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

Informačný „kvartálnik“ nielen o Bytči a okolí, ktorý
chce byť nápomocný k rozšíreniu zberateľských radov
na Bytčiansku...
V elektronickej podobe nás nájdete na:
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Dňa 24.6. až 26.6. 2016 sa v Belušských Slatinách konal 41. ročník národného kola filatelistickej
olympiády – história pošty a poštová prevádzka, ktorej sa za naše „bytčianske farby“ zúčastnili

„Dvaja statoční“
Predseda KF 53-38 Bytča a zároveň vedúci klubu
mladých filatelistov – Stanko Helmeš a člen klubu
mladých filatelistov a ZK Hliník nad Váhom –
Ronald Gácik, ktorý sa olympiády zúčastnil už po
tretí krát.

Stanko Helmeš a Ronald Gácik - posledné prípravy pred
súťažou

Zápolenie začalo už v piatok prvou častou otázok
o EÚ a pokračovalo prednáškou o detských právach.
V sobotu pokračovala súťaž tvorbou exponátov –
albumové listy, kreslením návrhov na detskú známku
a vyhlásením výsledkov.
V konkurencii 28-ich súťažiacich získal v kategórii
“A“ Ronald Gácik 1.miesto – čo je vynikajúci
výsledok.
Okrem súťažných disciplín bol pre mladých
filatelistov pripravený aj bohatý program od kúpania,
turistiky, večerného opekania slaniny a špekáčikov až
po nedeľnú návštevu múzea v Rajeckej Lesnej
a Rajeckých Tepliciach končiac návštevou hradu
Strečno.
Škoda len, že za bytčiansku filateliu bolo zastúpenie
jedným členom, veď okrem pekných zážitkov,
obohatenia vedomostí si Ronald odniesol aj hodnotné
ceny vo forme filatelistického materiálu.
K peknému umiestneniu – gratulujeme!

- JL -

GALZA informuje...
SV.GABRIEL v Bytči...
Príležitostná pečiatka

Dňa 16. apríla 2016 sa v Dome Kultúry v Bytči uskutočnilo 50.
stretnutie (v Bytči sa konalo stretnutie už po tretí krát) spoločenstva
Sv. Gabriel. Okrem okrúhleho jubilea sa "oslavovalo" aj 25. ročník
informačného bulletinu - pri tejto príležitosti bola zhotovená
príležitostná poštová pečiatka, ktorá sa používala na stretnutí, ale aj
deň vopred, t.j. 15. 4. 2016 na pošte Bytča 1.
Na stretnutí plnej filatelie nechýbali ani členovia OZ GALZA, ZK Hliník nad Váhom, a samozrejme filatelistického klubu Bytča.
Na fotografií zľava Mons. Mgr. Ján Vallo, Ronald Gácik, Jozef Lulák
a Stanislav Helmeš.

Inaugurácia poštovej známky Petra Sagana
Dňa 21. 4. 2016 sa konalo slávnostné uvedenie poštovej známky Petra Sagana majstra sveta v cestnej cyklistike - na počesť získania titulu majstra sveta.
Raut sa konal v priestoroch školy v Žiline na Rosinskej ceste 4. Tejto akcie sa
zúčastnil aj člen FK-Bytča a ZK Hliník nad Váhom Ronald Gácik, ktorý sa s
majstrom sveta Petrom Saganom aj zvečnil na fotografii.

Poďakovanie...
Chcel by som sa poďakovať pani Helene Gajdošovej, ktorá reagovala
na fotografiu "sirkárne" v Bytči a vlastne nás dostala do "obrazu" pri
niektorých menách, ktoré boli mylne uvedené. A aj doplnila pár mien,
ktoré si ešte pamätá. Tak isto vďaka patrí aj Vierke Tatalovej pri
identifikácii osôb.

Dotácie pre GALZU...
V týchto riadkoch Vám priblížime, ako sa vyvíja drak, sv. Ján Nepomucký, kniha, a pamätné tabule.
V mesiaci jún prišlo poštou na Mestský úrad vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu. Krajský pamiatkový úrad
súhlasí s osadením draka do studne v areáli zámku a súhlasí aj s osadením repliky sochy sv. Jána Nepomuckého na
pôvodné miesto v areáli zámku. Následný krok bolo jednanie s primátorom mesta, ktorý návrh podpísal v júni. A
v decembri minulého roka schválili dotáciu poslanci mestského zastupiteľstva. Teraz v spolupráci s Mestom Bytča,
Ing. Jozefom Janišom dotiahneme vec do konca.
Pamätné tabule a to profesorovi Švecovi a Tomborovi , tie ešte nemajú vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu,
nakoľko bolo potrebné doplniť žiadosť.
Primátor mesta Bytča tiež podpísal dotáciu, ktorú poslanci schválili v decembri minulého roka a to dotáciu pre
vydanie brožúrky od autorky pani Kataríny Kasagrandovej.
Spracoval - JL 2

Okienko pre filokartistov
Pohľadnica na pokračovanie Ako prezývajú obyvateľov
Hliníka
Súľov - Súľovské skaly
Hliničanov prezývajú “Žabiari“ možno preto, lebo jedna
časť Hliníka sa prezýva žabinec – stále tam kŕkali žaby.
Niektorí ľudia milne prezývajú „žabiari“ – Bytčanov no nie je to pravda, Bytčanov prezývajú „Kvačkári“
alebo „Kvakári“ – preto lebo počas hodov varili
kvakovú polievku. (na dedinách „chupáni“ počas hodov
jedli šunku, klobásu, hus, kačku, a iné pochutiny
a Bytčania – mešťania – kvaky) Túto informáciu nám
potvrdil pán Róbert Martinický z Hliníka.

Pravidlá Bytčianskeho jazyka
Slová a frázy hodne používané na Bytčiansku kedysi ale aj dnes.
vyščibrac – povyberať z niečoho
karboľ – penetra
kučkuvac – naťahovať sa

dinstuvac – dusiť mäso
merkuvac – dávať na niekoho pozor, dohodnúť sa
mamľas – nepodarený chlapec

Keď sme behali po chalupe a „vrázali“ sme sa hore-dolu a nechali sme otvorené dvere, rodičia nám vedeli povedať:
„Čo nezavieraš - čo máš v rici ojo.“
Spracoval - JL 3

