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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AUTORSKÁ VÝSTAVA IKON
KATARÍNY KASAGRANDOVEJ
A BEATY NIDECKEROVEJ

Poďakovanie za príspevok 2 percentá. Touto cestou
chceme poďakovať našim priaznivcom za podporu. Títo
priaznivci nás podporili, tým, že nám venovali 2
percentá zo svojej zaplatenej dane. Teda štát dostal zo
zaplatenej dane 98 percent a občianske združenie 2
percentá. Tu chceme zasa podotknúť, že suma
nepresiahla sumu 500 eur, ale nám pomôže každé euro
pre našu činnosť. Ďakujeme. Martin, Jozef, Barča

SVETLO V IKONÁCH SVETLO V NÁS
VÝSTAVA SA USKUTOČNÍ
V PRIESTOROCH KÚPEĽNÉHO DOMU
BALNEA GRAND NIMNICA
V DŇOCH 20.6.2021 DO 18.7.2021

Mestského úradu počas trvania Corona krízy.
.

Na fotke sa nachádzajú príslušníci Mestskej polície v Bytči
a to Peter Majstrík a Ivan Kostelný. Mestská polícia v Bytči
takto zabezpečovala službu pri vchode do budovy
Spracoval PhDr. Martin Gácik

Galza informuje...
Pribudlo do našej knižnice
Mestský klub s názvom Klub Muzeálno - galerijnej spoločnosti
v Bytči
v spolupráci
s OZ
Galza vydali brožúru
od autora Ing. Ladislava
Keblúška
z Bytče
v januári
2021.
Mestský klub s názvom Klub Muzeálno - galerijnej spoločnosti
v Bytči
v spolupráci
s OZ
Galza vydali brožúru
od autora Antona Cigánika z Bytče v januári
2021.
Materiály
nám
poskytol jeho syn Ing. Jaroslav Cigánik

