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

Informačný „kvartálnik“ nie len o Bytči a okolí, ktorý
chce byť nápomocný k rozšíreniu zberateľských radov
na bytčiansku...
V elektronickej podobe nás nájdete na:
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www.collectorum.eu
Vďaka...
Končí sa rok 2014 a začíname rok 2015 a tým aj III. ročník GALZAPRESSU.
Koniec roka - čas - bilancovať. Pre nás rok v ktorom sme vydali prvý odznak GALZY o.z. Prvý krát sme
mohli žiadať 2% z daní. A tu by som sa rád pristavil a poďakoval všetkým ktorí nám poslali prostriedky a
tým nás podporili - financie, ktoré nám prišli na účet využijeme na produkty, ktoré vydávame.
Osobitná vďaka patrí Rudkovi Pajgerovi, ktorý je naším najväčším sponzorom, ale vďaka patrí aj pani
Mičušíkovej Alžbete alebo pani Gajdošovej Helene, k tým naším „skalným“ ktorí nám poslali 2% z daní
patrí aj Janka Tabačíková, ktorá nielen finančne, ale nám aj materiálne pomáha - „našla som písací stroj
alebo známky... Nepotrebujete, nehodí sa vám.“ Ale aj Miloš Janeček donesie plechovku odznakov „nehodí sa ti niečo“. A takýchto ľudí je dnes už strašne málo, povedal by som - nájdete ich len pod
lupou.

Rudolf Pajger

Miloš Janeček

Všetkým naším priaznivcom aj čitateľom prajeme
do roku 2015 všetko dobré.

Spracoval JL

Janka Tabačíková

Okienko pre filokartistov
Pohľadnica na pokračovanie Prečo obyvateľov Kotešovej
volajú „držkári“ ?
Ladislav Treskoň (1900 – 1923)
– rodák z Petrovíc, maliar a grafik
Osveta Praha vydala súbor 12tich pohľadníc,
dnes uvádzame šiestu „Gazda z Nimnice“

Aj napriek veľkému úsiliu „dopátrať sa“ k historke o
pôvode „držkárov“, nepodarilo sa nám túto informáciu
od nikoho zistiť. Vie to niekto z čitateľov?

Pravidlá bytčianskeho nárečia
Slová a frázy hodne používané na bytčiansku kedysi ale aj dnes.
žgrapa - nedostupné miesto
strožlok - matrac napchatý slamou
madžgoric - niekoho stískať
mindžáric - zbytočne utrácať

gánek - chodba
pudilár - peňaženka
hen - tam
toj - tu

čačurkac - s niečím sa piplať
leja - sračka
vymáchrac - dlho močiť (vo vode)
napodiaric - nahovoriť

Keď sme boli chorí a pýtali sme si jesť... - vedeli nám rodičia povedať:
„Dobrá bolesc, čo dá pojesc!“
Spracoval JL
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Do Vašej knižnice ...
Milí čitatelia, na tejto strane by sme radi uvádzali nové kniţné tituly- publikácie
vydané na Bytčiansku a v Bytči. Domnievame sa, ţe mnoho ľudí ani nevie, ţe boli
tieto tituly vôbec vydané. Ale budeme sa vracať aj v k menej známym, starším
titulom.

Názov: Bytčianske rozhovory
Autor: Michal Filek
Vydal: GEORG, Ţilina
Spoveď piatich Bytčanov - Ivana Schwarza, Karola
Mihoka, Jozefa Webera, Pavla Krála a Milana Vároša.

Názov: SLOVENSKO, krajina histórie, kultúry a
prírodných krás v maximafílii
Autor: Július Molnár - Wiliam Schmidt
Vydal: Tripsoft Trnava, 2013
Kniha o Slovensku z pohľadu zberateľa analógových
pohľadníc, určená nie len pre filatelistov.

Názov: Z dejín Bytče a jej farnosti
Autor: Milan Hromník
Vydal: Rímskokatolícky farský úrad v Bytči, 2003
Kniha mala pôvodne obsahovať dejiny Bytčianskej
farnosti. Lenţe náboţenské udalosti treba vidieť na
širšom podklade. A tak sa tieto dejiny rozvíjajú na
dvoch líniách - svetských i cirkevných dejín.

Názov: Svederník 1321 - 1991
Spracoval: Štefan Revaj
Vydal: BODEZAN, a.s., Ţilina r. 1992, náklad 2000 ks.
Stručný prehľad dejín obce Svederník.

