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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Osemdesiatnik
Dňa 29. 4. 2018 sa dožil krásneho životného jubilea – predseda
filatelistického klubu 53-38 Bytča, pán Stanislav Helmeš. Čerstvému
oslávencovi prajeme veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a veľa,
veľa síl do ďalších rokov života, ale aj filatelistických prírastkov do
„vláčikovej“ zbierky prajú
Jozef, Martin, Barča, Peter

___________________________________________________________________________________________

Šesťdesiatnik
Dňa 8. 7. 2018 sa dožíva pekného životného jubilea – 60 rokov – člen
Zberateľského klubu Hliníka nad Váhom a externý dopisovateľ
Galzapressu – Vladimír Lulák. Vlado! Prajeme Ti veľa zdravia, šťastia,
Božieho požehnania do ďalších rokov života, ako aj veľa prírastkov do
zbierky a hlavne veľa nápadov a tvorivosti pri písaní básničiek
a „veršovizmov“.
Jozef, Martin, Barča, Peter
Pri tejto príležitosti vydávame brožúru s názvom „Jubileum“ ktorá je
prierezom činnosti od študentských čias až dodnes.
___________________________________________________________________________________________

Štyridsaťpäťnik
Dňa 24. 6. 2018 sa dožíva náš dopisovateľ PhDr. Martin Karásek alias
„Falerist“ štyridsiatych-piatych narodenín, ktoré sme spolu zapili
pivkom 27. 6. 2018 v Staničnej reštaurácii v Žiline.
Všetko dobré, veľa zdravia a pisateľských nápadov a zberateľských
prírastkov prajú
Jozef, Martin, Barča, Peter

Galza informuje...
!!!Zmena !!!
„Retro“ recepty,(na poslednej strane) ktoré upravoval Maťko Gácik budú uverejňované v každom druhom
čísle a budú sa striedať s receptami s názvom „keď navarí chlap“ ktoré bude upravovať Jožo Lulák.

Pohľadnice
Dňa 26. apríla 2018 sa konalo rokovanie Mestského zastupiteľstva v Bytči, ktoré neprijalo svojim hlasovaním
uznesenie číslo 55/2018. Teda, poskytnutie dotácie v sume 750 Eur pre Občianske združenie GALZA , na nafotenie
objektov a výrobu pohľadníc. Plánovali sme vydať pohľadnice 4 okienkové pre mestské časti Pšurnovice, Hliník
nad Váhom, Malá Bytča, Mikšová – Beňov, Hrabové. Spolu 2500 kusov laminovaných pohľadníc a každá
pohľadnica by obsahovala 4 obrázky. Zámer s vydaním pohľadníc bola vlastne prezentácia bytčianska a predností
bytčianska. Mestské časti ako je Malá Bytča, Pšurnovice doteraz na pohľadnici vôbec neboli. Tento náš návrh
neprešiel Mestským zastupiteľstvom už druhý krát.
Aj keď toto poslanci odmietli, tak my na vydaní pohľadníc pracujeme, v súčasnosti ich spracováva grafik
a v budúcom čísle ich odprezentujeme čitateľom. Pohľadnice financuje Občianske združenie GALZA v plnej výške.
Takisto pracujeme na našej pravidelnej edícií „100“, kde máme už objekty nafotené. Pohľadnice tejto edície
odprezentujeme na jeseň.

Výročná schôdza mestského klubu
Dňa 9. 4. 2018 sa konala výročná schôdza klubu Muzeálnej
a galerijnej spoločnosti v Bytči v penzióne Jesienka, ktorú zahájil
predseda PhDr. Martin Gácik za účasti GALZA OZ, Zberateľského
klubu Hliník nad Váhom a Filatelistického klubu v Bytči.

Ondrej Skotnický – brožúra
V mesiaci jún 2018 vydal mestský klub Muzeálnej a galerijnej spoločnosti
v Bytči v spolupráci s OZ GALZA v Bytči brožúru s Názvom „Spomienky na
môjho starého tatu Ondreja Skotnického *1888 - 1968. Brožúru sme dodali do
Mestskej knižnice v Bytči, Krajskej knižnice v Žiline ako aj do Archívu v Bytči
a v Žiline. Brožúra vznikla zo spomienok najstaršej vnučky Ondreja Skotnického
pani Anny Lukačkovej, rod. Matiašovičovej, ktorá žije na ulici Popoliška v Bytči.
Svoje spomienky pozberala a zapísala dňa 30. apríla 2018.
Týmto chceme vyzvať aj ostatných čitateľov, ktorí by radi publikovali svoje
pamäti buď na udalosti alebo na svojich predkov, aby sa nám prihlásili.

Pavel Král
Dňa 25. júna 2018 v Prahe vo veku nedožitých
93 rokov zomrel Pavel Král, ktorý sa narodil 1.
augusta 1925 vo Veľkej Bytči, v židovskej
Anna Lukačková rod. Matiašovičová
rodine ako Pavel Kalmár. V máji 2015 sa stal
čestným občanom mesta Bytča. Ako 17-násť ročný utiekol z transportu do
Osvienčimu. Počas SNP bojoval v Druhej brigáde M. R. Štefánika v Rajeckej
doline. Veliteľom brigády bol Viliam Žingor.
S Pavlom Králom sme boli v kontakte a napomáhal nám svojimi informáciami
a radami. Je autorom knihy Židia v Bytči.
Spracoval - JL2

Pavel Král
Autor foto: Dominika Sedláková

Okienko pre filokartistov a
filumenistov
Zápalkové nálepky z éry
socializmu

Ak sa rozhodnete zbierať...
Leopold Gansel – Trenčín

(seriál na pokračovanie)

(pohľadnice na pokračovanie)

Časť série venovanej ČSĽA – jednotlivým
zaradeniam v armáde.
Myslím, že tí skôr narodení dobre pamätajú časy
„rukovania“ a teda splnenia si svojej povinnosti
absolvovať základnú vojenskú službu. Od začiatku
až do konca ZVS sme nadávali a túžobne čakali na
deň „D“ kedy odídeme do civilu. 730 dní sme si
postupne skracovali vyrábaním rôznych „500 –
viek“, „300-viek“, „metra“ a finále bolo škrtanie
„športky“. Odniesli sme si do civilu - priateľstvá do
konca života, spomienky a myslím aj základy
samostatnosti, disciplíny a hlavne základy slušného
správania – čo dnes niektorým mladým mužom
chýba a poniektorým by sa zišlo ísť na „vojnu“ aj
na štyri roky a nie na dva roky ako kedysi.

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

Pravidlá Bytčianskeho jazyka
Slová a frázy hodne používané na bytčiansku kedysi, ale aj dnes.
drnda – dojka
čerieslo – časť pluhu

