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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UŽ, DRUHÝ...
Dňa 7. 5. 2015 sme sa v zostave Katarína Kasagrandová, PhDr. Martin Gácik, Bc. Peter Drábik a Jozef
Lulák „vyrichtuvali“ do Mincovne Kremnica š.p., aby sme tam vybrali povrchovú úpravu pre už v poradí
druhý odznak GALZA o. z., tento raz v postriebrenej úprave. Dúfame, že zberateľov tento odznak poteší.

Cestou späť sme sa stihli zastaviť v strede
Európy v Kremnických Baniach.

Okienko pre filokartistov
Pohľadnica na pokračovanie Ako prezývajú obyvateľov
Mikšovej
Ladislav Treskoň (1900 – 1923)
– rodák z Petrovíc, maliar a grafik
Osveta Praha vydala súbor 12tich pohľadníc,
dnes uvádzame deviatu „Gazda z Nimnice“

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

Pravidlá bytčianskeho jazyka
Slová a frázy hodne používané na bytčiansku kedysi ale aj dnes.
drnda – dojka
vitriol – kyselina sírová
švonec - mužský pohlavný úd

babicuľa – pôrodná asistentka
fatrc - kus chleba
zepsul - pokazil

Keď nás čakal világoš - rodičia nás chceli zbiť, vedel jeden rodič povedať druhému: „Len mu daj, jako keby si
planú roľu pohnojel.“ - vedela to povedať aj nevestina svokra synovi, keď išiel syn nevestu „vyrúbať“.
Spracoval JL
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GALZA informuje...
To, že sme zberatelia a že sa zaujímame o všeličo
sa pomaly ale isto dostáva do povedomia ľudí z
Bytče a okolia. Svedčí o tom aj čin p. Jakuba
Záhradníka z Petrovíc, s ktorým som sa stretol
pred bývalou poliklinikou - Bytča. Po krátkom
rozhovore a pripomenutí ako bolo kedysi na JRD Bytča mi pán Záhradník hovorí: „Jozef, čítal som
aj tie vaše noviny a vieš čo, našiel som doma takú
starú kameru, nepotrebujete ju? Však ak pôjdeš
okolo, zastav sa.“ A tak som sa zastavil, vari za
mesiac. Pán Jakub Záhradník slovo dodržal a
daroval nám kameru aj s kufríkom. Tento prírastok potešil pána Fedora Salajku,
ktorý fotoaparáty a kamery zbiera. Ďakujeme moc krát.

Šesťdesiatnik
Dňa 7. 7. 2015 sa dožíva významného životného jubilea 60-tich rokov Ján Gärtner predseda DHZ Bytča. Želáme Jankovi pevné zdravie, šťastie, veľa zberateľských
prírastkov hasičských modelov a dúfame, že sa budeme ešte dlho stretávať na našich
zberateľských stretnutiach v požiarnej zbrojnici.
Členovia OZ GALZA, Zberateľského klubu v Hliníku nad Váhom,
Klub muzeálnej a galerijnej spoločnosti, Klub filatelistov KF 53-38
Ešte jedno varovanie na záver - Pozor, na bujaré oslavy!

Pavel Král
Pán Pavel Král, v mene redakcie nášho časopisu GALZAPRESS Vám želáme všetko
dobré k Vášmu životnému jubileu. Pevné zdravie a veľa optimizmu. Tak a nech sa Vám
splní to čo ste si predsavzali vo vzťahu k Bytči.
S úctou Martin, Jozef, Barbora a Peter
P. S. Tešíme sa na spoluprácu.
Pán Pavel Král sa narodil 1. 8. 1925 vo Veľkej Bytči ako Pavel Kalmár. Žije v Prahe. Je
autor knihy Židia v Bytči.

