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

Informačný „kvartálnik“ nie len o Bytči a okolí, ktorý
chce byť nápomocný k rozšíreniu zberateľských radov
na bytčiansku...
V elektronickej podobe nás nájdete na:
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www.collectorum.eu
Sedemdesiatka
Dňa 10. 6. 2014 oslávil Klub filatelistov Bytča 70. výročie vzniku. Stretnutie sa uskutočnilo v dome
kultúry za účasti „starých“ bytčianskych filatelistov, ale aj filatelistov zo Žiliny, Považskej Bystrice,
Dubnice, ako aj osobnosti bytčianskeho kultúrneho a spoločenského života.

Pri príležitosti bol vydaný pamätný list, obálka s prítlačou, poštový lístok s prítlačou, známka s
personalizovaným kupónom a pečiatka s príležitostným motívom.
Spracoval JL

Okienko pre filokartistov
Pohľadnica na pokračovanie Prečo obyvateľov Kolárovíc
volajú „mexičania“ ?
Ladislav Treskoň (1900 – 1923)
– rodák z Petrovíc, maliar a grafik
Osveta Praha vydala súbor 12tich pohľadníc,
dnes uvádzame šiestu „Tulák zo Svederníka“

Aj napriek veľkému úsiliu „dopátrať sa“ k historke o
pôvode „mexičanov“, nepodarilo sa nám túto
informáciu od nikoho zistiť. Vie to niekto z čitateľov?

Pravidlá bytčianskeho nárečia
Slová a frázy hodne používané na bytčiansku kedysi ale aj dnes.
štránek – povraz, špagát
štrinfle – punčochy
cajgniz - vysvedčenie

kindermedľa - opatrovateľka detí
zepsuc – pokaziť
dávic - vracať, dusiť sa

Keď sme boli na návšteve a pohostenie nebolo veľké, len také „jednoduché“ - vedeli nám rodičia povedať:
„Tež nám dali len to, čo im od rici odpadlo!“
Spracoval JL
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Do Vašej knižnice ...
Milí čitatelia, na tejto strane by sme radi uvádzali nové knižné tituly- publikácie
vydané na Bytčiansku a v Bytči. Domnievame sa, že mnoho ľudí ani nevie, že boli
tieto tituly vôbec vydané. Ale budeme sa vracať aj v k menej známym, starším
titulom.

Názov: Ján Čajda 1840 - 1919
Zostavila: Lýdia Frolová
Vydal: Regionálny spolok včelárov Bytča
Publikácia z roku 2010. Brožúra, ktorá mapuje
históriu včelárstva v našom regióne.

Názov: Slovenskí drotári na historických pohľadniciach
Autor: Monika Váleková
Vydal: Vydalo považské múzeum v Žiline, v roku 2010
Vynikajúca kniha vhodná pre zberateľov drotárstva
doplnená materiálom na pohľadniciach.

Názov: Filatelisticko poštové múzeum (súkromné)
Autor: Dr. Otto Gáťa
Vydal: Vydal autor vlastným nákladom, v roku 2011
Ďalšia „Gáťovka“ mapujúca históriu súkromného
poštového múzea v Plevníku - Drieňovom.

Názov: 100. výročie DHZ Maršová - Rašov
Spracoval: Maroš Kyšeľa
Vydal: Obec Maršová - Rašov, v roku 2010
Publikácia vydaná pri príležitosti 100. výročia založenia
doplnená bohatým obrazovým materiálom.
Spracoval JL
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Od žandárov a četníkov po Verejnú
bezpečnosť v Bytči - pokračovanie
V minulom čísle, sme sa dočítali o príbehu, ktorý sa odohral po
februárovom prevrate v roku 1948. Predchádzajúcim číslom, sme
chceli naše príbehy o ţandároch a četníkoch ukončiť. Po vydaní
Galzapressu nám priniesol čitateľ fotokópiu novín vydaných v Kanade
s názvom Kanadský Slovák ročník 2004, kde je článok s názvom
„Príbeh popraveného čatára“, rozoberajúci nami opisovanú udalosť.
Pre spresnenie príbehu sme sa ho rozhodli vyrozprávať.
Príbeh vyrozprávala sestra popraveného čatára Augustína
Lednického z Malých Ledníc pri Povaţskej Bystrici Barbora.
Prepisujeme ho v plnom znení.
„Náš Gusto bol tak trochu romantik, ktorý chcel bojovať za svoju
pravdu aj proti komunistickej presile. Bol to taký kamarátsko –
vodcovský typ, ktorý mal dosť energie aj pre iných.“ Spomína na brata
jeho sestra Barbora Lednická. Ich Augustín by mal tento rok /2004/
osemdesiatku. No ani v jeho rodisku si ho okrem najbliţšej rodiny uţ
takmer nikto nepamätá. Mladého čatára Lednického, ktorý zbehol na
Západ z komunistickej armády, aby sa z americkej okupačnej zóny
vrátil do svojej krajiny bojovať proti komunizmu, popravili obesením.
Stalo sa tak 8. 11. 1951 v Justičnom paláci v Bratislave. Rozsudkom
Štátneho súdu v Bratislave zo dňa 14. 7. 1950 bol Augustín Lednický
uznaný vinným zo spáchania trestných činov velezrady, vyzvedačstva,
navádzania k zbehnutiu, falšovaniu verejnej listiny, porušenia
subordinácie, zbehnutia a iné. Odsúdený bol na trest smrti a ďalšie
vedľajšie tresty. Rozsudok bol potvrdený rozhodnutím Najvyššieho
súdu v Prahe 3. 8. 1950.
Útek za hranice

