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

Informačný „kvartálnik“ nielen o Bytči a okolí, ktorý
chce byť nápomocný k rozšíreniu zberateľských radov
na Bytčiansku...
V elektronickej podobe nás nájdete na:
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Dňa 16.9.2016 sa konala v Mestskej knižnici
v Bytči IV. Zberateľská výstava, ktorú
poriadal ZK Hliník nad Váhom, OZ GALZA,
KF 53-38 Bytča a Klub muzeálnej a galeríjnej
spoločnosti v Bytči.

Vernisáž sa konala o 15.00 hodine a po príhovoroch PhDr.
Martina Gácika a primátora mesta Bytča Bc. Miroslava
Minarčíka mohli pozvaní hostia a návštevníci zhliadnuť
„32 metrov“ exponátov. Zastúpené boli poštové známky,
zápalkové nálepky a krabičky, odznaky, mince, papierové
platidlá, zapaľovače, chladné zbrane, pivný materiál,
hodiny, ale aj umelecké diela, letecké modely a kus
histórie mesta Bytče.

Medzi návštevníkmi nechýbal JUDr. Otto
Gáťa, prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. z
Comenius University, Faculty of Education,
riaditeľka CVČ Bytča PhDr. Mária
Hlavoňová, riaditeľka ZŠ ul. Mieru Mgr.
Katarína Hromcová , zástupca primátora Ing.
Juraj Babušík a prednosta OU Mgr. Andrej
Galo a iný nadšenci zberateľstva z Bytče
a okolia. Pri príležitosti IV. Zberateľskej
výstavy sme vydali aj odznak – tretí v poradí,
tentoraz v medenej povrchovej úprave.
Výstava bohužiaľ trvala len dva týždne nakoľko sme museli zabezpečiť stráženie vlastnými silami a to
z radov členov – dôchodcov.
- JL -

GALZA informuje...
„STRETKO“
Zlatá svadba (Ondreja a Hanky Ciesaríkových) – to je
krásne jubileum, žiť s partnerom 50 rokov je pekne dlhá
doba. A na takúto zlatú svadbu bol pozvaný aj náš
kamarát Ing. Vlado Gajdoš, ktorý žije v Karlových
Varoch.
A tak sme sa 9. 7. 2016 stretli „na domácej pôde“
v Hliníku nad Váhom v penzióne Royal, kde sme sa
vzájomne „povyplakávali na pleciach“ o upadajúcom
trende či vo filatelii, faleristike a filuménii v obore
v ktorom je Vlado naozaj „doma“. Pripomeniem, že Vlado
je bývalý predseda SFZ, stále publikuje a nakoľko je aj
plukovník v zálohe (paragán) píše a o histórii výsadkárov
a parašutistoch v buletíne Padáček. Po zvečnení viď. foto
sme Vladovi podarovali na pamiatku a do zbierky
odznaky a pohľadnice a na oplátku sme dostali
karlovarskú oplátku. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

ODZNAK
Pri príležitosti IV. zberateľskej výstavy sme vydali za
pomoci Grantového fondu mesta Bytča a vlastnými
finančnými silami, už tretí odznak v poradí.

Tentoraz v povrchovej úprave – meď patina preleštená.
Odznak sme rozdávali na výstave pozvaným hosťom
a zberateľom.

BYTČIANSKY DRAK, SV. JÁN NEPOMUCKÝ ...
V piatok, 23.09. 2016 dopoludnia prebehlo stretnutie
v Bytči s akademickým sochárom Dušanom Hagarom,
umeleckým kováčom Marekom Pružinom, záhradným
architektom Ing. Jozefom Janišom a poslancom Mestského
zastupiteľstva PhDr. Martinom Gácikom.
Na stretnutí riešili problematiku a realizáciu projektov a to:
sochy sv. Jána Nepomuckého a bytčianskeho draka. Oba
projekty
sú
schválené
poslancami
Mestského
zastupiteľstva, zmluvu následne podpísal primátor Mesta
Bytča a takisto sú oba projekty schválené Krajským
pamiatkovým úradom v Žiline. Teda už nasleduje samotná
realizácia. Akademický sochár začal vykonávať prípravné
práce.
Samotná realizácia a dokončenie projektov plánujeme do konca roka 2017. K tomuto kroku bude nutné presunúť
finančné prostriedky, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom pre rok 2016 na rok 2017 a teda vyčerpať
a zaúčtovať k 31. 12. 2017.
Spracoval - JL 2

Okienko pre filokartistov
Pohľadnica na pokračovanie Ako prezývajú obyvateľov
Mikšovej
Súľov - Súľovské skaly
Aj napriek veľkému úsiliu „dopátrať sa“ k prezývke
„Mikšovčanov“, nepodarilo sa nám túto informáciu od
nikoho zistiť. Vie to niekto z čitateľov?

Pravidlá Bytčianskeho jazyka
Slová a frázy hodne používané na Bytčiansku kedysi ale aj dnes.
reskiruvac – risknúť to
škvarenina – praženica
chniepac – silno búchať

táček, púr – fúrik
zvarak – veľký kameň
dzivok – šaľavý človek

Keď sme niečo stále obchytávali a „omacávali“ rodičia nám na to vedeli povedať: „Nechaj to tak čo ci to ruky
podáva!.“
Spracoval - JL 3