Spracoval PhDr. Martin Gácik
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Viete kto tam je a kde to bolo fotené?
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Bytčania a Bytčiansko v roku 1942
V tomto čísle budeme pokračovať opisom udalostí počínajúc aprílom v roku 1942. Materiál sme získali v Štátnom
archíve v Žiline fond prezidiálne, ročník 1942.
Dňa 02. apríla 1942 píše Ministerstvo národnej obrany pod číslom č. 93.905 Dôverné./III-15/1942 vo veci „Šoféri,
automechanici, automontéri – odvod v roku 1942“. Adresát je Okresný úrad vo Veľkej Bytči. Na dokumente je
podpísaný minister generál Čatloš a je tu pripísaný pozdrav „Na stráž!“ Za správnosť vyhotovenia je uvedený
prednosta doplňovacej správy Vojenskej správy v zastúpení podplukovník dopl. Anton Hájek.
Podľa tohto dokumentu Ministerstvo národnej obrany v dohode s Ministerstvom vnútra nariaďovalo predvolať na 20.
04. 1942 pred odvodnú komisiu do Čadce z odvodných okresov Veľká Bytča, Považská Bystrica a Púchov.
V dokumente sú vypísané aj iné obvody.
Dňa 03. 04. 1942 Žandárska stanica vo Veľkej Bytči pod číslom jednania 89/dôverné/1942 vo veci Rudolf Ďurdík
z Veľkej Bytče, hanobenie prezidenta republiky a hlavy cudzieho štátu. Z tohto dokumentu odcitujeme: „Rudolf
Ďurdík napísal dňa 24. 02. 1942 anonymný korenšpodenčný lístok Hozefovi Tisovi vo Veľkej Bytče (otec prezidenta
Jozefa Tisa), na ktorom použil hanobných výrokov, jednak proti otcovi pána prezidenta republiky Jozefovi Tisovi, proti
pánu prezidentovi Dr. Jozefovi Tisovi, proti Vodcovi Nemeckej ríše Adolfovi Hitlerovi a feldmaršálovi generálovi
Keitlovi doslovne takto: „Ty starý padúch! Si vychoval zotročiteľa Slovenského národa, tvoj syn ženie proti vôle ľudu
na jatku Slovenských synov. Darmo si zavolal Hitlerovskú feldžandáriu, pomsta ťa neminie. Dobre si zamapätaj, že
keď tvoj bachratý syn krvožíznivec nás úplne zapredá tomu fašistickému vyvrheľovi Keitlovi a vrahovi Hitlerovi ako
kanonfutern tak pomsta teba a bachratého kata neminie. Pamätuj si, že už mi je všetko jedno, ale keď by som musel
narukovať, tak pôjdem a zabijem ťa ako hnusného psa. Upovedom o tomto tvojho bachratého psa v Bratislave“ Ďurdík
bol tunajším žandárstvom oznámený tunajšiemu okresnému súdu pod číslom jednania 894/42 zo dňa 3. 4. 1942 po
zistení bezpečne Kriminálnou ústredňou v Bratislave, že pisateľom anonymného lístka je Rudolf Ďurdík.
Odpis tejto správy predkladám priamo HVŽ Bratislava, župnému žandárskemu veliteľstvu v Trenčíne, obrannému
dôstojníkovi 1. divízie v Trenčíne a služobným postupom oblastnému žandárskemu veliteľstvu v Žiline. Podpísaný
veliteľ stanice Kríž. Pozdrav „Na stráž!““
S dátumom 03. 04. 1942, miesto Veľká Bytča sa v archíve nachádza „Odpis“ s názvom Prehlásenie.
Toto prehlásenie odcitujeme celé:
„My tu z pochopiteľnej príčiny nepodpísaní záložníci a živitelia rodín, na ktorých kožu Vás povedeni sin a mäsiar
slovenskej chudobi vipil 23/2 1942oldomáš s obrmasiarom Kejtlom, prehlasujeme pod svätou prisahou, že ak tito
mäsiari skrutočne pokusia sa vihnať nas na jatki, prvou obetou toho mäsiarskeho zakroku stanete sa vi, ako sploditelia
toho krvelačného vlka v ovčom ruchu, zato vam ručime jeden za všetkých a všetci za jedného.“
Dňa 18. 04. 1942 Žandárska stanica vo Veľkej Bytči pod číslom jednania 103 dôverné/1942 vo veci: Slovenský
robotník číslo 15 zo dňa 16. 04. 1942 píše Okresnému úradu vo Veľkej Bytči.
„Oznamujem, že časopis s názvom Slovenský robotník číslo 15 zo dňa 16. 04. 1942 boli všetky výtisky zachytené ešte
v poštovom úrade vo Veľkej Bytči, ktoré prednosta pošty na Váš príkaz zaslal podľa predpisov späť rozdelovni
poštového úradu v Bratislave k dispozícií. Pozdrav Na stráž! A podpísaný je veliteľ stanice Kríž“
Obvodný notársky úrad Dolný Hričov pod číslom 978/1942 zo dňa 21. 04. 1942 vo veci Predvolanie odvodom
povinných šoférov na 20. 04. 1942 doručenie predvolánok píše Okresnému úradu vo Veľkej Bytči.
„Potvrdenie o doručení predvolánky k odvodu Cyrilovi Šeríkovi Fujakovi predkladám. Doručenku o doručení
predvolania k odvodu Štefanovi Ďurkovi zašle Notársky úrad Dubnica nad Váhom, kde bolo predvolanie na odvod
postúpené, nakoľko menovaný tam pracuje v Škodových závodoch.
Štefan Ďurkov však tvrdí, že sa na odvod do Čadce nemohol dostaviť nakoľko Notársky úrad v Dubnici nad Váhom
mu predvolanie neskoro doručil, a to 20. 04. 1942 o tretej hodine popoludní.“
Dňa 23. 04. 1942 Žandárska stanica Predmier pod číslom jednania 60 dôverné/1942 vo veci Komunistické znaky na
súľovskom hrade, odstránenie píše Okresnému úradu vo Veľkej Bytči. Podpísaný je vedením stanice poverený žandár
Kuciak.
„Po vyšetrení oznamujem, že na súľovskom hrade boli namaľované tieto komunistické znaky a nápisy: Na ľavej strane
hradu na skale bol namaľovaný čiernou olejovou farbou kosák a kladivo, na pravej strane bol namaľovaný červenou
olejovou farbou kosák s kladivom, pred vchodom do hradu, bol na skale nápis „Nech žije bojovná jednotná fronta“, na
chodbe v hrade na pravej strane bol nápis žltou olejovou farbou nápis „Čítajte rudú tlač“ a pred vchodom do pivnice
na bočnej stene bol nápis červenou olejovou farbou „Preč s vojnou! Nech žije proletárska revolúcia“
Tieto namaľované komunistické znaky a nápisy na súľovskom hrade boli už staršieho dátumu, z čoho je vidieť, že boli
namaľované niektorým z výletníkov. Preto ich pôvodcov sa nedalo zistiť. Všetky tieto namaľované komunistické znaky
a nápisy na súľovskom hrade boli dňa 19. 04. 1942 odstránené tak, že sú pozatierané bielou olejovou farbou.“
Dňa 25. 04. 1942 Žandárska stanica vo Veľkej Bytči pod číslom jednania 126/dôverné/1942 vo veci Petríček Štefan
z Beluše – šírenie nepravdivých správ píše Okresnému úradu vo Veľkej Bytči.
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„Štefan Petríček šíril dňa 08. 04. 1942 o 13.00 hodine nepravdivé správy a to tým spôsobom, že keď toho dňa cestoval
osobným vlakom z Ilavy do Beluše, pri vstupe do vozňa sa posadil medzi cestujúcich, ktorí sa medzi sebou rozprávali,
že životné podmienky pre robotníkov v Nemecku sú lepšie ako na Slovensku. Do tohto rozhovoru spolucestujúcich sa
zamiešal aj Štefan Petríček a povedal im takto: „Tam by nemalo byť dobre? Veď Nemci všade berú, kde sa dá
a odvliekajú domov.“ Na Štefana Petríčka bolo tunajším žandárstvom pre šírenie nepravdivých správ urobené
Okresnému súdu vo Veľkej Bytči udanie pod číslom jednania 1048/1942 zo dňa 21. 04. 1942.
Odpis tejto správy predkladám priamo HVŽ Bratislava, župnému žandárskemu veliteľstvu v Trenčíne, obrannému
dôstojníkovi 1. divízie v Trenčíne a služobným postupom oblastnému žandárskemu veliteľstvu v Žiline.“
Ústredňa štátnej bezpečnosti v Bratislave dňa 11. 05. 1942 pod číslom jednania 1542/2/1942 ÚŠB vo veci Gregor
Golovin – prepustenie na slobodu píše Okresnému náčelníkovi vo Veľkej Bytči následovné: „Od 10. 04 do 19. 04 1942
bol vo väzbe Vášho úradu Gregor Golovin, spornej príslušnosti, podozrivý z protištátnej činnosti. Dňa 19. 04. 1942
prepustili ste ho na slobodu. Oznámte obratom, prečo ste neinformovali na príslušných miestach, o koho vlastne ide
a prečo ste Golovina prepustili na slobodu, keď pravdepodobne nemal nijakých dokladov, oprávňujúcich ho k pobytu
v Slovenskej republike. Golovina totižto už 18. 10. 1941 výmerom číslo 55458/1941 policajné riaditeľstvo v Bratislave
navždy zo Slovenskej republiky vypovedalo ako osobu podozrivú z vyzvedačstva v prospech Sovietskeho zväzu
(SSSR).“
V rámci šetrenia, odpovedá Žandárska stanica vo Veľkej Bytči dňa 16. 05. 1942 pod číslom jednania 149/dôverné/1942
Okresnému úradu vo Veľkej Bytči. Podpísaný je veliteľ žandárskej stanice Kríž „Oznamujem, že Gregor Golovin
rumunský štátny príslušník zadržaný tunajším žandárstvom pre neoprávnené prekročenie štátnych hraníc bol dňa 14.
04. 1942 vypočutý spravodajským dôstojníkom 1. divízie Trenčín, ktorého meno vyzradiť je nám rozkazom HVŽ
zakázané a ani Tunajšie žandárstvo nevie meno tohto dôstojníka. Spravodajský dôstojník nedal žiadnu úpravu po
vypočutí Golovina. Odpisy našich správ zaslaných ÚŠB Vám prikladáme pripojené.“
Pod číslom 272/1942 prezidiálne a pod značkou ST751/42 sme našli dokument adresovaný Okresnému úradu vo
Veľkej Bytči s textom: „V trestnej veci proti Jozefovi Chovančíkovi pre §26 z. č. 320/40 oznamujem, že Jozef
Chovančík bol odsúdený rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne dňa 12. 05. 1942 na 5 týždňov väzenia, trest si aj
