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Je pravda, časy sa menia a mnoho sa zmenilo i v očakávaní
príchodu Sv. Mikuláša. Ta tam sú tie doby, keď sme pred spaním
dávali za oblok maminkine punčochy, ktoré sv. Mikuláš v noci pre-
láskave naplnil rôznymi sladkosťami, jablčkami, orechami a skrom-
nými týmito dárkami uspokojil tuhy mladých, z ktorých šťastia sa
radovalo množstvo dorastlých, ba i prerastlých osôb obého pohlavia.

Dnes v dobe pokroku, demokracie, slobody a voľnosti sme takúto
zbytočnú skromnosť oprávnene odložili a slávime sv. patróna Mikuláša
a jeho suseda v nebi, sv. Sylvestra, ďaleko okázalejšie a veselšie.

Ukladanie punčoch za okno sme zanechali z dôvodov
praktických, lebo sv. Mikuláš, odrastlý v starých tradíciách, by si
nevedel dať rady s modernými dámskymi punčoškami. V takýchto
punčoškách sa nedá nič ukryť, tak ako celá toileta modernej ženy
sa nápadne snaží, nič
nezakrývať.

Teraz sme už
došli až k móde
„Khassana“, totiž
dlhým šatom bez
rukávov. Táto móda je
dômyselne a prak-
ticky volená len pre
zimné obdobie. V
letnom čase sa budú
nosiť azda len rukávy
bez šiat. Tieto novoty
sa zavádzajú ovšem
len z dôvodov úspor-
ných. A pretože vola-
nie po šetrnosti sa v
našom mladom štáte
stalo čím ďalej tým
hlasitejšie ozýva, nie
je, tuším, ďaleká do-
ba, keď dámy - zo
sporivosti - nebudú na
sebe nosiť nič. Dopo-
ručoval by som takúto módu len do určitej hranice veku, lebo
nebezpečie nachladenia nebolo by v tomto prípade pre staršie
dámy vylúčené.

Oslava sv. Mikuláša stala sa vlastne sviatočným dňom veľkých.
Na malé pokolenie vzpomnela si u nás len starostlivá „Živena“
detským divadelným predstavením „Když loutky oživnou“. Bolo to
skôr predstavenie československé, pre ktoré sa niektorí autonomisti,
ktorí tam neboli, zbytočne rozčuľovali, ale mládež, ktorá chvála
Bohu nezdá sa byť predchnutá duchom svojich otcov a matiek,
bavila sa znamenite. Naším spanilým dámam, sústredeným v
„Živene“ venujem príležitostne zvláštny kaleidoskopický obrázok.

Pokračovanie na str. 3.

 Predchodcami kominárov boli údajne zvieratá. Husiam a kačiciam
vraj pripevnili na nohy závažie a spustili ich zo strechy dole širokým
komínom, pričom ho tieto trepotaním krídiel akotak vyčistili. Dokonalejšiu
prácu však musel odviesť človek. Prvými kominármi boli chudobné, útle
deti, zväčša siroty, ktoré žiaľ často na túto robotu v znečistenom úzkom
komíne doplácali chorobami a niekedy aj životom.

      Na území Slovenska bolo kominárstvo známe od 17. storočia,
pričom je zaujímavé, že toto remeslo spočiatku vykonávali takmer výlučne
Taliani z oblasti Milána alebo talianskej časti Švajčiarska, odkiaľ si vodili aj
učňov. V roku 1748 bol založený celouhorský cech kominárov so sídlom
v Györi, hoci sa pôvodne uvažovalo o Budíne, Košiciach či Kremnici.
Neskôr sa sídlo premiestnilo do Bratislavy. V roku 1753 boli kominárski
majstri už v 17 slovenských mestách vrátane Banskej Bystrice, v roku
1827 v 27 mestách a neskôr takmer vo všetkých mestách a mestečkách.
Prvú výsadnú listinu Prešporskému cechu kominárov udelil František I.
v roku 1818 a o rok neskôr ju získal aj Budínsky cech kominárov.

     Kominárske remeslo bolo koncesovanou živnosťou vyžadujúcou
osobitný preukaz spôsobilosti. Živnostenské oprávnenie sa dedilo,
kominársky majster ho mohol previesť na inú osobu. Rozsah a spôsob
vykonávania remesla a sadzby za vykonávané služby stanovovali župné
úrady, ktoré podľa počtu komínov určovali kominárske obvody.

     Podľa prehľadu z  27. mája 1861 do bansko-
bystrického kominárskeho obvodu patrilo 734 domov
v Banskej Bystrici a okolitých obciach, z čoho
v samotnom meste 461 domov. Pred rokom 1854 do
tohto obvodu patrilo aj Brezno, ale neskôr došlo k
osamostatneniu.

Dobová pohľadnica - symbol najkrajších sviatkov.

Pokračovanie na str. 2.

Kominárstvo je tradične významné verejnoprospešné
remeslo, zamerané na odstraňovanie sadzí z murovaných
komínov aby tieto nespôsobili požiar, a aby komíny
fungovali účinne a bezpečne. Kominári oddávna v ľuďoch
vyvolávali pocit radosti a považovali ich aj za symbol šťastia.
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    V r. 1876 v Nitre vydali štatút Hornouhorského kominárskeho
živnostenského združenia. Cieľom tohto združenia bolo pre svojich členov
s využitím všetkých zákonných nástrojov zabezpečovať napredovanie
živnosti, v prípade problémov umožniť im ochranu v zmysle
živnostenského zákona, udržať prísny poriadok medzi poskytovateľmi
práce a  pracovníkmi, umožniť vzdelávanie mladých a výkonných
pracovníkov, osobitnú usilovnosť náležite vyznamenávať a vynikajúcich
pracovníkov povzbudzovať, chorých pracovníkov na účet poskytovateľov
práce liečiť, v prípade nezamestnanosti pracovníkom zabezpečiť podporu,
a pre toto všetko využiť domáce ustanovizne určené na pozdvihnutie
živnosti, ktoré sú schopné skutočne pomôcť.

 V r. 1884 vydalo slobodné kráľovské mesto Banská Bystrica  Štatút
vzťahujúci sa na kominársku živnosť. Uvádza sa v ňom, že na kominársku
živnosť bolo vydané len jedno
povolenie a preto územie mesta
Banská Bystrica tvorí len jeden
pracovný obvod. Nariadené bolo,
aby každý používaný komín bol
najmenej jedenkrát mesačne,
a tam kde počas väčšej časti dňa,
prípadne aj v noci kúria, najmenej
dvakrát mesačne vyčistený.
Stanovené boli aj ceny
kominárskych prác (jednoduché
vymetenie cylindrického komína –
17 kr. , a prielezného komína – 13
kr., čistenie krytého ohniska
a dymovodu – 12 kr., vypálenie
ruského komína – 50 kr., a
vypálenie prielezného komína 1
frt.). Uvedené ceny sa musia podľa
výkonu, t. j. 12- krát alebo 24-krát ročne paušálne zaplatiť v štvrťročných
čiastkach, čo je kominár povinný tak prijať. Kominár musí dbať na riadne
vyčistenie komínov spadajúcich do jeho obvodu a viesť o tom príslušnú
dokumentáciu, ktorú predkladá živnostenskej vrchnosti k nahliadnutiu.
Tejto vrchnosti oznámi aj keď domáci neumožnia čistenie komínov.
V prípade, že kominár zistí v obytnom dome a osobitne v okolí komína
horľaviny, v záujme zamedzenia vzniku požiaru oznámi to domácemu,
prípadne aj policajnej vrchnosti. V prípade požiaru musí kominár pomáhať
pri hasení a poskytnúť veliteľovi hasičov užitočné informácie. Kominár,
ktorý nedodrží tento štatút môže dostať od živnostenskej vrchnosti pokutu
50 frt (forintov).

      Zaujímavý je v archíve zachovaný prosbopis „...skrz Kominarskej
roboti v Meste a von z Mesta po Dedinach...“ od kominárskeho majstra
Jána Hrdinu z r. 1886, adresovaný slávnemu magistrátu mesta. Sťažuje
sa v ňom, že ročný paušál 157 zlatých a 58 krajciarov je nepostačujúci,
lebo roboty pribúda a žiada ho „polepšiť“ na 300 zlatých ročne. Poukazuje
tiež na neochotu niektorých majiteľov domov každý mesiac (resp. 14
dní) dať vymetať nielen „Kochy“, ale aj „Šparhelty“ a v prílohe uvádza 18
takýchto prípadov. Navrhuje, aby na túto zákonnú povinnosť každého
majiteľa písomne upozornil Kapitánsky úrad. Majitelia by mali oznamovať
„vrchnosti pod pokutou“  aj prerábanie kúrenia a „nové Kochy“.

      Podľa štatútu kominárskej živnosti v Zvolenskej župe z r. 1889
bolo v rámci župy ustanovených päť pracovných obvodov  a upravené
boli aj ceny kominárskych prác. V r. 1890 bolo vo Zvolenskej župe 20
kominárov, 24 v r. 1900 a v roku 1910 opäť 20 kominárov.

      Začiatkom r. 1922 informovala banskobystrická mestská rada
zvolenského župana o obsadení kominárskych okresov takto: Kominárske
právo v B. Bystrici je reálne v rozsahu mesta a banskobystrického
služnovského okresu. Kominársky majster zamestnáva 4 pomocníkov
a jedného učňa. Túto živnosť vykonávajú 4 dedičia po nebohom Jánovi
Hrdinovi. Mestská rada súčasne neodporúčala z kominárskeho okresu
odlúčiť jednu čiastku, pretože nový, samostataný okres by majstrovi
neposkytol dostatočnú obživu.

     V procese socializácie živností prešlo kominárstvo do
komunálnych služieb. V Banskej Bystrici kominárstvo sídlilo najprv na
Novej ulici, ktorá bola asanovaná, a neskôr v zadnom trakte Benického

domu (Nám. SNP č. 16). Pri
začiatkoch súčasného kominárstva
stáli pán Mandzi s Takáčom, sú tu
však aj mená Fabrici a Paloti, zrejme

potomkovia prvých kominárskych majstrov pochádzajúcich z Talianska.
Podľa J. Hlaváčika, za komunálu tu pôsobili kominárski majstri Zubka,
Dovala, Tiller, Majerík, Košárník zo Štiavnických Baní, Slobodník
z Priechoda a Daxner zo Šajby. V r. 1990 zrušili komunálne služby
a kominári si opäť otvorili živnosti. Spočiatku boli zoskupení v „Združení
kominárov ČSFR“, a v súčasnosti v „Komore kominárov Slovenska“ so
sídlom v Nitre, ktorá má 230 členov. Odnožami sú Východoslovenský,
Stredoslovenský a Západoslovenský cech kominárov. K zakladajúcim
členom patria kominárski majstri Hlaváčik, Halász a Adamčák. V Banskej
Bystrici je v súčasnosti 5 kominárskych majstrov, ktorí sú aj revíznymi
technikmi komínov, a jeden čakateľ.

       Podľa slov kominárskeho majstra Jozefa Hlaváčika, kominárska
práca začínala zavčasu, neraz už o 4 hodine ráno, keď sa čistili komíny

v kasárňach, školách a iných
kotolniach ešte pred zakúrením.
K výbave kominára patrí „štosák“ –
vymetacia kefa a „čimperlík“ – malá
vymetacia kefa zo sisalu, kožená
šnúra s guľou a „strojček“ na odstra-
ňovanie hrubších usadenín v komí-
ne, ďalej hviezdicový kominársky
kľúč, „škrabačka“ – na vyškrabávanie
širokých komínov („štajgrov“), vo
vnútri  ktorých kominára chránil „mun-
tichel“ - šátok, ktorým si zakrýval
ústa. Kominársky odev bol vyhoto-
vený najprv z jelenicovej kože,
neskôr z diftínu, hlavu chránila ko-
minárska čiapka. Ešte v povojno-
vých rokoch bolo vídať kominárov aj
v zime chodiť naboso v „pantofliach“.

Široké komíny – „štajgre“ totiž musel kominár preliezť za pomoci chodidiel,
ale aj kolien a lakťov, ktoré mu chránili jelenicové nášivky na odeve. Kominári
sa kedysi umývali v sobotu „v šafli“ najprv majster, potom tovariš a napokon
učeň v tej istej vode, najprv v studenej, aby sa odstránila sadza, a napokon
aj v teplej vode. Ku kominárskej tradícii patrilo obdarovávanie domácností
v decembri malým kalendárikom pre šťastie, ku ktorému obyčajne pripojili aj
nejaký vinš

Katarína Burkovská

Pokračovanie zo str.1.

Ukážka Kominárskeho štatútu z r. 1884 mesta Banská Bystrica.

Prišli ku vám koledníci,
šťastia, zdravia vinšovať.
Omrzli nám trochu nosy?
Netreba nás ľutovať.

Na každý verš orech máme,
jabĺčko a oblátku,
požehnania my pridáme
úprimného ku sviatku.

Prišli ku vám koledníci,
piesne, vinše darovať:
"Otvárajte dvere, srdcia,
nebudete ľutovať.

Spod kožúška ponúkame
kus srdiečka teplého,
aby sme ním rozohriali
nášho Krista malého.

Vinšujem vám tieto výročné sviatky,
aby vám Pán Boh dal zdravia, šťastia,
hojného božského požehnania,
na dietkach potešenia,
na statočku rozmnoženie,
na poli dobrej úrody,
do domu dobré príchody
a všetko, čo si žiadate,
vám vinšujem a prajem.

V tie vianočné sviatky
poviem vám vinš krátky:
Kristus je narodený,
nebuďme zarmútení,
ale sa mu radujme
slávu prespevujme,
to mu bude premilé,
dá nám sviatky šťastlivé.