Spracoval JL
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Bytča a bytčiansko v rokoch 1918 a 1939
V tomto čísle Galzapressu, začíname opisovať nové príbehy. Opíšeme spracované hlásenia Okresného úradu
v Bytči, prezidiálne, v rokoch 1918 aţ 1939. Bude to opis spoločensko-politickej situácie v okrese Bytča.
Územnému usporiadaniu bytčianska sme sa venovali v Galzapresse č. 2 z roku 2013 na strane č. 4.
Prvá svetová vojna skončila 11.novembra 1918 kapituláciou Ústredných mocností. Prímerie bolo podpísané
o 5.00 hodine 11. 11. 1918 v Compiégne a začalo platiť od 11.00 hodiny. Formálnym zakončením vojny boli aţ
Paríţske mierové zmluvy podpísané s porazenými krajinami.
18. januára 1919 v zrkadlovej sieni Versaillskeho paláca pri Paríţi začala Paríţska mierová konferencia, ktorá
trvala nepretrţite do roku 1923. Výsledkom bolo 5 mierových zmlúv medzi víťazmi a porazenými.
 Versaillská mierová zmluva s Nemeckom 28. 06. 1919
 Saint – Germanská mierová zmluva s Rakúskom 10. 09. 1919
 Trianonská mierová zmluva s Maďarskom 04. 06. 1919
 Neuillská mierová zmluva s Bulharskom 27. 09. 1919
 Sevreská mierová zmluva s Tureckom 10. 08. 1919
Výsledkom Paríţskej mierovej konferencie bol versaillský systém, teda nové usporiadanie Európy.
Vznikli nové štáty: Poľsko, Československá republika, Lotyšsko, Litva, Estónsko, Kráľovstvo Srbov, Chorvátov
a Slovincov (Juhoslávia), Rakúska republika, Rumunsko, Maďarské kráľovstvo.
Dňa 28. 10. 1918 bola vyhlásená v Prahe Československá republika.
Dňa 30. 10. 1918 v Martine vyhlásili Martinskú deklaráciu.
14. 11. 1918 Národné zhromaţdenie zvolilo prezidentom Tomáš Garygue Masaryk, premiérom Karol Kramář,
minister zahraničných vecí Edvard Beneš a minister vojenstva Milan Rastislav Štefánik.
14. 11. 1918 Národné zhromaţdenie zosadilo rod Habsburgovcov a prijalo dočasnú ústavu.
Československé légie, neskôr zahraničné československé vojsko začalo vznikať uţ v roku 1914. Légie pôsobili
v Rusku, Francúzsku a v Taliansku. Celkovo padlo 5152 československých legionárov z toho 4112 v Rusku, 630
v Francúzsku a 410 v Taliansku.
Návrat legionárov do vlasti prebiehal aţ do roku 1920. Lode začali svoju plavbu v prístave Vladivostok a to lode
Roma, Liverpol Maru, Niţnij Novgorod, Mount Vernon, Amerika, Press. Grant, Ixion, M.S. Dollar, Legie, Heffron.
Lode zakotvili v prístavoch Neapol, Marseille, Terst, Kuxhafen v priebehu celého roku 1920.
Toto boli teda počiatky rokov 1918, 1919 v kontexte medzinárodných udalostí. Mnoho Bytčanov bolo ich
súčasťou.
V novej Československej republike postupne preberali nové orgány výkonnú a zákonodarnú moc.
Po skončení vojny pretrvával nedostatok niektorého tovaru a to viedlo k pašeráctvu.
Slúţnovský úrad v Bytči 19. 02. 1918 hlási.
Ján Ţabka a Štefan Janočík odpoludnia 18. 02. 1920 priniesli k Jozefíne Salnerovej, ktorá bývala u hostinského
Jozefa Čmára vo Veľkej Bytči 2 fľaše s petrolejom. Obaja boli vypátraní aj s prineseným petrolejom. Priznali sa, ţe
petrolej získali 18. 02. 1920 od Móritza Salnera na Morave za účelom jeho prinesenia pre svoju matku. Petrolej
ţandári zadrţali v prospech štátu.
Dňa 03. 05. 1920 popoludní ponúkala Mária Burţíková z Veľkého Rovného Karolovi Zeutolovi v Hliníku 1,5 L
petroleja za 2 štvrťky zemiakov. Burţík petrolej priniesol z Moravy, kde pracoval. Ţandári petrolej zabavili.
Dňa 05. 06. 1920 o 21.42 vo vlaku zo smeru od Trenčína na stanici v Predmieri ţandári zhabali kontrabant a to
múku od obyvateľov Bytče v mnoţstve v kg a to: 40, 40, 15, 10, 10 kg.
Dňa 04. 06. 1920 Rosa Špíger predávala múku za 1 kg 10 Kč. Zabavili jej 93 kg múky a nakúpila ju v Piešťanoch
v cene za 1 kg 8 Kč.
Adolfína Tausinger z Veľkej Bytče ponúkala odpoludnia 30. 06. 1920 Agnese Amacherovej vo Veľkej Bytči
múku cene za 1 kg 15 Kč. Pristihol ju závodčí, četník Jaroslav Jans, priznala sa mu, ţe múku kúpila v cene za 1 kg
12 Kč od neznámeho roľníka. Nemala povolenie na predaj. Dostala za tento skutok trest a to ţandári jej zabavili 19
kg múky, pokuta 40 Kč, pol dňa väzenia.
Dňa 11. 08. 1920 vtedy 19 ročný Jiří Ponek, syn Pavla Ponka z Olešnej predával popoludní u manţelky
hostinského Breţisnkého v Upohlave petrolej v cene za 1 L 15 Kč. Prípad vyšetroval ţandár závodčí Jaroslav Jansa
a ţandár Karel Broţ. Jiţí Ponek predal manţelke hostinského Breţinského petrolej 2 L za 30 Kč a inému 1 L za 15
Kč. Ţandári ho zadrţali v čase 11.00 aţ 11.15 hodine pri kúpe obleku.
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Toto boli odhalené prípady pašeráctva na bytčiansku. No koľko ich bolo neodhalených? Veď o nedostatkový
tovar bol záujem a o o múku, cukor, rum, kávu, petrolej a iné. Tovar pašovali predovšetkým z Moravy.
Dňa 18. 04. 1920 sa konali voľby do poslaneckej snemovne.
Do volebnej komisie v budove telocvične Sokol (bývalé kino) Československá strana ľudová nominovala: Justína
Reháka a náhradníka Štefana Fundárka mld.
Strana Československá sociálnodemokratická: Štefan Zámečník a náhradník Michal Štúr, Strana Československá
národno roľnícka: František Faič a náhradník Ján Ďudiak. Strana zdruţených ţidovských: Dr. Berthold Weck,
náhradník Dr. Leopold Deutsch. Strana Československá socialistická nenominovala nikoho. Za predsedu komisie
zvolili Justína Reháka, za podpredsedu Františka Faiča. Za slúţnovský úrad bol prítomný Štefan Pragáčik. Ďalší
dôverníci za politické strany boli za Československú stranu ľudovú Mikuláš Fundárek a Jozef Pohovej, za
Československú sociálno demokratickú robotnícku stranu Gustáv Lang a Ján Uličný. Za Československú národno
roľnícku stranu Alojs Skotnický, za Ţidovskú stranu Vilém Friedl a E. Špigel. Členkou bola tieţ Sidónia Rehák.
