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Thurzovci ešte Jánom (1437-1508) získali r. 1502 do prenájmu tzv.
venný majetok uhorských kráľovien a kremnickú mincovňu na obdobie
20 rokov. Keď nájomná zmluva r. 1522 Thurzovcom skončila, stredo-
slovenské banské mestá dostáva do vena manželka Ľudovíta II. Mária.
V jej blízkom okolí sa formuje protithurzovská opozícia vedená tirolským
minciarom Bernardom Beheimom, ktorý vystriedal Alexeja Thurzu vo
funkcii kremnického komorského grófa. Táto nová skutočnosť ovplyvnila
aj baníctvo stredného Slovenska.

Baník pracoval podľa nariadenia úradov v r. 1515 päť dní v týždni.
Denný pracovný čas pod zemou trval 8 hodín, vonku 12 hodín. Najväčšiu
čiastku zo mzdy tvorila týždenná výplata, ktorú banská správa poukazovala
vo forme „stravného“, zostatok dostávali baníci ako doúčtovanie vždy po
siedmich týždňoch. Azda najzložitejšia situácia bola v B. Bystrici, ktorú
sprevádzal nekončiaci súboj medzi magistrátom mesta a Thurzovsko-
fuggerovskou mediarskou spoločnosťou (TFMS). Vonkajšími formami
zápasu bolo patronátne právo nad špitálom sv. Alžbety, nad Bratstvom
Božieho tela a vydanie novej privilegiálnej listiny pre Banskú Bystricu.

Vyplácanie miezd znehodnotenej (medenej) minci a stúpajúca
drahota potravín na mestkom trhu hnala banské robotníctvo k hľadaniu
východiska z tejto situácie, ktoré
vyvrcholilo v najväčšej revolte ba-
níkov na Slovensku za feudalizmu.

V máji r. 1525 banské robot-
níctvo TFMS prestalo pracovať
a vstúpilo do štrajku. Rokovania
s faktormi spoločnosti ukončila
dohoda uzavretá 16. mája 1525.
Podľa nej sa ťažiari zaviazali vyplá-
cať mzdy v hodnotnej (striebornej)
minci. Keďže k samotnej realizácii
– vyplateniu miezd nedošlo, začiat-
kom júna okolo 500 ozbrojených
baníkov pod zástavou sprievodu
bubnov vpochodovalo do mesta.
Obratom thurzovský faktor Ploss
vyplatil mzdy kvalitnou mincou.
Protithurzovské napätie sa potom
prenieslo do Budína, kde bola
vyrabovaná pobočka (faktória)
TFMS a jej vedúci J. Alber bol
zatknutý.

Pokračovanie na str.2.

Nepretržitý nedostatok finančných zdrojov v Uhorsku
za Ladislava II. (1490-1516) sa nezastavil ani nástupom
jeho syna Ľudovíta II. (1516-26). Situáciu sa podujal riešiť
kráľovský taverník a kremnický komorský gróf Alexej
Thurzo, ktorý so súhlasom panovníka r. 1521 zaviedol do
obehu menej hodnotnú mincu. Pri výmene mincí mal platiť
kurz 1:2, hoci reálna hodnota bola 1:4.

Každý obraz má svoj príbeh! To platí i o jednom
zo známych obrazov „Trh v Banskej Bystrici“ (1889)
od maliara nielen slovenského ale tiež európskeho
významu Dominika Skuteckého (1849-1921).

Spomínaný obraz vznikol krátko po tom ako sa maliar s celou
svojou rodinou po dvoch desaťročiach prežitých v Taliansku natrvalo
usadil v Banskej Bystrici. Podľa svojich návrhov si dal postaviť vilu v
neorenesančnom duchu, s ateliérom na prvom poschodí. Fasádu do-
dnes zdobí v nike plastika múzy maliarstva a bohatá sgrafitová výzdoba
zachytávajúca v medailónoch portréty umelcových maliarskych vzorov
- Rafaela a Tiziana ako tiež nápis „Ars et amor - labor et gloria“ (ume-
nie a láska - práca a sláva) vyjadrujúce životné krédo umelca.

Samotný obraz popisuje atmosféru doby spred vyše 100
rokov, kedy sa na banskobystrickom námestí konali chýrne jarmoky.
Mnohofigurálny žánrový výjav drobnopisne vystihuje pestré skupinky
trhovníkov ponúkajúcich svoj tovar. Ústrednou postavou na obraze
je mladá žena so svetločerveným slnečníkom. Ako uvádza, bohužiaľ
zatiaľ v jedinej spísanej monografií o Dominikovi Skuteckom autor
Vojtech Tilkovský, „Jedným z úmyslov maliara bolo totiž zobraziť
svoju ženu, ako sa nenútene vpráva do spôsobov starého
domova“.

Detail slávneho obrazu, čierny čipkovaný šál, ktorý má ústredná postava okolo
hlavy a hrdla dodnes existuje.

Pokračovanie na str.8.

Ľudovít II. Jagelovský povolil razbu
nekvalitnej mince. Rok na to tragicky
zahynul po bitke pri Moháči. Ním vy-
mrela česko-uhorská vetva Jagelovcov.



22. júna začal proces konfiškácie majetku TFMS. Pokračovalo
protithurzovsky zameraným uhorským snemom v Hatvane a vyvrcholilo
rozhodnutím kráľovskej komory menovaním kráľovských komisárov pod
vedením B. Beheima na prevzatie
majetku TFMS v júli 1525 skon-
fiškáciou TFMS vydal súhlas Alexej
Thurzo 26.9.1525.

Erár však nebol schopný napl-
no zabezpečiť ďalšiu prevádzku
podniku. Nepokoje sa preniesli aj
do banskoštiavnického revíru
a nadobudli už aj konfesionálny ráz.
V septembri 1525 sa vytvoril Zväz
baníkov so strediskom v Španej
Doline, ktorý sa angažoval za
prepustenie reformačných kaza-
teľov. Nové (erárne) vedenie
mediarskeho podniku už krátko po
odchode thurzovských faktorov
muselo riešiť problémy súvisiace
s prevádzkou podniku. Na prvom
mieste to bol nedostatok olova,
ktorý sa prejavil nielen v B. Bystrici,
ale i v ďalších banských mestách,
ďalej to bol export medi na európ-
ske trhy, ktoré mu bránilo svojou
činnosťou najmä Fuggerovská
rodina.

Nespokojný kráľovský dvor
s činnosťou mediarskeho podniku
a aj pod tlakom európskych
panovníckych dvoroch závislých na
fuggerovských peniazoch si
uvedomoval, že konfiškácia
mediarskej spoločnosti narobila
viac škôd ako osohu a preto po
smrti Jakuba Fuggera 30. 12. 1525
nadväzuje kontakty s novým nástu-
pom spoločnosti Antonom Fug-
gerom o možnom návrate rodiny
do Banskej Bystrice. Súbežne
vedia A. Fugger rozhovory s Thur-
zovskou rodinou o odstúpení zo
spoločnosti, ktoré boli zavŕšené
20. 2. 1526 vo Viedni podpisom
dohody zástupcami oboch rodín
(Alexej a Ján Thurzo a Anton Fugger).