VIANOÈNÉ KOLEDY A VINŠE

Podklady:
Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Banská Bystrica: MBB VIII 979/1886,

MBB XIV 44/1922, MBB VIII.703/1889, MBB VI 652/1888
Špiesz, A. : Remeslo na Slovensku. Vydavateľstvo SAV Bratislava, 1972, str. 276
Informácie kominárskeho majstra Jozefa Hlaváčika, Banská bystrica, 2006.
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HISTÓRIA CHANUKYHISTÓRIA CHANUKYHISTÓRIA CHANUKYHISTÓRIA CHANUKYHISTÓRIA CHANUKY
Názov Chanuka môžeme rozložiť na

Chanú (utáborili sa, aby bojovali) a KA
(hebrejská číslovka 25, v tomto príp. 25.
dňa) a pripomína  obdobie Makabejcov,
s ktorými sviatok úzko súvisí. Sviatok trvá 8
dní, počas ktorých je zakázané držať pôst
a prednášať pohrebné a smútočné prejavy.
Vysvetľuje sa to tým, že keď helenizovaní
Sýrčania vnikli do chrámovej svätyne, zne-
čistili všetky nájdené nádoby s olejom. Keď
Makabejskí (Makabejci) vyhrali vojnu a v r.

3597 od stvorenia sveta (t.j.v r. 165 pred krest. letopočtom) sa zbavili
utláčateľov, našli pri čistení Chrámu iba jednu
nepoškodenú nádobu s čistým olivovým ole-
jom. Na nádobe bola pečať velkňaza, čo sa
považovalo za záruku čistoty oleja. V nádobe
zostalo len trošku oleja, ktorá by sotva postačila
na jeden deň svetla (osvetlenia) chrámovým
svietnikom. Zázrakom však olej vydržal 8 dní,
kým sa Makabejskí vrátili do Chrámu s čerstvým
vylisovaným olivovým olejom.Boj Makabej-
ských nebol vedený náboženským fanatizmom.

Išlo najmä o zachovanie hodnôt a praxe
židovskej tradície. Židia majú teda oslavovať
zázrak svetla, a nie boje a víťazstvá Maka-
bejcov. CHANUKA teda patrí k tým niekoľko
málo židovským sviatkom, ktorých pôvod nie
je biblický, ale historický.

AKO SA OSLAVUJE CHANUKA ?AKO SA OSLAVUJE CHANUKA ?AKO SA OSLAVUJE CHANUKA ?AKO SA OSLAVUJE CHANUKA ?AKO SA OSLAVUJE CHANUKA ?
Pri zapaľovaní chanukových sviečok musia byť prítomní všetci členovia

rodiny. Každý chlapec a každé dievča by mali zapaľovať svoj chanukový
svietnik, ktorý sa nazýva chanukia. Počas sviatkov sa položí chanukový
svietnik s ôsmimi sviečkami  a jednou naviac, tzv. šamešom - sluhom na
dobre viditeľné miesto. Sviečky sa umiestňujú sprava doľava, ale zapaľujú
sa zľava doprava.

Každý chanukový večer by mali horieť pol hodiny. Na šabat chanuka
sa musí rozsvietiť o hodinu skôr, t.j. presne hodinu pred rozsvietením
šabatových sviečok. Počas šabatu chanukový svietnik musí horieť
najmenej hodinu a pol.

V zimnom období sa každoročne oslavuje sviatok podľa židovského kalendára – CHANUKA. Trvá osem dní od 25.
kisleva do 2. teveta (podľa nášho kalendára tento rok od 16. do 20.12.). CHANUKA – zasvätenie alebo sviatok svetiel, je
oslavou víťazstva nad gréckou ozbrojenou mocou. Patrí medzi najviac oslavované židovské sviatky. Je to čas stretávania
sa rodiny v pohode a meri okolo menory, čas detských piesní, latkesu a čas hry „dreidel“. V mnohých  vyvoláva radostné
spomienky na detstvo a taktiež obnovuje pocit židovskej identity.

CHANUKOVÝ  SVIETNIKCHANUKOVÝ  SVIETNIKCHANUKOVÝ  SVIETNIKCHANUKOVÝ  SVIETNIKCHANUKOVÝ  SVIETNIK
Má deväť  svetiel (olejových lampičiek), alebo sviečok. Osem z nich

pripomína chanukový zázrak, kedy malé množstvo oleja horelo osem
dní, deviate svetlo je šamaš.Slúži k zapaľovaniu ďalších sviečok. Chanu-
kový svietnik sa má postaviť na okenný parapet. Ak sa zapaľuje len  jeden
svietnik v kruhu rodiny, obvykle to robí  hlava rodiny. Rodina sa schádza,
aby si vypočula požehnanie.

 CHANUKOVÉ PENIAZECHANUKOVÉ PENIAZECHANUKOVÉ PENIAZECHANUKOVÉ PENIAZECHANUKOVÉ PENIAZE
Chanuka je radostný sviatok, a aby ho rodina trávila spoločne a veselo,

tak sa hráva  dreidel.  Je to špeciálna kocka, na ktorej štyroch stranách
sú hebrejské písmená, na každej strane jedno. Tieto štyri písmená
predstavujú štyri hebrejské slová: Nes Gadol Hayal Sham. Znamenajú:
„Veľký zázrak sa stal“. Aby ste sa mohli zahrať hru dreidel, každý hráč

potrebuje nejaké drobné – haliere „do
banku“. Všetci striedavo roztáčajú
dreidel. Ak spadne dreidel na:
NUN         - neberieš nič
GIMMEL  - berieš celý bank
HAY          -  berieš polovicu banku
SHIN         -  vkladáš jeden halier
                 alebo cukrík do banku.

Nakoniec víťazí ten, kto má najviac,
dostáva cukríky alebo peniaze, a rov-
nako aj deti dostávajú od svojich
príbuzných vreckové, tzv. „chanukové
peniaze“ - gelt

Je tiež zvykom dávať peňažné
dary rabínovi.

CHANUKOVÉ  JEDLOCHANUKOVÉ  JEDLOCHANUKOVÉ  JEDLOCHANUKOVÉ  JEDLOCHANUKOVÉ  JEDLO
Počas týchto dní sa konzumujú jedlá smažené na oleji, čo pripomína

zázrak s olejom v Chráme, kedy vystačil osem dní. Na pamiatku príbehu
o Judite, celá  rodina je mliečne jedlá a z mlieka pripravené sladkosti.
Tradičným jedlom týchto dní sú šišky a latkes. Latkes sú zemiakové placky.
Smažíme ich na oleji. Niektorí ľudia ich zvyknú jesť s jablčnou omáčkou,
tiež sa podávajú aj s kyslou smotanou, čo je veľmi chutné.

Chanuka je často považovaná za akúsi židovskú verziu Vianoc. Hoci
prináša dôležité posolstvo, nie je to kľúčový deň v židovskom kalendári.

Chanuka je spoločenským okúzľujúcim sviatkom, ktorý prináša
potešenie židovským rodinám už po stáročia.

Juraj Turčan

Nejednotnosť spoločenských vrstiev v našej milej republike prejavila sa v Banskej
Bystrici i v oslave svätého Mikuláša. Mikulášsky večer bol zahájený prvým koncertom
„Československého tria“, ktoré nevolilo síce program tomuto rozmarnému, večeru
primeraný, ale malo predsa k nemu určitý symbolický vzťah. Kto chcel, mohol si myslieť,
že pán profesor Cejka predstavuje Mikuláša (ačkoľvek je o mnoho prísnejší než tento
milý svätý), pani Kmoničková anjela a pán inžinier Perina čerta. Pán Perina má s čertom
len barvu vlasov spoločnú, inak je veľkým dobrákom a na ľudí jazyk nevypľazuje.

Vo všetkých banskobystrických verejných miestnosťach usporiadané boly
mikulášske zábavy, len slávny mestský výbor a komisia pre postavenie Národného
domu v Banskej Bystrici tohoto večera nezasedala. Postavenie takéhoto „Národného
domu“ s divadlom nie je ani tak nutné. Stojí dnes už skoro v každom Kocúrkove,
či ho už musí mať i Banská Bystrica?

Pri mikulášskej zábave istej politickej strany došiel vzácny darčok, ktorý bol
poslaný priamo z Ružomberka. Nejaký cudzí čert niesol s tunajším jedným anjelom,
takto v civilu finančným radcom, jednu veľkú bedňu s autonómiou. Ako to počul
pán Petrogalli bežal hneď pánu radovi anjelovi gratulovať. Došlo tiež niekoľko
blahoprajných telegramov z Budapešti. Kresťanskí socialisti vyslali hromadnú
deputáciu, ktorá predniesla svoj preslov v novej štátnej reči maďarskej.

Táto zvesť prinesená do mikulášskej zábavy „Sokola“ nejakým čertom, rozveselila
úprimne prítomných bratov a sestry, z ktorých mnohé už na vianoce odídu do

Čiech a tohoto roku sa viac na Slovensko nevrátia.
V mikulášskej zábave štátn. zatracencov robila čerta štátne zamestnanecká

„Päťka“. Pätorky sme sa báli už i v dobách našej mladosti, a päťky nás strašia i v
našej samostatnosti. Táto čertovská päťka priniesla plný kôš sľubov a prepúš-
ťacích dekrétov s blahovoľným uistením jedného pána ministra, že nikdy nie je
štátnym zamestnancom tak zle, aby im nemohlo byť ešte horšie.

Zábavy hasičov súčastnil sa i pán okresný náčelník a to už v uniforme
najvyššieho veliteľa tohoto elitného sboru. Pristalo mu to znamenite, tak že sa
jeden anjel, ktorý viedol čerta na retiazku, so zaľúbením na pána okr. náčelníka
dlho zadíval (uisťujem, že to bol pohľad celkom nevinný).

I doma som mal malú mikulášsku zábavu. Čerta hrala moja milá žena docela
prirodzene a vypadala v tejto úlohe veľmi roztomilé.

Jedon čert s vytrhnutým chvostom prišiel do Banskej Bystrice až zo Zvolena.
Zriadilo ho tam nekresťanský niekoľko Zvolenčanov, ktorí dostali výmer na 300
proc. miestnu prirážku a v tej mienke, že im župu čert nahvízdal, vytrhli mu naj-
krásnejšiu jeho ozdobu a poslali ho k čertu aj so župným sídlom.

V Banskej Bystrici sa veľmi množia dramatické krúžky. Tohoročný sv. Mikuláš
nadelil vraj mnohým z týchto hercov talent a niektorým speváčkam i hlas.

A takto sa skončila tohoročná oslava sv. Mikuláša k všestrannej spokojnosti.
Dúfajme pevne, že sv. Mikuláš bude sv. Sylvestra o utešených slovenských pomeroch
informovať a že keď nás on rozveselil, rozveselí nás sv. Sylvester niekoľkonásobne.

13. XII. 1924.

Pokračovanie zo str.1.

Jozef Hobl
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Pôvodne neskorogotický objekt vznikol prestavbou – spojením dvoch samostatne
stojacich domov v priebehu XV. storočia. V nasledujúcom storočí sa uskutočnili
viaceré stavebné úpravy a prestavby, v r. 1546 – 1547 realizované majstrom Linhardtom
a o desať rokov neskôr pod vedením majstra Pankráca. V 2. polovici XVI. storočia na
dome vybudovali atiku. V r. 1632 Jakub II. Di Pauli upravil fasádu domu a o necelých
30 rokov neskôr do jeho prednej časti vstavali schodište. Po veľkom požiari mesta,
ktorý v auguste r. 1761 značne poškodil aj objekt radnice, uskutočnili jej barokovú
prestavbu. V tomto období zmenili tiež členenie vnútorných priestorov a odstránili
atiku. Aj po tejto prestavbe sa v nasledujúcom storočí uskutočnilo viacero menších
stavebných úprav. V r. 1825 mestské orgány zvažovali dostavať na budovu aj druhé
poschodie, dokonca už vyčíslili aj náklady na túto dostavbu (vo výške takmer 2 500
zlatých), no napokon mesto od tohto zámeru upustilo. Aj z r. 1848 sa v štátnom
archíve zachoval návrh úpravy priečelia radnice, no ani ten sa však nerealizoval.

Prvým známym majiteľom domu č. 1 bol Vít Mühlstein (Mulstain, Milstein).
V dome pravdepodobne býval už v r. 1465, ako člen mestskej rady je však doložený
len v r. 1493. Vít Mühlstein bol občanom Budína (dnes časť Budapešti), no predpo-
kladáme, že tak ako v prípade mnohých iných budínskych patricijských rodín, aj
Mühlsteinova rodina sa sem prisťahovala z Horného Nemecka. Mühlsteinovci aj po
usídlení sa Víta v Banskej Bystrici ostali naďalej žiť v Budíne. Andrej Mühlstein, asi
Vítov brat, bol v r. 1484 členom Budínskej mestskej rady. Rodina Mühlsteinovcov zastá-
vala významné postavenie aj v obchode so slovenskou meďou. Predstavovala spojenie
medzi stredoslovenskými banskými mestami a európskymi centrami obchodu s kovmi.

V r. 1466 sa Vít Mühlstein spolu
s Jánom Ernstom starším (vlastnil na
námestí dom č. 8) spomína ako kupec
bývalých Jungovských majetkov - baní,
ťažných zariadení, ako aj rôznych nehnu-
teľností a pozemkov  v Banskej Bystrici a
okolí. Ernst sa napokon v r. 1470 stal
jediným majiteľom banskobystrických
baní, keď od spoluvlastníctva odstúpil
asi jeho ďalší (formálny) spoločník Ján
Thuz z Laku – slavónsky bán. Spolupráca
medzi Ernstom a Mühlsteinom sa rozvíjala
aj v nasledujúcom období.