Popravený Augustín Lednický v uniforme čatára
(seržanta)

Augustín nastúpil na prezenčnú vojenskú sluţbu 1. 10. 1945 do kasární v Ţiline. Pred jej skončením sa rozhodol
zostať v armáde ako ďalej slúţiaci poddôstojník. Nerátal však s tým, čo sa stane po komunistickom prevrate vo
februári 1948. Bol náboţensky zaloţený a keď videl, ţe sa armáda okamţite stáva absolútne komunistickou,
poţiadal o uvoľnenie zo sluţby. Nevyhoveli mu. Chceli ho preloţiť niekde na východné Slovensko. On však novej
moci slúţiť nechcel. Vtedy sa spriatelil so svojimi švagrami bratmi manţelky nášho ďalšieho brata Fabiána
Lednického. Boli z obce Veľké Rovné pri Bytči a volali sa Milučkí. Spolu s nimi sa dohodli, ţe emigrujú.
V knihe Zločiny komunizmu sa pri hesle Augustín Lednický uvádza, ţe z vojenského útvaru zbehol 21. 2. 1949
spolu s ďalšími dvoma poddôstojníkmi. Vzali aj zbrane a na druhý pokus prešiel do americkej zóny v Nemecku.
Pani Lednická konkretizuje: „Odchádzali cez Čechy a niekoľko dní sa skrývali u našej sestry Brigity, ktorá žila
v pohraničí. V Nemecku sa dostali do zberného tábora. Podrobnosti nepoznám, ale po návrate Gusto úchytkom
hovoril, ako ho tam dajakí agenti presvedčili, že osožnejšie bude pôsobiť proti komunistickým štruktúram na
Slovensku. Vraj až kým režim nepadne, čo bude zanedlho. Nie, vtedy to nebolo reálne. On tomu však tak nástojčivo
veril.“
Vrátili sa s cieľom napomáhať hnutiu Bielej légie. Práve v tomto záujme totiţ predstavitelia protikomunistickej
a najmä kresťansky orientovanej emigrácie v súčinnosti s americkými tajnými sluţbami vysielali späť do
Československa schopných a ochotných emigrantov. S cieľom prispieť k rozvratu komunistického reţimu a budovať
ilegálne hnutie odporu. Tento zámer do značnej miery korešpondoval s predpokladom, ţe nový reţim vedený
Klementom Gottwaldom je mimoriadne labilný a nebude treba veľa, aby sa zrútil. Tento predpoklad bol chybný.
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Biela légia
Píše o nej Jozef Vicen v kniţke po stopách Bielej légie v protikomunistickom odboji. Do júla 1953 vysielala
rozhlasová stanica Biela légia svoj program. Text programu s malými modifikáciami znel nasledovne: „Biela légia
je hnutie svojpomoci obyvateľstva na ochranu ľudských práv proti komunistickému štátnemu teroru. Členom Bielej
légie sa stáva každý, kto prezrádza a pomáha zverejniť komunistické tajné prípravy, kto takémuto človeku poskytne
úkryt, kto zverejňuje mená zvlášť nebezpečných komunistov a ich pomáhačov.“
Dvojdielna publikácia Zločiny komunizmu v tejto súvislosti pri hesle Augustím Lednický uvádza: „Americkej
spravodajskej službe CIC odovzdal dôležité údaje o vojenskej, hospodárskej a politickej situácií v ČSR. V auguste
1949 sa spojil s vojenským referentom Slovenského oslobodzovacieho výboru Ladislavom Bitalom, zorganizoval
v utečeneckom tábore Marnau v Nemecku päťčlennú skupinu a 23. 8. 1949 sa vrátili do ČSR. Tu sa spojil s ďalšou
päťčlennou odbojovou skupinou ktorej pomohol obstarať časť výzbroje. Podľa inštrukcií, ktoré priniesol A. Milučký
od L. Bitalu, sa skupiny mali počas zimného obdobia premiestniť do okolia Nízkych Tatier a na jar 1950 začať
s akciami. Komunisti v rozsudku nespomínali názov organizácie Biela légia, nakoľko nechceli pripustiť, že existuje
nejaké hnutie nemierené voči nim.“
Pani Barbora Lednická ďalej rozpráva: „V auguste 1949 už bol Gusto zasa na Slovensku. Ja som vtedy pracovala
ako učiteľka a k rodičom som prichádzala len na víkendy. Gusto v humne na štrichu písaval svoje listy, ktorými sa
usiloval nadviazať spojenie. Rodičia sa strašne báli. Všetci vedeli, čo ho čaká v prípade prezradenia. Po niekoľkých
