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

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

3
Ročník II.
2014

www.collectorum.eu
Tým, ktorým sa nedostane do rúk ...
Občianske združenie GALZA s podporou
grantového fondu mesta Bytča vydalo pri
príležitosti Druhej zberateľskej výstavy
odznak v náklade 200 kusov, ktorého výrobu
pre nás zabezpečila Mincovňa Kremnica, š.
p. V duchu vydávania odznakov by sme
chceli pokračovať každý rok - jeden odznak
ročne, vždy s inou povrchovou úpravou, s
tým istým námetom a v tom istom náklade.
Odznak bol členom zberateľskej komunity
odovzdávaný spolu s certifikátom.
Na výstave môžu návštevníci vidieť zbierky
členov zberateľského klubu - poštové
známky,
zápalkové
nálepky,
mince,
bankovky, pivný materiál, zapaľovače,
modely hasičských autíčok, fotografickú
technika, ale aj model šliapacieho autíčka a
funkčný bicykel z roku 1938. Výtvarnou
tvorbou sa na výstave prezentujú pani
Kasagrandová - ikonopisectvo a maliarky
Zdenka Hrtánková a Janka Uhláriková.

OTVÁRACIE HODINY
SOBÁŠNEHO PALÁCA V BYTČI
pondelok - zatvorené
utorok - nedeľa - 9.00 - 17.00
(v 30 min. vstupoch, posledný vstup o 16.30)

obedňajšia prestávka - 11.30 - 12.00
Spracoval JL

Okienko pre filokartistov
Pohľadnica na pokračovanie

Smutná správa

Ladislav Treskoň (1900 – 1923)
– rodák z Petrovíc, maliar a grafik
Osveta Praha vydala súbor 12tich pohľadníc,
dnes uvádzame šiestu „Gazda zo Štiavnika“

Dňa 20. 9. 2014 vo veku 83 rokov nás navždy

Dňa 20. septembra 2014 nás vo veku 83 rokov navždy
opustila p. Sidónia Masaryková, ktorá nám
opustila p. Sidónia Masaryková (dcéra p. Sidónie
ochotne ktorá
poskytla
informácie
o fabrike
na o
Bačkovej),
nám ochotne
poskytla
informácie
fabrike
nav minulom
zápalky aročníku
pomohla
nám „Sirková“
identifikovať
zápalky
v seriáli
niektorých zamestnancov Juraja Reittra zo spoločnej
vždy sa tešila na nové číslo GALZAPRESSU a
fotografie v minulom ročníku v seriáli „Sirková“ „držala
nám palce“.
Česťčíslo
jej pamiatke.
vždy
sa tešila
na nové
GALZAPRESSU a
„držala nám palce.“

Česť jej pamiatke.

Pravidlá bytčianskeho nárečia
Slová a frázy hodne používané na bytčiansku kedysi ale aj dnes.
firštok – drevená zárubňa
zajmac – utekať, ale aj jesť
zaosiačic - zacviknúť

gace - nohavice
hontŕlac – kolísať
vyšvochtac - vyčúrať sa

Keď sme za niečím ľutovali, napríklad, že sme niečo neurobili... - vedeli nám rodičia povedať:
„Pozde ric bic, keď sa už posrala!“
Spracoval JL
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Materiál z inaugurácie poštovej
známky - Sobášny palác v Bytči
V piatok 19. 09. 2014 v Sobášnom paláci v Bytči
prebehlo otvorenie Druhej zberateľskej výstavy a súčasťou
bola inaugurácia príležitostnej poštovej známky s tematikou
Sobášny palác v Bytči.
Inaugurácie sa zúčastnili autor výtvarného návrhu
poštovej známky akad. mal. Robert Bruhn a rytec známky
Mgr. Art. Jozef Česla.
Inauguračnú reč a príhovor predniesol primátor Bc.
Miroslav Minárčík, člen Zväzu slovenských filatelistov
JUDr. Otto Gáťa, Ing. Jarmila Brichtová, vedúca odboru
poštových služieb na Ministerstve dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja, predseda Poštového regulačného
úradu J. Fľak a predseda Klubu filatelistov Stanislav
Helmeš.

Poštová známka vo forme upraveného tlačového listu

Obálka prvého dňa - FDC

Príležitostná pečiatka

Spracoval JL

Card maxima - analogická pohľadnica
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Od žandárov a četníkov po Verejnú
bezpečnosť v Bytči - pokračovanie
V tomto čísle Galzapressu, Vám priblíţime udalosť ktorá sa odohrala na bytčiansku v auguste 1939 a to je
dislokovanie nemeckého vojska vo veľkobytčianskom okrese.
Informácie čerpáme z hlásení okresného náčelníka Okresného úradu vo Veľkej Bytči, ktoré spracoval pre
Prezídium krajinského úradu v Bratislave.
Správa okresný náčelník Dr. Trnka vypracoval 9.8. 1939 pod číslom 692/1939 a je uloţená v archíve v Ţiline.
Dňa 5. 8. 1939 prišli do obce Dlhé Pole 4 čaty nemeckého vojska s protilietadlovými delami. Vojsko ubytovali
do budovy rímskokatolíckej ľudovej školy. Vojsko bolo s hlavným veliteľstvom vo Veľkej Bytči spojené
prostredníctvom 8 motocyklistov.
Dňa 6. 8. aţ 8. 8. 1939 prišlo do Veľkej Bytče asi tisíc vojakov nemeckého vojska. Hlavné veliteľstvo mali
v meštianskej škole. Vojsko ubytovali tieţ v meštianskej škole a zatriedili po ľudových školách a súkromných
bytoch. V priestranstve pri meštianskej škole na nachádzalo asi 20 nákladných áut a 80 motocyklov. Pri ţeleznom
moste cez Váh zaparkovali ďalších 120 nákladných áut, ktoré priviezli vojakov a kone cez Makov. Hlavný
proviantný sklad vojaci vytvorili v priestore dobytčieho trhu, teda na Rajčuli. Odtiaľ zásobovali vojská v okrese.
V obci Hliník nad Váhom, vo Veľkej Kotešovej a Zemianskej Kotešovej je ubytovaných asi tisíc vojakov
protileteckého a protitankového delostrelectva. A to v školách a súkromných domoch.
V Zemianskej Kotešovej na pravom brehu Váhu na lúke umiestnili asi 300 koní a 50 nákladných áut naloţených
muníciou.
Dňa 8. 8. 1939 prišlo do obce Veľké Rovné asi 1500
vojakov. Rozmiestnení boli vedľa cesty a po lúkach
smerom do Turzovky.