Ronald Gácik a filatelistická olympiáda
V dňoch 19. a 20. júna 2015 sa pre mladých filatelistov v rámci usporiadania
Mládežníckej filatelistickej výstavy JUNIORFILA 2015 konalo Národné kolo
filatelistickej olympiády na tému „RODNÝ MÔJ KRAJ“, na ktorú vycestovalo duo
pán Stanislav Helmeš a Ronald Gácik, ktorý skončil v kategórií „Z“ na druhom
mieste.
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Bytčania a bytčiansko v rokoch 1918 až 1939
V minulom čísle sme opísali život prvorepublikovej Bytče a to rok 1924 a čiastočne aj rok 1925. V tomto čísle
opíšeme pokračovanie. Informácie pochádzajú z rozhovorov so starými Bytčanmi a z hlásení Okresného úradu
v Bytči.
Z januárového hlásenia sa dozvedáme o pomere Slovákov a Čechov žijúcich v bytčianskom okrese. Spolužitie
hodnotili ako dobré, teda bezproblémové.
Na rozhraní rokov 1924 a 1925 Jozef Krajíček, Ján Krajíček, Vincenc Jendrišek, všetci z Dlhého poľa časť
Turkov založili viacero požiarov. Obyvatelia samoty Turkov boli vystrašení z týchto udalostí. Okresný veliteľ
žandárskej stanice vo Veľkej Bytči npor. výk. Tomáš Mlnřík, za pomoci strážmajstrov Jozefa Němca, Oldřicha
Svobodu, Jaroslava Hraběte, Jozefa Borovca, Otakara Bošk, Jiřího Krajčíka a Karola Weisera vypátral a zatkol.
V noci zo dňa 26. februára 1925 na deň 27. februára 1925 vyhorelo v obci Horný Hričov 19 stodôl s krmivom
a zásobami.
Dňa 1. 5. 1925 usporiadala Československá sociálno-demokratická strana na námestí akciu s názvom Tábor ľudu.
Na akcií prehovoril poslanec zo Žiliny A. Hvizdák. Okresný úrad zastupoval slúžny Ondera. Akcia prebehla bez
zásahu žandárov.
Počas 1. 5. 1925 a konala tiež akcia vo Veľkom Rovnom a to o 10.00 hodine pred kostolom. Úrad zastupoval
slúžny Fojtík. Rečnil senátor Fojtík zo Žiliny. Akcia sa zaobišla bez asistencie žandárov.
Dňa 17.5. 1925 sa konala verejná schôdza Výkonného výboru XXI kraja KSČ v Žiline a to o 11.00 hodine na
námestí v Bytči. Úrad zastupoval Jozef Švejcar a akcia prebehla bez asistencie žandárov. Rečnil komunistický
tajomník Karol Bacílek.
Podľa informácie uvedenej v hlásení sa najviac ľudáci pasovali do akejsi vyššej kasty v živote súkromnom a tiež
verejnom.
Hlásenie sa tiež zaoberá stavom úradníctva Okresného úradu a to príbuzenským pomerom medzi úradníkmi.
Zistilo sa, že úradníci neboli v príbuzenskom pomere.
Ďalej je uvedené dosiahnuté vzdelanie úradníkov.
Okresný náčelník absolvoval v Čechách univerzitu zakončenú štátnymi skúškami.
Slúžny Onderko Prešovskú právnickú akadémiu.
Oficiálka Maršovská Vyššiu dievčenskú školu v Trenčíne.
Oficianti Rus, Oldřich Beneš a Antalová Meštiansku školu 5 tried.
Rus a O. Beneš ešte k tomu naviac odborné školy.
Okresný účtovník mal maturitu a účtovnícku skúšku.
Okresný lekár vychodil Univerzitu vo Viedni.
Okresný zverolekár mal Zverolekársky ústav vo Viedni.
Evidenčný nadporučík mal Meštiansku školu a to 3 triedy a vojenské kurzy.
V hlásení sa konštatuje, že sa osvedčila verejná čitáreň osvetového zväzu a taktiež sa osvedčila knižnica Sokola.
V obciach fungovali obecné knižnice.
V júni 1925 odohralo SND v Bytči tri predstavenia a takmer každú nedeľu hrali v Bytči Sokol a hasiči divadlo.
Dňa 28. 6. 1925 sa konala verejná schôdza Ľudovej strany v obci Štiavnik. Rečnil senátor Kovalík.
V tento deň prebehla aj akcia sociálno demokratickej strany kde rečnil tajomník strany Kišš.
Dňa 19. 7. 1925 rečnil senátor Roháčik na verejnej schôdzi v Bytči za republikánsku stranu. Počas tejto akcie
zakročili žandári, lebo prívrženci ľudovej strany sa snažili verejnú schôdzu rozbiť. Na Jozefa Puchríka z Malej
Bytče bolo podané trestné oznámenie za prečin proti vrchnosti.
Dňa 1. 8. 1925 sa v Bytči narodil Pavol Kráľ, dnes čestný občan Mesta Bytča.
Dňa 18.8.1925 rečnil na námestí poslanec za sociálnu demokraciu Štefan Tadlánek.
Dňa 13. 9. 1925 na akcií komunistickej strany rečnil Karol Bacílek. Táto akcia bola povolená do 10.00 hodiny.
Rečník rečnil do 11.00 hodiny a to svojvoľne. Slúžny Onderko túto akciu rozpustil.
Dňa 20.9. 1925 poslanec Kišš za sociálnu demokraciu rečnil v obci Predmier.
V týchto dňoch už beží predvolebná kampaň.
Vplyvom ľudákov sa zhoršuje aj pomer medzi Slovákmi a Čechmi.
Obec Veľká Bytča vyhrala súdny spor ktorý viedla s anglo – maďarskou banku a o acetylenove zariadenie
v sume 197 000 Kč. Rozsudok sa nedal vykonať nakoľko banka nemala v ČSR majetok.
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Vydláždenie župnej hradskej od mosta cez Váh smerom do centra mesta bude odpísané po povodni, boli to
značné škody. Škoda v sume 5 000 000 Kč. Začiatkom augusta ju spôsobil rozvodnený Váh na poľnohospodárskych
plodinách a cestách.
Spor vo veci Acetylenová továreň pokračoval a v pražskej banke našli majetok Magyar bank. Veľká Bytča
získala 126 000 Kč, pozemok pod budovou a zariadenie, plynárne rúry pod zemou a kondenzátory.
Prezident republiky T. G. Masaryk odovzdal dar pozostalým po popravených v Kragujevaci v období prvej
svetovej vojny. Peniaze prišli do Tatra banky do Bytče. Pred rozdelením peňazí prebehlo vyšetrovanie majetkových
pomerov v utajení.
Karol Bacílek, 29 ročný tajomník komunistickej strany ktorý býval v Žiline bol odsúdený za incident v Bytči
13.9. 1925. Odsúdili ho na Hlavný trest 4 dni bol zatvorený vo väznici a zaplatil 40 Kč. Ak by nezaplatil, tak by ho
zatvorili na ďalšie dva dni na jeho trovy.
V utorok a v stredu 27. a 28. 10. 1925 sa konali oslavy „Dňa slobody“. Usporiadal ho Osvetový „Sbor“ za účasti
obce Veľká Bytča a za účasti všetkých kultúrnych spolkov a politických organizácií. Program bol nasledovný.
V utorok 27. 10. 1925 o 18.30 bol zraz spolkov a politických organizácií pred zámkom. O 19.00 sa konal
lampiónový sprievod s hudbou na námestie. Od 19.00 do 20.00 bol koncert na námestí.
Obyvateľov požiadali, aby mali od 17.00 vyvesené zástavy z okien a od 19.00 do 20.00 aby osvietili okná. Ľudia
dávali do okien sviečky a umiestňovali do nich obrazy s témou tohto sviatku.
V stredu 28. 10. 1925 oslavy začali o 9.00 hodine ráno a to bohoslužbou v rímsko – katolíckom kostole potom
o 10.00 sa konala slávnostná bohoslužba v synagóge.
O 10.30 bol zraz školských detí, spolkov a korporácií pred zámkom. O 10.45 odchod sprievodu s hudbou na