K istej stabilizácii mediarskeho
podniku došlo na jeseň roku 1525.
Začiatok zimy však prináša do radov
banského robotníctva zvýšenú akti-
vitu ako reakciu na rast cien na
banskobystrickom trhu a nedosta-
tok fixného kapitálu na prevádzku podniku a hlavne na výplaty robotníctva.
Komplikácie s vyplácaním miezd vyústili 24. februára 1526 v ozbrojený
pochod baníkov do mesta a ovládnutie Banskej Bystrice po dobu 9 dní,
počas ktorých väznili B. Beheima v Komorskom dome. Niekoľko tisícová
masa baníkov vylamovala dvere meštianskych domov, obchodov a pivníc
„zásobovali sa sami“. Kráľovská komora v panike vyplatila mzdu vo výške
požadovanej povstalcami. Nato sa vzbúrenci stiahli z mesta. Odpoveďou
kráľovského dvora bol príchod palatína Štefana Verböciho
a novohradského župana G. Raškaia, ktorých úlohou bolo vyšetriť
februárové udalosti a vyvodiť z nich patričné závery. Na verejnom súde
vystúpili so svojimi sťažnosťami zástupcovia mesta a baníkov. 13. apríla
1526 súd utvorený zo zástupcov šľachty Zvolenskej stolice pod
predsedníctvom Š. Verböciho vyniesol tento rozsudok, ktorý uvádzame
v plnom znení:

Vodcovia vzbury boli odsúdení na smrť, ostatní účastníci oslobodení
za týchto podmienok:

1. Rozpúšťa sa Zväz baníkov a každý pokus o jeho obnovenie sa
bude trestať

2. Baníci sú povinní poslúchať
kráľa, komorských funkcionárov
a mestkú radu

3. Zrieknu sa Lutherovho
učenia

4. Pri reklamovaní miezd ne-
smú vstúpiť baníci do mesta
ozbrojení puškami, smú mať len
valašku

5. Povinní sú odovzdávať tzv.
rudu P. Márie – týždenne 1 bančiar,
ďalej príspevok do pokladnice
Bratstva – 2 denáre z každej zlatky
mzdy a raz ročne 25 denárov

6. Peniaze Bratstva sa smú
použiť len na cirkevné ciele –
kaplnky, platy dvom kaplánom pri
hutách v Tajove a na Balážoch,
na odmenu rozdelovačovi kráľov-
nej a kráľovninej urbury, na
podporu baníkom a baníckym
vdovám, na slávnosť božieho tela
a na hostinu pre chudobných
v nedeľu po tomto sviatku

7. Pokladnicu Bratstva budú
spravovať 4 cechmajstri – 2
členovia mestkej rady a 2
zástupcovia baníkov

8. Od mimobystrických ob-
chodníkov smú baníci nakupovať
len cez trhové dni

9. Pôžičky z bratskej poklad-
nice sa povoľujú len na nákup
potravín, a to do max. výšky 200-
300 fl.

Ešte v ten istý deň palatín
„vyprázdnil“ pokladnicu Bratstva
Božieho tela vo výške 1070 fl., ktoré
nikdy nevrátil. (Je zaujímavé, že
z funkcie palatína bol 24. 4. 1526
odvolaný). O dva dni neskôr, bola
potvrdená dohoda medzi Ľudo-
vítom II., ktorého zastupoval navrá-
tivší kráľovský pokladník Alexej
Thurzo a Antonom Fuggerom o pre-
nájme mediarskeho podniku na 20
rokov za ročný nájom 20 000 fl.
Fuggerovci si ale do nájmu započítali
ujmu za konfiškáciu podniku r. 1525

vo výške 267 488 fl. a keď k tomu pripočítame pôžičku 50 000 fl.
v hotovosti, dlžoba kráľovského dvora narástla na 317 000 fl., čo prakticky
znamenalo, že kráľovský dvor nemal mať z mediarskeho podniku nijaký
zisk. V zmluve bol síce zakotvený predaj 7500 hrivien striebra, ktoré má
kremnická komora nakupovať pre mincovňu, lenže komorský zisk z razenia
striebornej mince si v zmluve prisvojil Alexej Thurzo poverený vedením
budínskej mincovne.

Kremnický komorský gróf B Beheim, informovaní kráľovnou o príchode
Fuggerovcov do mediarskeho podniku, zasial semeno nespokojnosti
medzi robotníctvo podniku tým, že tzv. Veľkonočnú výplatu v apríli 1526
nevyplatil časti zamestnancom (haviarom a pomocnému personálu,
s odôvodnením, že im bude táto vyplatená po prevzatí podniku novým
majiteľom).

Ján Ďuriančik

Dokončenie zo str. 1.

Július Flache (* 7. november 1892, Budapešť - † 18. september 1967, Banská Bystrica)
vytvoril niekoľko monumentálnych obrazov s tematikou baníckeho povstania.



Po smrti posledného uhorského kráľa z rodu Arpádovcov - Ondreja
III., sa Demeter postavil na stranu českého kráľoviča Václava III., čím
vystavil celú rodinu do opozície voči už zvolenému uhorskému kráľovi
Karolovi Róbertovi. Od r. 1308
vystupuje rytier Donč samostatne
vo funkcii splnomocnenca Matúša
Čáka v Turci a na Orave. Ale v r. 1311
píšu o Dončovi kroniky ako o pria-
teľovi rodiny Omodejovcov.

Rozhodujúcim momentom v ži-
vote rytiera Donča sa stáva bitka pri
Rozhanovciach (1312), v ktorej jeho
vychovávateľ, strýc Demeter zomiera
v tábore nepriateľa Karola Róberta
a rytier Donč bojuje na kráľovej
strane. Už o rok neskôr je menovaný
županom Zvolenského domínia
a v rokoch 1315-17 vedie vojenské
ťaženie na Orave proti Matúšovi
Čákovi. Zmocňuje sa nielen tohto
územia, ale v prospech kráľa získava
aj Komárno a Visegrád.

Vzdelaný Donč, ktorý ovládal
viacero cudzích jazykov, od r. 1323
nastupuje do diplomatických
služieb. Doprevádza panovníka na
rokovaniach s Fridrichom III.
(rakúskym vojvodom) V tom istom
roku vedie kráľovo posolstvo do
Avignonu. Ako vyplýva z listu pá-
peža Jána XXII. Karolovi Róbertovi
veľvyslanec pápeža očaril. Ján XXII.
oslobodzuje rytiera Donča od
sľubu vykonať púť do Jeruzalema,
udeľuje mu právo voliť si vlastného
spovedníka a nájsť miesto posled-
ného odpočinku po boku svojich
predkov v kostole Blahoslavenej
Panny Márie v Slovenskej Ľupči.
Zároveň mu udeľuje privilégium, že
žiadna cirkevná kliatba sa netýka
jeho, jeho rodiny ani jeho blízkych. Do Avignonu sa rytier Donč vracia r.
1328, čím sa vzájomné vzťahy s pápežom ešte viac prehlbujú. Tretia
cesta do Avignonu bola súčasťou kráľovej cesty do Neapolského
kráľovstva, v r. 1333-34 (kráľov brat Andrej sa mal ujať trónu v Neapole).

Karol Róbert ocenil Dončove služby r. 1327, keď mu ako jednému
z prvých uhorských šľachticov udelil kráľovskú listinu s právom používať
vlastný erb, klenot a zástavu. Nie všetky kroniky o živote kráľa Karola
Róberta uvádzajú jeho porážku od valašského vojvodu Basaraba roku
1330, kde mu holý život zachraňoval práve rytier Donč.

R. 1332 ho kráľ vymenoval za komárňanského župana. Samotný hrad
a panstvo v Komárne získal nový župan výmenou za hrady Čakovec a Strigovu.
Písomné pramene uvádzajú, že  aj tieto hrady ležiace na juhu kráľovstva pri
rieke Dráve, sa dostali do vlastníctva rytiera  Donča  výmenou za Oravský hrad.

Ako župan si rytier Donč osvojoval kráľovské právomoci. Mestám
udeľoval privilégiá, napr. Ružomberku 1318, zakladal nové dediny (história
mu pripisuje založenie 100 zemianskych dedín) a obyvateľov oslobodzoval
od poddanských povinností. S jeho menom sa na Liptove spája výstavba
hradov: Sklabiňa, Liptovský Hrádok, Likava, Blatnica a tiež banícka tradícia.

Vo všetkých jemu podriadených župách inicioval buď prestavbu
prípadne novostavbu kostolov v gotickom slohu. Do tohto obdobia

zaraďujú kroniky aj výstavbu gotických kostolov v Hornej Mičinej,
Dúbravici, Čeríne, Ponikách a Selciach. V kostole sv. Martina v Martine
na južnej strane svätyne sa zachoval detail nástennej maľby z 1. polovice

14. stor., na ktorej je podľa tradície zobrazený
donátor kostola Donč s manželkou.

