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...

3
Ročník IX.
2021

V elektronickej podobe nás nájdete na:

www.collectorum.eu
Oslavy Slovenského národného povstania v okrese Bytča

Osada Magale: Vladimír Dančík, poslanci PhDr. Martin
Gácik, Ľuboslava Rybáriková a primátor Ing. Miroslav
Minárčik

Mestská časť Malá Bytča: poslankyňa Helena Králiková
a primátor Ing. Miroslav Minárčik

V nedeľu 29. 08. 2021, v deň štátneho sviatku sa konali oslavy SNP v okrese Bytča. Oslavy SNP mali začiatok
na námestí Slovenskej republiky, kladením vencov na budove Mestského úradu, odtiaľ viedla trasa na miesto
zvané „Hôreckého kopanica“, kde sa nachádza pamätník, a odtiaľ potom nasledovalo kladenie vencov v
mestskej časti Malá Bytča pri pamätníku. Z Malej Bytče sa pokračovalo do obce Petrovice osada Magale.

Veľká udalosť v Galze

Barčina a Karolova svadba v Petroviciach 3.9.2021. Zároveň gratulujeme
k Darinkiným narodeninám
Na fotke sú z ľava: Jana Šperková, Darina
Luláková, Barča Šperková za slobodna
Záhumenská, Karol Šperka, Jozef Lulák
a Karol Šperka

Spracoval PhDr. Martin Gácik

Galza informuje...
Smútime za našim fanúšikom.
Nezomrel som, lebo viem, že budem žiť stále v srdciach, ktorí ma milovali.
S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že náš milovaný MVDr. Ladislav Skotnický nás navždy opustil dňa 16.8.2021 vo veku 89 rokov.
Posledná rozlúčka so zosnulým bola dňa 19.8.2021 o 15:00 hod na cintoríne v Bytči.

Z ľava Mária Klučiarová, Miroslav Minárčik, vzadu v saku starosta
Ostrava - Třebovice František Šichnárek, Jozef Janiš, vnučka pána
Hrabovského, ktorý bol spoločníkom pána Bojdu.
Dňa 12. 06. 2021 v sobotu sa konala v Bytči udalosť. Miesto konania
bol Sobášny palác a priestor pred ním. O 14.00 hodine bol predstavený
model auta v reálnej veľkosti. Na akcií sa zúčastnili pozvaní hostia.
Model autíčka je výsledkom neúnavnej práce Ing. Jozefa Janiša. O
autíčku sa isto ešte priebežne dočítame. V súčasnosti sa nachádza v
múzeu dopravy v Rajeckých Tepliciach.
Dňa 17. – 18. júla 2021 sa konal hokejbalový turnaj o pohár primátora
mesta Bytča na športovom štadióne v Bytči
V meste Bytča usporiadal prvú výstavu a burzu s touto tematikou
bytčiansky podnikateľ v stavebninách Marián Papánek v priestoroch
svojej firmy. Marián Papánek je nielen tvorca akcie, ale jej aj vášnivý
zberateľ modelov.
Dňa 29. 06. 2021 o 9.00 hodine sa v Dome kultúry v Bytči konalo
zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri v
Bytči. Okrem drobných vlastníkov tam boli zastúpení aj Urbárske
spolumajiteľstvo, pozemkové spoločenstvo Bytča, Komposesorát,
pozemkové spoločenstvo Hliník nad Váhom, Urbárske pozemkové
spoločenstvo Malá Bytča, Lesné spoločenstvo Pšurnovice Fojty
Hromy.
Dňa 20. -22. augusta 2021 sa konal v Bytči festival Hviezdne noci – 7.
ročník. Hlavné dejisko bolo Ladovňa Bytča.
Dňa 17.9.2021 o 17:00 v Dome kultúry Bytča sa uskutočnilo podujatie
– uvedenie knihy do života Vlado Hujík / Život na Zemi. Organizátorom
bolo Krajské kultúrne stredisko v Žiline a mesto Bytča. Akcia sa konala
pod záštitou primátora mesta Bytča.
Spracoval PhDr. Martin Gácik
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Gratulujeme Bohuslavovi Behríkovi k 90-ke
V časopise Galzapress číslo 1 z roku 2017 robil
kolega Jozef Lulák rozhovor s Bohuslavom
Behríkom. V čase konania rozhovoru sa chystal
Bohuslav Behrík osláviť v apríli 2017 svoje
narodeniny a to 86 rokov.
Teraz píšeme Galzapress číslo 3 v roku 2021 a
teda mesiac apríl je už za nami. Pán Bohuslav
Behrík oslávil v apríli 2021 svoju 90 tku. Touto
cestou mu veľmi
srdečne gratulujeme. Bohuslav
Behrík je veľmi
aktívny človek.
Má veľa životnej
energie
a Anna Harantová (*1925) a Margita Margita Harantová (*1928) a Anna
Harantová (*1925)
umeleckej tvo- Harantová (*1928)
rivosti. Často
sa na neho obraciame s otázkami, kto je na fotkách, kto je toto na tejto školskej fotke.
Vďaka nemu ožívajú nemé tváre zo starých čiernobielych fotografií. Pán Behrík, ak
nevie, nepozná tak sa poradí. A to s pani Margitou Harantovou (95 rokov, za mlada
Harnayová, my stredne narodení a viacej ako stredne narodení si na ňu spomíname ako
na učiteľku slovenského jazyka a ruského jazyka) a s pani Annou Harantovou (96
rokov, za mlada Harnayová). Pre úplnosť informácie, aby sa čitateľ vedel orientovať, tak Margita a Anna mali aj brata
menom Ján Harnay (zomrel 22.9.2019). Určite sa s ním stretneme na nejakej fotografií v Galzapresse.