Bytčania a bytčiansko v rokoch 1918 až 1939
V tomto čísle čitateľovi opíšeme rok 1931, jeho príbeh a udalosti ktoré sa odohrali, tak ako ich zaznamenali jeho
súčasníci. Podklady pre opis, sme vyhľadali v Štátnom archíve v Bytči, pobočka Žilina, prezidiálne dokumenty.
Opis udalostí začneme 25. februárom 1931. Komunistická internacionála vydala príkaz jednotlivým svojim
organizáciám v jednotlivých štátoch, aby dňa 25. februára 1931 usporiadali „Medzinárodný deň boja proti
nezamestnanosti“.
Krajinský úrad v Bratislave pri tejto príležitosti vydal vyhlášku.
V Bytči tento deň prebehol v pokoji. Okresný úrad v Bytči navrhoval prednostom poštových úradov zvýšenú
telegrafnú službu od 24. 2. 1931 od 8.00 hodiny do 21.00 hodiny. Na deň 25. 2. 1931 na poštových úradoch v okrese
Veľká Bytča v Predmieri, Dlhom Poli, Veľkom Rovnom, Štiavniku zvýšenú telefónnu a telegrafnú službu.
Miestna organizácia Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany vo Veľkej Bytči, oznamuje Okresnému úradu zvolenie
svojho výboru na valnom zhromaždení. Oznámenie je datované dátumom 15. 3. 1931. Výbor si zvolili tento:
Predseda Msgre. Štefan Jančovič, dekan, farár, Podpredseda: Michal Fundárek starší, Jednateľ: Michal Fundárek
mladší. Tajomník: Michal Fudnárek mladší, Pokladník: Michal Fundárek mladší. Členovia výboru boli: Dr. Ľudovít
Holzman, Jozef Tiso, Vilém Ďurný, Jozer Čebek, Jozef Šichman, Mikuláš Fundárek, Štefan Ďurný, Ján
Minaroviech, Jozef Pohovej, Štefan Mahdík.
Dňa 15. 3. 1931 na výročie maďarskej revolúcie 15. 3. 1848 sa konalo vo Veľkej Bytči protestné zhromaždenie
proti utláčaniu Slovákov v Maďarsku. Organizátor bol Okresný osvetový výbor vo Veľkej Bytči a zhromaždenie sa
konalo v miestnosti Besedy. Zúčastnilo sa ho asi 500 občanov. Zastúpené boli všetky obce okresu, spolky, úrady,
kooperácie. Rečnil tu Vladimír Štefánik.
Po vypočutí referátov, sa zhromaždenie uznieslo na rezolúcií.
1, v bode prvom sa hovorí o vernosti Československej republike
2, v bode dva sa hovorí o neupieraní menšinového práva Maďarom na Slovensku. Vyjadrili protest proti
utláčaniu Slovákov v Maďarsku.
3, v bode tri vyzýva zhromaždenie vládu Československej republiky na záchranu Slovákov žijúcich v Maďarsku,
a to aby republika predniesla svoj protest.
Beseda slúžila pre divadelné účely, pre zhromaždenia občanov a v období prvej Československej republiky
mal budovu prenajatú od Hermíny Popperovej rodená Hahnová pán Brežinský a prevádzkoval v nej jedáleň.
Jedáleň to bola vychýrená a stravovali sa tam zamestnanci Okresného úradu, sudcovia. Po pánovi Brežinskom tu
mala krčmu pani Hatalíková. No to už v období po roku 1939.
Po druhej svetovej vojne tu prevádzkoval pivovar svoj Závodný klub, boli v ňom zábavy, schôdze a hry. Jednota
si tu otvorila predajňu potravín a zo zadnej strany bol Bufet. Informácie o besede mi poskytla pani Helena
Gajdošová a pán Michal Krúpa.
Z aprílového hlásenia sa dozvedáme o o tom, že
z okresu Veľká Bytča nebol vyslaný delegát do
Sovietskeho zväzu na prvomájové oslavy. Podľa tohto
hlásenia ani nikto nerozširoval komunistickú tlač a to
Rudé Právo a Rudá Fronta počas apríla 1931.
Z hlásenia z mesiaca
máj sa dozvedáme
o usporiadaní akcie Komunistickou stranou pod
názvom „Medzinárodný detský týždeň“. Vo Veľkej
Bytči sa akcia nekonala.
Dňa 6. 5. 1931 doplnil veliteľ žandárskej stanice
v Štiavniku stav žandárov o troch. Nakoľko sa
v obvode stanie rozmáhalo pytliactvo.
Dňa 8. 6. 1931 neznáma osoba zaslala poštou
rímskokatolíckemu kňazovi Jozefovi Pokornému, Dlhé
Beseda - dnešná podobizeň
Pole, obálku. Obálka bola modrozelená, teda
obchodný formát a bola odoslaná z Opavy. Obálka obsahovala leták s textom v názve „Ide o prevrat...“ a leták
s textom v názve „Slováci a Slovenky...“. Jozef Pokorný obálku aj s obsahom odovzdal četníkom v Dlhom Poli.
Miestna organizácia Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany v Hliníku odovzdala 21. 6. 1931 Okresnému úradu na
vedomie zloženie výboru. Na valnom zhromaždení si zvolili výbor a to: Predseda Hugo Chura, Podpredseda Ludvik
Tabaček, Jednateľ Andrej Koniar, Tajomník Andrej Koniar, Pokladník Jozef Manda. Členovia výboru boli:
Melicher Gajdoš, Gašpar Koniar, Andrej Petrek, Jozef Mudrák, František Dodek. Revizóri boli: Andon Hubert,
4