V tomto obvode sa volieb zúčastnilo 537 muţov 360 ţien, spolu teda 897 voličov. Neplatné hlasy boli 4, Čs. strana
ľudová 106, Čs. strana soc. dem. 508, Slovenská národná strana 179, Ţidovská strana 79 a Čs. strana národno soc.
21 hlasov.
Do volebnej miestnosti Notársky úrad. Členovia volebnej komisie: Jozef Čmár starší, Jozef Skotnický mladší,
Jozef Tiso, Michal Fundárek, Jozef Mahdík, Dr. Oskar Švec, Štefan Bíroš, Štefan Boţek, Ignác Treskoň. Pred
zahájením voľby zvolili prítomní členovia volebnej komisie pod predsedníctvom svojho najstaršieho člena Jozefa
Čmára a za predsedu volebnej komisie Jozefa Skotnického mladšieho a za podpredsedu Michala Fundárka.
Dôverníkmi boli: ľudovú stranu Eugen Hlucháň, ţidovskú Armins Reich, národná roľnícka strana Jozef Grnáč.
Volebná účasť bola muţov 280 a ţien 420. Z toho 4 hlasy boli neplatné.
Čs. ľudová strana získala 143 hlasov, Čs. soc. dem. strana 197 hlasov, Slovenská národná a roľnícka strana 178,
Ţidovská strana 166 a Čs. národno socialistická strana 12 hlasov.
V obci Predmier 12. 09. 1921 vypukol veľký poţiar, ktorý pohltil 65 domov. Organizácia Sokol organizovala
zbierku peňazí, šatstva, potravín a iného pre postihnutých obyvateľov. Zásielky boli adresované na sokolského brata
Jána Kozu z Predmiera. Pod výzvu boli podpísaní sokoli Ignác Rehák, Jozef Bunta, Jozef Pouchlý.
V tomto roku Ivor a Evţen Maršovskí sa stavili v Maršovej a odviezli si časť svojho bytového zariadenia. Tento
rok ho aj predali vdove Emili Mori a odišli do Maďarska.
Výnosom zo dňa 27. 12. 1922 minister s plnou mocou pre správu Slovenska menoval dočasného prednostu
Okresného úradu vo Veľkej Bytči Jozefa Švejcara.
Od 01. 01. 1923 nastala nová úprava obvodu pôsobnosti Okresného úradu vo Veľkej Bytči. Z okresu Veľká
Bytča vylúčili obec Ovčiarsko a Bytčiansku Lehotu (dnes Ţilinská Lehota).
V januári 1923 takisto riešili nedostatok bytov pre úradníkov Okresného úradu, ktorí dočasne bývali
v miestnostiach úradu.
Uţ 18. 01. 1923 vypracovala Ţandárska stanica vo Veľkej Bytči, vrchný stráţmajster Bohuslav Búţek, zoznam
politických strán v okrese Veľká Bytča.
Čs. sociálno demokratická strana: predseda Ján Felcan a tajomník Jozef Kosík
Strana republikánska: predseda Frentišek Frič, tajomník Štefan Babiák
Ľudová strana: predseda Jozef Mahdík, tajomník Viktor Kalay
Komunistická strana predseda Jozef Strnad, tajomník Matej Hujo
Dňa 08. 02. 1923 o 20.00 v celej Povaţskej ţupe prebehla policajná razia. Týkala sa kaviarní, vinární, výčapov,
motelov, nocľahární a vlakových staníc. Výsledok razie sme v zázname nenašli.
V tomto období bola stanovená povinnosť pre okresné úrady a to do 28. dňa v mesiaci podávať ţupnému úradu
situačné správy.
Najväčší notariát v okrese Veľká Bytča boli Štiavnik a Dlhé Pole.
V marci 1923 ţupný úrad povolil spolku Ahalath zion vo Veľkej Bytči prednášku v aj v nemeckej a hebrejskej
reči,
So situačnej správy za mesiac máj 1923 sa dozvedáme nasledovné. Podľa štatistiky, Detská klinika zriadená
Československým červeným kríţom vo Veľkej Bytči vykazuje veľký počet návštev a je na treťom mieste v rámci
Slovenska.
Z hlásenia za mesiac november 1923 sme získali informáciu o chorobe spála, v Bytči sa vyskytlo asi 8 prípadov.
Z iných hlásení sa dozvedáme ako v obci Predmier v lete rečnil poslanec Andrej Hlinka alebo Ivan Dérer.
V tomto roku sa konali na jeseň v Československej republike voľby do obecných zastupiteľstiev.
Teraz uvedieme niektoré trestné činy spáchané v predvolebnom období od 01. 08. 1923 do 01. 10. 1923.
Martin Bavlna, roľník z Štiavnika agitoval vo volebnej miestnosti za Ľudovú stranu,
Pavel Šutorys, robotník z Predmiera rozširoval zakázané letáky Ľudovej strany,
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Jozef Šušola, Ján Šušola, Ondrej Bunta ml., Štefan Husár, Ján Staríček, Ladislav Staríček, Pavel Staríček, Ján
Holáš, Pavel Puchrík, Michal Purhrík, Ondrej Sokola, Jozef Slivoň, Adam Holaš, Michal Šamaj všetci z Malej
Bytče, znemoţňovali účasť na schôdzi a štvali proti českej národnosti,
Štefan Kuchajdík z Veľkého Rovného agitoval vo volebnej miestnosti,
Oldrich Mokrý z Veľkého Rovného tieţ agitoval vo volebnej miestnosti,
Juraj Hlaščík z Dlhého Poľa čapoval liehoviny aj, keď to bolo zakázané,
Antonín Skupin z Veľkého Rovného nečitateľné
Alojz Pospíšil z Veľkého Rovného pomaľoval farskú budovu volebnými heslami a spôsobili škodu v sume 170
Kč
Adam Adamík bol pokutovaný sumou 15 Kč podľa §68.III. zák. 75. 1919.
Jozef Beloň z obce Veľké Rovné bol odsúdený podmienečne a na pokutu 200 K č pre nepovolený výčap liehovín.
Občan z obce Predmier pokutovaný 50 Kč za vyvesenie uţ v zákaze volebného plagátu Ľudovej strany.
Juraj Haščík čapoval liehoviny v deň konania volieb do okresných a ţupných zastupiteľstiev.
Jozef Mahdík, Ladislav Laco a Jozef Machciník za vyvesenie plagátu Ľudovej strany pokutu 100 Kč, 150 Kč
a 100 Kč. Proti rozsudku sa odvolali.
Notár Kovesdy pokuta 200 Kč
Ján Husár nečitateľné.
Republikánska strana zemědelského a maloroľníckeho ľudu v Veľkej Bytči mala nasledovných predsedov
miestnych organizácií. Stav je spísaný k dátumu 28.09. 1923.
Z októbrového hlásenia sa dozvedáme ako občania sledujú pomery v Nemecku a ţidia hlavne výsledky volieb
v Rakúsku. Z hlásenia ale vyplýva, ţe cca 85% obyvateľov si zahraničnú politiku nevšíma.
V novembri 1923 jednal ţupný úrad s Hermínou Popperovou o prenájme priestorov pre okresný úrad.
V decembri 1923 uţ choroba spála ustupovala.
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Spracoval PhDr. Martin Gácik

