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

Informačný „kvartálnik“ nielen o Bytči a okolí, ktorý
chce byť nápomocný k rozšíreniu zberateľských radov
na Bytčiansku...
V elektronickej podobe nás nájdete na:
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Dňa 26. 10. 2017 o 10.00 hodine sme znovuodhalili pamätnú
dosku Fantiškovi Švecovi pred domom pána Jozefa Lokaja na
Námestí SR v Bytči. Tabuľu upravili a pripravili na osadenie
pracovníci Technických služieb mesta Bytča. Akcie sa
zúčastnili žiaci základných škôl, členovia mestských klubov
a Občianskeho združenia GALZA. Príhovor predniesol
primátor mesta Bytča Miroslav Minárčík a predseda OZ
GALZA Martin Gácik.

Po akcií sme sa presunuli do Zámockej
záhrady, kde inštaloval akademický sochár
Dušan Hagara za pomoci spolupracovníkov
reštaurované a rekonštruované schodiskové
stupne spodného podstavca kamenného stĺpa
pod sochu sv. Jána Nepomuckého. Základ
betónovali pracovníci Technických služieb
mesta Bytča podľa požiadavky akademického
sochára Dušana Hagaru.
Dňa 28. 10. 2017 o 15.30 hodine začal umelecký kováč
Marek Pružina osádzať kovanú plastiku Anjela na strom Lipu v Zámockom parku v Bytči. Prítomní boli členovia
OZ GALZA, Jozef Janiš, Katarína Kasagrandová
a okoloidúci.
V roku 2017 sme získali z rozpočtu mesta Bytča finančné
prostriedky pre našu činnosť formou dotácie, ktorú nám
schválili poslanci mestského zastupiteľstva. Týmto sa
chceme poďakovať za podporu poslancom mestského
zastupiteľstva, pracovníkom Mesta Bytča, pánovi
Miroslavovi Beníčkovi, Technickým službám mesta
Bytča, primátorovi Miroslavovi Minárčikovi a pani
prednostke Alžbete Kramarovej za spoluprácu.
Spracoval PhDr. Martin Gácik

Galza informuje...
Pohľadnice OZ Galza
Na konci roku 2017 sme vydali štyri pohľadnice v edícii 100 a to Bývalá Drevoindustria „D“ - Píla, Námestie
Slovenskej republiky, Čerpacia stanica Slovnaft, Kinex Bytča.

Prehľad dotácií schválených mestským
zastupiteľstvom v Bytči v roku 2017
Dotácia v sume 210 eur „na výrobu odznakov ako upomienkových
predmetov pri príležitosti odhaľovania bytčianskeho draka v areáli
bytčianskeho zámockého parku“.
Dotácia v sume 2664 eur „na zhotovenie a osadenie hlavy draka do studne
zámockého parku v Bytči“.
Dotácia v sume 378 eur „na výrobu a osadenie pamätnej dosky Františkovi
Švecovi“.
Dotácia v sume 810 eur „na výrobu anjela, kovanej plastiky“.
Dotácia 3530 eur „na reštaurovanie a rekonštrukciu schodiskových stupňov
podstavca kamenného stĺpa pod sochu sv. Jána Nepomuckého v zámockom
parku v Bytči“.
Dotáciu v sume 1200 eur pre činnosť „Torzo dračej hlavy“ sme získali zo
Dňa 6. 10. 2017 zomrel v Banskej
Žilinského samosprávneho kraja.
Bystrici bývalý riaditeľ slovenskej
ústredne Interpolu - Rudolf Gajdoš, Podmienkou dotácií je 10% spoluúčasť Občianskeho združenia GALZA.
narodený 25. 3. 1947 v Bytči.
Spracoval PhDr. Martin Gácik
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Okienko pre filokartistov a
filumenistov
Zápalkové nálepky z éry
socializmu

Ak sa rozhodnete zbierať...
Leopold Gansel – Trenčín

(seriál na pokračovanie)

(pohľadnice na pokračovanie)

Časť série venovanej prevencii zubov a zubných
kazov. Ja a moji rovesníci sme chodili zo školy na
povinné prehliadky. To bolo plaču, keď nám našiel
doktor nejaký kaz, tí, ktorí mali zuby v poriadku sa
išli naspäť učiť. Chodievali sme peši z Mierovej
školy okolo zámku na polikliniku a patrili sme
MUDr. Jozefovi Polanovi. (vlastným menom
Preger, narodený 1913 v Bytči, pôvodne chirurg,
manželka Alica pochádzala z Lučenca).
Mimochodom keď sa povinne očkovalo proti TBC
on jediný z Bytče sa nedal zaočkovať.

Pravdepodobne najvýznamnejšia tlačiareň
a vydavateľstvo na strednom Považí – založil ju v roku
1850 Leopold Gansel (1826-1905) vydávali pohľadnice
prevažne miestopisnou tematikou a s „dlhou adresou“
s nápisom Gansel Lipót Trencsén po roku 1918
s označením Leopold Gansel Trenčín – po jeho smrti
(1905) pokračujú jeho potomkovia.

Pravidlá Bytčianskeho jazyka
Slová a frázy hodne používané na Bytčiansku kedysi, ale aj dnes.
Cugrunt – komplet
Bársjako – hocijako
Napodjaric – vymyslieť
Španihel – orgován

Šmánie – hustý porast
Priehončivý – fajnový
Vyšvochtac – vyčurať
Rantáš – polievka vo Veľkom Rovnom

Z kapricu – z trucu
Echt – niekoľkonásobný
Gor, Kor – naschvál
Direkt – ako

Keď sme si ľahli na posteľ alebo kanapu, kde spával jeden z rodičov, vedel nám rodič na to povedať:
„Nelež mi tu – zasek mi tu idzeš sny odebierac.“
Spracoval - JL 3