Dňa 10. 8. 1939 dopravila nemecká armáda v počte 300
muţov asi 10 pontónov do obce Mikšová. Títo vojaci,
ţenisti, by v prípade zničenia mostu cez Váh postavili
pontónový most cez Váh v Mikšovej, kde bol Váh najuţší. Zásobovanie vojska prebiehalo z Protektorátu denne
nákladnými autami.
Na trhu vo Veľkej Bytči bolo badať nedostatok niektorých poľnohospodárskych produktov a to mlieko, vajcia.
Produkty boli predávané za neúmerne vysoké ceny a to za kilo masla 20 korún a predtým 14 korún. Jedno vajce 60
aţ 70 halierov a predtým 50 halierov. Nárast cien zapríčinili vojaci, ktorí platili gazdom tieto ceny. Notársky úrad
preto poţiadal veliteľstvo posádok, aby nariadili vojakom, aby zbytočne nepreplácali a kupovali za beţné ceny.
Ceny vojakom zaslali vo výkaze.
Dňa 13. 8. 1939 oznámilo posádkové veliteľstvo nemeckej armády četníckemu veliteľstvu, ţe asi o 0.30 hodine
toho dňa bolo vystrelené na stráţneho vojaka v ľudovej škole v Zemianskej Kotešovej. Strieľalo sa z revolvera 2
razy. Nemecký vojak po strelcovi vystrelil raz z pušky. Policajné orgány udalosť vyšetrili a zistili, ţe údaje
stráţneho o streľbe sú nepravdepodobné. Policajné orgány našli vysvetlenie, udalosti. Po poľnej ceste mohol isť
niekto napríklad mládenec od milej a stráţny v domienke, ţe sa niečo chystá vystrelil na neho z pušky. Výstrely
z revolvera si vymyslel.
Dňa 12. 8. 1939 medzi 22.30 hodinou aţ 23.00 hodinou videl nemecký vojak v táborisku vojska na lúke pri Váhu
v Zemianskej Kotešovej pobehovať psa. Neskôr údajne videl muţa pri nákladom aute s muníciou. Muţa vojak
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vyzval aby zastavil. Ten neuposlúchol a tak stráţny na muţa vystrelil. Muţ zmizol v tme. V táborisku nastal poplach
a vojaci vystrelili svetlice ţltej farby. Vojak tieţ udával, ţe bolo hodené kameňom do automobilu s muníciou
neznámym muţom. Policajné orgány zistili, ţe vojak si udalosť vymyslel. Kameň priniesol k autu aby ospravedlnil
streľbu z pušky. No a muţ v táborisku to bol vlastne šramotiaci pes, ktorý ohrýzal kosti pri kuchyni.
Po týchto výstreloch sa vzbudili vojaci ubytovaní v stodole v Zemianskej Kotešovej a vyšli na ulicu. Keď vyšli
na ulicu, videlo svetlo pouličnej lampy a zdalo sa im podozrivé. Vrátili sa nazad do stodoly a počuli ako niekto do
stodoly hodil dvakrát kameň. Túto udalosť hlásili 13. 8. 1939 svojmu nadriadenému kapitánovi a ten svojmu
nadriadenému majorovi. Major zasa okresnému veliteľovi četníkov vo Veľkej Bytči. Major hlásil, okresnému
veliteľovi, ţe stodola je majetkom miestnej ţidovky a tá nechce aby tam bolo ubytované vojsko a niekoho si najala,
aby do stodoly hádzal kamene a vojakov znepokojoval. Ţandári zistili, ţe stodola je majetkom ţelezničného
zriadenca Jozefa Dzuriana a nie ţidovky. Na bráne stodoly sa nenašli stopy po hádzaní kameňom. Je moţné, ţe zvuk
vydali jablká, ktoré padali z neďalekej jablone.
Po poplachu na lúke v Zemianskej Kotešovej vojaci vyslali hliadku a tá v obci natrafila asi o 24.00 hodine na 4
muţov a odviedla ich do táboriska, neskôr do školy a po výsluchu ich uväznili v pivnici školy. Osoby zaistené
13.8.1939 boli Štefan Hrtánek číslo popisné 13, jeho strýko Ján Hrtánek číslo popisné 10 obidvaja zo Zemianskej
Kotešovej. František Šmedla a František Vokál, obaja národnosti českej zamestnaní v Zbrojovke v Povaţskej
Bystrici. František Šmedla a František Vokál prišli 12. 8. 1939 na návštevu ku Hrtánkovi a 13. 8. 1939 sa chceli
vrátiť domov. Štefan Hrtánek pracoval v Zbrojovke a jednalo sa o dobrých známych, ktorí pracovali na tej istej
dielni. Vojaci ich prepustili z väzby. Títo štyria vo výpovedi uviedli, ţe počuli na lúke streľbu a mysleli si, ţe vojaci
majú nočné cvičenie. Na základe týchto udalostí vydal nemecký veliteľ rozkaz o pouţití zbrane a ten bol
prostredníctvom notárskeho úradu vybubnovaný v obci.
Z hlásenia Dr. Trnku, okresného náčelníka pre
Prezídium krajinského úradu zo dňa 9. 8. 1939 vyčítame
tieţ o príchode nemeckého vojska do okresu.
Dr. Trnka v hlásení uvádza, ţe nemecké vojsko prišlo do
obcí okresu Veľká Bytča a do Dlhé Pole, Veľké Rovné,
Veľká Bytča, Kolárovice, Štiavník, Hliník nad Váhom,
Malá Bytča osada Mikšová.