Andrej Mrena. Volebné komisie boli a to číslo 1: Hugo Chura, Lidvik Tabaček a číslo 2: Andrej Koniar, Andrej
Mrena.
Dňa 5. 7. 1931 vo Veľkom Rovnom sa konal tábor ľudu usporiadaný Československou sociálnodemokratickou
stranou. účastníci prijali rezolúciu . Z rezolúcie:
Podpora vývoja v duchu demokracie a občianstva k Československej republike. Protest proti protekcii v úradoch,
protest proti tomu, aby vplyvní politici politických strán zasahovali do veci úradov. Konkrétny prípad sa stal aj vo
Veľkom Rovnom.
„A to, že úradník, ktorý pracoval s ľudom s porozumením a výkladom zákonodarstva nášho štátu a ktorého ľud
ochotne porozumel a kľudne s ním nažíval bol preložený na iné pôsobište. My zhromaždení vidíme v tomto
porušenie nestrannosti v úradoch, že vec nástupcu, ktorý bol na tunajší obecný úrad s protekciou dosadený, má
eventuálne jeho rodina za sebou pozadie materializmu, nepripúšťame, aby na úkor verejnosti boli aké veci páchané
a preto žiadame, aby predošlý pridelený notár Jozef Pagáč bol nazad preložený na svoje bývalé pôsobisko do našej
obce Veľké Rovné.“
V Štátnom archíve sa nachádza dokument a to Žiadosť voličov obce Pšurnovice, aby voľba do obecného
zastupiteľstva prebehla podľa pomerného zastúpenia. Z Výmeru okresného úradu citujeme: „ Na základe žiadosti
podpísanej počtom desatiny voličov do voličských zoznamov popísaných v zmysle ustanovenia §19 obecného
volebného poriadku sa ustanovuje, že voľba obecného zastupiteľstva v obci Pšurnovice dňa 27.9. 1931 sa bude
konať podľa zásady pomerného zastúpenia.
Žiada sa obecný starosta tejto obce, aby túto okolnosť vo vyhláške podľa §30, ktorá má byť v obci 19.9. 1931 na
8 dní vyvesená uviedol.“
O tejto veci boli upovedomení obecný starosta Pšurnoviciach a Notársky úrad v Petroviciach. Výmer
vypracoval okresný náčelník Smieško.
Z hlásenia za mesiac august, september o ilegálnej činnosti medzi vojskom sa dozvedáme, že v obvode okresu
Veľká Bytča bola táto činnosť negatívna.
Tento istý priebeh mali aj obecné voľby v obciach Dolný Hričov, Paština Závada, Hričovské Podhradie.
V súvislosti s voľbami nebol žiaden zákon v celom okrese Veľká Bytča porušený.
Tiež sa dozvedáme o negatívnej činnosti v akcií Komunistickej strany s názvom „Ľavá fronta“.
Dňa 20. 9. 1931 sa konala v obci Veľká Kotešová verejná schôdza. Usporiadateľ tejto akcie bola Československá
sociálnodemokratická strana robotnícka. Akcia bola povolená Okresným úradom v Bytči. Číslo výmeru 635/1931
prez. Okresný úrad na tejto akcií zastupoval Anton Mičura, notársky adjutant v Zemianskej Kotešovej.
Program akcie: Význam obecných volieb. Predsedníctvo: František Varada murár zo Zemianskej Kotešovej.
Rečníci: Viliam Janeček z Veľkej Bytče. Počet zúčastnených asi 150 občanov. Rečníci agitovali pre podporu svojich
kandidátov v obecných voľbách.
Akcia trvala od 16.12 hodiny do 16.45 hodiny.
Dňa 20.9. 1931 sa konala v obci Veľká Kotešová verejná schôdza. Usporiadateľ akcie bola Komunistická strana.
Okresný úrad akciu povolil výmerom číslo 632/1931 prez. Okresný úrad na tejto akcií zastupoval rovnako Anton
Mičura.
Program akcie: Hospodárska a politická situácia a voľby do obcí.
Predsedníctvo: Karol Čurda, murár z Veľkej Kotešovej.
Rečníci: Jozef Jelenčík tajomník zo Žiliny, Jozef Novotný z Veľkej Bytče.
Počet zúčastnených asi 100 občanov.
Akciu začali o 17.00 hodine a trvala do 18.00 hodiny. Akcia až na ojedinelé výkriky prebehla pokojne.
Dňa 20.9. 1931 sa konala
obci Petrovice verejná schôdza. Usporiadateľ Československá strana
sociálnodemokratická robotnícka. Verejnú schôdzu povolil Okresný úrad výmerom číslo 636/1931 prez. Okresný
úrad zastupoval Emil Rybárik, notár v Petroviciach.
Program: Politická a hospodárska situácia a význam obecných volieb.
Predstavenstvo: Miestna organizácia sociálnodemokratickej strany v obci Petrovice.
Rečníci: Jozef Salač, tajomník odborového združenia v Žiline a Jozef Kocemba z Veľkej Bytče.
Počet občanov asi 30.
Verejnú schôdzu zahájil o 14.30 hodine predseda Cyprián Gablas z Petrovíc.
Jozef Kocemba povedal nasledovné. „ Meštianska škola vo Veľkej Bytči mala byť stavaná len pre bohatých, ale
sociálna demokracia sa o to zasadila, aby bola prípustná aj pre chudobné deti.
O to, aby sa vo Veľkej Bytči upravili cesty a ulice pracovala najviac sociálna demokracia a nie pán Dr. Martin
Mičura. Výdavky na túto prácu predstavujú sumu 800 tisíc Kč a pri uznášaní sa na tejto úprave brala ohľad sociálna
demokracia najviac na to, aby chudobní furmani mali dobré cesty a bol im umožnení zárobok.“
Rečník vyzval, aby občania volili sociálnu demokraciu. Akciu ukončil Cyprián Gablas o 15.00 hodine.
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Dňa 20. 9. 1931 sa konala verejná schôdza v obci Hliník nad Váhom, organizátor akcie bola Komunistická
strana. Číslo výmeru 633/1931 prez. Okresný úrad zastupoval notár obvodného notárskeho úradu vo Veľkej Bytči.
Verejnú schôdzu zahájil o 14.00 hodine predseda miestnej organizácie Pavel Sklenár. Akcie sa zúčastnilo asi 50
občanov. Z tohto počtu boli asi len 15 komunistov a ostaní boli z iných politických strán.
Rečnil Jozef Jelenčík, tajomník sekretariátu komunistickej strany zo Žiliny.
Akciu ukončili o 15.00 hodine.
Českoslovensá strana ľudová (mičurová) oznamuje Okresnému úradu konanie verejného zhromaždenia na deň
26.9. 1931 o 12.00 hodine v obci Petrovice osada Pláne.
Za usporiadateľov sú tu menovaní Jezef Hello a Leonard Mika, osobný tajomník poslanca Dr. Martin Mičuru.
Téma verejného zhromaždenia: politicko-hospodárska situácia.
Kandidačná listina Komunistickej strany pre voľby do obecného zastupiteľstva v obci Veľká Bytča.
Jozef Šamánek, staviteľ, Jozef Novotný kachliar, Karol Švestka mlynár, Cyril Fiala robotník, Ján Beníček murár,
Jozef Zaťko robotník, Karol Beníček natierač, Pavel Ivanka robotník, Antonín Novosád drevoobchodník, František
Jedinák robotník.
Dňa 25. 10. 1931 o 10.00 hodine sa konala členská schôdza Komunistickej strany v Bytči v hostinci Cyrila
Gettinga. (na námestí)
Akciu zvolal tajomník strany Jozef Jelenčík za účelom voľby predsedu a funkcionárov, nakoľko sa predseda
Jozef Novotný vzdal funkcie. Schôdze sa zúčastnilo 14 členov strany.
Veľkobytčiansky dobrovoľný hasičský zbor sa 27.10. a 28. 10. 1931 zúčastnil osláv vzniku Československej
republiky a to koncertovaním na námestí v Bytči. Na domoch bola vlajková výzdoba.
V Kolároviciach o 8.00 slúžil miestny kňaz omšu Tedeum.
Omše sa zúčastnili verejní a štátni zamestnanci, hasiči, školská
mládež. Príhovor mal miestny štátny učiteľ Fr. Hrda.
Vo Veľkom Rovnom sa konala slávnosť pred kostolom pri
pamätníku padlých vojakov. Z tribúny rečnil notár Rudolf
Prekopp.
V Dlhom Poli sa konala omša o 8.00 hodine a slávnostný
príhovor mal učiteľ Martin Gačka.
V Predmieri sa konal 27.10. 1931 lampiónový sprievod
s príhovorom pri pomníku gen. M. R. Štefánika. Pomník
osvetlili reflektormi.
V Štiavniku sa oslavy začali 28. 10. 1931 budíčkom o 5.30
hodine.
V Zemianskej Kotešovej na oslavách ktoré začali omšou, po
omši rečnil miestny kňaz Jozef Pelikán a o 19.00 sa konalo
divadelné predstavenie.
Zo zápisu Okresného četníckeho veliteľstva vo veľkej Bytči
, zo dňa 12.11. 1931 Zemskému četníckemu veliteľstvu
v Bratislave sa dozvedáme nasledovné.
100 Kč. z roku 1931
„ Rozširovanie irredentistikých letákov s názvom Ide nový
prevrat neznámym páchateľom v noci z 18.9. na 19.9. 1931 oznamujeme, že ako podozrivý z tohto činu bol
dodatočne zistený František Alexander z Poľského Tešína. Šofér Ondrej Kadlec z Veľkej Bytče poznal dve
fotografie Alexandra, ako cudzina, ktorého videl asi v polovici augusta 1931 viezol na nádražie vo Veľkej Bytči.
Proti Alexandrovi mali četníci aj dôkazy z iných obcí.
Z hlásenia v mesiaci november 1931 sa píše o negatívnej účasti občanov Veľkej Bytče v akcií usporiadanej
Komunistickou stranou s názvom Zjazd slovenského národa. Takisto boli negatívne akcie s názvom Spartakiáda
v Berlíne, Zväz priateľov Sovietskeho zväzu, Školenie členstva, Akcie za prepustenie poslanca Majora, Agitácia
medzi železničiarmi.
Z hlásenia v mesiaci november 1931 sa ďalej dozvedáme nasledovné. Výber vkladom z bánk, bol bez väčších
výberov. Panovala určitá nedôvera kvôli poklesu hodnoty peňazí USD, no dôvera v Kč bola upevnená. Z hlásenia
Notárskeho úradu Kolárovice sa dozvedáme o nedôvere medzi drotármi zamestnanými vo Viedni. Problém mali pri
výmene rakúskej meny na československú. Výmenu im dovolili, len keď cestovali do Československej republiky,
teda domov a mali zakúpený cestovný lístok. Väčší výber peňazí mal Ludvík Mižura z obce Zárieč Keblov, keď
kupoval majer v obci Hričovské Podhradie. Ďalej to bol výber peňazí občanom v sume 10tisíc Kčs z Tatra banky,
ktoré presunul do Investičnej banky, ktorej viacej dôveroval.
Vo Veľkom Rovnom bola obľúbená Roľnícka vzájomná pokladnica lebo poskytovala úvery menším roľníkom.
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Republikánska strana zemědelského a maloroľníckeho ľudu v Žiline založila miestne organizácie a tie si zvolili
svojich funkcionárov.
Dňa 9. 1. 1931 v Dolnom Hričove roľník Ján Dobroň
Dňa 28.4. 1931 v Dolnom Hričove roľník Fr. Hudec
Dňa 26.11. 1931 v Zemianskej Kotešovej sa stal dôverníkom strany hostinský Jozef Žilinčár