Bytčania a bytčiansko v rokoch 1918 až 1939
V tomto čísle Vám opíšeme udalosti, ktoré prežili alebo ktorých súčasťou boli Bytčania. Opíšeme rok 1937, teda
celému príbehu je 80 rokov. Rok 1937 je významný aj tým, že je to posledný celý rok existencie prvej
Československej republiky vzniknutej v roku 1918.
Materiály pochádzajú zo Štátneho archívu v Žiline, fond Okresný úrad, prezidiálne.
V úvode vypíšeme prehľad podnikov dôležitých pre obranu štátu vo Veľkej Bytči.
V oblasti dopravných prostriedkov Adam Huserík a spol., autobusová doprava osôb.
V oblasti priemysel chemický Reich a Steiner, továreň na zápalky, držiteľ podniku bol Armin Reich a Jakub
Steiner, Veľká Bytča, výroba zápaliek.
Pivovar a sladovňa účastinná spoločnosť vo Veľkej Bytči, výroba piva, kyslíku uhličitého.
V oblasti kožiarskeho priemyslu bratia Ernest Horn a Ondrej Horn, továreň na výrobu koží, koželužna.
Četnícka stanica Veľké Rovné dňa 14. 1. 1937 vo veci Džavík Pavel z Veľkého Rovného „Vybízení dělníkú na
práci do SSSR“ Okresnému úradu oznamuje.
Pavel Džavík z obce Veľké Rovné organizoval od začiatku januára 1937 v okrese Veľká Bytča a v okrese Čadca
výpravu asi 700 mužov väčšinou drotárov k odcestovaniu v apríli 1937 do Sovietskeho zväzu. Účel bol vytvoriť
tam Družstvo na veľkovýrobu kovového a drôteného tovaru.
Pavel Džavík prezentoval koncom roka 1936 v Slovenskom týždenníku, noviny, Sovietský zväz a jeho novú ústavu,
podľa ktorej mohol každý podľa svojej vôle nadobúdať majetok v Sovietskom zväze.
Dňa 20.1. 1937 píše Pavel Džavík spolu s Gašparom Kováčom list do Prahy na Ministerstvo zahraničných vecí. Píšu
ho v mene členov zakladajúceho sa Veľkovýrobného družstva plechársko – kovových a drôtenno – košikárskych
výrobkov. Listom požadujú tieto informácie.
1, Či im sovietska vláda povolí vjazd do Sovietskeho zväzu, či sa majú obrátiť na komisariát zahraničných vecí
v Moskve alebo či stačí konzulát v ČSR.
2, Od ktorého veku môže občan ČSR vycestovať do Sovietskeho zväzu. Hlásili sa 20 roční a aj 60 roční.
3, Či si budú môcť vziať so sebou najnutnejšie kovoobrábacie stroje a náčinie so sebou bez colného poplatku a či im
sovieti poskytnú budovu pre továreň a bývanie.
4, Koľko budú cestovné náklady na osobu do Moskvy, Charkova, Nižného Novgorodu.
5, Aké sú poplatky v Sovietskom zväze a či budú môcť posielať peniaze rodinám domov do ČSR.
Družstvo malo záujem vyrábať kuchynské, kancelárske, hospodárske náradie, autochladiče, mliečne nádoby,
kúpacie vane, plynomery a podobne.
Dňa 9. 2. 1937 hlásia četníci okresnému úradu následovné. Dňa 10. 1. 1937 usporiadal schôdzu Pavel Džavík
v obci Turzovka, prišlo asi 60 ľudí, 17. 1. 1937 v obci Vysoká nad Kysucou. Na schôdzach rozprával Pavel Džavík
o nových pomeroch v Sovietskom zväze. Tvrdil, že tí čo boli nútení z Ruska po roku 1917 odísť sa do Sovietskeho
zväzu môžu slobodne vrátiť. Z tohto dôvodu tam chcel odísť aj on spolu s ďalšími. Pavel Džavík vyberal členské 3
Kč. Inzeroval článok v novinách Slovenská politika, A – Zet, Drotári znovu na cesty.
Podľa výnosu ministerstva školstva a národnej osvety zo dňa 20. 1. 1937 došlo k reorganizácií knižničných rád
s pôsobnosťou na 2 roky. V obciach do 2000 obyvateľov má mať knižničná rada 4 členov a v obciach do 10000
obyvateľov má 6 členov, viac ako 10000 obyvateľov má 8 členov. Členovia knižničnej rady sa schádzajú raz za
štvrť roka. Členovia knižničných rád za jednotlivé obce boli:
Dolný Hričov Július Hvorečný, Pavel Kalany. Horný Hričov Ľudevit Babulkák, Vendelín Hričovský. Paština
Závada Ján Decký, Štefan Rašovec. Peklina Štefan Šišiak, Peter Ďurkov. Horné Hlboké Pavel Hrabovský, Matej
Pinčík. Hvozdnica Štefan Gajdošík obchodník, Martin Mišutka obchodník, Július Čaniga roľník, Ondrej Panáč
roľník. Štiavnik Ondrej Kurucár učiteľ, Ján Polek učieľ, Tomáš Šelmek roľník, Jozef Ruman obchodník, Stanislav
Kováč obuvník, Ondrej Gežo mlynár. Veľké Rovné Imrich Adamčík starosta obce, Karol Bacmaňák obvodný notár,
Jozef Mičieta, Jozef Žilinčár knihovník, Štefan Bystričan, Tomáš Jandzík. Zemianska Kotešová Ondrej Bulejčík,
robotník, námestník starostu obce, Jozef Hnát, pokladník obce, správca rímsko katolíckej školy, Viktor Rybárik,
roľník, Jozef Cippel, robotník. Veľká Kotešová Jozef Janec, roľník, starosta obce, Juraj Hozák Bauk, roľník,
námestník starostu obce, Tomáš Janec roľník, Štefan Jandačka robotník. V obci Petrovice František Pavelek, Jakub
Mako, Jozef Bielčík, Anton Kristiník. V obci Pšurnovice Ján Lovás, Ladislav Papánek, Viktor Michálek, Ernest
Pechíček. V obci Setechov Ján Kubica, Ján Kubian, Ondrej Fupšo, Jaroslava Brliková. V obci Veľká Bytča Dr.
Ferdinand Vorlíček predseda, Ferdinand Adamík, Vladimír Štefánik, Sidónia Sakalová, Štefan Ďurný, Štefan
Jánošík. V obci Malá Bytča Štefan Staríček predseda, Jozefína Buntová, Jozef Novák, Štefan Ďuriš. V obci Hliník
nad Váhom Viliam Komárek, predseda, Jozef Pavlík, Justín Gašperec, Jozef Martinický. V obci Predmier Štefan
Babjak, rímsko katolícky farár, predseda, Kazimír Treskoň vedúci notár, tajomník, Armin Rosenzweig, továrnik,
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pokladník, Valentín Divoš železničný úradník, člen, Jozef Malgot správca školy, knihovník. V obci Maršová Rudolf
Rek, kováč, predseda, Jozef Kresáň, roľník, tajomník, Ján Škola, hostinský, pokladník, Pavel Ševčík roľník, člen,
Ružena Kleinová, správca školy, knihovníčka. V obci Hrabové Michal Gajdošík, roľník, predseda, František
Vozárik, roľník, tajomník, Pavel Bohuš, robotník, pokladník, Jozef Gaňa Horný, roľník, člen, Mária Grappová,
správca školy, knihovníčka. V obci Dolné Hlboké Rudolf Gaňa, roľník, predseda, Kazimír Treskoň, vedúci notár,
tajomník, Štefan Zaduban, roľník, pokladník, Valendín Ďurajka, roľník, člen, Ľudvík Randa, roľník, knihovník.
V obci Jablonové Štefan Baláž, roľník, predseda, Štefan Čička, roľník, tajomník, Emil Čička, roľník, pokladník, Ján
Tarhaj, roľník, člen, Alojzia Ťapayová, správca školy, knihovníčka. V obci Kolárovice Gašpar Kalman, starosta,
stolár, predseda, Július Bartl, správca ľudovej školy v ústredí člen, Desider Fecman, správca rímsko katolíckej
školy, člen, Alfred Zwach, notár, adjuktant, člen, Pavel Podkrivacký, kancelársky pomocník, knihovník, Peter
Židek, obchodník, člen. V obci Súľov - Hradná Ondrej Varhaník predsda, Miloslav Križan, evanjelický farár,
tajomník, Alojz Palmann, rímsko katolícky farár, pokladník, Štefan Boško Soliš, hostinský, člen, Emil Klinga,
správca evanjelickej školy, knihovník. V obci Dlhé Pole Tomáš Komár, rímsko katolícky farár, predseda, Rudolf
Skotnický, učiteľ, knihovník, Štefan Muščík, roľník a hostinský, starosta, Augustín Konárik, železničiar vo
výslužbe, člen, Ladislav Gajdošík, roľník, člen, Martin Hatalík, pekárenský majster, člen. V obci Zárieč - Keblov
Vendel Botek, starosta, predseda, Karol Répassy, učiteľ, knihovník, Ľudník Keblovský, roľník a hostinský, člen,
Alojz Jakubčík, robotník, člen.
Vedúci notár v obci Veľká Bytča Kroupa píše správu o oslavách narodenín prezidenta Československej republiky
Dr. Edvarda Beneša v obci Veľká Bytča a v okrese Veľká Bytča.
V obci Veľká Bytča dňa 26. 5. 1937 všetky školy usporiadali oslavy pre svojich žiakov a v predvečer osláv dňa
25.5. 1937 usporiadal okresný osvetový sbor za účasti miestnych osvetových spolkov a škôl oslavy. Účasť bola
významná.
V obci Malá Bytča a v obci Mikšová dňa 28. 5. 1937 prebehli tiež oslavy. V obci Hliník nad Váhom prebehli
oslavy 26. 5. 1937.
Bohoslužby vo Veľkej Bytči sa zúčastnili všetky deti z obvodu celého notárstva a takisto bolo zastúpené aj
obyvateľstvo. Na verejných budovách a súkromných budovách boli vyvesené národné a štátne vlajky.
Okresný osvetový sbor vo Veľkej Bytči v júni 1937 pracuje na programe osláv a námetov na oslavy pri príležitosti
jubilea a to vzniku Československej republiky.
V bode číslo 1 „Usporiadať vo Veľkej Bytči výstavu týkajúcu sa celého okresu Veľká Bytča s heslami „ Čo sa
vykonalo v našom okrese za posledných 20 rokov“, „Veľká Bytča stará a nová““,
V bode číslo 2 „Usporiadať druhý deň brannosti v okresnom rozmere Veľká Bytča“.
V bode číslo 3 „Postaviť dve jednotriedne drevené školy v najchudobnejších obciach okresu a to Magale a Pláne“.
V bode číslo 4 „ Obežníkom vyzvať všetky MOK v okrese, aby pracovali na prípravách osláv jubilea, ktoré
pripadne na budúci rok 1938.
Dňa 12. 9. 1937 Telovýchovná jednota Sokol v obci Veľká Bytča usporiadala verejné cvičenie so sprievodom po
meste. Začiatok sprievodu bol o 13.00 hodine a šiel od píly Ferdinanda Adamíka cez ulicu M. R. Štefánika na
Masarykovo námestie ulicou Tomášikovou okolo budovy Meštianskej školy do sokolovne.
Komunistická strana podala žiadosť o usporiadanie verejnej manifestácie na deň 24.10. 1937. Okresný úrad to
nepovolil z obavy o narušenie verejného poriadku. Proti zákazu bolo možné podať odvolanie do 15 dní na Krajinský
úrad.
Dňa 14. 9. 1937 zomrel Tomáš Garrigue Masaryk v Lánoch. Prvý prezident Československej republiky, 14. 12.
1935 abdikoval zo svojej funkcie zo zdravotných dôvodov.
Dňa 15. 9. 1937 bolo zvolané okresné zastupiteľstvo vo Veľkej Bytči na deň 17. 9. 1937 na 16.00 hodinu. Miesto
konania zasadnutia bola zasadacia miestnosť v budove Okresného úradu.
Program: „Prejavy sústrasti nad úmrtím prvého prezidenta Československej republiky, prezidenta Osloboditeľa T.
G. Masaryka.
Dňa 15. 9. 1937 Okresný úrad vo Veľkej Bytči vydal Vyhlášku. Text: „ Od dňa 15. 9. 1937 sú vyložené na
okresnom úrade vo Veľkej Bytči kondolenčné hárky k prejavu sústrasti nad úmrtím prvého prezidenta ČSR,
prezidenta Osloboditeľa T. G., Masaryka. Kondolenčné hárky môžu sa podpísať od dňa 15. 9. 1937 do dňa 21. 9.
1937 od 10.00 hodiny do 12.00 hodiny a od 14.00 hodiny do 16.00 hodiny.
Okresný úrad v Žiline žiada Okresný úrad vo Veľkej Bytči o zistenie štátnej príslušnosti a spoľahlivosti nižšie
uvedených členov spolku pěstitelov, chovateľov poštových holubov. Dokument je označený slovami Súrne!,
Dôverné!. Poštové holuby chovať a cvičiť mohli len československí štátni príslušníci.
Vojtech Berecký, okresný náčelník, Veľká Bytča, František Brunner, učiteľ, Veľká Bytča, Štefan Hunčík, účtovný
tajomník, Veľká Bytča, Pavol Krúpa, stolár, Veľké Rovné, Pavol Kaprálik, stolár, Veľké Rovné, Ján Malobický
lesný hospodár, Dlhé Pole, Armin reich, továrnik, Veľká Bytča, Karol Tomášek, správca školy, Kotešová, Ludvík
Valíček, roľník, Dolný Hričov.
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Zo zápisnice zo dňa 9. 10. 1937 sa dozvedáme o úmrtí okresného náčelníka Jozefa Smieška.
Vypočutia vdovy Margity Smieškovej sa zúčastnili Vojtech Borecký, okresný náčelník, D. Hudec kancelársky
oficiant. Vdova Margita Smiešková podala žiadosť o zvýšenie zaopatrovacích platov. Na predvolanie sa dostavil
MUDr. Ottakar Červenka, okresný lekár a bol tiež domácim lekárom Jozefa Smieška. Lekár potvrdil, že Jozef
Smieško trpel artherioskleriom a teda zomrel na mozgovú mŕtvicu dňa 17. 5. 1937.
MUDr. Štefan Skotnický, štátny obvodný lekár vo Veľkej Bytči hovorí následovné: „ Dňa 17.5. 1937 som
zastupoval okresného lekára Dr. Ottakara Červenku a bol som zavolaný zriadencom okresného úradu Michalom
Krupom na okresný úrad, že Jozef Smieško zomrel. Okolo pol druhej som sa dostavil na okresný úrad a zistil som
následovné: Nebohý Jozef Smieško ležal na zemi s prerazenou hlavou. Na ľavej čelnej kosti mal prerazenú 2 cm
ranu následkom pádu na radiátor. Smrť nastala ešte pred pádom.“
Dňa 13. 10. 1937 Margita Smiešková uvádza do zápisnice následovné: „ V roku 1936 už mal jeden záchvat. Ďalší
záchvat mal začiatkom roku 1937. Vždy upadol do bezvedomia. Každú nedeľu dopoludnia a aj vo sviatok chodieval
manžel do kancelárie úradovať. Mal kľud od stránok a lepšie sa mu úraduje. Dňa 17. 5. 1937 odišiel z domu pred
9.00 hodinou do kancelárie. Ako som sa dozvedela od Dr. Jána Sucháňa išiel si po cigarety do trafiky a potom na
Okresný úrad pracovať. Na obed chodieval vždy domov obedovať. Keď neprišiel, pozabudol sa tak sme šli pre
neho.
Dňa 17. 5. 1937 tiež neprišiel na obed domov. Šli sme ho hľadať a dvere do jeho kancelárie boli zamknuté. Preto
môj zať dal zavolať zámočníka František Bulkert a otvorili dvere. Manžel už bol vychladnutý. Na stole mal
rozložené papiere ohľadom viniciálnych ciest.“ Dňa 17. 5. 1937 mali inšpekciu hlavný komisár Vojtech Borecký
a Lujza Maršovská kancelárska oficiantka.
Prevzatie okresného úradu bolo ukončené 31. 7. 1937. Novým okresným náčelníkom sa stal Vojtech Berecký.
Menoval ho krajinský úrad svojím výnosom zo dňa 27. 7. 1937.
Pre prehľad, ktoré organizácie pôsobili v okrese Veľká Bytča sme použili „Soznam blahoprajných hárkov pri
príležitosti osláv štátneho sviatku 28. 10. 1937.“
Okresné zastupiteľstvo, Okresný úrad, Politická obec, Československá obec legionárska jednota, Telocvičná jednota
Sokol, Telocvičná jednota Orol, Okresná pečlivosť o mládež, Okresný súd, Školský inšpektorát, Berná správa,
Berný úrad, Dôchodkový kontrolný úrad, Učiteľský sbor štátnej meštianskej školy, Obvodné notárstvo, Tatra banka,
filiálka, Četníctvo okresu veľkobytčianskeho, Kultúrny spolok Beseda, Katolícky kultúrny spolok, Spolok Živena,
Masaryková letecká liga, Klub československých turistov, Okresná hasičská jednota, Sdruženie Československých
dobrovoľcov 1918 – 1919, Staničný úrad.
Oslavy vzniku prvej Československej republiky prebiehali v okrese Veľká Bytča nasledovne.
Obec Petrovice: Program osláv bol určený v osvetových komisiách 17. 10. 1937. Verejné budovy ozdobili štátnymi
vlajkami a obrazmi pána prezidenta Osloboditeľa Dr. Edvarda Beneša, ktoré ozdobili stuhami v národných farbách.
Dňa 27. 10. 1937 o 7.00 hodine večer hasičský zbor s hudbou začal sprievod, v čele sprievodu šli predstavitelia
obce Petrovice. Sprievod šiel od domu k domu v smere do učebne rímsko katolíckej školy v dome Potravinového
družstva. Tu sa konali oslavy. Na začiatku zahrali štátnu hymnu, preslov mal obvodný notár, nasledovali recitácie
žiakov. Potom prehovoril starosta obce a miestny administrátor. Potom spievala mládež v trojhlase a na záver
divadelný výstup. Slávnosť zakončili hymnou „Hej Slováci“. Osláv sa zúčastnilo do 200 ľudí.
Obec Pšurnovice a Setechov. Tu sa konali oslavy 28. 10. 1937 o 9.00 predpoludním v miestnom rímsko katolíckom
kostole, bola to veľká omša. Na bohoslužbách boli prítomní predstavitelia obcí, školské deti a obyvateľstvo asi do
400 ľudí. V hlásení sa uvádza o programe následovné: Na omši boli zaspievané štátne hymny. Národných menšín
tu nieje. Politické prúdy, ktorých lojalita k republike je pochybná sú tu v mizivej menšine. Ich chovanie bolo riadne.
Obec Veľké Rovné: Oslavy započali 27. 10. 1937 kedy boli vyvesené štátne vlajky. Dňa 28. 10. 1937 o 9. 00 hodine
ráno bola slávnostná omša, reč mal pán dekan Juraj Kempný. Po omši sa konala slávnostˇ na námestí pred kostolom.
Slávnostnú reč mal učiteľ meštianskej školy J. Tarčák. Po ňom predniesli školské deti básne a zborové recitácie.
Slávnosť skončila o 11.00 hodine zaspievaním piesne Hej Slováci. V hlásení sa píše, že v obci niet národnostných
menšín a oslavy prebehli v kľude. Peňažných ústavov v obci nieje. Osláv sa zúčastnilo do 550 ľudí.
Obec Zemianská Kotešová. Tu počas osláv dňa 28. 10. 1937 rečnil pán administrátor Jozef Minárik o význame
28.10. Slávnosť zakončili piesňou Bože čos ráčil.
Obec Predmier. Dňa 27.10. 1937 sa konal lamionový sprievod a slávnostná akadémia v budove Potravinového
družstva. Rečnil učiteľ Jozef Dúbravka. Oslavy pokračovali 28. 10. 1937 slávnostnou bohoslužbou.
Obec Súľov - Hradná. Školské oslavy prebehli 27. 10. 1937. Dňa 28. 10. 1937 bol budíček a zraz o 9.00 ráno pred
hasičským skladišťom. Odtiaľ šiel sprievod do Hradnej a späť. Pred hostincom pána Tvrdého mal krátky príhovor
starosta obce a člen osvetovej komisie Štefan Boško. O 10.00 hodine sa konali slávnostné bohoslužby
v evanjelickom a rímsko katolíckom kostole.
Obec Dolné Hlboké, obec Hrabové. Z týchto obcí sa starostovia zúčastnili na oslavách v obci Veľká Bytča. Občania
obce Hrabové sa zúčastnili aj osláv v obci Jablonové.
6