Vydali sme ďalší v poradí...
Dňa 07. 01. 2021 sme
predložili Grantovej
komisií projekt a to
„Výroba príležitostného odznaku s certifikátom, prezentácia
histórie
mesta
Bytča“.
Mestské
zastupiteľstvo v Bytči
dňa 11.2.2021 tento
projekt
schválilo
uznesením č. 5/2021.
Jedná sa o výrobu
odznaku, ktorú pre
nás
zabezpečuje
Mincovňa Kremnica
štátny podnik so sídlom v Kremnici. Odznak sme pripravili pri
príležitosti: Pripomenutie výročia udalosti: Vznik klubu
československých turistov v obci Veľká Bytča. Klub vnikol vo
Veľkej Bytči v roku 1921. Sídlo klubu sa nachádzalo v budove
nachádzajúcej sa v priestore plavárne v Bytči. Dodnes je tam znak v stene. Odznakov sme vydalo v počte 200 kusov a
ku každému odznaku sme vydali certifikát s popisom. Autorom certifikátu je Bc. Peter Drábik.
Spracoval PhDr. Martin Gácik
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Bytčania a Bytčiansko v roku 1942
V tomto čísle budeme pokračovať udalosťami, ktoré obyvatelia veľkobytčianského okresu prežili od leta 1942 do
decembra 1942. Materiál čerpáme z fondu prezidiálne, fond Okresný úrad Veľká Bytča, Štátny archív v Žiline.
Obvodný notársky úrad v Zemianskej Kotešovej, okres Veľká Bytča, pod číslom 68/1942 prezidiálne dňa 15. 07.
1942 hlási Okresnému úradu vo Veľkej Bytči.
„V smysle prípisu okresného úradu vo Veľkej Bytči zo dňa 14. 07. 1942, číslo 607/1942 hlásim (vedúci notár), že
pre slúčenie obcí Veľkej Kotešovej a Zemianskej Kotešovej v tunajšom obvode sú dané všetky predpoklady v
najpádnejších formách a to:
1, stavebne tvoria jeden celok, či už vo vlastných obciach alebo v osade Buková (príklad Vieska a Buková). V časti
obce Zemianskej Kotešovej – Vieske úplne súvisia stavebne obidve obce. V ostatných čiastkach obce je tomu tak isto,
len na niektorých úsekoch ich delí hradská, alebo potok Rovnianka. Tu na jednej strane sú domky z Veľkej Kotešovej
a na druhej strane zo Zemianskej Kotešovej.
2, obidve obce sú finančne veľmi slabé, lebo Veľká Kotešová má do 3000 Ks daňového základu a Zemianska
Kotešová má do 4500 Ks daňového základu. Slúčením by sa dosiahol finančný a hospodársky ucelený celok.
3, jednoduchšia administratíva o polovicu.“
Do roku 1942 bolo zlúčenie prejednávané viackrát, no k zlúčeniu stále nedošlo.
Okresný úrad vo Veľkej Bytči pod číslom 618/1942 zo dňa 17. 07. 1942 vo veci Vykonanie zákona číslo 115/1942
Sl. zák. Prezídiu Župného úradu v Trenčíne. Okresný náčelník píše následovné:
1, „Slúčiť obec Hliník nad Váhom s obcou Veľká Bytča pod nový názvom Veľká Bytča.
Dôvody: Obec Hliník nad Váhom je vzdialená od obce Veľká Bytča ani nie celý kilometer. Obytné domky, hlavne
so strany Hliníka nad Váhom sa stále pristavujú pozdĺž cesty smerom k Veľkej Bytči, takže, v krátkom čase budú
stavebne úplne slúčené. Obec Hliník nad Váhom je hospodárky a finančne veľmi slabá.
2, Slúčiť osadu Starovec s obcou Malá Bytča z dôvodu, že táto osada leží tesne medzi obcou Mikšová a Malá Bytča
3, Slúčiť obec Dolné Hlboké s obcou Horné Hlboké pod novým názvom Horné Hlboké, z dôvodu, že tieto obce sú
oddelené len potokom a stavebne tesne súvisia. Obec Dolné Hlboké nemá školu a pričlenená je k obci Horné Hlboké,
kde je materská škola a podieľa sa polovicou nákladov na financovanie školy Obec Dolné Hlboké patrí do notariátu
Predmier a obec Horné Hlboké patrí do notariátu Dolný Hričov. Výhodnejšie by bolo, aby obec patrila do notariátu
Dolný Hričov.
4, Slúčiť obec Zemianská Kotešová s obcou Veľká Kotešová.
Pod číslom dokumentu 14 – 2/4-12.309-1/1942 telefónogram z Ministerstva vnútra oddelenie 14 v Bratislave,
podpísaný za ministra Dr. Vašek Okresnému úradu vo Veľkej Bytči , prevzal 3. 12. 1942 strážmajster Svitler 8.15
hodine.
Z dokumentu citujeme: „Sadzača, typografa, Žida Ignáca Lansteima, toho času bytom vo Veľkej Bytči, prikazujem
podľa paragrafu 22 nariadenia číslo 198/1941 Sl. Zák do práce v Knihtlačiarni „Andreja“ v Bratislave. Vezmite ho,
aby ihneď nastúpil do zamestnania. Cestovné povolenie mu vydajte s odvolaním sa na horejšie číslo. Jeho odchod mi
telefonicky hláste.“
Z úradného záznamu zo dňa 07.08.1942 sa dozvedáme: Dostavil sa hlavný dôstojník František Kříž, veliteľ
žandárskej stanice vo Veľkej Bytči, ktorý udáva, že ľudia osady Oblazova v túto dobu videli v blízkej hore 3 mužov
dobre oblečených s dlhými zarastenými bradami a jeden z nich mal relolver, s ktorým a im pohrozil.“
Dňa 07. 08. 1942 pod číslom 711/1942 prezidiálne vo veci Podozrivé osoby v horách pri Oblazove píše okresný
náčelník vo Veľkej Bytči okresnému žandárskemu veliteľovi: „V dôsledku Vami ústne podaného hlásenia prikazujem
Vám vykonať za pribrania zodpovedného počtu žandárov z okolitých žandárskych staníc prieskum terénu medzi Zarieč
Keblovom – Zemianskou Kotešovou – Veľkým Rovným a Dlhým Poľom.
Okresný náčelník vo Veľkej Bytči dňa 12. 08. 1942 pod číslom 724 /1942 prezidiálne v predmete veci: Ponechanie
lekárov – Židov v smysle paragrafu 2 odsek 2 ústavného zákona číslo 68/1942 Sl. z. píše Ministerstvu vnútra v
Bratislave.
Lekár Dr. Maximilian Quitt doterajšie bydlisko Nové Mesto nad Váhom, ponechaný ako praktický lekár v obci
Predmier a lekár Dr. Oskár Lengyel doterajšie bydlisko Žilina ponechaný ako zubný lekár v obci Veľká Bytča.
Okresný náčelník ďalej poznamenáva, že rozhodnutím Ministerstva vnútra zo dňa 23. 07 1942 do Veľkej Bytče
pridelili lekára Dr. Gridricha Vámoša, zubného lekára z Trenčína. Lekár sa doteraz neprihlásil a podľa súkromne
získanej informácie sa v republike nenachádza.
Okresné žandárske veliteľstvo vo Veľkej Bytči pod číslom jednania 154/dôverné/1942 zo dňa 27. 08. 1942 vo veci
„neznámy muž, podozrivá činnosť“ hlási do Bratislavy Ústredni štátnej bezpečnosti. Podpísaný je žandár Michal
Chlupis.
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„Hlásim, že urbársky hájnik Pavol Zajac z Malej Bytče okres Veľká Bytča počul dňa 25. 08. 1942 asi o 20.30 hodine
až 21.00 hodine pri služobnej obchádzke lesom na kóte 505 zvanej Kamenný vrch, kataster obce Malá Bytča asi vo
vzdialenosti 150 metrov zvučanie motora. Pavol Zajac šiel preto bližšie smerom hučania až k trigonometrickej
pyramíde, ktorá je postavená na tejto kóte. Zo vzdialenosti 60 metrov videl Pavol Zajac na vrchu pyramídy neznámeho
muža, ktorý mal pred sebou akýsi prístroj, ktorý stále zvučal a neskoršie počul akési ťukanie ako keď píše na písacom
stroji. Neznámy muž mal údajne v blízkosti seba povestný baťoh, na ušiach mal slúchatká, na vrchu rozhľadne mal
natiahnutý drót a bol obrátený smerom na východ. Neznámy muž Pavla Zajaca údajne vôbec nespozoroval, lebo prišiel
k nemu od chrbta a taktiež Pavol Zajac neznámeho neoslovil, ale po krátkom pozorovaní pokračoval v obchôdzke.
Pavol Zajac tento prípad oznámil dňa 26. 08. 1942 na žandárskej stanici Veľká Bytča o 10.00 hodine.
Žandár Michal Chlupis odobral sa ihneď v spoločnosti 3 žandárov zo stanice a Pavla Zajaca na označené miesto a
podrobne prehliadli trigonometrickú rozhľadňu a najbližšie okolie, ale nič podozrivé nenašli.
V tomto úseku lesa sú postavené 2 rozhľadne 20 – 30 metrov vysoké. Pretože som usúdil, že v tomto prípade môže
ísť o muža s tajnou vysielačkou, zariadil som postriešku v noci z 26. 08. 1942 na 27. 08. 1942 v blízkosti obidvoch
triangulačných rozhľadní, k tomu som pribral veliteľa stanice Františka Kríža a 5 žandárov, ale neznámy muž sa behom
tejto noci ta už neukázal.
K tomu hlásim, že triangulačná rozhľadňa je postavená v ihličnatom a bukovom lese, od obce Malá Bytča na 4
kilometre vzdialená a tento les ťahá sa medzi jednotlivými chalupami samôt až na slovensko - nemecké štátne hranice
k Javorníkom.
Po starostlivom uvážení som prišiel k tomu názoru, že Pavol Zajac nemohol vidieť zo vzdialenosti 60 metrov a v
takom čase, keď sa už sotmieva natiahnuté dróty, ba ani to, že mal na ušiach dotyčný sluchátka.
Pavol Zajac neznámeho muža nemohol opísať, len udal, že mal čierne šaty a s nepokrytou hlavou.
Žandárskym staniciam v okrese vydal som rozkaz, aby pri svojich službách venovali zvýšenú pozornosť cudzincom
a dozor na triangulačnej rozhľadni.
Zprávu predostieram priamo Hlavnému veliteľstvu žadnárov v Bratislave, Župnému žandárskemu veliteľstvu v
Trenčíne, veliteľovi prvej divízie v Trenčíne – zpravodajskému dôstojníkovi, Oblastnému žandárskemu veliteľstvu v
Žiline a Okresnému úradu vo Veľkej Bytči.“
Žandárska stanica vo Veľkej Bytči pod číslom 261/1942 dôverné zo dňa 09. 09. 1942 vo veci: Nájdený leták v
Považskej Bystrici píše Okresnému úradu vo Veľkej Bytči.
„Oznamujem, že Jozef Dudík z Veľkej Bytče dostavil sa dňa 09. 09. 1942 na tunajšiu žandársku stanicu, kde
odovzdal priložený leták a udal, že dňa 08. 08, 1942 bol v Považskej Bystrici pre lieky Dr. Malobického a ako išiel od