Znak Československej obce legionárskej v
Uherskom Hradišti 1914–1918

Poštová známka s kupónom, ktorá bola
vydaná 11. marca 1938 k 20. výročiu
boja československých légií

Legionársky odznak z
čiapky uniformy

Pokračovanie v ďalšom čísle...
Spracoval PhDr. Martin Gácik
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Rozhovor s pánom Jozefom Janišom,
autorom záhrady pri Bytčianskom zámku...
Čo Vás priviedlo do Bytče?
Musím sa priznať, ţe keby nie pána Baróna Poppera, ktorý si zavolal môjho
starého otca do Bytče, aby robil záhradníka, tak sa tu ani nerozprávame. Do mojich
15-tich rokov som býval na zámku, v dome na „starej pošte“.
Kam ste chodili do školy?
Navštevoval som najskôr ZDŠ na Revolučnej a potom na Mierovej ulici. Z týchto
čias mám veľmi veľa spomienok. Neskôr som navštevoval Strednú školu
záhradnícku v Piešťanoch a vysokú v Lednici na Morave, záhradnú architektúru,
bola to výberová škola a štúdium na nej bolo veľmi zaujímavé. Je tam umelo
vytvorený Valticko-Lednický areál, rybníky, lesy... A výsledkom štúdia na tejto
škole je, ţe som v konečnom dôsledku aj autorom projektu záhradnej úpravy
vnútorného areálu bytčianskeho zámku.
Kam viedli Vaše kroky po škole?
Po škole som robil 10 mesiacov v Stavoprojekte Ţilina, odtiaľ som prešiel do Bojníc, vlastne do teraz som
v Prievidzi a do 1992 som robil vo Výskumnom ústave ovocných a okrasných drevín, kde som zaloţil oddelenie
projekcie a realizácie ktoré úspešne fungovalo. Neskôr som sa dal na voľnú nohu, a to robím do teraz dúfajúc, ţe mi
to ešte nejakú dobu vydrţí.
Máte deti?
Mám jednu dcéru, taktieţ samostatne činná, skončila VŠVÚ. Celkom úspešne sa venuje keramike. Mám z nej veľkú
radosť. Ateliér má v bratislavskej „Cvernovke“ a je aţ odporne pracovitá.
Môžete nás zoznámiť s Vašou zberateľskou aktivitou?
K zberateľstvu som sa dostal vlastne prostredím v ktorom som sa pohyboval. Začalo to reálnymi veteránmi, moje
prvé auto bolo Aerovka 30, ktorú som si kúpil za posledné peniaze 7000 korún, za to dnes uţ nekúpite ani koleso.
Z veteránov sa to rozbehlo na všeličo iné. V podstate tu nejde ani o tie veci samotné, ale o to čo je okolo. Málo ľudí
verí, ţe práce na udrţiavaní a kondícií na mojich „zberateľských kúskoch“ sú zväčša moje práce. Okrem
spomínaných veteránov to boli staré automapy, staré hry a iné.
Vieme, že ste tento rok mali možnosť vystavovať Vaše exponáty na zberateľskej výstave v Sobášnom paláci.
Môžete nám o výstave niečo povedať?
Na zberateľskej výstave v Bytči som mal moţnosť od prezentovať dve veci. Bol to bicykel ES-KA /Kastrup end
Světlík z 1938 roku v plnej výbave i keď mnohé veci nie sú originál. Aby som zohnal kapsičku na náradie s logom
SK som musel kúpiť kostru starého bicykla s tou kapsičkou. Druhá vystavená vec bola šliapacie autíčko Aero,
vyrábané podľa modelu Aero 50 model 39. Bolo to prvé sériovo vyrábané šliapacie auto. Napodobňovali pôvodnú
konštrukciu Aero 50, dokonca aj farba zodpovedá a ako som uţ spomínal, všetko čo som mohol som si na autíčku
urobil (opravil sám), samozrejme čo nie, dal som urobiť odborníkom. Zaujímavosťou však je, ţe keď niekto uvidí
takúto vec, prvé čo všetkých napadne je sa spýtať koľko to stojí? V skutočnosti nejde o to koľko to stojí, teda
o finančnú hodnotu, ale tú historickú. Nikto sa nikdy nespýtal koľko vás to stálo roboty. Cena je fiktívna záleţitosť,
lebo je to vec ponuky a dopytu na trhu, niečo podobné ako s obrazmi.
Chystáte v blízkej dobe nejakú výstavu, na ktorú by ste rád pozval našich čitateľov?
5.3.2015 o 17.hod sa v galérii Region Art v Prievidzi uskutoční výstava s názvom Hľadanie stratených ciest, srdečne
Vás pozývam. Výstava bude venovaná medzivojnovému obdobiu, ktoré bolo veľmi zaujímavé. Môţete sa tam s
stretnúť nielen s vtedajšími motorovými vozidlami a rôznymi artefaktmi, ale bude zameraná najmä na ľudí z tohto
obdobia. Podobná výstava bola uskutočnená pred dvomi rokmi v Bratislave, v roku 2015 to bude niečo podobné, len
v širšom vydaní. Návštevníci sa bliţšie zoznámia s vtedajšou dobou 1918 - 1938, ktorú môţu porovnať so
súčasnosťou.
Chcem sa pánovi Janišovi srdečne poďakovať za moţnosť prejsť sa po jeho skvostnej záhrade, kde sme mohli vidieť
aj mnoho drobných artefaktov a doplnkov záhrady.
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Exponáty pána Janiša na Druhej zberateľskej výstave