Od r. 1470 Ján Ernst starší zastával
funkciu zvolenského župana a jeho „pra-
vou rukou“ bol podžupan Vít Mühlstein,
ktorý bol od r. 1466 aj kremnickým ko-
morským grófom. V niektorých dobových
dokumentoch sa Vít Mühlstein  spomína
aj ako župan zvolenskej stolice (v rokoch
1469 a 1479). Táto skutočnosť sa dá
vysvetliť tým, že skutočný župan Ján
Ernst, ako kráľovský pokladník Mateja
Korvína, sa zväčša zdržiaval mimo župu a
funkciu župana prakticky vykonával Vít
Mühlstein. Aj keď sa Mühlsteinovi nepo-
darilo stať spoluvlastníkom Jungovského
mediarskeho podniku, po čase predsa
získal do vlastníctva niektoré bane.
Napríklad baňu na meď a cementačnú
vodu na Pieskoch (Sandberg), ktorú kúpil 24. marca 1473 od jágerského biskupa
Jána Beckensloera za 3 000 florénov (zlatých).

Vít Mühlstein a Ján Ernst starší pôsobili v stredoslovenskej banskej oblasti ako
kráľovskí úradníci, ale zároveň reprezentovali budínsky kupecký kapitál. V  60. a 70.
rokoch XV. storočia najmä oni dvaja vyťažili maximum z konkurenčného boja
bratislavského, kremnického a tiež domáceho – banskobystrického meštianstva o
ovládnutie medenorudného revíru v okolí Banskej Bystrice. Ich hlavným motívom bol
obchod s kovmi, oficiálne len s meďou, keďže so striebrom a zlatom sa podľa vtedajších
uhorských zákonov obchodovať nemohlo. Ich výsadné postavenie im však zaručovalo
nesporne aj ilegálny obchod s drahými kovmi zo stredoslovenskej banskej oblasti.

V 2. polovici XV. storočia je v Banskej Bystrici Mühlsteinovo meno spojené aj
s pomerne rozsiahlymi stavebnými aktivitami. Zo 70. rokov je mu pripisovaná stavba
dvojobjektu v hradnom areáli - Baníckej bašty s tzv. Matejovým domom. Na východnej

strane hradného komplexu dal tiež postaviť obytnú
baštu, ktorá až do asanácie v r. 1947 niesla jeho
meno. Bol aj zakladateľom a financovateľom novej
kaplnky „Najsvätejšieho Božieho tela“ vo farskom
kostole, pre ktorú zabezpečil aj ročný dôchodok na
jej chod z prevádzky obilného mlyna v Novej Bani,
ktorý kúpil za 400 florénov. V tejto kaplnke v r.
1501 Víta Mühlsteina aj pochovali. Ešte v polovici
XVIII. storočia bol v jej stene zachovaný jeho
náhrobný kameň.

Vít Mühlstein mal s manželkou Magdalénou
jediného syna Gregora (v niektorých dokumentoch
je uvádzaný ako Juraj, táto zámena vznikla z podob-
nosti latinských podôb oboch mien - Gregorius a
Georgius). Gregor Mühlstein po r. 1501 ostal bývať
v otcovskom dome. V r. 1503 – 1505 bol členom
mestskej rady. V máji r. 1512 už nežil a jeho manželka
Barbora sa vydala za Mikuláša Glocknitzera (Klock-
niczer), ktorý bol synom Benedikta Glocknitzera,
člena mestskej rady v r. 1481 a 1485 a richtára
mesta z r. 1494. V auguste r. 1523 už nežil ani
Mikuláš Glocknitzer, a tak sa Gregorova vdova Barbora vydala aj po tretíkrát – za

Henricha Kindlingera. Kindlinger bol členom mestskej
rady nepretržite od r.1523 do r. 1537 a v r. 1528, 1534
a 1538 aj richtárom (v r. 1538 len do 5. februára, pretože
zomrel). Barbora Mühlsteinová mala s prvým manželom
Gregorom dve dcéry - Katarínu a Annu. Obe sa vydali za
krakovských mešťanov, Katarína za Jobsta Schillinga a
Anna za Fridricha Schillinga. S Barborou Mühlsteinovou,
nevestou Víta, meno Mühlstein v Banskej Bystrici zaniklo.

Od r. 1523, keď sa do Mühlsteinovskej rodiny priženil
Henrich Kindlinger, v dome spolu s ním býval aj jeho
príbuzný Matz Kindlinger a tiež podnájomníci - vdova po
Jánovi Beckovi a zlatník Peter Goldschmidt (Goltschmidt)
s manželkou Margarétou. O Margaréte Goldschmidtovej
sa z 18. júna 1533 v archíve mesta zachovala nie príliš
lichotivá mienka: „Mestská rada prepustila podmienečne
po 14-dennej väzbe na zákrok ručiteľov Margarétu, ženu
Petra Goltschmidta, pre napadnutie svojho nevládneho
muža“. Henrich Kindlinger bol švagrom bohatého kupca
Valentína (Valenta) Schneidera alias Grossa, ktorý na
námestí vlastnil domy č. 9 a 14. V r. 1521, 1522, 1530 a
1531 bol richtárom mesta. Henrich Kindlinger obchodoval
najmä s vínom. V 20. rokoch XVI. storočia patril k stúpen-
com reformácie, ktorej myšlienky mali v Banskej Bystrici
už v tomto období veľmi živnú pôdu. Kindlinger už pred
r. 1528 navštívil Wittenberg. V r. 1525 – 1526 bol spolu
s Martinom Schafferom kostolným otcom. Posledná
písomná zmienka o Henrichovi Kindlingerovi je z už
spomínaného 5. februára 1538, kedy ako úradujúci
richtár mesta zomrel.

V tomto období už ani vnučky Víta Mühlsteina
Katarína a Anna Schillingové v dome nebývali, a tak si mesto, podľa starých zvyklostí,
uplatnilo naň nárok. Od r. 1545 mestská rada dom užívala ako svoje druhé sídlo, no
zároveň ho prenajímala, a to aj niekoľkým nájomcom súčasne. V r. 1547 miestnosť
v prednej časti domu prenajali za 5 florénov ročne zlatníkovi Vavrincovi. V r. 1571 mal
Ján Prukner – vtedajší richtár mesta, prenajatú záhradu za radnicou a aj niekoľko
miestností na prízemí i na poschodí. Ján Prukner sa neskôr odsťahoval do Zvolena,
kde sa stal aj členom mestskej rady. Z r. 1606 sa zachovali dokumenty, v ktorých
Prukner už ako Zvolenčan útočil proti Banskej Bystrici.

Od polovice XVI. storočia mesto v radnici prevádzkovalo aj pivovar a v pivničných
priestoroch zriadilo i krčmu, ktorú nazývali „Proschoffszky-Keller“ (Prošovská pivnica).
V nej okrem piva, keďže radnica patrila k ringovým domom, nalievali i víno. V Prošovskej
pivnici mesto zamestnávalo výčapníčku a dievčinu, ktorá obsluhovala hostí. Mestská
piváreň a vináreň fungovala až do r. 1761, keď veľký požiar zničil aj budovu radnice.

V tomto čísle Bystrického Permonu uverejňujeme príspevok o dome číslo 1 na Námestí SNP – o tzv. novej radnici
mesta, z pripravovanej publikácie „Domy starej Bystrice“.

Zasadacia miestnosť radnice mesta z polovice 16. stor.

(!?)

Sedlový portál s drevenými
dverami z roku 1698 sa
nachádza v mestskej radnici.
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V r. 1605, po vypálení mesta vojskom Štefana Bočkaya, v budove radnice našla svoje
dočasné útočište aj mestská latinská škola, ktorej pôvodnú – vyhorenú budovu,
stojacu oproti mestskému hradu (poniže vodnej priekopy) dala mestská rada nanovo
postaviť až v októbri r. 1606. Mestská škola v radnici sídlila aj v r. 1673 – 1699, keď
už spomínanú budovu pri mestskom hrade tento raz zabrali jezuiti.

Od r. 1669 sa v prízemnej časti radnice spomína i lekáreň Höchera a Petra
Schleicha, ktorá fungovala až do r. 1695, do smrti Petra Schleicha. Mesto potom
lekáreň samo prevádzkovalo, resp. ju prenajímalo. Lekáreň po r. 1698 vlastnil Ondrej
Herman. Keď v r. 1707 zomrel, jeho manželka – vdova lekáreň prenajala najskôr
Krištofovi Schürerovi z Prešova a potom Ondrejovi Heidemannovi, ktorý vdove
Hermanovej platil ročný nájom 100 zlatých. V tomto období bol deťom po nebohom
lekárnikovi Hermanovi tútorom Matej Bel. V januári 1710 sa oženil s ich dcérou
Zuzanou Hermanovou. Okolo r. 1731 mal lekáreň v budove radnice v prenájme Ján
Karol Tutzentaller a od r. 1756 lekár Ignác Ertzl. Po Ertzlovi bol od r. 1766 jej
nájomcom Jeremiáš Kreuchl.

V druhej polovici XVII. storočia bola v priestoroch radnice pekáreň a od r. 1713
i soľný sklad. Po r. 1730 do budovy radnice presťahovali aj mestské väzenie, ktoré
bolo dovtedy umiestnené v mestskom hrade (pre mešťanov vo veži zvonice barbakanu
a v starej radnici a pre „obyčajných“ zločincov v neďaleko postavenej drevenej búde).
Po r. 1671, keď mesto z objektívnych príčin nemohlo používať budovu pretória –
starej radnice, pretože hradný areál obsadili vojská Františka I. Rákoczyho, mestská
rada sa rozhodla postupne presťahovať svoje úradné miestnosti do domu na námestí
č. 1. Od tohto obdobia až do súčasnosti radnica mesta sídli v tomto dome. Dnes,
bohužiaľ, aj „vďaka“ neprezieravým stavebným zásahom, už niekoľko rokov neplní
funkciu prvého domu mesta.

Priestory na prízemí radnice sa aj v minulom storočí využívali na obchodné účely
a sídlili tu tiež rôzne inštitúcie. Od roku 1922 tu mala zriadenú filiálku Pražská

Prvým územno-správnym celkom rannofeudálneho Uhorska je hradské
španstvo – komitát. Jeho jadrom bol kráľovský hrad, ktorý spravoval
príslušnú územnú oblasť. Hlavným správcom bol kráľom menovaný hradský
špán – župan. Za vlády Štefana I. sa v Uhorsku vytvorilo 16 komitátov, ktoré
pretrvali do prelomu 13.-14. stor. Na strednom Slovensku sa vytvoril
Zvolenský komitát so sídlom na Pustom hrade.

Na prelome 13.-14. stor. vystriedali komitáty stolice. Tieto sa stali
samosprávnou organizáciou šľachty na vymedzenom území. Zabezpečovali
verejnú správu politického, hospodárskeho a kultúrneho života. Prepojenie
panovníka so stolicou zabezpečoval župan. Jeho zástupcom sa stal
podžupan (najvyšší volený úradník stoličnej samosprávy), ktorý so štyrmi
slúžnymi tvoril súdnu stolicu – sédriu. Hlavným samosprávnym orgánom
stolice bolo zhromaždenie všetkých šľachticov –
generálna kongregácia. Stolice predstavovali oporu
strednej a nižšej šľachty proti vyššej šľachte (veľ-
možom) a panovníkovi. Na území Slovenska sa
nachádzalo 19 stolíc. Sídlom Zvolenskej stolice sa
stal od 15. do polovice 18. stor. Zvolenský zámok.
V r. 1768 sa stala Banská Bystrica sídelným mestom
Zvolenskej stolice2.

Jozef II. r. 1785 zrušil stoličnú samosprávu.
Uhorsko rozdelil na 10 administratívnych dištrikov
na čele s menovanými komisármi. Na území Slovenska
vznikli 3 dištrikty: nitriansky, banskobystrický a ko-
šický. Banskobystrický dištrikt tvorili bývalé stolice –
Oravská, Turčianska, Liptovská, Zvolenská, Hontianska
a Gemerská. Po smrti Jozefa II. sa obnovili stolice.

Revolučné roky 1848-1849 priviedli Uhorsko
k transformácii stolíc na župy. Vrcholným orgánom
župy bol župný municipiálny výbor pozostávajúci z 50%  virilistov, t.j. občanov
platiacich najvyššie dane; druhých 50% tvorili volení členovia. Tento admi-
nistratívno-správny systém sa zachoval na Slovensku aj po vzniku Česko-
slovenska do r. 1922. Sídlom Zvolenskej župy zostala Banská Bystrica.

K 1.1. 1923 sa v podmienkach Slovenska vytvorilo len 6 žúp, tzv. veľžúp.
Na čele župy stál župan ako menovaný štátny úradník, administratívnu
agendu vykonával župný úrad. Sídlom župy sa stal tentoraz Zvolen.

Vy t voren ím
Krajinského zria-
denia 1. augusta
1928 župy zanikli.
Základnými admi-
nistratívnymi jed-
notkami sa stali
okresy.

R. 1939 po
rozpade ČSR bol na Slovensku župný systém obnovený. Na strednom
Slovensku bola vytvorená Pohronská župa a sídlo sa vrátilo do Banskej
Bystrice. Na jej čele bol vládou menovaný župan a jemu podriadený župný

úrad. Definitívne bola župná správa na Slovensku
zrušená po obnovení ČSR v r. 1945. Do verejnej
správy prichádza čas národných výborov na úrovni
obcí, miest, okresov a krajov.