týždňoch prišli jeho kamaráti do chotára. Spolu aj s Gustom boli šiesti. Dvaja z nich sa spustili z hory do dediny
kúpiť chlieb. V obci uprostred hôr, kde žilo sotva 500 ľudí to nemohlo neuniknúť pozornosti. Naša mamka zistila, že
tí čo sa pridali ku komunistom, začali sliediť okolo domu. Gusto aj s kamarátmi museli zmiznúť. Presunuli sa do
senníkov nad Veľkým Rovným. Stravu im zabezpečovala rodina Gustovho brata Fabiána Lednického. Meno Florián
je uvedené v novinách pod fotografiou nesprávne.
Je zrejmé, že Agustín Lednický chcel podnietiť vznik protikomunistického
odporu na strednom Považí. Chcel bojovať proti režimu. V októbri 1949 na
žilinskej železničnej stanici Augustín Lednický pri márnom úteku pred
bezpečnosťou a príslušníkmi Ľudových milícií použil zbraň. Nikoho nezranil.“
Augustína Lednického najskôr väznili v Bratislave, potom v Leopoldove
a potom zasa v Bratislave. Za našu rodinu som ho navštevovala ja. Za skoro rok
väzby som s ním mohla hovoriť len tri krát. Po jednom raze ho prišli navštíviť
bratia Vincent a Ján. Tých aj napriek povoleniu do väznice nevpustili. Raz bola so
mnou za bratom Gustom aj naša mama. Najbliţšej rodine nedali príslušné orgány
vedieť kedy bude hlavné pojednávanie a kedy bol vykonaný rozsudok.
Pojednávanie sa konalo v Ţiline. Naša obec leţí len 27 km od Ţiliny, ale vôbec
sme o tom nevedeli. Aţ neskôr priznal Štefan Daniška, zo susednej Domaniţe,
ktorý pracoval ako šofér autobusu, ţe bol na pojednávaní. Ten sa o pojednávaní
dozvedel náhodne od príslušníka bezpečnosti na stretnutí v Ţiline.
Jeden z blízkych ľudí sa s Augustínom Lednickým noc pred popravou predsa len
stretol. V Justičnom paláci bol uţ vtedy väznený aj jeho brat Fabián. Samozrejme
za to, ţe mu jeho rodina pomáhala. Dozorcovia im v Augustínovej cele smrti
umoţnili krátky rozhovor. Bohuţiaľ o jeho obsahu uţ nebohý Fabián rodine nikdy
nerozprával. S Augustínom sa stretol v cele tieţ kňaz, ktorý neskôr slúţil v obci
Prečin a vyrozprával rodine o stretnutí s ním.
Rodine prišiel domov balík s Gustovými vecami. Podľa toho vedeli, ţe je uţ
mŕtvy.
Za to, ţe rodina Fabiána Lendického dala skrývajúcemu sa Augustínovi a jeho
skupine niekoľkokrát najesť, bol tento otec štyroch detí odsúdený na 4 roky
nepodmienečne. Pritom Fabián bol v tom čase na dlhodobom kurze v Modre. Chybne uvedené meno v novinách
Obetoval sa a zobral všetko na seba. Inak by súdili aj jeho manţelku Paulu, ktorá v skutočnosti pomoc organizovala.
Transportovali ho na otrocké práce do kameňolomu Skladná skala pri Ruţomberku. Rozhodol sa pre útek no nie
nadlho. Po úteku bol chytený a odstal dva roky navyše. Fabián bol v skutočnosti vo väzení 5 rokov. Pre nemoc bol
prepustený. Počas väzby fáral do bane v Handlovej, kde ťaţko ochorel. V 60 tých rokoch ho rehabilitovali a v 80
tých rokoch zomrel.
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A čo pani Lednická?
Ţila v úzadí. Pracovala ako úradníčka v škole a potom v školskej jedálni. No napríklad o vysnívanej vysokej
škole mohla len snívať.
Vyblednutá spomienka
Pani Barbora Lednická spomína: „V roku 1952 som sa cez prázdniny vybrala hľadať Gustov hrob. Údajne ho
pochovali na Martinskom cintoríne. Nikdy sme ho nenašli. V rodine sa o Augustínovi rozprávalo len polohlasne
mimo rodiny už sa nerozprávalo vôbec.
Bolo nás 7 súrodencov, ale všetky balíky pre Gusta, listy, žiadosti a neskôr písomnosti som vybavovala ja. Po
desaťročiach, keď sa režim zmenil, sa na mňa príbuzní obracali s otázkou, či nepožiadam o odškodnenie. Nikdy som
to neurobila a hoci bol Gusto po roku 1989 rehabilitovaný o nič som nikdy nepožiadala.“

Obal knihy Zločiny komunizmu na Slovensku 1948:1989 (prvé vydanie),
vydanej vydavateľstvom Michala Vaška, z ktorej autor článku čerpal