Najviac sa však spája Donč so Slovenskou
Ľupčou. Z listiny pápeža Jána XXII. kráľovi
Karolovi vyplýva, že v kostole Blahoslavenej
Panny Márie sú pochovaní jeho predkovia:
zakladateľ rodu Synk, jeho syn Detrik, Detrikov
syn  Mike, Mikov syn Bitter, Bitterov syn
Dominik, otec rytiera Donča. (Kostol údajne
zbúrali husiti v 15. stor.). Ľupčianska kronika
pripisuje Dončovi donátorstvo v prípade
výstavby druhého kostola v Slovenskej Ľupči
– kostola sv. Ducha, dnes Najsvätejšej Trojici
a prestavbu tamojšieho kláštora v r. 1315 – 35.

Nemožno vylúčiť ani tunajšie priame
stretnutie s kráľom Karolom, ktorý dlhšie
pobýval r. 1340 na ľupčianskom hrade a v tom
roku  potvrdil výsadnú listinu Belu IV. z r. 1255
pre Banskú Bystricu, udelil mestké privilégiá
Slovenskej Ľupči a potvrdil výsady mesta
Ružomberku, udelené Dončom r. 1318.

Donč navštevoval Slovenskú Ľupču ako
miesto posledného odpočinku svojich predkov
častejšie ako iné jemu podriadené hrady.
Dcéru kastelána hradu Ctirada, Kláru pojal
Donč za manželku, s ktorou mali spolu synov:
Ladislava, Štefana, Mikuláša, Jána a dcéru
Kláru, ktorá sa neskôr stala manželkou Sebusa,
známeho grófa z rodu Huntovcov – Pozna-
novcov. Je takmer isté, že v júli 1345 pochovali
magistra rytiera Donča po boku svojich blíž-
nych v kostole Blahoslavenej Panny Márie.

Postava rytiera Donča našla svoj odraz aj
v slovenskej literatúre. Môžeme spomenúť: J.
C. Hronského, L. Nadašiho, Š. Krčméryho, V.
Paulíny–Tótha, J. Záborského. Zreštaurovaný
ľupčiansky hrad v budúcnosti určite ožije
duchom rytiera Donča. Štvrť v Slovenskej

Ľupči – Doncia, kde stál v minulosti kostol Blahoslavenej Panny Márie
a archeologická lokalita kláštora sú toho prísľubom.

Ján Ďuriančik

Posledným županom zvolenského domínia (z ktorého sa časom osamostatnila župa Zvolenská, Liptovská, Turčianska,
Oravská), bol povesťami opradený magister rytier Ladislav Donč. V literatúre sa stretávame aj s menom Donch, Dvonč.
Z jeho rodu pochádzali Balašovci a rodina Bosniaková z Veľkého Bielu. Rytier Donč sa narodil r. 1280 vo Zvolene ako
syn zvolenského župana Dominika. Otcov brat Demeter (bratislavský, zvolenský a šarišský župan) bol kráľovnin pokladník
a krajinský sudca na dvore uhorského kráľa Ondreja III. (1290-1301), on uviedol mladého Donča do prostredia vysokej
politiky. Predkovia magistra Donča vlastnili rozsiahle majetky po celom Slovensku a patrili medzi popredné magnátske
rodiny vtedajšieho Uhorska.

Najstarším historickým dokladom o existencii kláštora v Slovenskej
Ľupči je listina z roku 1263, v ktorej sa spomína gvardian tohto kláštora
(frater Antonius Gardianus de Lipha).

Obdobie začiatkom 14. storočia sa spája s osobou magistra Donča -
župana zo Zvolena, ktorému pápež Ján XXII 24. novembra 1323 v liste
vyhovuje jeho žiadosti byť pochovaný v cintoríne Kostola Blaženej Márie
(podľa predpokladov historikov kostol patril k objektom kláštora). Kláštor
bol počas svojho trvania viackrát prestavovaný a plnil viacero funkcií. V 16.
a 17. storočí v ňom bolo umiestnené evanjelické lýceum, ktoré koncom
17. storočia zaniká a kláštorné budovy boli postupne rozobraté na stavebný
materiál, použitý na výstavbu blízkej papierne a okolitých domov.

Priaznivý vplyv na rozvoj kláštora mala aj poloha na dôležitej stredovekej
ceste Via magna. Historické písomné doklady z čias kláštora sa nedochovali.

Bitka pri Rozhanoviach z dobovej ilustrovanej kroniky.



V r. 1866 v bitke pri Hradci Králové, keď už pruské vojská strhávali na
svoju stranu víťazstvo, pokúsil sa veliteľ delostrelectva, stotník Van Groeben
zvrátiť ešte priebeh bitky v prospech Rakúska sústredenou paľobou na
postupujúceho nepriateľa. Hoci
robili aj nemožné, nepodarilo sa,
a kanóny aj delostreľcov rozstrieľali
a zničili. Hrdinskú posádku neskôr
pomenovali „Batériou mŕtvych“.

O 314 rokov skôr, v auguste r.
1552 zahynuli podobným spôso-
bom aj banskobystrickí a zvolenskí
kanonieri, keď v snahe zvrátiť bitku
im vybuchli vozy s pušným pra-
chom. Pozícia delostreľcov sa
zmenila na sopečný kráter. Stalo
sa to pri Plášťovciach, južne od
Krupiny, kde kráľovské vojsko
vedené Erazmom Teuffelom utr-
pelo porážku od Turkov.

Vojna s Tureckom sa začala už
v r. 1551, kedy Turci vpadli do
Novohradskej a Hontianskej stolice
a dobili hrady v Poiplí (Drégely,
Hollókö, Sečany), ba aj Šahy.
Cesta k stredoslovenským ban-
ským mestám sa stala voľnou. Preto
zasiahol kráľ Ferdinand a vyslal do
oblasti žoldnierske vojsko. Pod vedením veliteľa rábskej pevnosti Erazma
Teuffela, slobodného pána z dolnorakúskeho Gundersdorfu, sa v tábore
pri Hokovciach sústredilo 4 500 talianskych žoldnierov, 3 000 nemeckých

pešiakov, 800 pešiakov z Čiech a Moravy, ktoré doplnila ešte uhorská
jazda a vojenské posádky z Krupiny, Zvolena a banských miest. Horšie to
bolo s výzbrojou vojska. Chýbajúce kanóny museli na poslednú chvíľu dodať
mestá Banská Bystrica a Zvolen – 6 diel, ktoré na miesto určenia doprevadila
aj 500-členná jazdecká skupina. Kanóny dorazili na bojisko pri Plášťovciach
iba deň pred začiatkom bitky.

Bitka trvala dva dni a zo začiatku sa vyvíjala
v prospech uhorských vojsk. Lenže v priebehu dňa
a noci pribúdali na strane Turkov ďalšie posily vedené
samotným Hadimom Alim, pašom z Budína. Posilnené
delostrelectvom obkľúčilo Teuffelove jednotky. Úplnú
porážku znásobil aj nešťastný výbuch pušného prachu.
Do zajatia sa dostalo asi 4 000 mužov, vrátane veliteľov,
ktorých prepustili za vysoké výkupné. Erazma Teuffela
popravili na sultánov príkaz v Istanbule.

Porážka pri Plášťovciach (10. augusta 1552) nastolila
veľa problémov v oblasti banských miest. Všade prijímali
horúčkovité opatrenia na obranu. Aj v Banskej Bystrici
dal richtár Sebastián Pribicer priviesť drevo a stavať na
vchodoch do mesta opevnenia a zátarasy. Všetkým
ringburgerom stanovil úlohy, ako si majú opevniť domy,
dvory, a ktorú časť mesta majú v prípade prepadnutia
brániť. Ďalej určil, aké finančné čiastky musia mešťania
splatiť do mestskej pokladnice.

Budínsky Hadim Ali paša sa však uspokojil
s víťazstvom pri riečke Krupina a stiahol sa s vojskom za
Ipeľ. Mal aj iné problémy, v r. 1552 nevedeli Turci ešte
dobiť hrad v Jágri (Eger).