vlaku do mesta, neďaleko železničnej stanice v Považskej Bystrici našiel tento leták. Tunajšie žandárstvo sa dotazovalo
telefonicky žandárskej stanice Považská Bystrica, či tam boli nájdené podobné letáčiky Žandárska stanica Považská
Bystrica sdelila, že dňa 08. 09. 1942 boli skutočne v Považskej Bystrici nájdené a potrebné kroky boli urobené. Pôvodný
leták bol zaslaný žandárskej stanici Považská Bystrica, ktorá prípad v dohode Ústredne štátnej bezpečnosti už vyšetruje.
Odpis spomenutého letáku Vášmu úradu predkladám“ (leták, tu v spise priložený nebol)
Dňa 10. 09. 1942 pod číslom 177 dôverné, 1942 vo veci: Nálet nepriateľských lietadiel Žandárska stanica Predmier,
okres Veľká Bytča píše Ústredni štátnej bezpečnosti v Bratislave.
„Hlásim, že dňa 09. 09. 1942 o 22. 45 hodine leteli vo veľkej výške 1 – 2 lietadlá smerom od severu na juh ponad
rieku Váh poblíž Veľkej Bytče smerom na Trenčín. Lietadlá sa však čoskoro vrátili a učinili nepriateľský útok bombami
v blízkosti obce Hričovské Podhradie a Dolný Hričov, okres Veľká Bytča. Prvé dve bomby dopadli o 23.00 hodine v
ten istý deň a to jedna na ornú pôdu označené číslom 1 a druhá od tejto vo vzdialenosti 57 metrov. Tretia bomba dopadla
od bomby číslo jedna vo vzdialenosti 42 metrov. Štvrtá bomba dopadla na skalnatý vrch zvaný „Komíny“, na kóte 532.
Bomby číslo tri a štyri dopadli v ten deň asi o 23.15 hodine.
Obec Hričovské Podhradie má asi 52 domov a 307 obyvateľov, leží na ľavom brehu rieky Váh. Prvá bomba dopadla
od posledného domčeku obce juhovýchodne vo vzdialenosti 320 metrov a ďalšie tri ešte ďalej od obce Hričovské
Podhradie.
Okrem toho spustil nepriateľ v ten istý deň o 23.30 hodine ďalšie dve bomby v blízkosti obce Hričovské Podhradie,
avšak v chotári obce Dolný Hričov na takzvanej Dolinke z druhej strany vrchu Komíny
Jedna bomba označená číslom 5 dopadla na oranisko a druhá bomba označená číslom 6 dopadla zasa na pasienky
urbárskej obce v Dolnom Hričove.
Bomba číslo 5 dopadla asi 400 metrov od štátnej hradskej a bomba číslo 6 od bomby číslo 5 dopadla 150 metrov
vzdialenosti smerom juhozápadne. ( k správe bol pripojený náčrt, no v archíve sa nenachádzal)
Bomby číslo 1 a číslo 4 nespôsobili žiadne hmotné škody a ani na ľudských životoch. Bomba číslo 5 nárazom črepín
zlámala jeden čerešňový strom a bomba číslo 6 dopadla do mladého borového porastu a poškodila 8 vrchovcov na
stromkoch,
Šírka jám od bômb boli v priemere asi 4 metre krát 4 metre, alebo aj 6,5 metra krát 5 metrov. Črepiny explóziou
bômb dopadli v okruhu od 100 metrov do 300 metrov.
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Podľa nájdených jám a črepín vybuchlo všetkých 6 shodených bômb, ktoré boli jednak zápalné a jednak trhacie.
Zápalníky, ktoré neboli zničené, je 1 označený 5 cípou hviezdou a nad touto je kosák Zo 6 vybuchnutých bômb
nasbierané bolo asi 100 kg oceľových črepín, ktoré boli dopravené do Veľkej Bytče na žandársku stanicu.
Hlásim, že bol nariadený letecký poplach v Predmieri a vo Veľkej Bytči nariadený na 09. 09. 1942 o 22.00 hodine
zo Žiliny. V čase nepriateľského útoku bola pri rieke Váh hmla a preto sa ťažko orientovalo do hlásenia, kam bomby
dopadli.
Hlásim, že okresný žandársky veliteľ Michal Chlupis vykonal osobné stopovanie po dopade bômb a aj pátranie po
možných nevybuchnutých bombách s príslušníkmi žandárskej stanice Predmier strážmajstrom Viktorom Alakšom a
Viliamom Čilikom. Zistili, že nenašli žiadnu nevybuchnutú bombu.
Hlásim, že ani miestne obecné a protipožiarne hliadky nevedeli pri príchode žandárstva ihneď po nálete určite
povedať koľko bômb lietadlá shodili.“
Okresný náčelník vo Veľkej Bytči píše obecnému notárskemu úradu v Kolároviciach, pod číslom 498/1942
prezidiálne vo veci: Poukázanie podpory pre pohorelcov v obci Kolárovice. Správa je z dátumu 24. 09. 1942.
Podpis „Na stráž!“
Ako okresný náčelník notárovi: „Súčasne poukazujem Vám cestou Tatra banky filiálky vo Veľkej Bytči sumu 11.
109.70 Ks čo podpora pre pohorelcov tamojšej obce a to:
od ministerstva vnútra v Bratislave suma 10.000 Ks, od Tatra banky filiálka vo Veľkej Bytči suma 1000 Ks, od
Štefana Mandu z Veľkej Bytče suma 100 Ks, zistené úroky z vkladu ood uvedeného vkladu 9,70 Ks, spolu teda suma
11 109.70 Ks.“ „Mesto Bratislava venovalo v prospech pohorelcov v Kolároviciach 15.000 Ks“.
Okresný úrad vo Veľkej Bytči dňa 25. 09 1942 pod číslom 854/1942 prezidiálne vo veci Jozef Horák z Veľkej Bytče
ponos na Žida, okresný náčelník podáva správu Prezídiu ministerstva vnútra v Bratislave,
„Sťažnosť horemenovaného predkladám s oznámením, že firma Vojtech Princ z Trenčína má vo Veľkej Bytči parnú
pílu a výrobu debničiek. Ako vedúceho debničkárne zamestnáva Žida menom Jozef Milch, ktorý bol i s jeho manželkou
Markétou dňa 23. 08 1942 dopravený do koncentračného strediska v Žiline na telegrafický príkaz pána Dr Vaška, číslo
1C4-D4-1200/15/1942, odkiaľ bol dňa 25.08. 1942 prepustený. Milch sa preukázal rodným listom podľa ktorého jeho
syn Bedřich bol dňa 01. 06. 1938 v Stockholme pokrstený. Milch a jeho manželka majú od ministerstva hospodárstva
dňa 08. 06. 1942 číslo prez -A-100/1942 výnimku.
Vojtech Princ ďalej zamestnáva Žida Júliusa Grünbergera, ktorý i s jeho manželkou Zlaticou príslušný je do okresu
Uherský Brod, Protektorát Čechy a Morava a má od ministerstva hospodárstva pod číslom prez -A-100/3892/1942
výnimku.
Grünberger je ponechaný ako manipulant dreva a Milch ako odborník pri výrobe debničiek, ktorú prácu zasa po
návrate zo Žiliny nastúpil.“
Dňa 08. 10. 1942 poslali z Bratislavy okresnému náčelníkovi do Veľkej Bytče pod číslom 155/1942 prezidiálne
oznámenie, o započatí činnosti Roľníckej komory, vznikla podľa zákona číslo 130/1942 Sl. z..
Prezídium Ministerstva vnútra pod číslom 14-D4-12.132/1-1942, zo dňa 10.10. 1942 v predmete veci Koncentračné
stredisko pre Židov v Poprade – zrušenie. Podpísaný za ministra je Dr. Vašek, pozdrav „Na stráž!“. Materiál poslali aj
okresnému náčelníkovi do Veľkej Bytče.
„Dňom 10. 10. 1942 Ministerstvo vnútra zrušuje koncentračné stredisko pre Židov v Poprade. Titulované úrady a
veliteľstvá žiadam, aby horeuvedené vzali na vedomie a do koncentračného strediska nezaraďovali Židov, ktorí
podliehajú vysťahovaniu na podklade ustanovenia paragrafu 1 ústavného zákona číslo 68 z roku 1942 Sl. z..“
Ministerstvo vnútra pod číslom jednania 21-7435-1/1942 prezidiálne vo veci Rozdelenie sbierky pre Polhoru okres
Bardejov.
Podpísaný je za ministra Dr. Kosso.
Oblastné žandárske veliteľstvo v Žiline dňa 15. 11. 1942 pod číslom 1536/1942 vo veci Žandárstvo vo Veľkej Bytči
podozrenie zo zneužívania úradnej moci, podpísaný oblastný žandársky veliteľ (podpis nečitateľný) píše Okresnému
úradu vo Veľkej Bytči.
„Okresný žandársky veliteľ vo Veľkej Bytči hlásil mi dňa 14. 12. 1942, že máte vedomosť o tom, ako žandári vo
Veľkej Bytči zastavujú osoby, odoberajú im nakúpené články životných potrieb, ktoré zabavujú a nechávajú si ich pre
seba.
Týmto sú teda žandári podozriví so zneužívania úradnej moci a preto je nutné túto udalosť vyšetriť“.
Spracoval PhDr. Martin Gácik
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Doplnenie
Naša prispievateľka a čitateľka pani Anna Lukačková rodená Matiašovičová nám doplnila informácie. Pre
neznámeho čitateľa, je to autorka brožúry vydanej v roku 2018 s názvom „Spomienky na môjho starého tatu Ondreja
Skotnického 1888 – 1968“. Brožúru vydal mestský klub Muzeálnej a galerijnej spoločnosti v Bytči.
Jedná sa o článok uverejnený v časopise GALZAPREASS číslo 4 rok vydania 2020, strana číslo 9.
Ženy na driapačke peria. Foto vzniklo okolo roku 1958 vo Veľkej Bytči v kuchyni u Mindalov. Fotku fotil Ján
Mindala. Dom sa nachádzal na Hornej ulici, za socializmu Leninová, dnes Hlinková.
Horný rad zprava:
Evica alebo aj Evka, dcéra Janka tety Janky Mindalovej, teta Janka, teta Katica to bola mama Kamily Šukalovej,
dcéra Elena tety Janky (narodená 1948 a zomrela v roku 2015), pani Ačjaková
Dolný rad zľava:
teta Tereza Petrovská, teta Štefánia Božeková rodená Matiašovičová, pani Pohovejová, neznáma pani, stará mama
Mária Matiašovičová rodená Uličná,
Pani Anna Lukačková rodená Matiašovičová spomína: „Do mojej rodiny patrí ešte stará mama s dcérou Jankou a
vnučkami Evicou, Elenou a Jankou, švagriná starej mamy - teta Štefina.“
Tu ešte pani Anna Skotnická rodená Matiašovičová upravuje aj meno Svorad Skotnický. My sme spomínali v
Galzapresse v čísle 2, strana číslo 18, rok vydania 2020 (fotka vojaci) meno Svoro Skotnický. Správne má byť meno
Svorad Skotnický, meno Svóro bolo hovorové v reči.
Ďakujeme
Spracoval PhDr. Martin Gácik