Dr. Trnka konštatuje, ţe keby vojsko zostalo ubytované v školách aj po 1. 9. 1939, tak je ohrozene vyučovanie
v školách. Ţeby preto Nemci napadli Poľsko práve 1. 9. 1939? Aby mohlo začať vyučovanie v školách načas?
Opevňovacie práce neboli v okrese vykonávané. Uvaţovalo sa s nimi len v obci Dlhé pole.
Vojaci sa k obyvateľom správali korektne a taktieţ obyvatelia k vojakom, no obyvateľstvo bolo prítomnosťou
vojska rozrušené.
V ďalšom hlásení to dňa 23. 8. 1939 okresný náčelník Dr. Trnka uvádza.
Dňa 21. 8. 1939 popoludní zadrţali vojaci medzi Čadcou a Turzovkou 13 muţov, 4 ţeny a 4 deti. Boli to utečenci
z Karvinej, ktorí pre neznesiteľné prenasledovanie zo strany poľských úradov hľadali záchranu na Slovensku.
Okrem jedného zadrţaného, ktorý bol národnosti českej, boli ostatní zadrţaní národnosti nemeckej. Zadrţaných
dopravili do Čadce, kde ich vypočuli a odtiaľ previezli nákladným automobilom o 20.00 hodine toho istého dňa do
Veľkej Bytče. Vo Veľkej Bytči prenocovali u vdovy Barbory Majtánovej a 22. 8. 1939 ráno ich dopravili do Ţiliny.
Tu zriadilo veliteľstvo nemeckej armády pre utečencov z Poľska koncentračný tábor.
Výsluch zadrţaných vykonalo nemecké vojenské veliteľstvo vo Veľkej Bytči a k zadrţaným nepripustili nikoho.
U Barbory Majtánovej prenocovali pod dozorom vojska.
Podľa nezaručených správ utieklo z Poľska na Slovensko od 19. 8. 1939 do 23. 8. 1939 asi 100 utečencov.
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Predsedníctvo vlády v Bratislave vydalo 4. 9. 1939 nariadenie o spôsobe platenia ríšskonemeckého vojska
ríšskymi markami. Podľa vládnej vyhlášky o prepočítavacom kurze pre vojsko zo dňa 29. 8. 1939 bude platiť
obyvateľstvo vojakom v slovenskej mene a len vo výnimočných prípadoch v nemeckej mene a to v kurze 1:10.
Tento kurz platil, len pri predloţení preukazu nemeckého miesta. Inak ak dotyčná osoba nepredloţila preukaz, teda
tento preukaz dokladoval, ţe sa jedná o peniaze od vojakov, tak banka vyplatila len 7 korún za 1 marku.
Aby sa zabránilo škodám pre obyvateľstvo, tak Slovenská banka v Bratislave menila v kurze 1:10 aj na základe
hodnoverného preukázania, ţe sa jedná o peniaze od vojakov. Hodnovernosť teda museli potvrdiť úradné soby a to
okresní náčelníci, vojenskí miestni velitelia, notári, starostovia, prednostovia obci. Teda občan musel takto
dokladovať, ţe predal tovar vojenskej osobe.
Je nutné uviesť, ţe na území vojnovej Slovenskej republiky boli v obehu pašované marky v nekontrolovateľnom
kurze, ktoré boli získané ale ďaleko niţším kurzom ako 1:10. Vznikali by tým zisky na úkor Slovenskej banky
v Bratislave alebo Ríšskej banky.
Na základe výnosu Prezídia ministerstva vnútra v Bratislave bola nariadená s okamţitou platnosťou nepretrţitá
sluţba na okresnom úrade vo Veľkej Bytči. Ako dôvod je uvedené prechod nemeckého vojska cez obce notariatov
Dolný Hričov, Predmier a to od Trnavy na Ţilinu.
Notár v hlásaní Obvodného notárstva v Dolnom Hričove dňa 29.9. 1939 hlási, ţe škody spôsobené vojskom sa
v jeho obvode nevyskytli. Iba v obci Horný Hričov vojsko zriadilo zajatecké baraky na parcelách číslo 630 a 631
o celkovej ploche 4 hektáre a 80 árov. Tieto parcely boli vo vlastníctve bývalých urbarialistov v Hornom Hričove
a títo si náhradu škody uplatnili u veliteľstva nemeckého vojska v Budatíne.
Prezídium ministerstva vnútra v Bratislave vydalo 28.8. 1939 „Mimoriadne opatrenie v záujme obrany
Slovenskej republiky“. Číslo 11.198/1939 prez.
Z nariadenia vyplýva nasledovné:
1. Zaistenie áut pre Hlinkovú gardu prevedú na návrh Hlinkovej gardy okresné alebo štátne policajné úrady
2. Nespoľahlivým osobám ihneď odoberte rádioaparáty a uloţte ich u obcí alebo pouţite k prenosu verejných
prejavov
3. Zakazuje sa dovoz a doprava všetkých časopisov vydávaných v Protektoráte vyjmúc nemeckých, ďalej
v Poľsku a v Maďarsku vyjmúc časopisy Slovenskej jednoty.
4. U všetkých okresných úradov a štátnych policajných úradoch zriadiť nepretrţitú sluţbu aţ do odvolania.
Okresný úrad výnos prezídia spracoval a posunul ho sluţobným postupom 31.8. 1939 okresnému četníckemu
veliteľovi a všetkým četníckym staniciam v okrese.
Ţandárska stanica Predmier hlásila 4. 9. 1939 Okresnému úradu nasledovné: Dňa 2. 9. 1939 v dohode s miestnym