V Banskej Bystrici pri voľbe richtára už nezvolili radní
páni Sebastiana Pribicera na ďalší rok. Strach z Turkov

pominul a bohatí, pritom však lakomí páni, nevedeli bývalému richtárovi
odpustiť, že hlboko načrel do ich mešcov.

Igor Chromek

Dom č. 10 prestavali v r. 1525 – 1535 na mieste staršieho gotického
domu (vtedajší majiteľ Wolfgang Kramer) už v rannorenesančnom slohu.
Koncom 16. stor. dochádza k ďalšej stavebnej úprave, pri ktorej vybudovali
aj pivničné priestory. V tomto období
zastavali aj preluku – dvor na spod-
nej strane parcely, smerom k domu
č. 11 a dostavali 1. poschodie. Pred
r. 1670 dom predĺžili do dvorovej časti,
kde po r. 1761 dostavali poschodový
dom. V priebehu 19. stor. v priečelí
domu vybúrali strednú časť a do-
stavali nové schodište so svetlíkom.

Najstarším známym majiteľom
domu bol Peter Nun. Dom vlastnil
už pred r. 1512. P. Nun bol pravde-
podobne synom Vavrinca (Lorencz,
Larencz) Nuna, ktorý je doložený
v r. 1481 a 1485 ako člen mestskej
rady. Po Petrovi Nunovi dom obýval
mäsiar Žigmund Zoff (Tzoff). V r.
1525 bol však kvôli dlžobám nútený
dom predať. Z 30. mája 1525 sa
zachovala listina, v ktorej sa okrem
iného píše:

„Mäsiar Žigmund Zoff s man-
želkou, predaliWolfgangovi (Wolf)
Kramerovi (Khramer, Cromer,
Cremer) na úhradu svojich dlhov za 300 florénov (zlatých) svoj dom na
námestí, ležiaci medzi domami vdovy Žigmunda Probierera a Serafína
Pergera... po uspokojení veriteľov odovzdala mestská rada Zoffovi zvyšok
kúpnej ceny - 62 florénov s tým, že na tieto peniaze má síce užívacie
právo, patria však dieťaťu jeho ženy z prvého manželstva, ktorému ich

musí vydať pred mestskou radou po dosiahnutí plnoletosti. (Za plnoletých
považovali až 24-ročných). Wolfgang Kramer dom užíval do r. 1537, kedy
zomrel. Bol kupcom, členom volenej obce – vonkajšej rady mesta a v  r.

1531 - 1537 aj členom mestskej rady. V tomto období sa
v dome spomínajú aj dvaja podnájomníci – Matúš Tzwirna
a kofa (priekupníčka a trhovníčka) Kunová.

Pred r. 1622 dom vlastnil Ján Gebl, ktorý ho
v spomínanom roku predal za 1200 florénov Danielovi
Iglovi. V r. 1628 je už jeho majiteľom Pavol Martius.
O desať rokov neskôr Martius dom vymenil za dom
Ondreja Markodera – zvonolejára v Hornej ulici.

Od 30. rokov minulého storočia mal v dome č. 10
pekáreň Pavel Mihálik mladší, ktorý však predtým sídlil
v Dolnej ulici. V zachovanom ozname v Hronských
novinách zo 7. decembra 1919 sa píše:

„Bývalú Hornovskú pekárenskú dielňu v dome
Rosenauerovskom v Dolnej ulici dňa 9. decembra v 1919
som prevzal. Príjmam pečenie chleba každodenne ráno
o 8. hodine a predpoludním o 11. hodine. Prosiac veľa-
ctené obecenstvo o láskavú priazeň i vopred ubezpe-
čiac o punktovnom vyslúžení zostávam s hlbokou
úctou:  ml. Pavel Mihálik.

V pravej časti prízemia domu (dnes je v týchto
priestoroch prevádzka rámovania obrazov) mal v tomto
období zriadené holičstvo a vlásenkárstvo Adalbert Retka.
V 50. rokoch tu istú dobu fungovala zberňa na opravy
dáždnikov, pod označením „DATEZ“.

V 70. rokoch v priestoroch po Mihálikovskej pekárni a obchode,
otvorili tzv. pirôžkáreň, ktorá si medzi Bystričanmi získala veľkú obľubu.
Od 90. rokov je tu znovu predajňa a pekáreň rodiny Mihálikovcov.

Ján Baláž

V minuloročnom štvrtom čísle Bystrického Permona sme uverejnili príspevok o tzv. Novej radnici mesta. Dnes vám
ponúkame článok o dome č. 10 na Námestí SNP, z pripravovanej publikácie „Domy starej Bystrice“.

Dobový obrázok delostrelca z polovice 16. storočia.

Dve podoby domu: hore z r. 1955, dole z r. 2003.



V čase prevzatia banskej a hutníckej prevádzky kráľovskou komorou
(1546) boli lesy v okolí baní a hút už vyčerpané a nevyhnutné bolo dopravne
sprístupniť lesy vzdialenejšie. Tento problém vyriešil štajerský lesmajster a
neskorší banskobystrický prefekt (správca) Wolfgang Hohenwarter návrhom
vodnej dopravy dreva, ktorú predostrel v roku 1547. V pohronskej oblasti
sa stavali od polovice 16. storočia vodné nádrže (tajchy), hate a riečne
hrable na zachytávanie dreva, o čom sú zmienky aj v súpise lesov z roku
1564–5. V dolinkách s malým prietokom vody, nepostačujúcom na spla-
vovanie dreva, bolo potrebné vytvoriť nadväzujúcu sieť vodných šmykov.

V Banskej Bystrici postavili na
Hrone horné (komorské) hrable
v roku 1548, okolo roku 1560 aj
dolné hrable neďaleko striebornej
(dolnej) huty, neskôr vznikali aj
ďalšie. Na konci 19. storočia dispo-
novali horehronské lesné správy
riečnymi hrablami v Hronci, Osrblí,
Chvatimechu, Piesku, Štiavničke,
Jasení, Predajnej a hrablami ľubie-
tovsko – lučatínskymi. Splavovaniu
siahovice i voľných klátov napo-
máhali hate v čiernobalockých
dolinách a priehrady v Kamenistej
doline, Osrblí a Bacúchu, ktoré
podporovali aj pltníctvo na Hrone.

V bývalej Zvolenskej župe pre-
vládali komorské lesy, boli tu však aj
mestské lesy Banskej Bystrice
a lesy Ľupčianskeho panstva, v
gemerskej časti horehronia lesy
Muránskeho panstva. Komora pre nízky prietok Hrona povyše Bacúcha
a odľahlosť o tieto lesy nemala záujem. Časté spory medzi banskými mestami
a komorou vyriešilo až nariadenie Márie Terézie v roku 1744 o spoločnom
užívaní a spravovaní lesov na území miest tak, aby neutrpeli záujmy komory.
Drevo z Harmaneckých lesov, ktoré boli v rukách hospodárskej komisie
mesta Banská Bystrica, splavovali potokom Bystrica a zachytávali na
mestských hrabliach pod Kostiviarskou, ktoré dokončili v roku 1815. V roku
1816 mesto dostalo napriek protestom komorského grófa aj Uľanský žľab
na splavovanie dreva.

Na výrobu a splavovanie dreva uzatvárala komora s drevárskymi majstrami
zmluvy na tri roky, ktorými sa zaviazali dodať na banskobystrické a iné
hrable ročne 1.400 milierov (jeden milier = 10 priestorových siah päť stôp
dlhých polien, t. j. 57 prm) polenového dreva. V celoročnom zárobku
11.600 zlatých bola započítaná aj odmena za čistenie tokov, stavbu a údržbu
vodných šmykov a tiež za vyloženie a uloženie splaveného dreva na
hrabliach. Ročne sa splavilo okolo 20.000 mł ihličnatej guľatiny.
V posledných rokoch 19. storočia sa do Hronca splavilo ročne 10 – 12.000
priestorových metrov (prm), do Chvatimechu 9 – 10.000 prm, do
Podbrezovej 30 – 33.000 prm a do Banskej Bystrice 10 – 12.000 prm
dreva. Na splavovanie dreva sa využíval zvýšený stav vody Hrona v jarných
mesiacoch (marec – apríl). Po skončení „plavačky“, pri ktorej pomáhali aj
obyvatelia priľahlých obcí, uvoľňovali v koryte Hrona uviaznuté polená
a vyberali potopené drevo.