mutrľa – matica
dzindzík – gombík, tlačítko

fiok – šuflík
forfák - silón

Keď sme boli nedočkaví a niekam sa silou – mocou veľmi tlačili - vedeli nám rodičia povedať –
„Čo sa tu pcháš jako gaca do rici.“.
Spracoval - JL –
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Bytčania a bytčiansko v rokoch 1918 až 1939
V tomto čísle Vám priblížime udalosti, ktoré sa odohrali vo Veľkej Bytči v roku 1938. Časť sme už opísali
v predchádzajúcom čísle. Materiál sme získali v Štátnom archíve v Žiline fond prezidiálne krabica 23, 24, 33. Teraz
si tento rok 1938 ešte raz priblížime. Pavel Král, pôvodným menom Pavel Kalmár, v knihe s názvom „Židia
v Bytči“ 1. Slovenské vydanie píše nasledovne:
„Mníchovská dohoda z 30.09. 1938 viedla k vytvoreniu Česko – Slovenskej republiky so slovenskou autonómiou,
vyhlásenou v Žiline 6.10. 1938, ktorá je označovaná ako Druhá republika.
Dňa 5. 11. 1938 sa v Bytči u Židov uskutočnili domové prehliadky a zabavovali sa peniaze, šperky, vkladné knižky.
Činnosť Židovskej strany bola zastavená a zakázaná 28. 11. 1938.
Zastúpenie Židov v obecnej rade a obecnom zastupiteľstve sa menilo podľa volebného obdobia. Židia zastupovali
predovšetkým Židovskú stranu, ale aj Sociálnu demokraciu. V roku 1938 Dr. Leopold Deutsch ako zástupca
starostu, Žigmund Kohn člen rady, Alexander Goldstein a Ferdinand Lipscher ako členovia obecného zastupiteľstva.
Starostom bol Dr. Martin Mičura. Hovorilo sa mu ľudovo „pán minister“.“
Dňa 11.10. 1938 bola utvorená v obci Veľké Rovné Hlinková garda, ktorá mala za cieľ chrániť osobnú a majetkovú
bezpečnosť a udržiavať poriadok. Náčelníkom sa stal Alojz Slocík. Členovia boli: Milan Mihálik, Jozef Kuzmík,
Juraj Žilinčár, Pavel Kulík, Milan Gežo, Justín Korňan, Pavel Nosaček, Alojz Mičlo, Jozef Labaj, Viktor Labaj,
Alexander Sako, Jozef Sako, Emil Milhaus, Jozef Milučký, Alexander Miklúš, Jozef Truchlik, Imrich Králik, Alojz
Hrivko, Ondrej Kujaník, Pavel Tabaček, Adam Korňan, Ondrej Lupták, Jozef Kosoň, Jozef Ceconík, Jozef Zajác,
Martin Perďoch, Imrich Ninis, Ján Sako, Štefan Podkrivacký, Ján Sršník.
V obci Veľká a Zemianská Kotešová sa náčelníkom Hlinkovej gardy stal Jozef Donoval. V obci Hvozdnica funkciu
náčelníka vykonával Ján Rácky povolaním mlynár.
V obci Predmier založili Slovenskú národnú radu 12. 10. 1938. Za predsedu zvolili roľníka Pavla Malgota,
podpredsedom sa stal krajčír Klement Lovás, tajomníkom bol správca učiteľ Jozef Malgot.
V obci Petrovice založili Slovenskú národnú radu 13. 10. 1938. Predsedom sa stal vedúci notár Imrich Rybárik,
podpredseda roľník Štefan Komada, tajomníkom sa stal roľník Ján Frolo. Členovia boli: T. Melicher roľník, Ján
Mahdík obchodník, Martin Ometák obchodník a robotníci Pavel Bliščík, Štefan Adamík a Vincent Levko.
Slovenská národná rada vznikla v obci Veľká Bytča 13.10. 1938. Predsedom sa stal Mikuláš Fundárek, garbiar,
podpredsedom Bohuš Behrík, obchodník, tajomníkom Dr. Pavel Šurlák, okresný sudca. Členovia výboru boli: Pavel
Tiso, mäsiar, Štefan Fundárek, kaplan, Platon Paulíny Toth, riaditeľ RPV, Ján Treskoň berný tajomník, Ján
Plechársky, dámsky krajčír, Michal Fundárek mladší, roľník, Stano Dzurian, obchodník, Štefan Bíroš, krajčír,
Ondrej Pohovej, roľník, Ladislav Lang, stolársky majster, Dr. Ján Sucháň, verejný notár, Dr. Dušan Pokorný
advokát, Štefan Pagáčik, sk.revident, Štefan Jánošík, správca, učiteľ, organista, Gustáv Sigotský, učiteľ odb., Dr.
Imrich Malobický, verejný notár, Peter Rehák, krajčír, Štefan Pálfy, robotník.
V obci Veľká Kotešová a Zemianská Kotešová Slovenskú národnú radu založili 14.10. 1938 a predsedom bol Jozef
Hnáth, správca učiteľ, Jozef Žilinčár, hostinský, Jozef Minárik, r. k. farár. Členovia boli Viktor Ballay, správca
učiteľ vo výslužbe, Jozef Lamlech, murár, Ján Tichý, pekár, Jozef Balala Hadžo, podomový obchodník, Valent
Melluš, notársky vedúci, Pavel Mičuch cestár vo výslužbe, Juraj Hozák Bank, roľník, František Vicena, železničiar,
Ignác Hunčík, železničiar, Štefan Hrtánek starší, klampiar.
V obci Veľké Rovné založili Slovenskú národnú radu 14.10. 1938. Predsedom sa stal r.k. dekan Juraj Kempný,
podpredseda klampiar Adam Pánik, tajomníkom bol roľník Alexander Hozák.
V obci Hvozdnica založili Slovenskú národnú radu 16.10. 1938 a predsedom sa stal Baltazár Tabaček roľník,
podpredsedom Štefan Lašček mladší roľník, tajomníkom Engelbert Schváb súkromník. Členovia boli Julius Čaniga
roľník, Štefan Gajdoš starosta, roľník a hostinský, Jozef Gerčic roľník, Jozef Mišutka roľník, Štefan Králik roľník,
Filip Tatalík roľník, Ján Recky roľník, Jozef Panáč roľník, Pavel Lašček roľník, Jozef Gajdoš roľník,
V obci Štiavnik založili Slovenskú národnú radu 16.10. 1938 a predsedom sa stal Mikuláš Tvrdovský starosta
a kolár, podpredsedom Vavrínec Malíček nadlesný, tajomníkom bol Karol Podolan poštmajster.
V obci Malá Bytča zakladali Národný výbor dňa 25.10. 1938.
Zo zápisnice sa dozvedáme „Na základe rozhodnutia na predporade dňa 23.10. 1938 za prítomnosti Štefana
Jánošíka, veliteľa Hlinkovej gardy vo Veľkej Bytči sa zvolalo občianstvo Malej Bytče na zakladajúce zhromaždenie
dňa 25.10. 1938 o pol siedmej hodine večer do miestnosti rímsko katolíckej školy“. V škole sa zišlo asi 60 mužov
a mládencov , ktorých privítal Juraj Šimo. Vysvetlil im ciele stretnutia a to založenie Hlinkovej gardy a založenie
Národného výboru. Za predsedu navrhol Juraj Šimo Štefana Staríčka, no ten ponuku pre svoju starobu odmietol.
Predsedom bol zvolený Juraj Šimo, podpredsedom Ján Šušola, tajomníkom sa stal miestny učiteľ Štefan Kalapos.
Výborníci boli Ján Bunta, Ondrej Sakala, Jozef Šušola, Štefan Blaško, Štefan Mikuš, Štefan Hajdúch stolár, Adam
Kolek, Jozef Napal miestny obchodník, Jozef Husár.
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Prítomní sa hlásili dobrovoľne do Hlinkovej gardy, ktorá bude mať poradu 26.10. 1938. Dňa 25. 10. 1938 počas
schôdze sa prihlásilo 50 dobrovoľníkov do Hlinkovej gardy. Ako sa v zápisnici píše“ Zvlášť potešiteľné je, že
miestny hasičský zbor korporatúrne vstúpil do Hlinkovej gardy.
V obci Setechov založili Slovenskú národnú radu 1.11. 1938. Predsedom sa stal Štefan Holínec roľník,
podpresedom Martin Holínec roľník, tajomníkom František Kollek nádenník. Členovia boli nádenník Ignác Čučiak,
strojný topič Ondrej Čučjak, nádenník Jozef Bolko, roľník Rudolf Ometák.
Prezídium krajinského úradu v Bratislave dňa 2.11. 1938 vydalo pod číslom 68.49601938, Prísne dôverné,
nariadenie týkajúce sa potulných cigáňov a židov. Nariadenie vydali v súvislosti s odovzdávaním niektorých krajov
Slovenska Maďarsku po Viedenskej arbitráži. „aby sa potulní cigáni boli odstránení do maďarských krajov, ktoré
budú Maďarsku odstúpené a v ktorých sa títo cigáni i tak väčšinou zdržovali, aby potom títo potulní cigáni, ktorí sú
väčšinou bez domovského práva a štátneho občianstva ostali v Maďarsku.“
Pokiaľ sa týka židov, nech je urobené opatrenie, aby zostali pri odovzdaní maďarských krajov na svojich miestach
a aby im bola znemožnená evakuácia alebo odjazd do krajov, ktoré odovzdané nebudú“.
Dňa 4.11. 1938 o 21.45 úradníčka Okresného úradu v Bytči pani Kočandrlová prevzala telefonogram od Policajného
riaditeľstva v Bratislave.
„Z rozkazu ministerského predsedu Dr. Tisa nariaďuje sa za účelom dosiahnutia rýchlejšieho riešenia židovského
problému na Slovensku nariaďuje odoslať väčšinu tu usadlých židov bez hmotných prostriedkov do odstúpených
území ešte pred obsadením Maďarskom a preto je treba najneskoršie do 5. 11. 1938 učiniť tieto opatrenia:
1, Treba upovedomiť všetky četnícke stanice najneskoršie do 12.00 hodiny dňa 4.11. 1938, aby zadržali všetkých
zdržujúcich sa židov bez hmotných prostriedkov a aby ich postrkovali v transportoch na nákladných autách do
24.00 hodiny 4.11. 1938 cez nové hranice.
2, Treba židom ponechať na osobu 50 Kč.
3, Ak sa dá treba židov zaviezť za nové hranice niekoľko kilometrov.
4, Treba za účasti štátnych orgánov zapečatiť byty a obchody postrkovaných židov.
5, Je potrebné spracovať výkaz postrkovaných židov.
