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Informačný „kvartálnik“ nie len o Bytči a okolí, ktorý
chce byť nápomocný k rozšíreniu zberateľských radov
na bytčiansku...
Ročník I.
2013
V elektronickej podobe a vo farbe nás nájdete na:

www.collectorum.eu
V úvode Vás oboznámime pre nás s významnými akciami v meste Bytča. V sobotu a v nedeľu, 14. a 15. 9.
2013 sa konali v našom meste XXX. dni filatelie Slovenska. Išlo o celoštátnu akciu. Hlavný organizátor bol
Klub filatelistov v Bytči. Akcia sa konala v Sobášnom paláci za účasti zakladateľa Dní filatelie Slovenska
JUDr. Otta Gáťu, riaditeľky odboru poštových služieb MDVRR SR Ing. Jarmily Brichtovej, riaditeľky Štátneho
archívu v Bytči PhDr. Jany Kurucárovej, historika PaedDr. Jozefa Gála z Nitry člena rady ZSF a predsedu ZKF
Ing. Jozefa Vangela, CSc., Mgr. Igora Sokolíka, Ing. Lumíra Brendla, PaedDr. Jozefa Oška, Jozefa Koreného.
Na podujatí sa zúčastnil primátor mesta Miroslav Minárčik a ostatní predstavitelia kultúrneho a spoločenského
života bytčianska.

Príležitostná pečiatka
JUDr. Otto Gáťa

Ukážka z exponátu JUDr. Otta Gáťu - Thurzovci

Pri tejto príležitosti bola vydaná príležitostná pečiatka, ktorú mohli využiť záujemcovia pri zasielaní pošty
priamo zo Sobášneho paláca. Túto časť akcie zabezpečovali vedúca pošty v Bytči pani Viera Fľaková a jej
zástupkyňa pani Dagmar Zadubanová. Na akcií sa mohli záujemcovia zúčastniť odborných prednášok a pozrieť
si vystavené zbierky filatelistov.
Ďalšiu akciu v Sobášnom paláci zorganizovalo naše OZ GALZA a to výstavu zbierok a tvorby. Vystavovatelia
PhDr. Martin Gácik, Jozef Lulák, Juraj Putirka, Ľubomír Kočner, František Garabík a Peter Drábik predstavili
svoje zbierky. Umelci Bohuslav Behrík, Katarína Kasagrandová, B. Nidecker, Zdenka Hrtánková a Peter Fodor
sa prezentovali svojou výtvarnou tvorbou. Výstava potrvá do 31. 10. 2013. Peter Fodor pochádza z Českého
Brodu. Po otvorení výstavy sme ho oboznámili s mestom Bytča a okolím.
Na záver chceme vysloviť poďakovanie za spoluprácu kastelánovi pánovi Milošovi Majtánovi za súčinnosť
počas inštalovania výstavy. Naše poďakovanie patrí tiež pani Anne Bokovej za veľmi chutné zemiakové
pagáčiky a štrúdľu, Zdenke Hrtánkovej za chutné syrové koláčiky z lístkového cesta, Darine Lulákovej za
vynikajúcu štrúdľu a Barbore Záhumenskej za chlebíčky.

Okienko pre filokartistov
Prečo volajú obyvateľov
Jablonového „pirkoši“

Pohľadnica na pokračovanie
Ladislav Treskoň (1900 – 1923)

Z rozprávania Jána Čičku sa dozvedáme, že v
jablonovských horách bolo veľa medveďov, preto ich
chytali a kožu predávali pánom. Medvede chytali tak,
že vykopali obrovské jamy, ktoré zakryli čečinou. Jamy
boli tri – na Vrchdieli, na Bačovej, v Kňazovci. Jeden
určený mladý muž chodil jamy kontrolovať. Keď
medveď spadol do jamy, mladík v krčme oznámil
dobrú správu. Chlapi zakričali na krčmárku: „ Lýda,
nalej páleného, pirkoš je náš!“

– rodák z Petrovíc, maliar a grafik
Osveta Praha vydala súbor 12tich pohľadníc,
dnes uvádzame tretiu „Drotár z Hvozdnice“

Pravidlá bytčianskeho jazyka
Slová a frázy hodne používané na bytčiansku kedysi ale aj dnes.
buroň – nadávka opitému manželovi
lagan - neposlušný chlapec
šibrinkúvac – mávať niečím