námestie. O 11.00 predniesol slávnostnú reč „Význam dňa Svobody“ pán poslanec F. Benda. Reč bola nepolitická
a viažúca sa k výročiu. Poslanec rečnil pred Tatra bankou dnes Slovenská sporiteľňa. Od 11.30 do 12.30 sa konal
promenádny koncert na námestí. O 20.00 hodine večer sa konala „Akadémia“ v sokolovni. Usporiadal ju Okresný
osvetový Sbor. Akadémia mala nasledovný program.
1. Hymna „Nad Tatrou sa blýska“
2. M. Rázus, „Prísaha“ báseň
3. Cvičenie so zástavami. Husle a klavír
4. Angelo Corelli „La Folia“ slávnostná suita
5. „Honička“ rytmická hra
6. „Epištola do Čiech“ Svetoár Hurban Vajanský
7. „Materinská reč“ P. O. Hviezdoslav
8. Nicolo Paganini „ Sonáta husle, B. Voldan „Sherzo“ klavír
9. „Rej motýlkov“rytmické cvičenie
10. „Svornosť a bratstvo“ pieseň
11. Zora „ Hlas žatvy kynul dni“ báseň
12. „Rohovická štvorka“
13. Hymna „ Kde domov múj“
Husle: pán Pavol Bíroš, klavír slešna Ib. Kleinová, básne a spevy žiaci štátnej meštianskej školy, rytmické
cvičenie žiaci a dorastenky a muži Sokola.
Oslavy prebehli pokojne napriek tomu, že sa konal v predvolebnom období. Osláv sa zúčastnilo cca 2000 ľudí.
Riadne parlamentné voľby sa mali konať na jar 1926 a do senátu až jar v roku 1928.
Parlamentné voľby sa konali predčasne a to 15. 11. 1925.
Dňa 9. 12. 1925 bola menovaná vláda ČSR tzv. celonárodná koalícia. Predseda vlády sa stal A. Švehla. Túto
vládu striedala úradnícka vláda 18. 3. 1926 a predseda vlády bol J. Černý a 12. 10. 1925 bola menovaná vláda nová
tzv. panskej koalície a predseda vlády bol A. Švehla.
Po parlamentných voľbách sa ustálil aj pomer medzi Slovákmi a Čechmi v okrese Bytča. Pred voľbami sa konalo
v okrese Veľká Bytča 62 verejných zhromaždení. A to pre porovnanie 17 Republikánska strana čs. venkova, 4 ČS
strana sociálno demokratická. 5 ľudová , 15 vrabcova strana, 4 SNS, 2 Slovenská strana stredostavovská, 1 lidová
strana, 1 národná strana práce, 8 komunisti a iné.
Na Vianoce 1925 postavili na námestí „Vianočný strom republiky“ a ozdobili ho stužkami v národných farbách
a žiarovkami v národných farbách.
Prebehla v tomto období zbierka a vyzbierali sumu 2500 Kč. Za tieto peniaze kúpili chudobným cukor, masť
a múku.
Z Výkazu trestných činov v dobe volieb do Národného zhromaždenia sa dozvedáme nasledovné. Výkaz
spracoval okresný náčelník 18. 11. 1925. Pojednávanie bolo súčinné s Okresným súdom ktorý sídlil vo Veľkej Bytči
a pojednávania prebehli v čo najkratšom čase.
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Dňa 6. 11. 1925 v obci Predmier Ján Kočišík, Pavel Šutoris, Vendelín Očko nepovolené vylepovanie plagátov.
Dňa 7. 11. 1925 v obci Predmier Ján Kočišík nepovolené vylepovanie plagátov.
Dňa 7. 11.1925 v obci Veľké Rovné Ladislav Laco nedovolené rozširovanie zakázaných plagátov.
Dňa 13. 11. 1925 v obci Veľké Rovné Pavel Majstrík nedovolené rozširovanie letákov.
Dňa 14. 11. 1925 v obci Veľké Rovné Verona Ferko nedovolené vylepovanie zakázaných plagátov.
Dňa 15. 11. 1925 v obci Veľká Bytča Jozef Čmár v deň volieb čapoval liehové nápoje.
Dňa 15. 11. 1925 v obci Veľká Bytča Eugen Čmár v deň volieb čapoval liehové nápoje.
Dňa 15. 11. 1925 v obci Veľká Bytča Štefan Židek v deň volieb čapoval liehové nápoje.
Dňa 15. 11. 1925 v obci Veľká Bytča Pavel Vaclavík v deň volieb čapoval liehové nápoje.
Dňa 15. 11. 1925 v obci Veľká Bytča Karolína Skotnická v deň volieb čapovala liehové nápoje.
Dňa 15. 11. 1925 v obci Veľká Bytča Antonín Brežinský v deň volieb čapoval liehové nápoje.
Dňa 15. 11. 1925 v obci Veľká Bytča Jozef Tabačík v deň volieb čapoval liehové nápoje.
Dňa 15. 11. 1925 v obci Hliník Pavlína Mičušíková v deň volieb čapovala liehové nápoje.
Pre vysvetlenie dátum je uvedenie dňa spáchania trestného činu.
Dňa 8. 11. 1925 v obci Veľké Rovné pri schôdzi sociálnych demokratov navádzali piati občania okoloidúcich
ľudí aby rečníkov kameňovali.
Na konci roka 1925 sa Okresný náčelník Jozef Švejcar zaoberal výnosom zo dňa 9. 12. 1925 číslo 11040/1925,
župana Župného úradu v Turčianskom sv. Martine. Jednalo sa o „maďarské zápalky s ireredentistickou mapu“.
Obchodník so zmiešaným tovarom v Užhorode Krajtovičovo námestie číslo 27, Vilém Weinberger, oznámil na
policajnom riaditeľstve v Užhorode, že asi koncom novembra 1925 cestoval vlakom do Čopu a že v železničnom
vozni prítomný neznámy spolucestujúci sa rozprávali, že maďarské zápalky s iredentistickou mapou sú vyrábané
a rozširované z Veľkej Bytče. Župný úrad v Turčianskom sv. Martine požiadal okresného náčelníka Jozefa Švejcara
o prešetrenie tejto informácie. Stanovil odmenu 150 Kč až 200 Kč pre informátora. Zároveň ho požiadal o dôverné
šetrenie.
V následnosti bol vo februári 1926 prípad odstúpený prednostovi dôchodkovej kontroly. Každá bedňa so
zápalkami musela byť podľa finančných prepisov opatrená riadnym číslom a nálepkou, že bola daň zaplatená.
Dôchodková kontrola bola oprávnená vykonať náhodné kontroly a taktiež otvárať bedne. Kvôli kontrole nálepiek.
Bytčianske zápalky vedľa označenia firmy museli mať aj rímsku jednotu alebo rímsku sedmičku.
Týmto by sme naše rozprávanie o udalostiach
v roku 1925 zakončili. Presunieme sa do
nasledujúceho roku.
Dňa 14. 2. 1926 sa konalo verejné
zhromaždenia za účasti poslankyne Kolárikovej.
Vo Veľkej Bytči začali prípravy a prípravné
práce ku dláždeniu hradskej cesty do centra mesta.
Podotýkam jedná sa o cestu smerom od mosta ku
bývalej Makyte na ulicu Sidónie Sakalovej. Cesta
smerom od mosta smer Kolárovice a Makov bola
postavená v neskoršom období.
Taktiež začali prípravné práce pre reguláciu
rieky Petrovičky a príprava výstavby Meštianskej
školy.
V nedeľu 7. 3. 1926 sa konala oslava 76
narodenín pána prezidenta T. G. Masaryka.
Oslavy začali bohoslužbou v rímsko – katolíckom
kostole a židovskej škole. Preto židovskej škole,
lebo synagóga bola v tom čase rekonštruovaná.
Napoludnie o 11.30 hodine sa konal promenádny
koncert hasičskej kapely na námestí v Bytči.
Prednostovia všetkých štátnych úradov bolo
Okresným náčelníkom Jozefom Švejcarom
vyzvaní, aby vyvesili na úradoch vlajku. Taktiež
boli požiadaní aj občania. Večer o 20.00 hodine
usporiadala
Meštianska
škola
divadelné
predstavenie s názvom „Ded Vševed.“
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Novovydlaždená cesta smerom od mosta ku bývalej
Makyte na ulicu Sidónie Sakalovej