6, Termín na podanie výkazu a zoznamu všetkých uzatvorených bytov a obchodov do 6.11. 1938.
7, Zaistený materiál ponechať v služobných miestnostiach.
8, Všetci majetní židia žijúci na Slovensku s majetkom vyšším ako 500 000 Kč majú byť vzatí do väzby
najneskoršie do 24.00 hodiny dňa 4. 11. 1938 do dočasnej väzby.
Nariadenia sa nevzťahujú na židov cudzej štátnej príslušnosti. Nariadenia sa vzťahujú na židov príslušnosti poľskej,
nemeckej, maďarskej, rumunskej.
Okresný náčelník prevedie tieto smernice na svoju zodpovednosť.“ Okresným náčelníkom bol v tom čase Vojtech
Berecký.
Okresný náčelník v obci Veľká Bytča vydal nariadenie pod číslom 1257/1938 prezidiálne dňa 5.11. 1938 za účelom
prevedenia smernice. Nariadil četníckej stanici, aby vyslali 2 četníkov a k prevedeniu transportu boli pridelení aj 2
členovia Hlinkovej gardy. Transport nariadil previezť autobusom.
Zoznam cudzincov vyšupovaných z Veľkej Bytče. Číslo 1276/1938, prezidiálne.
Alfréd Kollek, Veľká Bytča, zabavená čiastka 5270 Kč, na cestu vrátené 50 Kč, zostatok 5170 Kč.
Pavel Kollek, Veľká Bytča, na cestu vrátené zo zabavenej čiastky Alfréda Koleka 50 Kč.
Sára Ita Muhlbergerová, Veľká Bytča, zabavená suma 688 Kč, na cestu vrátené 50 Kč.
Lea Muhlbergerová, Veľká Bytča, zabavená suma 2570 Kč, na cestu vrátené 50 Kč, Zostatok 3153 Kč.
Výkaz postrkovaných židov z okresu veľkobytčianskeho pod číslom 1257/1938 prezidiálne.
Alfréd Kollek, Pavel Kollek, Lea Muhlbergová, Sára Muhlberová, Kitty Rosenblattová, Fedor Schon, Ludevít
Drucker, Margita Munzová.
Pre úplnosť ešte citujeme nasledovný zoznam cudzincov z okresu veľkobytčianskeho. Číslo 5094/1938 zo dňa 6.11.
1938. Zoznam vypracoval obvodný notár pre okres Veľká Bytča. Ten konštatuje, že v obci Malá Bytča židov niet
a predložil teda zoznam židov z obce Veľká Bytča a obce Hliník nad Váhom.
Edita Zochovická, Veľká Bytča, Fedor Schon, Veľká bytča, Dr. Izidor Rosenblatt, Veľká Bytča, Kitty
Rosenblattová, Veľká Bytča, Gizela Neufeldová, Veľká Bytča, Sára Ita Muhlbergová, Veľká Bytča, lea
Muhlebergová, Veľká Bytča, Pavel Kollek, Veľká Bytča, Alfréd Kollek, Veľká Bytča, Rudolf Folkmann, Veľká
Bytča, Ľudovít Drucker, Veľká Bytča, Jozefína Druckerová, Veľká Bytča, Benjamin Drucker , Veľká Bytča,
Puretzová Jungwirtová, Veľká Bytča, Margita Munzová, Hliník nad Váhom, Mária Kupfersteinová, Hrabové,
Michal Jozef Kupferstein, Hrabové, Janette Spitzerová, Hliník nad Váhom, Móric Spitzer, Hliník nad Váhom.
Obvodné notárstvo Veľká Bytča, dňa 6.11. 1938 vydalo „Soznam židovských rodín v obci Hliník nad Váhom
a príslušných do iných obcí republiky Československej“ Číslo 5094/1938.
Jindřich Robinshon, robotník, domovská obec Mošovce, okres Turčiansky sv. Martin. Lina Robinshon, domáca,
domovská obec Mošovce, okres Turčiansky sv. Martin, Aurélia Šalgová, súkromníčka, domovská obec Žilina,
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okres Žilina, Viliam Šalgo, žiak, domovská obec Žilina, okres Žilina, Rozália Glazelová, súkromníčka, domovská
obec Varín, okres Žilina, Karol Glazel, robotník, domovská obec Varín, okres Žilina.
Dňa 14. 11. 1938 Četnícka stanica vo Veľkej Bytči pod číslom 2837/1938 okresný náčelník vrchný strážmajster
Slezáček vypracoval Soznam hotovostí poprípade cenných predmetov nájdených pri domových prehliadkach vo
Veľkej Bytči dňa 5. 11. 1938. Pre stručnosť uvádzame iba menný zoznam, bydlisko je rovnaké a to Veľká Bytča.
Zikmund Kohn, Eduard Kalmár, Július Ulmer, Július Schlesinger, Eugen Schlesinger, Vojtech Neumann, Salamon
Zlatner, Leopold Deutsch, Ferdinad Lipscher, Martin Spiegel, Gejza Genzler, Fany Hornová, Ernest Horn, Armin
Reich, Bernard Trostler, Oskár Schvartz, Imrich Lorský. Medzi zaistené predmety patrili vkladné knižky, snubné
prstene, náramky, americké doláre, zlaté hodinky, fotoprístroje, zlaté peniaze 10 Kč, a podobne.
Z Výmeru číslo 1269/1938 prezidiálne to dňa 7.11. 1938 sa dozvedáme, o vypovedaní Jakuba Jakubovicza,
obyvateľa Veľkej Bytče do jeho domovskej obce Český Tešín, okres Český Tešín. Jakub Jakubovicz žil na adrese
Masarykovo námestie číslo 147. V prípade neuposlúchnutia rozkazu k vysťahovaniu ho do domovskej obce
dopravili postrkom. Podobne vypovedali Ľudevíta Heilbrauna bytom Veľká Bytča, Radlinského číslo 74, jeho
domovská obec boli Levice, okres Levice.
Dňa 24. 11. 1938 Prezídium krajinského úradu v Bratislave pod číslom 74.164/1938 prezidiálne, Dôverné, vydal pre
„Zastavenie a zakázanie ďalšej činnosti “Židovskej strany na Slovensku““
Dňa 25. 11. 1938 Vydal Okresný úrad v obci Veľká Bytča, okresný náčelník Vojtech Berecký výmer číslo
1323/1938 prezidiálne. Výmerom bola zastavená činnosť Židovskej strany v okrese Veľká Bytča. Výmer adresovali
Židovskej strane vo Veľkej Bytči, Četníckej stanici vo Veľkej Bytči, Štefanovi Komárovi, kancelária politickej
správy vo Veľkej Bytči. Podľa výmeru mali byť prevedené domové prehliadky vo všetkých miestnostiach
menovanej strany ako aj v súkromných bytoch jej vedúcich činiteľov, okrem tých osôb, ktoré majú poslaneckú
imunitu.
Četnícka stanica Veľká Bytča okres Veľká Bytča, číslo 814 – dov./38, spracoval strážmajster Keresteš, nakoľko
veliteľ stanice vrchný strážmajster Slezáček bol chorý. Strážmajster Keresteš podáva hlásenie pre Okresný úrad vo
Veľkej Bytči a to: „Dňa 26. 11. 1938 sme doručili výmer Mikulášovi Kalmárovi, miestopredsedovi Židovskej
strany vo Veľkej Bytči. V zmysle výmeru sme 26.11. 1938 vykonali domovú prehliadku u osoby Sabina Hirshbena
vo Veľkej Bytči , kde sme našli a zabavili razitko s textom Volebný výbor Židovskej strany Veľká Bytča.
Peniaze, záznamy o majetku, písomnosti, zápisnice o členských schôdzach a ani matrika členstva nájdené neboli a
boli údajne zničené pred príchodom četníctva. Nakoľko predstavitelia Židovskej strany očakávali svoje rozpustenie.
Zoznam židovských rodín bývajúcich vo Veľkej Bytči ale príslušných do iných obcí ČSR, zo dňa 6. 11. 1938:
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Spracoval PhDr. Martin Gácik
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VEĽKO-BYTČIANSKE ZVYKY A OBYČAJE V ČASE OD
SYLVESTRA DO VEĽKEJ NOCI KEDYSI.
V dňoch sv. Agaty a Doroty chodili po „Dorotách“. Bolo to 4-5 mládencov a jedna dievka. Mládenci
oblečení za rytierov, kráľa s korunou a kata s mečom. Dorota bývala v bielej šate odetá s vencom alebo korunou na
hlave. Prijdúc do domu, zamieňavo vyspievali svätý život a mučenícke skončenie svätice.
„Macej (24. II.) narobí ľadov, ak ich po jarkoch a na Váze nenajdze“, hovorili a hovoria ešte dnes. „Jak ich
nenajdze, tak ich narobí“, t. j. že sa zima ešte len po Maceji začne. No takým ľadom naši predkovia „netrúfali“, boli
istí, že „zaneduho prindze Hrehor, ten mu ich poláme a do mora zažene“.
Dlhé zimné večere slúžily popri práci i veselým besedám. Rozprávali si pohádky, povesti o bosorkách,
duchoch, o zakliatych pokladoch, o „vodných chlapoch“, svetlonosoch; vykladali si báje a zkazky z okolia. Ženy
stáčali na pásenká s „vrecien“ a dievky priadli. U debnárov (hádam hlavné remeslo Bytčanov) pri trieskach striedali
sa „dúšky“. Triesky prikladali na ohník na „ohnišči“, aby mali svetlo a teplo.
Nesmiem vynechať hrnčiarov, ktorých boli dve ulice. Títo, sediac pri kruhu, točili hrnce, misy ľandríky
z hliny „z pánskeho“. (Za hlinu zvonievali a zvonia i dnes!) A keď výrobky pálievali, neraz sa im prišiel k peci
zohriať sa, tak sa to hovorilo, „ten s tými zelenými vlasmi, čo mu viseli po huni až po pás. Zo širokého širáka sa mu
„cícorkom“ zlievala voda“.
Došly „fašianky“, vyvrcholená doba veselosti. Od nedele odpoludnia do polnoci „Škaredej stredy“ neprestala
muzika hrať.
„Vochterek“ chodili za maškari prestrojení mládenci po ulici „hejnom“. „Hejnom“ volajú veselé,
bezstarostné chodenie hore-dolu ulicami. Muzika im neustále hrala. Jeden alebo dvaja, prestrojení na „baby“,
v šuchorených čapcoch, nosili na chrbte líčené koše a v nich varechy, „dzianka“. Chodili z dom’ do domu, kde boly
dievčatá. Po ulici spievali:
„Hýnom-dánom,
hraj, muzika, hraj;
hýnom-dánom,
dám ci chleba kraj.“