világoš - bitka
sraľo – bojko
brezle – strúhanka

Keď sme niečo ako malé deti „strašne“ chceli a rodičia nám to nekúpili ale namiesto toho nám vedeli rodičia
povedať: „Též ci nemusí všecko v rici spišťac.“
Spracoval JL
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XXX. DNI FILATELIE SLOVENSKA BYTČA 2013
Materiály, ktoré ste si mohli zakúpiť
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Od žandárov a četníkov po Verejnú
bezpečnosť v Bytči - pokračovanie
V minulom kvartálniku ste sa dočítali o prípadoch ktoré bytčianskí žandári riešili koncom 30 tých rokov 20tého
storočia. Končili sme rokom 1937. V tomto čísle začíname rokom, ktorý bol bohatý na udalosti a zároveň aj
posledný celý rok v živote československého žandárstva. V úvode predstavíme prostredie v ktorom sa obyvateľstvo
a žandári nachádzali a kde pôsobili.
21. mája 1938 bola vyhlásená čiastočná mobilizácia všetkých branných síl v ČSR. Príslušníci SOŠ v Bytči nastúpili
do 16.00 do pohotovostnej služby.
V tomto roku prebehli ČSR obecné voľby a to 22. a 29. mája a 12. júna 1938. Voľby sa nekonali v obciach, kde bola
prihlásená len jedna kandidátka alebo sa utvorilo zoskupenie, ktoré navrhovalo toľko kandidátov, koľko bolo členov
zastupiteľstva. V prvom termíne sa volilo v 31 obciach. HSĽS a Slovenská jednota získali menej ako očakávali,
takisto KSČ zaznamenala pokles, Viac získala Maďarská jednotná strana. V druhom kole sa volilo len v 19 obciach.
Tretie kolo sa konalo v 1404 obciach.
Celkové výsledky bolo zakázané publikovať pre upokojenie situácie. Konečné výsledky boli prednesené na tajnej
porade vlády 22. 6. 1938. Podľa zachovania poznámok Ivana Dérera vieme výsledky. Slovenská jednota získala 43,9
%, HSĽS 26,9%, KSČ 7,4%, maďarské strany 17,5% Karpatskí Nemci 3,3%.
Obecné zastupiteľstvá mali trvácnosť do roku 1939,kedy boli postupne rekonštruované.
24. 9. 1938 o 23.00 bola vyhlásená všeobecná mobilizácia. Po vyvesení vyhlášok a po vybubnovaní nastúpili
záložníci k svojmu útvaru z bytčianskeho obvodu v poriadku.
19. októbra 1938 nový krajinský prezident vydal nariadenie, na základe ktorého bolo možné okamžite rozpustiť
obecné zastupiteľstvo a na čelo obce postaviť vládneho komisára, ktorý si môže pribrať komisiu. Vo februári 1939
boli členovia obecného zastupiteľstva za stranu komunistickú, židovskú a sociálnodemokratickú vylúčení z obecných
zastupiteľstiev. Takto si HSĽS upevňovala svoje pozície.
Koncom novembra 1938 poľská armáda vpadla na Kysuce, ktorých časť zabrali.
V decembri menovalo ministerstvo vnútra v Bratislave krajinského veliteľa žandárstva v Bratislave majora Jána
Šhimteusa Ištóka.
18. 12. 1938 sa uskutočnili voľby do slovenského snemu. Tieto voľby nemali už demokratický charakter.
Následne v januári a februári dochádzalo k nepokojom zo strany radikálov HG a situácia sa stávala neudržateľná.
Za tejto situácie 9. – 10. 3. 1939 v noci sa uskutočnil po predchádzajúcich provokáciách HG a radikálov z HSĽS
vojensko – politický zásah na Slovensku známy ako Homolov puč. Akcia mala podporiť vnútornú súdržnosť Č-SR.
Gen. Bedřich Holoma, banskobystrický veliteľ VII. armádneho zboru vyhlásil stav obliehania a všetky verejné
budovy obsadilo vojsko a žandári. V obvode okresnej žandárskej stanice Veľká Bytča sa nič výnimočné neudialo.
14. 3. 1939 vznikol Slovenský štát. HG v Turzovke na Kysuciach zatarasila cestu spájajúcu Slovensko s Čechami
zoťatými stromami. Toto opatrenie sa javilo ako jediné možné v snahe zadržať utečencov zo Slovenska. Medzi
unikajúcimi bol aj gen. B. Homola. Šiel cez Veľkú Bytču a Veľké Rovné, obchádzal Čadcu. Na hraniciach narazili
na zátarasy. Gen. B. Homola sa vrátil, ale na križovatke ciest v Predmierskej opustil auto. Šiel peši cez Korňu na
Moravu. Auto v ktorom sa viezla manželka pani Homolová i so šoférom prišlo nazad do Turzovky. Zadržali ju
a odviedli na oblastné veliteľstvo HG do Žiliny. Neskôr ju diplomatickou cestou prepustili. Gen. B. Homola šiel sám
cez Beskydy, pri Frýdku narazil na prenikajúce nemecké jednotky a až vtedy pochopil prečo bol odvolaný.
Pokúsime sa opísať niektoré zaujímavosti z rokovaní v Bytči od jesene 1938.
V septembri rokovalo obecné zastupiteľstvo v Bytči, ktoré sa jednohlasne uznieslo na príspevku pre jubilejný fond
obrany štátu vo výške 5000 Kč z rozpočtu na rok 1939.
5. 9. 1938 rokovanie obecného zastupiteľstva pod vedením starostu Dr. Martina Mičuru. Referent Jozef Kroupa,
notár. Prítomní Michal Fundárek, Leopold Deutch, Jozef Arleth, Emil Lerch, Štefan Adamík, Štefan Bíroš, František
Pokorný, Ľudoví Horanský, Peter Rehák, Mikuláš Skotnický, Štefan Ďurný, Mikuláš Fundárek, Dr. Ľudovít
Holtzman, Ladislav Russ, Žigmund Kohn, Karol Barcalík. Uzniesli sa okrem iného pre železné zásoby a to mäsové
konzervy vyčleniť sumu 50 tisíc Kč.
29. 10. 1938 prítomný ako predseda Dr. Martin Mičura. Jednanie začalo slávnostným prejavom starostu obce
k výročiu 30. 10. 1918 Martinskej deklarácie. V prejave vyzdvihol základné piliere a to dátum 28. 10. 1918 vznik
ČSR, ktorý symbolizuje meno T. G. Masaryk, 30. 1918 Martinská deklarácia symbolizuje meno Andrej Hlinka, 6. 10.
1938 vyhlásenie autonómie symbolizuje meno Jozef Tiso.
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Súčasťou starostovho prejavu boli tieto návrhy:
1. ponechať pomenovanie námestia v Bytči Masarykovo námestie
2. premenovať doterajšiu Štefánikovú ulicu na ulicu Andreja Hlinku, v časti pred meštianskou školou s nachádzalo
námestie, ktoré nieslo tiež meno M. R. Štefánika. Z tohto dôvodu premenovali ulicu.
3. udeliť Dr. Jozefovi Tisovi čestné občianstvo mesta Bytča. Čestné občianstvo bolo najvyššie vyznamenanie, ktoré
mohla obec udeliť. Vypracovaním dekrétu bol poverený člen zastupiteľstva Štefan Bíroš. Dekrét vlastnoručne
podpíšu členovia zastupiteľstva, ktorí sa zúčastnili zasadnutia. Taktiež mala vzniknúť pracovná komisia.
19. 12. 1938 sa konalo 9. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, viedol ho námestník starostu Michal
Fundárek,
- uzniesli sa na nariadení obecného zastupiteľstva ktorým sa nariaďuje, aby boli na určené miesta v obecnom dome
umiestnené obrazy A. Hlinku a J. Tisa.
- uzniesli sa na zriaďovaní priemyselných zón v Bytči.
- uznesením, nariadili mestskej polícií kontrolu brehov potoka Petrovičky a Popolišky, kvôli znečisťovaniu odpadom.