Bytčania a bytčiansko v rokoch 1918 až 1939
V tomto čísle opíšeme udalosti, ktoré sa odohrali v okrese Veľká Bytča v roku 1932. Čerpáme z materiálov Štátneho
oblastného archívu Bytča, pobočka Žilina. Fond Okresný úrad, prezidiálne.
Na úvod opíšeme hospodársku situáciu v okrese Veľká Bytča. Správu písal okresný náčelník Smieško 5. 1. 1932.
Počet nezamestnaných v obciach: Veľká Bytča: 85, Malá Bytča: 11, Hliník nad Váhom: 78, Zemianska Kotešová:
59, Veľká Kotešová: 62, Kolárovice: 180, Petrovice: 161, Pšurnovice: 53, Setechov: 62, Štiavnik: 162, Hvozdnica:
27, Veľké Rovné: 486, Dlhé Pole: 528, Predmier: 50, Maršová: 32, Hrabové: 30, Dolné Hlboké: 25, Jablonové: 30,
Súľov Hradná: 50, Dolný Hričov: 20, Horný Hričov: 11, Hričovské Podhradie: 12, Peklina: 8, Paština Závada: 4,
Horné Hlboké: 18, Zárieč Keblov: 34. Spolu teda za okres Veľká Bytča: 2278. Roľníci obcí okresu pre neúrodnú
pôdu robili aj nádenníctvo. Obyvateľstvo sa zaoberalo okrem iného podomovým predajom, drotárstvom v Rusku,
Poľsku, Švajčiarsku, Rakúsku, Nemecku. V tunajších lesoch pracovalo asi 1500 lesných robotníkov. V žilinských
továrňach, a vo Vítkoviciach pracovalo asi tak 1500 robotníkov. Obyvatelia Pekliny, Paštiny Závady, Dolného
a Horného Hlbokého, Hrabového, Jablonového sa zaoberalo aj pltníctvom.
Na zmiernenie biedy prispel okresný úrad sumou 8000 Kč a zariadil mliečnu a stravovaciu akciu po obciach. Obce
prispeli sumou 41989,20 Kč v podobe núdzových prác na oprave obecných ciest a čistenia lesov.
Obec Veľká Bytča vybudovala s pomocou štátu a okresu nový okresný úrad v sume 2.400.000Kč a postavila obecné
cesty v sume 600.000Kč. Krajinský príspevok bol v sume 90.000 Kč.
Milodary a súkromná dobročinnosť v sume 12.738,60Kč.
Zo štátneho a krajinského príspevku sa mali robiť: regulácia potoka Dlhopoľky, rekonštrukcia cesty Dlhé Pole,
Zárieč Keblov, regulácia rieky Váh v obci Zemianská Kotešová, výstavba krajinskej cesty Budatín – Kotešová.
Cesta od obce Makov do Veľkej Bytče. Ukončenie regulácie potoka vo Veľkej Bytči.
Z hlásenia okresného náčelníka z 28.1. 1932 sa dozvedáme o nespokojnosti obyvateľstva s biedou a ako tento stav
zneužívajú komunistickí agitátori. Pobočky komunistickej strany vznikli v Dlhom Poli, Veľkom Rovnom,
Štiavniku.
Okresné četnícke veliteľstvo hlásilo nasledovne: „Dňa 18. 1. 1932 o 9.00 hodine sa pred budovu okresného úradu
prišlo 80 nezamestnaných z Veľkej a Zemianskej Kotešovej, 70 ich prišlo z Veľkého Rovného. Četníci uzavreli
cestu vedúcu k budove Okresného úradu a do budovy pustili, len vyjednávačov.
Dňa 30.1. 1932 sa konal vo Veľkej Bytči pochod hladu a zúčastnilo sa ho cca 200 ľudí z obcí Hliník a Zemianska
a Veľkí Kotešová. Zhromaždili sa pre okresným úradom.
V januári sa konal ustanovujúci zjazd organizácie Zväz priateľov ZSSR. Z Bytče nebol žiaden delegát a ani v Bytči
táto organizácia nepôsobila.
Sekretariát Republikánskej strany zemědelského a maloroľníckeho ľudu 17.2. 1932 oznamuje, že dňa 2.2. 1932
v obci Pšurnovice založili miestnu organizáciu.
Dôverníkom sa stal: Ján Lovás, roľník, miestodôverníkom: Adam Kypús, roľník, zapisovateľ: Ján Lovás , roľník,
pokladníkom sa stal: Cyprian Dudoň, hostinský, roľník. Členovia výboru boli: Martin Lovás , roľník, Karol Sakala,
roľník, Augustín Guľaša roľník.
Dňa 25.2. 1932 sa konalo riadné valné zhromaždenie Republikánskej strany zemědelského a maloroľníckeho ľudu.
Predsedom sa stal Ferdinand Adamík, miestopredsedom Jozef Arleth, pokladníkom Ján Hromec, jednateľom Viktor
Arleth a do výboru si zvolili: Jozef Hlucháň, Karol Daniš, Emil Pavlák, Vladimír Navrátil, Jozef Skotnický, Ball
Kaštan, Pavel Višňovský, Štefan Kemka, Fr. Skukálek. Za náhradníkov zvolili Imricha Žídeka, Jána Kvačoka. Za
revizórov: Ladislav Russ, Matej Janout.
Dňa 28. 2. 1932 sa v obci Predmier, v miestnosti Jána Kozu konala verejná schôdza sociálno demokratickej strany.
Témou bola politická a hospodárska situácia. Schôdze sa zúčastnil Karol Barcalík hostinský, okresný predseda
strany vo Veľkej Bytči. K. Barcalík okrem iného kritizoval dve nepolitické kandidátky v Predmieri k nasávajúcim
obecným voľbám. Povedal, že obecné zastupiteľstvo môže len vtedy vykonať ak za jeho členmi stoja silné politické
strany.
Dňa 28.2. 1932 sa v obci Predmier konala verejná schôdza HSĽS v miestnosti Potravinového družstva.
Verejnej schôdzi predsedal Pavel Malgot, starosta v obci Predmier. Rečnil tu Dr. Martin Sokol, generálny tajomník
HSĽS.
Dňa 5.3. 1932 sa konala verejná schôdza nepolitického združenia živnostníkov a robotníkov v Predmieri.
V predsedníctve schôdze bol Jozef Šukala, obchodvedúci v Predmieri a Ján Hujo železničiar v Predmieri.
Dňa 6. 3. 1932 dávajú na vedomie Okresnému úradu členovia všeodborovej rady, že na statku pána Epšteina utvorili
skupinu: Svaz zěmědelských a lesných robotníkov v odborovom sdruženiu Československom skupina Veľká Bytča.
Predsedom skupiny je súdruh Lorenc Hrtánek, jednateľom Jozef Zojcík, pokladníkom Ondrej Rišica.
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Okresný úrad riešil spolok Jungsturm. Bol to v Československej protizákonný spolok, založený o Swinemunde
28.07. 1897 pre osoby od 14 do 21 rokov veku života. V Československej republike ho v roku 1925 tajne založili
v Brne. Základ činnosti bola železná výchova a obdiv k Nemecku. V Bytči tento spolok nepôsobil.
Dňa 3.4. 1932 o 9.00 hodine sa v budove Besedy konala ustanovujúca schôdza Všeodborového združenie
kresťanských robotníkov. Účastníci boli: Ján Zachmerda, predseda zemskej rady a Leonard Mika, osobný tajomník
Dr. Martina Mičuru.
Dňa 17.4. 1932 sa konala verejná schôdza Československej strany ľudovej v obci Dlhé Pole. Predseda miestnej
organizácie Jozef Holánik Bakel. Rečnil tu senátor z Trnavy Pavel Žiška. Účastníkov bolo asi 600. Rečníci
vyzdvihovali zásluhy Dr. Martina Mičuru a kritizovali platy generálnych riaditeľov podnikov pre ich výšku
s porovnaním platov robotníkov.
Dňa 3.6. 1932 Krajinský úrad v Bratislave schválil sumu 98.300 Kč na vyvlastnenie pozemkov pod cestu časť
Budatín - Kotešová.
Z hlásenia okresného úradu sme vyčítali, že akcia „Rudá pomoc“ organizovaná komunistickým odborovým zväzom
bola v Bytči negatívna.
Dňa 3. 7. 1932 v obci Veľké Rovné pred kostolom sa konala verejná schôdza Čs. strany sociálno demokratickej
robotníckej. Predsedajúci bol miestny predseda Jozef Gábor, a rečníci Jozef Gábor a pán Zimák, vicestarosta zo
Žiliny.
Dňa 21. 8. 1932 sa konala verejná schôdza Čs. strany sociálno demokratickej robotníckej vo Veľkej Bytči. Predseda
miestnej organizácie J. Bielek. Témou boli obecné voľby a kritika komunistov v Sovietskom zväze.
V auguste 1932 Riaditeľstvo pôšt a telegrafov v Bratislave zapojilo telefónnu ústredňu na okresnom úrade a to jedna
samostatná hlavná stanica číslo 4 a sedem pobočiek radové zapojenie s možnosťou hovoru so štátnou telefónnou
sieťou.
Dňa 8. 9. 1932 vo Veľkej Bytči sa konala verejná schôdza Československej ľudovej strany. Účastníkov 400 až 450.
Četnícka asistencia 5 mužov. Schôdzu zahájil predseda strany Bíroš, ktorý po úvodnom slove odovzdal slovo Tidovi
Gašparovi spisovateľovi. Rečníci veľmi vyzdvihovali prácu Dr. Martina Mičuru.
Dňa 4. 9. 1932 sa konalo verejné zhromaždenie Československej sociálno-demokratickej strany robotníckej v Bytči.
Účastníkov bolo do 200 občanov. Schôdzu zahájil predseda strany Jozef Bielik a následne odovzdal slovo Karolovi
Barcalíkovi. Po ňom rečnil senátor Pocisk.
Dňa 8. 9. 1932 sa konala verejná schôdza Československej strany ľudovej v Bytči. Okresný úrad zastupoval
Oldřich Beneš Verejné zhromaždenie zahájil predseda strany v Bytči Dr. Ján Sucháň. Následne odovzdal slovo Dr.
Martinovi Mičurovi, poslancovi J. Hamajovi, riaditeľovi z Trenčína a potom Dr. Milošovi Bugárovi generálnemu
tajomníkovi strany.
Dr. Martin Mičura rečnil o hospodárstve v okolitých štátoch, o situácií v Nemecku. Československú republiku
nazval stĺp poriadku. Vyzval na účasť v obecných voľbách, ktoré sa mali konať 11.9. 1932. Hodnotí svoje
starostovanie. Regulácia potoka Petrovička stála cez 1.000.000 Kč. Hodnotil výstavbu ulíc v Bytči, výstavbu
budovy okresného úradu. Želá si bratskú spoluprácu a povznesenie občianstva a štátu. Po skončení zhromaždenia
zaspievali pieseň „Hej slováci“.
Dňa 10.9. 1932 zaslal okresnému úradu svoju cenovú ponuku E. Leimdorfer. Cenová ponuka bola vypracovaná pre
tovar kancelárske lampy.
Dňa 11.9. 1932 sa konalo verejné zhromaždenie Slovenskej ľudovej strany v obci Štiavnik. Okresný úrad tu
zastupoval obvodný notár v Štiavniku Koloman Velitš. Účastníkov bolo do 800 občanov. Zhromaždenie zahájil
predseda strany Jozef Mendel, r. k. kňaz v Štiavniku. Rečníkmi boli: Andrej Hlinka, senátor Jozef Hancko , Gejza
Štelcer z obce Predmier a Jozef Harajevič.
Rečnik Andrej Hlinka kritizoval, že v Československej republike existuje 31 politických strán a v USA sú len 2
politické strany.
Dňa 12.9. 1932 sa na okresnom úrade vo Veľkej Bytči konalo otváranie ponúk pre
zariadenie kancelárií a miestností v novostavbe. Teda 30.8. 1932 vyhlásili súťaž
k podaniu ponuky a vyzvali nasledovných živnostníkov. Súťaž vyhlasoval
Krajinský úrad v Bratislave.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ferdinand Adamík, stolár, Veľká Bytča
Ladislav Lang, stolár, Veľká Bytča
Pavol Hološa, stolár, Hliník nad Váhom
Ľudevít Sauermann, stolár, Hliník nad Váhom
Fu „Preciósa“ E. Leimdorfer, elektrotechnický podnik, Veľká Bytča
Továreň Kovas, (Povážský železný priemysel), Veľká Bytča
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Stôl od firmy Kovas