Spracoval PhDr. Martin Gácik
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Detstvo, mladosť a štúdia Dr. Martina Mičuru
(4. časť)
DR. MARTIN MIČURA - ŽUPAN A MINISTER
Štátny prevrat dal možnosť aj mladému Mičurovi vystúpiť na politické javisko.
Martin Mičura sa podieľal na zakladaní miestnych národných výborov a slovenských
národných gárd v Bytči a okolí. A práve veľkobytčianska garda, ktorú pomáhal
organizovať a podporoval ju, výrazne zasiahla do oslobodzovacích bojov v roku 1918.
Veľkobytčianska garda (teda zbor dobrovoľníkov z Bytče a blízkeho okolia)
nadobudla skutočný význam po ústupe československého vojska z okolia Martina
(kedy bol Maďarmi internovaný i Matúš Dula), Žiliny a Čadce. 5. decembra 1918 sa maďarské vojsko pokúsilo
obsadiť Veľkú Bytču. V jednej z najprudších bitiek oslobodzovacieho boja pri Zemianskej Kotešovej (dnes len
Kotešová), sa veľkobytčianskej garde aj za pomoci pluku z Uherského Hradišťa (ktorý sa medzitým dostal na
slovenské územie), podarilo postup Maďarov zastaviť a zahnať ich na ústup. Mičura sa však týchto bojov priamo
nezúčastnil.
Martin Mičura, ako praktizujúci katolík, mal blízko ku katolíckemu
krídlu Slovenského národného hnutia. Spolu s Andrejom Hlinkom
zvolal 17. decembra 1918 do Žiliny zhromaždenie, na ktorom bola 19.
decembra 1918 obnovená činnosť Slovenskej ľudovej strany. Za jej
predsedu bol zvolený Andrej Hlinka, podpredsedom sa stal Martin
Mičura. V boji s antiklerikálne orientovanými pražskými vládami
dohodol Mičura koalíciu SĽS s Československou lidovou stranou
vednou Msgr. J. Šrámkom. Takto bolo zabrzdené stupňovanie
protikatolických tendencii v pražskom parlamente, ktoré boli vyvolané
hlavne prohabsburskou orientáciou rímskokatolíckej cirkvi v dobe
existencie Rakúsko-Uhorska. Po určitej stabilizácii pomerov sa však
postoj oboch strán diferencoval. Lidová strana vstúpila do vlády,
Ľudová strana sa pripravovala na boj za svoj autonomistický program.
V novembri 1921 SĽS z koalície vystúpila. Hlavným dôvodom tejto
rozluky bola otázka riešenia autonómie Slovenska v Československu.
Mičura sa po rozpade koalície do SĽS už nevrátil, i keď Jur KozaMatejov vo svojej reči z 28. novembra 1925 tvrdil: „...asi pred dvoma
rokmi sa hlásil Mičura do ľudovej strany, avšak nebol prijatý. Nebolo
príčiny k tomu, aby Mičura nebol do strany prijatý, keď sa k jej
programu hlásil.“ Mičura sa po skončení ministerskej funkcie chcel vrátiť do SĽS, ale ako tvrdí J. Kuzmík ,...jej
generálny tajomník Pavol Macháček mu to svojimi zásahmi znemožnil. Mičurovo neprijatie do strany odôvodňuje aj
K. Sidor, ktorý tvrdil, že: „Mičura bol síce medzi zakladateľmi znovu utvorenej Ľudovej strany po prevrate, avšak
keď sa stal županom oznámil obyvateľom svojej župy, že nie je ľudákom, ale že patrí do Šrobárovej strany - zato sa
stal ministrom. Priamo to vravel Mičura pred pol druhým rokom už, že je československým lidovcom. Preto sme ho
nemohli prijať a zabezpečiť mu hneď mandát, ponevač je isté, že by proti nám pracoval." Mičura sa po neprijatí do
Ľudovej strany a po uplynutí ministerskej funkcie nezúčastňoval na čas politického života.
V prvej slovenskej vláde pod vedením Vavra Šrobára krátko pôsobil ako vládny referent. Na tomto poste, ako
právnik zodpovedal za činnosť väzníc na Slovensku. V roku 1919 bol vládou v Bratislave vymenovaný za
Tekovského župana so sídlom v Zlatých Moravciach. V tejto funkcii upozornil na seba Mičura „..presným
definovaním požiadaviek, konkrétnou rečou a praktickým zmyslom pre životné potreby, energickosťou a
temperamentom."
Po svojom vymenovaní za župana vyhľadal K. A. Medveckého, referenta pre veci rímskokatolíckej cirkvi pri
Ministerstve s plnou mocou pre správu Slovenska. Spájalo ich národovectvo, hlásili sa k novému štátu a spájala ich
aj otázka katolíckej veci v národe. Medvecký ho sprevádzal na jeho cestách v župe, stal sa jeho priateľom a neskôr i
členom Mičurovej strany.
Situácia na juhu Slovenska, v Tekovskej župe, bola komplikovaná. Mesto i kraj boli národne
neuvedomelé,
pomaďarčené. Mičura musel premáhať i nedostatočnú administratívu, odpor starého Maďarského úradníctva,
duchovenstva, ale i učiteľov a starej šľachty.
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Ďalšou ranou počas vedenia župy Martinom Mičurom bol vpád maďarskej Červenej armády do župy a obsadenie
sídelného mesta 31. mája 1919. Tu preukázal nie len svoje administratívne, ale i ľudské schopnosti. Vtedy Mičura
zotrval do poslednej chvíle v meste a zachránil i umelecké pamiatky, ktoré sú v prezidentskej rezidencii v
Topoľčiankach. Po vyhnaní boľševikov začal rýchlo konsolidovať pomery v župe a bola mu zverená i správa župy
nitrianskej. Vo vládnych kruhoch sa zvyklo vytvoriť krátku charakteristiku pre vtedajších županov, a tak Martin
Mičura dostal prezývku župan drž hol."
Aby sme však dobre pochopili politický profil Martina Mičuru, treba si uvedomiť, že počas celého života Mičurove
názory, životné i politické, ovplyvňovali katolícka viera a sociálna bieda človeka. Svojich spolupracovníkov i
nepriateľov vedel upútať prirodzenosťou svojej osobnosti, ale i erudovanosťou a spoločenskosťou. Bol tiež
výborným politickým diskutérom. Všetko toto zohralo dôležitú úlohu pre ďalší postup Martina Mičuru. Vládna
kríza po vystriedaní Šrobárovej a Dérerovej vlády viedla k vytvoreniu novej „úradníckej" vlády J. Černého. Vtedy
Šrobár odporučil prezidentovi za ministra s plnou mocou práve Mičuru. 15. septembra 1920 prezident vymenoval
nových ministrov Černého, Beneša, Engliša, Custa, Popelku, Burgera a Mičuru.
V úradnom kabinete bol Mičura vymenovaný za ministra bez portefeuill a ministerskou radou poverený plnou
mocou pre správu Slovenska. Ministerstvo pre správu Slovenska bol orgán výkonnej moci a podliehalo Ministerstvu
vnútra sídliacemu v Prahe.
Oficiálne minister mal zasahovať na základe plnej
moci do všetkých odvetví štátneho života na
Slovensku, vydáva nariadenia pre Slovensko, vyvíja
iniciatívnu činnosť. Minister má k ruke prezidiálnu
kanceláriu s oddelením politickým, právnym,
hospodárskym a kultúrnym a riadi poradné zbory pre
rôzne otázky verejného života. Rezortné veci na
Slovensku spravujú vládne referáty, resp. expozitúry
ministerstiev, ktoré rozhodujú pod vedením
Ministerstva s plnou mocou pre Slovensko podľa
smerníc rezortných ministerstiev." Referáty, ktoré
pracovali pod vedením MPS boli nasledovné:
o administratívne oddelenie
o referát školstva
o referát verejných prác
o referát pre verejné zdravotníctvo
o referát pre železnice a pošty
o referát pre cirkevné veci rímsko-katolícke
o referát pre cirkevné veci evanjelické
o Slovenské oddelenie ministerstva obchodu pri MPS
o Slovenské oddelenie ministerstva pre zemedelstvo
Dr. Martin Mičura vo svojej kancelárií ako minister s plnou
pri MPS
mocou pre správu Slovenska
V skutočnosti však ministerstvo bolo fakticky bez moci. Ministerskú moc stenčovali práve spomínané referáty a
expozitúry pražských ministerstiev vytvorené v Bratislave. Tieto referáty teda podliehali patričnému ministerstvu v
Prahe; od nich dostávali smernice a v podstate nebrali na vedomie, že v Bratislave je MPS (napr. slovenské školstvo
podliehalo referátu školstva, ktoré podliehalo svojmu pražskému ministerstvu, ktoré vydávalo patričné nariadenia
pre chod školstva, hoci by sa malo na tom podieľať MPS, ktoré poznalo situáciu na Slovensku a malo aj zasahovať
do všetkých vecí týkajúcich sa Slovenska). Aj samotné MPS sa postupne stalo expozitúrou pražského Ministerstva
vnútra, jemu podliehalo a veci na vybavenie expedovalo do Prahy, odkiaľ dostalo potrebné inštrukcie na ich
riešenie.
Martin Mičura sa ujal svojej ministerskej funkcie 22. septembra 1920 vo vládnej budove v Bratislave, kde sa zišli aj
zástupcovia úradov, osobnosti politického a verejného života. Vo svojej reči, ktorú predniesol pri tejto príležitosti,
zverejnil i svoj program, ktorý hodlal ako minister s plnou mocou vykonať.
Program nového ministra sa dotýkal všetkých pálčivých otázok svojej doby. Hlavným bodom však bola požiadavka
silných županov pre Slovensko (nakoľko ako bývalý župan dôverne poznal situáciu v obsadení župných úradov). S
týmto bodom súvisí požiadavka ministra zaviesť poriadok do administratívy, disciplínu do úradov, ale i upraviť
úradnícke platy. Minister taktiež sľúbil nezabudnúť na otázku obsadenia slovenských biskupstiev, riešiť bytovú
otázku, zlepšiť aprovizáciu a sľúbil i zasiahnuť proti rozvratným živlom pravicovým i ľavicovým.

Pokračovanie nabudúce!