„Fašianky sa krácia,
viac sa nenavrácia;
staré dzievky plačú,
že sa nevyskáču.“

„Hraj, Janíčko, hraj,
dám ci chleba kraj,
aj do basy dva groše,
a pritom sa zatočme.“

Jeden z mládencov mal vytasený paloš (ako na Blažeja), na ten mu dávali po domoch, kde zavítali, slaninu,
mäso; dostal i peniaze. Keď vytancovali všetkých v dome, šli spevom ďalej. Z nasnášaného matere potom varili
a piekli krúpne baby so slaninou a s oškvarkami; smažily šišky a triesky, a „bečeľovali“ sa (hostili sa) mladí i starí.
Na fašiangy narezali a narežú opatrní gazdovia slamu, aby im kravy na paši nestrečkovali.
„Vochterek“ o polnoci pochovali pri hlučnom speve národných piesní ovenčenú, čiernou stuhou prepásanú
basu. Po tomto bežal každý domov, aby si do rána pospal, lebo bolo treba isť do „koscela“ na „popolec“.
Z kostola prijdúc, doma čakala na ženy práca. Pre nastalý pôst vyváraly v popole a drhli všetky riady
v dome, aby sa z nich, čo sa kedy „masné“ v nich varilo, odvarilo. Zámožnejší takéto riady zamenili novými. Za
celučký pôst všetky jedlá omastené boly semencovým alebo sloviencovým olejom. Varievaly „kapusnicu“ (bohatší
s vajcami), s olejom, alebo zatretú cesnekom; kapustu, „uhrabky“ (tlačené?, olejom omastené zemiaky so surovou
sudovou kapustou, smiešané), trhance s kapustou.
Semenec na olej oberali doma na stole potlčený v stupách ho potom smažili, kládli ho teplý do širákov
a niesli pod klady do „zábojov“ (do preša). Olej tiekol do válovcov. Keď teplý doniesli domov, máčali v ňom
čerstvé okrúhle koláče a podávali ich deťom.
Na „Hrehora“ organista vybral si 2 – 4 silných chlapcov, dal im koše na ruky a poslal ich po obciach farnosti
sbierať vajcia. Chlapci radi chodili. Po kresťanskom pozdrave: „pochválen buď Pán Ježiš Kristus“ zanôtili si:
„Soli, soli po poli,
dajte chlapca do školy,
bude z neho muž hodný
a pán páter pobožný.
Dáme my mu na bok šabličku
A na zadok prútenú metličku,
Kukučku, kukučku,
V červenom klobúčku.“
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Gazdiné, či maly žiakov alebo nie, dávaly vajcia týmto spevákom. Poniektoré priložily k tomu i kúsok masla,
aby pán organista maznáčka nebíjal.
Na „Hrehora“ mrvila sa motyka s rýľom v záhradke pod oknami. Gazdine sialy „priesadu“ (kapustné
semeno). Ktorí nemjú na Hrehora zasiatu priesadu, nemajú sa čo úfať dobrej, tvrdej kapuste.
Na „Leva“ sadil opatrný gazda prvé zemiaky do čerstvo pooranej zeme (mnoho ráz do snehu), aby boly
podarené, hrubé.
Mládež tešievala sa „Smrtnej nedeli“. Zo slamy a handár urobili na žŕdku podobu stareny, obliekli ju do
starých rozcuchaných šiat a popoludní (po letánii) niesli ju v sprievode, spievajúc vymysleným ťahavým hlasom:
„Morena, Morena,
za kohos’ umrela?
Za bytčianske dievky,
Za švarné panenky.
Morena, Morena,
za kohos’ umrela?
Za bytčianskych mládencov,
(s chichotom, smiechom): čo neľúbia trhancov!“
Veselým týmto spevom hodili „Morenu“ do tmavých vôd Váhu, aby ju odniesli do ďalekého mora.
V sobotu pred Kvetnou nedeľou chodili a poniektorí chodia i dnes na „bahniatka“. Bahniatka nosia v nedeľu
na „posvácanie“ do kostola. Tieto sú ochranou domu, keď ich gazda alebo gazdiná počas hromobitia páli pri
odriekavaní modlitieb, a nie je to dobrý gazda, ktorý by si ich zabudol vložiť do vreca na osivo, keď sa vyberal siať.
Robil a robí to preto, aby klasy maly hrubé zrná ako tie bahniatka.
V Kvetnú nedeľu verili, keď sa v kostole pašie čítajú, že po poliach a po horách vyhárajú zakliate poklady.
Kde je taký poklad „prepadnutý“, tam vystupuje plamienok. Kto si toto miesto zapamätá, môže ísť ten poklad vo
Veľký piatok, keď sa pašie v kostole spievajú, vykopať. Tu uvádzam jednu z povestí o pokladoch bytčianskych
(bytčianskym nárečím):
„G zakliatým pokladom sa gdokoľvek ľachko nedostane, ale gdo si zadováži „Krištofku“ (učenie
Černokňažníka) a naučí sa s nej opakom od zatku čítac články, keré potom odrieká, alebo kerými zaklíná duchov, čo
strežu na poklad, a čo má toľo smelosti, že sa postaví zlému duchovi, (nech sa zapadne čertovi!) do očú, a ak mu je
poklad obecaný, tak sa mu podarí pred východom slúnka poklad vykopac.
Štyria ševci preštudovali raz tú pekelnú knižku a natešení, že dostanú teho roškatého do rúk, vybrali sa
v Kvetnú nedeľu ráno do hája hľadac duhé cenké virgule (prúty). Kec bol každý z nich súcu virguľu našiel, šibal
s ňú zem, aby hľadal koreň jalovca, čo by mal tri rovnaké parohy. Kec ho našiel, ucal ho na piadz od zeme: koreň
vykopal, parohy koreňa na rovnaké urezal: do pňa vydlabal dzieru a tak spravel svietník. Do teho bola potom
hromničná svieca osadzená. Kec sa v koscele pašie čítaly, prešli hájom na štyri strany striehnúc, dze sa zjaví svetlý
plamienek zo zeme. A veru sa im zjavil v Hlinenci, tam pod tým kopcom, dze šibenice stály.
„No, už je dobré!“ povedal jeden druhému. „Na Veľký piatok, pred polnocú pôjdeme všecci, jako zme tu,
poklad vykopac.“ S tým sa vybrali na zpiatečnú cestu. Virgule a svietniky skovali, aby k ním nemal žiaden prístupu.
O tom, čo vedzia, nesmel vedzec ani živý duch.
V Zelený štvrtek títo štyria vyspovedali sa a poprijímali, jako sa patrí. Večer ešče raz prečítali Krištofku
a kec sa z večera na noc bolo prehnúlo, vykrádel sa každý s chalupy. Každý niesel ze sebú virguľu, svietnik,
hromničnú sviecu, trojkráľovú griedu a svacenú vodu a fujáz! Zadky, hore Záplocím, pod mokrý lúh.
Pod šibenicami sa zešli. Kec sa boli prežehnali svätým krížom, pošibali zem virguliami taje, kaje sa im bol
plamienek ukázal. Hnec zažali sviecu v svietniku a pri odriekaní a zaklínaní zlého ducha a čerta pekelného, písal
každý trojkráľovú griedu pred seba kolá a do nich krížiky, aby zlý duch nemal k nemu prístupu.
Na tem istém mieste, dze sa im bol v nedzeľu plamienek ukázal, zablesnul sa ve cme pod virguľu zas,
„Dobre je“, - pomysleli si, prežehnali sa a dali sa do kopania.
Traja kopali a jeden im sviecel. Kec už boli na polsiahy hlboko, zacvendžalo im čosi. Bola to ohromná
železná umrčia truhla, plná zlatých a strieborných peňazí. Už podkladali pod ňu povrazy, aby hu vyzdvihli, ale kec
bola veľmi čašká a oni boli len štyria, pozabudnúl sa jeden s nich a zaklial: „Kýho čerta je v nej, kec je taká čašká!“
A nestačel to ani dopovedac, strašne zahrmälo víchyr lámal duby, topole a z hustej cmavej hory pribehnul dzivý
býk. Bol čierny jako uheľ a z papule, z očú a ušú sa mu sypaly ohnivé iskry. Keď to naši vidzeli, tak sa poľakali, že
v strašném strachu pusceli truhlu na zpiatek do jamy a bežali, kaje kerý vedzel.

Pokračovanie nabudúce ...
Spracovala Sidónia Sakalová, prevzaté z časopisu Muzeálnej slovenskej spoločnosti
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Raz, ako deti sme na ulici hrali bedminton - prišla mama
z roboty a volala nás na večeru –„ Vladko, Jožko večerať ...“
Vlado zaujatý hrou mame odpovedal – „Mami ešte chvíľu,
teraz nemôžem, lebo sa okysličujem.“ Razom sme boli – „
Vlado, Jožo pakujte domov“ – oboch nás „vyrúbala“ – hlavne
slovne, čo bolo horšie ako bitka.
V súčasnosti robíme spolu – už dvanásty rok. Predstavte si
situáciu – šoférujem nákladné auto, Vlado sedí vedľa na sedačke
spolujazdca, cesta ubieha, ...ticho...a zrazu z neho „vypadne“
„naša firma, malá skromná – likviduje odpad – hovná“ –
skoro som nabúral, pretože som dostal šok smiechu a on tiež...
Život prirovnáva k „tobogánu“ – pomaly, ale isto kráčame hore
schodmi a zrazu sa treba spustiť dole...šup a je koniec.
Čerstvý šesťdesiastnik, člen Zberateľského klubu Hliník nad
Váhom, náš „dvorný“ básnik a brat v jednej osobe – Vlado
Lulák.