Tieto firmy mali do 10.00 hodiny 10.9. 1932 podať ponuky na práce. Firmy ponuky podali a pripojili aj projekty
a nákresy s cenou.
Dňa 9.10. 1932 sa konalo verejne zhromaždenie Republikánskej strany zemědelského a maloroľníckeho ľudu,
dopoludnia v budove Sokolovne. Účastníkov bolo cca do 200 a četnícka asistencia 6 četníkov.
Verejné zhromaždenie otvoril predseda strany Ferdinand Adamík. Na stretnutí šlo o vyhodnotenie obecných, teda
komunálnych volieb. Kritizoval obsah plagátov mičurovej strany, kritizoval hospodárstvo, že je pasívne Na
stretnutí nazvali Dr. Martina Mičuru „Rezlinovým starostom“. Kritizovali ho pre dlhy zo sanačného fondu
1.200.000Kč.
Vzišla tu myšlienka, že ľudia v Bytči sa nemajú biť pri voľbách
nakoľko sa nejedná o veľké veci. Kritizovali nezdravý
prepolitizovaný boj, nakoľko v Bytči súperilo 8 politických
strán, v Trenčíne 12. Komunálne voľby by mali byť
o spoločnom cieli a v prostriedkoch dosiahnutia cieľa by sa mali
len odlišovať.
Školský inšpektor Pavlák tu hájil svoju česť Vytkli mu
nekvalifikáciu, no on sa hájil vysvedčením spôsobilosti. Toto
vysvedčenie prečítal školský správca Kuchajdík. Preberali aj
Posteľ od firmy Kovas
prepustenie výpomocej učiteľky slečny Božekovej. Prijali do
mešťianskej školy z milosti za mesačný plat 200 Kč, aby vyučovala strojopis. No keďže nebolo časom na výplatu,
tak jej prácu robil riaditeľ školy za sumu 100 Kč mesačne.
Na verejnom zhromaždení 25.9. 1932 Československej strany ľudovej kritizovali Pavláka a ten túto kritiku
vyvracal na verejnom zhromaždení Repubikánskej strany. Dozvedáme sa, že meštianske školy mali budovať aj
v iných obciach okresu a to s počtom nad 2000 obyvateľov.
Nakoľko sa situácia na verejnom zhromaždení vyostrovala z obavy že dôjde k výtržnostiam medzi republikánmi
a ľudovcami tak utišoval toto verejné zhromaždenie.
Na záver prečítali rezolúciu. Laco Grnáč, akademický maliar, člen republikánskej strany protestoval proti rezolúcií.
Protestoval proti tomu, aby sa iné politické partaje a ich prívrženci navzájom nezúčastňovali na svojich
zhromaždeniach. Trval aj voči argumentom proti Pavlákovi.
V archívnom spise sme objavili aj gratulácie okresnému náčelníkovi Jozefovi Smieškovi pri príležitosti odovzdania
novostavby okresného úradu v Bytči a to od premiéra Františka Udržala a správcu r.k. ľudovej školy Gejzu Štelcera.
Ministerstvo vnútra v Prahe prispelo 17. 12. 1931 sumou 300.000Kč na organizačné výdavky pre novostavbu
okresného úradu.
Takisto mal svoje výhrady tajomník ČS. ľudovej strany Leonard Miko. Predseda F. Adamík opravil rezolúciu
a ukončil verejné zhromaždenie.
V hlásení sa uvádza negatívna správa o existencií Národnej obce fašistickej v okrese .
Dňa 6.11. 1932 sa konalo verejné zhromaždenie Československej strany ľudovej v Zemianskej Kotešovej. Okresný
úrad zastupoval Anton Mičura ved. notár v Zemianskej Kotešovej. Rečnil Leonard Mika , osobný tajomník Dr.
Martina Mičuru. Zúčastnilo sa asi 160 občanov. Zhromaždenie začal o tretej hodine miestny predseda strany Jozef
Bologa a odovzdal Leonardovi Mikovi slovo. Kritizovali konferencie, ktoré neriešili hospodárstvo. Kritizovali
Nemecko, kde boli už piate voľby. Kritizovali Hitlerove plané sľuby vyjadrovali z nich obavy. Kritizovali
diktatúru ktorá vládla v Maďarsku, Poľsku, Taliansku a v Rakúsku.
Dňa 20.11. 1932 sa konala v okrese Veľká Bytča zbierka na podporu menšinového školstva a usporiadateľ zbierky
bola Slovenská liga. Za okres vybrali sumu 1.160,70 Kč. Z toho v osade Turkov, a obciach Pšurnovice, Štiavnik
nevybrali nič.
V mesiaci december niekto udal Rudolfa Šamánka za rozširovanie nedovolených komunistických letákov. Prípad
riešili žandári a v januári u murárskeho majstra vykonali domovú prehliadku.
Notár v obci Veľké Rovné vypracoval na konci roka teda 30. 12. 1932 správu o hospodárskych pomeroch v obci.
V obci Veľké Rovné žilo do 300 rodín, teda tretina obyvateľstva, ktoré boli postihnuté hospodárskou krízou.
Z týchto cca 300 rodín asi do 100 rodín trpelo hladom a biedou bez vlastnej viny a boli odkázaní na verejnú
podporu. Občania obce boli väčšinou drotári. Pred rokom 1918 nebolo v obci biedy, nakoľko aj situácia vo svete
bola iná. Drotári vandrovali po Moravskej Ostrave, USA, Švajčiarsku, Poľsku a najmä Rusku. Rusko bola „zlatá
baňa rovňancov“. To už nebolo možné, ale po roku 1918, teda po uchopení moci komunistami v Sovietskom zväze.
Tí čo zostali v obci pracovali na hospodárstvach, lesoch. Cena dreva klesla a oni prišli o prácu. V obci bolo 198
občanov nezamestnaných a z toho bolo 142 živiteľov rodín. Z toho bolo 148 občanov priemyselných robotníkov
a ostatní pracovali ako sezónni robotníci alebo príležitostní robotníci, ďalej nemajetné vdovy, siroty.
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Tí nemajetní cca do 100 občanov mali síce drevenicu ak mali teda a nejaké pole, no z toho veru nevyžili. V lete sa
živili zberom lesných plodov a v zime boli vydaní na milosrdenstvo spoluobčanov.
Proti tomuto stavu sa dalo čeliť jedine prácou pre nezamestnaných. Alebo finančnými podporami. Obec mala ale dlh
v sume 350 tisíc Kč. Brala teda príspevky zo sanačného fondu. Obec prispela sumou 500 Kč na mliečnu akciu,
sumou 12.000Kč na nemocenské trovy a podporu miestnych chudobných. Tiež zadovážila do 30 párov obuvi pre
chudobných, v obecnom lese zamestnávala lesných robotníkov ktorým vyplatili do 2000 Kč na mzdách. Obec
opravovala cesty, mosty a tu dala sumu do 6000 Kč. Obec a zbierková akcia občanov priniesla sumu do 800 Kč na
stravovacie lístky. Na mliečnu akciu prispel aj spolok Červený kríž. Štát prispel stravovacou akciou. Notár na záver
konštatuje, že obci by pomohlo otvorenie hraníc štátov.
Notár v obci Dlhé Pole predkladá tiež svoju správu a to 31.12. 1932.
V obvode notárstva bolo do 400 osôb nezamestnaných. Obyvateľstvo sa zaoberalo profesiou drotár, robotník
v továrni, lesný robotník, poľnohospodársky robotník a sezónny robotník. Postupne sa uzatvárali hranice, továrne,
obchod s drevom zanikal. Poľnohospodárski robotníci pracovali väčšinou v Nemecku, Rakúsku. Lenže ani tam
nemali práce pre svojich robotníkov, tak museli zostať doma. Tento stav tiež postihol aj osadu Turkov. S nádejou
pozerali na projekt úpravy potoka rieky Dlhopoľky. Prácu by získali na 2 roky. Obec prevádzala núdzové práce
a zamestnávala najbiednejších. V roku 1932 obec prispela na pomoc nezamestnaným sumou 5000 Kč.
Správa o stave hospodárstva za okres Veľká Bytča.
V boji s nezamestnanosťou v okrese prichádzali do úvahy práce
ako boli: regulácie potokov, riek, mostov, viniciálnych ciest.
Regulácia potoka Dlhopoľky v obciach Dlhé Pole, Zárieč Keblov,
Svederník. Rekonštrukcia viniciálnej cesty Dlhé Pole – Zárieč
Keblov. Regulácia rieky Váh v obci Zemianska Kotešová.
Výstavba krajinskej cesty Budatín – Kotešová počnúc od obce
Zárieč Keblov po Púchov. Výstavba severnej magistrály počnúc
od Makova po Veľkú Bytču. Ukončenie regulácie potoka
Petrovička. Tu boli všade vypracované projekty.
V okrese Bytča pôsobilo cca 4000 podomových obchodníkov
a drotárov. Drotári pôsobili v Čechách, Nemecku, Rakúsku,
Švajčiarsku, už len čiastočne aj v Rusku. Po uzavretí hraníc títo
Lavička od firmy Kovas
drotári zostali doma. Boli nezamestnaní. Do Čiech stále ešte
odchádzalo 237 podomových obchodníkov. Ročne z okresu odišlo do Čiech cca 3000 poľnohospodárskych
robotníkov a 1500 lesných robotníkov. Vo Vítkoviciach pracovalo asi 1500 robotníkov. Obyvatelia sa živili aj
pltníctvom hlavne v okolí rieky Váh.
Robotníci ktorí pôsobili v USA a posielali doteraz domov peniaze, tak od teraz pýtali
peniaze od rodín pre svoju obživu.
Pozemková reforma po roku 1918 v okrese Bytča nemala vplyv na osamostatnenie sa
poľnohospodárskych robotníkov Minula sa teda svojim účinkom.
V okrese Veľká Bytča v roku 1932 žilo 28. 591 obyvateľov. Nezamestnaných bolo
2.278 obyvateľov a s rodinami to bol počet cca 8.000 obyvateľov.
Notár v obci Predmier píše:
V obci Predmier bolo do 50 občanov a v Hrabové do 30 občanov, v obci Jablonové do
30 občanov, v obci Súľov – Hradná do 50 občanov, v obci Maršová do 30 občanov,
v obci Dolné Hlboké do 25 občanov, ktorí boli veľmi postihnutí krízou a boli teda
nemajetní.
V obci Dolné Hlboké začalo stagnovať pltníctvo a drevosklad.
Dolnohlbočania chodili do Veľkej Bytče píliť drevo a teraz, počas krízy bol ich zárobok
4 Kč na deň. Mali tiež konkurenciu strojových píl a strojových rúbačiek.
Notár v obci Zemianska Kotešová píše:
V obci bolo k 31.12. 1932 135
nezamestnaných. Obec prispela v roku 1932 na zmiernenie biedy sumou 8000 Kč,
súkromná dobročinnosť prispela 5 vrecami múky. Suma 8000 Kč to bola investícia
obce do núdzových prác.
V miestnych kameňolomoch lámali kameň pre stavebné práce pre reguláciu ciest,
potokov. Bolo potrebných do 11.000 m3 kameňa. Pri lámaní kameňa našlo prácu do 50
občanov.
V tomto roku a to 31.12. 1932 vykonali zlodej poštovú lúpež v budove pošty v Bytči.
O tejto akcií sme písali v Galzapresse číslo: ročník 1, rok 2013 číslo 2.
Vešiak od firmy Kovas
Spracoval PhDr. Martin Gácik
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Detstvo, mladosť a štúdia Dr. Martina Mičuru
(5. časť)
DR. MARTIN MIČURA - ŽUPAN A MINISTER
Reč samotného Mičuru o svojom nástupe a programe: ,...v rámci programu pripadá