veliteľom Hlinkovej gardy Martinom Porubcom boli zhabané radioprijímače nespoľahlivým osobám a to:
Ľudevítovi Rosenzweigovi, Armínovi Rosenzweigovi, Arúrovi Rosenzweigovi, Tiborovi Neumannovi,
Františkovi Vítkovi, Valérovi Divišovi. Všetci z Premiera. Zhabané rádioprijímače uloţili na notárskom úrade
a jedno je vyuţívané na četníckej stanici.
Vo Veľkom Rovnom dňa 6. 9. 1939 odobrali Jaroslavovi Zátopkovi z Veľkého Rovného rádioprijímač značky
Telefonken a uloţili proti potvrdeniu na obecnom úrade.
Takisto 17. 9. 1939 odobrali a uloţili radioprijímač značky Telefonken aj Jozefovi Gáborovi z Veľkého Rovného.
Dňa 20. 9. 1939 miestnym četníctvom z četníckej stanice Predmier v dohode s miestnym veliteľom Hlinkovej
gardy Jozefom Rosinom zhabali radioprijímače týmto občanom a to:
Jozefovi Moravcovi, Jánovi Marčulincovi, Františkovi Bajerovi. Zhabané rádioprijímače uloţili na obecnom
úrade u starostu obce Františka Vozárika v Hrabovom.
Ţandárska stanica v Predmieri hlási, ţe v ich obvode zhabané radiorpijímače, ktoré zhabali Ľudovítovi
Rosenzweigovi, Armínovi Rosenzweigovi, Artúrovi Rosenzweigovi, Tiborovi Neumannovi, Františkovi Vítkovi,
Valérovi Divišovi všetkým z Predmiera. Jozefovi Morvcovi ţelezničiarovi, Jánovi Marčulincovi ţelezničiarovi
a Františkovi Bajerovi hostinskému z Hrabového. Tieto boli v dňoch 2.10. aţ 7. 10. 1939 zaplombované Gejzom
Ganzlerom, obchodníkom s rádioprijímačmi z Veľkej Bytče za prítomnosti stráţmajstra Mateja Kasáka a po
opatrení pečiatkou ţandárskej stanice vrátené. Po zaplombovaní sa majitelia sťaţovali, ţe lep nedrţí a rádio pri hraní
sa rozohreje a plomby, nálepky sa samočinne odliepajú. Ţandári vykonali nápravu.
Jozefovi Moravcovi, úradníkovi zo ţeleznice z Hrabového rádioprijímač 30.9. 1939 vrátili na príkaz okresného
úradu číslo: č.j. 877/39, z dôvodu jeho odchodu do Protektorátu.
Dňa 9.10. 1939 hlavný stráţmajster Ján Kuciak a stráţmajster Matej Kasák v prítomnosti ţelezničného úradníka
Valera Lazara dodatočne zaplombovali rádioprijímač Jozefa Moravca. Mal síce odísť do Protektorátu, no menovací
prepúšťací dekrét mu bol zrušený a tak mal nastúpiť znovu do sluţieb Slovenskej ţeleznice.
Dňa 30. 8. 1939 ţandári zhabali časopis Telegraf vo Veľkej Bytči a to u Pavla Dubnicaya 70 kusov, Jozefa
Hlucháňa 31 kusov, Františka Pritela 19 kusov, Jána Kvačka 16 kusov. Všetky časopisy odovzdali okresnému
úradu.
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Spracoval PhDr. Martin Gácik
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Rozprávanie Fedora Salajku,
člena zberateľského klubu
Unikátna známka!
Pri príleţitosti inaugurácie poštovej známky „Sobášny palác v Bytči“ v spojení
s výstavou zberateľov občianskeho zdruţenia GALZA dňa 19.9.2014, si spomínam
na príhodu, ktorá sa stala v roku 1946-1948, kedy tieţ bola vydaná v Bytči známka
tzv. „Smútočný Masaryk“. Jej vydavateľ nebol nik iný ako Milan Vároš (dţudţa),
dnes významný slovenský spisovateľ, autor mnohých kníh, perzekvovaný novinár
p. Fedor Salajka
a Čestný občan Bytče - PhDr. Milan Vároš.
Mali sme vtedy okolo 11-12 rokov a tak
ako väčšina chlapcov prepadli sme i my čaru
zberateľstva a pekných obrázkov na
poštových známkach.
Filatelii sme nerozumeli, ale i tak sme
poctivo zbierali, vymieňali a chválili sa kto
má koľko štátov. Najviac boli cenené exotické
a zahraničné, napr. Guinea, Togo, Eritrea a
pod. Z európskych štátov San Marino,
Vatikán, Andora atď.
Z domácich bola najvzácnejšia „Smútočný
Masaryk“, pretoţe ju okrem Milana Vároša,
nikto nemal a tak sme závideli... Márne sme
sa ju snaţili niekde získať.
Ja s Igorom, čo sme mali reţijné lístky na vlak, sme dokonca vycestovali do Ţiliny, kde sa v
tom čase otvorila predajňa „Pofis“. Márna bola naša snaha, známku sme nezohnali. Aţ neskôr
sme sa dozvedeli, ţe takáto známka nebola v Československu vydaná, ale ţe si ju vyrobil sám
Milanko. Uţ v mladosti snaţivý chlapec - výkuk, aby nezaostal so svojou zbierkou za ostatnými
a aby mal niečo originálne. Podarilo sa!
Nie je známe koľko exemplárov Milanko vyrobil, ale ak by ich niekto našiel, nech sa prihlási
v redakcii nášho časopisu, aby mohla byť aj táto známka „Slávnostne inaugurovaná“. Zberateľ
bude naším zdruţením GALZA odmenený.