Rozhovor s Vladimírom Lulákom
Vladis čo Ťa „nakoplo“ alebo čo bolo „to“... keď si sa rozhodol písať
básničky a verše?
(smiech) Bolo to v prvom ročníku gymnázia, mali sme triedne noviny - také
v triede na nástenke volali sa „Džavot“ – niekto v nich uverejnil básničku, keď
som si ju prečítal – povedal som si – tak toto by som zložil aj ja. Asi toto bol
ten moment.
Čo na to Tvoji spolužiaci a vyučujúci?
Spolužiakom sa to páčilo a poniektorí ma uznanlivo „potľapkávali po pleci,“ale
bola tam aj taká malá „cenzúra“ zo strany našej slovenčinárky (Františka
Gajdošová) ktorá sa mi do toho montovala – opravovala a prehadzovala slová.
Z čoho čerpáš inšpiráciu, alebo lepšie povedané kde na to „chodíš“?
Reagujem „na niečo“ – na situáciu – myšlienku, keď niečo počujem v televízií
alebo rádií – niečo sa stane, alebo niekoho počujem o niečom sa rozprávať.
V čase rozhovoru 2018
Mal si, alebo máš niekoho ako vzor?
Páčil sa mi Ján Smrek a Michelangelo Buonarroti – super knižka –
Ako mesiac a v mladosti som počúval muziku Paľa Hammela
s textami Kamila Peteraja a Borisa Filana. Paradoxné je, že
Peterajové texty piesní boli super, ale keď som čítal jeho básne, tak
sa mi to moc nepáčilo.
Keď sme už pri muzike – hrával som v kapele a Ty si nám
„skladal“ pesničky – pamätáš si to?
Hej, hej – boli to pesničky ktoré som zložil, niektorú „frajerke“ a tak
podobne – Rád ťa mám, Mona Líza, Hráč, Jedným ťahom mat,
Stratený sen,...ale otextoval som aj pesničky od Deep Purple, Led
Zepellin, AC/DC...tak napríklad „Schody do neba“ som počúval
hádam aj 300x – slová museli pasovať na anglické slová v piesni.
Kdesi to ešte mám...
Koľko Ti „trvá“ pokiaľ zložíš báseň?
Je to individuálne, najskôr si to zložím len tak „zhruba“ a potom to
dobrusujem na „čisto“ Niekedy to trvá tri týždne až mesiac. Musí to
Z gymnaziálnych čias
znieť mať svoj „cveng“ Pri skladaní potrebujem absolútny kľud –
ticho, najlepšie keď ležím večer v posteli, na nočnom stolíku mám nachystaný papier a tužku, aby som si to zapísal
pretože, do rána by som to zabudol. Koľko krát mám doškrtaných aj desať papierov. Napíšem si niečo ako prvé,
potom to poprepisujem aj zo desať krát a nakoniec sa vrátim k tej prvej myšlienke a zasa niekedy to zmením úplne
všetko. Ale nikdy to „nesílim“ radšej to nechám tak a vrátim sa k tomu za 2-3 dni. Takže netvorím za každú cenu.
No a aforizmi a veršovizmi – tie sú krátke – takže to je v podstate hneď.

10

Po vydaní Galzapressu v ktorom si uverejnil báseň „Vďaka
Bohu“ mi jeden čitateľ povedal – že jeho vnuk chcel báseň
recitovať v škole na Hviezdoslavovom kubíne, čo Ty na to?
Tak to vieš, že to poteší...aj keď som väčšinou skladal pre seba
a pre vlastné potešenie a nemyslel som, že to bude niekde
publikované.
Ktorú báseň si najviac „považuješ“ alebo lepšie povedané –
ktorú považuješ za najlepšiu?
Tú poslednú. (smiech) Ja to takto netriedim, myslím, že pekná
báseň je o mame...
Od malička sme spolu zbierali hlavne známky a potom
odznaky, staré peniaze a všetko možné, ale k známkam sme
mali asi najbližšie – aspoň u mňa to trvá s malými
prestávkami doteraz - pri čom si zostal Ty?
Je to pravda ako chalani sme zbierali všetko a každú chvíľu niečo
iné – vyčítali nám to aj rodičia, ak sa pamätáš, že preskakujeme
a pri ničom dlho nevydržíme. Známky zbieram doteraz, prešiel
som mnohými témami od zvierat, futbalu až po Československo,
ale nechal som to – teraz zbieram hodinky na známkach a je ich
veľmi málo.
Ešte zbieram poštové lístky (kedysi korenšpondenčné lístky)
Slovenska od rozdelenia ČSFR a mám ich kompletné v čistom +
príležitostné – iba niektoré, tie čo sa mi páčia. Taktiež zbieram
pohľadnice (nepoužité – čisté)
V kvetinárstve s Barčou
slovenských miest a obcí
s erbami – mám ich asi 800 kusov čo nie je veľa, ale postupne ich dokupujem
alebo vymieňam. K tomu potrebujem heraldický slovník tak kupujem aj tie
a vediem si evidenciu aj regionálnu aj abecednú.
60 rokov ušlo ako voda – možno je čas bilancovať alebo sa otočiť
dozadu...čo povieš?
(smiech) Ako každý človek aj ja som prežil aj dobre aj zlé – teraz je to celkom
fajn a príjemné – zdravotné problémy sa ustálili, som novopečený dedo – synovi
Vladimírovi a neveste Norike sa narodil syn Thomas a tak mám radosť, keď sa
občas zastavia, žijú totiž v zahraničí. Bolo by dobré dožiť sa dôchodku a hlavne
„trochu“ si ho aj užiť.
Prispievaš do „novín“ od začiatku tj. šesť rokov – čo by si odkázal
čitateľom Galzapressu?
Viac čítajte a viac sa zaujímajte o históriu svojho rodiska, aby ste si ešte viac
rozšírili svoje vedomosti a obzor, keď sa Vás niekto opýta odkiaľ ste. Na
získavanie takýchto zaujímavých poznatkov Vám pomôže práve Galzapress –
ktorý vždy čerpal aj čerpá z histórie, ale aj súčasnosti nášho regiónu.
Ako dieťa u dedka v Hliníku na
Vladis, díky za rozhovor.
záhrade

„Žime tak, aby bolo stále prečo žiť,

majme radosť z obyčajných vecí
a šťastie príde potichúčky samo,
nesmúťme za tým čo bolo,

ale radujme sa z toho, čo príde.
Život je krásny,

len ho treba vedieť žiť.“

Vladimír Lulák

Spracoval – JL –

So synmi Michalom a Ivanom
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Vesmír, rakety, kozmonauti, planéty... toto všetko je obsiahnuté v ďalšej veľmi obsiahlej téme ktorou je - kozmos.
Adepti na zbieranie tejto témy majú obrovský priestor na vytvorenie zbierky alebo exponátu.
V našich detských časoch to bol pre nás sen a dobrodružstvo súčasne. Vtedy, ako deti sme to nevnímali, ale
v skutočnosti to bol od počiatku lietania do vesmíru - súboj o prvenstvo zdolania Mesiaca, súboj medzi ZSSR
a USA. Na jednej strane Sergej Koroľov (raketový konštruktér a vedúci raketového programu na ktorého počesť je
pomenovaný kráter na odvrátenej strane mesiaca a aj planéta 1855 Korolev) a na strane druhej Wernher von
Braun ( konštruktér rakiet V-2 - prvých balistických rakiet na svete, ktorými likvidovali Anglicko počas 2. svetovej
vojny. Po vojne žil v USA, kde vyvíjal rakety typu Saturn pre mesačný program APOLLO).
Dnes téma kozmos pre „mladých“ prestala byť atraktívna, nie tak, ako pre nás v sedemdesiatych rokoch, myslím, že
pri prezeraní zbierky kozmu v nás ožívajú detské sny a spomienky - tak ako, pri otázke našich rodičov – čím chceš
byť, keď budeš veľký? – znela odpoveď – kozmonautom.

Chyba na známke
Dnešný omyl na známke bude patriť kozmonautike a to hneď dvakrát – na známke
poštovej správy Mongolska je zobrazený Jurij Gagarin s americkou kozmickou loďou
Merkúr namiesto sovietskeho Vostoka 1. Na druhej známke poštovej správy USA
vidieť z Mesiaca dve planéty – Zem a ...? Ako sa volá tá druhá? 

Známečky a poštovníctvo spojené s Bytčou...
Aj „spojári“ boli súčasťou pošty – na fotografii vidíte
kolektív udržiavacieho obvodu – vonkajšia údržba. Na
starosti mali vonkajšie ústredne, všetky „aparáty“,
vedenia, ale aj napríklad 32 sirén, a vedenie rádio
majáka na Starovci, ktorý slúžil ako navigácia letcov
v zlom počasí za zlej viditeľnosti pre letisko Hričov.
(stožiar s rádio majákom bol vzdialený presne 7 km od
prahu pristávacej dráhy letiska). Fotografia je spred
výkladu Gartnerovskeho mäsiarstva z roku 1978 –
1980 – vedľa stávala tribúna 1. mája.