Obec Štiavnik. Oslavy tu prebehli 28.10. 1937 o 8.00 hodine bola slávnostná omša. V obci Štiavnik sa konala
slávnosť 31.10. 1937 pre obecenstvo. O význame štátneho sviatku prednášal notár J. Tóth. Miestny osvetový zbor
usporiadal divadelné predstavenie. Spoluúčinkoval tiež Dobrovoľný hasičský zbor. V obciach Štiavnik, a Hvozdnica
tiež podľa hlásenia nebolo menšinového obyvateľstva. Oslavy nebolo rušené. V obci Štiavnik sa osláv zúčastnilo asi
do 350 ľudí.
V obci Hvozdnica sa osláv zúčastnilo do 250 ľudí. Oslavy sa konali v rímsko-katolíckej ľudovej škole. Konal sa
sprievod občanovu obcou Hvozdnica za účasti hasičského zboru.
Obec Kolárovice. Oslavy sa konali 28.10. 1937 o 9.00 hodine dopoludnia na školskom dvore cirkevnej školy.
O význame sviatku prehovorila slečna Adela Toroková, učiteľka miestnej štátnej ľudovej školy. Pre obyvateľov
z vrchov obce Kolárovice sa oslava konala v štátnej ľudovej škole u Škorubov.
Obec Dolný Hričov. Oslavy riadila miestna osvetová komisia. V predvečer osláv dňa 27. 10. 1937 sa konal obcou
lampiónový sprievod. Sprievodu sa zúčastnili školské deti a hasiči. Dňa 28. 10. 1937 sa konali oslavy, ktoré začali
bohoslužbou v rímsko katolíckom kostole a konali sa v obecnej ľudovej škole.
Obec Veľká Bytča. Tu sa konali oslavy podľa harmonogramu vyhláseného okresným osvetovým zborom. Konali
sa bohoslužby, V židovskej synagóge rečnil kazateľ zo Žiliny.
O 9.00 hodine služby božie v katolíckom kostole a o 10.00 v židovskej synagóge, o 11.00 hodine sa konalo
slávnostné matiné v miestnom spolku Beseda. Program Matiné bol nasledovný:
Bedřich Smetana „Věno“ spieval ho mužský zbor, Slávnostný prejav predniesol profesor Dr. Andrej Paldan, Ivan
Krasko „Otrok“ bola to zborová recitácia a predniesli ju žiaci meštianskej školy, J. Valašťan - Dolínsky „Keď sa
milý na vojnu bral“ spieval mužský zbor, recitácia žiaka meštianskej školy, Žitko krásne spievali ju žiaci
meštianskej školy, nakoniec zaznela štátna hymna.