Ruská kuchta!
„Smútočný Masaryk“

V sedemdesiatych rokoch prebiehala tzv. „normalizácia“. Budoval sa „rozvinutý socializmus“ hoci nikto
nevedel čo ten rozvinutý znamená. Pýtal som sa aj mnohých straníkov naivne sa domnievajúc, keďţe chodia na
stretnutia, ţe to budú vedieť. No nikto nevedel. Vytvoril som si teda vlastnú teóriu, ţe to budú asi tie rozvinuté rad
(šóry) kúpuchtivých zákazníkov pred našimi obchodmi. Všetka česť, nezamestnaných, ani bezdomovcov sme
nemali a hoci sa plnil plán na 99,9 %, prijímali sa soc. Záväzky, súťaţilo sa o tituly „hrdinov socialistickej práce“
tovaru v obchodoch akosi pochybovalo. Či to boli televízory, ľadničky, práčky, vane o kúpeľne bo i sviečky, alebo
toaletný papier. Ten kto tieto veci chcel, musel mať známeho obchodníka, alebo si vystáť dlhú radu s tým, ţe sa
naňho uţ neostane.
Jedného dňa som sa niečo potreboval spýtať manţelky, ktorá bola učiteľkou a tak som volal do školy. Telefón
zodvihla sekretárka Lydka a keď som si pýtal manţelku, tak mi s poľutovaním oznámila, ţe manţelka má hodinu,
ale ţe ak je to niečo dôleţité, tak mi ju dá zavolať. Ja na to, ţe netreba, ţe to nie je nič súrne. Do dnes neviem, ako
ma vtedy napadlo povedať, ţe v ţeleziarstve u Šeptáka (bývalý Ganzler) majú ruské kuchty za 5 Kčs. Dúfal som, ţe
sa opýta: „Aké to môžu byť kuchty za 5 Kčs?“ Na čo som mal odpoveď ţe to je (ešus) za 4 Kčs a píšťala za 1 Kčs.
Bohuţiaľ sekretárka Lydka ma ani nechala dopovedať a vidinou výhodného nákupu telefón poloţila.
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Okolo 13.00 zvoní telefón zo školy. Zdvihnem a Lydka aj s manţelkou mi začali nadávať, ţe čo si robím z ľudí
srandu, či nemám uţ nič lepšieho na práci. Keď mi poriadne vyčistili ţalúdok, začali rozprávať aká aféra z toho
vznikla.
Lydka ako dobrá kolegyňa pohotovo informovala svoje kamarátky, tie zas svoje kamarátky a tak začali v škole
za krátko spisovať zoznam kto koľko kúcht chce. Súdruţka riaditeľka Hariňová nakoľko 5 Kčs bola výhodná cena si
objednala 3 kusy. Peniaze sa vyzbierali a keďţe počet záujemcov bol veľký, bola vyslaná školníčka aj s poţičaným
vozíkom zo školskej jedálne na nákup. Samozrejme sa vrátila s prázdnym. O 12.00 malo ţeleziarstvo prestávku, tak
bolo zatvorené. To uţ ale medzi časom začali fungovať „tam tamy“.
Správy o ruských kuchtách sa rozletela na MNV, závod Makyta a podobne. Chudák Šepták sa nestačil čudovať,
keď o 13.00 otváral obchod, prečo stojí dlhá rada pred dverami predajne. Kaţdý chcel ruskú kuchtu. Darmo
presviedčal, ukazoval dodacie listy, ţe ţiadne kuchty nedostal, ale aj tak neverili a mysleli si, ţe ich schoval pre
známych ako podpulťák ako bolo vtedy zvykom. Nakoniec napísal sa dvere oznam: „Ruské kuchty už nemáme“
Táto vcelku úsmevná príhod mala však aj „politickú dohru“. Súdruţka učiteľka Hariňová ako správna
normalizátorka ma chcela dať „riešiť“ na straníckom výbore pre „znevažovanie sovietskej techniky“. Ako to
dopadlo neviem keďţe manţelka ani ja sme neboli straníci nám to mohlo byť ukradnuté. U manţelky sa to prejavilo
šikanovaním a nízkymi odmenami od súdruţky riaditeľky napriek dobrým pracovným výsledkom mojej manţelky.
Zbierať sa dá všetko. Umelecké predmety i gýče (niekedy snáď budú cenné), známky, medaily, hračky, etikety,
vtipy atď. Nazdávam sa, ţe aj takéto príbehy, ktoré sa skutočne stali. Ako spomienka na časy nedávno minulé patria
na stránky nášho časopisu.

Z výstavných exponátov pána Fedora Salajku, ktoré môžete vidieť na
Druhej zberateľskej výstave v Sobášnom paláci v Bytči
Fedor Salajka