mne ako ministrovi pre správu Slovenska úkol, vyslovený v plnej moci, ktorú mi
udelila ministerská rada, totižto vydávať nariadenia a konať všetko na udržanie
poriadku, na konsolidovanie pomerov a na zabezpečenie riadneho štátneho života na
Slovensku.
Ako člen županského zboru mal som príležitosť poznať všetky nedostatky verejnej správy na Slovensku a budem sa
usilovať tieto odstrániť. Na prvom mieste ako jeden z činiteľov, ktorí sa zaoberali administratívou, chcem venovať
najväčšiu pozornosť administrácii Slovenska. Administrácia Slovenska nefunguje, ako by fungovať mala.
...nevedela sa prispôsobiť potrebám skutočného života, tradičnému vývinu správy a z neho vyplývajúcej mentalite
občianstva. Administrácia spočíva na silných županoch. ...preto považujem za potrebné upevniť moc županov. K
tomu je potrebné, aby na čelo administrácie bol postavený odborník, ktorý bude vedieť túto otázku priviesť v súlade
s požiadavkou jednotnej administrácie republiky. Riadny chod administratívneho aparátu je ďalej podmienený čo
najrýchlejším riešením otázky definitívneho prevzatia úradníkov a úprava ich platov. ...Zvláštnu pozornosť chce
venovať urýchleniu prevzatia a úpravy hmotných pomerov notárov.
...budem s najväčšou energiou prevádzať nariadenie môjho predchodcu ministra Dr. Dérera o vypovedaní
cudzincov. Postarám sa, aby bytová núdza bola najúčelnejším spôsobom riešená. ...zamýšľam vplývať na urýchlenie
obsadenia biskupských stolcov slovenských. Budem sa usilovať včasnými opatreniami zabezpečiť riadny chod
zásobovacieho aparátu. ...požadujem bezpodmienečne
najprísnejšiu disciplínu v úradoch a som odhodlaný
bezohľadne odstrániť všetkých úradníkov, ktorí sa v ohľade politickom alebo úradnom nechcú prispôsobiť mentalite
republikánskej. "
Vo svojej funkcii potláčal činnosť hlavne maďarských a nemeckých
komunistov. Ako vyhlásil vo svojom programe, komunistické živly,
ktoré sa na Slovensko utiekli, vykáže von zo Slovenska, a síce do toho
štátu, do ktorého oni sami budú chcieť. Kvôli tomu bol napokon v
denníku Volkstimme obvinený z toho, že vyhovuje všetkým túžbam
horthyovskej propagandy, ktorej emigranti veľmi zavadzajú a jeho prvou
prácou ako ministra je splniť Horthyho vôľu. " Komunisti žiadali i
Mičurovo odstúpenie ako jednu zo svojich požiadaviek v októbrovom i
decembrovom generálnom štrajku roku 1920. Z radov jeho protivníkov
vzišiel i pokus o atentát, ktorí však neuskutočnili, pretože sprisahanie
bolo odhalené. Išlo o maďarských sprisahancov Abdaya a Pirovicsa,
ktorí pred kráľovskou tabuľou v Budapešti vypovedali, „... že ich udal
Jäger z pomsty, lebo Abday nevyhovel rozkazu Zväzu dvojitého kríža,
aby zavraždil Dr. Martina Mičuru“ Predseda súdu nariadil tajné
rokovanie a lekárske vyšetrenie obžalovaných, lebo vraj boli
choromyseľní.
V roku 1921, pokračujúc vo svojom boji s komunistami, zakázal činnosť
Komunistickej organizácie mládeže. V obežníku ministerstva županom a správcom policajných riaditeľstiev v
Bratislave a v Košiciach z 5. marca 1921 uvádza, že na Slovensku možno pozorovať v poslednej dobe organizačnú
činnosť tzv. Komunistických organizácii mládeže" a podľa správ, ktoré prichádzali na ministerstvo s plnou mocou
pre Slovensko, tieto organizácie mali tendencie protištátnej činnosti. Pôvodne boli tieto organizácie založené ako
organizácie čisto vzdelávacie, ale neskôr sa začali čim ďalej tým viac zaoberať politikou. Mládež má v nich byt'
spracovaná vo zmysle revolučného bezkompromisného triedneho boja. Činnosť týchto organizácii sa javí hlavne v
četných schôdzkach, zhromaždeniach, prednáškach atd. Pokial sa právnej povahy týchto organizácii týka, jedná sa
scela určite o tzv. organizácie volné. MPS nie je známe, že by boli utvorené podľa platných predpisov práve
zhromaždovacom a spolkovom tieto organízácie môžu byť trpené len do tej miery, pokial neohrozujú verejný kľud a
poriadok. V opačnom pripade musi byt' ich činnosť zastavená. Žiada sa tudiž za bezodkladné vyšetrení, kolko majú
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členov a aká je ich činnosť. Súčasne predložte návrhy na rozpustenie ich s priložením všetkých dokladov, z nichž
bola zjavná činnosť hore vylicená."
Mičura sa však usiloval vo funkcii ministra pracovať i na dodržaní a splnení aj ostatných bodov svojho programu.
Snažil sa o zlepšenie a zjednotenie administratívy na Slovensku. Trval na svojom stanovisku, aby každý svedomite
konal svoje povinnosti voči štátu, čo vyžadoval hlavne od svojich úradníkov.
V novembri 1920 vymenoval Jozefa Kállaya za šéfa administrácie na Slovensku. Mal sa venovať reorganizácií
administračného referátu a vybaveniu hmotných i osobných pomerov úradníctva. Vykonal však i ďalšie zmeny v
obsadení vysokých úradníckych miest (Dr. Hájeka preložil do Užhorodu ako prezidiálneho šéfa; Dr. Eisenstein
odovzdal svoj úrad Dr. Kállayovi a bolo mu navrhnuté miesto člena správneho súdu), za čo ho české časopisy
obviňovali z antipatie voči českým úradníkom a to i napriek tomu, že sám niektorých úradníkov navrhol na
povýšenie a niektorí českí prednostovia boli nahradení zase len čechmi. Zmenám však nepodliehali iba vedúce
úradnícke miesta.
V podriadených miestach sa usiloval predovšetkým o revíziu všetkých menovaných notárov. Tieto zmeny mali viesť
k zdemokratizovaniu administratívy a jej priblíženiu ľudu. Dôležitým prvkom bolo i zrušenie magistrátov na
Slovensku okrem Bratislavy a Košíc a poštátnenie polície.
Od začiatku pôsobenia vo funkcii ministra sa Mičura domáhal, aby bol v Bratislave zriadený cudzinecký úrad, ale
všetky jeho kroky boli márne. Bratislava, ako hlavné mesto, sídlo MPS a konzulátov však nemohla zostať bez
inštitúcie pre starostlivosť o diplomatických hostí na Slovensku, ktorá bola v rámci cudzineckého
úradu.
Preto zriadil kanceláriu, ktorej bola zverená starostlivosť
cudzincov. Personál tejto kancelárie tvorili najprv úradníci ministerstva a bežné výdavky sa hradili z úradného
paušálu prezídia MPS. Napokon však minister Mičura vymenoval Cudzinecké komité", ktorého úlohou bolo
dôstojne sa postarať o to, aby o cudzích hosti bolo v Bratislave primerane postarané." Tento výbor prevzal agendu
dovtedajšieho cudzineckého úradu. Jeho členmi sa stali K. Stodola, J. Emler, D. Jurkovič, B. Pavlú, Dr. Hyška a iní.
Ako provizórium zriadil i vlastnú kanceláriu ministerstva pod názvom cudzinecký úrad", ktorý bol obsadený
novým, schopným a kvalifikovaným
úradníctvom, a ktorý bol pričlenený k prezídiu ministerstva.
Mičurovou snahou bolo, aby slovenská administratíva bola v čo najväčšej miere obsadená Slovákmi.
Kroky, alebo možno skôr krôčiky k poslovenčeniu Slovenska bolo potrebné vykonať v južných oblastiach
Slovenska. Tak nariadením ministra museli byť „od 1. Januára 1921 všetky názvy, vývesky, štíty uvádzane aj
v slovenskom jazyku“, teda dvojjazyčne.
Na Slovensku v danej dobe nefungovalo ani zásobovanie. Predpokladom dobrého zásobovania bolo rýchle
a spravodlivé dodávanie a rozdeľovanie. Nedostatky v tejto oblasti vznikali jednak kvôli sabotážam
niektorých
veľkostatkárov, ale i preto, lebo Obilný ústav v Bratislave bol v rekonštrukcii ako mnohé iné úrady. Pre kontrolu
zásobovania bol na Slovensku zriadený kontrolný zbor.
Mičura však zasahoval aj napr. vo veci nedostatočnej kvality múky, za ktorú zodpovedali mlyny. Proti mlynom
prísne zakročil – na Ludwigov mlyn v Bratislave bola uvalená nútená správa; majiteľ risskeho aj spáchal
samovraždu, aby sa vyhol zodpovednosti.
Nemenej dôležité bolo pôsobenie Martina Mičuru v otázkach cirkevných. Nemalé zásluhy mal na menovaní prvých
slovenských biskupov a na prípravách oslavy spojenej s touto udalosťou.
Už 12. februára 1921 prišiel z Prahy do Bratislavy pápežsky nuncius C. Micara. S pápežským nunciom prišli aj
biskupi K. Kmeťko, M. Blaho a J. Vojtassak a svätiaci biskupi a hostia z cirkevných i politických kruhov z Čiech
a Moravy. Slávnostná vysviacka sa uskutočnila 21. februára 1921 v Nitre.
No Mičura nepracoval len v prospech katolíckej cirkvi na Slovensku. Zaoberal sa aj problémami evanjelickej cirkvi
a zaslúžil sa o zvolanie prvej synody evanjelickej cirkvi augsburskeho vyznania po vytvorení ČSR 18. januára 1921,
na ktorú bol aj oficiálnymi predstaviteľmi pozvaný.
Synoda sa zišla v Trenčíne a pokračovala v Trenčianskych Tepliciach , kde prijala Ústavu evanjelickej cirkvi a.v.
25. mája 1921. Ústavu schválil aj minister Mičura: „...proti schváleniu Ústavy evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
nič nemám – týmto ju schvaľujem, odobrujem i potvrdzujem.“ Československá vláda ju schválila 10. mája 1922.
Nevyriešená zostávala bytová otázka obyvateľstva na celom území Slovenska, ktorú sa ani Mičurovi nepodarilo
zvládnuť. Vypracoval síce návrh zákona na odstránenie bytovej núdze, no na základe tohto návrhu mala byť riešená
bytová otázka v Prahe, v Brne, v Bratislave a v Opave. Snažil sa o získanie dotácii a subvencii, ale celkovo bytová
otázka zostala nedoriešená.
Najpálčivejšou otázkou však zostávala otázka nezamestnanosti. Hoci sa zo všetkých síl Mičura snažil umiestňovať
do úradov, škôl a inštitúcii Slovákov (hlavne mladých a vyštudovaných), stále zostávalo a prichádzalo na Slovensko
veľké množstvo Čechov, ktorí sa uplatnili na najrôznejších postoch. Zatvárali sa fabriky, nezamestnanosť rástla, čo
využívali proti Mičurovi jeho protivníci.