Radničná reštaurácia

29. 1. 1939 slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo vo veľkej sále katolíckeho domu. Na
programe bolo slávnostné odovzdávanie dekrétu predsedovi vlády Dr. Jozefovi Tisovi. Prítomní boli Dr. Jozef Tiso,
minister propagandy Tido Jozef Gašpar, starosta Dr. Martin Mičura, vedúci notár, a členovia Michal Fundárek,
Štefan Bíroš, Dr. Františk Vorlíček, Jozef Čmár, Dr. Dušan Pokorný, Pavel Václavík, Štefan Adamík, Emil Relch,
Ľudovít Horanský, Peter Rehák, Mikuláš Skotnický, Anton Březinský, Jozef Tiso /menovec predsedu vlády/, Ďurný,
Mikuláš Fundárek, Dr. Ľudovít Holtzman, Jozef Arleth, Ferdinad Adamík, Ladislav Russ, Jozef Skotnický,
Ferdinand Lipscher, Alexander Goldstein, Žigmund Kohn, Rudolf Hološa, Karol Barcalík, Ján Kamas, Jozef
Novotný, Jozef Šamánek, hostia: Jozef Fundárek, Tido Jozef Gašpar, Peter Prídavok a ďalší pozvaní. Celkom 365
osôb. Účinkoval spevokol pod vedením Štefana Jánošíka.
15. mája 1939 mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. Ako predsedajúci starosta Dr. M. Mičura. Na
programe bolo zloženie prísahy vernosti Slovenskému štátu. Na zasadnutí bol prítomný Štefan Komár ako zástupca
okresného úradu. Starosta obce Dr. Martin Mičura bol menovaný predsedom najvyššieho súdu Slovenského štátu.
Na tomto zasadnutí predložil starosta plány od autora Milana Michala Harminca na úpravu kostola sv. Barbory na
cintoríne v Bytči. Stavebná komisia pozostávala z členov Štefan Adamík, Štefan Jánošík, Mikuláš Fundárek, Emil
Lerch, Štefan Ďurný. Prerokovali reguláciu potoka Petrovičky, stavbu okresného domu, stavbu meštianskej školy,
vydláždenie námestia a kanalizáciu námestia, úpravu časti zvanej kolónia kanalizáciou, asfaltovanie Pribinovej ulice,
regulácia východných častí mesta. Prerokovali tu aj stratu mandátov v obecnom zastupiteľstve. Mandáty strácajú
všetci členovia zastupiteľstiev ktorých občania zvolili v posledných obecných voľbách za stranu komunistickú,
židovskú, sociálnodemokratickú. Tieto strany boli rozpustené.
Dr. Leopold Deutsch, Ferdinad Lipscher, Alexander Goldstein, Dr. Aladár Schon, Karol Barcalík, Ján Kamas,
členovia zastupiteľstva.
Obecná rada: Dr. Leopold Deutsch, Žigmund Kohn, Karol Barcalík,
Obecná finančná komisia Žigmund Kohn, Ferdinand Lipscher, Dr. Oskar Schwarz,
Sociálna komisia: Ferdinand Lipscher, Karol Barcalík,
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Stavebná komisia: Ferdinand Lischer, Jozef, Šamánek sa 4.4. 1939 vzdal funkcií a členstva v obecnom zastupiteľstve
a v stavebnej komisii, taktiež Konrád Beníček, Cyril Fiala, Juraj Malík. Karol Švestka sa vysťahoval do cudziny.
Týmto zostali komunisti bez kandidáta.
Náhradníci za členov obecného zastupiteľstva: Štefan Jánošík, Štefan Mahdík, Ján Minaroviech, Ján Treskoň, Jozef
Čebek, Jozef Pohovej, Ján Tichý, Štefan Pálfy.
Náhradníci za členov obecnej rady: Štefan Jánošík, Mikuláš Fundárek, Ján Tichý
Za druhého námestníka starostu Štefan Jánošík,
Za členov finančnej komisie: Ján Treskoň, Dr. Pavel Šurlák, Štefan Pagáčik,
Za členov sociálnej komisie: Štefan Pálfy, Alojz Tichý,
Za členov stavebnej komisie: Jozef Čebek
Na vedomie zobrali vec úpravu potoka Petrovičky, premostenie, celkový náklad 383694, 50 Ks.
V tomto čase sa zastupiteľstvo zaoberalo žiadosťou Jozefa Matiašoviča, ktorý žiadal o vydanie koncesie na
nepravidelnú dopravu osôb osobným autom. Zastupiteľstvo voči žiadosti nemalo námietky. Všetky návrhy prijalo
zastupiteľstvo potleskom a jednohlasne schválilo.
Po vzniku Slovenského štátu boli 18. 3. 1939 žandári českej národnosti odzbrojení a prepustení zo služieb
Slovenského štátu. Z okresu odišlo 15 žandárov a 1 dôstojník.
Zo žandárskej stanice vo Veľkej Bytči to boli:
1. vrchný strážmajster František Slezáček
2. štábny strážmajster Jozef Moucha
3. štábny strážmajster Václav Jurda
4. štábny strážmajster Karol Čech
5. strážmajster František Veleta
19. 3. 1939 prišli do Veľkej Bytče ríšskonemecké pohraničné stráže v počte 20 mužov. Konali v obvode tunajšej
stanice poriadkovú službu na cestách.
8. 8. 1939 prišlo do Veľkej Bytče nemecké vojsko v počte 2500 mužov, bola
to motorizovaná armáda a vo Veľkej Bytči boli do 26. 8. 1939. Obyvatelia
Veľkej Bytče a okolitých obcí vojakov prijali srdečne.
16. 9. 1939 vydalo ministerstvo národnej obrany rozkaz vo veci rozdelenia
strážnych stanovíšť.
V obvode Veľká Bytča sa nachádzali:
• viadukt nad železnicou
• silničný most nad Váhom
• Hornova továreň na kože
• kamenný most u Hlbokého,
• kamenný most sev. kóty 448 Homolka
Stráž zabezpečovalo Miestne veliteľstvo Hlinkovej gardy vo Veľkej Bytči.
29. 10. 1939 prišiel do Bytče biskup Jozef Škrabik, ktorý vysvätil opravený
kostolík sv. Barbory na cintoríne a slúžil tam sv. omšu, ktorú obetoval za
miestnych veriacich.
13.3. 1940 sa konali v Bytči oslavy prvého výročia Slovenského štátu,
oslavy sa zúčastnilo asi 15 tisíc osôb. Ako hlavný rečník bol Štefan Fundárek,
predseda HSĽS.
14.3. 1940 došlo s silnej prietrži mračien a rieka Petrovička spôsobila škody
na ulici Hlinkovej, Rázusovej, Masarykovom námestí a čiastočne na ulici
Štefánikovej. Celkom odhadli škodu na 50 tisíc korún. Žandári pomáhali pri
odstraňovaní škôd. Niektorí žandári z obvodu okresu Veľká Bytča boli
zapojení do odboja. Pomáhali pri prechode Čechom z Protektorátu cez
Slovensko do zahraničného odboja. V Bytči v hoteli Hološa im vydávali falošné
doklady aby sa mohli pohybovať po území Slovenska. Koncom roku 1943 takto
pomohli celkom 42 českým vlastencom.
V júli 1941 vypukla druhá svetová vojna, ktorá výrazne ovplyvnila život
žandárov. V ten istý mesiac spáchal pokus vraždy Štefan Kršiak zo Štiavníka na
Jánovi Chadovi zo Štiavníka. Nepozorovane sa vkradol do jeho izby, kde
vyčkával pokiaľ Chado zaspí. Kršiak sa presvedčil, že Chado tuho spí
a priskočil k posteli s pripravenou britvou, ktorú si priniesol spolu so sekerou
a Chadovi dvakrát prerezal hrdlo. Ten však keď Kršiak odišiel v domienke, že
Chado zomrel otvoril okno a začal volať o pomoc. Chado bol Kršiakov švagor.
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Chcel ho zavraždiť a získať jeho majetok. Kršiaka žandári zadržali a súd ho odsúdil na 6 rokov väzenia.
28. 9. 1941 o 5.40 hodine došlo k zrážke vlakov. Zrazili sa nákladný vlak idúci zo Žiliny smerom do Veľkej Bytče
s vlakom idúcim v protismere od Bratislavy, Vlak od Bratislavy viezol 38 cisternových vozňov. K zrážke došlo na
železničnej stanici Horný Hričov v obvode žandárskej stanice Predmier. Pri zrážke boli usmrtení rušňovodič Július
Breznica, vlakvedúci Michal Rúfus, brzdár Ľudovít Breiansky a vojak nemeckej brannej moci Jakub Kropsfreiter.
Zrážka bola spôsobená prehliadnutím návestia „STOJ“ rušňovodičom Júliusom Breznicom. Hmotná škoda bola 4
milióny Ks. Nehodu vyšetrovali žandári z okresu Veľká Bytča, stanica Predmier.
9. 9. 1942 v čase o 22.45 preleteli od juhu ponad Bytču 2 nepriateľské lietadlá. Lietadlá sa otočili nad Horným
Hričovom a nad Bytčou zhodili 6 bômb, bomby dopadli na ornú pôdu. Neboli spôsobené žiadne škody na živote a ani
na majetku.
10.10. 1943 medzi 4.30 až 5.00 hodinou zavraždil robotník Alojz Balušík v Pekline svokru Katarímu Turkovú,
rodenú Pecníkovú, 60 ročnú ženu. Zadusil ju. Čin spáchal keď svokra v maštali dojila kravu. Zatkli ho žandári
z obvodu Predmier. Súdili ho vo Veľkej Bytči.
4. 7. 1943 v obci Veľké Rovné sa konal drotársky kongres drotárskeho družstva Svetom. Kongresu sa zúčastnil
podpredseda vlády A. Mach a chorvátsky veľvyslanec v Bratislave Dr. Lorkovič. Kongresu sa zúčastnilo asi 3000
ľudí.
2.12. 1943 vznikol požiar v Dlhom Poli v osade Zákamenné. Horelo v rodinnom dome Veroniky Škulavíkovej. Pri
požiari zahynuli jej dve deti, Imrich mal 4 roky a František mal 2 roky. Zhorela jej 1 krava, 1 jalovica, 1 koza, 1
ošípaná. Škodu na majetku vyčíslili na 20 tisíc korún.
Píše sa rok 1943, postupne dochádza k obratu na fronte a na územie Slovenského štátu postupne prichádzajú prvé
výsadky s budúcimi partizánmi. Organizujú sa odboje a odbojové skupiny. Tu by sme náš opis udalostí skončili.