Záhrady pri zámku, ktorých autorom je pán Janiš

Spracovala Barča
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Auto-moto
V.diel
V minulom čísle seriálu auto-moto sme končili Trabantom. V dnešnom čísle by som Vám rád priblížil na
zberateľských materiáloch automobily východného bloku, ktoré jazdili po našich cestách v období 60 - 80 rokov.
Bola to doba, keď ste nemuseli vidieť auto - poznali ste ich podľa zvuku,
čo sa v dnešnej dobe určuje ťažko. Druhý „dvojtaktný“ automobil ktorý
sa v NDR vyrábal a dovážal sa k nám bol Wartburg. Tak ako Trabant aj
Wartburg mal radenie rýchlostí pri volante. Dnes Wartburg 900/1000 sú
veľmi vyhľadávané veterány.

Wartburg - odznak

Wartburg 900/1000 na poštovej známke

Zo severnej strany nás poliaci zásobovali poľskými Fiatmi, F-125p mal
ohromnú spotrebu, menší brat 126p - maluch sme volali „kompresor“.
Wartburg 900/1000 na poštovej známke

Fiat 125p a 126p na poštových známkach
Polonez FSO - prestavaný poľský Fiat 125p pod
licenciou firmy Fiat na poštovej známke

Naši východný „bratia“ k nám dodávali
Moskviče. Bolo to silné auto, vraj na ňom Rusi
zvážali drevo. My sme ho volali „Leninové
sane“. Na Moskviči jazdil aj primár Sova z
Nemocnice na okraji mesta.
Moskvič 407 a 412 na poštových známkach

Odznaky LADA 2103 a LADA Niva

LADA-VAZ bola vlastne licencia Fiat - auto malo u nás
veľký úspech. „Neporovnateľné“ so Škodovkou - malo
lepšie kúrenie aj lepší odpich. Typy VAZ 2101 - 07 sa
dovážali aj k nám, typ 01 bol najvydarenejší - hlavne
vďaka spotrebe. Po otvorení hraníc a zmene zriadenia ich
húfne kupovali Rusi a Ukrajinci a bola to doba, keď ste
ich mohli vidieť ako sa Rusi ťahajú 5 - 6 na lane - kvôli
šetreniu PHM. U nás sa na nich vtedy vozili Vietnamci a
cigáni, preto si vyslúžili prezývku „cigánsky Mercedes“.

Volga GAZ-24 sa vyznačovala veľkosťou, priestrannosťou,
bola znakom prestíže. Vo svojom vozovom parku ho
malo aj bytčianske JRD. U nás bola „vzácna“ hlavne
preto, že sa do nej dal namontovať dieselový motor
značky Peugeot. Volgu 21 aj 24 používala aj
Verejná bezpečnosť.
VOLGA-GAZ 21 na poštovej známke
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VOLGA-GAZ 24 - papalášske auto
na poštovej známke

Odznaky ŠKODA 100 a 105/120

Odznak Škoda

U nás v Československu sa vyrábali autá značky Škoda a Tatra.
Automobilka s okrídleným šípom z Mladej Boleslavy práve
končila výrobu Škody 100/110/110R a v roku 1976 začala
vyrábať model 105/120. Málokto vie, že pôvodne mal byť motor
v týchto autách vpredu, no naši „bratia“ zo Sovietskeho zväzu
Pivná etiketa so Škodou 100 a 110R
nám to zatrhli. Báli sa toho, aby sa u nás nevyrábali kvalitnejšie
autá ako „žiguliaky“. Z pôvodného zámeru zostal vpredu len chladič, čo spôsobovalo časté prehrievanie vozidla.
Automobilka Tatra nevyrábala autá pre
bežný trh. Jej luxusné limuzíny boli
určené pre „stranícke špičky“. Vládne
auto Tatru 603 nahradila Tatra 613, ktorej
dizajn navrhli Taliani. Vozil sa v nej
prezident, členovia vlády a vysokí vládni
funkcionári. Po Bytči jazdila Tatra 613
Tatra 613 na poštovej známke
závodu ZVL Bytča.
Pohľadnica hobby s Tatrou 613
Odznaky automobilky Tatra

Séria historických vozidiel na známkach Českej republiky

Na fotografií, ktorú som zaradil do tohto seriálu o
automobiloch, ktoré jazdili po Bytči vidíte automobil
vyrábaný tiež v 70. rokoch. Je to Pontiac Grand Ville
z roku 1972. Foto je z roku 1993 z autobazáru Pegas
v Hrabovom, ktorý som v tej dobe prevádzkoval a
bolo to prvé vozidlo, ktoré som prijal do autobazáru
na predaj. Túto Ameriku postavila do AB pani
Igondová Mechtilda z Bytče. Automobil mal
automatickú prevodovku, tempomat, obsah motora
skoro 5000 cm, elektrické sťahovanie okien, centrál
zamykania dverí, servo riadenie s nastaviteľným
volantu, elektrické nastavenie sedadla, zabudované
rádio s prehrávačom - anténa bola zabudovaná v
čelnom skle, všetko v koži. Zaujímavosťou bolo nájsť
veko nádrže - našli ste po odklopení zadnej ŠPZ.
Garantujem, keď auto prešlo okolo, každý sa za ním
otočil. Len na porovnanie s našou Škodovkou s
cyklovačom.