Ako súčasť osláv Telovýchovná jednota Sokol
vo Veľkej Bytči usporiadala štafetový beh. Začal
o 15.00 hodine a trval do 16.30 hodiny. Štart bol
za mostom cez rieku Váh, trasa bola cez ulicu M.
R. Štefánika, ulicou Tomášika okolo budovy
meštianskej školy a cieľ bol pri budove
Sokolovne.
Obec Malá Bytča, Mikšová. Tu sa konali oslavy
v budovách škôl.
Obec Hliník nad Váhom. Oslavy sa konali
v hostinci Márie Papánkovej.
Obec Dlhé Pole. V obci sa začali oslavy dňa
28.10. 1937 o 8.00 hodine dopoludnia.
Po bohoslužbe nasledoval sprievod smerom
k miestnej novopostavenej ľudovej škole.
Dňa 1.11. 1937 sa konala akcia Výstava východu
na ktorej sa zúčastnil Jozef Holánik. Vystavoval predmety urobené z drôtu.
Spracoval PhDr. Martin Gácik
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HISTÓRIA A VÝZNAM RODINY GETTINGOVCOV
Z BYTČE 
V ostatnom pokračovaní cyklu článkov o rodine Gettingovcov z Bytče sme avizovali, že sa budeme bližšie
venovať jednej časti života nášho dedka Radoslava Gettinga, ktorá úzko súvisí s lokálnou históriou mesta Bytče –
konkrétne s vojnovými udalosťami.
Všetko sa začína “Mníchovskou zradou”, rozbitím Československa
a novovznikajúcej demokracie. S tým súvisel aj zákaz existencie všetkých
politických strán okrem Hlinkovej strany, takisto všetkých združení,
organizácii aj mládežníckych spolkov, ktoré neboli priamo napojené na
vládnucu stranu. Spoločnosť po dvadsiatich rokoch demokratického režimu
s pluralitou názorov sa však nedala tak ľahko umlčať a hromadne začali
vznikať ilegálne organizácie komunistického ako i nekomunistického
charakteru. Jedna z takýchto organizácii, ktorá vznikla v tomto období, sa
úzko dotýkala aj nášho dedka.
nPod vedením vtedy už zakázanej Komunistickej strany Slovenska
vznikla v januári 1939 v Žiline ilegálna mládežnícka organizácia Revolučá
mládež Slovenska (RMS). Združovala mladých robotníkov a študentov zo
zakázaných organizácii – a práve činnosť tejto organizácie sa úzko dotýka
Bytče a jej následná likvidácia je súčasťou dejín odboja za 2. sv. vojny.
Súčasne dokazuje, že odbojármi neboli len ľudia so samopalmi v horách,
hladujúci a skrývajúci sa v studených bunkroch v horách počas SNP.
Taktiež však treba podotknúť, že do vypuknutia SNP boli možnosti odboja
veľmi obmedzené. Tak aj činnosť RMS sa obmedzovala na tajné besedy,
šírenie letákov, tlače a vydávanie ilegálneho časopisu “Pravda slovenskej
Na výlete v Súľove pred II. sv. vojnou mládeže”. Okrem toho bolo úlohou členov infiltrovať sa do Hlinkovej gardy
(Marčiš prvý sprava, Getting vedľa neho a ďalších zložiek režimu, tajne sledovať dianie a zbierať informácie. Boli to
v pozadí)
hry s ohňom. Treba si uvedomiť, že medzi nimi boli mnohí nadšenci, mladí
ľudia, ktorí nepoznali základné zásady konšpirácie a naivne verili svojim ideálom. Na tomto RMS nakoniec aj
stroskotala a polícii sa podarilo odhaliť jej činnosť už v júni 1939.
Ako s tým súvisí náš dedko a jeho kamaráti? Predovšetkým treba zdôrazniť, že z nich nechceme vyrábať
odbojárskych hrdinov, ktorí sú súčasťou lexikónov a ktorí za svoje ideály položili život. Boli však členmi
bytčianskej ilegálnej bunky RMS. Naše poznatky o činnosti v ilegálnych spolkoch sa dlho opierali len o hmlisté
spomienky z detstva. Pomohlo nám však bádanie v Štátnom archíve v Žiline so sídlom v Bytči, za významnej
pomoci p. riaditeľky Jany Kurucárovej. Tam sme narazili na spis pod značkou Tk 586/39, ktorý sa tyká trestnej veci
v procese s Róbertom Marčišom a spol. A práve to “spol.” bol aj náš dedko Radoslav, blízky kamarát Róberta
Marčiša. Spájali ich okrem veku aj rovnaké názory – a aj členstvo v RMS. Marčiš sa priamo kontaktoval v Žiline s
Jozefom Opavským, ktorý bol hlavou organizácie. Nosil do Bytče letáky z ústredia, ale časť hesiel sa tlačila aj
v samotnej Bytči. Zacitujme z Marčišovho policajného výsluchu: “Posledný čas bolo pozorované vo Veľkej Bytči
najmä u mládeže, že sa navzájom zdravia zdvihnutím pravej ruky, avšak so zaťatou pastou…” Je evidentné, že tento
ich pozdrav bol zosmiešňovaním hajlovania. S tým sa spájajú aj letáky nájdené políciou pri domových prehliadkach
u spomenutého Marčiša, nášho dedka, ako aj ďalšieho člena organizácie p. Jozefa Pastorka. Medzi nimi sa nachádza
práve leták so symbolom zaťatej paste.

Ukážka zabavených letákov RMS

8

Zacitujme z výpovede nášho dedka: “Jako členské príspevky som zaplatil asi 5 Ks... Mali sme jednu
prednášku o parížskej výstave... Členské schôdze sme mali v hostinci Hollosa (pozn. známa Hološka) vo Veľkej
Bytči... Opavský prišiel viackrát na našu schôdzu a prednášal nám tam o demokracii.” Treba si uvedomiť, že na
polícii sa snažili zatĺkať a že celá ilegálna činnosť neboli len besedy na pive v hostinci. RMS a jej policajné
zlikvidovanie bolo súčasťou národnej rezistencie a ako je doložené v archívnom spise, ďalšie letáky zhabané pri
domových prehliadkach niesli komunistické heslá, ale aj heslá o slovanskej vzájomnosti a tiež Československej
spolupatričnosti, nechýbali výzvy k odboju.
V čase, keď si novovzniknutý totalitný režim
potreboval upevniť moc, šiel tvrdo po každej možnej
opozícii a polícia s organizáciou zatočila rýchlo. Nášho
dedka zatkli v rámci väčšej akcie zameranej na
likvidáciu tvoriacich sa odbojových skupín a z väzby na
okresnom súde putovali do väznice v Trenčíne (pozn.
Bytča bola za vojny súčasťou trenčianskej župy).
Odniesol si to najmä Marčiš, takisto členovia z iných
okresov a k procesu s Marčišom tiež pričlenili prípad
Emílie Prieložnej, ktorá bola zapisovateľkou RMS pre
žilinskú oblasť.
Zaujímavý detail v jeho spise sa však dotýka
spomienky jedného z nás: „V pamäti mi utkvelo, ako mi
dedko vravel, že som mohol byť teoreticky narodený v
USA, lebo v roku 1939 chcel opustiť Slovenský štát
emigráciou cez Poľsko. Únikovú cestu si boli obzrieť s
kamarátom deň pred plánovaným útekom - všetko
vyzeralo ideálne. Nikde sa nezdali byť žiadne problémy,
dokonca sa pustili do diskusie s colníkmi, ktorí ich
obdarovali pomarančmi. Namiesto úteku ich však na
druhý deň skoro ráno zatkla polícia.“ Prekvapivé je, že
autenticitu tejto spomienky potvrdzuje aj nález z spise, z
Zatykač na členov RMS Marčiša, Pastorka a Gettinga
ktorého je evidentné, že polícia vedela o tomto
dedkovom plánovanom “výlete”. Väzbu dedka s Marčišom a Pastorkom vo väznici okresného súdu totiž odôvodnili
na četníctve aj "z dôvodu podozrenia z úteku do Poľska, .....čím by mohlo byť trestné vyšetrovania zmarené." A aj
náš dedko pri výsluchu priznal, že “do Poľska chcel ísť za tým účelom, aby sa odtiaľ dostal do Ameriky, kde má
strýka Milana Gettinga, bývalého konzula bývalej ČSR v Pittsburghu (pozn. osobu Milana Gettinga sme podrobne
opisovali v 1. časti rozprávania o rodine Gettingovcov)“.
Dedko sa z väzby neskôr dostal. Jeho kamarát Róbert Marčiš a Emília Prieložná sedeli dlhšie a Marčiš sa aj
neskôr podieľal na ilegálnej činnosti.
Touto štúdiou fragmentárnej histórie sme chceli poukázať na to, že rezistencia neznamenala iba otvorený boj
s nepriateľom na život a na smrť, ale že v spoločnosti boli aj ľudia, ktorí sa už len svojim názorom a postojom
vymykali nalinkovanej ideológii, nech je akákoľvek. V totalitnej spoločnosti pluralitný názor nemá miesto. V
prípade ďalšieho života nášho dedka sa to evidentne potvrdilo, teraz v povojnovej komunistickej totalite, kedy jeho
názory sformované vlastnou skúsenosťou boli opäť nepohodlné – to je už ale iný príbeh. Ale ako hovorí významný
historik 20. storočia Ľubomír Lipták vo svojej knihe 2217 dní. Slovensko v čase druhej svetovej vojny: "Medzi
marcom a septembrom 1939 sa po Slovensku rozšírilo množstvo protivládnych letákov a reťazových listov, niektoré
z dielne organizovaných skupín... väčšina však vznikla v malých skupinkách známych alebo iniciatívnych
jednotlivcov... Autori týchto letákov však nepracovali, neriskovali väzenie, pokuty a koncentračný tábor zbytočne.
Bol to iný hlas, iný názor, iná perspektíva, a to je v každej diktatúre dôležité, pretože živí nádej, a nádej nie vždy, ale
často môže vyústiť aj do činu.“
Spracovali Michal Synák a Peter Getting
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Na filateliu som ho „namotal“ ja, bolo to v roku 2009 pri zakladaní Zberateľského klubu Hliník nad Váhom. Chalan
ktorý, keď sme sa učili používať filatelistické nálepky a lepili sme ich na známky a následne do zošitov tak ako
jediný z detí lepil bez prestania dve hodiny – až som ho musel zastaviť aby už prestal. V duchu som mu dal
prezývku „filatelistický robotník“ (vtedy mi to tak prišlo) Taký málovravný – flegmatik, skoro introvert, keď z času
na čas niečo povedal – všetci sme sa otočili – prekvapením. Kedysi reprezentoval ZK Hliník n/ Váhom vo
filatelistickej olympiáde, teraz chodieva na klub len sporadicky – ukončil „základku“ a chodí do prvého ročníka
Gymnázia v Bytči. Prešlo skoro 10 rokov - z chalana sa pomaly, ale isto stáva chlap...Čo sa za ten čas zmenilo?