Spracoval MG
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Rozhovor s ...
V tomto čísle si predstavíme

Mgr. Milana Badíka
Vyštudovaný geológ, pracoval ako vedúci pracovník mnohých inštitúcií
týkajúcich sa histórie bývalej ČSSR...
Aktivita v spoločenskom živote v skratke:
• vo vedeckej sfére
• v štátnej správe
• v spoločenských organizáciách
Publikačná činnosť:
• zostavovateľ vlastivedných zborníkov Spiš a taktiež Považia
• monotematické titulky:
o Gelnica a okolie
o Thurzov hrad v Gelnici
o Múzeum revolučných a robotníckych bojov Krompachy
• štúdie a príspevky:
o v početnom rozsahu, zverejňované vo viacerých zborníkoch s celoslovenskou pôsobnosťou
• náučnopopulárne príspevky:
o v značnom rozsahu zverejňované v časopisoch a týždenníkoch a v dennej tlači, respektíve i ako
monotematická drobná tlač
• záverečné správy z výskumu a prieskumu:
o v oblasti geológie
o muzeológie
o ochrany prírody a tvorby životného prostredia /environmentálne práce/
o dejín vied a techniky
o speleológie
o a ďalšie
Štúdium a vzdelanie:
• Štátnu ľudovú školu a Meštiansku školu s kurzom vychodil v svojom rodisku Veľká Bytča
• Maturoval v Kyjove
• Zapísal sa a po zvládnutí prijímacieho procesu bol prijatý na denné štúdium na Prírodovedeckej fakulte
katedra geológie Slovenskej univerzity v Bratislave. Začiatkom tretieho semestra, po výbere a zvládnutí testov
bol preložený na špecializované štúdium na Přírodovedeckú fakultu - katedra geológie Masarykovej
Univerzity v Brne. Štúdium úspešne ukončil obhajobou diplomovej práce na výbornú a štyroch štátnic.
Promovaný bol v roku 1956.
• Zapísal sa a bol prijatý na postgraduálne štúdium na Filozofickú fakultu katedra archeológie, svetových dejín
a muzeológie Univerzity J. E. Purkyně v Brne. Na výbornú obhájil diplomovú prácu i štátnu skúšku a
promovaný bol v roku 1971.
• Samo vzdelávanie - po dobu celého života sleduje a študuje odbornú literatúru, ktorej poznatky veľmi vhodne
aktualizuje vo svojej práci.
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Geologický výskum:
• v pohraničnom pásme Moravy s poľskom v oblasti Jesenníkov
• v severnej časti Viedenskej pánve v oblasti Chvojnickej pahorkatiny
• na geologickom výskume územia na naftu a zemný plyn podieľal sa i na východnom Slovensku
v neogénnej oblasti Východoslovenskej roviny
• v Štiavnických vrchoch, v oblasti štiavnického stratovulkánu
• na území Spišsko-gemerského rudohoria v časti Volovských vrchoch na lokalitách banských prevádzkach ,
ale najmä v dávno opustených banských dielach uskutočňoval mineralogicko - petrografickú dokumentáciu s
akcentom na výskyt nerastnej surovinovej bázy. Vyžaduje sa zvýrazniť jeho zistené výskyty ortuťových rúd
najmä na lokalitách Gabe Gotes, Zuverschicht, Zenderlingu a ďalších s prognózou pre ich hospodárske
využitie. Obdobne je autorom taxomonickej tvorby systému geologicko - mineralogického fondu z regiónu
Spiša
• ďalej uskutočnil geologický výskum v Oravskom paleogéne v povodí studeného potoka v Skorušianskych
vrchoch. Geologické pomery tiež riešil v Turčianskej kotline so zreteľom na obklopujúce orografické
jednotky Malej a Veľkej Fatry, Kremnických vrchov a Žiaru.
• súčasne ako dôchodca, sporadicky sa i naďalej venuje výskumu geologických pomerov priľahlého územia
svojho rodiska Bytče a to flyšového a bradlového pásma, pribladlovej oblasti a vnútro karpatskému paleogénu
s ohľadom na výskyt nerastných surovín a minerálnych vôd.
Pán Badík, ako zakladateľ mestského klubu Hlasy a ohlasy Bytčianska sa už dlhé roky pokúša o založenie múzea v
Bytči na počesť profesora Stanislava Bíroša, významnej osobnosti Bytče, na základe rozsiahlej zbierky občanov
tunajšieho mesta. Už 18 rokov sa snaží organizácia Hlasy a ohlasy Bytčianska v Bytči (bývalá Muzeálna a galerijná
spoločnosť) zriadiť toto múzeum. Mesto s bohatou históriou, ktoré sa z minulosti spája s menami, ako Thurzovci,
Popperovci, Juraj Jánošík, Alžbeta Báthoryová, Jozef Tiso, Martin Mičura, či Stanislav Bíroš, sa totiž nemôže
pochváliť múzeom, v ktorom by sa ľudia mohli zoznámiť s jeho pestrou minulosťou.