odpykal.“ Odosielateľ je Štátne zastupiteľstvo v Trenčíne
Dňa 21. 05. 1942 pod číslom 1030/1942 daň píše Daňový úrad vo Veľkej Bytči Okresnému úradu vo Veľkej Bytči
nasledovné: „Na základe vyhlášky ministra financií to dňa 18. 05. 1942 číslo 12573 prezidiálne 1942 žiadame Vás,
aby ste do 24 hodín určili a nám oznámili Vášho zástupcu a jeho náhradníka do komisie, ktorá v zmysle vyššie citovanej
vyhlášky verejnou dražbou odpredávať bude hnuteľnosti´ Židov a židovských združení , ktoré prešli na štát.“
Okresný náčelník vo Veľkej Bytči pod číslom 373/1942 prezidiálne dňa 22. 05. 1942 píše Predsedníctvu krajského
súdu v Trenčíne nasledovné: „Oznamujem, že uvedené osoby Viktor Arleth, Ján Žilinčár, Štefan Bobrík, Hugo Chura,
Bohumil Müller, Karol Bacmaňák, Bohuslav Rehák, Štefan Božek sú bezúhonné, spoľahlivé a spôsobilé vykonávať
funkciu správcu konkurznej podstaty poťažme vyrovnávacieho správcu.“
Štátne zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 29. 05. 1942 pod číslom ST847/1942 píše Okresnému úradu vo Veľkej Bytči:
„Na Váš dopyt zo dňa 23. 05. 1942 číslo jednania 349/1942 prezidiálne v trestnej veci proti Rudolfovi Ďurdíkovi pre
prečin urážky prezidenta republiky, prečin hanobenia cudzieho štátu podľa §14,19 zákona číslo 320/1940
Slovenského zákonníka oznamujem, že trestné pokračovanie proti Rudolfovi Ďurdíkovi bolo dňa 11. 04. 1942 na
základe amnestie zo dňa 14. 03. 1942 zastavené.“
Obvodný notársky úrad v Dlhom Poli pod číslom 47/1942 prezidiálne dňa 31. 05. 1942 píše vo veci Dlhé Pole –
rozpustenie obecného zastupiteľstva a menovanie vládneho komisára pre obec Okresnému úradu vo Veľkej Bytči.
Z dokumentu citujeme: „...oznamujem, že rozpustnie obecného zastupiteľstva v obci Dlhé Pole je v záujme obce preto,
povenáč členovia doterajšieho obecného zastupiteľstva, mnohí z tohto zastupiteľstva svoju funkciu riadne
nevykonávajú a doterajší starosta obce Dlhé Pole je skrze svoje súkromné zamestnanie natoľko zamestnaný, že nemôže
funkciu obecného starostu riadne vykonávať a v záujme obce tak pracovať ako by toto sa vyžadovalo. Osoba na funkciu
vládneho komisára navrhovaná František Halúska - miestny riaditeľ rímsko katolíckej školy je na funkciu vládneho
komisára spôsobilá požíva v plnej miere vážnosti u občanov, je funkcionárom v strane Hlinková slovenská ľudová
strana, je členom Hlinkovej gardy a je aj veliteľom Hlinkovej mládeže.
Ohľadom ostatných osôb navrhovaných do poradného zboru podávam nasledovnú správu:
František Halúska - navrhovaný na funkciu za vládneho komisára,
Ján Malobický – navrhovaný do poradného zboru , politicky spoľahlivý, statkár, bytom Dlhé Pole,
Imrich Kramrík – politicky spoľahlivý, mravne zachovalý, roľník, bytom Dlhé Pole,
Eugen Kudelčík – politicky spoľahlivý, mravne zachovalý, roľník, bytom Dlhé Pole,
Cyril Dočár, politicky spoľahlivý, mravne zachovalý, pracuje ako vlakvedúci, bytom dlhé Pole,
Cyril Hudec, politicky spoľahlivý, mravne zachovalý, roľník, bytom dlhé Pole,
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Adam Majtán, politicky spoľahlivý, mravne zachovalý, roľník, bytom Dlhé Pole“
Okresný úrad vo Veľkej Bytči pod číslom 386/1942 prezidiálne vydal „Soznam osôb poľskej národnosti, ktoré sú
príslušné do Generálneho Gouvernementu.“
1, Nestor Alexander Mizuk – zamestnanie - hospodársky sluha na veľkostatku nájomcu Karola Schlesingera,
2, Hedvika Mizuk rodená Richtárik - zamestnanie - manželka hospodárskeho sluhu,
3, Albert Ján Ničpán – zamestnanie - kočiš Jána Moryho v Maršovej,
4, Anna Ničpán rodená Anton – zamestnanie - manželka kočiša Jána Ničpána,
5, Ľudevit Drucker – zamestnanie – bývalý obchodník so zeleninou, teraz bez zamestnania,
6, Berta Jungwirtová – zamestnanie – domáca,
7, Lea Muhlbergerová .- zamestnanie – bývalá trhovníčka, toho času bez zamestnania.
Okresný úrad vo Veľkej Bytči pod číslom 477/1942 prezidiálne v predmete veci Židia – lekári píše Ministerstvu vnútra
oddelenie číslo 14 Bratislava, dokument vyhotovil okresný náčelník vo Veľkej Bytči dňa 06. 06. 1942.
„Na základe telefonogramu Župného úradu v Trenčíne podávam toto hlásenie“:
1, MUDr. Holzmann Dezider – má výnimku pána prezidenta zo dňa 20. 11. 1942 číslo 12.160/1941
Kamila Holzmannová jeho manželka, árijka
Viktor Gabriel Holzmann jeho syn, árijec
Dezider Jozef Holzmann jeho syn, árijec
2, MUDr. Schön Aladár – bez zadelenia, prax nepovolená bez výnimok
Schönová Anna manželka
3, MUDr. Grunfeld Alfred – bez zadelenia, prax neprevádza, bez výnimok
Grunfeldová Mária manželka
4, MUDr. Armín Politzer – prax neprevádza, bez výnimok
JUDr. Pavol Urban, syn
Všetci menovaní v bode 1 až bode 4 sú obyvateľmi vo Veľkej Bytči a len bod číslo 1 spadá pod výnimku zo zákona,
bod číslo 2, 3, 4 nespadá pod výnimku zo zákona.
Okresný úrad vo Veľkej Bytči dňa 15. 06. 1942 pod číslom 532/1942 prezidiálne, dôverné, v predmete veci Dr.
Bartolomej Rona – zaistenie píše Štátnemu policajnému úradu v Žiline.
Z dokumentu citujeme:
„Ministerstvo vnútra oddelenie číslo 14 v Bratislave zaslalo sem telefonogram tohto znenia: „Zaistite hneď Žida Dr.
Bartolomeja Rona, zamestnanca daňovej správy Veľká Bytča. S menovaným majú byť zaistení tiež rodinní príslušníci
a rodičia. Prevedenie hláste písomne ministerstvu vnútra oddelenie číslo 14.“
Keďže menovaný sa tu nenachádza, ale býva v Žiline, sdeľujem doslovný obsah citovaného telefonogramu cieľom jeho
vykonania, ak sa tak už nestalo.“ Podpísaný okresný náčelník vo Veľkej Bytči a pozdrav „Na stráž!“
Žandárska stanica Predmier okres Veľká Bytča pod číslom jednania dňa 17. 06. 1942 vo veci Fryžalková rodená
Lovíšková Jozefína z Predmiera, hanobenie republiky píše Okresnému úradu vo Veľkej Bytči.
„Jozefína Fryželková z Predmiera verejne hanobila Slovenskú republiku tým, že dňa 11. 02. 1942 na spoločnom dvore
jej a u mäsiara Albína Jandu v Predmieri nadávala na Slovenský štát pred viacerými osobami týmto výrokom:
„Slovenský katolícky kresťanský štát fuj a pľuvala s výrokmi okrádate naše deti.“
Jozefína Fryželková bola tunajšou žandárskou stanicou oznámená okresnému súdu Veľká Bytča pod číslom jednania
806/1942 zo dňa 16. 06. 1942.“
Okresný úrad vo Veľkej Bytči pod číslom jednania 557/1942 prezidiálne dňa 04. 07. 1942 v predmete veci Súľov
Hradná, členovia obecného zastupiteľstva, členstvo v Hlinkovej slovenskej ľudovej strane píše vedúcemu notárovi
v Predmieri.
„Žiadam vhodným spôsobom pôsobiť na všetkých tých členov predmetného zastupiteľstva, ktorí doteraz nie sú členmi
Miestnej organizácie Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, aby sa nimi stali. Výsledok mi oznámte s prinavrátením
spisu.“ Podpísaný je okresný náčelník
Notár v Predmieri odpovedá: „ Oznamujem, že členovia obecného zastupiteľstva obce Súľov – Hradná sú už všetci
prihlásení do Hlinkovej slovenskej ľudovej strany až na posledne menovaného - Štefan Kocian.“ Odpoveď notár
napísal 22. 07. 1942.
V spise sa nachádza aj dokument „Potvrdenie“ s miestom vydania obec Súľov a dátum 21. 07. 1942. Tu predseda
Miestnej organizácie Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS) menom Pulmann (zle čitateľný podpis) potvrdzuje,
že členovia obecného zastupiteľstva sa prihlásili za členov Miestnej organizácie HSĽS v obci Súľov. Boli to:
Ondrej Varhaník, Juraj Búšovský, Ondrej Kocian Kokan, Ondrej Šefara, Juraj Kľučiar Komoráš, Juraj Ďurajka, Ondrej
Blaško, Juraj Smatana Hrianka, Juraj Šefara, Ondrej Janura.
Veliteľstvo žandárskej stanice vo Veľkej Bytči dňa 08. 07. 1942 píše Okresnému úradu správu: „Po vyšetrení
oznamujem, že Dr. Vojtech Leimdorfer bol dňa 06. 05. 1942 odvedený do koncentračného strediska v Žiline a odtiaľ
na neznáme miesto. Jeho terajšia adresa nie je nikomu známa.“
Spracoval PhDr. Martin Gácik
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Filip Gácik – československý legionár v Rusku
Filip Gácik sa narodil 11. 09. 1882 v obci
Papradno a zomrel 18. 06. 1968 v Bytči
– Hrabové.
Po vypuknutí prvej svetovej vojny (v
čase rukovania chlapi ani netušili, že idú
do prvej svetovej vojny a podľa
dochovaných písomností si mysleli, že
do konca roka 1914 budú doma) Filip
Gácik narukoval do Rakúsko – Uhorskej
armády.
Dňa 29. 03. 1915 v oblasti Karpát ho
zajali a v ruskom zajatí pracoval
v ruského gazdu a potom ako klampiar
v Juriovskom závode, stanica Alčesko,
Jekaterinská gubernia.