Spracoval JL
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Pamätná medaila Zväzu
protifašistických bojovníkov Sliač
Kúpeľné mestečko Sliač neďaleko Zvolena malo v časoch Slovenského národného povstania dôležitú úlohu.
V kúpeľných budovách zriadilo 2. 9. 1944 veliteľstvo 1. československej armády na Slovensku Vojenskú
nemocnicu 1 s krycím názvom Konrád. Nemocnica bola podriadená Zdravotníckej správe 1. československej
armády na Slovensku. Nemocnici velil npor. MUDr. J. Hensel. Umiestnená bola vo Vojenskom kúpeľnom
liečebnom ústave a v Diagnosticko liečebnom stredisku pre obehové a srdcové poruchy (neskorší hotel Hron),
neskôr aj v ďalších kúpeľných budovách. Do nemocnice presúvali ranených a chorých z ostatných povstaleckých
zdravotníckych zariadení. Povstalecká nemocnica mala 600 lôžok a liečilo sa v nej okolo 2000 pacientov. V druhej
polovici októbra plnila úlohy v súvislosti s leteckým odsunom ranených do ZSSR. Povstalecká nemocnica skončila
svoju činnosť 25. 10. 1944. 460 ranených spolu s časťou zdravotníckeho personálu evakuoval sanitný vlak do
Horného Harmanca.
Neďaleko Sliača sa nachádzalo povstalecké letisko Tri Duby, ktoré bolo pre bojovú činnosť povstalcov životne
dôležité. Ešte pred vypuknutím povstania sa v hangároch opravovali vyradené stroje a pripravovali sa na bojové
použitie. Veliteľom letiska bol kpt. B. Kubica. Od 5. 9. na ňom pristávali sovietske aj anglo-americké dopravné
lietadlá so zásobami pre povstalcov. V septembri tam pristála sovietska aj anglo-americká vojenská misia a na
prelome septembra a októbra Druhá československá paradesantná brigáda. Z letiska operovala Kombinovaná
letka, od polovice októbra aj Prvý československý stíhací letecký pluk. Z Moskvy sem priletela československá
vládna delegácia, súčasťou ktorej bol aj nový veliteľ 1. československej armády na Slovensku gen. R. Viest.
Letisko Tri Duby bolo niekoľkokrát bombardované nemeckou Luftwaffe. Koncom októbra 1944 sa jeho personál
sťahoval do hôr k partizánskym jednotkám, zničené letisko obsadilo nemecké vojsko. Sovietske a rumunské vojská
ho dobyli až 6. 3. 1945.
Po oslobodení dňa 21. marca 1945 sa činnosť letiska obnovila, jeho oficiálny názov bol zmenený na Letisko SNP
Sliač. V rokoch 1968-1991 tu malo svoju základňu i letectvo sovietskej Strednej skupiny vojsk. V súčasnej dobe
nesie letisko Sliač pomenovanie po leteckom ese RAF Ottovi Smikovi.
Miestna organizácia Zväzu protifašistických bojovníkov v Sliači objednala dňa 4. 3. 1969 v Štátnej mincovni
Kremnica výrobu 500 kusov pamätných medailí. Udeľovať ich mala pri príležitosti 25. výročia SNP tým, ktorí
v dňoch Povstania pôsobili vo Vojenskej nemocnici a na letisku Tri Duby. Medaily zhotovené z bronzu, na závese,
mali byť zhotovené do 1. 6. 1969, ale v apríli sa lehota dodania predĺžila do júla. Miestna organizácia ZPB medaily
udeľovala zrejme v rámci osláv Povstania v auguste 1969.
Pamätná medaila je zhotovená z bronzu. Má
priemer 35 milimetrov. Na lícnej strane je
vyobrazená budova letiska, nad ním je dopravné
lietadlo Lisunov LI-2 (licenčná Dakota Dc-3). Vľavo
od letiskovej budovy je vyobrazený parašutista,
vznášajúci sa na padáku. V dolnej časti medaile je
opis „1944-SNP-1969“. Na rubovej strane je
päťriadkový nápis „VOJENSKÁ/NEMOCNICA
SNP 1/LETISKO/TRI DUBY/SLIAČ“. V hornej
časti medaily je uško na pripevnenie k závesu. Záves
má tvar obdĺžnika s rozmermi 25 krát 5 milimetrov.
Na prednej strane je nápis „ZPB SLIAČ“. Na zadnej
strane je vodorovná zapínacia ihlica. Spolu
s medailou bol nositeľovi odovzdaný preukaz, ten
som žiaľ nemal možnosť do svojej zbierky získať.
Pamätná medaila bola vyrobená v pomerne malom počte a určite vhodne doplní každú zbierku dekorácií
Slovenského národného povstania.
Spracoval PhDr. Martin Karásek
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Námestie SR - pokračovanie
V tomto čísle pokračujeme v opise bytčianskeho námestia, tak ako ho videla Sidónia Sakalová.
Na severnej strane hlavného námestia, stojí pozdĺž potoka
poschodový dom z tvrdého materiálu, dnešného majiteľa Eugena
Čmára a jeho sestry Ďuranovej. Eugen Čmár prevádzkoval krčmu.
Teraz sa tam nachádza kaviareň XLRacing team café predtým Mestská
kaviareň. Jeho sestra za vydata pani Ďuranová prevádzkovala predajňu
potravín a dnes je tam prevádzka rýchle občerstvenie Mc Burger.
Svojou štruktúrou je verným vrstovníkom domu Fera Kamasa v Hornej
ulici, bývalý Beloňovský dom a tiež domu na východnej strane
námestia domu Ignáca Grunbauma. Starý je poschodový dom majiteľa
Jozefa Skotnického Kriváčka, tiež na východnej strane námestia a jeho
dolný piaty sused, svojho času impozantnou dĺžkou dvora a pozdĺž
asfaltovej ulice, je rožný dom poschodový s dvoma obchodnými
miestnosťami, pôvodne stavaný rodinou Jána Rusňáka mäsiara. Dnes je majetkom légio banky.
Stará z tvrdého materiálu je budova rožný poschodový dom v priamom susedstve od hlavného kostola na južnej
strane námestia. Budovu postavila v rokoch 1730 až 1740 rodina Jána Kassayho bývalého fojta. V roku 1920 ju
odkúpil Ján Tichý od nápadníka Napoleona Beňovského. V Čmárovských domoch sú dnes krčmy.
Ako opisuje Sidónia Sakalová. „Nám Bytčanom, je každý kamienok,
čo je bytčianskeho pôvodu vzácny. Ale najvzácnejší je nám mestský
dom.“ Mestský dom (v súčasnosti Radničná reštaurácia) postavili na
Hanuliakovskom majetku. Výstavba začala v roku 1735. Jeho na vlas
podobným nápadníkom je jeho priamy sused z dolného boku južnej
strany námestia, dom nápadníkov po Justínovi Rehákovi. (Hneď dom
vedľa, nachádza sa tam predajňa s počítačmi a ich príslušenstvom.)
Tieto tu spomenuté domy boli akoby jedným a tým istým
majiteľom a tým istým slohom, tou istou štruktúrou stavané v dobe,
keď celkovo z dreva postavená Veľká Bytča s poschodovým
námestím, bola častými ohňami navštívená. Bohatí stavali z tvrdého
materiálu, chudobní z dreva.
Náboženským duchom nadchnutí mešťania nezabudli na poschodovej
fronte domu vtesnať do múru výklenok na ochranu, pre sošku sv. Floriána.
Takýto výklenok vidíme na dome Jozefa Skotníckého Kantasa v Hollého
ulici (za bývalou tržnicou) a na dome Eugena Čmára. Zo sošiek sa zachovala
len jedna a to na dome Eugena Čmára. (V časoch Sidónie Sakalovej)
Dom Sabina Hiržbaina v Hurbanovej ulici je vyše 200 rokov stará
prízemná budova z tvrdého materiálu. Je postavená na metrových silných
základoch z kameňa, piesku a surového vápna. V istých častiach sú povaly
klenuté. Budova slúžila k cisárskym úradom. Tam bol sklad soli. Na
pamiatku veľkej povodne z roku 1813, výška váhu bola 5,6 m, do frontovej
steny zamurovali kamennú guľu. Vtedy vo výške od základu 1,30 m. Nad
guľou je úradný cisársky erb cementovou rukou vandala maltou zatretý.
V celej budove bývajú teraz (v časoch Sidónie Sakalovej) drobní árendátori.
Staré sú tiež niektoré časti panského pivovaru z čias stredoveku.
Medzi staré viac ako 120 ročné domy (od časov Sidónie Sakalovej) patrí
i dom Ignáca Schlesingera v Štefánikovej ulici číslo 23. Je prízemný postavený z kameňa a surového vápna. Má
rozsiahly dvor a v ňom sú gazdovské staveniská.