Až demokratizácia politického života po r. 1989
aj na Slovensku poznačila verejnú správu. Vytvárajú
sa demokraticky volené samosprávy obcí a miest.
V r. 2001 sú už voľby do vyšších samosprávnych
celkov – krajov. Názvy ôsmich samosprávnych
krajov sú odvodené od sídelného mesta. Na jeho
čele je samostatne volený predseda a samostatne
volené zastupiteľstvo. Zástupcovia Banskobystric-
kého samosprávneho kraja zasadajú v Banskej
Bystrici na Námestí SNP č. 23 v pôvodnej budove
Zvolenskej sporiteľne.

Možno len veriť, že reforiem tohto druhu na
Slovensku bolo už dosť!

Jozef Ďuriančik

1 Župan je všeslovanského významu. Pozri Z. Doležalová: Právo a moc u starých
Slovanov. Historická revue 9/2005

2  Sídlom Zvolenskej stolice bol „Župný dom“ na Lazovnej ulici č. 9, dnes budova
Štátnej vedeckej knižnice. Dnešný dom na Námestí SNP č. 20 zvaný „Cisársky“ sa stal v
 pol. 18. stor. miestom, kde sídlil archív  Zvolenskej stolice až do roku 1768

mestská sporiteľňa. V 20. rokoch
v priestoroch naľavo od vchodu mal
obchod s miešaným tovarom Dezider
Steiner, ktorý sa neskôr presťahoval do
domu č. 6. V 60. rokoch bolo v budove
radnice umiestnené aj Divadlo hudby,
ktoré neskôr presťahovali na Fončordu
k reštaurácii Mladosť.

Aj priestor vo dvore radnice využívali
na rôznorodé účely. V roku 1799 tu bola
jazdiareň „Združenia Jozefa Wielanda“.
Od r. 1841 tu stálo „kamenné“ divadlo,
postavené o štyri roky skôr ako vo vte-
dajšom hlavnom meste (Pešti). Bystrické
divadlo však v nedeľu 8. novembra 1908
nešťastnou zhodou okolností vyhorelo. V období I. československej republiky bol vo
dvore umiestnený „hospodársky dvor mestského gazdovstva“ a svoje sídlo tu mali i
mestskí hasiči a neskôr aj technické služby mesta. Od 40. rokov až do začiatku 90.
rokov bol v prístavbe vo dvore radnice umiestnený štátny archív.

Ján Baláž

Pramene:
Matulay C., Mesto Banská Bystrica – katalóg administratívnych a súdnych

písomností (1020) 1255 – 1536
Skladaný M., Zápas o banskobystrickú meď v polovici XV. storočia
Sura M., Banská Bystrica – pamiatková rezervácia
Jurkovič E., Dejiny kráľovského mesta Banská Bystrica

Demokratická Slovenská republika mení od svojho vzniku – roku 1993
nielen politický, hospodársky ale aj administratívno-správny charakter. Kde
hľadať korene súčasne sa formujúcich samosprávnych územných celkov?
Najnovší historický výskum posúva túto hranicu do Pribinových čias1 .

Historický erb Zvolenskej župy

„Cisársky dom“ - bývalé sídlo župného archívu.

Foto radnice z r. 1901
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V našom seriáli uverňovania zaujímavých statí z monografie mesta Banská Bystrica z pera Emila Jurkoviča vydanej v r.
2005 pokračujeme tematikou starostlivosti o chudobných . Viacerých určite prekvapí spôsob, akým túto problematiku riešili
naši predchodcovia. Opäť môžeme čítať, putovať stáročiami a porovnávať vtedajšie a dnešné možnosti.

Mesto okrem Špitála sv. Alžbety bohato podporovaného panovníkmi i jednotlivcami
malo aj vlastný chudobinec. Nebol síce obdarúvaný takými štedrými prebendami ako
sesterská inštitúcia, ale zato slúžil rovnako humánnym cieľom. Jestvovanie tohto zariadenia
siaha až do najstarších čias. Keďže fungovať mu umožňovalo len milosrdenstvo mešťanov,
môžeme povedať, že vzniklo v rovnakom čase ako mesto zaoberajúce sa baníctvom.
Príbuzná ustanovizeň sa mohla vystatovať, že jej počiatky kotvia v časoch, keď riečku
Bystricu lemovali len drobné banícke domce.

Početné doklady v našom mestskom archíve často spomínajú túto obetavo
fungujúcu inštitúciu. Jej meno sa uvádza raz ako Siechhaus, potom ako Seelenhaus zu
(alebo bei) Sankt Anna. Na prvý pohľad by
sa mohlo zdať, že ide o Špitál sv. Alžbety,
ale neskôr sú už údaje také jednoznačné,
že o existencii a činnosti tohto zariadenia
už nemožno pochybovať.  Činnosť Seelen-
hausu úplne odôvodňuje jeho poslanie,
cieľ základiny a najmä charakter vlastnícke-
ho práva spríbuznenej inštitúcie sv.
Alžbety. Mesto voči Seelenhausu nemalo
nijaké práva, žiaden hlas; jeho starí občania
alebo invalidní baníci tu nenašli svoj tichý
domov na dožitie posledných pokojných
dní svojho života. Preto sa muselo samotné
meštianstvo postarať, aby tiež malo takéto
zariadenie, kde by jeho zostarnutí či skaličení
haviari a občania neschopní práce mohli
nájsť útočisko – síce chudobné, ale zato
bez starosti o základné hmotné potreby.

Výrazom tohto zámeru a poslania je
aj samotné pomenovanie, ktoré sa pou-
žívalo stáročia. Pod názvom Seelenhaus
musíme rozhodne rozumieť chudobinec,
rovnako ako pod slovom Seelenbad v
závete Michala Königsbergera zasa kúpele,
ktoré vyhovovali nárokom chudobných
ľudí a boli celkom bezplatné.  Svoje miesto
tu však má aj pojem práceneschopný pre chorobu, ktorý naše staré pramene označujú
termínmi Keuchler (= suchoty, suchá nemoc, tuberkulóza) a  brestige arme leitt  (=
utrpenie biednych).

Rovnako uvažuje aj K. Demkó, keď v znamenitom diele Dejiny lekárskeho stavu v
Uhorsku hovorí, že rozvíjajúce sa mestá už veľmi skoro rozpoznali potreby, ktoré môžu
podnecovať ich blahobyt a napomáhať mu. Za dôležitý činiteľ pokladali verejné
zdravotníctvo, ktorým sa ústredná vláda práve vôbec nezaoberala. Jeho nápravu riešili
budovaním vodovodov, kanalizácie, kúpeľov, no a predovšetkým zriaďovaním
humanitárnych zariadení – špitálov. Tieto prijímali miestnych zostarnutých a práce-
neschopných mešťanov, o ktorých sa starali aktívni mešťania milodarmi, zadržaným
tovarom a majetkovými odkazmi v závetoch.

Banská Bystrica už toto všetko mala k dispozícii. Fungoval vodovod, kanalizácia a
kúpele. Akoby teda mohla existovať bez špitála, ktorý mešťania zaoberajúci sa baníctvom
tak veľmi potrebovali...?

Pozrime sa najskôr na zdroje výnosov, ktoré boli rezervované pre chudobinec.
Patria sem predovšetkým milodary; obyvateľstvo mesta ich poskytovalo ako peniaze

a potraviny prosebníkom, ktorí chodili z domu do domu. Títo neboli vždy členmi
zariadenia. Ako vyplýva z účtovných výkazov za rok 1538, boli to aj zvlášť na tento účel
najatí ľudia, ktorí boli za námahu aj odmeňovaní. Inokedy sa chudobincu odovzdali
zabavené potraviny z trhu, ktoré sa nepredali pre použité falošné miery alebo nevyhovujúcu
kvalitu. Ohľadne tohto trhoví dozorcovia (Marktrichteri), berúc na zreteľ práve
chudobných, konali veľmi prísne. Z toho prirodzene vyplývali veľké výhody aj pre
obyvateľstvo, najmä pre vplyv na jeho zdravotný stav. Istý príjem pre chudobinec plynul
aj zo zbierok pokladničky, ktorá bola umiestnená v mestskej vážnici. Bolo totiž zvykom,
že každý, kto použil mestské váhy, ríf alebo objemové meradlo, zaplatil za použitie
zariadenia príslušný poplatok mestskej pokladnici alebo nájomcovi váh, ale jeden-dva
denáre vložil tiež do pokladničky pre chudobných.

Obsah pokladničky kedysi najväčšmi napĺňali majitelia baní, pretože
všetky banské produkty museli vážiť na mestských váhach. Keď ich
podniky prebrali Turzovci a potom Fuggerovci, spočiatku ešte aj oni

uhrádzali metrákový poplatok, t. j. 1 denár za metrák. Neskôr však s mestom uzavreli
dohodu, že zaplatia 200 zlatých ako paušálny poplatok za váhy. Žiaľ, v tejto zmluve
nepadla ani zmienka o pokladničke, a tak zdroj slušných príjmov chudobincu vyschol.
Ale ani mesto dlho neťažilo z váhového paušálu. Lakomí kupci, ktorí už získali obrovské
majetky, v roku 1531 prestali odvádzať váhové poplatky. Márne boli všetky ponosy
a prosby; pre fuggerovskú chamtivosť zmluva stratila platnosť, a tak zanikla aj úcta k
dávnemu privilégiu.

Inokedy sa zasa chudobným rozdávali šaty a darúvala obuv, z čoho sa niekedy
dostalo aj nemajetným študentom. Jestvujú však doklady aj o tom, že bohatá inštitúcia

sv. Alžbety zvykla podporovať chudobných zo
Seelenhausu – raz potravinami, inokedy krmivom tak,
ako sa tu objavila núdza a tam zasa hojnosť.

Niekedy sa meštianske milosrdenstvo voči tejto
inštitúcii prejavilo aj vo väčšej miere. Vieme, že istý Gál
odkázal chudobincu svoju lúku; inokedy Seelenhaus
zasa dostal ornú pôdu alebo získal darom dom od
anonymných darcov.

Mestská rada 6. februára 1596 pri príležitosti svadby
Abraháma Pocka dala do daru billikom za 5 zlatých,
lebo vaše panstvá darovali chudobným ľuďom v Seelen-
hause aj dom. Pock bol v tom čase komorským
pokladníkom. Ak však vezmeme do úvahy, že úradníci
vtedy slúžili raz tu a raz tam, nedá sa naisto určiť, koho
máme ponímať pod slovným spojením vaše panstvá.
Nezdá sa, že by komora bola bývala taká veľkodušná.
Pravdepodobnejšie je, že na návrh svojho zamestnanca
Pocka spomínaný dom daroval chudobincu niektorý
zahraničný mediarsky podnik.

Keď všetko spočítame, zisťujeme, že chudobinec
mal veľmi skromný majetok, ktorý sa časom ešte zmenšil.
To však malo tiež svoju príčinu. Napríklad jeho príjem v
rokoch 1541 – 1542 bol 46 zlatých 11 denárov, kým
výdavky predstavovali 43 zlatých 80 denárov. Ak
neberieme na zreteľ potraviny prijaté vo forme naturálií,
v dnešných cenách by bola suma 15- až 16-krát vyššia –

bol to celkom slušný obnos.
Správa majetku bola zverená jednému členovi mestskej rady, ktorého meno bolo

raz Spitalmeister (Spittlmeister), inokedy držiteľ domu chudobných ľudí pri sv. Anne v
špitáli. Svoj úrad spočiatku zastával bez nároku na honorár, neskôr za malú mzdu.

Každopádne zaujímavým javom poukazujúcim na spôsob myslenia mestskej vrchnosti
bolo to, že do chudobinca boli niekedy prijaté aj úplne osihotené deti, ktoré tu prebývali
dovtedy, kým nepodrástli a nemohli nastúpiť do služby.

Popri starostlivosti o telesné potreby chudobných sa nezabúdalo ani na ich duchovnú
obrodu. V dome, kde bývali, sa nachádzala kaplnka, ktorá slúžila na bohoslužby, a v nej
bol aj oltár sv. Anny; po tejto svätici, ako sme mohli vidieť, dostala celá inštitúcia svoje
meno. Vieme aj to, že oltár požehnal riadny biskup Demeter v roku 1520, keď prišiel z
Ostrihoma do Banskej Bystrice vysvätiť svätojakubský kostol.  Biednosť tejto inštitúcie
však nedovolila, aby mala vlastného duchovného pastiera, ako to bolo u príbuznej
inštitúcie pomenovanej po sv. Alžbete. Ostatne, ani to nebolo potrebné: jeden alebo
druhý oltárnik z hradného farského kostola – ani nehovoriac o vlastnom oltárnikovi
Kaplnky sv. Jána Almužníka – mohol poľahky vybaviť tunajšie dušpastierske povinnosti.
Za činnosť dostával 33 denárov odmeny štvrťročne zo základiny chudobinca.  Takýmto
oltárnikom mohol byť aj Štefan, ktorému v jednu nedeľu v roku 1532 zaplatili 25
denárov z Ciboldovej pozostalosti pravdepodobne za omšu, ktorú odslúžil v chudobinci.

Požehnanú činnosť Seelenhausu v 16. storočí vieme dokázať ešte z mnohých listín.
Už v nasledujúcom storočí tieto údaje ubúdajú, až nakoniec úplne miznú. Aj toto malo
svoje prirodzené príčiny.

V našom diele sme už viackrát spomenuli ničivé dôsledky Bočkajovho povstania na
život obyvateľstva, všetky inštitúcie a hospodárstvo. Pustošenie, ktoré sa uskutočnilo v
noci zo 16. na 17. apríla 1605, bolo každopádne zlomovým bodom v mestských dejinách.
Keď sa v nedeľu 17. apríla rozbrieždilo, odhalila sa nie menšia katastrofa ako na svitaní
v roku 1241 alebo 4. augusta 1761. Aj vtedy dymiace ruiny naznačovali vyčíňanie
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strašného živlu, aj vtedy skropila meštianska krv ulice tohto robotného mesta... Len
horná mestská časť, dnešná Horná a Nová ulica, zostali ušetrené a ničiaci živel obišiel aj
najvzácnejší poklad mesta – široko-ďaleko známy veľký kostol; ten však o poldruha
storočia neskôr skončil rovnako žalostným spôsobom...