Dňa 13. 3. 1926 sa pretrhli hate v petrovickom
potoku a vo Veľkej Bytči spôsobili škody.
V tomto období vo Veľkej Bytči vyhorelo 3 až
5 humien a zistilo a, že požiare boli zrejme
založené úmyselne. Takisto vznikol požiar
v továrni na železný nábytok. V tomto období zo
zahraničných správ najviac obyvateľstvo zaujali
správy o situácií v Poľsku a konkrétne o Jozefovi
Pilsudskom.
V tomto
období
sa
konali
verejné
zhromaždenia, a to prevažne sociálni demokrati,
čsl. ľudová, republikáni, komunisti. Za baštu
sociálnych demokratov bol považovaný Pivovar.
Začína sa aktivizovať Čsl. strana ľudová Mičurová strana.
Obyvateľstvo sa zaujíma o udalosti v Taliansku
a to o Benita Musolíniho. Poslanci obecného
Povodeň , rok 1926 - pohľad na dnešnú predajňu Jednoty na námestí
zastupiteľstva odhlasovali reguláciu petrovického
potoka pre rok 1927. Tento potom sa dosť často vylieval spôsoboval škody. Prebehol konkurz na výstavbu
Meštianskej školy.
Dňa 19. 4. 1926 vypukol požiar v obci Štiavnik a vyhorelo 18 domov a 21 bočných stavieb.
V tomto období bol veliteľ hasičov Sauerman. Sokoli sa pripravovali na VIII Všesokolský zlet. Vo Veľkom
Rovnom otvorili novú pobočku Československého červeného kríža. V časti Buková zriadili v horárni bývalého
veľkostatku ozdravovňu pre 8 podvýživených detí. Dozor v ozdravovni mali učitelia z Meštianskej školy.
V júni 1926 riešil Župný úrad v Turčianskom sv. Martine žiadosť majiteľa kina Slávia v Bytči. Majiteľ kina
Slávia žiadal o povolenie dvojjazyčného filmového doprovodu. A to jazyk nemecký a pomenej aj maďarský
používal pri nápisoch. Župný úrad žiadateľovi vytkol, že v Bytči nie je 20 % nemeckej národnostnej menšiny a že
v Bytči niet človeka čo by dobre nerozumel slovensky. Župný úrad žiadateľa odporučil aby nežiadal nezmyselné
požiadavky. Žiadateľ uvedené žiadal zrejme ako konštatuje Župný úrad iba kvôli zopár usadeným židom vo Veľkej
Bytči. Žiadosti nevyhovel preto, lebo by nemecký slovný doprovod spôsobil veľké pohoršenie u obyvateľstva.
Dláždenie hradskej cesty vyhrala konkurz firma Technika. Hradskú dokončili na jeseň 1926. Obyvatelia boli s touto
stavbou veľmi spokojní. Na jeseň roku 1926 začali s výstavbou Meštianskej školy. Jeseň bola v tomto roku svojím
počasím priaznivá aj pre roľníkov.
V roku 1926 učili v obci Štiavnik v štátnej škole dve učiteľky a to Kučerová a Kratochvílová. Boli to manželky
žandárskych strážmajstrov ktorí vykonávali službu v obci Štiavnik.
V tejto časti vymenujeme niekoľkých úradníkov a ich služobné hodnosti, ktorí pôsobili na Okresnom úrade
v Bytči. Jozef Masaryk zriadenec, Elena Antalová kancelária hlavného oficianta, Jozef Švejcar okresný náčelnik,
Viktor Onderko slúžny, Lujza Maršovská oficiálka, Štefan Hunčík okresný účtovník, Ladislav Russ kancelária
hlavného oficianta, Oldřich Beneš, kancelária hlavného oficianta, Michal Krúpa zriadenec.
Z evidencie Okresného úradu v Bytči sa dozvedáme k dátumu 1. 10. 1926 o prírastku motorových vozidiel.
Autodoprava Rovňan a Kutscha, osobný automobil značky Fiat S208 prírastok.
Eduard Ulmer a spol, výroba sodovkovej vody rýchlonákladný automobil značka Praga prírastok.
Rudolf Pohovej, výroba sodovkovej vody, rýhlonákladný automobil značka Fiat VO52 prírastok.
Alojz Kacele, obchodník s drevom, motocykel, značka Sudán Souch, prírastok.
Úbytok zaznamenali jeden a to Štefan Koch z Bytče predal motocykel značky Laurin a Klement v roku 1925
Stanislavovi Pohovejovi do Studenej u Šelic, na Morave.
Z hlásenia Okresného úradu pre Župný úrad v Turčianskom sv. Martine sa dozvedáme o cudzincoch zdržujúcich
sa v Bytči. Hlásenie bolo vypracované v súvislosti so štátno bezpečnostnými dôvodmi pre vyhostenie nepohodlných
cudzincov.
Cudzinci zdržujúci sa v Bytči boli väčšinou robotníci v tunajších sirkových továrňach. Národnosti poľskej
a čiastočne maďarskej. Politicky sa nijako neangažovali a nenárokovali si ani na československé štátne občianstvo,
lebo do Veľkej Bytče prišli v roku 1910 a neskôr. Jediný dôvod na vyhostenie by bol, len ak že berú prácu
Bytčanom. No ani to neprichádzalo do úvahy, lebo bolo všeobecne známe, že práca v sirkárni bola zdraviu škodlivá.
Sirkárne boli už pred rokom 1918 odkázané na poľské pracovné sily. Poľský robotník bol lacnejší a domáci nemali
ani záujem o prácu v sirkárňach. Ostatní fabriky zamestnávali výlučne slovenských robotníkov. V prípade
vyhostenia týchto robotníkov by boli majitelia nútení výrobu zrušiť.
Spracoval PhDr. Martin Gácik
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Jozef Adamík
Vážení čitatelia GALZAPRESSU
Vzhľadom na Váš záujem o osobu nášho rodáka významného
legionára 1.svetovej vojny Jozefa Adamíka, priblížim Vám
v tomto článku jeho životnú cestu. Narodil sa 20. júla 1885
vo Veľkej Bytči do národne uvedomelej rodiny krajčírskeho
majstra Jozefa a Terézie Adamíkovcov. Jeho rodný dom
doteraz stojí v blízkosti penziónu Jesienka. Vyučil sa za
dámskeho krajčíra a tomuto remeslu sa aj venoval. Verejne sa
hlásil za Slováka, za čo ho promaďarská vrchnosť označila za
pansláva. V roku 1908 mal 23 rokov, kedy prišiel do konfliktu
so štátnou mocou, so žandármi, preto, že na verejnosti spievali
s vrstovníkmi slovenské piesne. J. Adamík sa proti žandárom
ostro ohradil, že spievaním slovenských piesní nenarušujú
verejný poriadok a ani neohrozujú základy Uhorského štátu.
Na základe udania žandármi politická vrchnosť odsúdila J.
Adamíka na päť dní do väzby. J. Adamík rozsudok prijal, ale
pred nastúpením trestu opustil Bytču, rodičov a odcestoval do
Viedne, kde vykonával svoje remeslo. V roku 1909 tajne
navštívil rodičov v Bytči. Stretol sa s rovesníkmi na rínku, kde
prebiehal Juliánsky jarmok. Tu ho prišla varovať sestra, že ho