Banské drevo splavovali po Hrone až po sklady v Jalnej a Žarnovici,
guľatinu na erárne i súkromné píly. Plte boli najstaršími plavidlami ktorými
sa okrem dreva dopravovali aj osoby a rôzne druhy piliarskych,
železiarskych, mediarskych i domácich výrobkov (košíky, hlinený riad,
šindle, čipky a pod.) či poľnohospodárskych produktov (najmä ovčí syr,
bryndza, slivovica) a to nielen na juh Slovenska, ale aj do celého vtedajšieho
Uhorska. Na hrabliach sa od pltníkov vyberali poplatky. Slobodu pltníctva

získali okrem banskej komory a slobodných kráľovských banských miest
aj muránske a ľupčianske panstvo. V roku 1457 mesto Banská Bystrica za
ročný poplatok 300 florénov prepustilo kremnickému mešťanovi a zároveň
veľkoobchodníkovi s drevom a dopravcovi Stanislavovi Vilhelmovičovi právo
slobodného pltenia dreva až do Budína. Dolnorakúska komora v roku
1579 zakázala banským úradníkom v Španej Doline pašovanie tovarov po
Hrone, čím poškodzovali Banskú Bystricu.

V prvej polovici 18. storočia vzniklo niekoľko návrhov technických
úprav na zvýšenie splavnosti Hrona v úseku od Banskej Bystrice po

Žarnovicu (spevňovanie brehov,
plavebné komory a pod.). V tejto
súvislosti v roku 1739 vykonal na koni
prie-skum Hrona od Banskej
Bystrice po Jalnú aj prvý profesor
štiavnickej baníckej akadémie
Samuel Mikovíni so svojím
sprievodom.

Pltníctvo na Hrone priaznivo
ovplyvnil v 18. storočí stavebný
rozvoj na Dolnej zemi.  Výnosného
obchodu s drevom sa ujal erár, ktorý
zriadil v Jalnej a Žarnovici plťové
stanice na ktorých vyberali erárnu
daň. Čo sa týka typov pltí, po Hrone
sa po Banskú Bystricu plavili plte –
jedinky (pozostávali z 12 až 16 kusov
guľatiny rovnakej dĺžky, široké boli
4 – 5 m a viedli ju dvaja pltníci), a
plte (liptovky), od Radvane nižšie to
boli tzv. zväzky (mali dĺžku 20 – 35

m s dvomi pltníkmi). Jedna plť obsahovala 18 – 40 mł dreva.
Z Horehronia splavovali vyše sto pltí ročne, niektoré až po Dunaj a odtiaľ

do Budína. Pltníctvo bolo významným doplnkovým zamestnaním obyvateľov
pohronských obcí. Hronské plte zbíjali v Bacúchu, Medzibrode, Lopeji,
Brezne, Ľubietovej, Slovenskej Ľupči, Radvani, Hronseku, Hronskej
Dúbrave, Šášovskom Podhradí, Svätom Kríži nad Hronom (Žiar), Žarnovici,
Brehoch a v Hronskom Beňadiku. V období rozmachu obchodovania
s drevom, ku ktorému došlo v osemdesiatych rokoch 19. storočia sa
Zvolenská župa rozhodla vydať štatút o pltení a plavení dreva po Hrone,
ktorý však nenadobudol právnu záväznosť, pretože ho z neznámych príčin
predstavenstvo župy neschválilo.

Splavovanie dreva po Hrone doznieva v prvej štvrtine 20. storočia. Je
zaujímavé, že Slovenská Ľupča, ktorá mala povolenie pltníctva na roky
1899 – 1928 získala predĺženie povolenia aj na ďalšie obdobie 1929 –
1959. Plťová doprava sa zachovala ešte aj po roku 1918, ale zasahovali do
nej rôzne technické úpravy Hrona a po roku 1942 zanikla úplne. Vodná
doprava dreva bola v plnom rozsahu nahradená ekonomicky výhodnejšou
železničnou a cestnou dopravou.

Katarína Burkovská
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Doprava dreva na väčšie vzdialenosti sa v dávnej minulosti vykonávala výlučne splavovaním po vodných tokoch.
Splavovalo sa polenové drevo (siahovica), určené prevážne na pálenie dreveného uhlia pre huty, banské drevo, ako aj
piliarska guľatina (kláty) spravidla plťami. Hospodárske využívanie lesov na Horehroní má veľmi dlhú históriu rovnako aj
využívanie Hrona na splavovanie dreva. Po Hrone sa dopravovalo drevo do južných oblastí pravdepodobne už v dobe
rímskej. Písomne je využívanie tejto vodnej cesty doložené roku 1075 v zakladacej listine opátstva sv. Benedikta (dnešný
Hronský Beňadik), ktorému kráľ Gejza I. udelil okrem iných práv aj právo vyberať mýto za plte plaviace sa po Hrone. Tieto
výsady boli potvrdené aj v pápežskej listine pre opátstvo z roku 1209.

Splavovanie dreva bola skutočne „sýta“ robota pre celých chlapov.



Všetky ustanovizne stre-
dovekých miest sa upriamo-
vali na to, aby obyvatelia v ich
rámci našli náležitý priestor

na naplnenie svojich fyzických a duševných schopností tak, aby z nich mala osoh
predovšetkým spoločnosť. Každý obyvateľ bol preto už od raného veku usmerňovaný:
keď raz príde čas zastať svoje úzko vymedzené povinnosti, urobí tak v individuálny
prospech aj úžitok svojho malého spoločenstva. V meste sa teda musel pripraviť na
úlohy, ktoré raz bude v živote plniť, a tu nachádzal na tento cieľ aj pomoc a povzbudenie.
Neskôr – na ráznu výzvu rodákov – musel však aj všetky vedomosti, ktoré dovtedy
nasal, tu aj zúročiť. Individuálna sloboda človeka – vskutku, za takýchto podmienok si
človek nemôže uplatniť všetky práva – sa musela pokloniť pred verejným záujmom
a hľadiskom. Zato však bolo menej zápasov
o holú existenciu, menej aj majetkového
bohatstva, a teda aj zriedkavejšie bankroty.
A nad všetkým stáli isté a pevné základy
mestského a rodinného života.

Pre mešťana jestvovali len dve
hodnoty: mesto a rodina. Akúkoľvek tretiu
prospešnosť neuznával; to do takej miery,
že v 16. storočí by sme v písomných
pamiatkach márne hľadali čo i len jediný
výskyt slova vlasť. Mešťan inklinujúci
k separácii tento pojem jednoducho
nepoznal alebo ho aspoň nepoužíval.
Preňho jestvuje len jeho mesto. Zaujíma
ho iba bezpečnosť mesta, nič iné... Pre
blahobyt mesta a, samozrejme, aj pre
súvisiace vlastné bezprostredné záujmy sa
nezľakne práce, cesty, poníženia, a ak treba,
ani prehry. Akonáhle však ide o záujmy,
ktoré sú už vzdialenejšie od jeho rodinného
kozuba, ostáva chladným a ľahostajným.

V takomto svetonázore vyrastá
mešťanov syn. Kým je mladší, žije v meste.
Keď však povyrastie, všeobecnú platnosť
tohto náhľadu na svet si musí uvedomiť aj
vo vzdialenejších mestách, ktorými musí
prejsť počas vandroviek ako tovariš alebo
ako študent hľadajúci vyššie vzdelanie.
V jeho postojoch ho utvrdí aj blahobyt,
ktorý ide vedno s prácou jeho vlastných
rúk, a starostlivosť jeho vrchnosti mysliaca
na všetko. Niet súťaživosti v  duchovnej
ani manuálnej oblasti: na každého čaká
presne vymedzené miesto, ktoré už uvoľnila
predchádzajúca generácia – stačí ho zaujať
a udatne sa ujať plnenia svojich povinností.