Pokračovanie v ďalšom čísle...
Spracoval PhDr. Martin Gácik
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Vybral som sa na návštevu do Veľkého Rovného - do časti Dolinky, dozvedel som sa totiž, že tam pôsobí človek,
ktorý pracuje s drevom, ale aj s drôtom a dokázal sebe aj ostatným - ako sa dá stať

zo strojného zámočníka - rezbár aj drotár...
Reč je o Františkovi Lapúnikovi - rodákovi z Veľkého Rovného. Aj napriek
skoro sedemdesiatke je veľmi vitálny - ale aj sčítaný. K rezbárstvu ma neučil
nikto - začína svoje rozprávanie pán Ferko Lapúnik - som prakticky samouk.
Rezbárčim od svojich 10 rokov - začínal som z borovej kôry - lietadlá, loďky
ale aj Betlehem alebo bratovým deťom vtáčence. Asi pred 25 rokmi som
absolvoval týždenný kurz u p. Milana Mikulíka zo Senice - rodáka z Veľkého
Rovného.
Vyrábam rôzne reliéfy, podložky pod parožie, lyžice, vydlice a varechy na
guláš s reliéfmi. Robím z lipy ale aj z čerešne. Varecha na guláš je zároveň aj
žufaňa - niekoľko som ich vyrobil podľa zákazky aj do Ameriky. Robím pre
potešenie, nie pre peniaze - to už tu mám kamarátov, ktorým napr. spravím
podložku pod parožie a oni mi donesú lipový klát a tak, ...
Horšie je to s náradím, dláta, ktoré sa dajú kúpiť v obchode, keď sú lacné, tak
sú nekvalitné a tie kvalitné sú zasa veľmi drahé. Ja som bol vyučený ako
strojný zámočník a tak som si vyrábal dláta sám, používal som chirurgickú oceľ - rôzne rádiusy aj pod určitým
uhlom - aké som pri práci potreboval - a aj som si ich sám kalil. Okrem dlát potrebujem aj „šmirgeľ“, moridlo a lak.
Z drôtu vyrábam košíčky, taniere, dózy - technikou, ktorú som vymyslel - praktizujem ju len ja.
Svoje skúsenosti a poznatky odovzdávam aj mladým - učím deti na ZŠ - Veľké Rovné - Ústredie vyrábať veci z
drôtu aj z dreva, teraz sme robili krmítka pre vtákov - sú to žiaci od II. ročníka do V. ročník - 9 členov.
Robím aj na exponáte do drotárskeho múzea vo Veľkom Rovnom - rád by som tam mal vlastnú expozíciu.
Nakoniec sa mi dostáva do ruky drevená lyžica - taká obyčajná. Toto je „koštúvačka“ dodáva Ferko Lapúnik - keď
sa varí guláš - so železnou lyžicou sa popálite, ale s touto nie, páľava z horúceho guláša prejde do dreva. Keď
prídete nabudúce, urobím Vám jednu na pamiatku. Osobne ma zaujali série lyžíc so zvieratami - naozaj nádherne.
Po všetkom čo som videl som unesený aké nádherné výrobky sa dajú z dreva vyrobiť, samozrejme, keď ich chytí do
ruky majster - a pán Ferko Lapúnik majster naozaj je...!