Niekoľko čísel Pohľadov – Vlastivedného spravodajcu

Rada by som Vás oboznámila o novo pripravovanom diele „Úsmevné a iné príhody“, ktoré Mgr. Milan Badík plánuje
vydať v najbližšej dobe. Určite Vás o tejto publikácií budeme informovať...
Spracovala Barča
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V jazyku Esperanto – sa zápalka povie – alumento, zápalkáreň – alumentfabriko
Viete, že najkvalitnejšie drevo na výrobu siriek je osika - má biele drevo - dobre sa lúpe a jej štruktúra vlákien
zaisťuje vysokú pevnosť. Druhý v poradí je topoľ, z dreviny s výraznými letokruhmi ako napr. smrek a borovica
sirky pri škrtaní praskajú - lámu sa.

SIRKOVÁ 3
Na výrobu sirkových škatuliek sa používalo bukové drevo (dýha) a tieto
krabičky sa vyrábali pre Bytčiansku sirkáreň v Moravanoch nad Váhom.
Táto fabrika zanikla v roku 1904 a zaujímavosťou je, že konské záprahy
vytiahli vozíky po koľajniciach na miesto výroby a potom sa samospádom
spúšťali do depa. Bola to vlastne konská železnica - dlhá 12 km. Pre
bytčiansku sirkáreň sa používalo aj drevo z prvej Holzmannovej parnej píly,
ktorá bola založená v roku 1862.

Fragment z dobovej pohľadnice sirkovej fabriky z čias Ignáca Friedlera

Neúplná séria sirkových nálepiek
vydaná J. Reittrom

Možno by sa niekomu zdalo, že v sirkárni mali najväčší problém s odbytom (v čase krízy v. 1920 – 15 vagónov siriek
na sklade) alebo s konkurenciou. Nie je to pravda, najväčší nepriateľ v sirkárni bol paradoxne oheň – požiar. Vo
februári v roku 1897 zasiahol značnú časť sirkárne veľký požiar. Preto bol „hasičom“ každý zamestnanec. V sirkárni
platili prísne požiarne predpisy, dokonca v zimných mesiacoch do hasičskej striekačky plnili horúcu vodu, aby bola
stále pripravená. Hovorí p. Sidónia Masaryková: „Kedz zme jako dzeci pomáhali mame balic sirky do krabičiek a tie
zme baleli do pakov – (pak – kartón) každú chvíľu
horelo na stole, kdze zme baleli.“ Tieto malé požiare
vedeli našťastie uhasiť sami.
Menný zoznam osôb z fotografie:
p. Tóthová st., p. Brišová, p. Bunčová, p. Kľačková,
p. Bučková, p. Šnajderová, p. Barabášová, p. Rešová
st., p. Pionteková, p. Paprčkárová, p. Jozefínka, p.
Dežďovníková, p. Mikušová, p. Trnková, chlapec –
Milan Chrenko, p. Martinická, p. Rešová ml., p.
Tóthová ml., dieťa v perinke je Jožo alebo Hela od
Bunčov
Partia žien, ktorá ručne balila sirky u J. Reittra v sirkárni
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Pán Ján Jalovičiar – dlhoročný hasič – spomína – p. Reitter bol členom hasičského spolku, ale nikdy nezaplatil
príspevok – odôvodnil to tým, keď povedal – ja vám zaplatím 10 násobný poplatok, keď od vyhlásenia požiaru
prídete do fabriky do 5-tich minút. Nuž to bol taký termín, ako by ste mali zabehnúť 100 m trať za 3 sekundy.
A ešte jedna historka s p. Reittrom, ktorú nám povedal Milan Lulák – vnuk Jána Luláka st. neskôr kováčskeho
majstra – prezývali ho Bufalo Bill. Keď Buffalo Bill (Ján Lulák st.) prišiel za p. Reittrom s podozrením na zápal
zubných lôžok, p. Reitter hneď zapriahol do koča kone a poďme ho do Pešti k zubárovi, tam keď prišli – žiadna
anestéza ale kvit (lieh) – presne 2dcl kvitu – vypiť a potom sa trhalo a sekalo. Preto aj prezývka Buffalo Bill, pretože
po tomto zákroku Ján Lulák st. zle rozprával.

Ukážka dvoch sérií (KINEX Bytča, DI Súľov Bytča),
ktoré sa dostali na sirkové nálepky (z éry socializmu)

Paradoxom je, že najskôr bol vynájdený zapaľovač,
až potom zápalky. So zapaľovačom by ste si ale
takúto hru nezahrali.