Prvé usmernenie potomok získava už v rodine. Vždy a všade vôkol seba vidí prácu.
Jeho otec ako remeselník alebo obchodník celé dni usilovne pracuje v dielni, na trhu alebo
v obchode a popri tom ešte vládze udržiavať aj svoje malé gazdovstvo. Jeho matka sa krúti
okolo domu, stará sa o chutnú prípravu jedál, s  čeľadnicami odušu pradie, tká a počas
neprítomnosti svojho manžela alebo keď ovdovie, pokračuje vo vedení manželovho remesla.
Jeho súrodenci v závislosti od pohlavia pomáhajú jednému z rodičov. Slovom, všade je
život a činnorodý ruch. Len čo dieťa začne chodiť do školy, začínajú sa aj naň zosypávať
povinnosti, ktoré si musí presne plniť. Naň a na druhov zo školy je totiž upretý pohľad
mesta, keď počas verejných sviatkov, skúšok či divadelných predstavení sa musí aktívne
preukázať. Ak je nadanejším jedincom, dostane sa na zahraničnú školu a pokračuje
v štúdiách – či za otcove, alebo mestské peniaze –, všetci v ňom hneď vidia budúceho
mestského radného a nádejnú duchovnú autoritu mesta. Zaostať však nemôže ani ako
tovariš na vandrovke. Aj vtedy sa musí naučiť niečo nové a lepšie, ako vedia domáci majstri.
Takto sa míňajú mládenecké roky mužov, až kým nenastane čas na založenie rodiny.

Ženy vyrastajú okolo rodinného kozuba. Ich jedinými učiteľkami sú vlastné matky,
ktoré kedysi museli svoje dcéry vzdelať aj v duševných znalostiach – v písaní a čítaní. Niet
sa prečo diviť, ak v tejto oblasti pociťujú zaostávanie aj príslušníčky urodzenejších vrstiev.

Sobášenie podporuje aj mestská vrchnosť; ženatým mužom totiž ponúka viac práv
ako slobodným. Cudziemu ševcovi, ktorý bol slobodný a nevedel sa preukázať

hodnoverným osvedčením, nebolo dovolené predávať v meste. Zato ženatí ševci mohli
počas týždenných trhov vyložiť svoj tovar na verejnom priestranstve a predávať ho.

Prvým krokom na založenie rodiny boli zásnuby. Ak mladucha ešte nebola
plnoprávna, ženích musel o jej ruku požiadať pred rodičmi alebo poručníkmi. Ak
uchádzač získal od mladuchy a jej rodičov či poručníkov súhlasnú odpoveď, spod tohto
záväzku sa už nemohol dostať. Ak si to však niekto zo snúbencov predsa len rozmyslel
a zasnúbenie chcel ľahkovážne odvolať či ho už aj zrušil, mestská rada potrestala muža
za nedodržanie sľubu väzením a niekedy aj peňažnou pokutou.

Aj samotné zásnuby sa uskutočňovali prostredníctvom oslavy. Serióznejšie uvažujúce
obyvateľstvo sa neraz ohradzovalo voči príliš hýrivým hostinám, ktoré postupne prichádzali
do módy. Policajný poriadok vydaný mestskou radou v roku 1723 reguloval aj túto oblasť.
Stanovil, že zásnub sa odvtedy môžu zúčastniť len tri osoby za každú rodinu, v chudobnejších

vrstvách zasa len po jednej osobe s výnimkou tých,
ktorí pýtajú o ruku.

V starších časoch snúbenci uzatvárali aj manželské
zmluvy;  neskôr sa však už s týmto postupom vôbec
nestretávame. V zmienených prípadoch sa prijímali
opatrenia predovšetkým ohľadne majetkových pomerov
a určovala sa výška vena.

Niekedy sa stávalo, že nevestine svadobné šaty
alebo klenoty zakúpil pred svadbou samotný ženích.

Oslavy nesúvisiace s cirkevným obradom –
svadobný sprievod a hostinu – mestská rada už
usmerňovala v roku 1550.  Stručný obsah nariadenia
je takýto: Nikomu nie je dovolené, nech je to mešťan
alebo baník, ktorý organizuje hostinu, aby pozval
viac hostí, než koľko sa pomestí k piatim stolom.
Pozvanie sa muselo vždy uskutočniť v čo najväčšej
tichosti a nie tak, ako to bývalo dovtedy – so
sprievodom hercov, bubeníkov a trubačov. Navyše
pozývať sa mohlo len deň pred svadbou, pričom
oslovení sa museli okamžite vyjadriť, či pozvanie
prijímajú, alebo nie. To preto, aby nerozhodnosťou
náhodou nespôsobili zbytočné náklady ženíchovi,
ktorý tak mal ešte možnosť pozvať si niekoho
iného. Svadby sa odvtedy mali konať len v nedeľu
po kázni. Pozvaní sa bez akýchkoľvek darov (bez
všetkého obstarania) zhromaždili v ženíchovom
dome, odkiaľ potom odprevadili snúbencov do
kostola k svadobnému obradu. Po skončení
ceremónie sa svadobný sprievod odobral domov
a svadobčania až vtedy jednotlivo odovzdávali svoje
svadobné dary bez toho, aby sa niekto predtým
ešte vzdialil zo svadobného domu. Ak by niekto
usporiadal svadbu vo všedný deň, potom sa mala
uskutočniť po bohoslužbách, ale do štvrtej hodiny
popoludní sa muselo všetko ukončiť.

Popoludní bola povolená počestná tanečná
zábava; vyhnúť sa však bolo potrebné všetkým tancom vzbudzujúcim pohoršenie (čestné
a slušné tance na všetko prekrútené a hnevlivé sa zmenia). Do štvrtej hodiny však aj s tým
treba skončiť. Ak by však vtedy ženích chcel ešte niekoho z príbuzných zdržať, mestská rada
proti tomu nebude protestovať. Ak by však aj na druhý deň chcel znova pokračovať v hostine
a opäť sa zabávať (na neobyčajnom bankete), to mu už bude zakázané pod hrozbou pokuty
10 zlatých. Toľko ostatne musí zaplatiť každý, kto by sa previnil voči ktorémukoľvek
z ustanovení tohto poriadku.

Mestská rada zároveň zakázala, aby hudobníci, pekári a kuchári či obsluhujúce
čeľadníctvo drankali od hostí peniaze, pretože ich zaplatenie sa týka jedine ženícha.
Mestská rada však povoľovala chudobným žiakom mendíkovať pri svadobných stoloch.

Nariadenie, ktoré malo za cieľ zamedziť mnohým prežitkom hlboko urážajúcim Boha
aj manželstvo, mestská rada podľa zvyku dala vyhlásiť v kostole a prísne dbala, aby sa
všetky jeho opatrenia dodržiavali. Zdá sa však, že regula takmer vôbec nebola rešpektovaná.
Predpísaný poriadok porušovali predovšetkým ženísi prichádzajúci z cudziny, ktorí
nepokladali nariadenia mestskej rady za záväzné. Mestská rada z toho dôvodu v roku
1572 obnovila štatúty z roku 1550 a čiastočne ich aj doplnila.

Mestská rada však dodržiavanie týchto zásad nielenže nevyžadovala, ale dokonca aj
zakázala v tých prípadoch, keď nastávajúci manželský pár už predtým žil spolu
v nedovolenom pomere. V takých prípadoch spravidla samotná rada zvykla vynášať

Opäť prinášame úryvok z monumentálneho diela  z pera Emila Jurkoviča. Monografia bola vydaná v r. 2005 pri príležitosti
750. výročia udelenia mestských privilégií banskej Bystrici. Tentokrát sa pozrieme na rodinný život obvateľov nášho mesta.



rozsudky a za trest zosobášila takýchto previnilcov pred kostolom. Nevesta mala vtedy
– na hanbu sveta – na hlave slamený veniec, s ktorým stála vedľa svojho ženícha.
Niekedy ich oboch potom aj vyšľahali prútmi. Nakoniec – najmä ak neboli tunajší –
katov pomocník ich vyhnal z mesta.