Rozhovor s Patrikom Dzurcom

Na klubových schôdzkach v roku 2009 a teraz 

Paťko ako pokračuješ vo filatelii?
Priznávam, že sa nevenujem filatelii tak ako kedysi, ale stále zbieram dopravu – okrem lodí a lietadiel hlavne autá
a motorky + odoberám Slovensko (zabezpečuje p. Stanko Helmeš) a pribral som si k doprave Maršálove ostrovy.
Rád by som zozbieral čo sa bude dať prípadne na komplet. Venujem sa tomu hlavne v nedeľu a po večeroch, to
mám trochu voľného času.
Ako si doplňuješ zbierku známok?
Zaregistroval som sa na jednej internetovej stránke a tam keď je niečo v ponuke tak si objednám a kúpim.
K známkam som si pribral ešte aj Československé a Slovenské mince (koruny), ale mám v tom neporiadok, musím
to potriediť a hlavne kúpiť zásobníky. Systém a poriadok – tak si nás to v klube učil...(smiech)

Ukážka z Paťovej zbierky poštových známok

To som rád, že sa na Teba niečo „nalepilo“ – ako v škole?
A veľmi dobre...(nie moc presvedčivý smiech)
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Naozaj? To je za tri. Viem, že si bol dobrý v dejepise. Tak ako?
To bolo ešte na konci Základnej školy, kde som vyhral školské
kolo dejepisnej olympiády aj okresné kolo a na kraji som skončil štvrtý –
jednalo sa o 2. svetovú vojnu, Máriu Teréziu, regionálne dejiny – zámky
a hrady v Žilinskom okolí, Juraj Thurzo, „Bátoryčka“... za reprezentáciu
som dostal diplom od primátora Bytče. Myslím, že mi pri tom určite
pomohla aj filatelia.
To, že nechodíš pravidelne na klub a zberateľstvu sa venuješ po
večeroch, ale nemá na svedomí škola, že?
Pomáham tatovi pri domácich zvieratách – chováme prasatá, husi, sliepky,
kačky, ovce...každý deň ich treba kŕmiť, postielať– a samozrejme aj
zabíjať. Priučil som sa pri pánovi Belejovi Pavlovi, pomaly ma do toho
„zasvätil“ keď som bol pri zabíjačkách – začalo sa to na mňa lepiť –
čistenie, obarovanie, rozoberanie, vykosťovanie aj nejaké výrobky...
A potom „ poj pomaly aj zabíjať“ - prvú svinku som „zastrelil“ keď som
mal 13 rokov (mala 20 kg) mäsiar mi ho držal a ja som ho len strelil, teraz
už „strieľam“ aj také nad 150 kg .
Uff, na to, že budeš mať 16 rokov (24. 1. 2002) tata môže byť na Teba
hrdý, či?
Baví ma to a snažím sa odvďačiť aj za to, že tata mi financuje známky aj
mince. Preto, keď je treba z času na čas mu pomáham aj v servise – či pri
vyváraní, „prezúvačke“ a tak podľa potreby.
A čo ostatný hyd?
Zabíjam aj husi, kačice, ovce – je to jednoduchšie ako brav, to len
zarežem vyhodím vnútornosti poprípade naporcujem. Mám sadu
kvalitných nožov – českých – od babky Dzurcovej z obchodu.
Vedia o tejto Tvojej aktivite aj spolužiaci zo školy?
Ani nie, ja sa s tým moc nechválim na „základke“ to niektorí spolužiaci vedeli, ale na gymnáziu sa ešte tak dobre
nepoznáme, ale čo viem tak ani filatelii sa zo spolužiakov nikto nevenuje.
Priznávam, že ja som o tomto všetkom vedel – rozprával som sa s tatom, ale viem, že robíš aj klobásy a to ma
zaujíma, tak sa pochváľ...
(smiech) Áno, klobásy som obkukal od tatu je to vlastne recept po jeho dedovi Bučkovi Jozefovi a ten sa dedí
z generácie na generáciu, tato mi necháva voľnú ruku tak teraz robievam tie klobásy ja.
Recept je na 4 kg mäsa – môže byť čisto bravčové alebo v kombinácii s divinou.
Na tie štyri kilogramy mäsa ide – 1 balíček mletého korenia, 1 balíček kmínu, 20 dkg cesnaku, 20 dkg soli, 1PL –
červenú sladkú papriku a 1PL – červenú pálivú papriku. Meliem na najhrubšej „šajbe“ na mlýnku na mäso, miešanie
nie je určené časom, ale miešam dovtedy pokiaľ hodím kúsok klobáskoviny na misu v ktorej miešam a musí to na
mise držať. To je taká mierka. Plním do bravčových čriev a údi nám jeden známy. Tí čo koštovali tak chvália...
A čo iné výrobky ? Robíš?
Ešte robím „prošuto“ – je to zdĺhavý proces - keď prasa
zabijeme – vyberiem stehno, nechám ho aj s kožou –
niekto kožu sťahuje, (rado to chytí pleseň) ale ja
nechávam. Prvý týždeň stehno nechám len nasolené,
druhý krok nasleduje máčanie v náleve, ten robím
z Jalovca, koriandru, bobkového listu, kmínu, soli, celého
čierneho korenia a celého nového korenia. (prevára sa
a dáva sa podľa váhy stehna) stehno sa močí 2- 3mesiace.
Takto „vypacované“ stehno potom nechám sušiť –
minimálne tak 6 – 12 mesiacov. Dlho to trvá, ale je to
dobrotka – nie ako v obchode.
Iné výrobky – jelitá, tlačenka, podhrdlie a iné – som pri
tom, pomáham ... ale priznávam, že ešte som ich sám
nerobil.
Na konci roka mi Paťo poslal na „koštovku“ dva páry klobás domácej „tej“ jeho výroby – boli fakt výborné...
Paťko - Ty si mal ísť za mäsiara a nie na „gympel.“ Dúfam, že Ti to „farmárčenie“ aj zberateľstvo hlavne
filatelia vydrží čo najdlhšie a ďakujem za rozhovor.
Spracoval -JL11

Možno mi dáte za pravdu, ak budem tvrdiť, že najkrajší sen ktorý sa nám sníva je sen v ktorom lietame – tak ako
vták, aj keď v podvedomí máme strach ako pristaneme. Ešte, že je to sen. Dnešná časť „známečky“ bude venovaná
lietaniu. Keď preskočím rôzne skoky z veže, drakov, balóny, vzducholode, tak sa dostanem rovno k lietadlám. Pre
obrovský rozmer témy akou letectvo je, spomeniem v krátkosti aspoň dva momenty.
Prvý let uskutočnili 17. 12. 1903 bratia Wrightovci – Orville a Wilbur na stroji s názvom Flyer alebo tiež Kitty
Howk. O tom, kto z nich prvý poletí, rozhodla minca – lepšie povedané „hodili si mincou“- vyhral Orville. Prvý let
trval 12 sekúnd a meral 39 metrov, sledovali ho štyria záchranári a jeden chlapec.
Z veľkého množstva lietadiel ktoré boli vyrobené a aj vydané na poštových známkach vyberám americké lietadlo
Duoglas DC – 3 prezývané aj Dakota – dvojmotorové lietadlo vyrábané od roku 1935 pre civilnú dopravu, neskôr
upravené a vyrábané vo viacerých modifikáciách, po 2.svetovej vojne bola z jeho paluby (typ C-47–SKYTRAIN)
zhadzovaná potravinová pomoc – UNRA, „ bojovalo“ aj vo vojne vo Vietname, niekoľko kusov po vojne dostalo aj
ČSSR ako prebytky americkej armády a prevádzkoval ho aj podnik BAŤA, „dé-cé-trojka“ mala najviac odlietaných
hodín bez poruchy, lieta v podstate dodnes – vyhliadkové lety. Jeho „kolegovia“ vyrobení v 30. rokoch sú dávno
vystavení v múzeu.

Nuž, a keď sme pri lietaní a lietadlách tak aj omyl na známke bude
venovaný z tohto „súdku“. Ako vidieť na poštovej známke Guatemaly –
dopravné lietadlo letí a pritom sa mu netočí ani jedna vrtuľa. 