Návšteva z Venezuely

Hliník nad Váhom, utorok 7.9.2021 foto s Majou za slobodna
Lulákovou

Pribudlo do našej knižnice

Spracoval PhDr. Martin Gácik
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Pocta Jánovi Kiliánovi
Na brehu Váhu sa našiel kamenný profilovaný článok. Je to pravdepodobne
fragment – prvok nejakej väčšej kamennej súčasti. Kamenný článok bol prenesený
do ateliéru akademického sochára Dušana Hagaru, ktorý ho povrchovo očistil
a konzervoval. Keď bol prenesený do areálu nádvoria Byčianského zámku,
záhradný architekt Jozef Janiš a PhDr.Martin Gácik prišli s myšlienkou vytvoriť
na kamennom článku plastiku – pocta Jánovi Kiliánovi, ktorá by mohla byť
osadená v priestore areálu nádvoria Byčianského zámku a Sobášneho paláca. Na
vyhotovenie tejto plastiky bol záhradným architektom Jožkom Janišom oslovený
akad. sochár Dušana Hagara, ktorý vo svojej tvorbe vytvára plastiky z fragmenov
kovových prvkov náradia.
Ján Kilián bol stavebný majster ktorý pochádzal z Milána a mal zásluhy pri
výstavbe Byčianského zámku a Sobášneho paláca. Okrem Jána Kiliána palatín
Thurzo získal pre výstavbu svojich objektov aj viacero iných talianskych
murárskych a kamenárskych majstrov. Boli to murári Anton, František, Ján, Jozef,
Juraj, Jozef Mikulin, Matej Pellio. Kamenársky majstri Andrej Pocabello a Juraj.
Všetci slúžili Thurzovcom svojím remeslom a umením. Umenie talianských
majstrov je možné cítiť najma na výzdobe dekoračných detailov /výzdoba portálov,
sgrafitové rámovanie okien, profilácia rýms,
výzdoba
pôvodných
komínov/.
Na
Byčianskom
zámku
sa
v
rámci
reštaurátorských odkryvov v átriu našiel
fragment nástennej maľby postavy v dobovom
oblečení, o ktorom sa hovorí, že by to malo
byť vyobrazenie práve Jána Kiliána. Bohužiaľ
je to len spodná časť postavy, práve
vyobrazenie podobizne tváre sa nedochovalo.
Je to naozaj zázračné, že sa to v priebehu dejín
a práve vďaka osobnosti palatína Juraja
Thurzu podarilo práve v Bytči vytvoriť tieto
unikátne objekty a táto myšlienka vytvoriť
kamenno- kovový objekt, by mala byť
skromnou, melancholickou poctou nielen
Jánovi Kiliánovi.
Použité pramene a literatúra: Byčianský zámok- sídlo uhorského palatína Juraja
Thurzu, Jana Kurucárová, GEORG Žilina .
Spracoval akad. sochár Dušan Hagara

Čo sa nezmestilo do Galzapressu
Čo sa nezmestilo do Galzapressu 3/2020 strana č. 17. Janko Daniš vydal zatiaľ kalendáre za roky 2017, 2018 a 2020.

Spracoval PhDr. Martin Gácik
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O Kláre Adamíkovej
Smutný oznam. Dňa 13.7.2021
zomrela Klára Adamíková vo veku
91 rokov
Pri tejto
smutnej príležitosti
uvedieme čitateľa do problematiky.
V časopise je spomínaný Ferdinand
Adamík a píla majiteľa Ferdinanda
Adamíka. Píla sa nachádzala pri rieke
Váh, za socializmu tam bola firma s
názvom Obnova. Po skončení druhej
svetovej vojny v roku 1945 sa tu
nachádzalo na krátku dobu aj
učňovské stredisko. Po páde
socializmu firma Lekov. Syn
Ferdinanda Adamíka, pán Adamík
(Bytčania ho poznajú pod menom
Ňaňulo Adamík). Jeho meno určite
upresníme, no všetci sme ho poznali
pod
týmto
menom.
Tomuto
poslednému majiteľovi píly, pílu
vyvlastnili a ako to bývavalo v drvivej väčšine zvykom tam aj zostal pracovať. Pani Klára Adamíková bola manželkou
pána Adamíka posledného majiteľa píly. Pani Klára Adamíková za volala za slobodna Horanská. Vyrastala v dome,
kde sa dnes nachádza Špeciálna škola a dom susedí s domom, kde sa nachádza výroba svetoznámej bytčianskej
zmrzliny. Klára Horanská bola dcérou bytčianského advokáta Horanského. Tento advokát mal brata a ten bol lekár
doktor Horanský. Syn doktora
Horanského, doktor Dezider
Horanský zomrel prednedávnom.
Teda ešte pre upresnenie doktor
Horanský mal dom o kúsok ďalej
a neskôr prešiel do vlastníctva
Štátnych lesov. Dnes sa na tomto
mieste nachádza predajňa Lidl.
Doktora Dezidera Horanského
Bytčania poznali aj pod menom
Duco Horanský. Okrem iného,
pôsobil ako lekár futbalového
oddielu Kinex Bytča. Čitateľa
chceme upozorniť, že advokát
Horanský a doktor Horanský
používali meno Holzmann.
V dome právnika doktora
Horanského
po
začiatku
socializmu žili z úradnej moci
dosadení
spolubývajúci
a
majitelia domu Horanskí žili vo
vlastnom dome na hornom poschodí. Vedľa domu právnika Horanského sa nachádza teda dom, kde chodíme všetci
bytčania a aj zo širokého okolia na vychýrenú zmrzlinu. Tento dom patril začiatkom prvej Československej republiky
patril právnikovi Jurajovi Mičurovi. U tohto právnika robil koncipienta, teda sa zaúčal mladý právnik Jesenský a teda
jeho brat bol spisovateľ Janko Jesenský. Táto časť lokality bola vychýrená a preto sa rozhodol aj právnik doktor Martin
Mičura pre výstavbu svojej vily v tejto časti. Teraz sa na tomto mieste nachádza predajňa Lidl.
Spracoval PhDr. Martin Gácik
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Rozhovor s nádejnou holywoodskou hviezdou – Daliborom Burandom
V tomto čísle Vám priblížime bytčianskeho rodáka menom Dalibor Buranda. S Daliborom
sme robili rozhovor v roku 2018. V tomto čase odchádzal z Bytče do Anglicka študovať.
Dnes je utorok 28. 09. 2021 a my sa stretávame s Daliborom v Bytči. Nachádzame sa v
priestore novovznikajúcej reštaurácie s názvom La stória v Bytči. V tomto priestore na
nachádzala reštaurácia „U palatína“. Túto reštauráciu otváral Ing. Pavol Placek (Bytča) a
Peter Ďurčo (Budatínska Lehota) v roku 1996. Potom ju prevádzkoval majiteľ Peter Kulíšek
(Bytča) a od jari 2021 ju vedie Mgr. Linda Hulínová (Bytča) s priateľom menom Mirko
Ricciardone (Taliansko) a Michalom Adamíkom. (Bytča). Priestor patrí mestu Bytča.
V tomto čase je tu vysoko pracovná atmosféra, schyľuje sa totižto k jej otvoreniu. Svojho
času majstri z Talianska stavali zámok v Bytči, a v roku 2021 otvára Talian reštauráciu La
Storia.

Dalibor Buranda

Tak teda, poďme sa rozprávať s Daliborom a podporiť ho.
V septembri 2018 Dalibor nastúpil do školy ako jediný zo Slovenskej republiky. Prijali ho na odbor muzikálové
divadlo, v triede bol sám zo strednej Európy. Z tohto dôvodu to mal ťažšie so začlenením sa do kolektívu. Bolo to kvôli
rozličným mentalitám a zvyklostiam. Cez Vianoce, veľkonočné sviatky a v lete chodieval domov, do Bytče. Počas
štúdia na mu naskytlo veľa príležitostí hrať v muzikálovej
činohre. V rozvrhu hodín mali tanec, spev a vyučovanie
trvalo do 19.00 hodiny. Prvé mesiace mal problém s
jazykovou bariérou, nakoľko tam boli spolužiaci z
rôznych štátov. Dalibor uvádza, že škola sa nachádza v
meste Londýn.
Dalibor šiel v prvom ročníku na konkurz.
Od septembra 2018 do júla 2021 študent na London
College of Music, bakalársky odbor Muzikálové divadlo
1. ročník: hlavná mužská rola Rudiho Krugera v
muzikáli A History of Violence, ktorý sme prezentovali
na
Medzinárodnom
študentskom
divadelnom
festivali Danail Chirpansky v Starej Zagore, v Bulharsku
2. ročník: Muzikál muzikálov