Rodný dom Filipa Gácika, za Váhom

Do československých légií vstúpil 6. 07.
1917 do 7 pluku 11/9 roty ako strelec. Zúčastnil sa bojov proti nemeckým vojskám pri Bachmači, proti sovietskym
vojskám na Sibíri pri Marinskej, Tatarskej Birmi, Kunguru, Popova, Poleva, Suchý Log, pochodu na Irkutsk. Tiež sa
zúčastnil výpravy na bárkach po toku rieky Silke ako radový vojak.
Legionár Filip Gácik sa vrátil do vlasti 28. Lodným
transportom z Vladivostoku loďou, ktorá sa volala
IXON a plavili sa do Vancouru v Kanade, potom
šli cez pevninu vlakom. Loďou s názvom Belgia sa
dopravili do Nemecka. Do Prahy sa vrátili 28. 07.
1920.
Dňa 06. 11. 1920 ho v Bratislave zaradili ako
prieskumníka do pešieho pluku 89. „Výzvedný
generála Grazianiho“ náhradný prapor Bratislava.
Na jeseň 1920 nastúpil znova ako železničiar na
stanicu Nová Žilina. V roku 1944 odišiel do
dôchodku. Zomrel v Bytči – Hrabovom 16. 06.

1968.
Tento článok spracoval Michal Krúpa starší
(ročník 1947, manžel vnučky Filipa Gácika Evy
Krúpovej za slobodna Gácikovej). Informácie
získal z dokumentácie Vojenského ústredného
archívu
v Prahe.
Zachovala sa tam
kompletná
dokumentácia.
Filip Gácik bol
členom Československej obce legionárskej
v Novej Žiline. Po obnovení Československej
legionárskej obce v Bytči (01. 04. 19?? doplníme)
sa stal jej členom. Spracoval PhDr. Martin Gácik
7