Pokračovanie nabudúce!

Spracovala Mgr. Gabriela Papánková
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Aj svoju „nastávajúcu“ s kamarátkou predtým ako sa zobrali doviedol najskôr na letisko – vraj „aby vedela
čo ju čaká“.

Rozhovor s Ing. Ivanom Brezánym
(pokračovanie)
Pán inžinier ako ste pokračovali po štúdiu na vysokej
škole?
Stále som sa venoval modelom a modelárčeniu. Neskôr
som sa oženil a máme dve dcéry. Pracoval som
v Mikšovej na elektrárni a tam sa nám narodila prvá
dcéra – tak sme to tam aj odkočíkovali – na priehrade.
Bývali sme na bytovke – bez ústredného kúrenia
s lokálnym kúrením.
Kde ste tam staval modely?
V bytovkách boli aj kancelárie – vedľa v budove bola
voľná kancelária technického dozoru, tak som ju obsadil
a majstroval som tam.
Predpokladám, že modelovanie, zostrojovanie
modelov až po samotné lietanie je aj o zručnosti –
poznať jednotlivé materiály – vercajg – elektrika ...
(smiech) To máte pravdu, modelárčenie je vlastne 1000
remesiel – ja som prešiel celým vývojom modelárstva
tak napríklad výpočty sa nerobili na kalkulačkách, ale na
logaritmickom pravítku. Nebolo to samozrejme úplne
presné ale napríklad pri pevnosti materiálu sú tolerancie
a tam to postačovalo.
Aké modely ste zostrojoval?
Pokračoval som vo voľných modeloch. Spočiatku boli
tieto modely opatrené takzvaným „determalizátorom“ je
to zariadenie na vyklápanie výškovky (slúži na to aby
model neuletel) – bol ovládaný prepálením gumičky
dútnajúcim knotom - knôt je asi taký hrubý ako šnúra na
rolete jeden centimeter „dútnal“ jednu minútu – takže
keď som chcel aby model letel 3 minúty, knôt musel byť
dlhý približne 3,5 centimetra. Neskôr bol determalizátor
riadený časovačom. Totiž to za tri minúty model nabral
niekedy takú výšku, že som ho pomaly ani nevidel. Keď
klapla výškovka (model začal momentálne padať
k zemi) tak som musel bežať a dohľadať model inak by
som ho stratil. Vždy som si na horizonte našiel nejaký
bod a za tým som šiel, vzdialenosť som nevedel, ale
smer som si určil – takže niekedy som prešiel cez rieku
alebo priekopu a iné prekážky.
To ste musel aj trénovať alebo nie?
Samozrejme, môj tréning býval o piatej ráno – zabehol
som za potok do zbožia aby ma nikto nevidel – natočil
som model a poďme hore – musela v tom byť rutina,
všetko muselo klapnúť. Takto som trénoval asi pol až
trištvrte hodinky a potom som utekal na autobus do
Mikšovej.
To naozaj stačila pol hodinka?
Hej, stačila – neboli to nové modely, boli staršie
a zalietané a pred súťažou je vždy treba niečo doladiť
(smerovka, výškovka,...).
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Pán inžinier čo vlastne treba aby to „lietalo“?
Každé lietadlo musí mať ťažisko, zvyčajne sa
v modeloch pridávajú závažia, ale v gumákoch sa
ťažisko vyvažuje krídlami. Po trupe sa krídla podávali
5cm dopredu alebo dozadu (keď sa posunuli krídla
dozadu – model bol ťažký na „hlavu“ a opačne).
Ako ste pokračovali ďalej?
Z vývojom techniky prišli do modelárčiny rádia teda
rádiom ovládané modely, úplne prvé boli
jednokanálové takzvané bang bang na jeden gombík –
vetrone – lietalo sa na 150m lanku (pevný silon 0,7 –
1mm) jeden modelár – vlekár – bežal s lankom a druhý
modelár – súťažiaci – bežal z lietadlom – bežali
súčasne proti vetru v príhodnej chvíli súťažiaci
nadhodil model a vlekár musel dostať model nad
hlavu, v príhodnej chvíli vypol lanko, ktoré bolo
opatrené farebnou vlajočkou a v tom momente sa začal
merať čas. Obaja museli byť dokonale zohratí.
Odovzdával ste svoje modelárske skúsenosti aj
mladým?
V Bytči som viedol modelársky krúžok v rokoch 1963
až 1990, začali sme v osobitnej škole. V tej dobe som
sa spoznal s predsedom Ivanom Kamasom nakoľko
jeho syn začal navštevovať modelársky krúžok. Tak mi
v meste prechádzali všakovaké aktivity (smiech).Tak
sme boli dokonca jeden čas aj u hasičov, ale Tí tiež
neboli veľmi radi, keď sme sa tam rozložili – trúsili
papiere – špajle atď. nakoniec sme skončili v zámku
v Pionierskom dome, kde sme mali na poschodí svoju
miestnosť s vlastnými kľúčmi. Krúžok začal od októbra
a na začiatku sa prihlásilo 25 – 30 mladých a po dvoch
týždňoch zostali a chodili maximálne desiati – dvanásti.
Určite máte obľúbené lietanie respektíve kategóriu lietania – prezradíte ktorú?
Počas svojej kariéry bolo tých kategórií niekoľko. Súťažne som lietal voľné modely vetroňov kategórie „A“,
samokrídla „Sa“ , modely na pohon gumovým zväzkom kategórie „B“, jednokanálové svahové modely RC – Sv1,
dvojkanálové modely RC- Sv2 alebo termické modely RC- V1, V2. Po odchode do dôchodku v r. 1998 sa venujem
najmä historickému modelárstvu v kategóriách ELOT, Texaco, ½ A Elektric Old Timer, ale aj historickým
vetroňom OTVR. Tieto modely sa datujú do roku 1950 nesmú byť mladšie, riadia sa tromi kanálmi – výškovka,
smerovka, motor.
Sme úprimne radi, že Ing. Ivan Brezány poskytol svoje
modely na IV. Zberateľskú výstavu a tým „spestril“ a
obohatil repertoár našej výstavy.

Dúfam, že mi čitatelia prepáčia, keď z plánovaných
dvoch rozhovorov „spravím“ nabudúce aj tretie
pokračovanie.
Spracoval - JL 11

Auto-moto
MOTOCYKLE 
Návrat k 24 hodín Le Mans ... (4 číslo, ročník III., 2015)

Predtým ako začneme pokračovať v seriály o motocykloch, by som Vám rád ukázal pohľadnicu z 24 hodín Le Mans
z konca 50tych rokov, ktorú sa mi podarilo vydražiť na jednej aukcii. Je z obdobia, keď boli jazdci zoradení na
náprotivnej strane štartovacej rovinky a presne o 16:00 preteky štartovali behom k vozidlám.
Cruiser – mohutný motocykel väčšinou dvojválec s výrazným rebrovaním s motorom
od obsahu 1000m3 z nízkymi otáčkami.(Štýl amerických strojov 30. – 50 –tých rokov
20. – tého storočia t.j. napr. chromované diely predné a zadné koleso rovnakého
rozmeru, stupačky vpredu a hore, ... Cruisre sú prispôsobené na pohodlné cestovanie
na dlhé trasy.

Cruiser

Chopper – je to v podstate upravený Cruiser. Motor
s obsahom okolo 1000m3. Zadný blatník ustrihnutý
a zdvihnutý do hora, riadidlá vytiahnuté vysoko nad
ramená jazdca. Stupačky ďaleko vpredu do boku a do
hora. Jazdí sa pohodlne a s roztiahnutými nohami.
Závodný cestný motocykel – aerodynamický stroj,
dosahuje vysoké rýchlosti na závodných okruhoch.
Dosahuje rýchlosť nad 300km/hod.

Závodný motocykel

Kaskadérsky motocykel

Plochodrážny motocykel – stroj určený pre závody na
400m na škvárovej dráhe(ovále) s motorom na
alkoholické palivo (methanol) alebo na 1000m dráhe
pieskovej, trávovej, ľadovej. Konštrukčne je motocykel
prispôsobený na jazdu šmykom v ľavotočivých
zátačkach. Plochodrážny motocykel nemá brzdu.

Chopper

Plochodrážny motocykel

Kaskadérsky motocykel (Street) – motocykel určený
na extrémne náročné kaskadérske úkony. Jazda na
prednom aj zadnom kolese – je odľahčený odstrojený od
kapoty s čo najvyšším výkonom. Konštrukčné stavby
vychádzajú väčšinou z najsilnejších kategórií závodných
motocyklov.

Motocykel so sajdkárou (postranným vozíkom) – je to jedno vozidlo tkz. trojkolka.
Slúži na prepravu tretej osoby alebo nákladu.
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Motocykel so sajdkárou

Dragester – stroj určený na závody v zrýchlení s pevným štartom ( štvrť míle – 402m). Pôvodne
to bol šport v Severnej Amerike, ale je populárny aj v mnohých ďalších krajinách. Vzhľadom ku
krátkej vzdialenosti, na ktorej preteky prebiehajú, ide predovšetkým o preteky v zrýchlení.
Výkony motorov sa pohybujú od pár stoviek koní až po neuveriteľných 8 000 koní, pri ktorých
vozidlo zrýchli z 0 na 510 km/h (320 mph) pod 5 sekúnd. Zrýchlenie dosahuje hodnotu až 5 G.