Dalibor Buranda, Blanka Hulínová, Michal Adamík a Linda
Hulínová

3. ročník: Bonnie & Clyde, The Drowsy Chaperone, taktiež účinkovanie v dvoch krátkych filmoch Crossroads a
Cyber Heist
Prijatý na Divadelný a filmový inštitút Lee Strasberga v Hollywoode, v Los Angeles, CA z tohto inštitútu Lee
Strasberga vyšli také herecké osobnosti ako Angelina Jolie, Chris Evans, Scarlett Johansson a Marlyn Monroe.
Dalibor spomína na zážitky z tanečného klubu s názvom v preklade Ananásové štúdio. Nacvičil step, šerm, prízvuky a
dialekty. Prízvuky využíval írsky, anglický a americký.
V treťom ročníku jeho štúdium ovplyvňovala korona.
Nevedel čo a ako bude, vyučovanie prebiehalo vo forme
online. Divadlá sa zatvárali. Dalibor teda končil tretí ročník
a počas neho nacvičovali predstavenia. V tomto čase mal už
agenta a tento agent mu organizoval herecký život. Agent
mu získaval a ponúkal prácu v reklame, divadle.
Počas tohto štúdia v treťom ročníku si Dalibor ako spomína
uvedomil, svoju úlohu v herectve. Pochopil, že herec
pomáha ľuďom robiť dobrú náladu.
Dalibor mieri do Ameriky!
V treťom ročníku sa rozhodol. Prihlásil sa na štúdium
herectva film a divadlo do USA.
Prijímacie skúšky robili uchádzači formou online. Hlásil sa
na Divadelný inštitút LEE STRASBERGA v Moll v USA.
Dalibor Buranda a Martin Gácik
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Dalibor ako uchádzač skončil úspešne a prijali ho. Prijali ho ako prvého uchádzača zo Slovenskej republiky. Od
septembra 2021 teda Dalibor mal nastúpiť na štúdium.
Je tu však jedna prekážka a to je suma 15 tisíc EUR. Dalibor nezohnal túto sumu peňazí a preto požiadal o odklad
štúdia v trvaní jeden rok. Dalibor zháňa sponzorov pre svoje štúdium a od októbra 2021 šiel pracovať do Anglicka.
Zarába si na štúdium a hľadá sponzorov. Ktovie či sa mu to podarí. Tu by sme končili náš rozhovor s Daliborom.
Čitateľov budeme informovať ako sa Daliborovi darí.
Počas rozhovoru s Daliborom sme sa pozhovárali aj s majiteľmi reštaurácie La Storia a to s Lindou a Miroslavom.
Michal stále niečo zariaďoval a tak sa pristavil len občas.
Linda s Miroslavom sa spoznali v Taliansku
počas Lindinho pobytu v roku 2018. Zo začiatku žil
Miroslav v meste Bytča potom šiel aj s Lindou žiť
do Talianska do mesta Cividale del Friuli. Mesto je
veľkosťou porovnateľné s mestom Bytča. Mesto sa
nachádza pri hranici so Slovinskom. Obaja hľadali
svoju sebarealizáciu. Pozerali v Taliansku a aj v
Bytči. Mali vyhliadnuté priestory v Taliansku, no
po informácií, že sa uvoľnili priestory v Bytči, tak
neváhali a zvíťazila Bytča.
Miroslav je vyučený kuchár, a špecialista na
pizzu. Pizzeristom je tak 7 – 8 rokov a teda
skúsenosti má. Pôsobil v Taliansku v meste Grado,
potom v Belgicku v meste Hasselt. Potom sa vrátil
do Talianska do známej lokality s názvom Bibione.
V Bibione dovolenkovala Linda a tak sa tu
zoznámili. Mirko nám prezradil, že najviac známa
pizza v Taliansku má názov Margherita. Túto pizzu jedia taliani od detstva a spolu aj s obľúbeným ragú.
Miroslav nám spomenul vinársky región Friuli Venezia Giulia a odtiaľ dováža víno do Bytče. Víno pochádza z
rodinného podniku vinohradníkov.
Linda s Miroslavom nám prezradili aj čo chceli vyjadriť názvom La stória, Je to v preklade príbeh. Chceli nadviazať
na majstrov z Talianska, na tých ktorí budovali v Bytči zámok a Sobášny palác. Teda bude to príbeh. Týmto príbehom
chcú priniesť kus Talianska do Bytče. Tento príbeh bude aj duchom jedálneho lístka. V ponuke bude ako tradičná
talianska kuchyňa a teda napríklad talianske papardele tak i tradičná slovenská kuchyňa a to napríklad halušky. My sa
veľmi tešíme a chceme sa s vami o to podeliť. Každý deň je vás totiž viac a viac. Každým dňom nám pribúdajú vaše
objednávky a my môžeme variť a tvoriť a teda robiť to, čo nás baví. Jedlo, ktoré k vám chodí z La Storie je vždy robené
s láskou. Pre nás "s láskou" znamená: tešiť sa pri varení, ochutnať všetko predtým, ako to posielame k vám a byť
spokojný s výsledkom, používať kvalitné potraviny, ktoré často chodia priamo z Talianska, robiť to skrátka najlepšie
ako vieme a zlepšovať, vymýšľať, tvoriť.

Spracoval PhDr. Martin Gácik
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Neznáma ruská grófka pani Mária Bojevová
Na bytčianskom cintoríne je pochovaná temer neznáma ruská grófka pani Mária Bojevová, rodená Griňová.
Slečna Griňová bola vychovávaná v známom Smolnom paláci v Petrohrade. Ovládala veľmi dobre ruskú literatúru a
jazyky. Počas revolúcie v Smolnom bolo paradoxne sídlo boľševikov-Lenina. Smolný palác fungoval do revolúcie v
roku 1918 ako "škola" pre potomkov a siroty význačnejších vojakov, ktorí sa obetovali alebo aj zomreli pre Rusko.
Mária Bojevová rodená Griňová bola vnučkou kapitána Petra Griňova, literárnej ale aj skutočnej postavy z románu
Puškina: Kapitánska dcéra.
Obe rodiny /Griňova a Bojevova/ boli počas revolúcie v Rusku vyvraždené, unikla jedine táto dvojica loďou cez Čierne
more.
V medzivojnovom období sa manželia Bojevovci dostali do Prahy, kde bola veľká skupina ruských emigrantov. Ing.
Bojev pracoval ako stavebný inžinier u nejakej českej stavebnej firmy. Manželia si v Prahe postavili aj rodinný domček
zo škvárobetónových kvádrov, čo bola vtedy temer neznáma vec, tie kvádre. Domček fungoval ako vzorový práve pre
to využitie škvárobetónu.
Po oslobodení Prahy v roku 1945 Červenou armádou pána ing. Bojeva zatklo KGB a bol odvlečený do ZSSR. Tu bol
pravdepodobne umiestnený v nejakom Gulagu a vykonával tu svoju profesiu stavebného inžiniera, vďaka čomu sa mu
podarilo prežiť gulag. Koĺko rokov tam prežil to neviem.
Pani Bojevová po vojne a odvlečení manžela do Ruska celé roky pracovala manuálne vo viacerých pražských
podnikoch. Rodinný domček im zobrali.
V šestedsiatich rokoch pana Bojeva prepustili z Gulagu, dostal pracovné miesto vo Váhostave, kde robil na vodnom
diele na priehrade v Mikšovej. Tu v roku 1966 aj zomrel na následky prežitých útrap v Gulagoch.
Pani grófka Bojevová potom po smrti manžela zostala na Slovensku a žila v bytovke v Bytči za kulturnym domom.
Žila veľmi skromne z malého dôchodku a hodín jazykov nemčina, ruština. No vždy bolo na nej vidieť , že to je pani
Grófka aj napriek ubohým a ťažkým pomerom a nepriaznivému osudu.
Zomrela v Bytči v roku 1979 a je pochovaná spolu s manželom na bytčianskom cintoríne, viď. fotografia hrobu v Bytči.
Manželia Bojevovci pokiaľ viem boli bezdetní.
Ak si nájdete niekto čas, zapáľte prosím Grófom a manželom Bojevovým sviečku, určite si to zaslúžia.

Spracoval Ing Jozef Janiš , máj 2021
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Kto sú to anjeli?
Anjeli sú duchovne bytosti, ktoré stvoril Boh a ktoré priamo poznajú Stvoriteľa.
Spomienka v Biblii je veľmi strohá, ale zato veľmi dôležitá, pretože tvoria spojenie
medzi nebom a zemou. V Biblii sa anjeli objavujú rozličným spôsobom. Zjavili sa
pastierom v Betleheme v tú noc, keď sa narodil Ježiš : „Tu zastal pri nich Pánov anjel
a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach“.
Anjeli sa niekedy zjavujú ľuďom v spánku. Jeden anjel navštívil aj Jozefa, ktorému
vo sne povedal, že Mária očakáva Božieho Syna.
V Starom zákone Abrahám stretol troch cudzincov, ktorých pozval na jedlo do
svojho stanu. Tí mu povedali, že jeho žena Sára bude mať dieťa a on pochopil, že
v skutočnosti sú to anjeli.
Anjel ochránil Daniela, keď ho hodili do levovej jamy. V Novom zákone anjel
oslobodil Petra z väzenia.
Anjeli bezvýhradne počúvajú Boha. Keď umierame, úlohou anjelov je, aby nás
privítali a odniesli do neba.

Anjel strážca
Kresťania veria, že strážni anjeli existujú preto, aby nám pomáhali a chránili nás.
Naznačujú, že v okamihu nášho narodenia každému z nás je pridelený anjel strážny, ktorý
nás potom ochraňuje po celý život. Táto povzbudivá myšlienka existuje po tisícročia
a dokonca sa o nej hovorí aj v Biblii.
Keď Herodes Antipas uvrhol Petra do väzenia, jeho kresťanský priatelia sa modlili za
jeho bezpečnosť. Boh vypočul ich modlitby a poslal do väzenia anjela. Anjel tam zbavil
Petra okov. Peter si najprv myslel, že je to sen, ale keď ho anjel odvádzal na slobodu,
uvedomil si, že anjela poslal Boh, aby ho zachránil pred Herodesom.
Anjeli strážni sú vždy pripravení, aby nám pomohli, sú našimi spoločníkmi na ceste
životom i do neba. Ľudia môžu žiadať anjelov, aby ich ochraňovali v ich snahe viesť
cnostný život.
„Pošlem pred tebou anjela, aby ťa chránil na ceste a priviedol ťa na miesto, ktoré som
pripravil. Váž si ho a počúvaj jeho hlas.“ (Exodus 23,20-23)
„Nestihne ťa nijaké nešťastie, a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, lebo svojim
anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. (žalm 91,10-12).
Anjel strážca je nebeský duch, pridelený Bohom, ktorý má dozerať na každého z nás
počas nášho života. Úloha anjela strážneho je viesť nás k dobrým myšlienkam,
prácam, slovám a chrániť nás od zlého. Anjeli strážni sa za nás modlia a prednášajú naše
modlitby Bohu. Pomáhajú nám predovšetkým v hodine smrti.
Slovenské slovo anjel“ „pochádza z gréckeho „angelos“, čo znamená „posol“.
Duchovné bytosti - anjeli sú teda Boží poslovia, ktorí pracujú pre neho a pre dobro ľudí.
S nimi sa spája aj vykonávanie nadprirodzených vecí, ktoré nie sú vysvetliteľné ľudským rozumom.