udavač oznámil žandárom a tí ho prišli zatknúť. Preto hneď
prvým vlakom odišiel z Bytče a usadil sa v Karlových
Varoch. Tam sa zamestnal a našiel si priateľov od svojho
remesla. Na konci roka odchádzajú spoločne do Paríža
a neskôr o Londýna, aby sa zdokonalil v anglickom strihu, čo bolo v tej dobe hitom. V Londýne pracoval štyri roky.
Začiatkom roka 1914 zdokonalený vo svojom remesle sa vracia do Paríža s perspektívou uplatnenia sa v módnom
salóne. Udalosti z leta 1914 a vypuknutie 1. svetovej vojny tak jemu, ako aj miliónom mladých ľudí úplne zmenilo
životne plány. 26. Júla 1914 s ďalšími Slovákmi a Čechmi sa zúčastňuje demonštrácie pri príležitosti vypovedania
vojny pred budovou Rakúsko - Uhorského veľvyslanectva. 28. júla 1914 píše list rodičom do Bytče, ktorý obdržali
5. augusta 1914. Píše v ňom, že sa nedá internovať ako občiansky zajatec, ale vstupuje do francúzskej armády ako
dobrovoľník. Následne 22. augusta 1914 odchádzajú českí a slovenskí dobrovoľníci prvým transportom na juh
Francúzska do Bayonnu na vojenský výcvik. Boli zaradení do prvého pluku francúzskej cudzineckej légie.
V minulom čísle som uviedol, že príslušníkov roty Nazdar bolo 250, ale nevedel som koľko bolo Slovákov. Dnes sa
mi podarilo zistiť, že Slováci boli štyria. Preto je príslušnosť nášho rodáka v tejto jednotke o to významnejšia. Po
menách ostatných troch bojovníkov pátram a zisťujem ich domovskú príslušnosť. Dobrovoľníci ukončili výcvik
v októbri 1914, kde dostali od mesta Bazonne na slávnostnom nástupe bojovú zástavu. Následne boli odvelení na
front k Remešu.
Niečo k názvu „ROTA NAZDAR“
Väčšina dobrovoľníkov boli členovia Českej telovýchovnej organizácie Sokol, ktorá bola v tých rokoch v Čechách
veľmi populárna. Členovia sa oslovovali „BRAT“, tykali si a navzájom sa zdravili sokolským pozdravom „NA
ZDAR“. Tento pozdrav bol Francúzom sympatický a preto tejto jednotke v rámci marockej divízie začali hovoriť
ROTA NAZDAR.
Do mája 1915 sa zúčastňovali bojov na obranu francúzskych pozícii. Aby sme si urobili obraz o jeho bojovej
anabáze popisujem miesta bojov a bojovú činnosť jeho jednotky. Začiatkom mája 1915 bola celá marocká divízia
a v rámci nej aj „ROTA NAZDAR“ presunutá k mestu ARRAS. Rota nazdar dobre vycvičená a disciplinovaná bola
zaradená do práporu, ktorý mal útočiť v prvej línií ako prielomová jednotka. 9. 5. 1915 o 6.00 zahájili Francúzi
delostreleckú prípravu o 9.40 sa mužstvo presunulo do východzieho postavenia. O 10.00 jednotlivé prápory a teda aj
naša rota vyskočili zo zákopov a útočili na presne strieľajúcich a urputne sa brániacich Nemcov. Celá marocká
divízia mala obrovské straty, ktoré sa nevyhli ani rote Nazdar. Z 250 príslušníkov 42 padlo a 90 bolo zranených. Náš
legionár z tejto bitky vyviazol bez zranenia. Celý prápor však pre vysoké straty bol rozpustený a vojaci začlenení
k iným jednotkám. Rota Nazdar tak prestala existovať. Zostávajúci príslušníci sa zúčastnili ešte mnohých bojov.
Bojovali pri Souchez, Suippes, Auberine, Hangard, Belloyensanterre, a práve pri tejto obci v hrdinskom boji padol 5
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júla 1916 bytčiansky rodák dobrovoľník Jozef Adamík. Pochovaný je na cintoríne pozdĺž cesty do obce
Belloyensanterre. Jeho meno je vytesané spolu s ostatnými bojovníkmi na veľkom žulovom pamätníku. Dňa 27.
augusta 1916 armádnym rozkazom Č 18. bola J. Adamíkovi udelená armádna pochvala a bol vyznamenaný
francúzskym vojnovým krížom so zlatou hviezdou. Koncom roku 1917 a na jar 1918 sa budovala čs. armáda vo
francúzsku zo zajatcov z európskych bojísk a amerických dobrovoľníkov. Z francúzskych bojísk boli stiahnutí
poslední žijúci a bojaschopní vojaci v počte 50 mužov. Z roty Nazdar 200 mužov padlo, alebo boli devastačne tak
zranení, že neboli schopní ďalšej bojovej činnosti. Ako som už minule uviedol dňa 6. júla 1930 bola J. Adamíkovi
odhalená na rodnom dome pamätná tabuľa. Komunistický režim legionárskym tradíciám neprial a preto musela byť
tabuľa v 50-tych rokoch odstránená.
Niečo o pamätnej tabuli
Rodný dom J. Adamíka odkúpil a zrekonštruoval náš občan Ľubo Pradeniak s manželkou. Pri rekonštrukcii našli
v pivnici odloženú pamätnú tabuľu. Hneď im bolo jasné, že majú v rukách vzácnu vec pre mesto. Ale aj po
materiálnej stránke hodnotnú vec. Chodili za nimi viacerí súkromní zberatelia a ponúkali za pamätnú tabuľu
zaujímavé peniaze. Oni však ani na chvíľu nezaváhali a čakali na vhodnú príležitosť, kto sa ujme jej znovu
inštalácie. Myslím, že tá doba je tu. Tabuľu dali k dispozícii. Pán Pradeniak sa podujal, že ju vyčistí a technicky
pripraví k montáži. OZ GALZA vybavuje príslušné povolenia na inštaláciu. Predpokladáme, že pamätnú tabuľu
znovu odhalíme 28. októbra 2015. Predbežne sa nám podarilo na túto slávnosť zabezpečiť prítomnosť osoby
najpovolanejšej JUDr. Miroslava Bilského DiS. Predsedu československej obce legionárskej. V predvečer odhalenia
plánujeme pre záujemcov a pedagógov dejepisu zorganizovať spomienkový večer na túto slávnu epochu našich
dejín.
Na záver k tabuli
Manželia Pradeniakovci! V mene OZ GALZA a veľkej časti občanov nášho regiónu vyslovujeme vám veľké
ďakujem, že ste tabuľu zachovali a nedali sa zlákať na peniaze za ňu.
V minulom čísle som ešte uverejnil podobizeň J. Adamíka, olejomaľbu na plátne z roku 1920. Olejomaľba je od
neznámeho bytčianskeho umelca signovaná písmenom S. Dúfam, že postupne zistíme autora tohto portrétu. Portrét
darovala pre potreby muzeálnej činnosti v Bytči praneter J. Adamíka Gabriela Adamíková s mamou. Podobizeň
vystavíme na výstave OZ GALZA, ktorá bude 17. 7. 2015 - 9. 8. 2015 v svadobnom paláci, na ktorú Vás OZ
GALZA srdečne pozýva.