Spracovala Mgr. Gabriela Papánková
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Narodil sa v roku 1932 v Prievidzi, niekoľko rokov žil a študoval v Žiline, strojnícku fakultu vyštudoval
v Bratislave, od roku 1963 žije v Bytči, je najstarším leteckým modelárom na Slovensku, tento rok v septembri
oslávi 84 rokov, ako sám hovorí – „manželka mi moju záľubu trpí. “

Rozhovor s Ing. Ivanom Brezánym
Leteckým modelárom, letcom, zberateľom historických modelov
ktorý sa venuje svojmu koníčku od 10-tich rokov takže úctyhodných
74 rokov. A tak sme sa spolu s Fedorkom Salajkom, ktorý to všetko
dohodol, v jeden podvečer „vyrichtuvali“ na návštevu domov k Ing.
Brezánymu, trochu sa povyzvedať o lietaní.(pre rozsiahlosť témy,
technické termíny ale aj pútavé rozprávanie som sa rozhodol upraviť
rozhovor do dvoch častí...)
Pán inžinier ako to začalo?
S rodičmi ktorí pracovali v štátnej správe som často chodieval do
prírody na prechádzky, tu som raz uvidel modelárov ktorí lietali
s modelmi lietadiel. To som mal 10 rokov a môj prvý model bol
tyčkový model klzáku s jednostranným poťahom. Pri nemocnici
v Žilne bol taký kopec, kde som ho púšťal – a už mi lietal.
Používal ste aj nejakú literatúru?
Objednával som si časopis „Letecký modelář“ a aj naozajstný
modelársky materiál od pána Moučku. Spomínam si, že som mal aj
plán „gumáku“ - bola to tyčka a takú gumu to malo zospodu a vrtuľa
sa natočila prstom – odštartovalo mi to z chodníka. Neskôr asi v 14tich rokoch som v Žiline na starom letisku, volalo sa to – Veľký diel –
teraz je tam vysoká škola, tam som chodil tie moje modely púšťať, to už boli modely ako v časopise – používal som
preglejku, poťahový papier- vedel som model vyvážiť. Nie ako na začiatku, kde som používal špajle na jelitá a na
poťah aj pergamenový papier.(smiech)
Bol ste samouk, alebo ste navštevoval aj nejaký krúžok?
Prvý modelársky klub kde som chodil bol v Tepličke nad Váhom,
boli tam plachtárske dielne – na Straníku. Ešte pred maturitou som
robil aj plachtársky výcvik.
Takže ste aj lietal?
Áno, lietalo sa na „Glajtri“ bola to SG 38 po nemeckej armáde štartovalo sa gumeným lanom. Môj prvý let bol 15. 10. 1950
smerom na Zástranie z malého Straníka nohami sa ovládali pedále
– smerovka, výškovka bol knipel. Bol som „hrubý v riadení“ taký
necitlivý - boli to vlny, ale pristál som pekne. Neskôr sa lietalo na
„Honzoch“ bola to československá konštrukcia. Štartovalo sa už
motorovým navijakom, na ktorom bol ťahaný klzák - vetroň
pripojený oceľovým lankom, bolo to na Bôriku (staré žilinské
letisko) skúšky pozostávali z troch častí – skúška A – rovný let,
skúška B – zatáčky, skúška C- let musel trvať min ½ hodiny. Ja
som lietal ¾ hodiny – na Dubni som svahoval, no na letisko som nedoletel, pristál som pri Váhu medzi cigánmi. Ale
pristál som pekne bez poškodenia a Tí cigáni sa ma pýtali – „Ujo a koľko Vám platia? “ (smiech)
Skúšku "C" som vykonal 12. 7. 1952. Lietal som len
vetrone – aj aerovleky – za lietadlom, lietal so mnou aj
Paľo Klein z Bytče.
Určite ste chodili aj na súťaže – myslím s modelmi?
Na súťaže som chodil s teplickými modelármi, okrem
iného oni chodili aj do sprievodu na 1.mája – to bolo aj
30 modelov a každý sa ukazoval ako vedel. Na jednej
súťaži, kde sa muselo vyšliapať na vrchol kopca a model
sa hodil som skončil druhý s mojím vetroňom, ktorý mal
rozpätie krídel 1,90m – tento model som im v celulózke
nechal.
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Ako ste pokračovali ďalej?
Prešiel som na „gumáky“ – je to model, ktorého v trupe je guma, tá sa vytiahne a natočí sa vŕtačkou asi na 500
otáčok – je to model aj s vrtuľou. Boli to voľné modely, ktoré museli lietať v kruhoch, (nastavená smerovka) alebo
neskôr zariadenie, ktoré „koplo“ smerovku. Totiž pri rovnom lete by bolo došlo ku strate modelu. Lietalo sa do
troch minút. (6x 3 minúty bol maximum).
Chodil som na výberové súťaže – výber do
reprezentácie ČSSR – po celej republike (Sezimovo
Ústí, Jindřichúv Hradec, Karlove Vary,...) To sme sadli
na vlak a išli sme – model som prevážal v krabici od
žiariviek.
Venovali ste sa „modelárčeniu“ aj počas
vysokoškolského štúdia?
V 1. ročníku VŠ som bol časomeračom pre takzvané
sieňové modely, ktoré sa lietali v Redute v Bratislave –
modely boli z balzy 1x1, krídla vystužené z volfrámovým drátom – taký čo ide do žiarovky a mikrofilmové
poťahy, to všetko zaručovalo dlhý let.
Obdobné konštrukcie sa lietajú aj v Rumunsku
v nejakom soľnom dole, kde je ustálená teplota. Natočia
ich tak na 1000 otáčok a lietajú približne 40 minút.

Ja ešte dodám – medzi najväčšie úspechy kariéry si pán Brezány považuje 1. miesto v seriálovej súťaži
Majstrovstiev SR kategórie F5J-400 v roku 2005, 1.miesto na súťaži „Letenský pohár“ v Prahe v roku 1953
s modelom na gumový pohon zo štartom z dosky, 1.miesto na Majstrovstvách SR svahových modelov RCSv1 na Kojšovej Holi v roku 1974.

Pokračovanie nabudúce...
S potešením môžeme informovať čitateľov, že Ing. Ivan
Brezány prisľúbil účasť zo svojimi modelmi na našej 4.
Zberateľskej výstave, ktorá sa bude konať v mestskej knižnici
v Bytči dňa 16. 9. 2016 a na vernisáži – pokiaľ to počasie
dovolí, sa bude možno aj lietať - nie pri knižnici!
Spracoval - JL 11

Auto-moto
MOTOCYKLE 
Nie nadarmo sa hovorí o motorkároch ako o "darcoch orgánov". Faktom je, že motocyklista nie je vôbec chránený
avšak jazda na motorke je vlastne relax-zábava vyjadrenie slobody, romantiky a jedno, či sa veziete na mopede,
endure alebo na naháčovi. V dnešnej a budúcej časti si motocykle rozdelíme a to pekne poporiadku.
1. Moped - vlastne kombinácia motocykla s bicyklom, obsah motora do 50cm3. Vybavený aj
pedálmi. Kedysi najznámejší "reprezentant" tejto kategórie je moped Babeta - vyrábaný v
Považskej Bystrici.

2. Malý motocykel - je to "prechodový stroj" medzi
mopedom a cestnou motorkou. Obsah od 50cm3 do
125cm3. Manet M90 na známke vľavo - do ukončenia
jeho výroby v roku 1951 opustilo výrobný závod 37630
strojov. V súčasnosti je to vyhľadávaný veterán.
3. Skúter - podobný ako motocykel, má však menšie kolesá,
čiastočne
kapotovaný,
najčastejšie
s
automatickou
prevodovkou. Nesedí sa na ňom obkročmo ale znožmo ako na
stoličke. (Objem do 125cm3). Cestovné skútre - objem motora
až do 650cm3.
4. Cestovný motocykel - veľká motorka s kapotážou a
veľkou nádržou určená na dlhé vzdialenosti. Niektoré
pripomínajú svojou luxusnou výbavou automobil na
dvoch kolesách. Môžu byť vybavené aj postranným
vozíkom - čiže sajdkou.

5. Naháč (Naked bike) - motocykel bez kapotáže alebo
len s malou aerodynamickou kapotážou.

6. Enduro - motocykel skonštruovaný na jazdu do všetkých
druhou terénu. Endurové závody sú veľmi podobné
automobilovej rallye. Endurové motocykle sú na rozdiel od
motocrossových motocyklov vybavené svetlometom.
7. Terénny motocykel - alebo tiež
nazvaný cross - konštrukčne zostrojený
do ťažkého terénu - amatérska verzia a
verzia pre závody. Jazdia sa uzavreté
okruhy s určitým počtom kôl (nemá
osvetlenie).
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Séria motocyklov na poštových známkach poštovej správy Nikaragua aj s kupónmi známych továrenských značiek

Pokračovanie nabudúce...