V ohňovom roku 1605 sa zničil aj starobylý Špitál sv. Alžbety spolu s hospodárskymi
budovami okolo neho a s mlynom stojacim oproti. Tu bývajúci chudobní mohli byť len
horko-ťažko ušetrení, aj keď okrem ich života nebolo čo zachraňovať...

Špitál sv. Alžbety bol už vtedy v mestských rukách. Banská Bystrica v ňom už pol
storočia uplatňovala svoje patronátne právo; v jej správe sa nachádzal aj majetok a
všetky dispozičné práva k nemu. Tak je prirodzené, že práve jej prislúchala povinnosť
postarať sa o tieto Božie deti, ktoré prišli o prístrešok. Ako sme už uviedli, Boží trest sa
chudobincu v Hornej ulici vyhol. Mestská rada nemohla urobiť nič iné, len umiestniť
bezdomovcov spod šíreho neba do mestského chudobinca. Tam teda našli svoj domov,
a tak práve v tých najťažších dňoch dostali naspäť to, čo kedysi pred mnohými
storočiami ich predchodcovia prepožičali Seelenhausu.

Chudobní od sv. Alžbety tu mali zostať dovtedy, kým sa znova nepostaví ich pôvodný
útulok a nebude schopný ich opäť prijať. Žiaľ, zámer mal veľmi nepriaznivé vyhliadky. Pre
zlé hospodárenie a odcudzenie základinového majetku už na stavanie nebolo ani pomyslenia.
Špitálske pozemky ešte aj v roku 1607 ležali úhorom;
mlyny síce richtár Zalwein dal postaviť na vlastné útraty,
aby chudobinec mal aspoň aký-taký príjem na krytie
každodenných výdavkov, avšak na znovuvybudovanie
domu už nebolo prostriedkov. Povedzme však pravdu
– nebola ani vážnejšia vôľa na takýto počin. Primaciálny
stolec a vláda sa síce neraz zmienili o stavbe, ale mestská
rada mala vždy poruke dajakú výhovorku. Najviac zavážil
argument, že špitál nemožno postaviť na pôvodnom
mieste. Tamojšia pôda bola úplne podmočená od
hronských vôd, ktoré sem presiakli v dôsledku činnosti
dolnej hate na splavovanie dreva. Na špitálskom dvore a
priľahlom cintoríne totiž bola občas taká potopa, že sa
tam dalo premávať len na plti.

Výstavba sa teda nekonala. Aspoň ako-tak sa zakryl
kostol, čím bol zachránený pred úplným zničením.

Chudobní už nikdy viac neuzreli múry svojho
niekdajšieho domova. Ostali navždy v mestskom
Seelenhause, ktorý ako nezávislá mestská ustanovizeň
takto zanikol sám od seba.

Mimochodom, starostlivosť mestskej rady nikdy
nepozabudla na dôležitosť zaopatrenia chudobných.
Najmä počas tureckej okupácie bola potrebná bdelosť
mestskej vrchnosti na tomto poli, pretože bolo veľmi
vedľa ožobračených chudákov, ktorí skončili na žob-
ráckej palici. Rad-radom sa hlásili aj takí žiadatelia
o podporu, ktorí v úsilí nazbierať dostatočný finančný
obnos potrebný na výkupné z tureckého väzenia chodili
z mesta do mesta a žobrali. Bystričania v Meštianskych
žiadostiach z roku 1568 žiadali mestskú radu, aby cudzích žobrákov nevpúšťala dovnútra
mesta, lež aby ich zadržala vonku na moste, kde im obyvatelia môžu dať almužnu.
Výsledkom tejto meštianskej požiadavky mohlo byť to, že už v roku 1571 bol vypracovaný
formálny predpis o žobrákoch. Rada doň zapravila vlastné staršie rozhodnutia týkajúce sa
záležitosti a doplnila ich o nové pravidlá. V roku 1624, v čase neustálych vojen, keď sa
nebezpečne zvýšil aj počet žobrákov, meštianstvo si vyžiadalo nové a prísnejšie opatrenie.
V roku 1687 bol predpis opäť doplnený a kde bolo žiaduce, tam aj sprísnený.

Mestská rada Banskej Bystrice 10. júna 1738 v zmysle nariadení miestodržiteľskej
rady prijatých v roku 1723 a 1724 ustanovila: za účelom odvrátenia nebezpečenstva
rozširujúcej sa morovej epidémie tí žobráci, ktorí nie sú ani z mesta, ani z dedín
patriacich komore alebo mestu, musia byť vyhostení. Rada teda len oprášila vlastné
dávne pokyny prijaté pred mnohými rokmi. Zároveň tí žobráci, ktorí sú z uvedených
obcí, budú označkovaní odznakom, ktorý ich oprávňuje žobrať na určených miestach.
Ani týmto núdznym však nebolo dovolené chodiť z domu do domu a žobrať jednotlivo,
ale iba kolektívne v piatok.  Almužnu boli povinní rozdeliť si medzi sebou pod dohľadom
žobráckeho richtára. Žobráci bez odznaku nemali byť vpustení do mesta.

Budova, do ktorej mesto v roku 1605 presťahovalo opatrované osoby zo Špitála sv.
Alžbety, však vôbec nezodpovedala svojmu účelu. Dávne záznamy o nej hovoria, že to bola
iba drevená stavba, na ktorej bolo stále potrebné čosi opraviť alebo nahradiť. Keď sa teda
majetkové pomery základiny po čase zlepšili, bolo potrebné postaviť nové prístrešie. Tak sa
v roku 1738 začal stavať úplne nový dom v Hornej ulici. Zhotovitelia pritom mali na zreteli
trvalé poslanie tejto budovy. Preto na poschodí vybudovali jednotlivé miestnôstky pre
chudobných, kým na prízemí vytvorili spoločnú jedáleň, kuchyňu, komoru a menší príbytok
pre správcu. Budova chudobinca je takto skonštruovaná dodnes.

Azda nemusíme ani pripomínať, že sa opakovane stretávame aj s prejavmi meštianskej
starostlivosti o strádajúcich, ktorí neboli prijatí do chudobinca. Nezriedka sú poruke
testamentárne odkazy o venovaní almužny mestským žobrákom v čase pohrebu. Vo
sviatočné dni aj mesto rozdávalo medzi nich peniaze alebo potraviny. V roku 1729
richtár Schmiddegg prvýkrát na Zelený štvrtok pohostil mestských žobrákov. Potom až
do smrti zachovával zvyk navariť zadarmo obed pre žobrajúcich na Zelený štvrtok.
Rozdelením jedla bol zasa poverený rektor jezuitského kolégia, ktorý si na tento účel
vyžiadal od mestskej rady izbu v kostolníkovom príbytku vo farskej ubytovni v hrade
(cubiculum Parochiale).

V roku 1845 bol otvorený aj starobinec evanjelickej cirkevnej obce. Presbytérium pri
tejto príležitosti požiadalo mestskú radu o súhlas, aby aj u katolíkov mohlo zbierať
milodary na svoje humánne ciele; zároveň poprosilo o príspevok aj mestskú pokladnicu.
Mestská rada zbierku nielenže povolila, ale zo svojej strany odhlasovala podporu 100
zlatých pre túto novú inštitúciu. 5. septembra 1846 sa problematika dostala opäť na denný
program. Rada mienila podporiť ušľachtilý zámer. Vychádzala z toho, že tunajší Špitál sv.
Alžbety založený pred viac ako piatimi storočiami aj dnes disponuje s majetkom vyše 100
000 zlatých a prijíma len katolíkov. Poukázala, že uvedený chudobinec vďaka privilégiám
neplatí ani dane, ani desiatky. Pripomenula, že ten istý chudobinec niekoľkokrát zničený

požiarmi bol vždy obnovený vďaka spolupat-
ričnosti obyvateľov mesta. Nakoniec vy-
chádzajúc z toho, že schudobnení starci by
pripadli na starosť mestu, iniciovala – musí
sa poznamenať, že viac vedená účelom ako
historickou skúsenosťou – vyžiadať
príspevok od dvorskej pokladničnej rady
a po jeho získaní raz a navždy darovať
evanjelickému starobincu 1 000 zlatých z
domovskej pokladnice. Jeho navrhovatelia
Pavol Sumrák a Peter Hlaváč chceli spolu
so starobincom založiť aj sirotinec. Na
čiastočné vykrytie nákladov sa obrátili na
jeho veličenstvo so žiadosťou o povolenie
lotérie. Miestodržiteľská rada však prípisom
č. 5742 z roku 1845 ich žiadosť zamietla.

Spomeňme ešte hladomor v roku 1847
a náročné pomery, ktoré zaťažili najchudob-
nejšie vrstvy obyvateľstva v meste a jeho
okolí. Tieto osudové udalosti prinútili bansko-
bystrické slečny zomknúť sa do tábora na
zmiernenie biedy – do ženského spolku,
ktorý tu odvtedy funguje.

Hladomor spôsobený zlou úrodou pred-
chádzajúceho roka sa dostal na rokovanie
mestskej rady už 26. februára 1847. Na
program dňa sa dostala aj otázka žobrania,
ktoré sa nesmierne rozmohlo. Mesto zaplavili
cudzí žobráci a pochybné indivíduá, takže

panoval strach, že sa naruší osobná a majetková bezpečnosť, ak mesto včas nezasiahne.
Mestská rada sa usilovala v prvom rade zabrániť podomovému žobraniu. Preto

hodlala vyzvať obyvateľov na dobrovoľné dary, aby každý podľa svojich možností buď
týždenne, alebo mesačne ponúkol istú čiastku na zmiernenie chudoby. Z týchto obnosov
by nakŕmili tunajších aj cudzích žobrákov, avšak týchto by po jednom jedle vyhostili z
mesta. Plán bol onedlho prijatý, ale nevyriešená ešte zostávala starostlivosť o chudobných,
varenie a distribúcia stravy. Na tento účel musel vzniknúť ženský spolok.

Ženské srdce stvorené na konanie skutkov lásky a milosrdenstva i na vysušenie sĺz
trpiacich ani tentokrát nezaprelo svoje nositeľky. Banskobystrické slečny sa rad-radom
prihlasovali na hárky, ktoré boli po spomínanom zasadnutí mestskej rady rozdané medzi
mestské obyvateľstvo; za necelý mesiac spolok už bol na svete. Medzitým už aj meštianstvo
otvorilo svoje mešce, takže 23. marca pod vedením Karolíny Drexlerovej mohol spolok aj
započať činnosť. Vtedy bola uvarená prvá poživeň (chudobná polievka). Mestská spolková
pokladnica prispela na náklady sumou 200 pengő.

Akciu ženského spolku a mestskej rady si pozrel aj miestodržiteľský konziliár Anton
Ambro, ktorý tadiaľto prechádzal v marci. Osobne sa presvedčil o nutnosti všetkých
prijatých opatrení, ktorých súrnosť už teraz vyžadoval aj týfus rozširujúci sa po stopách
biedy. Príslušné kruhy vykonali všetko, čo bolo možné. Denne nakŕmili 90 ľudí tzv.
rumfortskou polievkou a inou stravou, za čo sa výdavky k 30. júnu vyšplhali na 973
zlatých 52 grajciarov. Koncom júla sa tu Ambro zastavil druhýkrát. Vzal na vedomie prijaté
opatrenia na zmiernenie biedy, o ktorých sa už ostatne zmienil na vyšších miestach. Pri
tejto príležitosti odovzdal pre banskobystrických chudobných 200 pengő z tej sumy,
ktorú kancelár gróf Juraj Aponi vo Viedni vyzbieral pre trpiacich v Hornom Uhorsku.

Emil Jurkovič
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Počiatky divadla v Banskej Bystrici siahajú do
polovice 16. storočia. Už v tomto období žiaci gymnázia
hrávali školské hry. Ani po príchode jezuitov (1648) sa
divadelný život v meste nezastavil a školské hry pokra-
čovali ďalej, teraz pod vedením jezuitov. V lete sa hralo
von, na voľných priestranstvách, v zime vo väčších miest-

nostiach. Popri školských hrách sa hrali aj veľkonočné pašie na Veľký piatok pred
mestským kostolom. V 2. polovici 18. storočia prichádzajú do Banskej Bystrice rôzne
kočovné divadelné spoločnosti a na jeho konci už v Bystrici vystúpili prvý raz aj
ochotníci. Prvá budova divadla bola postavená v r. 1840-1841 na dvore mestského
domu. Vzniklo tak kamenné divadlo
s kapacitou asi 300 ľudí, s lóžami, prie-
stranným javiskom a dvoma šatňami.
Toto divadlo existovalo a fungovalo
až do r. 1908, keď ho zničil požiar.