Spracovala Barča
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Auto-moto
F1 - 2.časť
Je to už viac ako 65 rokov od prvej Veľkej
ceny, ktorá sa konala 13. 6. 1950 na bývalom
vojenskom letisku Silverstone v Anglicku. O
osem rokov neskôr v roku 1958 sa prvý krát
začala jazdiť súťaž o Pohár konštruktérov, no
a konštruktérom a tímom sa budem venovať v
dnešnej časti AUTO-MOTO. Viac ako titul
Majstra sveta sa v kolotoči F1 cení Pohár
konštruktérov. V histórií F1 sa vystriedalo
veľa tímov - úspešných i neúspešných,
niektoré dnes už v kolotoči F1 nepôsobia BRM, Matra, Tyrrell, Arrows, March, Wolf.
Ja by som rád pripomenul tie najznámejšie.
FDC Veľkej ceny Anglicka na okruhu Silverstone z roku 2007

Prvým víťazom v tejto súťaži o Pohár konštruktérov bol
tím Vanwall, ktorý porazil tím Ferrari o osem bodov,
tento úspech však zatienila smrť jedného z jazdcov
Vanwallu Stuarta Lewis-Evansa.

Monoposty Vanwallu na poštových známkach

Ferrari - tím vznikol v roku 1946, založil ho Enzo Ferrari
- v tej dobe pretekár, prvý titul v pohári konštruktérov
získal v roku 1961. Ferrari 312T - model z roku 1975 bol
jeden z najúspešnejších a zároveň najškaredších
monopostov F1.

Enzo Ferrari a monopost Ferrari 312T

McLaren - tím vznikol v roku 1963 a založil ho Bruce
McLaren, ktorý zahynul v roku 1970 pri testovaní svojho
posledného auta.

McLAREN M23 Jamesa Hunta a Emersona Fittipaldiho

Brabham - tím vznikol v roku 1961, založil ho pretekár
John Brabham. Typ -BT-44 najkrajší model v tej dobe.

Monoposty tímu Brabham BT19 a BT20

Lotus - tím vznikol v roku 1952 a založil ho Colin
Chapman - spoločnosť financoval z požičaných peňazí
od manželky. (dvojitý podvozok Lotus 88)

Monoposty Lotus 25 a 49B

Williams - tím vznikol v roku 1968, založil ho Frank
Williams. Po nehode riadi tím z invalidného vozíka. V roku
1999 získal celý tím rytiersky titul.
Ayrton Senna a Williams Renault
FW 14B

10

Zaujímavosťou je, že v začiatkoch pretekov F1 - 50té roky bola bezpečnosť jazdcov nie na prvom mieste a každý
jazdec musel mať spísaný testament.
Aj v novodobej histórií dochádza k smrteľným haváriám, čierny víkend bol aj v roku 1994. Na tréningu Veľkej ceny
San Marína v Imole havaroval a prišiel o život Ronald Ratzenberger v monoposte Simtek. O deň neskôr 1. 5. 1994
prišiel o život v hlavnom závode aj brazílsky pretekár Ayrton Senna na Williemse, kde po náraze do betónovej steny
- odtrhnutý záves zadného kolesa prerazil prilbu, zomrel po prevoze v nemocnici.

Spracoval JL

Aršíky venované 20. výročiu smrti brazílskeho jazdca F1 - Ayrtona Sennu, ktorý bol trojnásobným majstrom sveta

Monoposty F1 na známkach Jersey

Fotografiu do tohto čísla GALZAPRESSU nám poskytol mladší z
bratov Klašovcov Milan - všetci ho volajú a poznajú pod
prezývkou „Miňo“, hovorí:
„Kedysi sa jazdili preteky v každom veľkom meste Žilina, Zvolen,
Lučenec, Prešov, ... Motokáry sme si robili sami svojpomocne,
nejaké väčšie veci - ako „fuška“ v Kinexe.
Motor „šupatko“ sme používali z považskobystrického crossového
motocykla SK90. Upravoval sa valec, piest, ojnica aby sa dosiahol
objem max. 125cm3. Mám v zbierke asi dvadsať vencov, najväčší
úspech bol asi keď som v rámci seriálu skončil 2 alebo 3 a postúpil
som na majstrovstvá republiky, no a tam bola konkurencia veľmi
veľká... Na pretekoch sme mali aj svojich mechanikov - mne robili
mechanikov Pavol Pavlík, Jozef Tvrdý a Miro Tlusťák.
Taká perlička na záver - brat Jozef mal jeden motor s ktorým sa mu
nedarilo a bol poruchový - tak mi ho daroval - vyhrával som na
ňom všetko, čo sa dalo.“
„Miňo“ Kalaš s predsedom automotoklubu a riaditeľom
rýchlostných pretekov v Bytči - Pavlom Kleinom na fotke
zo 70 tých rokov

Spracoval JL
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Odznaky budovateľov Trate
mládeže (pokračovanie)
Vyznamenania budovateľov TM sa udeľovali za vysoké pracovné
nasadenie. Delili sa na vyznamenania pre jednotlivcov- čestný titul
a odznak úderníka TM, čestný titul a odznak hrdinu TM, a vyznamenania
pre pracovné kolektívy- vlajky víťaznej čaty a brigády a štandarda
Bojovníkom práce.
Údernícky odznak sa udeľoval za mimoriadne pracovné výkony.
Vyznamenaný dostal diplom úderníka spolu s odznakom. (obr. 4,5)
Poznáme smaltované a nesmaltované odznaky, ktoré sa ďalej delili podľa
písmen- do apríla 1949 SSM, od apríla do októbra 1949 ČSM. Taktiež
existovali odznaky bez letopočtu na zástave. Úderníci dostávali za odmenu
aj knihy a brožúry. Čestný titul úderníka získalo v roku 1948 2300
Obrázok č.4
brigádnikov a v roku 1949 6210 brigádnikov.
Najvyšším vyznamenaním na TM bol
čestný titul a odznak Hrdina TM. (obr. 6)
Výnimočnosť tohto odznaku podčiarkuje fakt,
že zo 47162 brigádnikov dostalo tento odznak
len 85 osôb. Z nich bolo 11 žien a 3 cudzinci.
Odznaky boli spolu s miniatúrami uložené
v etuách.
Slávnostne ich udeľovali na oslavách
ukončenia TM, dňa 29. októbra 1949.
Odznaky v počte 100 kusov vyrobila Štátna
mincovňa v Kremnici.
Obrázok č.6
Vyznamenaným ich odovzdával predseda Slovenského ústredného
výboru ČSM Ernest Sýkora. Spolu s odznakmi dostávali vyznamenaní aj
diplomy v tvrdých doskách, podobne ako pri čestnom titule úderníka.
Pre vyznamenanie mimoriadnych pracovných výkonov kolektívov boli
určené vlajky víťaznej čaty a brigády. Odovzdávali sa každý deň pri
večernom rozkaze za výsledky, dosiahnuté v uplynulom dni. Každý
týždeň sa vyhodnocovali výsledky celého brigádnického tábora. Najlepší
kolektív získal na celý nasledujúci týždeň najvyššie kolektívne
vyznamenanie, štandardu Bojovníkom práce.
Obrázok č.5
Slávnostného ukončenia výstavby TM sa zúčastnili aj vysokopostavení hostia na čele s prezidentom Gottwaldom.
Hlavný štáb brigád TM dal pre nich pri tejto príležitosti vyhotoviť pamätné plakety, ktoré síce nie sú vyznamenania,
ale patrí sa ich pre zaujímavosť spomenúť.
Pre prezidenta Gottwalda bola zhotovená plaketa, zväčšenina odznaku Hrdina TM, s rozmermi 15x13x1,2 cm.
Plaketa bola bronzová, pozlátená a postriebrená, na kovovom štítku bol nápis: „My sme mládež nová, mládež
Gottwaldova - prezidentovi republiky Klementovi Gottwaldovi na pamäť otvorenia Trate mládeže venujú brigádnici30.X.1949“. Plaketa bola uložená v koženej etuji so štátnym znakom.
Podpredseda vlády V. Široký dostal totožnú plaketu, ale celú postriebrenú. Na štítku bol nápis: „Dokončili sme
Trať, dokončíme päťročnicu - podpredsedovi vlády s. V. Širokému na pamäť otvorenia Trate mládeže venujú
brigádnici-30. X. 1949“.
Štyria čestní hostia dostali taktiež plakety v podobe odznaku Hrdinu TM. Tieto plakety boli z patinovaného
bronzu, s rozmermi 26,2x24,5 cm, pripevnené na drevenej podložke. K týmto štyrom odliatkom boli nasledovné
štítky: „Na pamäť otvorenia Trate mládeže predsedovi SÚV ČSM E. Sýkorovi venujú brigádnici- 30.X.1949“. Ďalší
nápis bol v ruštine azbukou: „Komsomol, to je náš vzor! Z príležitosti otvorenia Trate mládeže venuje
československá mládež“. „Veliteľovi Brigády Trate mládeže s. Tomanovi na pamäť otvorenia Trate mládeže. Za
tvoju obetavú prácu a starostlivosť venujú brigádnici- 30. X. 1949“. Posledná plaketa mala na štítku nápis:
„Ministrovi železníc s. Petrovi na pamäť otvorenia Trate mládeže venujú brigádnici- 30. X. 1949“.
Spracoval PhDr. Martin Karásek
12