Už dvakrát potvrdené štatúty sa však ani potom nedodržiavali  ktovieako prísne.
V niektorých prípadoch aj samotná mestská rada poskytovala nedobrý vzor. Napríklad
v roku 1599 usporiadala svadobnú hostinu pre mladšieho Schmeidla; z toho možno šípiť,
že prekročila aj mieru určenú pre urodzených. Vskutku všetky zásady prekročila svadobná
hostina, ktorú v roku 1625 usporiadal Ján Schmeidl. Na oslave sa spotrebovali 3 centy
hovädzieho mäsa v cene 18 zlatých, ďalej 6 kusov teliat, vykŕmená ošípaná, 30 prasiatok,
20 králikov, 80 sliepok, 25 kapúnov, 8 moriek, 5 tetrovíc a 50 jarabíc. Divinu doviezli
z Ružomberka, pstruhy z Revúcej a šťuky zo Zvolena. Okrem toho tam boli aj pĺže a úhory.
Popritom sa vypilo 19 a pol okovu vína. Múka, vajcia, masť a všetky ostatné potraviny stáli
407 zlatých 29 denárov, čo by v dnešných cenách presiahlo 2 000 zlatých.

O nič menej nehraničí s hýrivosťou ani skutok Ehrenreicha Höfflingera, ktorý na
pamiatku svojho sobáša so Zuzanou Fricovicovou (zomrela v roku 1647) dal vyraziť aj
pamätnú medailu.

Policey und Kleiderordnung, ktorý bol vydaný v roku 1723, zameral pozornosť na
zamedzenie prehnaných hostín, ktoré sa opakovali pomerne často; presvedčivo sa
o tom hovorilo v prvých ôsmich paragrafoch. Regula odôvodňuje stanovisko nielen
ťaživou materiálnou situáciou, do ktorej sa meštianstvo dostalo pre zdĺhavé vojny,
vysoké dane a úpadok baníctva. Ako príčiny uvádza aj okázalosť a prechmaty, ktoré sa
zakaždým vyskytnú pri takýchto príležitostiach a jednak spôsobujú zadlženie dotyčného
mešťana, jednak vyvolávajú aj Boží hnev. Mestská rada teda čo najprísnejšie prikazuje,
aby všetci, ktorí patria do jej právomoci, odvtedy sa pridržiavali tohto opatrenia, ktoré si
kladie za cieľ zachovať verejné blaho.

Zákroky sa vzťahovali predovšetkým na spôsoby zasnúbenia a svadobnej hostiny.
Stanovilo sa, že na svadobné hostiny môže rodina patriaca k urodzeným vrstvám pozvať
nanajvýš 42 osôb, t. j. 18 žien, rovnaký počet mužov a 6 dievčat. Hostia z cudziny však
neboli započítaní do tohto počtu. Kto by sa proti tomuto pravidlu previnil, bude
potrestaný pokutou 24 zlatých. Jednoduchšie rodiny smú pozvať len 6 mužov, 6 žien a
2 dievčatá; v opačnom prípade ich stihne pokuta 6 zlatých.

Pretože mnohí pozývali veľa hostí aj preto, aby dostali čo najviac svadobných darov,
spomínané nariadenie prijalo zásadu, ktorá celkom zakazovala prinášať svadobné dary.
Nebránilo sa však, aby nevesta bola ešte pred svadbou obdarovaná pamätnými predmetmi.

Svadobný sprievod na základe opatrenia obsiahnutého v 4. paragrafe musel ešte
v dome zorganizovať Hof- und Tischmeister* , aby sa do kostola a späť nešlo nezriadene.
Jeho povinnosťou bolo aj vyhradenie náležitých miest pri stole pre všetkých hostí; pred
podávaním jedla musel predniesť aj modlitbu. Svadba sa mohla uskutočniť v ktorýkoľvek
deň v týždni s výnimkou piatka a soboty, a to dopoludnia – tak, aby sa hostina mohla
začať naobed. Do kostola sa smelo ísť len pešo. Na čele svadobného sprievodu kráčal
Hof- und Tischmeister; za to na sobášoch urodzených ľudí dostal od ženícha 4 zlaté.
Predtým držal v ruke palicu so stužkami a kvetmi; od prijatia tohto poriadku to však už
bolo zakázané. Pri svadbách nižších tried dostal za činnosť odmenu len  ľ zlatého okrem
výdavkov na kyticu a stužky. U najchudobnejších bola odmena zasa vecou dohody.

Pri svadobných hostinách urodzených rodín bolo zakázané podávať viac ako 18
druhov jedál, pri hostinách rodín zo strednej vrstvy sa nesmelo podávať viac než 12
druhov jedál a pri svadobných  hostinách rodín z najnižších vrstiev bolo dovolené
podávať najviac 6 druhov jedál. V prípade porušenia tohto ustanovenia boli vinníci
potrestaní pokutou 18, 12, resp. 6 zlatých podľa ich postavenia. Torty a paštéty sa smeli
servírovať iba na najurodzenejších hostinách, avšak aj tieto pokrmy bolo potrebné
započítať do povoleného počtu chodov. Akékoľvek pečienky sa museli podávať nakrájané
nie spolu, ale na osobitných misách. Úplne neprípustné boli cukrárske výrobky
a kandizované ovocie; namiesto nich sa však smelo podávať záhradné ovocie a doma
upečené koláče. Pri svadobných hostinách mohli vzhľadom na veľký počet hostí obsluhovať
okrem domácich aj sluhovia prijatí na tento účel, ale ani v tomto ohľade sa ich počet
nesmel preháňať. Urodzení mešťania mohli k stolu najať 4 sluhov, mešťania zo strednej
vrstvy dvoch, chudobnejší však len jedného. Samotná hostina mohla trvať u urodzených
mešťanov dva dni, u ostatných však len deň. V opačnom prípade sa im hrozilo pokutou
vo výške 24, resp. 6 zlatých.

Opatrenia sa týkali aj hudobníkov, ktorí nemohli chýbať na žiadnej svadobnej
hostine. Ich odmena bola na urodzených hostinách ohraničená sumou 20 zlatých, na
neurodzených hodovaniach zasa 6 zlatými. Hudbu spolu s pomocníkom zaobstarával
strážca veže (Thurner), ktorý bol súčasne aj kapelníkom. Predtým – pravdepodobne
podľa vzoru maďarských šľachtických rodín, ktoré sa usadili v meste – bolo zvykom, že
hudobníci na druhý deň po hostine prekvapili mladomanželov budíčkom. Ten sa ešte aj
v nemeckých mestách označoval maďarským pomenovaním Hajnal [= úsvit]. Mestská
rada však aj tento zvyk čoskoro zakázala.

Mestská rada z hľadiska katolíckej cirkvi nepovoľovala rozvod zákonne uzavretých
manželstiev. Na tento počin dala súhlas len vo výnimočných prípadoch, pričom aj vtedy
stihol vinnú polovičku osobitný trest. V roku 1611 o rozvode Petra Pragu na návrh
mestského súdu rozhodol samotný palatín. O verdikte potom mestská rada informovala
veriacich z kazateľnice v kostole, ale urobila tak s dodatkom, že vinná strana musí opustiť
krajinu. V tomto konkrétnom prípade bolo potom rozvedeným manželom dovolené uzavrieť

nové manželstvá.  V roku 1629 mestská rada zakázala rozvedenej žene znova sa vydať
v priebehu roka. V tomto čase musela žiť utiahnutým a cnostným životom.