Séria motocyklov poštovej správy Maďarska

Crusier z Bytče...
Cruiser Kawasaki VN 1500 Vulcan
vyrobený v roku 1998, ktorý vidíte na
fotografii patrí Jurajovi Dzurcovi
z Bytče. Jeho štvortaktný dvojválec
„urobí“ na plnú nádrž (18 litrov) zhruba
300km.
„Je veľmi spoľahlivá a pohodlná – ešte
ma nikde nenechala“ - dodáva Juraj.
Pochodil som na nej kus Slovenska ale
aj Európy, tento rok som bol na nej
v Chorvátsku a na druhý rok ideme do
Černobyľu bude tam zraz „Vulkanistov“
(Kawasaki Vulcan riders) Airbrash na
nádrži je striekaný v Nemecku. No a
k takejto motorke ktorá má určite úspech
u mladých dievčat patrí aj adekvátne
oblečenie s prilbou a tetovanie...
Spracoval - JL 13

Z dejín dobrovoľného hasičstva v Bytči
(5. časť)
Činnosť spolku po vzniku ČSR sa rozbiehala pomaly. Na valnom zhromaždení sa zúčastnilo 52 členov, rokovalo sa
tu o slovenskom velení, nových župných stanovách, o nábore mládeže a o rozličných organizačných otázkach.
V roku 1920 sa uskutočnili prvé voľby funkcionárov po vzniku ČSR. Veliteľom zostal Vladimír Jesenský,
podveliteľom sa stal František Kamas, tajomníkom Ferdinand Dubnicaj, pokladníkom Jozef Skotnický. Kým
Ladislav Tombor bol prvým organizátorom a zakladateľom spolku, jeho dôstojným nástupcom a budovateľom DHS
v Bytči bol Vladimír Jesenský, pravda za pomoci spolupracovníkov. Snahou prakticky každého veliteľa bolo
rozvinúť a upevniť spolok a hlbšie zainteresovať obecný úrad do otázok a problémov požiarnej ochrany. Možno
povedať, že každý veliteľ vykonal záslužnú organizačnú a budovateľskú prácu, ktorá slúžila šľachetným cieľom.
Život sa normalizoval a všetko sa vrátilo do osvedčených koľají,
pravda už za zmenených spoločenských podmienok. Postupne sa
rozrástla členská základňa, menili sa uniformy a zástava, konali sa
voľby funkcionárov a pod. Bytčianski hasiči roku 1921 na železničnej
stanici privítali prezidenta T. G. Masaryka a zorganizovali zbierku
v prospech hladujúcich v Rusku. V roku 1921 hasiči štyrikrát
zasahovali pri požiaroch v meste.
Tradičná spolupráca s DHS v Martine pokračovala i v prvých rokoch
predmníchovskej republiky. Na oslavách 50. Výročia martinského
spolku sa roku 1923 zúčastnila dvanásťčlenná deputácia bytčianskych
hasičov. O rok neskoršie pozvali bytčiansky zbor na jubilejné oslavy
do Piešťan, Spišskej Novej Vsi, nového mesta nad Váhom a do Nitry.
V roku 1926 bytčiansky spolok vyslal znova delegátov na národné
oslavy do Martina. Členskú základňu spolku tvorili v období prvej
republiky remeselníci, obchodníci, robotníci roľníci, ale aj učitelia,
príslušníci inteligencie, zväčša ako podporujúci členovia. Do spolku
nemalo zatvorené dvere ani židovské obyvateľstvo v meste. Pri 60.
Výročí spolku v Bytči tvorilo 119 členov. V zápisnici sa uvádza, že
žil ešte jediný zakladajúci člen DHS v Bytči.
Po vzniku ČSR nachádzame v dokumentoch zmienku o výchove obyvateľstva
Bytče v oblasti prevencie požiarov, pravda, ešte nešlo o masové akcie, opatrenia
smerovali k ochrane majetku a dodržiavanie poriadku v domácnostiach
a verejných priestoroch. O ochrane prírody sa ešte nehovorilo.
Prvé správy o motorizácii hasiacej techniky spadajú do dvadsiatich rokov.
V roku 1922 sa podarilo zadovážiť pre bytčiansky DHS štvorkolesovú
motorovú striekačku v cene 75. Tisíc korún. Pramene z roku 1927 dokumentujú
zdokonaľovanie hasičskej techniky. Podarilo sa získať 12 metrov vysoký
mechanický rebrík v cene vyše 8 tisíc korún. Na jeho obsluhu vycvičili
spočiatku desať členov, ktorí pomáhali i pri elektrifikácii mesta, ktorá práve
prebiehala. Automobilovú hasičskú striekačku sa podarilo kúpiť až v časoch
veliteľa Štefana Ďurného (1932-1937), stála 115 tisíc korún. Priestory,
v ktorých bola uložená hasičská technika neboli isto najvhodnejšie: v roku 1926
sa stratil dvojkolesový vozík s hadicami.
V roku 1920 v meste trikrát horelo a hasiči zasiahli pri požiari v Hornom
Hričove. O rok neskôr boli v Bytči až štyri miestne požiare a horelo aj v Hliníku
a Predmieri. Doklady pripomínajú štyri požiare v Bytči v rokoch 1932-1934
a osem zásahov pri požiaroch v okolí. Zachovali sa údaje o výpomoci
bytčianskeho zboru pri hasení v Kotešovej, ktorý vypukol 16. januára 1938.
Za 60. rokov existencie sa bytčiansky zbor zúčastnil na likvidácii okolo 360 požiarov v meste a na okolí. Za zhubné
možno označiť požiare v Žiline v roku 1886, Považskej Bystrici v roku 1897 a 1907, v Bytči 1899 a 1904,
v Hornom Hričove v roku 1920, Predmieri a Dolnom Hričove v roku 1921 a v Strážove v roku 1925. Aj zásluhou
DHZ v Bytči nedošlo k ešte väčším škodám v susedných mestách a dedinách. Zbor sa zaslúžil v roku 1938
o odstránenie nakopených ľadov na potoku Petrovička, čím sa predišlo povodni.
Pokračovanie nabudúce...
Spracoval Vrchný inšpektor Ján G ä r t n e r
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Galéria žijúcich osobností mesta Bytča
Je piatok 8. júla 2016, 10.30 hod. dopoludnia a stretávame sa v rodnom dome futbalistu Jozefa Webera na
Dukelskej ulici. Po privítaní sme sa usadili na záhrade a začali spomínať. Pri rozhovore bola prítomná aj mama pani
Božena Weberová a brat Peter Weber.