Pred 1. svetovou vojnou pôsobili
v Banskej Bystrici viaceré spolky
(napr. Slovenský tovarišský spolok,
Evanjelický spolok, dramatický
odbor Matice slovenskej), ktoré
príležitostne hrali divadelné pred-
stavenia, ale ich činnosť nebola
nijako organizovaná. Po 1. svetovej
vojne sa v Banskej Bystrici objavujú
pokusy vytvoriť stály divadelný sú-
bor. Už v septembri 1920 malo
v meste vzniknúť „divadelné druž-
stvo“, ktorého cieľom by bolo rea-
lizovať divadelné predstavenia
a prednášky a tiež postaviť v Ban-
skej Bystrici budovu divadla. Ako
sa to často stáva aj v súčasnosti,
realizácii zabránil nedostatok finan-
cií. Avšak niekoľko jednotlivcov sa
aj napriek tejto prekážke rozhodlo
vo svojich snahách pokračovať. Ako prvú uviedli Piskáčkovu operetu „Osudný
manéver“ a po jej úspechu nasledovala Bizetova „Carmen“. 25. marca 1922
voľné združenie divadelných ochotníkov v Banskej Bystrici vo dvorane katolíckeho
tovarišského spolku uviedlo veselohru v troch dejstvách od Boženy Vikovej-
Kunetickej „Vrkoč“. V miestnosti evanjelického spolku bolo na Silvestra 1923
uvedené divadelné predstavenie „Inkognito“, ktorého autorom je Ján Palárik.

Až v roku 1929 nastáva aj v tejto oblasti výrazný posun, kedy dochádza
k zlúčeniu dramatického odboru Matice slovenskej, TJ Sokol a Jednoty česko-
slovenských rotmajstrov a ku vzniku Mestského divadelného združenia, ochot-
níckeho súboru so 60 členmi. Jeho materskou scénou sa stala časť práve
vybudovaného Národného domu. Pripomeňme aj to, že po zničení kamenného
divadla požiarom sa na divadelné predstavenia v Banskej Bystrici využívali najmä
priestory Katolíckeho tovarišského spolku a Evanjelického spolku. Aj samotní
divadelní nadšenci ako jeden z hlavných problémov pociťovali fakt, že v Banskej
Bystrici sa nenachádza budova divadla. Zlom nastal práve v r. 1929, kedy bol
dobudovaný Národný dom. Divadelnú sálu v Národnom dome slávnostne otvorili
predstavením Sen noci svätojánskej 7. februára 1931.

Mestské divadelné združenie od svojho vzniku pravidelne na pôde Národného
domu uvádzalo predstavenia a každoročne pripravilo niekoľko premiér. V r. 1931
divadelné združenie v Banskej Bystrici usporiadalo prvé okresné divadelné
„závody“ a režisérsky kurz. Na tieto „závody“ sa prihlásilo okolo 11 divadelných
krúžkov zo stredného Slovenska. Aj Ústredie slovenských ochotníckych divadiel
a Matica slovenská považovali tieto prvé divadelné „závody“ na Pohroní za úspešné,

a vyslovili prianie, aby sa v budúcnosti konali pravidelne. Divadelné združenie si
napríklad v r. 1932 zahralo na doskách banskobystrického Národného domu divadelnú
hru v troch dejstvách od Ivana Stodolu „Kráľ Svätopluk“, spevohru „Sedliacka
princezná“ Josefa Kajetána Tyla. V marci 1933 divadelné združenie uviedlo divadelnú
hru Ferka Urbánka „Pani richtárka“, v apríli veselohru „Uzol“, ktorá sa stretla
s pozitívnymi reakciami aj u kritiky a o rok neskôr napríklad Šrámkove „Leto“. V r.
1937 sa Mestské divadelné združenie predstavilo s hrou Karla Čapka „Biela nemoc“
a v r. 1938 hrali „R.U.R.“, Tajovského „Matku“, či Čechovove „Pytačky“.

Nemožno však zabudnúť ani na mnoho hosťujúcich súborov, ktoré každoročne
obohatili banskobystrickú divadelnú scénu. Pravidelne v Banskej Bystrici hosťovalo

napríklad Slovenské národné divadlo. Chronologicky si
predstavme aspoň niekoľkom súborov, ktoré sa v meste
predstavili. V r. 1925 Slovenské národné divadlo odohralo
niekoľko divadelných predstavení, napríklad dielo od G.B.
Shawa „Pigmalion“. Aj v r. 1927 (28.5.-2.6.) malo Slovenské
národné divadlo v Banskej Bystrici 7 predstavení. Uviedlo
napr. drámu Ivana Stodolu „Náš pán minister“ alebo dramatickú
báseň Imricha Madácha „Tragédia človeka“. Východoslo-
venské národné divadlo z Košíc vystúpilo v Národnom dome
v r. 1930 s cyklom desiatich operných a operetných hier.

Podľa dostupných informácií nie s príliš veľkým úspechom
sa skončil cyklus hier stredoslovenského divadelného súboru,
ktorý bol uvedený v Banskej Bystrici začiatkom r. 1931. Ako
uviedla vtedajšia riaditeľka súboru Mária Nováková predčasné
ukončenie pramenilo „v nepochopení obecenstva“. Bystričania
si tiež v r. 1932 mohli vychutnať zájazd prof. Skupy s neza-
budnuteľnými Spejblom a Hurvínkom. Publiku ponúkli predsta-
venie pre deti „Spejbl a Hurvínek na ceste okolo sveta“ a pre
dospelých predstavenie „So Spejblom do stratosféry“. V r.
1933 Slovenské národné divadlo uviedlo v Národnom dome
napríklad hru „Nový život“ od J.G. Tajovského, Urbánkovu
rozprávku pre deti „Janko a Anička“ a opery „Čert a Káča“ a
„Predaná nevesta“. Pravdepodobne vrchol sezóny predstavo-
valo májové vystúpenie 1933 Osvobozeného divadla s Janom
Werichom a Jiřím Voskovcom. Program bol akýmsi kaleido-

skopom ich najúspešnejších vystúpení z celej dovtedajšej javiskovej produkcie
od „Vest Pocket Revue“ až po „Svet za mrežami“. Napriek tomu, že predstavenie
bolo vypredané, pravdepodobne to nebolo jedno z ich najvydarenejších vystúpení,
pretože „z rôznorodých častí zostavená kocka pôsobila dojmom roztrieštenosti
a nesúrodosti“. V r. 1936 vystúpilo v banskobystrickom Národnom dome „D 36“
– divadlo Emila Františka Buriana so „Žobráckou operou“.

Čo sa týka prípravy divadelného predstavenia, usporiadateľ musel dostať od
mestskej rady a okresného úradu povolenie na predstavenie. V prípade, že
divadelné predstavenie nebolo spojené s tanečnou zábavou a Mestská rada
spravidla vyhovela žiadosti usporiadateľa a došlo k oslobodeniu od tzv. zábavnej
dane. Okresný úrad tiež vyslal na dané predstavenie jedného konceptuálneho
úradníka, ktorému musel usporiadateľ zabezpečiť jedno voľné sedadlo počas
predstavenia. Jednotlivé divadelné predstavenia sa v medzivojnovom období taktiež
nezaobišli bez policajnej asistencie.

Na záver, pre lepšiu ilustráciu, spomeňme ešte štatistické údaje o divadelných
predstaveniach v Banskej Bystrici za r. 1935. V r. 1935 bolo vo všetkých stálych
divadlách v meste odohraných 24 predstavení (z toho 10 popoludňajších a 14
večerných). V prevažnej väčšine hrali divadelné súbory po slovensky resp. česky,
len tri diela boli predstavené publiku v inom jazyku (nemeckom, anglickom, fran-
cúzskom). Z celkového počtu predstavení bolo odohraných 5 činohier, 3 veselohry,
3 operety a 3 tragédie. Ďalších 13 predstavení zahralo 13 divadiel mimo stálych
súborov a bábkové divadlo v tomto roku odohralo 24 predstavení.

                                                Ivana Dianová

Napriek tomu, že vznik a vývoj divadla siaha ďaleko do minulosti, dodnes si divadlo zachováva významné postavenie
v oblasti kultúry a umenia. Inak tomu nebolo ani v medzivojnovom období (1918-1939). Možno povedať, že divadlo
v tomto období patrilo k jedným z najobľúbenejších foriem trávenia voľného času na Slovensku. Dôvodom tejto situácie
je nesporne aj fakt, že ostatné dramatické umenia (okrem najstaršieho, divadelného umenia do tejto skupiny patria aj
filmové a rozhlasové) v tom čase neoslovili také široké publikum ako je tomu dnes. Druhý, rovnako významný je fakt, že
v tomto období dochádza k prvým krokom, ktoré smerovali  ku vzniku profesionálnych divadiel na Slovensku. Na
Slovensku do začiatku druhej svetovej vojny vznikli tri profesionálne divadlá a to v roku 1920 Slovenské národné
divadlo v Bratislave, v roku 1924 Východoslovenské národné divadlo v Košiciach a v roku 1934 Slovenské ľudové divadlo
v Nitre. V ostatných mestách Slovenska, teda aj v Banskej Bystrici, naďalej fungovali len divadlá ochotnícke.

Dobový plagát zo zbierok Štátneho archívu v B. Bystrici.



Po rozpade Rakúsko – Uhorska a vzniku prvej
ČSR boli na Slovensku namiesto maďarských
úradníkov, pokiaľ títo neostali v štátnej službe,
dosadzovaní Česi, pretože odborne vyškolených
Slovákov bol nedostatok. Uhorské kráľovské lesné
riaditeľstvo v Banskej Bystrici sa po prevrate zmenilo na

Riaditeľstvo štátnych lesov a majetkov. Maďarského riaditeľa Vojtecha
Temešváryho nahradil v marci 1919 Julius Indra, ktorý bol poverený vedením
do vymenovania riaditeľa. Tým sa stal ministerský radca Ing. Dr. Josef Opletal.

Zaujímavé spomienky na obdobie pôsobenia v Banskej Bystrici uvá-
dza Ing. Dr. Josef Opletal vo svojej knihe Moje paměti (Brno 2005),
z nového vydania ktorej vyberáme niekoľko úryvkov.

Do funkcie riaditeľa nastúpil 23.7. 1919, o čom píše: „Jako ředitel
tohto státního majetku ocitl jsem se tedy v lesnickém a pracovním ráji,
octl jsem se však i v pozemském ráji, v rozkošném městečku, o kterém
Slováci říkají: za živa v Banské Bystrici, po smrti
v nebi“. Nadchlo ho aj sídlo riaditeľstva:
„...ředitelství samo bylo umístěno v nádherné,
krátce před válkou postavené prostorné budově,
možno říci paláci“.

Samotné mesto charakterizuje takto: „Banská
Bystrica jest svou polohou v lesnatém přívětivém
kraji na břehu Hronu, svou výstavností, úpravností
a čistotou rozhodně nejkrásnejším krajinským
městem Slovenska. Jest to bohaté městečko, ve
kterém pulsuje čilý kultúrní a hospodářský ruch a ve
kterém mají svá sídla četné úřady, školy a různé
instituce“.

Zmieňuje sa aj o spoločenských pomeroch:
„Mé postavení přinášelo s sebou, že jsem se
úředně stýkal s úřady a s různými čelnými osob-
nostmi města. V Banské Bystrici byl též čilý spole-
čenský život, byly pořádány zábavy různého
druhu, ochotnická divadelní představení,
koncerty, plesy, přednášky, slávnostní obědy
a večeře, rauty a pod., kde se scházela a vzá-
jemně znala inteligence města. Považoval jsem
proto za svou společenskou povinnost, abych
po svém příchodu do Banské Bystrice vykonal
návštěvy u přednostů úřadů a jiných významných
osobností. Bylo totiž – na rozdíl od českých zemí
– na východě bývalého Rakouska a též na
Slovensku zvykem, a to zvykem dobrým, že nově
příchozí vykonávali u tamních usedlých osobností nástupní, t. j. jakési
seznamovací návštěvy. Když jsem si opatřil seznam osob, kterým jsem
hodlal vykonat návštěvy, tu jsem teprv došel k poznání, co všechno
Banská Bystrica skrývá ve svých zdech. Byli to: župan, župní radca,
měšťanosta, předseda sedrie (krajského soudu), státní návladní,
tabulární soudce, okresní soudce, báňský kapitán, finanční ředitel,
vojenský velitel, řimskokatolický a evangelický farář, poštovní ředitel,
ředitelé hlavního a dívčího gymnasia, semináře, obchodní, měšťanské
a ľudové školy, státní lesní, státní hospodářský inspektor, školní
inspektor, přednostové berního, stavebního, kulturtechnického úřadu
a měděného hamru, hlavní služní, hlavní notař, velitel četnictva a jiní.
Trvalo několik týdnů než jsem své návštěvy odbyl“.

Osobitnú pozornosť venoval banskobystrickému námestiu:
„Pozoruhodností města je hlavní náměstí s řadou starobylých domů,
jejichž průčelí nestojí ve stavební čáře nýbrž šikmo, takže z oken
vyčnívajících rohů lze střelbou ovládat celé náměstí. Jest to zbytek
středověkého zařízení, kdy města byla opevněna a upravena k obraně.
Tento starobylý ráz náměstí ruší poněkud moderní budova lesního
ředitelství, ač i ta je ozdobena památkou ze starých dob, soškou Panny
Marie, která stávala nad vchodem staré budovy a byla při jejím bourání
zachráněna a umístěna ve výklenku průčelí nové budovy. Na náměstí

konaly se několikrát týdně trhy, kde se scházelo okolní obyvatelstvo
s produkty všeho druhu: drůbeží, zeleninou, ovocem, sýrem, obuví,
textilem, hračkami, různými tretkami aj. Náměstí hemžilo se lidmi, bylo
tam plno odpadků a smetí, k poledni všechno rázem zmizelo
a v hodině bylo náměstí dokonale vymeteno, naprosto čisté. Uprostřed
náměstí byla veliká kašna , kolem ní květinová výzdoba, uprostřed
kašny metal vodotrysk mohutný proud vody do výše asi 20 m, na jehož
vrcholu si pohrával velký kaučukový balon. V letních měsících hrávala
na náměstí před budovou lesního ředitelství k večeru vojenská hudba,
náměstí oživlo na rozdíl od dopoledne městským obyvatelstvem. Na
náměstí poletovala hejna holubů, kteří patřili k inventáři města, pobíhali
mezi chodci, byly tak krotcí jako holuby na náměstí sv. Marka
v Benátkách. V první době mého pobytu v Banské Bystrici bylo město
cílem četných návštěv. Nebylo nikoho, kdo zajel na Slovensko, aby
nenavštívil Banskou Bystrici, návštěvy se jen hrnuly. Služebně přijíždeli

skoro všichni ministři, přijížděli i jiné významné
osobnosti, tak vyslanci (britský vyslanec Clerk,
francouzský vyslanec aj.), maršál Petain,
generálové Pellée a Mittelhauser, plukovník
Šnejdárek, houslista Ondříček a jiní. Ti všichni
bývali ubytováni v mém služebním bytě o devíti
pokojích“.