Rozhovor s pani Kamilou
V tomto čísle nadviažeme
na Galzapress ročník VIII,
rok 2020 číslo 4, strana 8, 9.
Na strane číslo 9 sme
uverejnili fotku „ženy na
driapačke peria.“ Tu by sme
doplnili, že to bola fotka
z driapania
peria
u Mindalovcov
z Hornej
ulice, to je dnešná Hlinková
ulica a za socializmu to bola
Leninová ulica.
Pani Kamila nám teda 04. 05. 2020 porozprávala
ako pracovala ako zubárka u doktora Kríža. Bola to
budova pľúcneho oddelenia. Pľúcne oddelenie sa
nachádzalo dome pána Schwarza oproti dnešnému
vchodu do Zámku, oproti mostu. Dnes budovu
vlastní JUDr. Miloš Gero. Na pľúcnom oddelení
pracovala sestrička Janovská. Zubárom šéfoval
doktor Polan. V neskoršom období potom prišli
pracovať mladší zubári a to doktor Vladimír Tvrdý,
doktor Mičieta. Po nejakom čase zubárov
presťahovali do budovy dnešnej Polikliniky a tam
pani
Kamila pracovala so
Stanislavom
Kristiníkom. Pani Kamila opísal ako strojník Fedor
Majzel opravoval klávesy na písacom stroji.
S pani Katarínou Kasagrandovou sme navštívili
pani Kamilu v jej byte zasa vo štvrtok 28. 05. 2020
napoludnie. Pani Kamila nám zapožičala
fotografie, ktoré uverejňujeme na pokračovanie
v tomto rozhovore.
Hovorila nám ako Oto Rakovský robil rozhodcu
hádzanej v Bytči, spomína na Oldřicha Beneša,
pracovníka Okresného národného výboru vo
Veľkej Bytči.
Porozprávala nám, ako sa ako mládežníci stretávali
v pivnici na fare v Bytči a tu pamätá mená Fedor
Majzel, Marian Mahdík, Pavol Kujaník. Pavil
Kujaník bol z Veľkého Rovného, bol šofér a vozieval ich celú partiu chalanov do školy do Žiliny. Konkrétne chodili
do „učenia“ v dnešnom Remeselníckom dome v Žiline. Pani Kamila opisuje divadelné hry v Katolíckom dome.
Nacvičovali ich v spolupráci s učiteľmi manželmi Šalátovcami. Jedna hra sa volala „Najmilší kvietok Panny Marie
zde.“Po nacvičovaní hry sa presunuli do pivnice na fare.
Pani Kamila opisuje, ako dentista Kríž ordinoval vedľa Baťu vo dvore. kde bol Baťa. Rodina Krížovcov tu aj bývala.
Krížovci mali deti a volali sa Karol a Radoslava a kamarátili sa s pani Kamilou. Radoslava bola družicou na svadbe
pani Kamily. Tu sa pani Kamila stretla teda so zubárstvom. Pni Krížova tiež pracovala s manželom v ordinácií. V tomto
čase, teda po roku 1948 zanikali živnosti a živnosť zanikla aj dentistovi Krížovi. Teda pán Kríž šiel pracovať do budovy
Polikliniky. Dentista doktor Polan žil v dome pri Zámku. Je to dom na rohu, ako končí budova dnešného Okresného
úradu, za riekou a napája sa na Radliského ulicu. Neskôr žil doktor Polan na Poliklinike, vedľa súčastnej pohotovosti.
Vedľa neho býval školník Behrík, správca polikliniky Ficek s manželkou. Ona bola fotografka a striedala fotografa
Baranca. S pani Ficekovou fotografovala aj pani Kamila Dadlíková. Pani Dadlíkovú ako fotografku si spomíname aj
my už. Fotila nás ako deti v budove pri námestí, kde sa nachádzal fotoateliér. Správca polikliniky Ficek má syna a je
ženský lekár, volá sa MUDr. Róbert Ficek.
Pani Kamila sa s manželom zoznámila na Mestskom úrade, vykonával funkciu eléva. Pre vysvetlenie elév je to čakateľ
úradníckej hodnosti stredoškolskej kategórie. V neskoršom období pracoval vo funkcií riaditeľa bytčianskeho pivovaru
do roku 1992. Teda do jeho privatizácie, kedy sa majiteľom stal Karol Konárik.
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1. Dr. Lipovská, 2. Vierka Smolková, 3. Kamila
Šúkalová, 4. Dr. Ferulík Ďurináčik, 5. Hanka
Kallová

Samozrejme pani Kamila tu spomína aj
môjho starého otca Mariana Mahdíka, ako
v obchode u Mahdíkovcov piekli pred
Vianocami oplátky. Tieto oplátky sa
obstrihávali a tieto obstrižky bola pre nich
pochutina. Spomína aj na Hanku
Balalalovú a jej rodný doma. (dnešná
Rázusová ulica). Na fotografii časť

4

2
5

1

3
námestia, kde sa nachádzal Baťa
Spracoval PhDr: Martin Gácik

Pokračovanie v budúcom čísle.
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9 Tiso, Huťková, Baláž, Ligotská, Lubušky, Lubuškyová, 5. Šalátová, 12. Šalát, 4. Jánošík – riaditeľ, 3. Hrabovec – dekan, Jurišíková,
Hostin
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ROZHOVOR S JAROMÍREM JINDROU
Medzi pravidelnými čitateľmi Galzapressu je tiež spisovateľ a súčasne zberateľ zápalkových nálepiek a
filumenistický publicista Jaromír Jindra z Českých Budějovíc. Aj na tú diaľku nám súčasná technika umožnila
uskutočniť s ním takmer bleskový rozhovor.
Čítate náš časopis a tak sa priamo ponúka otázka - aký je váš vzťah ku Slovensku?
Slovensko stále považuji za součást své vlasti, pro mne společný stát Čechů a Slováků,
anebo obráceně Slováků a Čechů nepřestal existovat. Může snad rozhodnutí politiků
zpřetrhat přátelství mezi lidmi? Vždy jsem měl – a naštěstí stále mám – víc skutečných a
upřímných přátel právě mezi Slováky; dokonce i sousedka v bytovém domě kde jsem žil
několik desetiletí, pocházela z kraje pod Tatrami,
konkrétně z Kľaku, vesnice těžce zkoušené v době
Slovenského národního povstání; měla tehdy neuvěřitelné
štěstí, protože byla právě u příbuzných v Prešově. A jako
kluk jsem doslova hltal knížky vydavatelství Mladé letá,
kde vycházely spisy Karla Maye, tehdy v českém překladu
nedostupné.
Predsa len sú určité rozdiely medzi oboma jazykmi ...
To ano. Však mne ve Vinnetouovi zaskočil „jazykový
rébus“, když jsem narazil na slovní spojení „podkýnali sa o konáre“. Z dalších
souvislostí jsem si ale smysl odvodil.
Ste známy zberateľ zápalkových nálepiek a škatuliek. Venujete sa tiež popularizácii
svojho koníčka.
Žádný sběratel by si, podle mého názoru, neměl
schovávat jen pro sebe poznatky, které mnohokrát velice
obtížně získával. Stejně tak by se měl podělit s ostatními
sběrateli
alespoň
zveřejněním
reprodukcí
s historickými, často unikátními nálepkami.
Vy ste nezostal len pri tejto myšlienke, ale uskutočňujete ju v praxi.
Po několik desetiletí jsem získával od mnoha předních sběratelů vyobrazení, žel většinou
jen černobílá, jejich nálepkových pokladů.
Teď sestavuji a průběžně vydávám Soupis
klasických nálepek. Dosud tak vyšlo 25
svazků, které zatím mají rovných 400 stran
popisů a reprodukcí starých zápalkových
nálepek. Další chystám. Současně vydávám
edici Filumenistická knihovnička.
O čom je táto edícia?
To je opravdu hodně dlouhá řada! Začal jsem ji postupně vydávat v roce
2006 a v současné době ji už tvoří 83 svazků! Jsou v ní nejen tituly určené
námětovým sběratelům jako Český a slovenský panteon nebo Panovníci
českých zemí, ale také historické studie věnované jednotlivým sirkárnám.
Za pro sběratele nejpotřebnější dílo považuji Filumenistickou encyklopedii,
která zaplnila 504 stran. Za encyklopedií zřejmě nebude zaostávat ani
Sborník – což je zpřístupnění mého archivu dat, článků a dalších informací
o sirkárnách na území někdejšího Československa. Už vyšlo více než tisíc
stran.
Tiež pripravujete časopis "Jihočeský filumenista".
Spoluzakládal jsem ho už v roce 1965 a v roce 2006 jsem se k němu vrátil
po několikaleté přestávce, kdy časopis připravoval jiný redaktor. Jihočeský
filumenista vychází pravidelně šestkrát do roka a vedle základního
dvacetistránkového rozsahu má ještě přílohy – o novinkách a tématické
celky Historie Československa na zápalkových nálepkách (pokaždé 16
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stran) a Kosmonautika (20 stran). Časopis vychází už jen
v elektronické podobě a rozesílám ho zájemcům zdarma. Zdarma
jsou samozřejmě i publikace, o nichž jsem se zmínil dříve.
To by sme ale zabudli na vašu literárnu činnosť. Píšete
predovšetkým historické romány.
Literatuře jsem se začal věnovat teprve v roce 2016 poté, co mi
zemřela žena a zůstalo po ní dokonalé prázdno. Snad jsem ho tím
trochu vyplnil… Mám smlouvy se čtyřmi pražskými vydavateli –
Euromedia Group, Fortuna Libri, Lirego a Albatros, kde vycházejí
knížky pro děti. Pravidelně mi vycházejí každý rok čtyři knižní
novinky, loni jich bylo dokonce šest.
Môžete prezradiť, na čom práve pracujete?
Na začátku měsíce června se začal prodávat třetí díl Vzpomínek budějovického kata, který jsem pojmenoval Případ
mrtvé novicky. Zanedlouho by se měl objevit také román Karel IV. a koruna římských králů, který je už pátým svazkem
v mé volné lucemburské řadě. Momentálně dokončuji čtvrtý díl katových vzpomínek – Případ děsivé masky. Původně
bylo dohodnuto, že tato řada bude mít čtyři díly, vydavatel však projevil zájem o rozšíření na šest svazků, což je
svědectví o mimořádné úspěšnosti.
A ďalšie plány?
Něco jsem naznačil v minulé odpovědi. Každopádně bych měl brzy také napsat
druhý svazek Zajatce osudů, životopisného románu o Janu Keplerovi, jehož
první část vyšla na konci loňského roku pod názvem Dcera magistra Kelleyho.
Môžu si vaše knihy prečítať tiež čitatelia
na Slovensku?
Samozřejmě, pokud vím, nabízí je třeba
Martinus. A brzy se začnou některé tituly
objevovat také v audioverzi. Jako první
by měla být Válka královen, za kterou
jsem převzal cenu Zeyerův hrnek. Bude
namluvena hercem Radkem Valentou,
kterého jistě znají i čtenáři Galzapressu
jako představitele hlavní mužské role
v pohádce Zdeňka Trošky Princezna ze
mlejna.
Čo na záver? Poďakovať za rozhovor a
popriať vám veľa ďalších tvorivých
nápadov do ďalších rokov a k tomu
samozrejme veľa zdravia.
S Jaromírom Jindrom hovoril PhDr.
Martin Gácik
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BYTČA či Hvozdnica mala auto, ktoré dnes obdivuje Európa aj
Amerika
V rokoch 1947 a 1948, po Bytči a priľahlých dedinách jazdilo auto so skutočne svetovou karosériou od pána Josefa
Sodomku, ktorý bol popredný karosár v medzivojnovom Československu. Bol to jeden kus z prvotnej série
aerodynamických karosérii Sodomka Aero 50. /voz č. 5/5a/vyrobených tesne pred začiatkom vojny v roku 1939 v
počte 5-7 ks, pričom každý kus bol originál, ktorý sa líšil od ostatných vo viacerých detailoch.