Spracovala Barča

Spracovala Barča
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Auto-moto
IV.diel
Dnešný seriál začíname „kultovým“ automobilom KdF-Wagen
„Chrobák“. Tento automobil sa začal vyrábať v roku 1938 a vyrábal sa
do roku 2003 (od roku 1998 sa celá výroba preniesla do Mexika).
Návrh vyšiel z dielne rakúskeho
konštruktéra Ferdinanda Porscheho.
V roku 1933 schválil Adolf Hitler
nákresy „Volks-Wagenu“ - ľudového
automobilu. Automobil skonštruovali
tak, aby odviezol dve dospelé osoby,
Volkswagen „Chrobák“ na cigaretovej kartičke tri deti rýchlosťou 100 km/h a aby si
ho mohli dovoliť kúpiť občania tretej ríše. Preto aj nadobúdacia cena auta
zodpovedala cene malého motocykla (990 ríšskych mariek). Označenie
„Chrobák“ dostal až v roku 1967. Bol vyrábaný v mnohých prevedeniach. Volkswagen „Chrobák“ na poštovej
známke Jersey
Celkovo bolo vyrobených skoro 22 miliónov kusov.
Tak isto vo Francúzsku v rokoch 1937 - 1938 vzniká
prvých 49 prototypov ľudového auta Andrého Citroёna
2CV - „kačka = dáždnik na štyroch kolesách“, ktoré má
odviesť dvoch sedliakov so slamníkom na hlavách a vrece
zemiakov cez poorané pole rýchlosťou 60 km/h so
spotrebou benzínu 3 litre
na 100 km a to tak, aby
sa nerozbilo ani jedno
Citroёn 2CV na poštových známkach vajce v košíku. Firma
Citroёn začala jeho výrobu až po vojne. Dopyt po
automobile bol taký obrovský, že čakacia doba na auto bola až 6 rokov a jeho
výroba skončila v roku 1990. Spolu bolo vyrobených 5114968 „kačiek“ . Francúzi
Citroёn 2CV na poštovej známke
ho v ankete v roku 1999 zvolili za auto storočia.

Renault 4CV na poštovej známke

V roku 1939 je Louis Renault inšpirovaný vozidlom KdF, neskoršie známym ako
VW - chrobák a začína pracovať na vývoji ľudového auta s motorom vzadu - 4CV.
Vojna pohltila jeho plány a sám sa nedožil
výroby tohto auta. Prvý automobil je vyrobený
až v roku 1947. Je víťazom vo svojej triede na
Rallye Monte Carlo, ale aj na 24 hodín Le Mans.
V roku 1952 so špeciálne upravenou karosériou
a motorom dosahuje na okruhu priemernú
rýchlosť 173 km/h.
Renault 4CV na poštovej známke

Kultovým“ automobilom budeme aj končiť
dnešný diel - kultové auto vo východnom
bloku. Jedná sa o Trabant 600 - 601 Combi
a limuzína. DD-róni ako sme volali
„východných“ Nemcov, ktorí na ňom
prejazdili cez leto celú „východnú Európu“.
Sám som mal niekoľko Trabantov konštrukčne boli veľmi jednoduché - mali
slabé pérovanie a ešte slabšie kúrenie.
Unikátom bola ociachovaná mierka benzínu,
s ktorou sa meral stav nádrže.

Trabant na aršíku aj v pečiatke
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Nakoľko mal automobil svoj typický zvuk vďaka dvojtaktnému motoru
a blatníky, prednú kapotu, povrch dverí a strechu z bakelitu - vyslúžil si
mnoho humorných pomenovaní, napr. rozzúrený vysávač, PVC - Jaguár
alebo BMV - bakelitové motorové vozidlo a taktiež tradovalo mnoho
prirovnaní, vybral som dve najslušnejšie:
1. Aký je rozdiel medzi Trabantom a prespankou? - žiadny - obaja sú
hanba v rodine.
2. Aký je rozdiel medzi Trabantom a manželkou? - žiadny - obaja
uspokoja ale nenadchnú.

Trabant na poštovej známke

Séria zápalkových nálepiek venovaná histórií automobilky ŠKODA

Séria poštových známok Šejchátu Adžmán

V dnešnom foto-príspevku z roku 1961 Vám
chceme predstaviť jeden z prvých taxíkov v
komunálnych službách v Bytči. Prvý taxík
bol automobil „Pabjeda“, s ktorým jazdil p.
Ladislav Sauermann z Hliníka. Druhým
taxíkom bol automobil na fotografii Volga
21 (záber naproti dnešnej SLSP pod lipami a
sv. Jánom Nepomúckym na námestí v
Bytči). Jazdili s ním p. Ján Hmiro a neskôr
Miroslav Ivanka. V tej dobe bol riaditeľ
„komunálu“ Imrich Čujdík z Hliníka a
účtovníka mu robil barón Popper.
Zaujímavosťou je, že vedel všetky telefónne
čísla naspamäť.

Pokračovanie nabudúce...
Spracoval JL
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Pamätný odznak „Čs. odboj
Slovákov v Taliansku“
Pôsobenie slovenskej Technickej brigády v Taliansku bolo už historikmi zdokumentované. Na podrobný
výskum čaká činnosť časti jej príslušníkov na strane talianskych partizánov. Táto činnosť bola symbolicky
odmenená tromi známymi odznakmi, vyrobenými v Miláne a udelenými v lete 1945. Sú to pomerne cenné odznaky,
ktoré sa v dnešnej dobe vyskytujú pomerne zriedkavo. Po vojne, na jeseň 1947 sa Združenie čs. zahraničných
partizánov v Hraniciach obrátilo na Štátnu mincovňu Kremnica so žiadosťou o výrobu dvoch druhov medailí, podľa
priloženého talianskeho vzoru. Išlo o 100 „radov s vlčou hlavou“ a 100 „radov s portrétom Garibaldiho“.
Pravdepodobne sa jednalo o talianske vyznamenania udelené slovenským a českým odbojárom, ktorí ale z rôznych
dôvodov tieto dekorácie fyzicky neobdržali. Ako bola objednávka vybavená a či prišlo k výrobe týchto
vyznamenaní, som nezistil.
V decembri 1969 sa bývalý veliteľ brigády plk. Jaroslav
Kmickievič informoval v Štátnej mincovni Kremnica na výrobu približne
2500 „medailí alebo odznakov“, nakoľko sa pripravoval zjazd talianskych
odbojárov pri 25. výročí oslobodenia ČSSR a Talianska. Po kladnej
odpovedi objednal vo februári 1970 Slovenský zväz protifašistických
bojovníkov v Bratislave 1000 hviezd s priemerom 45 mm a 1000
miniatúriek s priemerom 20 mm. Odznaky aj miniatúrky mali byť na rube
číslované od 1 do 1000, veľké hviezdy mali mať pripínanie na skrutku
a maticu. Odznaky mali byť hotové do 15. apríla 1970, nakoľko v máji sa
mali slávnostne udeľovať na zraze bývalých príslušníkov talianskeho
odboja. V marci objednávateľ rozhodol, že odznaky sa nebudú
pripevňovať skrutkou a maticou, ale vodorovnou zatváracou ihlicou.
V nasledujúcom mesiaci bola objednávka znížená z 1000 na 700 kusov
a bolo rozhodnuté, že odznaky budú nečíslované.
Objednaných 700 kusov odznakov s miniatúrkami a v etuách
s priesvitným vekom Štátna mincovňa Kremnica odoslala objednávateľovi
až 1. júna 1970. V júli bolo doobjednaných ešte 100 kusov, mincovňa ich
odoslala 8. septembra 1970.
plk. Jaroslav Kmickievič,
Toto bolo v krátkosti niekoľko faktov k zaujímavému a pomerne
veliteľ I. čsl. divízie v Taliansku
zriedkavému odznaku, ktorý neodmysliteľne patrí do zbierok II.
Zdroj: http://www.vhu.sk/index.php?ID=2181
národného odboja.