Známečky a poštovníctvo spojené s Bytčou...
Fotografia, ktorú som zaradil do tohto
čísla seriálu je zo slávnostného otvorenia
telekomunikačnej budovy a pošty v Bytči
dňa 1.5.1980.V prednom rade súdruhovia
zo Žiliny, s tým naj... súdruhom
Milanom Gorušom 1.tajomníkom OV
KSS – (v okuliaroch s rukami za
chrbtom), avšak ja by som rád spomenul
poštového doručovateľa druhý vľavo pána Jána Šichmana (v poštárskej
brigadírke v bielom krúžku) a jeho syna Jožka (foto vpravo)
– obaja sú už na pravde Božej. A poniektorí aj mladší
pamätajú Jožka ako stával na námestí a každému sa
prihovoril – niečo odniesol a tak si nepriamo vypýtal pár
drobných – na pivo...Volali ich „Tutkovci“ a ja si ich pamätám ako chodievali na poštárskom Trabante po svojom
rajóne plaváreň až do Pšurnovíc.
Momentálne je budova pošty predaná.
Veľkosť použitého zberateľského materiálu v článku, bola upravená!
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Oral history

„Žabiarska sága.“ 
Skôr než budem pokračovať vo výpovedi muzikantov z éry Viliama
Fašanga – jedna spomienka Slavomíra Gácika keď bol mladík – „
Hrávala tu kapela – Štefan Haranta, starý Koštek, jedna cigánka
z Hrabového – tá hrala na cimbál, to sa zapriahli kone – koč a jeho
veličenstvo gróf Hlinícky – čítalo sa z takého veľkého lajstra kedy
budze zábava.“
Rád by som pripomenul, že Hlinícka muzika to neboli len zábavy a iné
„candrbály“ ale, hrávali aj na svadbách, (viď. foto dole) Hlinícka
muzika nehrávala na pohreboch. Spomína Slávo Gácik - moja prvá
svadba (svadobčani boli z Hrabového) sa hrala v Rajeckých Tepliciach
ve Fatre – na jednej strane bola zábava a na druhej strane svadba, kedz
sme začali hrac tak Tí z tej zábavy sa chodzeli pozerac kdo to tam hrá
a niekerí odskakuvali aj tancuvac. Pamatám, že kedysi sme išli hrac len
štyria (Vilo Fašang bol v Karlových Varoch) hrali sme svadbu
v Turkove a išlo sa do veľkých Kostolian. Nepoznali sme to tam. My
sme išli v predu a svadobčania za nami – odrazu beží za nami koscelník
a kričí – chlapci nehrajce – my sme nevedzeli čo je, šak pekná cesta
medzi tujami a že prečo? „Idzece hrajúci po cintéri“. Na rozpade
muziky prispeli úmrtia, odchody a zdravotné stavy muzikantov.
z ľava - Viliam Fašang, Peter Levko ml., Slavomír Gácik,
Ľudovít Martinický, Jozef Plačko ml., Peter Levko st.,
( Mladomanželia Uščíkovci - svadba sa konala v Dlhom Poli )

Fakt je, že napríklad Viktor Martinický bol výborný
trubkár – po oženení odišiel do Ostravy, kde hrával vo
vychýrenej dychovke. Tak isto Stanislav Martinický bol
výborný harmonikár, pianista a hrával aj na organe –
odišiel do Zvolena. Jeho sestra pani Anna Mešová veľmi
dobre poznala rodinu Fašangovcov pretože sa
navštevovali a Viliam Fašang pomohol jej mame cez
svojho otca, keď bola chorá. Takto si na nich spomína –

z ľava – Peter Levko, Viliam Fašang, Stanislav Martinický,
Jozef Plačko st., Ondrej Škorvan, čupiaci – Viktor Martinický

„ Vilko Fašang pochádzal z Brezna, bývali v Hliníku
v učiteľskom byte v areáli školy aj z manželku Izabelu
mali štyri dzeci Vlada, Miru, Ivana a Táňu. Mali
služobnú (kinderfrajľu) Karolínku ze Súľova (tuším sa
volala Ďurajková) bola to ich pravá ruka lebo chovali
prasce a obrábali celú záhradu – bolo tam hodne
zeleniny a aj ovocných stromov – mal tam aj včely.
Vilko bol veľmi dobrý človek.“
70-80 roky – z ľava – Peter Levko, Ľudovít Martinický, Viliam Fašang,
Jozef Plačko ml., Marian Mičuch

Pokračovanie nabudúce...

(V článkoch sa bude používať dobová terminológia namiesto spisovnej).
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Galéria žijúcich osobností mesta Bytča
Hudobná skupina s názvom
Rozhovor s Danielom Burym a Ľubošom Masarykom
prebehol vo Formule v Bytči v piatok 29. 12. 2017
dopoludnia.
Hudobná skupina s názvom Bokom Okolky vznikla
v auguste 1998 v meste Bytča, konkrétne na Gymnáziu.
Zakladatelia boli Daniel Bury a Tomáš Lobotka zvaný
FASH. Svoj prvý koncert odohrali 3.4. 1999 v obci
Svederník. Na poste bubeníka sa vystriedalo viacero
hudobníkov až v roku 2003 sa na dlhšiu dobu usadil Štefan Bury (Danielov brat)
Prvé CD bolo na svete v roku 2004 a pomáhal im ho nahrávať Ľubo Masaryk. Ľubo v tom čase v kapele Bokom
Okolky ešte nehral. Bol to jeho prvý kontakt s touto kapelou. Názov CD bol BOKOM DEMONAHRÁVKY. Tu sa
Ľubo stal fanúšikom.
Od roku 2006 do roku 2011 kapela pôsobila, tvorila, hrala, ale bolo to obdobie bez koncertov. V roku 2011 prišiel
do kapely Ľubo Masaryk. Ľubo hral na gitare, Dano na gitare, Tomáš alias FASH na basgitare a Štefan hral na bicie
nástroje.
V roku 2012 Tomáš alias FASH odišiel z kapely a Ľubo sa ujal basgitary.
Ľubo Masaryk predtým hrával aj v iných hudobných kapelách napríklad SCRAP, JASMINE.
Ako spomínajú Ľubo a Daniel, kapelu naštartovali v roku 2012 koncertom v Trnave. To už bez Tomáša a kapelu
tvorili teda Ľubo, Daniel, Štefan.
V roku 2013 je kapela bez Štefana. po odchode Štefana Buryho prišiel do kapely nový bubeník Tomáš Bíro
z Mikšovej. V tomto roku začali nahrávať prvé LP CD s názvom PRELOMOVÝ ALBUM. Vydali ho v náklade 400
kusov vo vydavateľstve CECEK RECORDS v Českej republike. LP CD nahrali v roku 2013 a vydali v roku 2014.
Kapela skúša v priestoroch ktoré patria Mestu Bytča a to v budove na štadióne. Svoje skúšobne tu majú viaceré
kapely pôsobiace na bytčiansku. Táto spolupráca s Mestom Bytča trvá už asi 10 rokov.
V roku 2016 vydali EP, ktoré obsahovalo 3 pesničky . To už v kapele pôsobí nový bubeník Michal Ježík z obce
Veľké Rovné. Táto zostava teda Ľubo, Daniel a Michal hrajú v kapele v súčasnosti.
V roku 2017 kapela nahrala svoje druhé LP s názvom Diverzita. Doba trvania 30 minút. Vydali ho digitálne
a objaví sa začiatkom roku 2018. Ku CD nahrali vlastný klip k pesničke „HOAX“ a je na YOUTUBE.
V roku 2017 kapela hrala na festivale
Hviezdne noci. Celkovo kapela pôsobí
v rámci bývalého Československa.
Pre vysvetlenie čitateľov uvádzame:
DEMO – nahrávka nahratá len v skúšobni
a nie v štúdiu.
LP – Long Play, dlhohrajúca platňa.
EP – Extended Play krátkohrajúca platňa.
Singel - nahrávka obsahujúca 1 skladbu.
Informácie o kapele sa nachádzajú na web
stránke www.bandzone.cz/bokomokolky
Na foto z ľava: Michal Ježík, Ľubo Masaryk,
Daniel Bury. 
Spracoval PhDr. Martin Gácik
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BÝVALÉ ZÁPALKÁRNE NA ÚZEMÍ
DNEŠNÉHO SLOVENSKA
(stav k 1.3. 2018)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

Banská Bystrica (Beszterczebánya, Neusohl) 1850-2002
Bardejov (Bártfa, Bartfeld) 1880-1885
Bratislava ( Pozsony, Pressburg) 1833-1915
Bytča (Nagy-Bicscse, Nagybicscse, Nagybiccse, N.Bittse,
Gr.Bittse,Veľká Bytča)1870-1954
Gelnica (Hnilec, Gölnic, Gölnitz) 1900
Hlohovec (Galgócz, Freystadl) 1850-1865
Hubina (Hubafalva) 1895-1904
Ilava (Illau, Illava) 1869-1896
Košice (Kassa, Kaschau)1890-1918
Levoča (Löcse, Leutschau) 1850
Liptovský Mikuláš (Liptó Szent Miklós) 1890-1907
Nižný Komárnik (Alsókomárnok) 1869 -1918
Paludza (Nagy Palugya, Veľká Paludza) 1884
Prešov (Eperjes, Preschau) 1884
Rožňava (Rozsnyó, Rosenau) 1867-1904
Ružomberok (Rózsahegy, Rosenberg) 1878-1959
Spišská Teplica (Szepestapolca, Zeplitz) 1855
Šaľa (Vágsellye, Schelle) 1909
Štvrtok na Ostrove (Csalóköz Csütörtök) 1846
Švábolka (dnes Vaľkovňa – Švábolka) 1928
Švedlár (Svedlér, Schwedler) 1913 - 1937
Trnava (Nagyszombat, Tyrnau) 1875-1928
Tvrdošín (Turdossin, Thurdoschin) 1883 -1895
Varechovce (Varehóc/Variháza, Varichovce) 1918
Žilina (Zsolna, Sillein) 1915-1946