Výroba plynu v Bytči
Acetylén slúžil pre osvetlenie v uliciach
v časoch, keď nebola v uliciach elektrina.
V Bytči sa acetylén vyrábal v mieste, kde sa
dnes nachádza predajňa potravín CBA
a predajňa Billa. V časoch, keď tam ešte
bolo autobusové nástupište, si každý pamätá
WC. Tak tento domček bol kedysi
súčasťou, kde sa vyrábal acetylén. Vedľa
tejto výrobne sa nachádza pozemok patriaci
Meštianskej škole. Na ňom bola Baťom
vybudovaná skúšobňa plynových masiek.
Bola to komora - presklená miestnosť, v
ktorej si žiaci skúšali plynové masky.
Miestnosť, komora mala rozmery cca 4 krát
4 metre. V časoch pred vypuknutím druhej
svetovej vojny. Tento projekt financoval
podnikateľ Tomáš Baťa a bol realizovaný
po celej Československej republike.
Plynové acetylénové osvetlenie teda smerovalo od dnes budovy potravín CBA a smerovalo k bytčianskému
zámku odtiaľ smerom k Váhu. Potiaľ, pokiaľ bola výstavba domov, teda asi do úrovne domu Sidónie Sakalovej.
Rozvodové potrubie šlo smerom na námestie a odtiaľ okolo Horňovej kožovej fabriky smerom do Obory. Horňova
kožova fabrika to je dnes Tempo Jednota a ulica smerom ku kanálu a tam bola kedysi v časoch zámockých pánov
zvieracia Obora, kde chodievali loviť divú zver. Obora to sú ulice Červeňanského, Hlinkova, Švecová, Janka Kráľa.
Acetylénový plyn, doboví Bytčania ho volali acatelýn. Presný plán rozvodu sa nachádza v archíve v Bytči.
Acetylénový plyn vyrábali z karbitu. Karbitom sa v tom čase aj zváralo. Acatelýn šiel teda potrubím.
Žľaby z dreva a z dosiek, v ňom sa nachádzala Manesmanova železná trubka a bola zaliata prírodným asfaltom.
Trubky sa nachádzali v hĺbke cca 1,2 m. Sú tam určite podnes. Lampy boli odliate zo skla a na večer ich
zasvecovali. Takéto osvetlenie bolo v Bytči cca do 20 tých rokov 20 tého storočia.
Elektrinu v Bytči zaviedli v roku 1924 220 V.

Kompa
Most do Bytče postavili v roku 1904.
Dovtedy fungovala len kompa. Prístup do
Bytče kompou bol v časti za pílou a v mieste
Bojdovej fabriky. Kompa bola tiež v Malej
Bytči oproti cintorínu. Táto kompa fungovala
až do postavenia kanála. Na obrázku vidíme
kompu pri Holzmanovej píle. Terajšia
Drevoindustria. Autor obrázku je potulný
maliar Ender. Maľoval krajinu od Nového
mesta nad Váhom až po Halíč. Obrazy sa
nachádzajú v obrazárni v Maďarsku. Endera
ubytovali na zámku v Bytči.
Ďalšia kompa bola v miestnej časti
Mikšová na Starovci.
Smerom do Žiliny v miestnej časti Hliník
nad Váhom sa nachádzala kompa oproti
krčme Mičušík, kde sa nachádzalo aj Jednotné roľnícke družstvo. Ďalšia bola v obci Kotešová v úrovni železničnej
stanice. Všetky kompy fungovali po lane.
Spracoval PhDr. Martin Gácik
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PhDr. Milan Vároš
Náš časopis otvára dnešným číslom Galériu „slávnych“ Bytčanov.
Hodláme tu prezentovať hlavne našich rodákov z Bytče a okolia ktorí sa
niečím preslávili a pre naše mesto niečo urobili, alebo sa preslávili či už v
oblasti kultúry, umenia alebo ako vojnový hrdinovia.
Bohužiaľ, hoci sú vo svete známi, hlavne naša mladšia generácia o nich nič
nevie. V dnešnom čísle predstavujeme nášho rodáka, novinára, publicistu a
spisovateľa, čestného občana mesta Bytča PhDr. Milana Vároša.
Milan Vároš svojou pracovitosťou a zanietením pre vec, hlavne v literatúre
faktu, ale aj iných diel dosiahol méty najvyššie o čom svedčia i mnohé
ocenenia a medzinárodné vyznamenania. 28. 3. 2015 PhDr. Milan Vároš
oslávil svoje 78 narodeniny z tvorivých síl mu však roky neubrali. Práve mu
vyšla ďalšia krásna kniha Velikáni výtvarného umenia a pracuje na ďalších.
Z rúk prezidenta Ivana Gašparoviča prebral vysoké štátne vyznamenanie
Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti
kultúry.
Z príležitosti jeho narodenia mu aj my členovia občianskeho združenia GALZA v mene občanov Bytče (i keď
oneskorene) chceme popriať hlavne veľa zdravia, šťastia a tvorivých síl do ďalších rokov života!!!