ANJELSKÉ CHÓRY - ZBOR ARCHANJELOV
Hovorí sa, že na nebesiach sídli nespočetne veľa anjelov. Tieto údaje kedysi kresťanov tak fascinovali, že sa pokúšali
usporiadať tieto božské bytosti do viacerých chórov. Niektoré chóry anjelov mali presne stanovené poslanie a hovorilo
sa, že plnia konkrétne úlohy.
Najvyššie postavenou triedou sú archanjeli. V Biblii sa spomínajú iba traja:
Michal, Gabriel a Rafael, i keď o Rafaelovi sa hovorí, že je jedným zo siedmich
anjelov. Archanjeli sú nebeské bytosti, ktoré sa nachádzajú v blízkosti Boha a
majú moc vykonávať veľké činy.
Dve ďalšie triedy sú cherubíni a serafíni. Ich úlohou je stáť okolo nebeského
trónu a dňom i nocou velebiť Boha.
Kniha Genezis nám hovorí, že keď Adam a Eva boli vyhnaní z rajskej záhrady,
Boh poslal cherubínov, aby strážili strom života.
Existuje jeden podstatný rozdiel medzi archanjelmi na jednej strane,
cherubínmi a serafínmi na strane druhej. Archanjeli môžu ľudí na zemi
navštevovať, ale cherubíni a serafíni nie.
Sedem archanjelov :
Svätý archanjel Michal - Kto je ako Boh ?
Svätý archanjel Gabriel - Božia moc, Božia sila
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Svätý archanjel Rafael
- Boží liek
Svätý archanjel Uriel
- Boží oheň
Svätý archanjel Jehudiel - Božia chvála

Svätý archanjel Seatiel - Modlitba k Bohu
Svätý archanjel Barachiel - Božie požehnanie

Stuhy vo vlasoch, ktorých konce vlajú okolo uší, naznačujú okamžitú poslušnosť ku všetkým Božím príkazom.

ARCHANJEL MICHAL
Michal je duchovná bytosť, ktorá najspoľahlivejšie
slúži Bohu a plní jeho príkazy. Je najvýznamnejší anjel zo
všetkých anjelov, najväčší bojovník a ochranca pred
hriechom.
Archanjel Michal je najvplyvnejšou nebeskou
bytosťou. V Starom zákone prorok Daniel nazýva Michala
„ jedným z prvých kniežat“ a verí anjelovi, že je ochranca
Izraelitov. Meno Michal znamená v hebrejčine otázku „
kto ako Boh ?“ výstižné meno pre anjela, ktorý má veľké
právomoci, takmer ako zástupca Boha.
Michal je bojovníkom za právo a spravodlivosť,
neustále zápasí s diablom. Keď Lucifer, jeden z Božích
anjelov, začal vojnu s nebom, Michal sa zúčastnil bitky,
porazil buričov a zvrhol ich z neba. Michal je teda známy
ako bojujúci anjel. Často je zobrazovaný v rytierskej
zbroji.
V knihe proroka Daniela sa spomína ako Danielov pomocník: „… a hľa Michal, jedno z prvých kniežat, prišlo mi
na pomoc. (Dan. 10,13)
Poznáme niekoľko legiend o archanjelovi Michalovi. V jednej z nich sa hovorí, že anjel sa zjavil v Ríme v čase
strašného moru. Preto sa o Michalovi hovorí, že je ochrancom chorých a že prijíma ich duše v nebi.
Archanjel Michal znamená - Kto je ako Boh ?
Sviatok: 29. september, aj sviatok všetkých anjelov
Patrón: chorých, policajných dôstojníkov

ARCHANJEL GABRIEL
Archanjel Gabriel je najznámejší zo všetkých anjelov.
Práve Gabriel sa zjavil Márii a povedal jej nádhernú
novinu, že bude mať dieťa, ktoré je Božím Synom.
Gabriel sa v Biblii spomína niekoľkokrát a vždy ako
posol dôležitých správ. V Starom zákone sa anjel zjavil
prorokovi Danielovi v podobe jedného smrteľníka. Gabriel
pomohol Danielovi porozumieť záhadnému snu
a proroctvu o príchode Ježiša Krista.
V Novom zákone sa Gabriel zjavil Zachariášovi
a povedal mu: „Ja som Gabriel, ktorý stojí pred Bohom“.
Anjel oznámil Zachariášovi, že bude mať syna, ktorý sa
bude volať Ján, a keď vyrastie, bude veľkým prorokom.
Hovoril o Jánovi Krstiteľovi, Ježišovom predchodcovi.
Zachariáš neuveril tejto novine, a tak Boh mu odobral
schopnosť hovoriť až dovtedy, kým sa nenarodil Ján.
O niekoľko mesiacov neskôr Boh poslal Gabriela, aby
Márii zvestoval narodenie Ježiša – Božieho Syna.
Archanjel Gabriel znamená - Božia moc, Božia sila
Sviatok: 29. septembra
Patrón: Televíznych a rozhlasových hlásateľov, poslov, poštových zamestnancov, spojárov, spisovateľov