Táto luxusná aerodynamická Aero 50 Dynamik jazdila kedysi aj po Bytči.
Auto kúpil, či objednal karosériu u firmy Karoserie Sodomka vo Vysokom Mýte, pán JUDr. Kabeš, majiteľ firmy
Aero v roku 1939 pre svojho syna .Vladimíra Kabeša, daroval mu ho k jeho 21 narodeninám. /pekný darček/ Bolo to
nádherné auto, ktoré skôr pripomínalo umelecké dielo, či sochu. Farba karosérie bola tmavohnedá, vo vysokom lesku.

Malo prvú ŠPZ-tku: P-479, teda pražskú špz.
Kabešova Aerovka cabriolet s natiahnutou plátenou strechou. ŠPZ P-479.
Lenže svojim vzhľadom bola táto aerovka tak extravagantná a nápadná, že po celú dobu protektorátu ju radšej nechali
skrytú či presnejšie zamurovanú v objektoch fabriky Aero v Prahe, aby zbytočne nevzbudzovala pozornosť. Lenže aj
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po vojne dráždila kde - koho. Mladý pán Kabeš teda radšej na nej nejazdil. Predali ju na Slovensko, do Bratislavy
a Hlohovca a mala už slovenskú ŠPZ S-7047, patrila bratom Štefankovcom.
Od nich auto kúpil pán Jan NEVOLA majiteľ „Drevopriemyslu“ Hvozdnica, okres Veľká Bytča. Auto evidované
v okrese Veľká Bytča, vtedy malo zaujímavú ŠPZ S-BA 1. / BA-okres Veľká Bytča/ Bolo to pravdepodobne v rokoch
1947-1948!
Potom auto menilo viacero vlastníkov, Nevolov švagor, neskôr pán Juriš z Bratislavy ŠPZ S-BM 1671.atď...
Nakoniec majiteľom auta bol MUDr Ambroz Krahulec, lekár-primár zo Zvolena, s ŠPZ-tkou S-ZN 122. Na vlastníctvo
auta si nárokovala najmä Drevounia Žilina, pod ňu patrila aj znárodnená firma pána Nevolu z Hvozdnice pri Bytči.
Auto bolo znárodnené, prevzala ho Drevounia a tu sa stopa po tomto výnimočnom aute stráca. Ešte pred zmiznutím
auta Drevounia Žilina dokonca navrhla pánovi Nevolovi, že auto si môže od nich odkúpiť. Hoci on ho už normálne
raz zakúpil a bol jeho zákonným vlastníkom.
Čiže chceli mu odpredať jeho vlastné auto, takto by ho zaplatil 2x !!!!! Jednoducho dvojnásobné zlodejstvo. Nakoniec
treba povedať že
ani
jednému
majiteľovi toto auto
šťastie neprinieslo,
skôr opačne. Bolo
to
luxusné
a elegantné auto,
ovšem určené do
inej doby.
Mne
pripadá
najzvláštnejšie, že
skutočne
takéto
výnimočné, ba až
extravagantné auto,
ktoré vzbudzovalo
pozornosť
po
vojne, nielen v
uliciach
Prahy,
alebo ak by bolo
teoreticky trebárs
v Paríži, či New
Yorku, tak by ľudia
za ním otáčali
hlavy jedna radosť.
Na Slovensku si
toto
nádherné
umelecké dielo jazdilo po Bytči a okolitých dedinkách len - tak. Dedinky v okolí Bytče v tom období boli prevažne
postavené z dreveníc, pripomínali dnešné skanzeny. Aký to mohol byť šokujúci zážitok, keď trebárs vo Hvozdnici
spoza nejakej drevenice, či rebriňáka na Vás vyletelo takéto úžasné auto... v roku 1948 !!!
Teoreticky pokiaľ by v Československu po II. svet. vojne sa hospodárska a politická situácia vyvíjala normálne a
v Bytči-Hrabovom by sa určite začalo vyrábať miniauto Súľov, tak takéto dva protichodné koncepcie automobilov by
sa mohli teoreticky stretnúť trebárs v Bytči na námestí. Hovorím o luxusnom aute Sodomka 50 Dynamik a ľudovom
minimalizovanom autíčku Súľov !
Auto SUĽOV rok 1948.
Nedá mi nespomenúť aj v tomto článku „bytčianske“ auto Súľov, ktoré sa malo spolu s minimotorkou Sulov vyrábať
v novopostavenej fabričke po roku 1948 v Hrabovom. Majiteľmi automobilky boli pán Emil Bojda a Jozef Hrabovský.
Február 1948 všetky krásne plány majiteľov zmietol do zabudnutia.
Bytča by mohla po roku 1948 skutočne fungovať ako automobilové mesto č.1 na Slovensku. Mohla by, ale nebola,
lebo usilovných majiteľov bezdôvodne v roku 1948 zatkli a uväznili. Fabrika v Hrabovom stojí dodnes, no nikto v nej
už autá, ani motorky nevyrábal, hoci to bol asi najodvážnejší podnikateľský projekt na Slovensku a možno aj v
povojnovom Československu. Škoda.
Spracoval Ing Jozef Janiš , máj 2021
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Veľkonočná svieca – paškál
Svieca patrí spolu s olejovou lampou medzi najstaršie spôsoby
osvetľovania. Boli známe už v Egypte a v Grécku pred 3000 rokmi.
Veľkonočná svieca sa používala v kostoloch už v 7. storočí ako paškál
v celej Európe.
V obradoch Veľkonočnej vigílie sa paškál zapaľuje od posvätného ohňa.
Paškál je symbolom zmŕtvychvstalého Krista. , ktorý je „Svetlo sveta“,
hoci žiaden symbol nemôže dostatočne odkryť tajomstvo bytia Boha v jeho
úplnosti.
Kríž vyrytý na paškále symbolizuje jeho vykupiteľskú smrť na kríži. V
kríži je vsadených päť hrudiek
kadidla. Pripomínajú päť rám
ukrižovaného Krista, ktoré si
zachoval na svojom oslávenom
Tele. Veľké písmená gréckej
abecedy A (alfa) a Ω (omega),
ktoré znamenajú že Kristovi patrí
čas i večnosť. Ja som Začiatok
i Koniec. Číslice kalendárneho
roka pripomínajú, že aj v tomto
roku je s nami prítomný Ježiš
Kristus.
Paškál má byť v kostole len jeden, zhotovený z včelieho vosku, každý rok
nový a dostatočne veľký. Materiál sviece a jeho pôvod je veľmi dôležitý.
Včela symbolizuje večné Slovo.
Veľkonočná svieca je vo veľkonočnom období umiestnená pri oltári.
Zapaľuje sa pri omši až do slávnosti Zoslania Ducha Svätého. Potom sa
premiestni ku krstiteľnici na samostatnom podstavci. Zapaľuje sa pri slávení
krstu, aby sa od nej zažali sviece pokrstených, JA SOM SVETLO SVETA.
Zvláštny význam má krstná svieca. Človek posvätený krstom má pamätať
počas celého života, že je dieťaťom svetla, a tak má aj konať, aby si zaslúžil
stretnutie s Kristom v nebi.