Pamätník Obetiam komunizmu, ktorý sa nachádza v Bratislave,
na Popradskej ulici , v pravom rohu cintorína Ružinov

Detail na pamätnú tabuľu s menom
Augustnína Lednického

Spracoval: PhDr. Martin Gácik
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Telocvičná jednota Sokol vo Veľkej Bytči
Telocvičná jednota Sokol vo Veľkej Bytči vznikla na ustanovujúcej schôdzke dňa 9. mája 1919 a prvým
starostom bol Dr. Vladimír Jesenský a prvý jednateľ Dr. Ferdinand Adamík.
Účelom Sokola bola telovýchovná, vzdelávacia činnosť a sluţba československej vlasti.
Túto sluţbu dokázala jednota Sokola vo Veľkej Bytči v krátkom čase po svojom zaloţení. V júni 1919 pri
maďarskom vpáde previedla „sokolské odvody“ a týchto odvodov sa zúčastnilo 56 bytčanov, 47 občanov z Veľkého
Rovného, 20 občanov zo Štiavníka, ktorí sa dobrovoľne prihlásili na obranu svojej vlasti, československej
republiky.
Od svojho zaloţenia jednota pestovala telocvik a za svojpomocou a s pomocou svojich bratov z bytčianska
ţijúcich v USA si po 10 rokov svojho trvania postavili vlastnú „Sokolovňu“. Slávnostne ju otvorili 22. 6. 1919.
Budova stojí dodnes. Vtedajší názov lokality bol „Na kolónií“.

Výstavba kina („Sokolovne“) 1926 - 1928

„Sokolovňa“

V neskoršom období bolo v tejto budove Kino a v súčasnosti sa tam nachádzajú viaceré prevádzky.
V roku 1933 bol starostom sokolov Dr. Ferdinand Adamík a jednateľom Dr. Matej Janout. Jednota mala 145
členov.
Dňa 1. 4. 1934 otvorili sokoli vlastné zvukové moderné kino.

Telocvičná jednota Orol vo Veľkej Bytči
Po vzniku prvej ČSR zakladali aj na Slovensku jednoty
Orolské.
Cieľom orlov bol telocvik, tak ako aj u sokolov. Rozdiel
medzi Sokolom a Orlom bol ten, ţe v Sokolovi bola výchova
vlastenecká a v Orlovi vlastenecko – náboţenská.
Jednota Orolskú utvorili vo Veľkej Bytči v roku 1920.
Prvým starostom sa stal Jozef Mahdík a jednateľom vtedajší
dôstojný pán kaplán Viktor Kálay. Členovia jednoty
usporiadavali akadémie, divadlá, prednášky. V neskoršom
období sa starostom stal Jozef Tiso /menovec vtedajšieho
politika/, jednateľom Jozef Čebek, vzdelávateľom bol dôstojný
pán Alex Laudon.
Cvičenia jednoty prebiehali v miestnosti Slovenského
katolíckeho kruhu v rímsko-katolíckej ľudovej škole vo Veľkej
Bytči. Od roku 1931 cvičenia prebiehali v novovybudovanom
Katolíckom kultúrnom dome. Telocvičňa sa nachádzala vo
veľkej sále.

Bývalý Katolícky kultúrny dom

Spracoval PhDr. Martin Gácik
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Rozhovor s ...
predsedom klubu filatelistov a bývalým výpravcom železničnej
stanice v Bytči pánom Stanislavom Helmešom
Kedy a ako ste začali so svojou prvou zbierkou?
Mal som asi 7 rokov. Oproti cez ulicu ţil na dôchodku pán dekan Štefan Jančovič,
brat pani Ďurjanovej. Bol som tam častým návštevníkom. Pri jednej z návštev som
u pána dekana videl krabičku z cigár poslanú poštou a na nej blok novinových
známok. Mohol som si ju zobrať. Známky som strhol, čím som ich poškodil. Iste
nemajú nejakú hodnotu, predsa som si ich nechal. Mám ich doteraz. Sú predsa
prvé. Podobnú hlúposť som viac neurobil. Otec ma náleţite poučil.
Akej zberateľskej oblasti sa venujete?
Snáď ako kaţdý začínajúci chlapec, boli to známkové zeme. Francúzske kolónie
a na nich samá exotika.
Vidíte rozdiel v zberateľskej spoločnosti kedysi a dnes?
Vtedy sme si známky vymieňali, dnes sa len kupujú.