Zoznam príbuzných oborov filuménie – pre tých, ktorí by
chceli zbierať nie len sirkové nálepky a krabičky

(filumenista – phillumenist) – milovník svetla
Comixafília – samotné zápalky
Nikofília – cigaretové škatulky
Pyrofília – zapaľovače
Vitolfília – pásky z cigár

Návod na hru so zápalkovou škatuľkou

Na záver tohto krátkeho trojdielneho rozprávania o fabrike na sirky dúfam, že článok čitateľov a hlavne zberateľov
sirkových nálepiek zaujal a snáď aj poučil a dúfam, že toto rozprávanie niekoho „nalomí“ a začne zbierať nálepky,
krabičky alebo iný materiál, ktorý patrí do filumenie. Možno práve nie bytčianske, ktoré sú vzácne a drahé, ale aspoň
tie neskôr vydané a cenovo dostupnejšie, vydávané za socializmu.
Po zozbieraní ďalších materiálov sa k sirkovej fabrike v Bytči opäť niekedy vrátime.

Koniec.
(V článku sa používa dobová terminológia, teda aj sirkáreň, namiesto spisovnej zápalkáreň).
- JL 11

Hasičské vyznamenania na
Slovensku
Populárnym zberateľským odborom faleristiky sú hasičské dekorácie. Popri profesionálnych hasičoch takmer na
každej dedine pôsobili a pôsobia dobrovoľné hasičské zbory, ktoré v popri svojej prioritnej činnosti- protipožiarnej
prevencií, pomoci obyvateľom pri živelných pohromách vyvíjajú aj významnú verejno-prospešnú, kultúrnu
a športovú činnosť. Hasiči boli a sú za svoju činnosť dekorovaní mnohými vyznamenaniami a odznakmi, ktoré si
zaslúžia, aby sme sa nimi aspoň v krátkosti zaoberali.
Hasičské dekorácie na našom území môžeme rozdeliť do štyroch skupín:
1. Začiatky novodobého hasičstva na Slovensku sú spojené so zánikom cechov v roku 1872, keď starostlivosť
o požiarnu ochranu miest a obcí pripadla mestským radám a richtárom. V Uhorsku existovali predovšetkým
dobrovoľné hasičské zbory. Najstarší dobrovoľný zbor na Slovensku vznikol v roku 1847 v Prešove. V roku
1870 bol v Šoproni založený Uhorský krajinský hasičský zväz (ďalej UHKZ), v ktorom bolo až do rozpadu
monarchie v roku 1918 organizované aj slovenské hasičstvo. UHKZ pre ocenenie svojich členov založil
dekorácie, dnes zberateľmi vyhľadávané.
2. V nových podmienkach, po vzniku Československej republiky (ďalej ČSR) bol založený Zväz
československého dobrovoľného hasičstva so sídlom v Prahe. Bola to najvyššia hasičská organizácia v ČSR,
ktorá zastrešovala zemské hasičské jednoty Čiech, Moravy, Sliezska, Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Zemská
hasičská jednota na Slovensku, celonárodná hasičská inštitúcia, vznikla dňa 6. augusta 1922 na zjazde
v Trenčíne, jej sídlom sa stal Turčiansky Sv. Martin. ZHJS v duchu svojho hesla „Bohu na slávu, blížnemu na
pomoc“ vyvíjala všestrannú činnosť: organizovala dobrovoľnú požiarnu ochranu a všeobecnú ochrannú službu,
zakladala hasičské zbory a jednoty, rozvíjala odbornú a technickú stránku hasičstva, poskytovala materiálnu
pomoc svojim postihnutým členom a ich rodinám, uskutočňovala kultúrne a osvetové aktivity. Po vzniku prvej
Slovenskej republiky bola ZHJS premenovaná na Krajinskú hasičskú jednotu (ďalej KHJ) a 17. februára 1942
dostala názov Slovenský hasičský zväz (ďalej SHZ). Po obnovení ČSR bola v roku 1945 obnovená aj
predvojnová ZHJS a stala sa súčasťou Zväzu československého hasičstva. Názov ZHJS sa od 4. januára 1946
zmenil na Slovenskú zemskú hasičskú jednotu (ďalej SZHJ). ZHJS založila a svojim členom udeľovala celý rad
krásnych a dnes vzácnych dekorácií, na ktoré sa zameriame ďalej.
3. Dňa 16. septembra 1951 na valnom zhromaždení v Bratislave bola činnosť SZHJ zastavená a vrcholným
riadiacim orgánom slovenského hasičstva sa stal Slovenský ústredný výbor Zväzu československého hasičstva
so sídlom v Bratislave. Tento názov sa po celoštátnom zjazde v roku 1953 zmenil na Československý zväz
požiarnej ochrany. Táto celoštátna inštitúcia sa stala súčasťou komunistického Národného frontu. Potrebou
novej organizácie bolo aj založenie novej sústavy dekorácií, udeľovanie väčšiny z nich nadobudlo počas 40
rokov masový charakter.
4. Po roku 1989 sa Československý zväz požiarnej ochrany pretransformoval na Zväz požiarnej ochrany ČSFR.
Po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 vznikla Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky (ďalej
DPO SR) ako právna nástupkyňa bývalého Zväzu požiarnej ochrany ČSFR na území Slovenskej republiky. Do
tohto obdobia môžeme zaradiť štvrtú skupinu hasičských dekorácií.
Zrejme najstarším známym hasičským vyznamenaním,
ktoré má priamy súvis z územím Slovenska je medaila
z celoštátneho hasičského zjazdu v Bratislave v roku
1880.
Charakter štátneho vyznamenania mala Čestná
medaila za 25ročnú záslužnú činnosť na poli hasičskom
a záchranárskom. Medaila bola založená rozhodnutím
cisára Františka Jozefa I. dňa 24. novembra 1905 a bolo
to jediné vyznamenanie v monarchii určené hasičom.
Tzv. hasičská medaila bola určená pre hasičov z
rakúskych krajín, aj keď ju obdržali i niektorí uhorskí
hasiči v rokoch 1905 – 1911. Podmienkou na jej
udelenie bola 25 ročná horlivá a prospešná činnosť v
hasičských a záchranných zboroch.
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Hneď po založení rakúskej hasičskej medaily Uhorský
krajinský hasičský zväz začal vyvíjať iniciatívu na založenie
podobného vyznamenania. Od roku 1906 na kráľovský dvor
smerovali prosby o založenie medaily, ale všetky aktivity
zostali nerealizované.
Až začiatkom roku 1911 sa Uhorský krajinský hasičský
zväz obrátil na vtedajšieho uhorského ministerského
predsedu s prosbou o pomoc pri založení tohto
vyznamenania. Ten sa 19. mája 1911 vo vec i medaily obrátil
priamo na panovníka. Medzitým príslušný referát premiéra
vypracoval návrhy stanov a výtvarného riešenia.
Cisár v odpovedi z 25. mája 1911 súhlasil s návrhom
ministerského predsedu, ale ústredné vládne orgány
v Uhorsku nedali konečný súhlas na oficiálne vydanie tejto
medaily. Bolo to motivované obavou, že vydanie medaily pre
Maďarov by viedlo i ďalšie krajiny k podobným žiadostiam.
Medaila bola nakoniec v pozmenenej forme vydaná Uhorským krajinským hasičským
zväzom, ale iba ako zväzové, nie štátne vyznamenanie. Okrem tohto vyznamenania
založil Uhorský krajinský hasičský zväz súbor vyznamenaní za výsluhu rokov. Nižšími stupňami boli medaily, ktoré
sa od seba líšili farbou kovu a hasičskou prilbou v prevýšení. Vyššími stupňami boli hviezdy.
Po vzniku Československej republiky bol založený, ako už bolo spomenuté, Zväz československého
dobrovoľného hasičstva, zastrešujúci zemské hasičské jednoty Čiech, Moravy, Sliezska, Slovenska a Podkarpatskej
Rusi. Zemská hasičská jednota na Slovensku (ďalej ZHJS) vznikla v roku 1922 a v nasledujúcich rokoch vznikla
sústava dekorácií. Tie môžeme rozdeliť na vyznamenania a odznaky. Okresné a miestne hasičské jednoty a zbory si
s vedomím ZHJS taktiež zakladali svoje pamätné vyznamenania a odznaky.
Dekorácie ZHJS delíme na 5 skupín:
1. Záslužné vyznamenania- sem patrí organizačný kríž, samaritánsky kríž, vyznamenanie za vynikajúce
zásluhy v záchrannej službe a záslužný kríž o hasičstvo. Tieto vyznamenania existovali v troch stupňoch,
zlatom, striebornom a bronzovom a sú zberateľsky vzácne.
2. Služobné vyznamenania- patria sem medaily za 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ročnú službu a kríž za 50 ročnú
službu. Práve kríž patrí pre svoje zriedkavé udeľovanie medzi najvzácnejšie slovenské hasičské dekorácie.
3. Čestné vyznamenania- radíme sem odznaky čestného členstva, zväzový odznak pre domácich členov a pre
cudzincov. Môžeme sem priradiť aj čestný odznak zakladajúceho člena.
4. Pamätné dekorácie- napríklad medaily hasičských zjazdov, Jubilejná 10 ročná celoštátna medaila (bola
založená centrálnym Zväzom československého dobrovoľného hasičstva v Prahe a dostávali ju hasiči v celej
ČSR.)
5. Ostatné dekorácie- odznak absolventa hasičského kurzu
Záujmu zberateľov sa tešia aj krásne čiapkové a prilbové
odznaky, ktoré existujú vo viacerých variantách.
Dekorácie okresných hasičských jednôt a zborov sú najmä
pamätné, ale aj záslužné vyznamenania a odznaky. Delíme ich na:
1. Pamätné vyznamenania pri okrúhlych výročiach založenia
2. Čestné odznaky zakladajúcich a čestných členov
3. Príležitostné dekorácie, medaile a hlavne odznaky, vydané
pri rôznych podujatiach a slávnostiach
Vyznamenania okresných a miestnych hasičských jednôt mali
spravidla formu päťcípej hviezdy a krížov rôznych tvarov.
Tieto vyznamenania mali väčšinou rovnakú formu a líšili sa len v detailoch, nakoľko navrhnutie a výroba
vyznamenaní a stúh podľa vlastných predstáv by bola pre okresné jednoty a predovšetkým zbory finančne náročné.
Preto výrobcovia (napríklad pražský Karnet a Kyselý) ponúkali lacnejšie riešenie, jednotné formy už spomínaných
hviezd, krížov a odznakov čestného členstva, ktoré podľa želania zákazníkov upravovali nápismi, farbami smaltu
alebo stuhy. Ak si to zbory mohli dovoliť, v niektorých prípadoch si tieto jednotné dekorácie dali upraviť napr.
odlišným stredovým medailónom resp. miniatúrkou na stužku pri hviezdach alebo prevýšením vo forme hasičskej
prilby a sekeriek pri krížoch. V niektorých prípadoch si dávali jubilujúce zbory a jednoty vyrábať podľa vlastného
návrhu pamätné medaile a kríže.
Spracoval PhDr. Martin Karásek
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- prútená záľuba