IKONA SVÄTÉHO JOZEFA
Ženích Panny Márie a pestún Ježiša Krista
Podkladom ikony tvory žltá farba, ktorá predstavuje zlato, tým vyjadruje prináležitosť
k Bohu. Odev Ježiša Krista je zlátený, lebo je Božím Synom. Jozefov odev je
kombináciou modrej a červenej farby. Modrá predstavuje nebeskou farbou. Červená
je farbou obety ale aj horlivosti a Ducha Svätého.
V ľavom hornom rohu, ruka, ktorá ukazuje 3 prsty. Je to symbol Najsvätejšej TrojiceOtca, Syna a Ducha Svätého. Prsty palca a prostredníka, ktoré nevidíme na ikone, sú
spojené, lebo vyjadrujú dve prirodzenosti spojené v jednej z osôb Trojice – Pána Ježiša,
ktorý má božskú a ľudskú prirodzenosť. Ruka je v polohe žehnania , teda všetko sa
deje v súlade s Božou vôľou.
Ježiš svoj pohľad upiera na ruku, lebo je Synom nebeského Otca. Prišiel na svet, aby
plnil Otcovu vôľu. Dieťa je zobrazené tak, že sedí. Táto poloha je znamením
vyučovania. Pán Ježiš prišiel, aby učil Božiu náuku. Kristus má taktiež na pravej ruke
zobrazené 3 prsty, lebo je jednou z osôb Najsvätejšej trojice. Je pravý Boh. Druhou
rukou ukazuje na zvitok. Na ňom je napísané v taliančine najsvätejšie prikázanie:
„Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný! A ty budeš milovať Pána, svojho Boha,
celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. “ Pán Ježiš bude
v dospelosti učiť ľudí, aby v ich živote bol Boh vždy na prvom mieste. Každý nábožný
Žid sa toto vyznanie viery modlí každé ráno a večer.
Svätý Jozef drží zvitok vo svojej ruke, lebo každý židovský otec učí svojho syna toto
prikázanie ako prvú modlitbu. Ukazovákom pravej ruky ukazuje na ruku nebeského
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Otca, lebo plní jeho vôľu. Svätý Jozef prijal poslanie, ktoré mu Boh zveril, aby na tejto zemi formoval dieťa Ježiša
a viedol ho k Bohu.
Pri hlave Pána Ježiša je napísané „Emmanuel “ . Anjel zvestoval Jozefovi, že v osobe Pána Ježiša sa naplní, čo
povedal prorok Izaiáš: „Hľa panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emmanuel, čo v preklade znamená Boh
s nami“ (Mt 1, 23) Toto proroctvo odkazuje na zázračné počatie Pána Ježiša z Panny Márie, ale taktiež vyjadruje, že
v jeho osobe Boh prebýva medzi nami.
Sv. Jozef sa narodil cca. 100 pred Kr. Zomrel pravdepodobne pred začatím Ježišovho verejného účinkovania a určito
pred Ukrižovaním Ježiša.
Sviatok: 19. marca – sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, 1. mája – sv. Jozefa robotníka,
Atribúty: sv. Jozef s Jezuliatkom , tesárske nástroje, kvety ľalie a iné
Svätý Jozef je patrónom: katolíckej cirkvi, nenarodených detí, dobrej smrti, robotníkov, pútnikov , tesárov, stolárov,
rezbárov a iné.
Požehnaj, Pane, námahu našich rúk.

SVÄTÝ PETER, APOŠTOL
Peter bol pôvodne rybár, ktorého Ježiš vyzval medzi prvými, aby ho nasledoval. Je najznámejší z dvanástich
apoštolov, lebo ho Ježiš určil za hlavu kresťanskej Cirkvi. Peter sa pôvodne volal Šimon a žil pri Genezaretskom jazere.
Jedného dňa, keď chytal ryby spolu so svojim bratom Ondrejom, išiel okolo Ježiš a oslovil ich, aby ho nasledovali.
Ježiš dal Šimonovi meno Peter, čo znamená skala. Chcel tým povedať, že Peter je skala na ktorej postaví svoju cirkev.
Keď sa Peter spolu s ostatnými učeníkmi plavil na člne po Genezaretskom jazere, uvidel, ako
Ježiš kráča po vode. Zistil, že aj on môže kráčať po vode. No odrazu zapochyboval a začal sa
topiť. Ježiš mu podal ruku a zachránil ho, no vyčítal mu jeho malú vieru.
Peter sprevádzal Ježiša a stal sa svedkom mnohých jeho zázrakov. Ježiš miloval Petra, hoci
vedel, že ho tento učeník v najťažšej chvíli sklame. Ježiš mu odpustil a Peter celým svojim
ďalším životom až po mučenícku smrť dokazoval vzťah k Ježišovi Kristovi. Asi okolo r. 67 po
Kr. Petra uväznili a ukrižovali. Jeho hrob sa nachádza v Bazilike s. Petra v Ríme.
Ježiš povedal Petrovi, že mu dáva kľúče od nebeského kráľovstva. Ježiš odovzdal Petrovi
pastoračnú právomoc nad Cirkvou, keď povedal »pás moje baránky, pás moje ovce» (Jn 21, 517). Odvtedy sa Ježišovo poslanie stalo poslaním svätého Petra.
Svätý Peter je zobrazený ako muž s kučeravými vlasmi, so začínajúcou plešinou a s bradou.
Atribúty : kľúče, kniha, evanjelium, ryba, kohút.
Sviatok : 29. júna Peter a Pavol
Patrón : rybárov a mesta Rím