pán Stanislav Helmeš

Čo Vás viedlo k tomuto ušľachtilému koníčku?
Práve tá exotika. Od bratranca som dostal album s predtlačenými známkami. Kaţdá známková zem tam mala
uvedený svetadiel v ktorom sa nachádzala, kolónia, hlavné mesto, počet obyvateľov. Koľko máš štátov? To bola
častá otázka.
Aká rozsiahla je Vaša zbierka?
Prvé sú známkové zeme, Československo od roku 1945, Slovenský štát 1939-45, Protektorát a námet doprava,
ţeleznice, lode, lietadlá a autá.
Na ktorý exponát ste najviac hrdý?
Pokiaľ sú na známkach je to exponát parných rušňov, ktoré jazdili na trati Ţilina, Trenčín, Bratislava pri jej 125.
výročí.
Máte nejakého „modrého maurícia“ po ktorom túžite a chýba Vám?
Mám a niekoľko, sú modré, ale hlavne lacné.
Navštevujete nejaké podujatia týkajúce sa zberateľstva, ak áno kam najďalej ste boli ochotný cestovať za
svojim koníčkom?
Praha, Košice, Bratislava, Poprad, Banská Bystrica.
Mali ste možnosť vystavovať Vaše zbierky, ak áno kde sa uskutočnili?
Uţ spomínané 125. výročie trate Ţilina- Trenčín v Budatínskom zámku.
Kde a kedy sa uskutoční najbližšia výstava Vašej zbierky?
Nevenujem sa tvorbe exponátov.
Ste členom nejakej zberateľskej organizácie?
Som členom ZSF.
Čo by ste poradili začínajúcim zberateľom?
Keď uţ začnú treba len vydrţať. Podpora rodičov je potrebná. Organizovanosť v klube filatelistov, kde je moţné
zdokonaľovanie a získavanie vedomostí.
Čo by ste odkázali našim čitateľom?
Dostáva sa Vám do rúk začínajúci časopis, ale obsahovo na vysokej úrovni.
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Srdcové záležitosti pána Helmeša na pohľadniciach a známkach

Spracovala Barča
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Auto-moto
III.diel
Keby som mal posledných 5 dolárov - tri z nich dám na reklamu!
- Dnešné rozprávanie o histórii automobilov začíname výrokom
Henryho Forda - priekopníka automobilového priemyslu
zavedením pásovej výroby (montážnej linky).
Henry Ford sa narodil v roku 1863 v Spring
Wells na farme 5km od Detroitu. Aj keď jeho
otec chcel mať z neho farmára, už od ranného
veku ho najviac zaujímala mechanika.
Prešiel od učňa, cez montéra, strojníka
lokomotívy a svoje úsilie korunoval inžinierskym štúdiom. V roku
1903 zakladá v poradí tretiu firmu Ford Motor Company, v ktorej
vyrába automobil s názvom model A - mal dvojvalcový motor o
výkone 8k - pohon reťazou. O rok neskôr (1904) vyrába modely
B, C a F a neskôr v roku 1908 modely R a S.
Aršík vydaný Guiné - Bissau pri príležitosti 150.
výročia narodenia Henryho Forda

V tom istom roku začal vyrábať aj najznámejší
model T (prezývaný Tin Lizzie - Plechová Líza),
vtedy stál 850,- USD. Nutno podotknúť, že v tej
dobe si nemohol dovoliť auto každý - bolo to len
výsadou bohatých ľudí. Autá stáli približne 2000,Ford model T na poštových známkach Jersey a fr. Polynézie
USD. Pred zavedením pásovej výroby trvala
výroba jedného automobilu zhruba 13 hodín, avšak po zavedení linky sa čas skrátil na 93 minút. T-čko sa vyrábalo
až do roku 1927 vo viacerých variantoch, vyrobilo sa ich 15.000.000 kusov, na konci výroby stálo necelých 300, USD - takže naozaj auto pre každého.

Jednotlivé varianty Fordu T na poštových známkach

No Amerika nebola len Ford, už na prelome 19. a 20. storočia vyrábali autá Oldsmobile, Cadillac a Packard.

Cigaretová kartička Oldsmobile r. 1903 a poštové známky Cadillac r. 1906 a Packard r. 1909

O šikovnosti a zručnosti Američanov svedčia aj dva príklady z príslušenstva automobilu, prvý tachometer zostrojili
bratia Warnerovci a prvý stierač (páka s gumou) si v roku 1903 dala patentovať Mary Andersonová. Autá sa
neustále zdokonaľovali.
10

V Európe sa začala v roku 1922 vyrábať Lancia Lambda - prvé auto so samostatnou karosériou a nezávislým
zavesením kolies s tlmičmi pérovania.
Citroёn Traction Avant - prvý pohon predných kolies - sériovo
vyrábaných.

Lancia Lambda z r. 1925 na cigaretovej kartičke

Citroen Tranction Avant na poštových známkach Jersey a Francúzska

Fordov výrok dnešnú časť AUTO - MOTO začal a aj ju ukončí - Zmeň, čo zmeniť môžeš, ostatné nechaj tak.