ARCHANJEL RAFAEL
Meno Rafael znamená „Boží liek“. Podľa obdivuhodného príbehu láskavý archanjel ukázal mladému mužovi
menom Tobiaš, ako môže vyliečiť svojho slepého otca.
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Z Biblie je známy, príbeh o Rafaelovi a mužovi menom Tobiaš
st.(Tóbi), ktorý žil dávno predtým, než sa narodil Ježiš. Tobiaš st. bol
spravodlivý muž, ktorý pomáhal chudobným, ale jednej noci náhle
stratil zrak. Slepota ho veľmi trápila, modlil sa k Bohu, aby ho nechal
zomrieť. Boh sa však nad nim zľutoval a poslal mu na pomoc
archanjela Rafaela.
Medzi tým sa Tobiaš st. pripravoval na smrť. Požiadal svojho
syna Tobiaša, aby vyzdvihol u dlžníka istú sumu peňazí v médskom
meste Ráges. Rafael vzal na seba ľudskú podobu, predstúpil pred
syna Tobiaša a povedal mu, že je jeho vzdialený príbuzný a že ho
bude sprevádzať do Rágesu.
Cestou Tobiaš ulovil rybu. Rafael mu prikázal, aby jej vypitval
vnútornosti a odložil ich na liečbu. O niekoľko týždňov neskôr , keď
sa z cesty vrátili domov, Rafael povedal Tobiašovi, aby rybou žlčou
potrel otcovi oči. Tobiašovi st. sa zázračne navrátil zrak.
Archanjel Rafael odhalil svoju totožnosť : „Ja som archanjel
Rafael, jeden zo siedmich archanjelov, ktorí stojíme pred Pánom“.
Rafael, predtým než sa vrátil do neba, povedal ešte otcovi a synovi,
aby ďakovali Bohu a zvelebovali ho po všetky dni.
Archanjel Rafael znamená - Boží liek.
29. septembra majú sviatok Rafael, Michal a Gabriel
Patrón : nevidiacich, lekárov, zdravotníkov, pocestných
Spracovala K. Kasagrandová
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1 n, 2 A. Maliková, 3 Treskoňová, 4 S. Langová, 5 Jurovec, 6 Mičacik, 7 R. Fudnárek, 8 n, 9 n, 10 Kolárová, 11 J.
Játyová, 12 n, 13 Harnayová, 14 Karofová, 15 Jalovičiarová, 16 Štefániková, 17 E. Čápová, 18 vdp. Pastor, 19 Jánošík,
20 A. Pokorná, 21 K. Horánska, 22 M. Hološová, 23 M. Bieliková, 24 Várošová, 25 n, 26 A. Balalová, 27 n, 28 J.
Ďurdíková, 29 J. Fundárková, 30 Ondrušková, 31 M. Možiešová, 32 n, 33 M. Balalová, 34 Mária Čmárová za vydata
Mahdíková, 35 M. Fundárková, 36 Rosypálová, 37 Aničková, 38 Bohušová, 39 n, 40 n, 41 n, 42 J. Koch, 43 V. Pečiva,
44 n, 45 n, 46 J. Lacek, 47 n, 48 V. Martinický, 49 n, 50 Petrovský, 51 J. Tiso, 52 Kolár, 53 Harnay, 54 n
Spracoval PhDr. Martin Gácik za spolupráce K. Kasagrandovej, B. Behríka, M. Harantovej a A. Harantovej.
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Odznak brannosti HG
Táto zaujímavá pamiatka nie je vyznamenanie, ani čestný odznak. Je to výkonnostný odznak, udeľovaný
príslušníkom Hlinkovej gardy za splnenie predpísaných limitov v takzvanej brannej výchove.
Založil ho dňa 30. marca 1941 náčelník štábu HG Otomar Kubala svojim rozkazom, ktorým nariadil začať s brannou
výchovou a výcvikom a zároveň podľa rozkazu hlavného veliteľa HG založil tento odznak. Odznak mal byť vonkajším
znamením telesných, duševných a veliteľských schopností nového dôstojníckeho zboru HG. Odznak brannosti HG bol
založený na podnet nemeckého poradcu HG, SS obersturmbannfuhrera Viktora Nagelera, ako vzor mu slúžil známy
Branný odznak SA (meč položený na svastike, po obvode dubový veniec). Prvýkrát sa na verejnosti objavila správa
o založení odznaku a o disciplínach pre jeho získanie v novinách Gardista z 30. marca 1941. V článku s názvom Branná
výchova v Hlinkovej garde bol uverejnený vyššie spomenutý rozkaz náčelníka štábu Otomara Kubalu, ktorý 30. marca
nariadil gardistom brannú výchovu a súčasne oficiálne, na príkaz vrchného veliteľa Alexandra Macha, založil Odznak
brannosti. K rozkazu boli pripojené smernice pre jeho dosiahnutie.
Náčelník štábu Otomar Kubala hovoril o novozaloženom odznaku vo veľkonočnom čísle Gardistu. Redaktorovi
okrem iného povedal: „Práve vyšiel rozkaz pokračovať v brannom výcviku...Tento rozkaz je zároveň aj programom
pre splnenie podmienok na dosiahnutie takzvaného odznaku brannosti, ktorý v týchto dňoch bude zavedený
v Hlinkovej garde...Bude to odznak, pozostávajúci zo skrížených mečov, z ktorých vyrastá slovenský dvojkríž. Toto
celé je lemované otvoreným vavrínovým vencom. Odznak sa nosí na blúze, na ľavom vrecku...Podrobením sa skúške
a úspešným absolvovaním disciplín nedosiahne gardista tento odznak navždy. Znova a znova, každý rok sa musí
podrobiť tejto skúške, aby odznak získal aj ďalší rok....Prirodzená vec, že tieto prísne podmienky musia splniť gardisti
len do istého veku. Potom sa už podrobujú miernejším skúškam a dostanú odznak v inom riešení“. 1
Kubala písal o novom odznaku aj v časopise Naša telovýchova z 1. mája 1941. Odznak brannosti HG mal byť
v mierových dobách pre gardistov najčestnejšie vyznamenanie a okrem gardistickej uniformy sa počítalo aj z jeho
nosením na uniforme vojenskej. 2
Prvé skúšky gardistov pre získanie odznaku mali začať v júni 1941 a tým, ktorí splnia limit, mali byť prvé odznaky
slávnostne udelené na veľkom športovom a telocvičnom dni v Žiline v júli 1941. 3 Po splnení podmienok mali dostať
ďalší gardisti Odznaky brannosti HG v lete 1941 na prvom turnuse Veliteľskej školy HG v Bojniciach. Tento zámer sa
oddialil na neurčito pre začatie vojnového ťaženia proti Sovietskemu zväzu. a prví gardisti dostali odznaky po splnení
predpísaných podmienok na kurze v nemeckom Sennheime až na jar 1942.4
Odznak brannosti HG mohli získať gardisti po splnení určitých podmienok. Museli mať slovenské štátne občianstvo,
pred začiatkom cvičenia dosiahnutý 20. rok veku, skončené predpísané trojmesačné výcvikové obdobie, lekárske
osvedčenie o schopnosti na branné výkony, „svetonáhľadová spôsobilosť podľa zásad slovenského národného
socializmu“, a úspešné zloženie skúšok pred skúšajúcimi komisármi. Prípravný výcvik trval 3 mesiace a bolo možné
ho absolvovať aj v rámci všeobecného výcviku v HG. Tento prípravný výcvik pozostával z osvojenia si znalosti
predpisu o Odznaku brannosti HG a z praktického absolvovania skúšok zdatnosti.
Gardisti, ktorí sa uchádzali o odznak, boli rozdelení do troch vekových skupín:
1. 20 - 30 rokov
2. 30 - 40 rokov
3. nad 40 rokov
Pre získanie odznaku boli predpísané tri skúšky zdatnosti:
1. Skúška z telesnej výchovy- beh na 100 m., skok do diaľky, vrh guľou s váhou 7,25 kg, hod granátom, beh na
3000 m.
2. Skúška-Branný šport- pochod so záťažou na 25 kilometrov, streľba z malorážky, hod granátom, beh s plynovou
maskou na 200 metrov cez štyri prekážky, plávanie alebo bicyklovanie, základy prvej pomoci.
3. Skúška - Služba v teréne - orientácia v teréne, pozorovanie a zhodnotenie terénu, odhad vzdialenosti,
maskovanie, pozorovanie a hlásna služba, využitie terénu a správanie sa v teréne.
Hlavné veliteľstvo HG pri skúškach Odznaku brannosti HG požadovalo okrem uvedených teoretických
a praktických znalostí aj primeranú inteligenciu a posudzovalo, či osoba, ktorá odznak získala, má aj veliteľské
schopnosti. Dosiahnutie Odznaku brannosti HG malo veľký význam pri udelení dôstojníckej hodnosti v HG. 5
Po úspešnom splnení týchto podmienok dal skúšajúci návrh na udelenie Odznaku brannosti HG. Odovzdal ho
hlavný veliteľ HG, náčelník štábu HG, resp. ním poverený funkcionár HG.
Pokračovanie na budúce.
Spracoval PhDr. Martin Karásek
Hlinkova garda a brannosť národa. In: Gardista, roč. 3, č. 85, Veľká noc 1941, s. 8.
Odznak brannosti na prsiach gardistu. In: Naša telovýchova, 1941, roč. 2. č. 9. s. 110.
3
Branná výchova v HG. In: gardista, roč. 3, č. 74, s. 3
4
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Hasičské vyznamenania a Slovenský štát:
medaile Za odslúžené roky – časť III.
Môžeme teda s kľudným svedomím povedať, že aj ak úplne odhliadneme od faktu, že hasičská organizácia nemala
vôbec nič spoločné politickým usporiadaním v krajine a teda ani so vznikom a existenciou vojnového Slovenského
štátu ako takého, neobstojí ani presvedčenie mnohých zberateľov, že hasičské služobné medaile patria do okruhu
zberateľov reálií tohto obdobia, pretože počas neho s najväčšou pravdepodobnosťou vôbec oficiálne neboli udeľované.
Určitú výnimku môžu tvoriť dekorácie, ktorých udelenie bol schválené vedením Krajinskej jednoty pred 14. marcom
1939. Podľa predpisov sa totiž medaile udeľovali slávnostným spôsobom pri vhodnej príležitosti, to znamená počas
najbližšie hasičskej slávnosti či inej pre hasičstvo a zbor významnej udalosti. Je teda teoreticky možné, že fyzickému
udeleniu medailí mohlo dôjsť aj po 14. marci 1939, oficiálne však bolo udelenie schválené ešte pred týmto dátumom.
Na záver by možno bolo dobré si povedať pás slov o tom, ako príbeh služobných medailí za vojnovej republiky
pokračoval. Tlak zborov na opätovné udeľovanie služobných medailí pokračoval a preto sa v obežníkoch krajinskej
jednoty a neskôr Slovenského hasičského zväzu opakovane stretávame s podobnými vyhláseniami o aktuálnej
nemožnosti udeľovania týchto medailí. Ako potvrdzuje už zápis z rokovania výboru jednoty 31. augusta 1940 dôvodov
bolo viac. Nešlo iba o štátny znak, ale aj očakávanie zmeny oficiálneho názvu hasičskej organizácie, ktorá sa mala
rovnako na nových medailách prejaviť. Zmena názvu na Slovenský hasičský zväz bola spolu s novými stanovami
schválená výnosom Ministerstva vnútra 17. februára 1942. Veliteľstvo zväzu schválilo vydanie nových, upravených
služobných medailí už na svojom rokovaní 30. mája 1942. Ich návrh však ministerstvo vnútra zamietlo s tým, že
slovenský znak sa nesmie nachádzať pod hasičom, pretože je to považované za zneuctenie štátneho znaku. To len
potvrdzuje, že dôvodom pre neudeľovanie medailí bol skutočne znak bývalej ČSR. 25. júna 1942 v tomto duchu písal
veliteľ zväzu Belo Voldán list mincovni Kremnica, kde žiadal úpravu pôvodného návrhu medailí nasledovne:
1. Kolopis by bol: Slovenský hasičský zväz
2. Hasičský dom by vystal
3. Znak pod hasičom by mal byť nahradený iným znakom, alebo mohol by úplne vystať
4. Štátny znak slovenský nesmel by byť umiestnený pod hasičom, lebo podľa prehlásenia Ministerstva vnútra, by to
bolo zneuctenie štátneho znaku.
Vaši páni umelci by už vedeli nejakým spôsobom rozriešiť túto otázku. Zadná strana medailí by ostala nezmenená.“
K problémom okolo nových medailí sa postupne pridávali rozhodnutie Ministerstva vnútra, podľa ktorého bolo
potrebné na vydávanie vyznamenaní osobitné povolenie ako aj nastupujúci nedostatok farebných kovov spôsobený
vojnovým stavom, ktoré ovplyvnili aj udeľovanie ďalších hasičských vyznamenaní. V júly 1942 na tieto komplikácie
upozorňoval obežník jednoty č. 7/1942. Kremnická mincovňa odpovedala na list veliteľa SHS až 12. augusta 1942 a
zaslala aj sadrové vzorky upravených medailí. Okrem nich boli zaslané aj fotografie návrhov pre potreby ich schválenia
Ministerstvom vnútra. Mincovňa Kremnica v liste deklarovala pripravenosť hneď po schválení návrhov vyrobiť
potrebné raznice a začať s razbou. O niekoľko dní neskôr, 21. augusta 1942, však Štátna mincovňa Kremnica písomne
oznámila Obchodnému družstvu Krajinskej hasičskej jednoty, že „ďalšiu výrobu pre súkromné firmy zastavujeme
pravdepodobne na dlhší čas, alebo vôbec a zaoberať sa budeme len štátnymi dodávkami“. K plánovanej výrobe nových
medailí tak nikdy nedošlo a ich udeľovanie až do konca vojny nebolo obnovené.
Ani po vojne neprebiehalo všetko úplne hladko. Obežník č. 1/1946 informuje o uvoľnení zvyšných zásob medailí
do času, kým nebudú vydané nové. Celkovo mala zemská hasičská jednota na sklade ešte 50 ks medailí za 20 rokov
služby, 10 ks medailí za 25 ročnú službu, 126 ks medailí za 30 rokov, 158 ks medailí za 35 ročnú a 34 ks medailí za 40
ročnú službu. Jednota zároveň vyslovene upozorňuje, že okrem spomenutých medailí iné priebežne byť vydané
nemôžu. K obnoveniu udeľovania vyznamenaní došlo až v roku 1947, ako to potvrdzuje správa o činnosti Slovenskej
zemskej hasičskej jednoty, prečítaná na valnom zhromaždení v roku 1948. Medaile sa udeľovali až do zániku jednoty
v roku 1951. Z uvedeného je zrejmé, že hoci tieto dekorácie mali počas svojej existencie búrlivú a nepochybne
zaujímavú históriu, v nijakom prípade ich nie je možné radiť k artefaktom súvisiacim z obdobím vojnovej Slovenskej
republiky. Išlo o medaile spolkové, nemajúce žiadne prepojenie s politickým zriadením v krajine, navyše je
preukázateľné, že v menovanom období, teda v rokoch 1939-1945, vôbec neboli udeľované. Tento fakt však
samozrejme nijako neznižuje ich historickú ani zberateľskú hodnotu.
Spracoval Bc. Vladimír Považan
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Juraj REITTER – ochranná známka „labuť“
Juraj Reitter - výrobca zápaliek v Bytči od roku 1872 používal na zápalkách niekoľko ochranných značiek. Patrili
medzi ne: rak, bernardín, žaludné eso a labuť. Ochranné známky mali platnosť 10 rokov a bolo možné ich predlžovať.
Registrácia sa uskutočňovala u OŽK (Obchodná a živnostenská komora) v Bratislave, ktorá prideľovala registračné
čísla.
Ochranná známka „labuť“, nemecky Trade Mark – Schwan, maďarsky védjegy – hattyú, pre úplnosť ešte latinsky Cygnus. Prvú registráciu labute u OŽK Bratislava uskutočnil J. Reitter 27. 7. 1889 pod číslom 86. (Francúzi v tom roku
dostavali Eiffelovku). V prvom období sa objavuje labuť hlavne na obaloch (pytlíkoch), známych ako „murárske“
zápalky. Slovenskí murári, budujúci na prelome 19. a 20. storočia Viedeň, si nimi o hrubé nohavice zapaľovali tabak
vo fajkách. (Z tohoto obdobia pochádza i termín „zahnúť kramle“. Išlo o zaistenie drevených časti stavby na záver
pracovného dňa). Ale späť k labuti. Pytlíky so zápalkami, v Bytči známe i pod názvom smradľavky, sa líšili: veľkosťou
podľa počtu zápaliek, farbou papieru, tlačou na pytlíku (nemecky, maďarsky, poľsky a slovensky), vyobrazením labute.
Pri nekvalitnej tlači je prakticky každý piaty pytlík iný originál. V roku 1907 (reg. čísla 296 – 297) sa objavujú všetky
ochranné značky na lakovaných zápalkových nálepkách vo farbách maďarskej trikolóry (červená, zelená, biela)
s maďarským textom. Nálepky tlačí firma Gebrüder Légrády v Budapešti. Firma tlačí lakované zápalkové nálepky
(napr. vtipy) i ďalším zápalkárniam. Takže sa môžeme stretnůť s rovnakým motívom u niekoľkých zápalkární. Pri
dotlači dochádzalo i k rôznym zmenám napr. v umiestení názvu zápalkárne. Niektoré
zápalkové nálepky tlačil i Samuel Spiegel priamo v Bytči. Ochrannú známku labuť,
(dnes asi logo), majú dnes napr. keramika Ditmar-Urbach Znojmo, SHP Harmanec,
šperky Swarovski, Minipivovar Litoměřice, samozrejme OD Bílá Labuť Praha, atď.
Francúzski filumenisti majú motív „labuť“ (fr. le cygne, le = mužský rod, tzn. ten labuť)
na zápalkových nálepkách pre rok 2021 v klubovom časopise Bulletin AVPF.