Veľkosť použitého zberateľského materiálu
v článku, bola upravená!
Zľava - vedúci UTO Bytča Jozef Zelník, Karol Sakala,
Michal Krúpa, Rudolf Ďutka
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Oral history

„Žabiarska sága.“ 
Tak ako „muzika“ aj divadlo malo v Hliníku veľkú tradíciu. Bola to viac menej činnosť ktorá prechádzala
generáciami. Prvé ochotnícke divadlo v Hliníku nacvičoval učiteľ Pavelek (meno som nezistil) bolo to koncom 40tych rokov. Žiaľ asi všetci účinkujúci a inak zúčastnení sú pravdepodobne nebohí – nepodarilo sa mi zohnať ani
fotografie ani osobnú výpoveď z tejto doby avšak, dozvedel som sa, že tu účinkovali ako herci – Mária
Čmáriková, manželia Koniarovci, Pavol Martinický, Štefan Haranta,(ešte ako herec – v neskoršom období ako
režisér aj so skúškami)...Ďalším obdobím boli 60-70 roky, nuž a ako to bolo na prelome týchto rokov si spomína
pani Lýdia Višňovská, ktorá v divadle účinkovala:
V Hliníku bol Zväz mládeže a musím povedať, že sme boli veľmi aktívna organizácia. Môj tato (Imrich
Martinický) bol predseda Osvetovej besedy a tak sme mali miesto, kde sme sa mohli schádzať a robiť nejakú
činnosť, konali sa tam napríklad – „Čaje o piatej“. Mali sme veľké nadšenie a tak sme si povedali, že by sme
sa dali na divadlo, ale nebol nikto kto by nás viedol, bol by sa možno podujal aj Viliam Fašang, ale ten sa
venoval muzike a muzikantom. Tak sme sa vybrali – ja a Mária Majtánová za Štefanom Harantom.
Spomínam si, že manželka pani Harantová bola na nás veľmi zlá, povedala – „Čo vymýšlate, môj muž má
inú robotu a Vy ho na také hlúposti nahovárate“. Mimochodom pán Haranta bol fešák a my sme boli mladé
baby. (smiech) Možno bolo za tým aj kúsok žiarlivosti. Ale, on bol veľmi rád a nadšený, že sa na divadlo
chceme dať a išiel s nami. Ako prvú hru sme hrali – KUBA - bolo to asi v roku 1958-1959. Trénovali sme
kedy sa dalo v Kultúrnom dome – v zime sme si museli kúriť lebo tam bola poriadna zima, ale my sme s toho
mali takú obrovskú radosť, že nám to vôbec nevadilo. Samozrejme mali sme scenáre ktoré sme sa učili
naspamäť. V hre KUBO sme vystupovali v krojoch, ktoré sme mali zapožičané z divadelných dielní SNP
v Martine. Chodili tam do školy – Kamila Treskoňová a Viera Hujová a cez ňe sme to vybavili. KUBA sme
hrávali po okolitých dedinách – vo Veľkom Rovnom, Dlhom Poli, Hlbokom nad Váhom. Po čase sme museli
kroje vrátiť. Moja mama na to vedela vtipne povedať- „Škoda že sce s tým Truľom viac nepochodzeli“.

Zľava – Mária Čmáriková, Jozef Gabriš, Jozef Višňovský,
Paulína Kossoňová – záber z hry KRUTOHLAVCI

V hre KUBO účinkovali – Anna Kanisová, Lýdia
Martinická, Stanislav Klobúcky, Karol Zahatlán,
Kamila Kossoňová, Ján Haščák, Jozef Višňovský,
Eugen Šutarík, Kamila Mandová, Mária Mandová,
Marta Majtánová, Kamila Treskoňová, Ján Hričovský,
Stanislav Manda. Šepkárka – Viera Hujová, Réžia –
Štefan Haranta.

Pokračovanie nabudúce...

Kópia scenáru používana k hre KRUTOHLAVCI

(V článkoch sa bude používať dobová terminológia namiesto spisovnej).
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Galéria žijúcich osobností mesta Bytča
Dalibor Buranda
V tomto čísle Vás zoznámime s Daliborom Burandom. Rozhovor sa
uskutočnil v pondelok 21. 5. 2018 v kaviarni KL Racing Café na Námestí
Slovenskej republiky v Bytči. Dalibor Buranda sa narodil 29. 3. 1999 v
Považskej Bystrici a celý život žije v Bytči. Navštevoval tu Základnú školu
na Ulici mieru a ako o sebe hovorí, je sídliskové dieťa. Dalibor spomína na
svoje začiatky v Bytči. Začínal v Základnej umeleckej škole v Bytči, kde
bol súčasťou literárno-dramatického odboru s názvom Dramaťáci. Do
základnej umeleckej školy chodil 7 rokov. Popri dramatickom odbore
navštevoval aj odbor spev a učil sa hrať na klavíri. Dalibor veľmi dobre
spomína na základnú umeleckú školu a ako sa nechal počuť: „ZUŠ mi dala
veľmi kvalitný základ.“ Dalibora inšpiroval muzikál “Maľované na skle” v Mestskom divadle v Žiline a ovplyvnil
jeho ďalšiu cestu. Po skončení základnej školy v Bytči sa rozhoduje, ktorým smerom sa bude uberať. Kľúčovým bol
august 2014 a Muzikálový festival Jozefa Bednárika v kúpeľoch Brusno. Dalibor hovorí, že to bol veľký medzník v
jeho profesionálnom živote. Po festivale dostal ponuku študovať na Súkromnom konzervatóriu v Nitre. V roku 2014
odchádza do Nitry, kde študoval odbor Hudobno-dramatické umenie. Štúdium trvalo do júna 2018. Rok 2016:
Dalibor je v druhom ročníku štúdia na súkromnom konzervatóriu v Nitre. V Bytči sa prezentuje na akcií
občianskeho združenia Za slušnejšiu Bytču s názvom Augustové večery na
zámku a v synagóge. Zhostil sa úlohy scenáristu, režiséra a herca, a spolu so
svojimi priateľmi odohral tri predstavenia v nočnom prostredí Bytčianskeho
zámku. A to: Alžbeta Báthoryová, Juraj Thurzo, Juraj Jánošík. Daliborov
projekt mal názov História DNES(?) a bola súčasťou spomínanej udalosti
augustových večerov. V druhom ročníku Dalibor dostal taktiež ponuku od
známeho slovenského režiséra Petra Oravca účinkovať v predstavení s názvom
„Zojkin byt“ od Michaila Bulgakova. Scénické oratórium “Džezové pašie”
amerických autorov, kde dostal spevácku úlohu Piláta sa uskutočnilo v
produkcii Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V tom čase bol tretiak na
strednej škole. Prvý muzikál Daliborovi vyšiel až na tretí pokus. Prvým
pokusom bol muzikálová show „Na krásnom modrom Dunaji“, avšak tento
projekt padol z finančných dôvodov. Stihli nahrať iba oficiálne CD. Pokusom
číslo 2 bol francúzsky muzikál „Bedári“ v produkcii divadla Nová scéna v
Bratislave. Mali tu hrať hviezdy ako Sisa Sklovská, Katarína Hasprová, Lukáš
Adamec či Ján Jackuliak. Tento projekt taktiež neuzrel svetlo sveta... Finálnym tretím pokusom bola rocková opera
Jesus Christ Superstar v máji 2018. Tento pre Dalibora prvý úspešný muzikál bol opäť z produkcie UKF v Nitre.
Ako Dalibor spomína, dostali licenciu z Londýna na 5 divadelných predstavení. Dalibor stvárnil úlohu kráľa
Herodesa a apoštola Petra. Prvýkrát bol súčasťou muzikálu na javisku. Režisérom bol Pavol Smolík. Štúdium na
Súkromnom konzervatóriu v Nitre končí maturitným predstavením jeho triedy s názvom „Nič“ od Janne Teller.
Román dánskej autorky ako trieda preložili a zdramatizovali. Na škole v Nitre boli jeho pedagógmi napr. Peter
Oravec, Mária Lechmanová, Marián Hlavatý a Peter Oszlík. V čase rozhovoru Dalibor maturuje. Od septembra
2018 nastupuje na univerzitu do Londýna, odbor muzikálové divadlo. Ako hovorí: „Londýn je centrom diania
muzikálového žánru, a preto ma to láka.” Prijímacie
skúšky absolvoval spolu s dvoma tisíckami uchádzačov.
Úspešne. Po vykonaní maturitnej skúšky ukončí taktiež
svoje pôsobenie v Divadle Andreja Bagara v Nitre v
inscenácii „Štefánik – slnko v zatmení“ režisérky Evy
Borušovičovej. Posledné predstavenie sa bude konať 14.
júna 2018.
Dalibor, za redakciu kvartálnika GALZAPRESS ti
prajeme úspešné štúdium a nech Bytču úspešne
reprezentuješ vo svete.
Spracoval PhDr. Martin Gácik
14