Odznak čs. odboj Slovákov v Taliansku
1945-1970
Zdroj: http://forum.valka.cz/viewtopic.php
/t/90035/start/-1

Preukaz slovenských odbojárov v Taliansku
Zdroj: http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/90035/start/-1
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Spracoval PhDr. Martin Karásek

Námestie SR
V tomto príspevku, Vám opíšeme námestie v Bytči,
Námestie SR, tak ako ho videla svojho času Sidónia
Sakalová. Teda sa prenesieme do 30tých rokov 20tého
storočia.
Najstaršia budova na námestí je kostol. Hneď vedľa
kostola sa nachádza fara. Pôvodná fara je opísaná
v katolíckej vizitácií z roku 1775 a bola postavená z dreva.
Táto fara bola prestavaná na novšiu budovu zrejme okolo
roku 1767 v štýle baroka. Teda už z tvrdého materiálu
s krovom z čerstvého smreka a šindľa. Táto prestavaná fara
bola neskôr prestavaná do dnešnej podoby.
V susedstve fary sa nachádza pekáreň Mira. Jedná sa
o budovu, ktorej majiteľom bol Jakub Klein a Sidónia
Sakalová ju opisuje ako viac ako 150 rokov starú. Vedľa sa
nachádzal dom vdovy Sidónie Mičurovej. V tomto dome
sa nachádzali mäsiarne Pavla Beloňa asi v rokoch 1760 až
1898. Jedná sa o budovu, ktorá kedysi stála na mieste
bývalého Domu obuvi a dnešného Uni manu.
Ďalší v poradí je dom Jozefa Čmára, teda dnešná Formula
alebo kedysi ľudovo nazývaný „veľký obchod“.
Hneď vedľa je poschodový dom lekárnika Tomboru. Bol
to pôvodne jeden dom so spoločným dvorom stavaný
mešťanom Mikulášom Skotnickým okolo roku 1760. Toto
sme opísali západnú stranu námestia.

Severovýchodná strana, severovýchodný uhol, tvorí ho
Hollého ulica. Stál tam v čase opisu Sidóniou Sakalovou
prízemný dom s bočnými stavbami z tvrdého materiálu. Na
jednej hrade v prednej izbe vidieť vyrezaný letopočet 1767.
Bol pôvodne Felcanovským majetkom. Dnešný (30té roky
20tého storočia) je potomok jeho kupca Alojza Skotnického
farbiara, Jozef Skotnický Kantas, roľník a mangliar.

V Komenského ulici /nejedná sa o dnešnú Komenského
ulicu/, cesta do Petrovíc, stojí budova zvaná Harcovňa
(Rázusova ulica). Budova bola donedávna panským
majetkom. Panstvo ju stavalo asi 400 rokov dozadu.
Slúžila ako domov pre kováča, mečiara a pre rytierov, čo
sa cvičili v jazde a šerme na mieste kde sa nachádza
dobytčí trh, teda dnešná Rajčula.
Pod Nademlýnom, kde je dnes dvor sirkárne, vidíme
zrúcaninu bývalého panského mlyna a panskej pálenice.
Vek týchto budov je asi 300 rokov. Mlyn a pálenica slúžili
svojmu účelu asi do roku 1860 až 1870.
Spracoval PhDr. Martin Gácik
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Janka Uhláriková - kresby
Moje meno je Janka Uhláriková. Ţijem v Dolnom Hričove a mám 35 rokov. Mám tri
deti, rada kreslím a maľujem. Kresby kreslím podľa predlohy (portréty, akty,
krajinky, drevenice a kostolíky). Pouţívam tzv. techniku kresby grafitom a čiernym
progresom na papieri. Robím aj maľby na steny akrylom a maľujem košieľky na krst
a vianočné guľky. Počas sezóny maľujem detičky na tvár. Dva roky som študovala
na ĽŠU v Ţiline u profesora Šutovského, no v podstate som samouk. Študujem
kresbu a reálnu kresbu, ale učiť sa budem asi cely ţivot :D Rada svojimi dielkami
robím radosť iným. Momentálne vystavujem svoje diela na Druhej zberateľskej
výstave v Sobášnom paláci v Bytči.