Spracoval Vladimír GAJDOŠ
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Z pera amatéra Vladimíra Luláka
Verše nerania...
Milí čitatelia,
je zvláštna doba, namiesto toho, aby sme si pomáhali a spríjemňovali si život, tak si len závidíme a ubližujeme
navzájom. Nadávame na dobu, čo bola, a pritom táto, čo žijeme teraz nie je o nič lepšia. Skoro každý z nás sa za niečím
naháňa a pachtí, stále máme málo a s ničím nie sme spokojní, sme sebeckí a chýba nám ohľaduplnosť k iným. Ak to
takto bude pokračovať ďalej, tak nás nečaká nič dobrého, a pritom stačí tak málo, netreba zmeniť všetkých a všetko,
ale stačí pomaly meniť samého seba a potom sa pomaličky začne meniť svet okolo nás.
Už je najvyšší čas
Prečo je medzi nami
toľko nenávisti?
A prečo sa každý uráža,
keď sa to zistí?
Prečo sme na seba
takí zlí a nevraživí,
veď stačí len trochu lásky,
aby sme tu dobre žili.
Prečo v každom drieme
závisť a zloba?
A prečo sa každý vyhovára?
Taká je doba.
Poďme to napraviť,
urobiť zmenu,
nech sa veci pohnú,
má to predsa cenu.
Toto je tá naša
povaha holubičia,
zatvoriť ústa,
keď po nás kričia,
zmiznúť a schovať sa
hlboko pod zem,
čakať a ozvať sa
až keď je dobre.
Čakať a vyčkávať
na lepšie časy,
to je to posledné,
čo nás asi spasí.
Začnime už konečne
veriť vo vlastné sily
a čas nám vystaví účet,
bude síce prísny,
ale spravodlivý.
Chcete zažiť ten pravý adrenalín na svojej dovolenke? Stačí tak málo, stačí len vyplávať za priaznivého počasia na
more a asi tak 150-200 m od pobrežia rozhádzať zvyšky rýb a krvi do vody a počkať, kým sa na hladine neobjavia
trojuholníkové chrbtové plutvy žralokov, potom treba skočiť do vody a snažiť sa čo najrýchlejšie doplávať k brehu.
Zažijete taký adrenalín, že naň v živote nezabudnete. Plavcom začiatočníkom sa doporučuje spísať závet, alebo
poslednú vôľu. Ak sa uvedenej akcie zúčastnia aj ľudia, ktorých nemáte moc radi, tak pri objavení sa žraločích plutiev
na hladine upokojujte aktérov slovami: ... sú to len zvedavé delfíny, ktoré sa chcú hrať. Z toho, že nerozoznáte žraloka
od delfína Vás už nikto nikdy nebude obviňovať,
Myšlienka na záver: „Napriek všetkému hľadaniu je šťastie vždy v blízkom okolí a medzi tým, čo máme bezprostrene
na dosah.“
Bulwer
Doprečítania!
VL
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Recepty podľa Barče:
Ahojte, opäť Vás zdravím ja, Barča, tentokrát ale s novým
priezviskom Šperková :-) Vydala som sa za lásku môjho života
❤.
No ale poďme k receptom.
Keďže tu máme jeseň, pripravila som si pre Vás sezónne
jesenné chutné a pri tom jednoduché receptíky, ktoré proste
milujem aj pripravovať aj papkať. Ako prvú si spolu pripravíme
smaženicu z čerstvých hríbikov.
Budeme potrebovať:
Čerstvé hríbiky rôzneho druhu napríklad dubáky, kozáky, masliaky a rôzne vaše obľúbené čerstvé huby
nazbierané v lesíku. Samozrejme budeme potrebovať vajcia, podľa toho pre koľkých papkáčov budete túto
dobrôtku pripravovať, ďalej slaninku, cibuľu soľ, korenie a pažítku na dozdobenie.
Ako budeme postupovať:
Hneď po tom, ako sa vrátime z lesa s hríbikmi, si ich očistíme a nakrájame a
umyjeme, aby nám ich nespapali červíky. Slaninku si nakrájame na kocky a
hodíme na panvicu, keď bude slaninka opražená pridáme na drobno nasekanú
cibuľku, všetko dávane od oka, podľa toho pre koľkých ľudí smaženicu
pripravujeme. Cibuľku si nezabudneme posoliť a pokoreniť, samozrejme tak
akurát, podľa toho ako moc bola posolená slaninka aby sme ju nepresolili. Keď
bude cibuľka do sklovita, tak ju zložíme z ohňa na cca 5 minút aby nám zvädla.
Keď nám cibuľka ovädne opäť ju dáme na ohník a pridáme hríbiky, tie si
osmažíme najskôr len na cibuľke a slaninke a neskôr podlejeme vodou a
prikryjeme aby sa nám zdusili do mäkka. Keď už sa nám voda odparí a hríbiky
budú al dente, pridáme vidličkou rozšľahané vajíčka a miešame kým nebude
konzistencia taká aku ľúbime. Máme hotovo, už len naservírovať na taniere,
ozdobiť nadrobno nasekanou pažítkou a podávať s chlebíkom. Dobrú chuť.
Barbora
Šperková
Ďalší receptík, tentokrát na sladko.
a Ing. Karol Šperka
Bude hrnčekový ríbezľový koláčik, veľmi jednoduchý a pritom tak veľmi
chutný. Čo budeme potrebovať? Čerstvé ríbezle, kto má zásoby v mrazáku samozrejme môže použiť aj tie,
kto má fantáziu a nebojí sa experimentovať môže použiť aj iné ovocie podľa chuti. Ďalej budeme potrebovať
2 hrnčeky polohrubej múky, 1 hrnček práškového cukru, pol hrnčeka oleja, 2 dl
mlieka a jeden prášok do pečiva. Začneme tým, že si v miske pripravíme posýpku,
nasypeme si všetku múku, práškový cukor a olej. Ja túto zmes miešam rukou, až
kým nám nevznikne hmota ako na posýpku. Z celého množstva si z misy bokom
odložíme za šálku, ktorú použijeme vo finále. Do zmesi, ktorá nám ostala pridáme
vajíčko, mlieko a prášok do pečiva, tiež dôkladne premiešame. Keď máme cesto
dôkladne premiešané, nanesieme ho na maslom vymastený a múkou posypaný
plech, na vrch si dáme ríbezle, alebo teda iné ovocie podľa chuti a teraz príde na
rad naša odložená posýpka. Keď už máme všetko pripravené pečieme vo vyhriatej
rúre na 180 stupňov približne trištvrte hodinky. Dobrú chuť... Spracovala Barča
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