Dve série poštových známok historických vozidiel z prvej polovice 20. storočia

Automobil na fotografii určite pozná veľa obyvateľov Bytče. Je to automobil americkej výroby továrenskej značky
Buick p. Jána Sakalu. Zaujímavosťou je, že mal namontovaný motor z traktora. Taktiež ste mohli auto vidieť v
životopisnom filme o tanečnici Josephine Baker s názvom Josephine Baker Story z roku 1991. Film bol nakrúcaný v
Maďarsku a p. Sakala bol aj s manželkou pozvaný do Maďarska na niekoľko dní. Taktiež je zaujímavá história o
tajomníkovi KSČ, ktorý bol s p. Sakalom kamarát a niektorí známi vedeli tajomníkovi povedať: „To ti nevadí, že sa
vozíš na imperialistickom aute?“

Záber z filmu Josephine Baker Story, kde si v krátkej scéne zahral aj
Buick p. Sakalu „hlavnú úlohu“
Ján Sakala so svojím Buickom na zraze v Žiline v roku 1995

Pokračovanie nabudúce...
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- ročné jubileum
V úvode tohto príspevku, chceme poblahoţelať k významnému ţivotnému jubileu spoluzakladateľovi OZ
GALZA Jozefovi Lulákovi a to k jeho 50 tým narodeninám, ktoré dovŕšil a následne oslávil v sobotu 24. mája 2014.
Joţino, prajeme ti všetko dobre a veľa tvorivých nápadov pri písaní GALZAPRESSU.
„Prijemný deň“ - odkazuje Jozef všetkým čitateľom.
Pri tejto príleţitosti sme vydali pohľadnicu z edície
súkromné v počte 50 kusov.
Len to najkrajšie, čo život môže dať,
chceme Ti pri Tvojom 50-ročnom jubileu zaželať.
Nech slza bolesti Ti tvár nikdy nezmáča,
žiaľ a smútok nech sa ti chrbtom otáča,
nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota,
sú náplňou ďalších rokov Tvojho života.

Dezider Hromec
Dňa 18. mája 2014 by sa doţil 80 tých narodenín známy bytčiansky fotograf pán
Dezider Hromec. Jemu sme venovali nasledujúci príspevok.
V úvode príspevku Vás pozývame na výstavu Zberateľov a autorov bytčianska do
Sobášneho paláca v Bytči na otvorenie výstavy dňa 19. 9. 2014, kde si môţete pozrieť
okrem iného aj tvorbu pána Dezidera Hromca.
Dezider Hromec sa narodil 18. 5. 1934 v Trnave. Absolvoval Vyššiu školu
potravinárskej chémie v Prahe v rokoch 1951 aţ 1955. Pracoval ako samostatný
technológ v ZVL n. p. Bytča /dnes Kinex, Bytča/ aţ do odchodu do dôchodku.
Fotografovaniu sa venoval od roku 1955. V roku 1968 sa stal členom Zväzu
slovenských fotografov. Bol zakladajúcim členom a predsedom Fotoklubu Kinex
a AMFO klubu v Banskej Bystrici. Členom okresného a krajského poradného zboru
pán Dezider Hromec
pre fotografiu, porotcom fotografických súťaţí.
Samostatné autorské výstavy sa konali:
- v Bytči v rokoch 1970, 1984, 1988, 1992
- v Ţiline v rokoch 1970, 1974, 1981, 1984
- v Povaţskej Bystrici v roku 1971
- v Ostrave v roku 1973
- v Košiciach 1987
Výstavy s medzinárodnou účasťou: Fotofórum Ruţomberok v rokoku 1973 a 1995
- Dni kultúry stredoslovenského kraja vo Varšave
- 16. bienále fotografie FIAP Copenhagen v Dánsku
- Výstava AMFO, Poľsko
- Československá fotografia, Rumunsko
- Slovenská krajinárska fotografia, Praha, Česká republika
- Slovenská fotografia, Fínsko
- Dni kultúry Stredoslovenského kraja, Zaragóza, Španielsko
- 19. bienále čb fotografie FIAP, Nemecko
- Slovenská fotografia pri 150 tom výročí vzniku, Praha
Dezider Hromec je autorom prevaţne krajinárskych obrazov bezchybnej kompozičnej architektúry. V dielach
vyuţíva svetelné efekty, obraz krajiny a údolia a okolia rieky Váh. Ţil v Bytči na ulici Dukelská, zomrel 17. 9. 2007
a je pochovaný na cintoríne v Bytči.
Spracoval PhDr. Martin Gácik
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Dvor kostola v Bytči
V tejto časti opíšeme dvor kostola v Bytči, tak ako ho zachytila Sidónia
Sakalová v 30tych rokoch vo svojich poznámkach.
Dvor kostola je obohnaný ohradou z tvrdého materiálu. Vnímajúc južnej
steny domu Jána Tichého / v súčasnosti predajňa Mäsa, stále dom Tichého,
ale už Miroslava Tichého/ a východnej strany tiež múrom Deutschovskeho
domu / v súčasnosti krčma zozadu a od námestia predaj mobilov a kebab,
zozadu Desperádo a od námestia Piváreň/ poťažme jeho bočných stavov.
Dvor bol v minulosti cintorínom mešťanov a úradníckych rodín. Dnes ešte
pod múrom plota stoja 4 železné kríže z rokov 1830 – 1850, ktoré nesú
nemecké nápisy.
Dvor kostola
Jeden z nich: Anna Maršovský rod. Kassay, druhý Tombor rodený
Pazsický. Pod múrom západného ohradu pri zvonici /dnes bývalej zvonici/
je hrob Pavla Belloňa s latinským nápisom z roku 1825. Náhrobná skala
a pomník je červený mramor z roku 1825. Prekopávky dvora by dokázali,
koľko hrobiek, krýpt bolo vymurovaných.
Do dvora kostola vedú 3 brány. Zo severnej strany tesne pri múre domu
Jána Tichého je jedna. Druhá na západ priamo z lávky ponad potok
a naproti fare. Tretia na južnej strane do ulice Štefánikovej / dnešná ulica S.
Sakalovej smerom k zámku/.
Brána do dvora zo severnej strany, vedľa
domu pána Tichého