Zápalkárne na Slovensku po roku 1993
Rok 1993 priniesol rozdelenie Československa. V Banskej Bystrici pracuje zápalkáreň Smrečina. Nová doba prináša
zmeny, ktoré sa objavujú hlavne v názve zápalkárne. Takto sa nám postupne objavia na zápalkových škatuľkách Smrečina štátny podnik, od 1.4.1993 Smrečina a. s., od 1.1.1996 Smrečina Holding a. s., od 1999 Smrečina Holding
I. a. s., 2002 – Slovenská zápalkáreň a. s. Banská Bystrica. Menia sa i rôzne manažmenty. V lete 2002 zápalkáreň po
celozávodnej dovolenke (a 95 rokoch činnosti) ukončí svoju činnosť. História pozná výrobu zápaliek v B. Bystrici
od roku 1850! Na zápalkách sa ešte objaví: Dovozca: Slovenská zápalkáreň a. s. Banská Bystrica, potom PKL
Prešov, Slovenská zápalkáreň a. s. Prešov a v roku 2004 sa objaví COG.ER.R. Len ako zaujímavosť, výrobné linky
skončia v múzeu v Grafenwiesene (Nemecko) a druhá snáď na Madagaskare. V roku 2013 končí i výrobca
drevených izolačných dosiek Smrečina Hofatex. Po vzniku Slovenska sa objavili prví súkromní výrobcovia
zápaliek. Niekedy išlo o skutočnú výrobu zápaliek, niekedy len o dovoz celých škatuliek, hlavne z Poľska. Na trhu
začínajú pôsobiť agentúry venujúce sa výrobe reklamných predmetov, medzi ktoré patria i najmenšie reklamné
predmety - zápalky. Išlo hlavne o firmy: Vrbata, Sirka, Finest, Dia-Vega, atď., s rôznymi tvarmi zápalkových
škatuliek prišla i reklamná agentúra Enterprise, Banská Bystrica. Čo dodať k ukončeniu výroby zápaliek v Banskej
Bystrici? Za obdobie 1945 – 1970 sa podieľala asi z 90% na produkcii zápaliek (a tým i zápalkových nálepiek).
Katalóg Slovensko 1945 – 1970 eviduje 1718 zápalkových nálepiek i zo zápalkární v Ružomberku, Žiline a Bytči.
Pri výrobe kartónových škatuliek - prírezov (1970 – 2002) to už bolo 100% z B. Bystrice, objavil sa i export.
Slovenským filumenistom sa vcelku úspešne podarilo katalogizovať produkciu súkromných výrobcov a dovozcov
zápaliek 1993 - 2012. Ide hlavne o škatuľky a trhacie zápalky, stratili sa zápalkové nálepky, pokiaľ nepočítame
samolepky na balíčkách so zápalkami. Určitým problémom je, že pokiaľ sa nepodarí včas vydať katalóg, filumenisti
už nemusia získať škatuľky od firmy/podniku, ktorá medzitým stihla zaniknúť.

Zápalkáreň v Žiline - Samuel Wittenberg a syn z Bytče
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História výroby zápaliek v Bytči
19. storočie – storočie „pary“ priviedlo v roku 1883 do Veľkej Bytče (ďalej len Bytča) Považskú železnicu
Bratislava – Žilina. V Žiline sa napojila na Košicko-bohumínsku železnicu, ktorá bola dokončená už v roku 1872.
Druhým a hlavným faktorom podieľajúcim sa na založení zápalkárne v Bytči boli Popperovci. Veľkoobchodník
s drevom Leopold Popper si v roku 1862 prenajal a v roku 1868 od Eszterházyovcov odkúpil bytčianske panstvo.
História rodu Popperovcov1, (podobne ako zápalkári a ich rodiny) by vydala na samostatné číslo Galzapressu, ale
prejdime k bytčianskej zápalkárni.
Na úvod musím upozorniť, že výroba zápaliek v Bytči prebiehala v niekoľkých objektoch a súčasne pracovali 2 (3?)
zápalkárne. Pravdou je, že išlo o objekty, ktoré im prenajal Leopold neskôr i Armin Popper. Asi od roku 1875
(1871?) nám figurujú ako výrobcovia zápaliek v Bytči (Gr. Bittse, N. Bicscse) – samostatne, prípadne v dvojiciach,
Ignác Friedler, Juraj Reitter, Juraj Reitter ml. (ochr. známka „labuť“), Július Fischer, Samuel Wittenberg (ochr.
známka „bocian“), Armin Reich, Viliam Steiner (ochr. známka „tri pštrosie perá“ a „ibis“), Móric Kohn
(pravdepodobne len spoločník). Situácia po smrti J. Reittera st. (1892), I. Friedlera (1891) a odchode J. Fischera je
veľmi neprehľadná. Na prelome 19. a 20. storočia preukázateľne vyrába zápalky v Bytči Juraj Reitter ml. a Samuel
Wittenberg, ktorému však nie je predĺžená nájomná zmluva. V roku 1897 je postavená druhá zápalkáreň. S.
Wittenberg (1862 – 1929) sa pokúša neúspešne o výrobu zápaliek v Štiavnických baniach/Piargu a nakonec presunie
v roku 1915 výrobu do Žiliny. Novými výrobcami v Bytči sú Reich & Steiner asi od roku 1913.(Informácie o tom,
že by vyrábali zápalky od roku 1879 berte ako dezinformáciu!).
Zápalkáreň – Reich a Steiner bola od zápalkárni Juraj Reitter ml. oddelená Pšurnovickou cestou. Na rozdiel od
Reittera mali modernejší strojový park a nepokračovali vo výrobe „pytlíkov“ – murárskych zápaliek (ešte
s bielym jedovatým fosforom). Zrýchlim dej. V roku 1937 sa u Reicha & Steinera v názve objavuje zástupca
agrárného kapitálu – VDP – Veľkonákupné družstvo Praha. Rok 1939 - vznik Slovenskej republiky. V roku 1940 je
prijatý (arizačný) ústavný zákon č. 210/1940 Sl. V zápalkárniach v Bytči to znamená, že končia Reich a Steiner, u
Reittera je „vyreklamovaný“ A. Goldstein (1904 – 1969). V 9/1944 A. Reich (*1879) končí v transporte do Seredi,
stopy po V. Steinerovi sa strácajú v zahraničí. Dochádza k poslovenčovaniu priezvísk, A. Goldstein sa mení na
Gregora, synovia Reicha sú Rohanovi a z Dezidera Wittenberga v Žiline sa stáva Martin. Katalógy registrujú
v období 1918 - 45 u Reittera asi 29 zápalkových nálepiek (8 motívov), u Reicha a Steinera je to potom 43 (14
motívov). Končí II. svetová vojna, na ministerstve školstva končí bez nároku na penziu arizátor zápalkárne
Wittenberg v Žiline Dr. A. Mišík. V Bytči pracujú 2 zápalkárne, (Iskra – „Reitter“) od 10/1945 začlenená do n.p.
Drevoindustria. (VDP – „Reich & Steiner“) je tam začlenené pri druhom znárodnení v 4/1948. Neskôr pracujú
spoločne pod hlavičkou Iskra, na zápalkových nálepkách sa objavuje značka B.I. Ex Reitter kupoval škatuľky a
drievka a tieto ručne máčal a plnil, ex Reich & Steiner mali automat Simplex s dvojitým napichovaním. V roku
1949 dochádza k dvojsmennej výrobe, do roku 1951 sa vyrábal formát škatuliek 7/8, ako posledná po B. Bystrici a
Ružomberku prešla v roku 1953 na formát ¾. Krátko pred ukončením výroby2 sa v Bytči ešte v roku 1952 objavil
zgenerálkovaný dvojitý automat Czerweny. Zamestnancami boli prevažne ženy, v roku 1948 ich pracovalo
v zápalkárni 76, v roku 1952 celkom 148. Výrobný plán na rok 1953 bol 4500 originálnych debien. Poslednou
zápalkovou nálepkou bolo katalógové číslo 256 – „Očkovanie chráni zdravie“, ktorou po viac ako 80 rokoch
skončila v roku 1954 výroba zápaliek v Bytči. (V rokoch 1945 – 1954 sa označenie B. I. objavilo celkom na 41
zápalkových nálepkách). V roku 2010 neprešiel návrh Krajského pamiatkového úradu v Žiline na zaradenie objektu
bývalej zápalkárne za národnú kultúrnu pamiatku. Históriu výroby zápaliek v Bytči po roku 1918 dnes pripomína už
len asi 103 zápalkových nálepiek,…
(vladgaj@gmail.com)
1
Jan Županič – Popper z Podhrágy (Heraldická ročenka 2011, str. 148 – 153). Pozri i Vzpomínky Františka Mitáčka
zvaného „Baron“ * 26.4.1893 † 23.12.1967. Ďalej – Popperovci – Historie uherských dřevobaronů,….
2
Vladimír Gajdoš – Čo predchádzalo ukončeniu výroby zápaliek v Bytči. Správy SFZ č.176/2003. Časopisy
Filumenie, Správy SFZ.
Spracoval Ing. Vladimír GAJDOŠ
16