František Hrnko

„Prečo nemáš nejakého koníčka alebo záľubu, prečo niečo nezbieraš alebo
nerobíš“ – povedala mi mama, choď k susedovi, naučíš sa pliesť košíky – začína
svoje rozprávanie František Hrnko z Bytče. Svojej záľube sa venuje od roku 1989
kedy u suseda pána Podstávka Antona, prvý raz začal s pletením košíkov. Treba
podotknúť, že Ferko popri svojom koníčku – ktorý mimochodom v Bytči
vykonáva asi sám, sa venuje aj pestovaniu ovocných stromov a najnovšie aj
odlievaniu sviečok z vosku. No mi sa vráťme k samotnému pleteniu... Najlepšie
obdobie na zber prútia je čas po prvých mrazoch, t.j. približne november až
marec, pokiaľ nezačnú pučať listy, pokračuje svoje rozprávanie Ferko Hrnko
a dodáva: „Keď idem na prútie – nie je vhodná smutná vŕba, vŕba pri riekach je
najlepšia – ostrihám vŕbový krík až do ježka. Doma si roztriedim prútie na malé,
stredné, veľké, prútie triedim aj podľa farby. Používam techniku 24, t.j. 24 rebier,
24 prútikov... Začínam spodkom, krížikom, pokračuje dníčko, vyvedú sa bočné
prútiky, vypletú sa steny, na vrchu obruba + rúčka. Po vysušení 2-3 týždne pri
normálnej teplote, potom sa košík ešte vystuží, aby z neho nebola „harmonika“.
Pokiaľ sa mi podarí, kombinujem pletenie aj farebne – čierne, hnedé, červené a zelené prútiky, podľa toho robím
vzorku. K svojej činnosti potrebujem toto náradie: ostrý špicatý nožík, ostré záhradnícke nožnice, ihly z tvrdého
dreva, hrubšiu palicu na utláčanie medzi rebrami. Zhotovujem od hubárskych košíkov, malých ošatiek na drobné
ovocie alebo chlebík po veľké koše ¾kové na seno, drevo cez opletanie demižónov až po korbáče na veľkú noc. Taký
stredný hubársky košík dokážem po dlhoročnej praxe bez zbierania prútia spraviť za 3,5 hodiny. Raz som plietol
taký veľký kôš na seno, že neprešiel cez dvere, a tak sme ho museli dávať von z mojej dielne cez okno. Učil som
pliesť asi štyroch ľudí, no ani jeden sa tomu ďalej nevenuje.