Pozn.: Ide o neúplný, orientačný zoznam. V lokalitách ako Banská Bystrica, Bratislava, Bytča, ale i
v ďalších, pracovalo viac výrobcov a zápalkární na rôznych miestach. Výroba zápaliek/polotovarov bola i v ďalších
lokalitách (Bobot, Nižný Orlík, Ľubochňa, Porúbka, Zvolen, Rajec, Liptovský Ján, Liptovský Michal, Hrabovec,
Nižný Svidník, Stará Voda = Švedlár) väčšinou v obcou prenajatých objektoch/pílach, čo sťažuje ďalšie pátranie.
I keď niektoré pramene udávajú zápalkárne v lokalitách Banská Štiavnica, Branč, Brodské, Galanta, Lučenec,
Trebišov, Štiavnické Bane – Piarg, Kremnica, výroba zápaliek tu nebola potvrdená. Ďalšie 2-3 zápalkárne Činaďovo
(Szentmiklós), Mukačevo (Munkács), Nižná Hrabovnica (Alsó-Hrabonica, Unterhrabownitz – od roku 1959
Činaďovo) pracovali na území Podkarpatskej Rusi patriacej do 29.6.1945 k ČSR. Zmluva o pripojení Podkarpatskej
Rusi k ZSSR bola ratifikovaná 22.11.1945.
Spracoval Vladimír GAJDOŠ
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Koniec zvonice
Dňa 3. 5. 1937 sa konalo mimoriadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva vo veci výstavby obecného
vodovodu a geologického prieskumu. Štátny geologický
ústav v ČSR Praha dňa 20.4. 1937 nariaďuje pravidelné
meranie výdatnosti prameňov potoka Kopanice pod
Súľovským vodopádom a v katastri obce Petrovice
v oblasti Bieleho potoka. Merania prevádzal František
Lyžičiar a to jeden krát za 14 dní mimo obdobia
veľkých dažďov.
V ďalšom bode jednali o úprave vstupu na Masarykovo námestie a to rozšírenie vchodu odstránením zvonice
a úpravou okolia. Súhlas na zbúranie zvonice vydal Biskupský úrad v Nitre dňa 26.3. 1937 a projekt vypracoval
M.M. Harminc 20.4. 1937. Jednalo sa o odstránenie zvonice a žebráčnice.
Obecné zastupiteľstvo jednalo o výstavbe plynovej komory vo Veľkej Bytči, Stavala juj firma Tatra a. s. Napajedlá
za sumu 12.000 Kč pri obecnej budove epidemiologickej nemocnice.
Dňa 30.6. 1937 obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo stavbu mostu cez rieku Váh. Jednalo tiež o zaistení
brehov rieky Petrovičky kvôli povodniam. V novembri 1937 prebiehalo v obci Veľká Bytča konanie za účelom
zbúrania zvonice pri kostole na Masarykovom námestí.
Dňa 30.10. 1937 žiadala rímsko-katolícka cirkev o povolenie demolácie zvonice pri rímsko katolíckom kostole vo
Veľkej Bytči. Dostali odpoveď, že musí prebehnúť riadne konanie, musí byť vydaný riadny výmer. Demolačné
práce môžu začať až po rozhodnutí ministerstva školstva a národnej osvety. Dňa 12. 11. 1937 Okresný úrad vo
Veľkej Bytči zasiela do Bratislavy Štátnemu referátu na ochranu pamiatok na Slovensku nasledovne:
„ K veci poznamenávam, že zvonica po požiari obce Veľká Bytča bola upravená dočasne a neodborne, bol zmenený
jej pôvodný vzhľad. Včil už to bola ruina, ktorá by bola musela byť ročne opravovaná, lebo vykazovala trhliny vo
väčšom merítku a na niekoľkých miestach. Bárs zvonica mala istú historickú cenu, preca v celku netvorila taký
objekt na ktorého zachovaní by mal Váš referát tak nezlomne trvať. Doporučoval bych vrele, aby Váš referát zaujal
k veci priaznivejšie stanovisko a odhliadol od zachovania zvonice, dnes už takmer zbúranej a uložil obci Veľká
Bytča, aby za tento súhlas v budúcnosti sa vynasnažila všestranne o udržanie všetkých pamiatok sústredených
v zámku Hermíny Popperovej, ktoré majú skutočne veľkú historickú cenu.“ Sidónia Sakalová šla na dva dni do
Bratislavy, obhajovať zachovanie zvonice. Počas jej neprítomnosti v Bytči zvonicu zbúrali.
Umiestnenie zvonice mohli bytčania vidieť počas rekonštrukcie chodníkov. Zvonica údajne vadila doprave, tak ju
zbúrali.

Pozdrav od pani Lívie Klausovej

Dňa 18. 10. 2017 zomrel vo veku
77 rokov zakladateľ Verejnosti
proti násiliu v Bytči, sochár,
keramikár, maliar, kresliar, tvorca
plakiet, medailí a výtvarných diel
spojených s architektúrou, poslanec
federálneho zhromaždenia ČSFR
Ladislav Pritel.
Spracoval PhDr. Martin Gácik
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Z dejín Dobrovoľného hasičského zboru v Bytči
– významní činitelia
Ako som v minulom čísle sľúbil, tak by som rád oboznámil našich ctených čitateľov a priateľov o niektorých
významnejších funkcionárov nášho zboru. Medzi najvýznamnejších patrí nesporne zakladateľ spolku Ladislav
Tombor. V bytčianskej cirkevnej kronike čítame, že 17. decembra 1841 bol pokrstený Ladislav Štefan Viktor
Tombor, syn urodzeného pána Ľudovíta Tombora a urodzenej panej Voncencie Laščincovej. Krstnými rodičmi boli
miestni zemania Pavol Urbanovský a Mária Girsíková. Ladislav pochádzal z druhého manželstva Ľudovíta
Tombora. Jeho otec sa prvý krát oženil 15. novembra 1834 s vdovou Antóniou Schormanovou, ktorá zomrela ako 24
ročná Bytči 30. januára 1839. Záznam o druhom sobáši Ľudovíta Tombora v bytčianskej matrike chýba, azda sa
ženil v Žiline alebo na inom mieste. Sobáš sa konal akiste začiatkom roku 1841. Rodina bola dobre situovaná a žila
v dome na námestí. Na poschodí bola kedysi lekáreň(budova vedľa ČSOB).
Ladislav Tombor viedol spolok až do roku 1893. Celých 18
rokov pracoval na organizovaní hasičstva v Bytči. Slúži ku cti
spolku, že jeho zakladateľ nikdy nepocítil údel nevďačnosti.
Výrazom vďaky bolo aj to, že po roku 1893 zastával rozličné
funkcie. Tombor bol nepochybne neúnavný organizátor. Zomrel
v predposlednom roku prvej svetovej vojny, v septembri 1917.
Odpočíva na bytčianskom cintoríne.
Z príležitosti sto ročného trvania hasičského zboru v Bytči,
bola slávnostne odhalená Pamätná tabula zakladateľovi na jeho
dome na námestí, kde bola kedysi lekáreň. Žiaľ Bohu, nový
vlastník budovy pri rekonštrukcii odmontoval a odmietol ju
vrátiť na pôvodné miesto!!!! Pri 140. Výročí založenia zboru
sme ho doslova prosili, aby ju tam dal, ale márna bola naša
snaha. Chceli sme vybudovať aj podstavec na ktorom by sa
inštalovala spomenutá pamätná tabula, v priestoroch oproti domu
Ladislava Tombora. Žiaľ ani tento plán nám nevyšiel(údajne to
nedovolil Krajský pamiatkový úrad!!)