Štvorhranná veža, zvonica
V pohľade poznámok S. Sakalovej vyznela nasledovne.
Na tri poschodia, stavaná na dvoch metrových základoch. Pod strechou na 4 strany sa nachádzali lunety. Tri
ťažké zvony držia dubové stolice. Zvony nesú ľudové pomenovanie a to: Medzian, Burian, Cibulian.
1. 86 centový je bez nápisu
2. Je venovaný svätému Michalovi Archanjelovi, váži 45 centov
3. Takzvaný Ave Maria s následovným nápisom : „Me fierieurivit Illustrissimus comes Nikolaus Esterházy per
pétuus de Franko, palatinus regni Hungariae aurei velléris ques 1628.“
Tento zvon zasvätili svätému Jurajovi Martírovi
Štvrtý zvon bol umrláčik.
Veža zvonica má vchod z južnej strany z ulice Štefánikovej. Pre názornosť sme vybrali dve ukážky. Prvá je
pohľadnica z čias Rakúsko – Uhorska, no po vyhorení Bytče. Druhá, fotografia je zo súčasnosti.

Pohľadnica s vežou z čias Rakúsko - Uhorska

Fotografia zo súčasnosti

Spracoval PhDr. Martin Gácik
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„Dôchodca“ - alebo ako vymeniť
katedru za sústruh
Telefonicky sa objednávam u Mgr. Pavla Boháčika z Hrabového - bývalého
učiteľa na ZŠ - ul. Mieru o ktorom viem, že rád majstruje a vyrába drevený riad totižto kedysi som jeden tanier dostal...
Autom vchádzam až do dvora - zaklopem - privíta ma - je stále rovnaký ako
kedysi na škole. Vchádzam do útulnej obývačky - „pani domáca“ uvarí
vynikajúcu kávu - a tak sa pýtam - kedy ste začali pán učiteľ?
- už v roku 1973 som si kúpil prvý sústruh - zo začiatku som na ňom robil také
malé roboty, napr. zrovnával som sedlá vodovodných batérií - keď voda
kvapkala.
Ešte predtým ako som začal vyrábať
drevené výrobky, pustil som sa do
výroby „šrotovníka“ na konáre a haluze rozčuľovalo ma, keď susedia a všetci
okolo na jar a jeseň tento odpad pálili na
záhradách - všade dym a zápach. Je
Mgr. Pavol Boháčik
zostrojený na princípe sečkovnice na
trávu pre hydinu - má dva motory a zoseká konáre do hrúbky 3cm.
Neskôr som začal vyrábať taniere,
misky, soľničky aj hračky pre deti. Na
vysústruženie taniera alebo misky
potrebujem všakovaké prípravky,
ktoré som si tiež vyrobil sám, takisto
suport, nože. Vyrábal som aj nábytok
- samozrejme pre vlastnú potrebu návrhy mi robila moja manželka. Aj
knižnicu som si urobil sám. Na
výrobu riadu používam bukové drevo,
ale vhodné je aj drevo zo slivky. Taký
tanier mi trvá 4-5 hodín na hotovo.
Pomaly končí náš rozhovor, ešte
pozriem knižnicu, pracovňu v ktorej
nechýba klavír a husle - na ktorých
zahrá krátku pesničku.

Prechádzam do dielne, o ktorej hovorí
„pani domáca“, že je v nej ohromný
neporiadok, ale mi chlapi vieme, že
všetky veci sú uložené tak, ako majú
byť.
Podávam ruku - ďakujem veľakrát - a dovidenia pán učiteľ...
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Z pera „amatéra“ - Vladimíra Luláka
Dieťa
Na koľko si človeče ceníš detskú hravosť?
Akú cenu má pre Teba,
prvé slovo z detských úst?
Je azda na svete ešte niečo krajšie
ako detská túžba,
pohľad plný zvedavých otázok,
stisk mäkkých detských dlaní,
prvý nesmelý detský krok?
Márne sa pýtaš:
Čo sa skrýva v mysliach detí?
Koľko otázok a koľko odpovedí?
Akú cenu má zvonivý smiech
drobných detských úst?