Veľkonočné korbáče z ktorých majú najväčšiu radosť
ženy a dievčatá na Veľkonočné sviatky sa dajú
zhotovovať z ôsmich alebo štyroch prútikov, ale Ferko
nám ukázal korbáč, ktorý robí z deviatich prútikov + 4
ozdobné. Po takmer štvrťstoročnej praxi dokáže upliesť
takýto korbáč v metrovej dĺžke za necelú polhodinu.
Na záver treba dodať, že na bytčiansku sa ešte stále nájde
dosť šikovných a zručných ľudí, ktorí sa snažia udržiavať
tradície a remeslá, medzi nich so svojou činnosťou určite
patrí aj Ferko Hrnko.
Spracoval JL
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Z pera amatéra - ďalšia báseň
z pera Vladimíra Luláka
Keď padal smútok ako popolček
Padla na mňa sadza smútku,
čierna ako špatný deň
padla na mňa a už nechce vstať,
na kabáte nálad občas bledne
jej sviatočný, čierny šat.
.

Bola to náhoda,
keď padal smútok ako popolček,
hlúpa náhoda, že som tam vôbec stál,
nezmyselnosť tohto sveta,
som v tú chvíľu nezbadal.

Ako drahý šperk,
zostal mi tento zvláštny diadém,
ako peha, ktorá krášli tvár,
znamienko divnej čiernej krásy,
dostal som ako malý dar.

Spracoval JL

Široň z Bytče opäť tretí
Zo závodu, ktorý sa uskutočnil 11. 8. 2013 v Očkove si mladý jazdec
Peter Makyňa odniesol cenu za tretie miesto, na tomto výkone sa
podpísal aj zlý technický stav vozidla. V Oslanoch, dňa 29. 9. 2013 sa
široň neumiestnil, nakoľko sa na jeho Golfe počas kvalifikácie
„rozsypala“ prevodovka a vytiekol z nej olej a tak sa nedostal do
finálovej jazdy.

Hovorí Juraj Dzurec: „Ako som už
minule spomínal, potrebovali by sme
vymeniť auto a stále nám chýba
tréningová dráha. Na aute sa
neustále
objavujú
technické
problémy, raz je to porucha prevodovky, keď je prevodovka
v poriadku, tak „štrajkuje“ motor alebo predná náprava. Mechanici
tak majú neustále kopec práce s opravami a stojí nás to nemalé
peniaze. Určite by sa nám hodil dajaký sponzor.“

Petrík Makyňa dodáva: „Budúci závod, ktorý bude 13.
októbra 2013 v Gajaroch už bude hádam bez poruchy
a mechanici budú sledovať závod s rukami vo vreckách.“
Dianie v autokrosovom športe budeme aj naďalej sledovať...

Spracoval JL
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Čas husacích hodov
Zemiakové lokše
Potrebujeme: 500 g zemiakov, 150 g hladkej múky, 1 kávovej lyžičky soli
a husaciu masť
Postup: Zemiaky uvaríme v šupke a ošúpeme ich. Vychladnuté ich pomelieme mlynčekom na mäso, osolíme a
pridáme múku. Vypracujeme jemné, vláčne cesto. Na doske posypanej múkou vypracujeme hrubší valec s
priemerom asi 5 cm, ktorý rozdelíme na rovnaké časti (asi 2 cm pláty) a tie vyvaľkáme asi na 0,5 cm hrúbku.
Nasucho opečieme na rozpálenej platni z oboch strán. Horúce mastíme najlepšie husacou či kačacou, prípadne
bravčovou masťou a ukladáme ich na seba. Potom ich prikryjeme, aby sa lokše sparili a boli vláčne.

Plnka do pečenej husi
Potrebujeme: rožky, vajcia, pečienku, cibuľu, rascu, soľ, korenie, trošku vegety, trošku majoránky
Postup: Rožky nakrájame na kocky a trošičku polejeme mliekom. Na panvici opražíme cibuľku, potom
pridáme pečienku, osolíme, okoreníme, pridáme majoránku a trošku vegety. Restujeme do mäkka. Vychladenú
zmes dáme ku rožkom. Do zmesi pridáme toľko žĺtkov , koľko je rožkov. Premiešame. Z bielkov urobíme tuhý
sneh, ktorý potom jemne vmiešame do zmesi. Hotovou zmesou naplníme hus alebo kačku.

Parená knedľa
Potrebujeme: 1kg polohrubej múky, jedno vajce, čerstvé droždie, kryštálový cukor, 3 dcl mlieka a soľ
Postup: Do múky, vajíčka a soli pridáme vykysnutý kvások pripravený z mlieka, cukru a kvasníc. Cesto musí
byt polotuhé, ak je moc tuhé, podľa potreby dolejeme vlažné mlieko. Cesto necháme vykysnúť. Z vykysnutého
cesta si pripravíme knedle ktoré po 20-tich minútach dáme pariť na 18-20 minút. Po vytiahnutí z pary potrieme
knedle olejom.

Červená kapusta na sladko
Potrebujeme: červenú kapustu, olej, soľ, hladkú múku, rascu, bobkový list a trochu medu
Postup: Červenú kapustu pokrájame a dáme do hrnca, pridáme trochu oleja, soľ, celú rascu, bobkový list,
podlejeme vodou a necháme dusiť. Počas dusenia si pripravíme karamel z dvoch PL medu na panvici.
Skaramelizovaný med pridáme do dusiacej sa kapusty. Keď je už kapusta mäkká rozrobíme si 1,5 dcl vody s
hladkou múkou, rozmiešame a prilejeme do kapusty na zahustenie. Nakoniec len dochutíme octom, cukrom
alebo korením podľa chuti.

K husacím hodom, Vám v mene celého kolektívu
GALZA PRESS prajeme dobrú chuť...
Spracovala Barča
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