Futbalista Jozef Weber
Jozef Weber sa narodil 25. 12. 1970 v Žiline. V roku
1975 sa presťahovala rodina Weberová z vtedajšieho
Gottwaldovho námestia (bývali nad „mamkou“) na
dnešnú Dukelskú ulicu. Jeho futbalové prvopočiatky by
sme našli v hrách futbalu so starším bratom Ivanom
Weberom (1967) na dvore. Starší brat Ivan trénoval
v Hliníku nad Váhom a ako svojho mladšieho brata ho
brával aj na tréningy. Takisto k prvopočiatkom môžeme
priradiť aj blízkosť futbalového štadiónu. V tom čase
tam trénoval tréner pán Boko z Hliníka nad Váhom. Na
štadióne spoznal futbalistov a to: Milan Zátek, Vladimír
Klepáč, Miloš Manda. Malý Jozef chodieval na
dovolenky do Čalova. Boli to dovolenky pre
zamestnancov firmy Kinex. Jozefovi rodičia tam obaja
pracovali. Na dovolenku chodili teda aj ostatní
zamestnanci Kinex – u a teda sa tam stretol aj
s Milanom Zátekom, Vladimírom Klepáčom. Zahrali si
aj futbal. Písali sa roky 1976 až 1979.
Keď mal Jozef 10 rokov, tak šiel na doporučenie hráčov Milana Záteka a Vladimíra Klepáča s otcom Jozefom
Weberom do Žiliny. To samozrejme ani netušil, že v Žiline zostane až do odchodu do Prahy do klubu Sparta Praha
a to do 90 tých rokov 20tého storočia. V zime v roku 1989 ho ani nenapadlo, že to bude jeho trvalý odchod zo
Slovenska. Podotýkam, v tom čase existovala spoločná Česká a Slovenská Federatívna Republika. Jeho pôsobiská
boli futbalové kluby v Chebe, Drnovice, Jablonec nad Nisou. Už ako tréner pôsobil v klube Bohemians a teraz
trénuje v klube Karviná.
Na základnú školu chodil Jozef na Revolučnú ulicu, teda dnes to je ulica Eliáša Lániho. Ako Jozef spomína doba
nebola taká hektická a ako deti neboli až tak veľmi strážení rodičmi. Neboli mobilné telefóny napríklad. Jozefa
a jeho súrodencov strážila ich stará mama Anna Weberová. Rajón detí bola teda rieka Váh a Sihoť. Nová budova
firmy Makyta v tom čase nebola postavená a tak bratia Weberovci aj s kamarátmi si robili skratku cez Makytu
k Váhu. Samozrejme ako deti vystrájali rôzne vylomeniny. Bola to súťaž v lezení po okraji mosta cez Váh. Súťažili,
kto ďalej vylezie. V moste mali chalani aj bunker.
Sused František Hrnko, ako spomína Jozef ich učil hádzať lak na vlasy značky Lybar do ohňa. Lybar samozrejme
bolo nutné potiahnuť rodičom.
V čase detstva sa vedľa firmy Makyta nachádzala drevárska firma Obnova a píla. Z píly vyhadzovali drevá, patiky
a chalani ich pobrali. Jozef, sused Miroslav Rakús a iní kamaráti ich dávali na koľajnice a keď po nich prešiel vlak,
tak to strieľalo. Celé to chalani pozorovali schovaní za múrikom. Túto vec vyšetrovala aj Polícia, vtedy to bola
Verejná bezpečnosť.
Na stretnutie som priniesol fotky z diskoték, zábav a pivných akcií z 90 tých rokov. Samozrejme vtedy kamaráti
neboli moc nadšení môjmu foteniu, no teraz sa ne radi pozeráme. Na zábavy sa chodievalo do Hološky, Herne,
Biliard klubu. Tam sme preberali, od politiky, športu a frajerok všetko možné až do svitania. Boli to vlastne
stretávky kamarátov, a tvorili sa kamarátstva nové a to dnes chýba.
Počas tvorenia tohto rozhovoru sme skonštatovali, že v meste Bytča sa toho málo zmenilo cca od roku 1990. Čo sa
týka výstavby a rozvoja mesta. Teraz ako tréner Jozef častejšie navštevuje Bytču. Stretáva sa so starými kamarátmi
Ivanom Kmecíkom, Jánom Burandom na pivku.
Na záver si ešte Jozef zaspomínal na svojho otca. Porozprával ako počas socialistického režimu počúvali doma
vtedy komunistami zakázané rozhlasové stanice Hlas Ameriky a Slobodná Európa. Počas počúvania si otec popíjal
domáce ríbezlové vínko a ako vínko pribúdalo tak pridával aj hlasitosť na rádiu. Babka mu ho zasa stišovala.
Samozrejme ako Jozef spomína, otec ich poučil, až nikde nehovoria, že také stanice doma počúvajú a zatvárajú
okná.
Spracoval PhDr. Martin Gácik
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História a súčasnosť hádzanej v Bytči 3. časť
Vývoj mužskej hádzanej
V apríli 1956 začína krajská súťaž mužov, ktorá bola rozdelená do skupín. Jedným z prihlásených oddielov je aj
Spartak Bytča. Prvý káder tvorili hráči: Babík, Behrík, Beníček, Košťál, Bielik, Školek, Rehák, Ficek. Pod vedením
trénera prof. Tisu si viedlo úspešne.
V roku 1957 sa prebojovalo do kvalifikácie v Prešove
a postúpilo do 2. ligy. Káder Chudý, Rehák, Bučko,
Hanulík, Pacík, MUDr. Pick, Beníček, Bohuš, Ďurdík,
Sučanský, Gregor, Bielik, Lunák, Ficek, Sekula, Janech,
Stacho, Hromec, Duník.
Po roku účinkovania prichádza z Považskej Bystrice
Mesároš, Hryzák zo Žiliny Cvacho, Fodrek a hrajúci
tréner Libor Hodoň, keďže prof. Tiso sa trénovania
vzdáva pre rodinné dôvody.
Ročník 1959/60 družstvo hrá už pod hlavičkou
Lokomotíva Bytča až do roku 1963.
V ročníku 1961/62 bojovalo družstvo o postup do 1.
ligy. Rozhodujúci zápas končí nerozhodne 9:9 (8:3)
a tak družstvo končí na 2. mieste za Trnavou iba horším
Družstvo mužov pred zápasom s Duklou Praha, rok 1959
pomerom gólov. Tento ročník bol najslávnejšou
Hore: Gregor, Rehák, Lunák, I. Hanulík, Sučanský, MUDr. Pick
epochou v histórii mužskej hádzanej v Bytči.
Dole: Sekula, B. Bielik, Školek, Janech, Bohuš
Tabuľka: 2. liga mužov 1957/58
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Slovan Bratislava UNV
Spartak Bytča
ČH Žilina
Slávia Trnava
Spartak Petržalka
Lokomotíva Topoľčany
Spartak Nové Zámky
Spartak Martin
Sokol Báhoň
Spartak Považská Bystrica
Lokomotíva Michalovce
Lokomotíva Košice

Tabuľka: 2. liga mužov 1959/60
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ČH Bratislava
Spartak Bytča
Spartak Nové Zámky
Slávia Trnava
Tatran Prešov „B“
Spartak Martin
Spartak Považská Bystrica
Lokomotíva Michalovce
Lokomotíva Topoľčany
Lokomotíva Košice
Spartak Kysucké Nové Mesto
Slovan Piešťany

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

19
14
14
13
11
10
10
9
8
7
6
3

0
3
0
1
2
1
0
1
2
2
2
2

3
5
8
8
9
11
12
12
12
13
14
17

415:254
356:242
284:245
384:328
248:260
330:333
258:291
284:267
297:397
277:331
259:417
270:397