Čo stojí ihravý pohľad
zvedavých detských očí?
K čomu ho vedie v srdci skrytý pud,
do neznámeho sveta rozprávok
tisíc a jednej noci?
Ver mi, dieťa je Tvoj život,
krehký púčik kvetu,
daj pozor naň, veď dostal si ho z lásky.
Kto väčší, či cennejší
poklad by Ti daroval?
Než je Tvoje dieťa,
zo všetkých darov
najvzácnejší dar.

Tesne pred uzávierkou...

Dňa 11. 6. 2014 zomrel dlhoročný filatelista,
člen KF53-38 pán Ján Buranda, ktorý bol s
malou prestávkou členom od roku 1972.
Česť jeho pamiatke.

Dňa 21. 6. 2014 bola v Hliníku nad Váhom
odhalená pamätná tabuľa prvému profesorovi
pediatrie na Slovensku MUDr. Alojzovi J. Churovi
- zakladateľovi Slovenského detského lekárstva.
Akciu organizovala nadácia Chura v Hliníku.

Ako obstála „naša mlaď“...
V dňoch 13.-15. 6. 2014 sa uskutočnila v Belušských Slatinách filatelistická
olympiáda, za klub mladých filatelistov Bytča boli "reprezentovať" Majka
Putirková, Andrej Slivoň a Ronald Gácik. Pripravený bol bohatý súťažný aj
nesúťažný program (opekanie klobás, kúpalisko, ...). Chvályhodné je III.
miesto Ronalda Gácika vo svojej kategórii, ktoré bolo ohodnotené čestným
diplomom.

Spracoval JL
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Recepty na horúce letné dni
Mojito
Potrebujeme: 2 cl bieleho rumu, limetkový sirup, 2 dl minerálky,
limetku, trstinový cukor, ľad a čerstvú mätu
Postup: limetku nakrájame na drobné kúsky a vložíme do vyššieho pohára, pridáme čerstvú umytú mätu
a jednu lyžicu trstinového cukru, premiešame a popretláčame všetko dohromady na dno pohára až kým sa
nám nevytvorí šťava. Kvapneme 5 kvapiek limetkového sirupu, pridáme ľad, rum a dolejeme minerálkou.
Hotový osviežujúci nápoj môžeme dozdobiť krúžkom limetky. Na zdravie...

Marináda na chutné grilované mäsko
Potrebujeme: 4 lyžice pikantného kečupu, 2 lyžice oleja, 4 lyžice medu, sójovú omáčku podľa chuti, 3
pretlačené strúčiky cesnaku, najemno nakrájaná cibuľka, oregano, bazalka, mletá škorica, soľ
Postup: Všetky suroviny poriadne premiešame, namarinujeme mäsko podľa vlastného výberu, no
najlepšie sú kuracie krídelká, rebierka, či chutný steak... Necháme pár hodín odležať a hor sa do
grilovania.

Šalát ku grilovanému mäsku
Potrebujeme: šalátové uhorky, čínsku kapustu, 2 žlté papriky, 2 tmavozelené papriky, 2 červené papriky,
2 veľké paradajky, reďkovky, balkánsky syr, šťavu z citróna, soľ, korenie, a olivový olej.
Postup: Čínsku kapustu natrháme na malé kúsky, papriky a paradajky nakrájame na drobné kocky,
uhorku s reďkovkou pokrájame na kolieska a všetku zeleninu dôkladne premiešame. Pridáme na kocky
nakrájaný balkánsky syr, soľ, korenie a olivový olej podľa chuti. Po opätovnom dôkladnom premiešaní
zakvapkáme šťavou z citróna. A môžeme papať...

Cesnakový dressing
Potrebujeme: celú kyslú pochúťkovú smotanu, jemný hrudkovitý tvaroh, pár strúčkov cesnaku, tvrdý syr,
soľ a biele mleté korenie
Postup: Zmiešame dohromady smotanu s tvarohom, pridáme pár roztlačených strúčikov cesnaku podľa
chuti. Do vymiešanej zmesi pridáme na jemno nastrúhaný tvrdý syr, aby sme dosiahli požadovanú
hustotu. Už len dochutíme soľou a korením. Grilovačka môže začať...

Osviežujúci piškótový koláč
Potrebujeme: 2 balenia piškót, 6 veľkých 400g balení kyslej smotany, taktiež 6 balení vanilínového
cukru, zavárané ovocie podľa chuti u nás vyhrávajú zavárané marhule
Postup: Dôkladne premiešame smotanu s vanilínovým cukrom. Do pripravenej nádoby, môže byť vyšší
hrniec alebo okrúhla tortová forma si na dno poukladáme jednu vrstvu piškót. Piškóty zalejeme ¼
vymiešanej zmesi. Nasleduje ďalšia vrstva na plátky nakrájaného zaváraného ovocia. Opäť nasleduje
vrstva zmesi. Toto sa opakuje ešte raz, teda ďalšia vrstva piškót, zmesi, ovocia a posledná vrstva zmesi.
hotovú tortu môžeme dozdobiť roztopenou čokoládou a posypať grankom. Mlsné jazýčky musia chvíľu
počkať, pretože celá torta musí odstáť v chladničke do nasledujúceho dňa. Tak teda dobrú chuť...
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