Zaujímavý bol najmä pobyt plukovníka
Šnejdárka: „Nějaký čas bydlel v mém bytě též
tehdy ještě plukovník francouzských legii
Šnejdárek s rodinou, avšak ne jako host, nýbrž
jako voják, který byt rekvíroval. Po svém vítězném
postupu na Slovensku stál tehdy Šnejdárek na
vrcholu své slávy. Bylo to divné ubytování. Určitou
hodinu objevila se vojenská hudba před
ředitelstvím, četa vojáků ve zbrani utvořila špalír,
zaznělo zcela neobvyklé intrádo hudby zvlášť
komponované pro tyto slávnostní okamžiky.
Šnejdárek oděn francouzskou uniformou vystou-
pil s paní a hošíkem z auta a kráčel špalírem do
budovy ředitelství. Když překročil práh dveří, byl
ze dveří vystrčen koňský ocas na dlouhej žerdi.
To si Šnejdárek asi zavedl jako obdobu státní
vlajky, která se objevuje nad Pražským hradem
anebo v Lánech, když tam vkročí president
republiky. Když jsem druhého dne vkročil do jeho
(svých) pokojů, abych se dotázal, má-li nějaká
přání, naskytla se mi divná podívaná – Šnejdárek

klečel, lokty opřeny o podlahu, představuje tak koně, na kterém seděl
jeho synek, úplně dle vzoru Napoleona I., který si stejným způsobem
hrával s římským králem. Šnejdárek měl zvláštní osobní stráž, byla to
četa asi desíti vojáků ve francouzských uniformách, říkalo se jim Ašanti.
Byly to odvážní chlapíci všeho schopní. Jednoho dne za nepřítomnosti
Šnejdárka slyšel jsem z jeho pokojů veliký rámus, bouchání sekerou
a pod. Když jsem tam zašel, viděl jsem, jak Ašanti rozbíjejí veliké bedny
s kuřivem, které rekvírovali někde v tabákovém skladě. Tehdy byla o kuřivo
velká nouze, v lesním ředitelství nastal blahobyt, byl obdarován kdekdo,
a to hojně. Jak jsme se později dovědeli, měl s tím Šnejdárek opletačky,
neboť rekvisice beden byla považována za krádež státního majetku“.

Ing. Dr. Josef Opletal sa žiaľ v Banskej Bystrici zdržal len krátko. Od
1.4. 1921 odchádza  na Generálne riaditeľstvo štátnych lesov a majetkov
do Prahy. Sám uvádza, že sa mu ťažko lúčilo so svojim pôsobiskom
v Banskej Bystrici a prácou, ktorú vykonával s rozkošou, spolupracov-
níkmi a najmä so slovenskými lesmi, ktoré mu prirástli k srdcu. Na jeho
miesto nastúpil Ing. Vojtech Kelemen.

Július Burkovský
Literatúra:
Opletal, J. : Moje paměti. MZLU v Brne a Lesy ČR, s. p., Brno, 2005,

445 strán.

Ing. Dr. Josef Opletal (1863 – 1953) bol prvým riaditeľom Štátnych lesov a majetkov v Banskej Bystrici (1919 – 1921)
a prvým generálnym riaditeľom Československých štátnych lesov a majetkov v Prahe (1921 – 1923), vysokoškolským
profesorom (1923 – 1934) a rektorom Vysoké školy zemědělské v Brne (1928 – 1929).
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 KAPUSTOVÁ POLIEVKA
Z dobrej kyslej kapusty (zelí) zo

suda vezme sa toľko kapustnice,
koľko je treba. Ak je veľmi kyslá,
vezme sa menej a doleje sa vodou.
Niekto rád čistú, vtedy sa musí
precediť, iní radi niekoľko kúskov
kapusty v nej.

Do polievky pridá sa svieža bravčovina, aká
je pri ruke. Zvlášte pri zakáľaní (zabíjaní) jesto
také kúsky a kosti, ktoré mäsiar na bok odloží.
Tiež sa môže pridať i oblička, prípadne kúsok
pečenky, slziny a modzgy. Kto chce, dá i kl-
básku, ale tá musí sa dať pozdejšie, aby sa
nerozvarila. Taktiež pridajú sa sušené hríbky,
ktoré sa boly v teplej vode obmyly a potom
posekaly. Predtým zvyklo sa dať i niekoľko
sušených slivák, ktoré sa rozvaria a kostky na
spodku ostanú. Tieto že dodajú polievke zvláštnu
chuť a tmavú barvu. Inde zase pridajú niečo žltej
kaše.

Keď tak polievka vrela a mäso je mäkké,
zapraží sa polievka tmavou cibuľkovou zápraž-
kou. Cibuľka môže sa i do hrnca pridať a tak
nechá sa ešte niekoľko minút vrieť. Niekde
zvyknú kapustovú polievku pritrepať smotánkou,
ale keď je dobre pripravená, je toho nie treba.
Ku polievke pridá sa užiarený, na kocky pokrájaný
chlieb, alebo len malé smidôčky.

Dobrú chuť !
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Prvé vydanie „Novej
kuchárskej knihy“, ktorú
zostavila Terézia Vansová,
vyšlo nákladom F. Klimeša
v Liptovskom Sv. Mikuláši
v roku 1914. Táto kniha
„obsahuje vyše deväťsto
osvedčených a vyzkúse-
ných predpisov, ktoré
zodpovedajú požiadav-
kám jednoduchej i meš-
ťanskej kuchyne“.

V „Predmluve k prvému
vydaniu“ píše: „Kniha táto
je sostavená väčšinou
z tých predpisov, ktoré
boli uverejňované v Den-
nici asi od I. až do X.
ročníka. Sú to predpisy

osvedčené a spoľahlivé – zodpovedajú požiadavkám tak jednoduchej,
ako i zjemnelej meštianskej kuchyne“ a dodáva: „Zachovajte si, že
kuchyňa je pre udržanie ľudského zdravia omnoho dôležitejšia než
apatéka. A že poriadna kuchyňa je známkou dokonalej domácnosti.“

Po úspechu prvého vydania prišlo na rad ďalšie. V „Predmluve k dru-
hému vydaniu“ z júna 1925 autorka konštatuje zložitosť povojnových
pomerov: „Prišla vojna a zprevracala všetko jestvujúce čím hore tým

dolu... Vymýšľali sa nové
predpisy, varenie sa zjed-
nodušilo a tak sa mnohí
naučili úsporne variť...
Zdalo sa nám, že táto
kniha nám už nikdy viac
nebude potrebnou... Ale
hrozná tá vojna sa minula
– nechajúc nám mnohé
naučenie a mnohú dra-
ho zaplatenú zkúsenosť...
Pre naše kuchyne môže-
me už všetko dostať, čo

sme ťažko postrádali, len ceny, tie snáď už nikdy nebudú také, ako
boly... Už nedostaneme vajce za groš, ani za päť halierov droždia.“
Tretie, rozšírené vydanie z roku 1930 malo rovnaký názov i vydavateľa
ako predchádzajúce.

Zaujímavé sú už úvodné časti knihy s mnohými dobrými radami
zameranými na prípravu pokrmov, zásoby potravín, striedanie pokrmov,
„jedlopisy“ na jednotlivé dni, slávnostný obed a večeru, studené pokrmy
k čaju alebo na domáce zábavy, rýchlu prípravu pokrmov pre nečakaných
hostí („...Veď od jakživa my Slovania sme bývali pohostinní – a čo hneď
Slovan dal hosťovi len chlieb so soľou, ale vždy to bolo aj s dobrou
vôľou“). Osobitná pozornosť je venovaná pravidlám stolovania („...Vkusne
a súladne upravený stôl so sňahobielym prádlom, priesvitným porce-
lánom, jemným sklom a lesknúcim sa náčiním je radosťou i pýchou
panej domu“), prestieraniu, úprave mís, obsluhe a najmä chovaniu sa pri
stole („...Dodržiavať obyčaje a spôsoby pri stole je najprednejšou
požiadavkou slušného držania sa, takzvaného bontonu“).

Kuchárska kniha obsahuje „predpisy“ na prípravu polievok, na závarky,
cestá a prídavky do polievky, na omáčky, prídavky k varenému mäsu
a pečienkam, na predkrmy (assiettes),  prívary, ďalej na prípravu rýb, na
pečienky z domácich zvierat, na prípravu „drôbeže“ a domáceho zajačika,

diviny a šalátov, na varené múčniky, okružníky, záviny (štrúdle),  kysnuté
cestá, vyprážané cestá, maslové a krehké cestá, na „rulády“, omelety
a krémy,  puddingy, „kochy“ a „výbehy“, na torty, zákusky a cukrovinky,
na krémy a „mrazivá“, ako aj na zavárané ovocie a lekváre, nakladanie
kapusty, úpravu „ugoriek“ a odkladanie zeleniny na zimu. Sú tu aj predpisy
na pečenie chleba, podplameníkov, „parovcov“ a koláčov, ako aj na prípravu
zakáľačkových špecialít, ríbezľového vína a ovocného sirupu i varenie
čaju a kávy.

Z kurióznejších, dnes už nepoužívaných spôsobov spomeňme aspoň
predpis na prípravu čvíkoty (kvíčaly) na pečienku, alebo na čvíkoty plnené,
pražené, či s puddingom, prípadne na pečené jarabice na teplo, jarabice
na studeno s aspikom, jarabice s kelom, salmis (salmi) z jarabíc alebo na
prípravu sluky (šnepf), a najmä predpis na prípravu rakovej polievky.

Pre čas nadchádzajúcich Vianoc z kuchárskej knihy vyberáme
Vansovej recept na kapustovú polievku.

Katarína Burkovská

Literatúra.
Vansová, T. : Nová kuchárska kniha. Vydal a tlačil F. Klimeš, Liptovský

Sv. Mikuláš, 1914 s. 414.
Vansová, T. : Nová kuchárska kniha. Vydal nakladateľ F. Klimeš,

Liptovský Sv. Mikuláš, 1930.
Vansová, T. : Recepty prastarej matere. Vydavateľstvo IKAR a. s.

Bratislava,  1998, s. 423.

Slovenská spisovateľka Terézia Vansová (1857 – 1942) sa vo svojej tvorbe najskôr venovala  sentimentálnej poézii,
neskôr próze vrátane biografií, a pokúsila sa aj o dramatickú tvorbu.  Najúspešnejším bol jej prvý slovenský román pre
ženy Sirota Podhradských (1889), ako aj  prózy pre mládež Paľko Šuška (1903) a Danko a Janko (1905). V rokoch 1898 –
1914 vydávala pre ženy časopis Dennica a v rokoch 1921 – 1924 redigovala v Banskej Bystrici časopis Slovenská žena.
Menej známe je, že zostavila aj kuchársku knihu, ktorej tri vydania vyšli ešte počas jej života. Faksimile tretieho vydania
z roku 1930 vyšlo v roku 1998 pod názvom Recepty prastarej matere. Terézia Vansová od roku 1911 až do svojej smrti
(1942) žila a tvorila v Banskej Bystrici.

Autorka vo svojej pracovni.

Pôvodná podoba domu Vansovcov na Fortničke.
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Najstaršia správa o telesnej výchove, ako o nepovinnom predmete,
sa nachádza vo výročnej správe Štátneho vyššieho gymnázia v Banskej
Bystrici za školský rok 1853/54. Krúžok viedol žiak gymnázia Juraj
Hajnovský pod dozorom členov profesorského zboru. Škola nemala v tom
čase žiadne priestory pre túto činnosť, cvičilo sa vo voľnej prírode,
obyčajne od polovice mesiaca mája do konca školského roku - do záveru
júla. Okrem poradových cvičení a cvičení na náradí sa pestovali už aj
disciplíny ľahkej atletiky - skoky a behy.

V školskom roku 1857/58
viedol telovýchovný krúžok učiteľ
Hryniewski. Najúspešnejších
telocvikárov odmenili na konci
školského roku za vynikajúce
výsledky (boli to napr. žiaci Zaymus,
Slobodný, Furmann, Móry). Ako
nepovinný predmet sa vyučovala
telesná výchova aj v ďalších
rokoch. V školskom roku 1864/65
viedol krúžok J. Chocholouš,
v školskom roku 1865/66 žiak 8.
triedy Karol Zenner.

Ako povinný predmet sa začala
telesná výchova vyučovať od roku
1867 a to dve hodiny týždenne v
1. až 6. triede školy. Vyučoval učiteľ
Vencel Heine. Od roku 1869 sa vyučoval telocvik vo všetkých triedach (2
hodiny týždenne), zabezpečoval ho Fridolín Šťovík, od roku 1876 Július
Bakhmann. Neskôr sa vedľa povinného telocviku začal organizovať aj
krúžok ľahkej atletiky a postupne aj iných športov.