Veľkosť použitého obrazového materiálu v článku, bola upravená!

Motocross sa jazdil aj v "Súľove". Dráha bola pred obcou Jabloňové. V katastri obci Predmier - Fibák (70-80 roky
20. storočia). Konali sa tam preteky o pohár súľovských
skál. Neskôr majstrovstvá Slovenska a Československa.
Súľovskí nadšenci vlastne nemali pretekársku trať jazdilo sa v Čiernom potoku, na Dúbravke, na Stráňach.
Boli to trate na jedno použitie. Až v roku 1974 pomohlo
JRD Predmier a dalo "Súľovcom" do trvalého užívania
priestor Fibák - trať bola 2000 m dlhá a výškový rozdiel
bol 40 m. Dokonca v roku 1981 sa v areáli Fibáku
natáčal aj film Otec režiséra Andreja Lettricha, v hlavnej
úlohe s Ľubomírom Paulovičom. A pretože sa na to
pamätám, vyhlasovali to v mestskom rozhlase, aby šli
ľudia počas troch dní robiť komparz na preteky (platili
80 Kčs na deň). Bol som aj s nebohým tatom, a okrem
korún si spomínam, ako sme cez prestávku sedeli vedľa
Dušana Tarageľa a Ľudovíta Krónera.
Štart motocrossových pretekov na Fibáku

Rozhodcovská veža s časomierou

Mapa motocrossovej dráhy

Po štarte...

Chcel by som sa ospravedlniť za kvalitu foto materiálu, nakoľko som ho
použil z motocrossového bulletínu.
Totižto ani jeden bývalý pretekár, či už oslovený priamo alebo nepriamo
nechcel poskytnúť fotografiu a povedať o týchto časoch pár slov z čoho
som prekvapený a aj smutný. Možno by sa hodilo v budúcnosti
spracovať článok o niekdajšom súľovskom motocrosse v
pripravovanom seriály "Kde bolo, tam nie je" s podtitulom - Prísne
tajné.
Spracoval - JL 13

Rad 25. februára 1948
Každý falerista pozná vysoké československé vyznamenanie z minulej
éry, rad 25. februára 1948. Mnohí majú v zbierke strieborné či bronzové medaile,
ale aj strieborné hviezdy, preto je zbytočné insígnie radu opisovať. Toto
vyznamenanie, ktoré bolo udeľované najzaslúžilejším straníkom za „zásluhy“ vo
februárovom prevrate a v nastolení nedemokratického režimu u nás, je pre nás vo
viacerých ohľadoch neznáme. Nepoznáme počty udelených vyznamenaní,
nevieme, prečo boli niektoré strieborné medaile na závese číslované. Kartotéka
nositeľov je neprehľadná. Snažil som sa za pomoci dobovej tlače vypátrať aspoň
niektoré skutočnosti.
Rad bol udelený jednorazovo, v roku 1949, pri príležitosti prvého výročia
komunistického prevratu tým, ktorí sa na osudových udalostiach roku 1948 významnou mierou
podieľali. Povedané dobovou rečou štatútu: „ktorí získali vynikajúce zásluhy o dovŕšenie
víťazstva ľudovej demokracie v Československej republike vo februárových dňoch 1948.“ Prvé
vyznamenávanie prebehlo v sobotu 30. apríla 1949 (v predvečer osláv 1. mája) predpoludním na
Hradčanoch. Prezident Klement Gottwald prijal predsedu vlády Antonína Zápotockého
a ministra vnútra Václava Noska. Na tejto audiencií Zápotocký udelil Gottwaldovi prvú hviezdu
radu. Počas tohto aktu sa zhromaždili v Trónnej sieni hradu predstavitelia Národného
zhromaždenia, členovia vlády, niektorí členovia predsedníctva Ústredného výboru KSČ,
predstavitelia Ústredného akčného výboru Národného frontu a predstavitelia slovenského Zboru
povereníkov. Prezident osobne vyznamenal 55 osôb prvou triedou radu, striebornou hviezdou.
Po tomto vyznamenaní udelil minister Nosek striebornú hviezdu prezidentovej manželke Marte
Gottwaldovej za jej „veľkú obetavosť v pohnutých februárových dňoch“. Hviezdu dostal aj
Bronzová medaila
Gottwaldov zať Alexej Čepička.
Z poverenia ministra vnútra vyznamenal striebornou hviezdou popredných politických, vojenských
a bezpečnostných pracovníkov predseda Zboru povereníkov Gustáv Husák. Akt sa odohral na slávnosti v budove
predsedníctva Zboru povereníkov. Hviezdu dostali členovia Zboru povereníkov, členovia predsedníctva Slovenskej
národnej rady, vedúci pracovníci politických strán a odborového hnutia, šéfredaktor novín Pravda, roľnícki
pracovníci, vedúci pracovníci ľudovej správy a funkcionári závodných rád. Príslušníkov armády vyznamenal
minister národnej obrany generál Ludvík Svoboda.
V ten istý deň na slávnostiach vo všetkých krajských
mestách odovzdali z poverenia ministra vnútra rad 25. februára II.
triedy „vynikajúcim príslušníkom a veliteľom závodných milícií,
ako aj významným politickým a verejným pracovníkom, ktorí sa
zaslúžili o o víťazstvo ľudovej demokracie vo februárových dňoch
minulého roku.“
Dekréty všetkých troch tried sú datované 25. februárom
1949, hoci vyznamenania reálne udelili až o vyše dva mesiace
neskôr. Dekréty radu I. triedy podpisoval okrem ministra vnútra v
ojedinelých prípadoch prezident Gottwald. A čo sa týka počtu
udelených hviezd - môj súkromný odhad je, že ich zrejme nebolo
viac ako 500. Ale opakujem, že ide len o môj osobný, laický
odhad. Pri druhej triede, striebornej medaili sa stretávame
s variantami. Okrem striebornej nečíslovanej medaili, opatrenej
puncom a značkou výrobcu Karnet a Kyselý sa vyskytuje aj
číslovaná medaila bez značky výrobcu z neušľachtilého kovu,
plátovaná striebornou fóliou. Neviem, prečo došlo k výrobe
varianty, možno z časových dôvodov, aj keď týchto medailí bolo
udelených podstatne menej ako bronzových medailí. Pri tretej
triede radu, bronzovej medaili, neviem o žiadnych variantách.
Rad 25. februára 1948, dielo významného akademického
sochára Otakara Španiela je zaujímavou a vzácnou pamiatkou na
neľahké obdobie spoločných česko-slovenských dejín.
Dekrét

Spracoval PhDr. Martin Karásek
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Galéria žijúcich osobností mesta Bytča
Nie vždy je pravidlom, aby osobnosť, ktorú Vám chceme predstaviť musí byť "v rokoch" alebo na dôchodku, Tá dnešná má iba 20 rokov.

MAJSTERKA REPUBLIKY.
(SLOVENSKA)
Rád by som Vám predstavil Eriku Čupcovú - rodáčku z Malej Bytče,
ktorá sa venuje hasičským disciplínam. Zo stretnutia v Požiarnej zbrojnici
v Bytči vyberám:
Začala som v roku 2009 v Malej Bytči - "behali" sme ako ženy hasičské
súťaže aj so sestrou. Po nejakom čase sa vyskytli hádky a nezhody, tak
som od r. 2013 prestúpila do DHZ Bytča, kde som doteraz. Do Slovenskej
reprezentácie som sa dostala na základe dvojboja, ktorý som absolvovala
na kempe v Poprade v roku 2014, bolo to na podnet môjho partnera
Štefana Belka, ktorý založil združenie slovenských reprezentácií v
hasičskom športe a venuje sa mu už 15 rokov.
Súťaž pozostáva zo štyroch disciplín: 1. požiarny útok, 2. hasičská
stovka - je to trať s prekážkami (rozdeľovač, hadice, beh cez
prekážky, po kladine) - v tejto disciplíne som vyhrala hasičskú ligu,
3. hasičská veža - je to nová disciplína a mám v nej titul majsterky
Slovenska za rok 2015, 4. štafeta 4x100m.
Môj "osobák" v hasičskej stovke 18,60 sek. a v hasičskej veži 8,80
sek. V roku 2014 na MS vo Svitavách sme ako družstvo skončili
tretie. Trénujem 3x do týždňa - fitko, šprint, atletiku - vežu
trénujem v Považskom Chlmci alebo Martine, kde sú tréningové
steny bezpečné, napr. v Bytči stena nevyhovuje. Celkovo, keď
porovnám podmienky u nás na Slovensku zo zahraničím, tak sú to
obrovské rozdiely a nie len v podmienkach, ale aj v ohodnotení.
Tak napríklad u nás na Slovensku štát dotuje len mužov, ženy si na
súťažiach musia štartovné zaplatiť sami. Príde mi "divné", že
ideme reprezentovať Slovensko a musíme do toho dať vlastné
peniaze.