Ukážka z tvorby pána Františka Lapúnika

pokračovanie ukážky na nasledujúcej strane...
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Z pera „amatéra“ Vladimíra Luláka
Spomienka
Včera tu ešte bol
a dnes tu už nie je,
za sekundu sa otočil
celučičký svet,
čo sa kedy stane
nikto nevie,
až keď to príde,
potom všetci uveríme,
že život je taký krátky,
trvá len chvíľu
a nič sa už nikdy
nevráti späť.

že zaslúžil si dostať viac,
než mu dal jeho syn,
či vlastný brat.
Zaslúžil si viac,
to povedal každý,
odišiel vzácny človek
v nekonečnú šíru diaľ,
odišiel od nás navždy.
Zostalo po ňom
v živote prázdne miesto,
pár dobrých skutkov,
zo pár krásnych spomienok,
na cmitery osamelý hrob,
kde občas niekto zapáli sviecu,
pomodlí sa a to je všetko.

Bol človekom čo častokrát
viac myslel na iných
než na seba
a jednu ženu mal tak rád,

Spracoval JL
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Sladké Vianočné dobrotky...
Šuhajdy
Potrebujeme: 1 balíček BB pudingu, 250g stuženého tuku, 2 PL kakaa,
2 PL práškového cukru
Na krém:120 g mletých orechov, 150g práškového cukru, 125 ml
mlieka
Postup: Tuk v antikorovej alebo sklenej mise necháme zmäknúť,
potom pridáme práškový BB puding, kakao, cukor a miešame nad parou do zhustnutia. Orechy zalejeme
horúcim mliekom, pridáme cukor a vymiešame. Do papierových košíčkov postupne nalievame trocha
pudingu, krému a opäť zalejeme pudingom. Hotové šuhajdy ozdobíme kandizovaným ovocím alebo
orechom a uložíme do chladu.

Bielkové rezy
Potrebujeme: 6 bielkov, 160g práškového cukru, 60g polohrubej múky, 40g škrobovej múčky, postrúhaná
čokoláda na zdobenie
Krém: 6 žĺtkov, 200g kryštálového cukru, 2 PL kakaa, 100g masla
Postup: Bielky s polovicou cukru vyšľaháme na tuhý sneh. Postupne pridávame zmiešaný zvyšný cukor
s múkou a škrobovou múčkou. Cesto vylejeme na plech v vymasteným papierom na pečenie a pečieme
12-15 minút vo vyhriatej rúre na 200 stupňoch. Upečený plát prekrojíme na š rovnaké pásy. Pásy
natrieme krémom, uložíme na seba a necháme v chlade niekoľko hodín. Pred podávaním pokrájané kocky
posypeme postrúhanou čokoládou.
Krém: Žĺtky, cukor a kakao šľaháme nad parou do zhustnutia, za občasného miešania necháme
vychladnúť. Pridáme zmäknuté maslo a spolu dohladka vymiešame.

Medová roláda
Potrebujeme: 4 vajcia, štipka soli, 200g medu, 1 vanilkový cukor,150g polohrubej múky, ½ KL sódy
bikarbóny, slivkový, alebo ríbezľový lekvár, práškový cukor na posypanie
Postup: Bielky spolu s štipkou soli vyšľaháme na tuhý sneh. Postupne všľahávame žĺtky, tekutý medu
preosiatu múku zmiešanú so sódou bikarbónou. Cesto vylejeme na plech vyložený mastným papierom
a pečieme 10-12 minút vo vyhriatej rúre na 220 stupňov. Plát vyklopíme z pekáča, stiahneme papier,
z jednej strany netrieme lekvárom a zavinieme. Vychladnutú roládu posypeme práškovým cukrom
a pokrájame.

Vanilkové rožky
Potrebujeme: 300g hladkej múky, 200g masla, alebo rastlinného tuku, 1 vanilkový cukor, 80g práškového
cukru, 180g pomletých orechov, 2 žĺtky, práškový a vanilkový cukor na obaľovanie
Postup: Do preosiatej múky pridáme zmäknutý tuk, práškový a vanilkový cukor, orechy, žĺtky
a vypracujeme hladké cesto. Na chladno mieste ho necháme odležať asi 20 minút. Cesto rozdelíme na 4
časti. Na pomúčenej doske urobím valčeky, ktoré vytvarujeme na rožteky, ukladáme ich na suchý plech a
pečieme asi 10 minút v rúre vyhriatej na 175 stupňov. Ešte teplé ich obalíme v zmesi práškového a
vanilkového cukru.
Vydáva: Občianske združenie GALZA
IČO vydavateľa: 42 220 548
Sídlo vydavateľa: SNP 894/1, 014 01 Bytča
Evidenčné číslo: EV 4884/13+
Redakčná rada: PhDr. Martin Gácik, Jozef Lulák,
Barbora Záhumenská, Bc. Peter Drábik.
Nepredajné. Bez apretácie. Kvartálnik.
Náklad: 100 kusov. Číslo vydané: december 2014

Spracovala Barča