38
31
28
27
24
21
20
19
18
16
14
8

Tak ako ženy tak aj muži mali bohatú účasť na turnajoch a medzinárodných stretnutiach.
1957 – Sachsenhansen Frankfurt 14:14 – 800 divákov
1959 – Ferencváros Budapešť 13:13
Tradíciou boli turnaje o Pohár Súľovských skál 4 ročníky
1959 – turnaj v Prahe usporiadateľ Spartak Stalingrad Praha 4. miesto
1960 – Spartakiádny turnaj v Bratislave 2. miesto
1962 – Dukla Praha v Bytči 12:38 (5:19) – víťaz PEM
1962 – založenie žiackeho družstva, neoficiálne majstrovstvá ČSR v Olomouci – zúčastnili sa víťazi krajov z celej
ČSR. Poradie: 1. Olomouc, 2. Bytča, 3. Most, 4. Dukla Praha, 5. Tišnov, 6. Prešov, 7. Spartak Praha Sokolov, 8.
Plzenec. Káder: Rehák, Dovičin, Hanulík, Garabík, Krajčovič, Záhradský, Pobočík, Berta, Lányi, Behrík, Tvrdý.
V roku 1963 vypadáva Bytča z 2. ligy. Príčinou bol odchod viacerých do škôl a na základnú vojenskú službu +
návrat hráčov do materských oddielov.
- najúspešnejším hráčom bol Martin Gregor – pýcha bytčianskej hádzanej, majster sveta 1967 a víťaz PEM (s
Duklou Praha)
V období rokov 1965 – 1973 hrávali súťaže len dorastenci a na jednu sezónu 1969/70 sa obnovila činnosť družstva
mužov. Štartovali v MK, kde skončili na 4. mieste, káder: M. Rehák, P. Rehák, Garabík, F. Hanulík, Ďurdík,
Dovičin, Buša, Košúth, Neubauer, Gjabel, Sakala, Hagendorf, Škultéty, Mičienka, Mešek, Huliak, Janech, Dlábik,
I. Hanulík. Neboli však finančné prostriedky a tak po roku prestali hrať. V roku 1973 sa športoví funkcionári v Bytči
dohodli, že budú podporovať len ženskú zložku a družstvá chlapcov do súťaží neprihlásili. Tým končí zatiaľ história
mužskej hádzanej v Bytči.
Spracoval Mgr. Frantíšek Garabík
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Záhadná fotografia z Bytče (pokračovanie)
Vo Filuménii č.1/2016 na str. 1431 som sa s čitateľmi lúčil so slovami, že nevylučujem, že v roku 2016 dôjde
k doplneniu ďalšími informáciami. V júli 2016 som navštívil Bytču, nafotil „Burk“ – ubytovňu zamestnancov
zápalkárne (viď príloha). Prebehol som po miestnom cintoríne a stretol som sa s redaktormi bytčianského časopisu
Galzapress p. PhDr. Martinom Gácikom a Jozefom Lulákom. Títo nadšenci už 4 roky vydávajú kvartálnik
(štvrťročník i na internete), v ktorom sa venujú histórii Bytče a zároveň i zberateľským oborom. V Galzapresse č.
1/2016 na str. 16 - 17 sa objavil článok „Návrat k sirkovej“. V závere požiadal Jozef Lulák o pomoc miestnych
obyvateľov o pomoc pri identifikácii osôb na fotografii a niektorí sa i ozvali. Koncom júla sa ozval p. P. Král z
Prahy, ktorý tiež doplnil niektoré údaje k článku.(Opravte si prosím termín odsunu A. Reicha do Serede
z 10.9.1944 – správne 13.9.1944, F 1/2015 str. 1359). O Viliamovi Steinerovi, spolumajiteľovi zápalkárne Reich a
Steiner, si doplňte, že bol pravdepodobne slobodný, býval v Bytči na ul. Štefánikova č. 60 spoločne s dvomi
sestrami (?), hovoril nemecky, mal jednu nohu kratšiu, nosil ortopedické topánky a používal k chôdzi paličku. Pred
II. svetovou vojnou opustil Bytču. ( Vilém Steiner ⃰ 21.9.1902, odsunutý z Prahy transportom T 426 v roku 1943
do Terezína a neskôr i do Auschwitzu, kde 8.3.1944 zomrel v plynovej komore – nový židovský cintorín, Praha 3,
Izraelská 1, spoločne s manželkou/sestrou ??? Herta ⃰ 6.8.1907. Nevylučujem, že by mohlo ísť o Viléma Steinera
z Bytče,..). Narastá kvantum vzťahových informácií, čiastočne smerujúcich i k fotografii, i po rokoch stále rezonujú
v Bytči spomienky na rodinné spory, arizáciu židovských majetkov,…
Na úvod krátka rekapitulácia. Juraj Reitter ml. mal jedinú
dcéru Sidóniu ( ⃰ 1896), ktorá mala dve deti - Annu
( ⃰ 1920) a Juraja ( ⃰ 1923). Návšteva cintorína v Bytči
priniesla doplňujúce údaje k Štefanovi Durnému (1898 –
1944). Dôležité sú údaje k Anne - vnučke Juraja Reittera
ml., - Anna Halmayová, vydatá Patková (1920 – 2003),
manžel JUDr. Štefan Patko (1909 – 1996). Takže na
fotke vľavo sediace dievča nie je 3 ročná Anna Halmayová, ktorá bola naviac čiernovlasá. Ide o staršie 8 – 10 ročné
dievča. Nevylučujem, že môže ísť o rodinnú oslavu (svadba, krstiny,…) u Reitterovcov. Muž sediaci vedľa J.
Reittera by mohol byť skutočne okresný prednosta Jozef Švejcar, vo funkcii od 27.12.1922 do 26.3.1930.
(Nezamieňať s menovcom, zakladateľom československej pediatrie - Prof. MUDr. Josefom Švejcarom DrSc. 1897 –
1997)! V staršej literatúre je zápalkáreň označovaná ako popperovská zápalkáreň, ktorú postihol veľký požiar
12.2.1897. Tlačiareň v Bytči – Samuel SPIEGEL, v ktorej sa tlačili i zápalkové nálepky bola v prevádzke v rokoch
1885 – 1901 (in Vojtech Breza – Tlačiarne na Slovensku 1474 – 1996, str. 55)…
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A teraz nechám prehovoriť jedného z najpovolanejších, redaktora bytčianského Galzapressu Jozefa Luláka, ktorý
pátral priamo na mieste, spresnil ďalších asi 18 osôb na fotografii a tu sú výsledky jeho práce. Citujem:
„Predtým, ako doplním mená osôb ktoré sa mi podarilo zistiť, musím konštatovať fakt - že „dopátrať sa“, čo
už čo najmenšej informácii je doslova „detektívka“. Osoby na fotografii sú už dávno na “pravde Božej“ a aj
ich priami potomkovia. Niektoré priezviská sú bez mien a v jednom prípade vieme iba meno.
Úplne vľavo hore stojaci muž s vyhrnutým rukávom je môj dedo Ján Lulák ml. prezývka (Meglát) neskôr
kováč v Bytči. Pod ním stojaci muž je Jozef Kurej – zámočník – veľmi zručný a nadmieru šikovný - vedel
urobiť všetko... (na dvore Kurejovského domu zhotovil aj repliku Bojnického zámku). Medzi nimi stojaca
žena je pani Deždovníková mala banfróz – nekrózu – a schovávala to šatkou na hlave. Na zemi ležiaci muž
vľavo je Ján Kamas manžel Márie Lulákovej – prezývka (Gľoča), druhý muž ležiaci vpravo je pán Reš –
otec Sidy, Karola, Ruda a Maryšky Rešovcov. Sediaci muž s plešinou, tretí zprava, je pán Slaninka , druhý
zprava stojaci muž by mal byť kováčsky majster Skotnický prezývka (Meršan). V strede vedľa Juraja
Reittera ml. zľava je Briš a zprava Brišová, sú to rodičia Rozálie Bučkovej – poštárky v Bytči. Nad hlavou
Juraja Reittera ml. je v šatke Sidónia Bačková o rad vyššie vľavo od pani Bačkovej stojí pani Poslúhová.
V treťom rade od spodu tretia zľava Tótová (možno Tothová) vedľa nej zprava Kľačková. V tom istom rade
zprava Kocemba, tretia zľava v bielej šatke Jozefínka z Kotešovej (Blablová ?), štvrtá zprava Školková – ušla
do Ameriky. Vo vrchnom rade štvrtá zprava v tmavej šatke Barabášová.
A tak zostáva len dúfať, že sa snáď niekedy niekomu dostane do rúk táto fotografia a vzadu budú popísaní
všetci zúčastnení. Možno... “
Pokiaľ ide o bytčianské zápalkárne, tak na maďarskej aukcii Axioart sa objavila 3. 1. 2013 pohľadnica
s vyobrazením Bytče. Zaujme i popis, kde je vyobrazená i zápalkáreň majiteľov Friedler Ignác a Kohn Mór. Ide o
pohľadnicu „dlhá adresa“, kde bola adrese určená celá zadná strana. Tento spôsob bol zmenený v roku 1906, kedy
Medzinárodná poštová únia zaviedla dnešný spôsob, tzn. „delená adresa“. Takže nový „zápalkár“ Móric Kohn
v Bytči je z obdobia spred roku 1906. Zaujme i fakt, že na maďarskom internete je Veľká Bytča uvádzaná ako
Nagybiccse. Toto označenie nenájdete na žiadnej Reitterovej nálepke resp. pytlíku, tu je vždy pri maďarských
nápisoch uvedené Nagybicscse resp. N. Bicscse!
Článok od Ing. Vladimíra Gajdoša do informačného bulletinu Filuménia
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Z pera amatéra Vladimíra Luláka
Verše nerania ...
Milí čitatelia,
v dnešnom čísle by som si rád pripomenul ľudí, ktorí sú nám po rodičoch "najbližší" - sú to naši súrodenci. Skoro
každý z nás má aspoň jedného brata, alebo sestru (niektorí aj viac). Je dobré keď v čase núdze máte pri sebe
niekoho, o koho sa môžete oprieť, kto Vás chápe, poradí a podľa potreby podá pomocnú ruku keď všetci a všetko je
proti Vám. Súrodenecké vzťahy sa budujú od malička, tí ktorí medzi sebou dobre vychádzali v minulosti, obyčajne
dobre výjdu aj teraz, ide iba o to, aby sme zo svojich sŕdc vypudili nenávisť, závisť, nedôveru, podlosť, zákernosť a
iné podobné vlastnosti a nahradili ich ochotou pomôcť a obetovať sa pre toho druhého bez nároku na odmenu,
skrátka mať svojho blížneho rád to neznamená o tom iba hovoriť, ale to aj dokázať činmi. Báseň "Najsilnejšie puto"
je básňou, v ktorej som sa snažil vyjadriť svoj vzťah k mojim súrodencom a zároveň by som Vás chcel povzbudiť,
aby ste svoj život nežili len pre seba, ale aby ste sa snažili navzájom si pomôcť a spoločne sa tešiť zo všetkého čo
prináša radosť, šťastie a dobrú pohodu na každodennej strastiplnej ceste životom.

Najsilnejšie puto
Mám Vás rád sestra, brat,
možno trochu inak, akoby ste chceli,
ľúbim Vás láskou našej mami,
tak ako ona i ja
viem sa pre Vás obetovať celý.
Spomínam si rád na staré časy,
keď sme sa spolu hrávali na dvore,
škriepili pri stole, nosili dlhšie vlasy.
Bolo to krásne obdobie - nádherný čas,
to sme si mysleli a dúfali,
že tento svet,
bol stvorený iba pre nás.
Po rokoch bezstarostných prišla náhle zmena,
opustili sme rodné hniezdo
a ocitli sa v kolotoči sveta.
Hnala nás zvedavosť, túžba
spoznávať veci nepoznané,
obrovská snaha objavovať čosi nové,
častokrát tajomné a zakázané.
Život je zmena
a zmeny tie sa dejú neustále,
celý život je jedno veľké súperenie:
toho čo tak veľmi chceme
a toho čo práve máme.
Mám Vás rád sestra, brat,
aj keď sme v podstate každý iný,
inak riešime svoje problémy
a inak priznávame svoje viny,
milujeme život taký aký je,
rozdielny a pritom taký živý,
všetko sa raz skončí,
ale láska medzi nami - nikdy.
Myšlienka na záver: "Aj v zlom človeku možno nájsť kúsok dobra, len ho treba v ňom prebudiť."
DOPREČÍTANIA ! VL
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Nepečené rezy
Potrebujeme: 2 tortové oblátky, 17 dkg kryštálového
cukru, 12,5 dkg stuženého pokrmového tuku, 1dcl
mlieka, 1 balíček BB pudingu, 2 lyžice kakaa, 10 dkg
orechov
Postup: V rajničke rozpustíme stužený tuk s cukrom.
Pridáme mlieko, puding, kakao a posekané orechy.
Hmotu ešte za tepla navrstvíme na oblátku. Druhou
oblátkou prikryjeme a zaťažíme. Po stuhnutí krájame na
rezy.

Čokoládové košíčky
Potrebujeme: 10 dkg čokolády na varenie, 8 dkg
stuženého pokrmového tuku, 1 bielok, 2 lyžice
kryštálového cukru, 2 lyžice marhuľového džemu
Postup: Čokoládu s tukom nahrejeme a rozpustíme. Bielok, cukor a džem vyšľaháme do hustej peny. Do
papierových košíčkov najskôr nalejeme za lyžičku čokolády, pomocou vrecúška nastriekame bielkovú
penu a nakoniec opäť zalejeme čokoládou. Po stuhnutí peny vyberieme z papierových košíčkov.

Jablčník
Potrebujeme: 1 šľahačka, 1 dcl oleja, 36 dkg polohrubej múky, 3 vajcia, 1 prášok do pečiva, 1
vanilínový cukor, 20 dkg cukru
Postup: Vymiešať na mise. Dať na vymastený plech a na to nasypeme postrúhané jablká. Na postrúhané
jablká dáme posýpku: osminku masla, 6 lyžíc hrubej múky 4 lyžice mletého cukru. Celé to dáme upiecť.

Strieborný chlebíček
Potrebujeme: 4 bielka, 12 dkg práškového cukru, 8 dkg polohrubej múky, 4 dkg rozpusteného masla,
citrónovú kôru, pomarančová kôra, trochu škorice, 5 dkg hrozienok, lyžičku drobno nasekaných orechov
Postup: Ušľaháme sneh, pridáme cukor, múku, ostatné prísady, ochladené rozpustené maslo. Posekané
oriešky, hrozienka premiešame s lyžicou múky. Vlejeme do dobre vymastenej a hrubou múkou vysypanej
formy.

Úle
Potrebujeme: 25 dkg práškového cukru, 15 dkg orechov, 5 dkg žemľových omrviniek, 1 vajce, 1 lyžička
kakaa a rumu
Plnka: 15 dkg masla, 15 dkg práškového cukru, 1 žĺtok, rum a okrúhle piškóty. Čokoládová poleva alebo
fondánová poleva.
Postup: Úle naplníme plnkou a zospodu uzatvoríme okrúhlou piškótou.
Formíčky na úle sa dajú kúpiť aj v súčasnosti.
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