Ukážka z tvorby Janky Uhlárikovej

Spracoval JL
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V pohode,
v pohodičke ...
... obľúbené slovné spojenie predsedu
OZ GALZA PhDr. Martina Gácika,
ktorý sa dňa 6. októbra 2014 dožíva
okrúhleho životného jubilea - 40 rokov.
Martin, prajeme Ti všetko dobré, pevné
zdravie, veľa zberateľských prírastkov a
ešte viac tvorivých inšpirácií počas
prechádzok po „kanáli“ a sobotných
výjazdoch končiacich na nemenovaných
železničných staniciach, na ktorých študuješ cestovné poriadky
a venuješ sa charitatívnej činnosti s bezdomovcami. To všetko
Ti zo srdca praje Jožino, Barča, Peťo a Vlado.

„Vystrihovačka - skladačka“ Sobášneho paláca
v Bytči s odnímateľnou strechou
Tento nápad pochádza z dielne Ing. Jozefa Janiša, model bol
vydaný OZ GALZA za pomoci grantového fondu mesta Bytča.
Celé vydanie venovalo OZ GALZA Centru voľného času v Bytči.

Z pera „amatéra“ Vladimíra Luláka
Šprýmy - rýmy a iné drobné veršovizmy
Niekto má aj dobrú ženu
a túži mať inú,
často mu to 100x prejde
a necíti žiadnu vinu.
Je to sladký adrenalín,
klamať všetkým s vervou,
chce to iba trochu šťastia
a kus pevných nervov.
-----------Dlhé nohy, kypré tvary,
patria k peknej ženskej tvári.
-----------Každý chce byť úspešný
a občas niečo vyhrať,
za pár centov natipovať
a tisíce vybrať.
------------

Ak máš hlas a peknú tvár,
prihlás sa do Superstár.
-----------Zase sme im naleteli
ako takí debili,
sľubovali hory-doly
a riť hrubú splnili.
-----------S takou ženou čo má „bielu“
pečeň,
sa bratku radšej nežeň.
-----------Prečo sme takí leniví
a odmietame chodiť pešo?
Urobme niečo pre seba,
vo svete plnom stresov.

Pohybom liečme dušu,
nech pevnie naše zdravie,
keď budeme silní duchom,
budeme mladí stále.
-----------Pekným kvetom povie veľa,
nepochopí iba "teľa"!
-----------Sláva má chuť peňazí
a moc vôňu krvi,
tí čo sú dnes poslední,
zajtra chcú byť prví.
-----------Aj tí správni ľudia, občas trochu
nudia!

Spracoval JL
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Hubové špeciality...
Keďže bola tohoročná hubová sezóna tak bohatá, rozhodli sme sa, že
Vám pár pochúťok z týchto úžasných lesných plodov predstavíme...

Hubové fašírky
Potrebujeme: 400 g čerstvých húb, 2 vajcia, 2 žemle, 100 ml mlieka, 2 cibule, trošku masla, mleté čierne
korenie, soľ, strúhanka a olej na vyprážanie
Postup: Cibuľku si pokrájame nadrobno a na oleji osmažíme. Keď bude dozlatista, tak pridáme očistené
nadrobno nakrájané huby a opražíme. Necháme zmes dusiť, až kým sa šťava neodparí. Žemle namočíme
do mlieka a dôkladne vymačkáme a zamiešame do hubovej zmesi. Pridáme vajcia, korenie a soľ podľa
chuti. Postupne vmiešavame strúhanku, aby sme uhnetali hmotu z ktorej sa nám budú dobre tvarovať
fašírky. Fašírky obalené v strúhanke vypražíme na oleji. Túto chutnú dobrôtku podávame s varenými
zemiakmi... Dobrú chuť...

Hubové rizoto
Potrebujeme: 90 g sušených húb, 400 g ryže, 200 g oravskej slaninky, parmezán, cesnak, cibuľku, 30 g
masla, 800 ml zeleninového vývaru, mleté čierne korenie a soľ
Postup: Sušené huby necháme namočené vo vlažnej vode kým nezmäknú. Na masle podusíme nadrobno
nakrájanú cibuľku. Zmäknuté hríbiky s ryžou pridáme k opraženej cibuľke a jemne orestujeme. Zmes
pomaly podlievame vývarom, aby sa nám ryža udusila do mäkka. Dochutíme pretlačeným strúčikom
cesnaku, soľou a korením. Hotové rizoto posypeme strúhaným parmezánom a slaninkou... Mňamkaaa...

Hubová praženica
Potrebujeme: čerstvé hríby, slaninku, jednu veľkú cibuľu, korenie, soľ, 4 vajcia a na dozdobenie čerstvú
vňať, alebo pažítku
Postup: Huby namočíme do vlažnej vody. Slaninku si nakrájame nadrobno a osmahneme na panvici.
Pridáme nadrobno nakrájanú cibuľku. Pridáme predmáčané a vycedené huby, ktoré necháme podusiť.
Keď uznáme za vhodné pridáme vajcia a dochutíme soľou a korením. Podávame s chlebíkom alebo
rožkom a dozdobíme vňaťou či pažítkou.

Hubová polievka
Potrebujeme: čerstvé huby, cibuľa, olej, mletú sladkú papriku, mleté čierne korenie, vegetu, múku a ocot
Postup: Nadrobno nakrájanú cibuľu si speníme na troške oleja do sklovita. Pridáme nadrobno nakrájané
čerstvé huby a dusíme do polomäkka. Pridáme väčšie množstvo mletej papriky a zalejeme vodou podľa
toho, koľko chceme polievky. V troche vody si rozhabarkujeme múku na zahustenie a po 15 minútach
varu vlejeme do polievky. Dochutíme soľou, korením, vegetou, poprípade dosypeme mletú papriku.
Nakoniec prilejeme octu podľa chuti. Dobrú chuť.
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