Vydané knihy

Rad Ľudovíta Štúra II. triedy

Hitler žije... (VPL 1965)
Osudy zlatých pokladov (Smena 1967, rozšírené vydanie Bradlo 1991)
Poklady smrti (Smena 1970)
Olupine zovu (Stvarnost, Záhreb 1989)
Osudy zlatých pokladů (Albatros, Praha 1990)
Posledný let generála Štefánika (Obzor 1991, doplnené vydanie International 1994)
Horúce témy - Slovensko v ringu (Tatrapres 1991 - v spoluautorstve s V. Mináčom,
L. Mňačkom, L. Ťažkým)
Tajemnice skarby (Wydawnictwo Bellona, Varšava 1992)
Putovanie za krajanmi (Euroskop 1995, podstatne rozšírené vydanie 1997)
Soarta comorilor de aur (Scripta, Bukurešť 1997)
Vraky plné pokladov (Mladé letá 2002)
Vraky plné pokladů (Mladé letá 2002)
Záhady Nesmrteľnej milenky - Beethoven, ženy, Slovensko (Vydavateľstvo Matice
slovenskej 2006)
Stratené slovenské poklady 1 - Osudy umeleckých pamiatok šľachty a panovníkov
(Matica slovenská - Neografia 2006)
Stratené slovenské poklady 2 - Osudy našich umeleckých diel a pamiatok najmä v
maďarských múzeách a galériách (Matica slovenská - Neografia 2007)
Osudy umeleckých diel a ich tvorcov (Slováci a slovenské reálie v dotykoch s
európskym maliarstvom, svetoznámymi múzeami a galériami), Martin 2011
Velikáni výtvarného umenia (Vydavateľstvo Príroda 2015)

Naše občianske združenie, pod záštitou MÚ a pána primátora, poriada svoju tretiu výstavu v priestoroch Sobášneho
paláca. Na výstave budú prezentované aj knihy PhDr. Milana Vároša a na jej zahájení dňa 17. 7. 2015 o 15.00 hod.
sa bude konať aj autogramiáda so samotným autorom!
Vstup je voľný a budeme sa tešiť, že svojou prítomnosťou podporíte náš zámer, prezentovať „slávnych“ Bytčanov i
doma! Máme byť načo hrdí!
Spracovala Barča
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Z pera amatéra Vladimíra Luláka
Šprýmy - rýmy a iné drobné veršovizmy
Od romantiky k realite je len kúsok, tak ako od lásky k nenávisti, ukážem Vám to na pár vtipných príkladoch z
každodenného života. Ako námet mi poslúžila téma: „žena a život“.
Zamestnané ženy to v živote nemali nikdy ľahké... príkladom môže byť aj nepísané pravidlo herečiek na celom
svete.
„Ak chce hrať, musí dať,
inak bude bokom stáť“!
Naopak pekné ženy to v živote mali vždy ľahšie, lebo každá z nich vedela čo, kedy a ako použiť ...
„Veľké cecky, pekné nôžky otupia aj čertom rožky“
Ženská taktika a stratégia vždy slávili úspech a ženskú logiku vie najskôr pochopiť len žena.
„Pekná žena stojí veľa, múdra jej to nezazlieva“
Mladosť a naivita chce častokrát všetkým dokázať , že žiť nie je až také hrozné ako sa hovorí, stačí len zabrnkať na
tú správnu strunu toho správneho muža.
Mladá „žaba“ z dediny,
rada robí kraviny,
keď je potom v maléry,
trpnú všetci frajeri.
Sú bohužiaľ aj také ženy / je ich našťastie málo / čo dokážu mužovi obrátiť život naruby svojimi požiadavkami,
nárokmi nápadmi a radami.
Čože ťa to drahá moja trápi - umára?
Zasa dumáš ako spraviť zo mňa blbca-somára?
Koniec-koncov každému to rýchlo „ujde“, myslím tým najkrajšie obdobie života - mladosť. Potom už zostáva iba
maličkosť - vydržať do konca.
„Dneska mladá frnda, zajtra stará drnda“!
Každý deň stretávame veľa ľudí, o ktorých si myslíme, že sú pre nás tí praví, ale opak je často pravdou.
Do tváre anjel a vo vnútri diabol,
opitý mocou - podvádzal, kradol.
Stále viac je medzi nami takých, ktorí zastávajú dôležité miesta /funkcie/, na ktorých by vôbec nemali byť, pretože
na to nemajú ani vzdelanie, ani chochmes /rozum/.
Najhoršie je keď sa spojí hlúposť a moc,
potom nepomôže ani kričať pomoooc.
Mlčiaca väčšina len slepo verí, že sa to všetko časom možno zmení ...
Každý nám len sľubuje,
kým nezíska „koryto“
a keď ho dostane-zabudne,
bohužiaľ tak je to!
Dnes je rýchla doba, chceme sa mať stále lepšie a užívať si to, častokrát bez rozmyslenia prichádzame o majetok,
rodinu, šťastie a často i o to najcennejšie - zdravie.
Nežije sa boh vie ako v dnešnej dobe,
je to skôr zlé ako dobré.
Ten kto dnešným „bossom“ verí
nepoletí na Seychely,
zostáva mu iba mlčky čakať,
sklopiť uši, zaťať zuby
a len tvrdo makať.
Preto nezúfajme, všetko zlé je na niečo dobré a nič netrvá večne a ešte, len aby sa nezabudlo:
„Ak chceš byť šťastný Ty, urob šťastných iných!“
DOPREČÍTANIA! Vlado Lulák
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Guláše
Cigánsky guláš
Potrebujeme: 375g predného hovädzieho, 40g
rastlinného tuku, 100g cibule, mletú papriku, soľ,
mleté čierne korenie, 20g paradajkového pretlaku,
kmín, 2dcl vývaru, 100g zemiakov, 1 strúčik
cesnaku, majoránku, 25 g slaniny, 50g šampiónov,
50g papriky, kyslé uhorky
Postup: Na tuku osmahneme nakrájanú cibuľku, zaprášime paprikou a speníme. Vložíme nakrájané mäso
a osmažíme za stáleho miešania. Osolíme, okoreníme, pridáme pretlak a kmín. Zalejeme vývarom
a dusíme skoro do zmäknutia, pridáme na kocky nakrájané zemiaky, utretý cesnak a majoránku. Chvíľu
dusíme, pridáme na slanine orestované nakrájané šampióny, na pásiky nakrájanú papriku a na kocky
nakrájanú paradajku a uhorky. Všetko krátko povaríme.

Kotlíkový guláš
Potrebujeme: 380g hovädzieho mäsa, ½ kg zemiakov, masť, cibuľu, papriky, paradajky, ½ PL hladkej
múky, mletú štipľavú papriku, ½ PL majoránky, soľ, biele víno
Postup: Cibulu osmažíme na masti, pridáme nakrájané mäso, opečieme a podlejeme vínom. Pridáme
nakrájané zemiaky, rajčiny, papriky, múku a trochu vody. Neskôr osolíme, okoreníme a podusíme.
Všetko poriadne premiešame. Keď je mäso mäkké môžeme podávať.

Farmársky guláš
Potrebujeme: 800g hovädziny, 100g červenej cibule, 100g póru, 100g mrkve, 10 strúčikov cesnaku, 5
zemiakov, 100g paradajkového pretlaku, 30g sušených lesných húb, 1,5L hovädzieho vývaru, 5 lístkov
bobkového listu, nové korenie, celé čierne korenie, 0,5L kvalitného červeného vína, 100 ml oleja, soľ
Postup: Sušené huby namočíme do vody. Mäso očistíme a nakrájame na kocky. V hrnci na rozpálenom
oleji mäso krátko osmažíme, osolíme a okoreníme. V panvici orestujeme nakrájanú zeleninu, okoreníme
a pridáme pretlak s hubami a opäť orestujeme. Takto spracovanú zeleninu pridáme k mäsu, zalejeme
hovädzím vývarom, vínom a dusíme hodinu. Neskôr pridáme oškrábané na väčšie kocky nakrájané
zemiaky a dusíme do zmäknutia.
Výdatný farmársky guláš podliaty vínom, s vôňou po hubách, zelenine a korením si nežiada viac než
domáci chrumkavý chlieb.
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