Atletický krúžok viedol pri škole Július Wirth (inak učiteľ gréčtiny) a
zorganizoval aj prvé podujatia, ktoré sa stali pre školu tradičnými a konali
sa od roku 1891 vždy v mesiaci júni.

Ľahkoatletické podujatia vyvrcholili pochopiteľne v roku 1895, kedy
sa začali už pripravovať olympijské športy. V dňoch 27. - 28. mája 1895 sa
konali na Horných lúkach v Banskej Bystrici (medzi Majerom a dnešnou

železničnou stanicou) oblastné telovýchovné slávnosti a preteky
všeobecnej zdatnosti školskej mládeže. Akcie sa zúčastnili športovci z
20 škôl (1 109 žiakov). Hlavným organizátorom podujatia bol učiteľ Wirth.

Na pretekoch v Budapešti 1. júna 1896 sa zúčastnili aj žiaci bansko-
bystrického hlavného gymnázia a jeho žiak (zo 6. triedy) Jozef Riesz sa
umiestnil na 1. mieste v behu na 150 metrov.

Po odchode Júliusa Wirtha vyučovalo telesnú výchovu na gymnáziu
niekoľko ďalších profesorov (zväčša mali aj oni iné aprobácie). Z nich

uvedieme aspoň niekoľkých - Ladislava Turjaja, Františka Glatza a Štefana
Fajtha.

Prvý atletický športový spolok „Beszterczebányai Sport Club“ bol
založený 27. apríla 1900. Mal 70 členov a jeho predsedom sa stal Otto
Pánczel. Vedúcim atletického oddielu bol Štefan Zachar. Klubovými
farbami sa stala červená a biela. Medzi úspešných atlétov tohto obdobia
patrili K. Styk a J. Koller.

Igor Chromek
Spracované podľa výročných správ Štátneho vyššieho gymnázia a dobovej
tlače.

Životná púť niekdajšieho bansko-
bystrického evanjelického farára –
kazateľa Samuela Miklera začína
v baníckej rodine, v Hodruši Hámroch,
dňa 1. júla 1835. Študoval na evan-
jelickom lýceu v Banskej Štiavnici, teo-
lógiu v Prešove a pedagogiku v Kluži.

Ako ev. a. v. farár slúžil v Kölcsi
a v Carei. V rokoch 1873 – 1884 bol
profesorom nemčiny a prírodopisu na
kalvínskom lýceu v Nagykörösi. Napo-
kon ho povolali na uvoľnené miesto
po zosnulom Antonovi Penzelovi za
trojrečového evanjelického farára do
Banskej Bystrice. Svoje miesto zaujal
na ev. fare 27. apríla 1887, kde pôsobil
plných 22 rokov až do svojej smrti
29. novembra 1909. Samuel Mikler
bol literárne činný už od svojich študentských čias. Bol autorom lyrických básní
i oslavných veršov, ktoré uverejňoval pod pseudonymom „Zatáraný“. Preložil
nemecký historický epos Gudrun, ktorý však ostal v rukopise. Napísal a vydal
históriu evanjelického kostola v Banskej Bystrici. Na základe fotografie, ktorú
vyhotovil profesionálny fotograf pred sto rokmi (1905) pred farskou budovou
pripomeňme si rodinu Samuela Miklera vyobrazenú na tomto obrázku:

Horný rad zľava – Eugen Dil-lnberger (1875–1950) švagor Samuela Miklera;

Andrej Stollmann (1852–1933) pro-
fesor kreslenia, zať Samuela Mik-
lera; Rastislav Mikler (1862 –1953);
Samuel Mikler (1870–1933);
Dr. Miloslav Mikler (1867 –1950);
Dr. Blažej Mikler (1874–1961).

Stredný rad od ľava: Seré-
na Stollmannová (1888–1975),
dcéra Andreja Stollmanna;
Seréna Miklerová (1879–1965);
Emília Miklerová–Stollmannová,
manželka Andreja Stollmanna,
matka 9 detí; Henrieta Miklerová
rod. Fischerová (1841–1925),
manželka Samuela Miklera ev.
farára, matka 10 detí; Samuel
Mikler (1835–1909) ev. farár,
básnik a spisovateľ; Hermína
Miklerová, rod. Dillnbergerová
(1873–1943), manželka Milo-
slava Miklera; Zlatica Mikle-

rová, rod, Drottnerová (1880–1953), manželka Blažeja Miklera.
Spodný rad od ľava – Gustáv Stollmann (1900–1998), syn Andreja

Stollmanna; Tibor Stollmann (1895–1960), syn Andreja Stollmanna; Lenka
Stollmannová (1894–1977), dcéra Andreja Stollmanna; Karol Stollmann (1897
–1976), syn Andreja Stollmanna; Edita Miklerová (1901–1981) a Rušika
Miklerová (1903–? ), dcérky Zlatice Miklerovej.

Andrej Stollmann

Historické odtlačky pečiatok niektorých športových klubov v Banskej Bystrici

V slávnom roku, kedy si mesto Banská Bystrica pripomenulo významné výročie udelenia mestských práv, zavŕšilo aj
150 rokov telovýchovy a športu na svojom území. Tento článok uvádzame oneskorene aj preto, že v rámci hlavných
osláv, na vedeckej konferencii, neodznel ani jeden referát, ktorý by sa venoval tejto problematike. Chceme takto
históriu mesta o tieto fakty doplniť.
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V ktorej životnej fáze sa naše mesto a my nachádzame dnes? Ako sa
hovorí, až budúcnosť ukáže. Z pohľadu súčasníka a rodeného Bystričana
však už teraz môžem konštatovať, že spokojnosť a hrdosť sa vytrácajú.
Banská Bystrica pomaly ale isto stráca svoju typickú atmosféru. Na jednej
strane rastie, nielen do počtu obyvateľov ale i urbanisticky, na strane
druhej však zároveň stráca svojho ducha, svoju vnútornú energiu, ktorá
bola pre Banskú Bystricu tak charakteristická a kvôli ktorej sa mesto oplatilo
vždy navštíviť. V čom hľadať príčinu súčasného stavu?

Na väčšinu otázok už dávno poznáme odpoveď, stačí sa pozrieť do
minulosti. Dá sa povedať, že Banská Bystrica nebola v rámci nadväzovania
živých kontaktov nikdy viac odrezaná od okolitého sveta a tak zameraná
sama na seba, ako je dnes. Obzrime sa teda a dajme sa poučiť históriou.
Ako je všeobecne známe, v období stredoveku a začiatkom novoveku
bolo tunajšie nerastné bohatstvo predmetom celosvetového obchodu.
Meď nepriniesla Banskej Bystrici len financie, ale i slávne meno a kultúrne
kontakty. Neskôr, keď ťažba medi upadla, Banská Bystrica sa stala kultúrnym
a vzdelanostným centrom. Spoločenský štandard a postavenie mesta
stredoeurópskeho významu si udržala až do prvej polovice 20. storočia. A
aké sú naše kontakty v rámci Európy dnes?

V krátkosti by som situáciu zhodnotil asi tak, že kontakty sú, ale príliš
strnulé a formálne. V minulom režime sme si zvykli, že všetko ide akosi
samo, mimovoľne popri nás. Žiaľ, asi toto je jedno z najhorších dedičstiev
komunizmu, ktoré je zakorenené v našich ľuďoch. Z toho potom vyplýva aj
pesimistický pohľad väčšiny Slovákov, a teda aj Bystričanov, na súčasný
život. Preto považujem za potrebné nadviazať na osvedčené tradície,
pravdaže v modernom ponímaní. Baníctvo už navždy zostane minulosťou,
ale oblasti kultúry a vzdelávania treba rozvíjať naďalej.

Nemôžem nespomenúť turistický ruch, od ktorého toľko v súčasnosti
očakávame. Mnohí už pochopili, že návštevníkom mesta a okolia nestačí
len krásna príroda a pekné námestie. Na to, aby sem prichádzali turisti
cielene, treba zainteresovanosť nielen ľudí pracujúcich v cestovnom ruchu,
ale i samotných obyvateľov mesta. Treba ich prebudiť z letargie, aby mesto
neprežívalo, ale žilo.

Mojím želaním je, aby Banská Bystrica pre svojich obyvateľov nebola
len miestom ich bydliska a pracovných povinností, ale niečo oveľa viac;
mestom, ktoré budú mať radi a na ktoré budú hrdí. Potom sa možno obnoví
ten starý duch mesta z dôb minulých. Ako spomienku na tieto časy
uvádzam niekoľko úryvkov z prvej polovice 20. storočia, z ktorých na nás
dýcha nostalgia. Človek si po prečítaní týchto riadkov len povzdychne,
ako sa tým Bystričanom kedysi dobre žilo.

Zo spomienok Jozefa Opletala :
... v letních měsících hrávala na náměstí před budovou lesního

ředitelství k večeru vojenská hudba, náměstí oživlo na rozdíl od
dopoledne městským obyvatelstvem. Na náměstí poletovala hejna
holubů, kteří patřili k inventáři města, pobíhali mezi chodci, byli
tak krotcí jako holubi na náměstí sv. Marka v Benátkách.

Vprvní době mého pobytu v Banské Bystrici bylo město cílem
četních návštev. Nebylo nikoho, kto zajel na Slovensko, aby
nenavštívil Banskú Bystrici, návštěvy se jen hrnuly. Služebně při-
jížděli skoro všichni ministři, přijížděli i jiné významné osobnosti,
tak vyslanci (britský vyslanec Clerk, francouský vyslanec aj.),
maršal Petain, generálove Pellée a Mittelhauser, plukovník
Šnejdárek, houslista Ondříček a jiní...

Sprievodca Banskou Bystricou, zostavil Ľudovít Lupták (1937):
... Banská Bystrica ako klimatické mesto je vyhľadávané

letnými hosťami, ktorí tu strávia príjemne svoje prázdniny a mesto
vyhľadávajú skoro každoročne. Ubytovanie je príjemné a i ten
najnáročnejší hosť nájde tu svoje pohodlie....

...Banská Bystrica má veľkú tradíciu športovú, je tu veľmi vyvinutý
a čulý život športový. Nemálo prispieva tomuto fakt,  že B. Bystrica je
mestom škôl: nižších pokračovacích, stredných , odborných a aj
vysokej školy a tiež, že je mestom úradov, ktorých príslušníci tiež vo
veľkej miere pestujú mnohé druhy športu. Je mestom moderného
pokroku telesnej výchovy a miestne úrady spolu s četnými spolkami
venujú veľkú pozornosť telesnej výchove po každej stránke...

... V dnešnej dobe není snáď športu, ktorý by sa v Banskej Bystrici
nepestoval. Z novopribudlých vzpomenieme: Volleyball, basketball,
baseball, ktoré sa rozšírily a veľmi zobecnely, hlavne zásluhou
miestnej YMCY, ďalej ping-pong, cyklistika, boxing, hádzaná, jazda
na koni, crickett, vodné športy, automobilizmus atď Po prevrate
pestuje sa veľmi telocvik v silných miestnych spolkoch Sokola, Orla,
RTJ a Makabi. Tiež lyžiarstvo len po prevrate sa  „zobudilo zo spánku“,
do tej doby pestovalo sa len na „vzor“. Ban. Bystrica sa môže v dneš-
nej dobe pochlubiť jedným z najlepších lyžiarskych môstkov ČSR....

Staré dokumenty nám približujú minulosť, roky keď mesto patrilo k
najkrajším v republike. Poučme sa z histórie a využime spoločne potenciál
dnešných Banskobystričanov. Urobme všetko pre to, aby Banská Bystrica
nezostala len v slávnej histórii, ale aby sa prebudila do novej budúcnosti.
Úprimne verím, že je to v  našich silách a v našej vôli.

Ján Chladný

Ako v živote človeka, tak aj v živote miest sú rôzne obdobia. Niekedy sa darí viac a inokedy zase menej. Keď je človek
šťastný a spokojný, povedané slovami básnika, prekvitá. Keďže tvárou mesta sú najmä jeho obyvatelia, práve ich
vnímanie života sa odráža na vonkajšom zjave a atmosfére mesta. Ako prekvitajúce by som charakterizoval mesto,
ktorého obyvatelia sú spokojní a hrdí na miesto, kde žijú.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
SR ako riadiaci orgán pre Sektorový operačný
program Ľudské zdroje schválilo žiadosť o posky-
tnutie nenávratného finančného príspevku z ESF
pre Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského v
Banskej Bystrici na školský rok 2006/ 07 pre projekt
s názvom Nová dimenzia vzdelávania
mladého človeka.

Cieľom schváleného projektu je prispieť k reforme školstva,
k vzdelávaniu na gymnáziách zavedením nového voliteľného predmetu
cestovný ruch v geografii v štvrtom ročníku gymnaziálneho štúdia.

Projekt je zameraný hlavne na študentov, ktorí sa po maturite  chcú
ďalej venovať cestovnému ruchu, alebo ho budú študovať na vysokých

školách. Študenti gymnázia si osvoja základné teoretické ale aj
praktické vedomosti z cestovného ruchu a budú ich schopní aplikovať
na miestny región .

Projekt počíta aj so spoluprácou s organizáciami a inštitúciami,
ktoré v cestovnom ruchu  pracujú.  Nevyhnutnosťou bude nadviazanie
kontaktov  s banskobystrickým VÚC, hotelmi, poisťovňami a s cestovnými
kanceláriami v miestnom regióne. Garantom a autorom  projektu
Cestovný ruch v geografii je RNDr. Viera Donáthová, profesorka
geografie na gymnáziu Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici.

Študentov gymnázia si vzala pod patronát redakcia revue Bystrický
permon. Sériou prednášok o histórií a význame cestovného ruchu
prispeje k reálnemu pohľadu na rozvoj regiónu a mesta v tejto oblasti.

Viera Donáthová
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