Najbližšie majstrovstvá budú v Ostrave (nový
štadión), mali byť v Turecku - zrušili ich kvôli
bezpečnosti. A aj som rada - kto by nám
preplatil letenky. Každý rok je nás menej a
menej, tak by som bola rada, keby prišli noví
ľudia.
No a ja dodám, že Erika študuje prvý rok na
Žilinskej univerzite Bezpečnostné inžinierstvo
odbor Záchranná služba a popri tom pracuje.

Ďakujem za rozhovor a prajeme veľa úspechov v činnosti.
Spracoval - JL 15

Riadky tejto strany začneme smutnou informáciou. Dňa 26. 6. 2016 vo veku 79 rokov zomrel PhDr. Albert Jurčišin.
Rozlúčka sa konala 30. 6. 2016 o 11.00 hodine v Dome smútku na Starom cintoríne v Žiline, kde je aj pochovaný.

Jedenásť dní do osemdesiatky
PhDr. Albert Jurčišin pôsobil na Vysokej škole dopravy
a spojov ako pedagóg (VŠDS). V roku 1990 zakladal
s kolegami z vtedajšej VŠDS vydavateľstvo EDIS. Dnes
je to vydavateľstvo Žilinskej univerzity.
Narodil sa 8. 7. 1936 v obci Lipovce, okres Prešov.
Študoval na Prvom štátnom reálnom gymnáziu a po
organizačných zmenách 1954 (zmena názvu) maturoval
v roku 1954 na Jedenásť ročnej strednej skole v Prešove.
Pokračoval v štúdiu na Filologickej fakulte Vysokej školy
pedagogickej v Prešove.
Ako učiteľ nastúpil na
Priemyselnú školu geologicko-banícku v Spišskej novej
Vsi. V roku 1961 po uzavretí manželstva s bytčianskou
rodáčkou Paulínou Pohovejovou prechádza do Žiliny. Rok
pôsobil na Strednej všeobecnovzdelávacej škole Horný
Val z Žiline. Od roku 1962 pôsobil na VŠDS v Žiline,
dnešnej Žilinskej univerzite až do odchodu do dôchodku.

Jozef Fundárek
Jozef Fundárek sa narodil 1. 10. 1896 v Bytči a zomrel 17. 8. 1991 v Bratislave.
Významný slovenský právnik a národohospodár. Od roku 1925 pôsobil vo funkcií
tajomníka a od konca roku 1936 do apríla 1939 generálneho tajomníka Bratislavskej
burzy. Vo februári 1939 bol menovaný za člena bankovej rady a súčasne za
viceguvernéra Národnej banky Československej. Od polovice marca 1939 sa stal
splnomocnencom slovenskej vlády vo veciach centrálnej banky a stál na čele skupiny
odborníkov, ktorá sa aktívne podieľala na prípravných prácach súvisiacich
s vytvorením Slovenskej národnej banky. Po jej vzniku pôsobil ako viceguvernér.

Rudolf Kubiš
Rudolf Kubiš sa narodil 19. 4. 1885 v Bytči a zomrel 24. 4. 1951 v Bratislave.
V oblasti peňažníctva začal pôsobiť v roku 1904 ako zamestnanec firmy Bankový,
zmenkový a šífkartový obchod, ktorú vlastnil Peter Víťazoslav Rovnianek
v Pittsburghu. V roku 1922 vstúpil do služieb Tatra banky. Tu sa postupne
vypracoval na jej generálneho riaditeľa (1940).
Dňa 23. 10. 1944, po uväznení Imricha Karvaša, sa stal guvernérom Slovenskej
národnej banky. Funkciu guvernéra vykonával relatívne krátko a to do konca marca
1945. Po potlačení Slovenského národného povstania sa zameral na konsolidáciu
pomerov v banke s dôrazom na čo najväčšiu elimináciu jej strát a naďalej sa snažil
zachovať nezávislosť centrálnej banky od vlády. V posledných vojnových dňoch
emigroval. V roku 1948 bol odsúdený Národným súdom v neprítomnosti na 18
mesiacov odňatia slobody.
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Tatra banka
Tatra banka, do roku 1920 sa volala Hornouhorská banka Tatra, bola obchodná banka na Slovensku, a fungovala od
roku 1884 do roku 1948.
Dňa 8. 10. 1884 sa konalo zhromaždenie zakladateľov na čele s Rudolfom Kupcom. Spolu ich bolo 190
zakladateľov. Z tohto počtu boli traja bytčianski rodáci.
Poradové číslo 14 patrilo rodákovi z Bytče a to Štefanovi Treskoňovi, ktorý pôsobil ako r. k. kňaz v obci
Kolárovice.
Poradové číslo 26 patrilo rodákovi z Bytče advokátovi Dr. Jánovi Rehákovi.
Poradové číslo 27 patrilo rodákovi z Bytče, advokátovi, Dr. Lajošovi Holzmannovi.
V roku 1885 vo februári bola založená Hornouhorská banka Tatra.
Po roku 1918 sa Tatra banka stala bankou s najväčším počtom pobočiek na Slovensku.

Budovu Tatra banky v Bytči projektoval Milan Michal Harminc narodený 7. 10. 1869 v Kulpíne, Srbsko a zomrel
5. 7. 1964 v Bratislave. Celkovo projektoval 300 budov v Európe a z toho 171 na Slovensku. Projektoval 108
kostolov všetkých konfesií. Dom Dr. Martina Mičuru projektoval v roku 1919 a budovu Tatra banky v roku 1919.
Riaditeľom Tatra banky v Bytči po roku 1918 bol brat spisovateľa Jána Jesenského, ktorý zároveň aj velil
bytčianskym dobrovoľníkom pri obci Kotešová v boji s maďarskými vojakmi. V budove banky mal služobný byt.
Po ňom vykonával túto funkciu pán Hromec.
Tatra banka bola v roku 1945 znárodnená a v roku 1948 ju zlúčili so Slovenskou bankou. Mala názov Slovenská
Tatrabanka. V roku 1950 po vzniku centralizovanej Štátnej banky československej bola do nej Slovenská
Tatrabanka včlenená.