SVÄTÝ PAVOL, APOŠTOL
Pavol, ktorý sa pôvodne volal Šavol, bol rímsky občan s gréckym vzdelaním. Pochádzal z
mesta Tarzu. Aj on bol žid prísne dodržiavajúci náboženské povinnosti. Nikdy sa s Pánom
Ježišom nestretol a neveril, že je Mesiášom. Šavol nenávidel kresťanov a mnohých z nich dal
uväzniť.
Jedného dňa, keď išiel cestou do Damasku oslepila ho veľká žiara. Počul, ako mu
Ježišov hlas hovorí : Šavol, prečo ma prenasleduješ ? Slepého Šavla zaviedli do Damasku, kde
mu o tri dni neskôr Ježiš prinavrátil zrak. Šavol pochopil, že Ježiš je ten pravý Mesiáš, a dal
sa pokrstiť. Odvtedy bol známy pod menom Pavol. Stal sa z neho neúnavný apoštol evanjelia.
Pavol zažil veľa dobrodružstiev a často musel zápasiť s veľkými ťažkosťami. Zbili ho,
uväznili, kameňovali a prežil stroskotanie lode, ale nikdy sa nevzdal viery. Nakoniec ho
uväznili a poslali do Ríma. Tam bol sťatý mečom, je pochovaný za hradbami mesta.
Svätý Pavol apoštol sa často zobrazuje ako muž s rovnými vlasmi a plešinou. Často v ruke
drží knihou a mečom.
Sviatok : 29. jún Peter a Pavol
Patrón: misionárov a výrobcov stanov, poštárov
Spracovala K. Kasagrandová
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Hasičské vyznamenania a Slovenský štát:
medaile Za odslúžené roky – časť II.
Vráťme sa ale k úvodnej otázke. Patria hasičské dekorácie do okruhu záujmu zberateľov artefaktov tzv. Slovenského
štátu? Na úvod je treba povedať, že nie všetky dekorácie zemskej (neskôr krajinskej) hasičskej jednoty mali v období
vojnovej Slovenskej republiky rovnaký osud. My sa ale spolu pozrime bližšie na najbežnejšie hasičské vyznamenanie
– medailu Za odslúžené roky. Ako som už naznačil, medaile boli založené dávno pred vznikom samostatného
slovenského štátu (ako úplne prvá hasičská dekorácia ešte v roku 1924) a udeľovali sa až do zániku zemskej hasičskej
jednoty v roku 1951. Existovala teda približne 27 rokov. Toto nám ale na našu otázku nedáva uspokojivú odpoveď.
Hlavným argumentom zástancov teórie zaraďovania tejto dekorácie medzi artefakty tzv. Slovenského štátu je tvrdenie,
že sa tieto medaile v tomto období udeľovali a preto sem určite patria. Je tomu ale naozaj tak? Pozrime sa na to bližšie...
Veľmi dôležitým bodom bude vzhľad samotnej medaile. Medaila je kruhového tvaru, delila sa celkovo na 7 stupňov
podľa odslúžených rokov. Neskôr vznikol 8. stupeň, ktorý mala tvar smaltovaného dvojkríža. Venujme sa ale len
samotným medailám. Tie boli vo všetkých siedmich stupňoch tvarovo rovnaké, líšili sa iba povrchovou úpravou,
veľkosťou a počtom odslúžených rokov na reverze. Rôzne boli aj stuhy medailí – za 10 rokov služby biele s červenými
prúžkami, za 15 a 20 rokov červené, za 25 a 30 rokov modré a medaile za 35 a 40 rokov mali biele stuhy. Na averze
medaile sa nachádzala postava hasiča opierajúceho sa o znak Zväzu československého hasičstva. Za hasičom sa
nachádza žiariaci slovenský znak. Medaila je doplnená opisom: ZEMSKÁ HASIČSKÁ JEDNOTA NA SLOVENSKU.
Reverz medaile tvoril počet odslúžených rokov uprostred venca, napríklad v tvare: ZA 25 ROČNÚ SLUŽBU.
Spomínaný znak Zväzu československého hasičstva tvorí český lev na gotickom štíte lemovaní lipovými listami,
položený na hasičské insígnie (sekera a dva skrížené rebríky). Ako to však bolo z jej udeľovaním počas tzv.
Slovenského štátu?
Množstvo informácií o hasičskom živote ale aj hasičských vyznamenaniach sa dozvedáme z oficiálneho časopisu
vydávaného zemskou jednotou Hasičské listy. Tie po prvý krát po 14. marci 1939 spomínajú služobné medaile priamo
v článku o rokovaní výboru Krajinskej hasičskej jednoty na Slovensku (jeden z najvyšších orgánov jednoty) 12. augusta
1939, ktorý prerokoval návrh na zmenu farieb stúh „ktoré naznačujú farby iných štátov“. Bolo rozhodnuté, aby všetky
stuhy služobných medailí boli jednotnej farby – červenej. Toto uznesenie bolo zverejnené v obežníku Krajinskej
hasičskej jednoty na Slovensku č. 9/1939, ktorý doslova uvádza: „Podľa uznesenia výboru Krajinskej hasičskej jednoty
na Slovensku zo dňa 12. augusta 1939 majú sa ku všetkým medailám za služobné roky nosiť stuhy červené. Následkom
toho žiadame bratské OHJ a DHZ, aby vyrozumeli bratov hasičov o tomto uznesení a dbali na to, že by VÝMENA
STUŽIEK BOLA ČÍM SKOREJ PREVEDENÁ. Červené stuhy k medailám možno obdržať u Obchodného družstva
Krajinskej hasičskej jednoty na Slovensku v Turč. Sv. Martine za cenu 2.- Ks za kus, plus poštovné výlohy.“ Nehovorí
sa tu teda o udeľovaní medailí, ale iba o výmene stužiek na už udelených medailách. Obežník č. 5/1940 zo dňa 12. júna
1940 informuje, že „prideľovanie služobných medailí nateraz muselo byť na prechodný čas zastavené a to preto, že
štátna mincovňa v Kremnici nám doposial nové medaily so slovenským znakom nedodala. Vydanie nových medailí
bude v obežníku a našej tlači publikované a potom každá OHJ bude môcť opätovne návrhy na prideľovanie služobných
medailí predkladať“. Dozvedáme sa teda dve veci. 1. minimálne od júna 1940 sa medaile za odslúžené roky
neudeľovali, presný dátum kedy udeľovať prestali ale uvedený nie je. 2. dôvodom na neudeľovanie bolo nedodanie
nových medailí so slovenským znakom. Ako sme si už povedali, medaile slovenský znak obsahovali, dôvodom teda
nebola jeho absencia ako by sa z obežníku mohlo zdať, ale niečo iné. Odpoveď na túto záhadu je však jednoduchá –
znak Zväzu československého hasičstva, ktorý obsahoval českého leva (tzv. malý znak ČSR). Už 24. marca 1939, iba
10 dní po vzniku samostatného Slovenského štátu vydala Krajinská hasičská jednota na Slovensku obežník č. 5/1939
v ktorom sa mimo iné uvádza: „S okamžitou platnosťou prestáva byť súčiastkou hasičskej rovnošaty čiapkový odznak
(...) Ostatné odznaky na rovnošate, ako opasková spona (...) zostávajú predbežne bez zmeny v platnosti. Dočasné
ponechanie spony na slávnostných opaskoch je nutné preto, že odznak je na spone vyrazený a nedá sa bez zničenia
spony odstrániť." Dôvod tejto zmeny? Aj čapicový odznak a pracka opasku obsahovali československý znak. Môžeme
teda takmer s istotou tvrdiť, že návrh nových medailí so slovenským znakom mal nahradiť malý znak zaniknutej
Československej republiky a udeľovanie medailí s takýmto znakom priamo na prednej strane (averze) bolo politicky
neprijateľné. Ako to teda bolo s udeľovaním služobných medailí za tzv. Slovenského štátu? Ďalšie vodítko prináša
zápisnica z riadneho zasadnutia výboru Krajinskej hasičskej jednoty na Slovensku, konaného 31. augusta 1940 v
Turčianskom Sv. Martine. Správa o činnosti KHJ od januára 1940 uvádza: „Služobné medaile sme nevydávali, lebo
nové nie sú dosiaľ hotové, keďže nie je ešte rozhodnuté o zmenenom definitívnom názve KHJ a staré sa vydávať
nemohli, lebo novým pomerom nevyhovujú“. Na základe uvedených faktov je možné jednoznačne tvrdiť, že v roku
1940 sa služobné medaile v hasičstve vôbec neudeľovali a ich udeľovanie po marci 1939 je viac ako nepravdepodobné.
Pokračovanie v ďalšom čísle
Spracoval Bc. Vladimír Považan
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Poľský partizánsky kríž
Vyznamenanie, o ktorom sa idem zmieniť, je peknou pamiatkou na boje poľského odboja (aj keď viac-menej
východného) proti fašistickým okupantom. Na tomto vyznamenaní ma zaujali dve veci. Prvou zaujímavosťou je, že
ako jediné všeobecné partizánske vyznamenanie krajín bývalého sovietskeho bloku
má tvar kríža. A druhá zaujímavosť- aj keď bolo založené prosovietskou
a prokomunistickou odbojovou organizáciou, uchovalo si svoju prestíž natoľko, že
aj po páde komunizmu v Poľsku bolo udeľované, predovšetkým spätne, účastníkom
tzv. západného poľského odboja, a domácej Zemskej armády, ktorí boli za
komunizmu pri udeľovaní tohto vyznamenania z politických dôvodov prehliadaní.
Partizánsky kríž založil Poľský výbor národného oslobodenia dňa 22.12.1944 ako
vojenské vyznamenanie na oceňovanie zásluh členov hnutia odporu. Dekrétom
poľského ministra obrany z 26.10.1945 sa uvádzalo, že Partizánsky kríž môžu dostať
Poliaci aj cudzinci, aktívni účastníci hnutia odporu aj na území ZSSR, Juhoslávie
a Francúzska. Udeľoval sa za „odvahu, hrdinstvo a vynikajúce zásluhy
v partizánskom boji za oslobodenie Poľska“ a tiež za aktívnu pomoc partizánom
a členom podzemného odbojového hnutia. Kríž udeľoval najvyšší orgán, Rada
ministrov Poľska.
Po páde komunistického režimu parlament Poľskej republiky zaradil dňa 16.10.1992
Partizánsky kríž do sústavy štátnych vyznamenaní demokratickej Poľskej republiky.
Tam už ale nebol vyznamenaním za
vojenské zásluhy, ale pamätným
vyznamenaním.
Partizánsky kríž bol pomerne masovým
vyznamenaním, podľa odhadov bolo
v rokoch 1945-1989 udelených 75 374
krížov. Po páde komunizmu, v nových
politicko- spoločenských pomeroch bolo
v rokoch 1990-1999 vyznamenaných
ešte 18 651 osôb.
Existujú tri základné typy kríža.
Zberatelia určili ako prvý, najstarší typ,
tzv. Grabsky, podľa mena výrobcu, ktorý
ich ako prvý začal vyrábať. Odhaduje sa, že Grabsky vyrobil do roku 1953
okolo 12 000 krížov. V roku 1953 začala kríže vyrábať varšavská mincovňa,
v produkcii ktorej rozlišujeme dve varianty, ktoré sa líšili formou
závesného uška. Na fotografiách kríža z mojej zbierky je prvý typ kríža, od
novších typov sa líši menšími písmenami a trochu odlišným tvarom
poľského orla.
Výtvarné prevedenie kríža osobitne opisovať nebudem, je zrejmé
z priložených fotografií.
Spomeniem iba preukaz,
ktorý vyznamenaný spolu
s krížom
dostal.
Preukazov bolo počas
doby udeľovania viacero
druhov. Preukaz žiaľ
v zbierke nemám.
Partizánsky kríž je zaujímavé a svojím jednoduchým tvarom aj pekné
vyznamenanie, pamiatka
na boj našich severných
susedov proti fašistom. Či boli týmto vyznamenaním dekorovaní aj
Slováci, neviem, môžem to iba predpokladať, nakoľko existovali
niektoré spoločné partizánske jednotky, ako napríklad Ščors, ktorých
príslušníkmi Slováci boli a mohli. Spracoval PhDr. Martin Karásek
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Zápalkáreň WITTENBERG v Bytči
I keď väčšina má spojenú zápalkáreň Wittenberg Samu so Žilinou, jeho začiatky sú spojené s Bytčou. Nebudem Vás
unavovať údajmi, ktoré zaujmú hŕstku posledných žijúcich zberateľov – filumenistov. Podstatné informácie sa dajú
dohľadať na www.filumenie.com – Svazový časopis – Filumenie 1/2017. Takže v skratke. Samuel Wittenberg (1860
– 1929) vyrábal zápalky v Bytči spoločne s Juliusom Fischerom asi do roku 1903. Potom nastáva neprehľadné obdobie
rušenia prenájmov/podnájmov, úmrtia výrobcov
zápaliek vo (Veľkej) Bytči. Wittenbergove miesto
v Bytči zapĺňajú v roku 1913 ďalší výrobcovia – Armin
Reich a Viliam Steiner. Wittenbergovi skončila nájomná
zmluva a hľadá miesto, kde by pokračoval vo výrobe.
Neúspešne skončí pokus o záhajenie výroby v Banskej
Štiavnici – Piargu v roku 1908 (Správy SFZ 2/2005).
V roku 1914 kupuje, prestavuje, pristavuje a v roku 1915
zahajuje Samuel Wittenberg výrobu v Žiline, na
Frambore, v miestnej časti Pod Šašvarkou v ex továrni
na čokoládu a cukríky (cukorkagyár) bratov
Weiderovcov. Po smrti Samuela († 1929) a dedičskom
konaní (vyplatil 3 sestry), pokračuje vo výrobe syn
Dezider (Móric) Wittenberg (*1908). Dezidorovi
nastáva úspešné životné obdobie, v roku 1932 a 1938 sa
mu narodili dcéry, zostáva mu čas i na v automobilový šport. Zápalkáreň vyváža zápalky i do zahraničia. Žije vo vile
po otcovi na Framborskej dnes Bratislavskej ceste č. 7. Navrhol ju arch. Fridrich Weinwurm a bola postavená v roku
1925. Šťastné obdobie preruší II. svetová vojna. V roku 1941 vstupuje do platnosti na Slovensku „Židovský kódex“.
Deziderovi nepomôže ani zmena a poslovenčenie priezviska z Wittenberg na Martin (podobne ako v Bytči sa
z Goldsteina stáva Gregor, zo synov Reicha Rohanovia). Arizátorom zápalkárne sa stane
Dr. Anton Mišík. Celá rodina končí
v koncentračnom tábore, z ktorého sa po vojne
vráti ako jediný Dezider. Krátko sa ešte v
Žiline venuje výrobe a rozvozu zápaliek a jeho
posledné kroky smerujú do Bytče. P. Král,
rodák z Bytče, s ktorým som sa stretol v Prahe
v roku 2015, nevylúčil, že sa asi v Bytči znovu
oženil s Deutschovou? Deutschovi mali na
námestí obchod s vínom (Filumenie 4/2015).
V roku 2009 zahrnulo mesto Žilina zápalkáreň
a Wittenbergovu vilu do záznamu významných
žilinských stavieb.
Wittenbergove Žilinské bezpečnostné zápalky
vyrobené v Žiline
Wittenberg – Veľká Bytča, skutočné rozmery 56 x 35 mm. Hrubý preklad do slovenčiny – Wittenbergove
Hornouhorské bezpečnostné zápalky vyrobené vo Veľkej Bytči
Spracoval Vladimír GAJDOŠ
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Z pera amatéra Vladimíra Luláka
Verše nerania...
Milí čitatelia,
konečne prichádza čas, kedy sa prísne opatrenia začínajú uvoľňovať, veď už bolo načase. Všetky tie zákazy a príkazy
trvali veľmi dlho a preto som sa i ja inšpiroval v básničke „Prechádzka mestom“ voľnosťou a slobodou, aká tu bola
pred koronou. Dúfajme len, že budeme všetci natoľko zodpovední a že sa situácia okolo nás bude stále zlepšovať
a postupne sa všetko vráti do normálu. Z toho všetkého by sme sa mali poučiť a do budúcna veci lepšie predvídať
a rýchlejšie reagovať na vzniknuté situácie.
Prechádzka mestom
Kráčam letným podvečerom
tichou ulicou,
oddávam sa vtáčim trilkom
ako v ríši snov.
Len tak nechám svojim zmyslom
vnímať prírodu,
opájam sa vôňou kvetov
užívam si slobodu.
Kráčam pomaličky
z nohy na nohu,
nechám telo nech si ide,
vychutnávam pohodu.
Všetko je tu vekmi dané
a nič nie je náhoda,
život i svet prísne riadi
mocná sila – matka príroda.
Je to tak a navždy bude
pokiaľ bude svetom svet,
človek váž si, že tu žiješ,
nesmie ti to zovšednieť,
nikdy zovšednieť.
Peter zaviedol deti do školy a v rámci šetrenia životného prostredia nechal svoje auto v garáži, nastúpil do električky
a... dostal pokutu, lebo si zabudol zakúpiť cestovný lístok.
Tri slová, obyčajné slová
a nikto viac nebude sám,
tri slová, jednoduché slová
život prináša k nám,
stačia len tri slová,
aby sme sa mali lepšie
a boli si bližší.
Tri slová: prosím, ďakujem, prepáč.
Stačí tak málo dať
a tak veľa získať.
Myšlienka na záver: „Občas je nevyhnuté na chvíľu zabudnúť na odvahu a obrátiť sa na niekoho so slovami, že máte
strach.“
Pam Brown
Doprečítania!
VL
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Ahojte
Tentokrát som si pre Vás pripravila veľmi jednoduché
sladké aj slané recepty, ktoré obľubujem a pripravujem ich
pomerne často.
Na rýchly jednoduchý a hlavne veľmi chutný jablkový
nepečený koláč potrebujeme: jabĺčka, balíček piškót, 2
vanilkové pudingy, kryštálový cukor, vanillínový cukor, 4
dcl vody a citrón
Ako budeme postupovať:
Asi kilo jabĺk očistíme a nastúhame, ja mám rada nahrubo.
Keď máme hotovo, tak ich pokvapkáme citrónovou šťavou
a dáme dusiť. Jabĺčka podlejeme cca 3 dcl vody.
Kým sa nám jabĺčka dusia tak si v troške vody rozmiešame
pudingy vanilínový cukor a kryštálový cukor podľa chuti a
vlejeme ich do našej dobrotky.
Pripravíme si tortovú formu, ja ľúbim okrúhlu, pretože to
krásne vyzerá.:-)
Na dno formy si navrstvíme jabĺčkovú zmes, na ňu
naukladáme piškóty, potom opäť jabĺčka a piškóty a takto
pokračujeme až kým sa nám neminú jabĺčka a piškóty.
Pekne zarovnáme a dáme najlepšie na celú noc do
chladničky.
Rýchla a hlavne ľahká večera počas horúcich letných dní?
Žiadny problém. Mozzarella s cherry paradajkami je podľa mňa úplná topka.
Budeme potrebovať:
Dve mazzarelly, môžte uprednostniť aj mozzarellu light, cherry
Barčina Selina
paradajky, olivový olej, zmes korení alebo aj talianské korenie dá sa
kúpiť v mlynčeku, s tým je táto dobrota najchutnejšia, soľ a bazalku.
Postup: jednoducho si nakrájame mozzarelly aj cherryny na plátky a
poukladáme na tanier, ja začínam vždy z vonkajšej strany po obvode
taniera ukladať paradajky, na to plátky mozzarelly a opäť opakujeme
kým sa nám neminie "materiál", potom už len posolíme, namelieme
si talianske korenie, pokvapkáme olivovým olejom a dozdobíme
bazalkou.
Tip: táto ľahká a chutná večera je najchutnejšia, keď odleží v
chladničke. Ja si túto dobrôtku zväčša pripravujem ráno a keď večer
prídem z práce, tak ma čaká v chladničke. Dobrú chuť...
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