A tak som sa rozhodol konať sám na vlastnú päsť. Nakoľko som
mal doma v pivnici epoxidovú tabuľu, poprosil som p. Martina
Boku, či by nám text nevyryl. A čuduj sa svete, tabula je osadená
na našej hasičskej zbrojnici, kde sme ju slávnostne odhalili 7.
mája 2017 z príležitostí konania osláv patróna hasičov sv.
Floriána. Spoločne s primátorom mesta p. Miroslavom
Minarčíkom a za účasti hasičskej verejnosti z okrsku č.2 bola
tabula odhalená. Na spomenutej akcii sa zúčastnili aj naši
priatelia z Českej republiky a to starosta SHČMS z okresu
Pardubice pán Bohuslav Cerman a jeho námestník p. Jirka
Bolehovský. Pri tejto príležitosti boli vyhotovené pamätné
medaily s podobizňou Ladislava Tombora, ktoré vyhotovil práve
p. Bohuslav Cerman. Osadením spomenutej tabule som tak
splnil svoje slovo, že sa postarám o znovu osadenie pánom
Jánovi Lalovičiarovi a Jozefovi Danišovi.
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Ďalším významným funkcionárom z bytčianskeho spolku
bol Imrich Bolčík.
Narodil vo Veľkej Bytči 26. 11. 1887. Imrich Bolčík patril
k nevšedným zjavom dobrovoľného hasičstva na Slovensku.
Vyšiel z prvej generácie mladých hasičov, ktorá v obecných
zboroch nasledovala príklad svojich otcov – zakladateľov
hasičských spolkov. Svojou celoživotnou nadšenou
dobrovoľnou činnosťou sa zaradil medzi najvýraznejšie
zakladateľské, organizátorské a budovateľské osobnosti nášho
hasičstva v období prvej polovice 20. storočia. Dosahovanými
výsledkami, elánom, vytrvalosťou a životným ideálom
humanistu sa vynímal spomedzi širokej vrstvy niekdajších
dobrovoľných hasičských činovníkov, vykonávajúcich
notárske povolanie. V dobrovoľnej požiarnej ochrane aktívne
pôsobil v štyroch štátnych režimov takmer 70 rokov. Hasičská
krv mu kolovala v žilách akoby od narodenia. Rád spomínal,
že pri otcovi pozoroval hasičský život, jeho hodnoty a zmysel.
Od ,malička vyrastal s túžbou stať sa hasičom a prvé hasičské
príležitosti dostával už pri otcovi.
„Moje spomienky na hasičstvo sú spojené s útlom detstvom.
Otec bol dôstojníkom v Dobrovoľnom hasičskom spolku
Imrich Bolčík
v Bytči, mojom rodisku. Veliaca reč spolku bola síce
* 26. 11. 1887 -  6. júla 1973
maďarská, inak by jeho stanovy neboli bývali schválené
a nebol by mohol existovať, ale duch spolku bol národne uvedomelý, slovensky a po slovensky boli písané aj
zápisnice“, krátko zo spomienok, ktoré sa zachovali.
K ozajstnej hasičskej službe sa Imro – ako ho volali vrstovníci a kamaráti v hasičských rovnošatách - dostal
zakrátko po skončení štúdií. Ešte pred 1 svetovou vojnou stihol zorganizovať hasičský spolok v Rovnom. Onedlho
v Budapešti počas povinného notárskeho kurzu dobrovoľne absolvoval aj hasičskú dôstojnícku školu. Avšak vzápätí
aj jemu do života vstúpila na niekoľko rokov prvá svetová vojna. V útrapách, ale šťastlivo ju prežil. Imrich Bolčík
po návrate z vojnového ruského zajatia, už ako notár, stal sa veliteľom zboru v Hosťovciach. Onedlho sa ocitol až na
Spiši. Tam, v pozícii vedúceho notára, podujal sa na reorganizáciu spišskonovoveského hasičského dobrovoľného
zboru. Keď sa v auguste 1922 vráti z Trenčína, kde sa aktívne podieľal na zakladaní Zemskej hasičskej jednoty na
Slovensku, pustil sa do ťažkej organizačnej práce pri zakladaní Okresnej hasičskej jednoty v Spišskej Novej Vsi.
„Z Trenčína sme sa rozišli s vedomím dobre vykonanej práce povzbudení na duchu a s pevným odhodlaním, že
ideme šíriť ideu lásky a dobra, ochoty a nadšenia za vec, ktorá bude prospešná slobodnému slovenskému národu
a republike.“ Imrich Bolčík po celý čas jestvovania ZHJ na Slovensku bol jej funkcionárom. Taktiež pôsobil ako
inštruktor v Hasičskej škole v Turčianskom sv. Martine, kde školil účastníkov tzv. “náukobehov“, ako sa v tých
časoch hovorilo dnešným školeniam.
Imrich Bolčík, tento človek z najšľachetnejších, svoj celoživotný ideál spojil s tisíckami organizovaných ľudí,
ktorí slúžili hasičstvu, pomoci a ochrane pred požiarmi bez ohľadu na národnosť, náboženstvo alebo politickú
príslušnosť. Dokázal byť v jednom šíku s robotníkmi, roľníkmi, remeselníkmi, živnostníkmi, obchodníkmi,
učiteľmi, úradníkmi, zamestnancami i zamestnávateľmi, lekármi, duchovnými, notármi, verejnými pracovníkmi,
ktorí – aj keď sa nestali činnými členmi spolkov dobrovoľného hasičstva – on ich vedel získať a presvedčiť, aby
hasičstvo aspoň finančne a morálne podporovali. Neľakal sa prekážok ani ťažkostí, bol optimistom aj dobrým
psychológom.
Imrich Bolčík zomrel 6. júla 1973 ako 86. ročný. Je pochovaný na Martinskom cintoríne v Bratislave.
Taký bol Imro Bolčík.
Vrchný inšpektor Ján Gärtner
Predseda DHZ Bytča
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Z pera amatéra Vladimíra Luláka
Šprímy-rýmy a iné drobné veršovizmy
Milí čitatelia,
najväčším nešvárom dnešnej doby je korupcia a s ňou ruka v ruke kráčajúca protekcia. Oba tieto neduhy nás často
sprevádzajú životom aj tam, kde by ich nikto nečakal, napríklad v športe. Rýchlo sme si zvykli, že keď sa „dá“, tak
ide všetko ľahšie a s minimálnym rizikom. Je „dobré“ mať niekoho za sebou, kto nám dláždi cestu za úspechom
a slávou, je to príjemné a hlavne pohodlné napredovať bez väčšej námahy a ťažkostí, človek si na to veľmi rýchlo
zvykne a len ťažko sa toho zbavuje. Dostať veci do normálu trvá dlho, veľmi dlho, skoro až nikdy...

Červená sa tráva, u nás sa to stáva
Na futbale cez prestávku
býva taký zvyk,
že zavolá na poldeci
fanúšika fanúšik.
Hneď je potom futbal krajší – farebný,
menej z neho bolia oči,
zabúda sa na prehry.
Ten náš futbal
to je ale zvláštna hra,
v nej aj lepší často prehráva,
na vine sú tomu peniaze,
s nimi ide všetko ľahšie,
bez nich katastrofálne.
Je to čudné,

ale vždy tu boli takí ľudia,
ktorým biznis voňal viac než futbal,
za všetkým je cítiť vôňu peňazí,
preč je to, čo bolo krásne,
stratila sa radosť z hry.
Či to bolo vždy to správne?
A či nie?
Málokto si dneska uvedomuje,
hlavné je, že súťaž hrá sa ďalej
a to všetko ostatné je pre fanúšikov pasé.
Ten kto s týmto nesúhlasí,
ten si môže vysniť – hoc´ i vlastný vzor,
na Slovensku predsa máme
iba samých expertov.

_____________________________________________________________________________________________
Nepriama úmera:
Mal dať – dal,
Nemal vziať – vzal.
x x x
Je nová doba,
ale poriadok zostal taký istý,
všetko sa tak rýchle mení,
až je to ťažké zistiť.

Prečo je to veľa vecí na prd?
lebo často ich riešenia
smrdia ako záchod.
x x
x
Korupcia, protekcia,
všetko je to veľké svinstvo,
je to droga dnešnej doby,
chutí ako smilstvo.

Z každého rožka troška:
Rok čo rok je problém so snehom,
keď ho nieto, neni ani problémov,
ale keď napadne čo len centimeter,
pomáhaj nám Svätý Peter.

Bola mladá a aj pekná,
mala tichú povahu,
na neveru nemusela
dlho hľadať odvahu.

Úspech, chľast a ľahké ženy,
to človeka rýchlo zmení.
A na koniec len aby sa nezabudlo:
„Šťastie sa nikdy nedostane tým, ktorí si nevedia vážiť to, čo už majú“ Budha
DOPREČÍTANIA!
VL
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Retro recepty
V tejto časti sme pre Vás pripravili vianočné recepty. Varili a piekli z nich naše mamy a staré mamy
v časoch keď neboli tak dostupné polotovary v obchodoch a samozrejme ani také množstvo koláčov
a keksíkov na výber. Možno preto sme si Vianoce viacej užili, viacej ich vnímali a pokojne prežívali.
Metrový koláč:
Postup: 6 žĺtkov, 25 dkg cukru vymiešame a postupne pridávame 8 lyžíc vody a ¾ horčicového pohára
oleja. Do vymiešaného pridáme 26 dkg krupicovej múky a 1 prášok do pečiva, sneh zo 6 bielkov. Cesto
rozdelíme na dve časti. Jednu časť vlejeme do formy srnčieho chrbáta. Formu pred použitím vymastíme
maslom a posypeme múkou. Do druhej časti vmiešame 1 lyžicu kakaa. Pečieme to na dvojke.
Krém: 25 dkg masla, 15 dkg práškového cukru, 4 lyžice rumu a 3 žĺtka. Dobre vymiešame a po troche
pridávame vanilkový puding tuhý. Upečené dve časti koláča pokrájame po rebrách. Koláč plníme
striedavo raz bledý a raz tmavý kúsok. Vrch koláča potrieme krémom, ktorý nám zostal a nakoniec ho
polejeme čokoládovou polevou. Takto upečený koláč necháme stuhnúť a krájame ho zošikma.
Pečený hruškový čaj:
Doba prípravy je 30 minút.
Suroviny: 500 g kvalitných vyzretých hrušiek, 20 g krupicového cukru,
trošku škorice, trošku drveného klinčeku, 50 ml rumu, kúsok čerstvého
zázvoru, 1 lyžica medu.
Postup: Hrušky olúpeme, zbavíme jadierok a nakrájame na väčšie kúsky.
Dáme do pekáča s vyšším okrajom, zasypeme cukrom, pridáme škoricu,
klinčeky a zalejeme rumom. Pečieme v predhriatej rúre pri 180 stupňoch
asi 60 minút. Pri pečení podlievame vodou.
Po zapečení prelejeme do hrnčekov, pridáme kúsky zázvoru, med, alebo
prelejeme do pohárikov dobre uzatvoríme a môžeme skladovať asi
mesiac.
Škoricový krém:
Suroviny: 3 veľké jablká, šťava z polovice citrónu, 60 g krupicového cukru, 1 kúsok vanilkového struku.
Škoricový krém: 250 g mäkkého tvarohu, 40 g práškového cukru, 1 lyžička mletej škorice, 150 ml
smotany na šľahanie.
Na dokončenie potrebujeme 200 g perníčkov s cukrovou polevou.
Jablká olúpeme, vykrojíme jadro a nakrájame ich na malé kúsky. Do misy dáme studenú vodu
a vytlačíme citrónovú šťavu. Potom tam vložíme nakrájané jablká, aby nezhnedli.
Do misky nasypeme cukor a pozvoľna ho karamelizujeme. Po pridaní jabĺk ich premiešame aj
s karamelom a zalejeme asi 100 ml vodou s citrónovou šťavou, pridáme škoricu, vanilkový struk . Zo
struku vyškrabeme semienka a tie necháme na ochutenie krému. Jablká povaríme asi 5 minút a odstavíme
a necháme polevu vychladnúť.
Ku škoricovému krému:
Tvaroh zmiešame s cukrom a škoricou a vanilkovými semienkami, so smotanou a vyšľaháme do tuha.
Perníčky rozdrobíme. Do pohárikov dáme na dno vychladené karamelizované jablká a zalejeme časťou
nálevu. Potom pridáme rozdrobený perníček a škoricový krém. Nakoniec môžeme poháre ozdobiť
plátkami čerstvých jabĺk.
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