Po roku 1989
Moderná Tatra banka bola založená na základe Zákona č. 158/89 o bankách a sporiteľniach. Táto banka však už iba
prevzala meno po Tatra banke spred roku 1948. Svoju činnosť Tatra banka zahájila v decembri 1991.
Spracoval PhDr. Martin Gácik
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Z dejín dobrovoľného
hasičstva v Bytči
(4. časť)
V nasledujúcom roku si DHS v Bytči pripomenul jubileum, ale už 30
ročné. V miestnej ľudovej škole sa 20.marca 1905 zišlo valné
zhromaždenie, na ktorom sa zúčastnili tiež zástupcovia obecného úradu
a iný hostia. Spolok mal v tom čase 117 členov.
Zasadnutia výboru spolku sa konali na rozličných miestach,
často aj v budove rímskokatolíckej ľudovej školy, ako napr. v roku
1906, kedy boli vypracované nové stanovy, a to v slovenčine. Bola to
zaiste zásluha veliteľa Dr. Juraja Mičuru, ktorý pôsobil v Bytči ako
advokát a podporoval slovenské snaženie. Spolok sa domáhal objednať
aspoň parnú striekačku (parový strekáč), načo nakoniec mesto pristalo
s tým, že poskytne 2000 korún na jej zakúpenie.
Bohatá činnosť spolku nielen v požiarnej ochrane, ale aj na
úseku kultúry a spoločenského života bola tŕňom v oku niektorým
neprajníkom, ktorí ho napádali v tlači a to v časopise Trencséni lapok.
Podľa správy v tých novinách Bytču v júni 1906 navštívil poslanec za Slovenskú národnú stranu František Jehlička
(neskorší renegát), ktorému v meste pripravili triumfálne privítanie, ako aj fakľový sprievod. Autor článku si žlč
vylieva práve na hasičskom spolku, ktorý má podľa autora vyslovene slovenský charakter a do svojich radov vraj
nepripustí osobu maďarskej národnosti. V dôsledku slabej podpory zo strany mesta a vplyvom iných nepriaznivých
okolností sa hasičský spolok ocitol vo finančnej kríze, ktorú riešil odpredajom svojej hory. V kúpnopredajnej
zmluve si však vyhradil odkúpiť horu za tú istú sumu späť, ak sa jeho finančná situácia zlepší. Neskoršie spolok
svoje stanovisko zmenil v tom, že horu predal natrvalo a vyhradil si od majiteľa právo usporadúvať v nej letné
tanečné zábavy.
Prejavom určitej krízy bolo odstúpenie veliteľa z funkcie na
zasadnutí výboru 2.septembra 1906. Súčasne sa vzdal funkcie tajomník
a dočasným vedením spolku bol poverený najstarší kapitán. Dôvodom
sporov bola aj neprimeraná úroveň hasičskej techniky v Bytči. Hasičská
technika nemala vždy požadované parametre. Jednotlivé firmy sa
predháňali v honbe za ziskom a nedbali na kvalitu výrobkov.
Bytčiansky spolok vrátil roku 1906 budapeštianskej firme Mátrai a spol.
štrnásťmetrový rebrík, ktorý komisia uznala za nespôsobilý.
Po jedenásťročnom účinkovaní Dr. Juraj Mičura odišiel a na
jeho miesto zvolili v roku 1907 Justína Reháka. Začiatkom februára
1908 spolok zorganizoval zimnú hasičskú školu, ktorú otvorili 8. marca
1908. Prednášali skúsenejší hasičskí funkcionári.
Agilná bola hasičská hudba. Účinkovala pri rozličných
príležitostiach, napr. vítala trenčianskeho hlavného župana, ale i pri
cirkevných oslavách. Od apríla 1908 nastala v činnosti spolku dlhšia
prestávka. Viacerí členovia boli vylúčení, čo rozhodne neprispievalo
k aktivite. Oživenie a prebudenie spolku z letargie nastalo až koncom
apríla 1909.Bytčiansky hasiči udržiavali priateľské styky najmä
s martinským zborom a 7.júna 1909 vyslali pätnásťčlennú delegáciu na
tamojšiu letnú hasičskú zábavu. V tejto súvislosti treba poznamenať,
že jednotlivé hasičské spolky už od začiatku úzko spolupracovali na
rozličných úsekoch. Bytčiansky spolok sa ešte v 70-tych rokoch 19.storočia zúčastnil na veľkej hasičskej slávnosti
v Székesfehérvári, kde ho reprezentoval veliteľ a päť významnejších členov (vrátane trubača). V roku 1878 odišla
delegácia hasičov z Bytče na slávnosti do Spišskej Novej Vsi. Styky s už spomenutým martinským spolkom, mali
starú tradíciu. Prvá písomne zachytená návšteva Martina sa uskutočnila v roku 1896 (veliteľ, niektorí funkcionári
a celá hasičská hudba). Dôsledkom bolo obvinenie DHS v Bytči z panslavizmu a hrozilo mu dokonca rozpustenie.

Pokračovanie nabudúce...

Spracoval Vrchný inšpektor Ján G ä r t n e r
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Z pera amatéra Vladimíra Luláka
Šprímy-rýmy a iné drobné veršovizmy
Milí čitatelia, začína leto, čas oddychu a prázdnin, čas dýchajúci vôňou diaľok, príjemných spomienok a
nezabudnuteľných zážitkov prežitých v kruhu svojich najbližších. Každý z nás (veľký, aj malý) potrebuje v dnešnej
dobe dobre zrelaxovať a nabrať nových síl do ďalších bojov s každodennou realitou. Správny oddych je veľmi
dôležitý, pretože len ten kto dobre dobije svoje "batérie" môže lepšie zvládnuť všetky pracovné i osobné úlohy a
zložité životné situácie. K spríjemneniu Vašich voľných chvíľ chcem prispieť i ja svojím satirickým pohľadom na
súčasné dianie okolo nás.
Oslia story

Maličká prosbička

Cesty sú plné policajtov a radarov,
prejsť bez ujmy dá sa,
len so šťastím a veľkou odvahou.
Všetko sa to tu robí pre ľudí
a väčšie bezpečie,
prečo potom každý normálny odíde,
alebo utečie?
Zovšadiaľ sa na nás valia sladké sľuby,
pekné reči,
o tom ako je tu krásne, dobre
sú to iba keci,
vedia to mnohí, ale mlčia o tom všetci.
Toto je tá naša slávna realita,
svetový unikát, naša špecialita,
mať holú riť a tváriť sa,
že je tu Amerika.
Komu to všetko prospieva?
No predsa tým:
ktorých pobláznil úspech,
zlákala moc
a opíja prosperita.

Už sa nebúrte páni učitelia,
ani Vy zdravotné sestry,
lebo z Vás mnohí kompetentní
majú riadne nervy.
Sú to vážne veci
za čo bojujete - veru tak,
mohol by tých špecialistov
na riešenia,
ľahko trafiť šľak.
Otázne je,
či ich bude škoda?
Ani veľmi nie,
veď u nás takých odborníkov,
máme "jiščo mnóga".
------------------------------------To, že si sprostý ako poleno,
ešte neznamená,
že by ťa žiadne dievča nechcelo.
Záleží iba na tom,
aké veľké "zviera" si
a s akým platom.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Život je pes, včera, aj dnes"
Slepá spravodlivosť
-----------------Futbal je ich potešením,
"Láska to je naozaj krásna vec,
postup malým zázrakom,
škoda, že sa často zvrhne nato, že zasa neuspeli,
koniec"
nie je žiadnou záhadou.
-----------------"Žiadni rodičia to nemajú radi,
Opäť sa raz ukázalo,
keď sú na prvom mieste kamaráti"
kde je pravda
-----------------a kde prázdne gestá,
Aktuálne otázky:
všade vládne korupcia,
"Čo? Kedy? A ako? Ty pako!
najvyšší čas trestať.
---------------------------------------------------"Ak chce byť lekár-gynekológ špičkovým doktorom, musí sa pozerať do milión otvorov"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------A na záver, len aby sa nezabudlo:
"Dlhú klobásu, krátku kázeň, to miluje každý blázen"
Slovenské príslovie
DOPREČÍTANIA ! VL
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Retro recepty
Počas upratovania vo svojej knižnici som natrafil na staré recepty, ktoré mala zapísané moja stará mama
Mária Mahdíková rodená Čmárová. Z týchto receptov, ktoré boli spísané koncom 80tých rokov 20tého
storočia sa však varilo a pieklo už omnoho skoršie. Určite si prídete na svoje a samozrejme sa aj
rozpamätáte na svoje detské a mladé roky tak, ako sa to stalo aj mne.

Letný koláč
Potrebujeme: 25 dkg masla, 30 dkg hrubej múky, 2dkg kvasníc, 2 dkg cukru, 4 žĺtka, trošku soli,
4 lyžičky mlieka.
Postup: Maslo so žĺtkami a mliekom trajbovať, keď je mlieko vytrajbované dáme do toho vykysnutý
kvasek a múku. Celé to dáme na plech a jeden a pol hodiny necháme kysnúť. Potom dáme plech do trúby
a necháme napoly upiecť. Zatiaľ urobíme zo 4 – 6 bielok sneh a do toho dáme asi 30 dkg cukru a asi
hrnček ríbezlí. Toto vylejeme na napoly upečený koláč a necháme to v trúbe dopiecť. Pochutnáme si ak
sme správne postupovali.

Ovocná ryža
Ďalší recept je výstrižok z časopisu Život,
dátum vydania nezistený.
Potrebujeme:
1L mlieka
1 krémový prášok „Zlatý klas“
220g kryštálového cukru
220g ryže
Balíček vanilínového cukru
350 g zaváraných marhúľ a višní
200g šľahačky
Trochu strúhanej čokolády
Postup:
1. Z krémového prášku, z 500g mlieka a 120g cukru uvaríme hustý puding.
2. Puding nalejeme do formy „srnčieho chrbta“, ktorú sme najskôr vypláchli studenou vodou.
3. Na povrch pudingu uložíme višne a na kúsky rozrezané marhule.
4. Zo zostávajúceho mlieka, ryže, kryštálového cukru a vanilínového cukru uvaríme hustú kašu.
5. Horúcu kašu navrstvíme na ovocie a popritláčame.
6. Po dokonalom vychladnutí vyklopíme na podnos. Ozdobíme šľahačkou a strúhanou čokoládou.
Spracoval PhDr. Martin Gácik
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