Vzbura v srbskom meste Kragujevac v súvislosti s mestom Bytča
V tomto článku čerpáme informácie získané v Štátnom oblastnom archíve v Žiline fond prezidiálne číslo 6256/1923,
časopis Obrana číslo 8/2008, strana 38 – 39, autor: pplk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. Vojenský historický ústav
v Prahe, ďalej je to dielo s názvom K niektorým otázkam Kragujevskej vzbury, autor Peter Pavlík, a to 4 opravená
verzia s dátumom 4. 6. 2018.
O kragujevskej vzbure sa píše aj v známej knihe Vzbura slovenských vojakov v meste Kragujevac, autor Marian
Hronský, je to druhé doplnené vydanie z roku 1988. V roku 1957 natočil v Československej republike režisér Paľo
Bielik o tejto udalosti film s názvom Štyridsaťštyri, trvá 121 minút. V meste Bytča sa nachádza ulica s názvom
Kragujevských Martýrov. V tejto časti opíšeme štyridsaťštyri príslušníkov 71. pešieho pluku C. a K. Armády
popravených 8. 6. 1918 v meste Kragujevac. Okrem iných z bytčianska to boli títo:
Slobodník Adam Daniš z obce Kolárovice, 33 rokov, otec jedného dieťaťa, roľník.
Rotný (feldvébl) Viktor Kolibík z obce Dlhé Pole, 28 rokov, ženatý, 1 dieťa, vyznamenaný veľkou a malou
striebornou medailou Za chrabrosť,
Vojak Alfonz Gál z obce Kolárovice, 22 rokov, pešiak, domobranec,
ženatý, bezdetný,
Vojak Martin Kulíšek z obce Štiavnik, 21 rokov, roľník, pešiak,
domobranec,
Vojak Štefan Sokolík z obce Štiavnik, 27 rokov, ženatý, 1 dieťa,
Vojak Vavrinec Rakovan z obce Štiavnik, vek 27 rokov, bezdetný,
roľník, ženatý, pešiak, domobranec. Vojak Vavrinec Rakovan sa
narodil 9.8. 1891 v obci Štiavnik číslo 233. Otec Tomáš Rakovan
a matka Anna Hajko. Zosobášil sa 14. 7. 1913 s Teréziou Hataš.
Manželka Terézia Hataš sa narodila 5. 6. 1892 a otec bol Matej
Hataš a matka bola Katarína Čajdík. Vdova Terézia Hataš sa 12.09.
1922 vydala zvonu za Františka Jánoša z obce Hvozdnica. V roku
1914 poľným kurátorom 71. pešieho pluku bol Dr. Jozef Tiso. Ku
vzbure došlo v nedeľu 2. 6. 1918. Dôvodom bol odpor proti vojne,
únava zo strádania, odhodlanie sa vzoprieť odchodu na južný front.
V tento deň vojakom vyplácali žold. Po večierke došlo ku vzbure.
Vzbura začala konfliktom vracajúcich sa pol hodiny po večierke
s veliteľom izby Antonom Bodnárom. Vzbúrenci Antona Bodnára
zbili, zmocnili sa asi 500 pušiek a niekoľko guľometov, prepadli železničnú stanicu. Antonín Bodnár ušiel
a informoval a informoval o tejto udalosti nadporučíka menom Ervin Deutsch. Nadporučík v zálohe Ervin Deutsch
nechal nastúpiť pohotovosť, vzbúrenci ju odzbrojili a nadporučíka Ervina Deutscha zranili ranou od bodáka
a prestrelili mu pľúca. Okrem nadporučíka Ervina Deutscha zranili tiež Jozef Liška, Ján Kolembus, Ján Holíček.
Vzbúrenci zničili štábne dokumenty, získali pokladnicu s hotovosťou 110 000 korún. Ostré náboje nenašli, našli len
cvičné náboje. Podplukovník Marx ráno o piatej hodine, 3. 6. 1918, v pondelok vzburu potlačil a kasárne obsadil.
Dňa 8. 6. 1918 o 8.00 hodine rannej sa konal v meste Kragujevac mimoriadny stanný vojenský súd. Trest smrti
dostalo 44 z 81 obžalovaných a poprava sa konala v ten istý deň o 14.00 hodine.
Podľa hlásenia Zemského četníckeho veliteľstva pre Slovensko číslo 1140 četnícka stanica v obci Veľká Bytča
sledovala príchod Ervina Deutscha do Veľkej Bytče dňa 3. 6. 1923. Z hlásenia sa dozvedáme.
Dňa 2. 6. 1923 o 21.30 hodine oznámil robotník Štefan Midula z obce Veľká Bytča vrchnému četníckemu
strážmajstrovi, že sa dajú v noci na 3.6. 1923 očakávať nepokoje
v súvislosti s príchodom bývalého nadporučíka Ervina Deutscha,
ktorý bol vraj zúčastnený na poprave 44 slovenských vojakov
v meste Kragujevac. Z tohto dôvodu četnícka hliadka a to
strážmajster Rudolf Proško a čnzk Peter Klepáč, títo mali v tento
deň službu, prikázali Ervinovi Deutschovi, aby sa dostavil na
četnícku stanicu. Četníci mu vysvetlili situáciu a odporučili mu
ešte v noci obec Veľkú Bytču opustiť. Tu požiadal četníkov a tí
mu vyhoveli, aby mu urobili doprovod k mostu cez rieku Váh.
Podľa hlásenia četníkov v noci poriadok narušený nebol.
 Dom, kde žil nadporučík Ervin Deutsch stojí dodnes na Námestí
SR v Bytči (na priloženej mapke čierna bodka, prípadne č. 7)

Spracoval PhDr. Martin Gácik
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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 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 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 v 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.
Spracoval PhDr. Martin Karásek
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Z pera amatéra Vladimíra Luláka
Verše nerania...
Milí čitatelia,
Zdravie je dnes veľmi dôležité a zároveň čarovné slovíčko, od ktorého sa často krát odvíja všetko to najdôležitejšie
v našom živote. Od neho často závisia naše úspechy, kariéra a celková pohoda, ktorá nám dáva vnútornú silu
posúvať sa stále vpred. Keď ho stratíme (alebo ho máme podlomené), zistíme aké je pre nás dôležité a že si ho treba
viac vážiť. Keď sa, ale problém vyrieši, rýchlo zabúdame, čo bolo a zasa sa všetko vráti do starých koľají a zdravie
je v hodnotovom rebríčku znova na poslednom mieste. Z toho vyplýva, že sme stále nepoučiteľní a stále robíme tie
isté chyby. Poučme sa preto konečne z chýb druhých, nie svojich, pretože len hlupák sa učí na svojich chybách a my
predsa nechceme byť celý život...

Už žiadne kompromisy!
Či si mäsožravý a či „vegáň“
jedeniu sa nebráň,
keď sa budeš brániť,
budeš sa len trápiť
a to potom môže skončiť tragicky,
preto radšej mysli logicky,
lepšie je mať sýtu červeň v tvári,
ako 50 kíl čistej váhy,
na to mysli denne „kamaráde“,
dobré zdravie chce mať predsa každý
a to je dnes prvoradé.
x x x x
Dnes som malá, zajtra veľká,
bude zo mňa učiteľka,
vzdelávať chcem všetkých stále,
už mi z toho hučí v hlave.
cítim v sebe ale ešte rezervy,
dúfam, že tie emócie
neudrú mi na nervy.
x x x x
Bola to pre stranu veľká strata,
stratili pasívneho člena,
ale aktívneho kamaráta.
x x x x
Dajte si pozor vážení!
Blíži sa prasací mor!
Dosť bolo bravčových pocháťok,
v kurze je petržlen, mrkva a pór.
x x x x

Malí majú „Večerníček“,
veľkí zasa „Peříčko“
jedným chutí sladký cumlík,
druhým mladé mäsíčko.
x x x x
Je mladá a pekná,
pre mnohých ale potvora,
láska jej dáva krídla
a mladosť zasa silu,
tomu sa nedá odolať.
x x x x
Tak nás chránia a nám pomáhajú,
až to nemá obdoby,
poriadok a spravodlivosť nadovšetko,
to sa zasa niekto narobí.
x x x x
Bolo dobre, ale dávno,
žilo sa nám skromne – lacno,
teraz je to trochu iné,
válovy zostali,
vymenili sa len svine.
x x x x
Ak máš pravdu,
tak sa nedaj zlomiť,
za správnu vec,
Treba sa aj pobiť.
x x x x

A ešte jedna maličkosť na záver: „Keď je chorý pes, tak niekam zalezie a nežerie, ale keď je chorý Slovák, tak si dá
Strepsils, Neoangín alebo Teraflu a ide makať do roboty.
DOPREČÍTANIA!
VL
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Keď navarí chlap... 
(odskúšané recepty naše domáce, ale aj recepty našich
čitateľov a priaznivcov)
Dnešný recept bude zo studenej kuchyne – kľudne ho môžem
nazvať „oheň“. Myslím, že v každej domácnosti sa
v chladničke nájde kus zabudnutej klobásy alebo suchej
salámy, ktorá je už tvrdá a pre naše zuby je to dosť veľký
problém. V tomto recepte takúto surovinu upotrebíme. A
priznám sa, že takýto šalát na trhu nekúpite a mne osobne
chýbal, pretože ho môžete podávať aj v kombinácii s Vlašským
alebo Parížskym šalátom.
Potrebujeme:
klobásu lepšiu + salámu (ja som použil loveckú), 24 cibule, dlhú červenú papriku, „20dkg salámy
„parizér“ (nakrájanú na rezance) čili papričky, čili
omáčku, jednu Moravanku, jednu majonézu, soľ,
čierne korenie, trochu oleja.

Postup:
Do misky nakrájame na tenko klobásu alebo
salámu. Na panvici s trochou oleja osmažíme
cibuľu nakrájanú na kolieska + červenú papriku na
tenké rezance – dinstujeme - toľko aby zmes „zavadla“. Ešte s takouto horúcou zmesou pridáme do misky
s nakrájanou (tvrdou) salámou alebo klobásou podľa toho čo sme použili. Premiešame, osolíme a
okoreníme. Pokiaľ zmes vychladne, môžeme si nakrájať na drobno ingrediencie z Moravanky. Pridáme
do vychladnutej zmesi dobre premiešame a pridáme podľa chuti čili papričky a čili omáčku – podľa chuti
a narezaný „parizér“ na rezance. Koštujeme a dochutíme na hotovo. Nakoniec, ako poslednú pridáme
majonézu. Treba rátať s tým , že pálivosť sa pridaním majonézy trochu zneutralizuje. Necháme dobre
vychladnúť a podávame s chlebom alebo pečivom.
Spracoval – JL –
Vydáva: Občianske združenie GALZA
IČO vydavateľa: 42 220 548
Sídlo vydavateľa: SNP 894/1, 014 01 Bytča
Evidenčné číslo: EV 4884/13
Redakčná rada: PhDr. Martin Gácik, Jozef Lulák,
Barbora Záhumenská, Bc. Peter Drábik.
Nepredajné. Bez apretácie. Kvartálnik.
Náklad: 100 kusov. Číslo vydané: jún 2018