Mestská rada nariadila zákaz zbytočných výdavkov tak pri svadobných hostinách,
ako aj pri krstinách, pretože ju viedlo hľadisko šetrnosti. Už pri návštevách šestonedieľok
boli zaužívané pohostenia, čo sa ešte viac zvrhlo pri krstinách. Preto sa už aj toľkokrát
zmienený Policey und Kleiderordnung z roku 1723 pozastavil nad týmto prežitkom
a zakázal, aby šestonedieľky hostili kmotry praclíkmi a koláčmi. Pri tejto príležitosti sa
mohlo ponúknuť nanajvýš jedno jedlo. Rovnako bolo potrebné regulovať aj prehnané
výdavky spojené s hostinou po prvej návšteve kostola (Kirchgang). Kto sa previnil voči
zásade, bol potrestaný pokutou 12 zlatých. Z istej richtárskej reklamácie z roku 1766 sa
však dozvedáme, že pomery sa takmer vôbec nezlepšili; ak áno, tak s nedlhým trvaním.
Preto sa znova vyhlásilo, že pri takýchto príležitostiach sa u katolíkov môžu zísť dvaja,
u protestantov štyria krstní rodičia. Zhromaždenia ďalších žien, posielanie toriet a iných
darov sa pod hrozbou pokuty 12 zlatých prísne zakázalo.

V roku 1775 sa stretávame s novším zvykom. Aj samotná mestská rada o ňom
vyhlasovala, že je to úplná novinka. Spočívala v tom, že matka pri krstinách a uvedení
dieťaťa do kostola rozdáva koláče všetkým známym a priateľkám. Mestské predstavenstvo
zakázalo aj túto obyčaj. Keďže rozhodnutie nevyvolalo takmer žiaden ohlas, magistrát
v nasledujúcom roku na urgencie mešťanov ešte raz potvrdil tento zákaz.

Za pokrstenie dieťaťa sa podľa starého zvyku už okolo roku 1580 platilo kňazovi
5 denárov. Pôvodne však rodné listy (Geburtsbrief) nevystavovalo duchovenstvo, ale
mestské predstavenstvo, a to na základe riadneho predchádzajúceho vypočutia svedkov,
keďže matriky sa ešte vtedy neviedli. Pri mestskej vrchnosti sa vystavovali aj rodné listy
mestských poddaných. Ako to dokazuje rukopis s názvom Kirchenhistorien uchovávaný
v mestskom archíve, záznamy o narodení sa začali viesť až od roku 1550.

Usporiadané mestské inštitúcie si vyžadovali aj to, aby sa vyjadrenie poslednej mešťanovej
vôle udialo pri dodržaní istých formalít. V takomto prípade pôvodca závetu musel najprv
ohlásiť svoj úmysel richtárovi, ktorý na to ihneď určil notára a jedného člena mestskej rady.
V ich prítomnosti potom žiadateľ predniesol svoju poslednú vôľu. Niekedy sa aktu zúčastnili
aj ďalšie osoby, ktoré sa potom všetci ako svedkovia podpísali pod testament a overili ho
aj svojimi pečaťami. Dokument takýmto spôsobom získal právoplatnosť a bol uschovaný
v mestskom archíve až do smrti pôvodcu závetu. Keď nastala chvíľa, mestský súd inicioval
spísanie majetku zosnulého a jeho prerozdelenie medzi dedičov s výnimkou banských
podielov, ktoré prislúchali do kompetencie banského súdu. Posledné minúty umierajúceho
oznamoval obyvateľom mesta umieračik. Príbuzní to považovali za takú dôležitú súčasť
obradu, že nemohli vynechať smutné zvonenie ani v noci.

S vymenovaním obhliadača mŕtvol sa prvýkrát stretávame v roku 1756.
Miestodržiteľská rada nariadením prijatým ešte 3. augusta uložila mestu za povinnosť,
aby zaviedlo takýto stály úradný post. Ako prvý bol vo funkcii angažovaný chirurg
Štefan Ertzl; za obhliadku mŕtvoly vyberal poplatok 12 grajciarov.

Truhly sa vyrábali z rozličných dosiek, a to podľa majetkových pomerov dotyčnej
rodiny. Okrem mäkkého dreva sa na ich výrobu používali aj tvrdé dubové dosky, ktoré
sa potiahli farebnou tkaninou, niekedy aj zamatom a hodvábom. Nakoniec sa žltými
klincami s plochou hlavičkou vybilo meno zosnulého, dáta narodenia a úmrtia.
Najbohatším boli určené aj medené truhly, ktoré neraz vážili aj 3 centy. Takéto rakvy sa
každoročne dostávali na svetlo sveta z opustených a časom obnovených cintorínov,
najmä z cmitera okolo kostola; svojou hodnotou predstavovali stálu príjmovú položku
v kostolných účtovných knihách.

Zo smútiaceho domu odniesli truhlu do kostola členovia jednotlivých cechov. Tam
ju zložili v hlavnej lodi alebo priamo pred hlavný oltár. V pohrebnom sprievode museli
zúčastnení kráčať v dvojiciach, ako to nariadila cirkevná synoda banských miest zo 14.
– 15. júna 1612. Zosnulých z predmestí bolo zvykom doviezť do mesta a pochovať tu
z niektorého domu. Tento zvyk pravdepodobne pramenil z toho, že mestská rada
kedysi aj týmto krokom chcela zabrániť príliš častému a navyše bezplatnému zvoneniu
zo strany baníkov (Ungestüme Läuten) – preto raz dokonca poškodili aj veľký zvon.
Mestská rada vychádzala z tohto stanoviska ešte aj v roku 1821, keď povolila používať
zvon nanajvýš na pol hodiny. V tom istom roku bolo zrušené aj nosenie truhly v rukách;
nahradil ho smútočný kočiar.

Zdá sa, že zdobenie rakiev kvetmi a vencami bolo obvyklé už aj v minulosti. Aspoň
tak musíme usudzovať na základe jedného účtu vystaveného v Banskej Štiavnici.
Predpokladáme, že ak bol tento pietny zvyk udomácnený v Štiavnici, nemohol byť cudzí
ani Banskej Bystrici. Po smútočnej kázni v kostole a prosbách o Božie zmilovanie
vyniesli truhlu do cintorína, kde nebožtíka zverili rodnej zemi.

Najstarším miestom pochovávania bol cintorín okolo kostola, kam sa pochovávali
najurodzenejší mešťania, ak, pravda, neuprednostnili kostolnú kryptu. Takisto starým
cintorínom bolo nádvorie Kostola sv. Alžbety a Kostola sv. Ducha. 2. apríla 1636 kaplán
banských miest Matej Schlegel vysvätil cintorín za Oberhausom; na jeho mieste sa dnes
rozprestierajú kapitulské záhrady. Cintorín na Štiavničkách bol určený zamestnancom
huty, ale pre malý areál na nedlho – už vo februári 1779 sa zaplnil a odvtedy už nebol
sprístupnený. Starobylým je aj pozdĺžne sa tiahnuci cmiter za evanjelickým kostolom
pochádzajúci zo začiatku 18. storočia. Najnovšou nekropolou je cintorín, ktorý bol
otvorený 29. mája 1818 za hradným kostolom na tzv. Rárusovej lúke.

Emil Jurkovič



S najväčšou pravdepodobnosťou žena na obraze má
skutočne predstavovať maliarovu manželku, včleňujúcu sa
opätovne do malomestského banskobystrického prostredia.

Novú zaujímavú skutočnosť spojenú s obrazom prináša p.
Zuzana Sedlická, pravnučka
Adolfa Holescha – staviteľa spo-
mínanej Skuteckého vily a súčas-
ne umelcovho priateľa. Táto dáma
žijúca v meste  pod Urpínom tvrdí,
že jej stará mama, Holeschova
dcéra Margita (neskôr vydatá za
Vojtecha Lassovszkého do Detvy)
chodievala Skuteckému pózovať
k obrazu na pravé poludnie, za
priameho slnečného svetla, aby
maliar mohol zachytiť všetky
svetelné efekty. Jedným z nepria-
mych (priamych?) dôkazov je tiež
dlhý čierny jemný čipkovaný šál,
ktorý má p. Sedlická spolu s
fotografiou obrazu uchovaným vo
svojej rodinnej zbierke. A práve
ten mala údajne modelka pri
pózovaní elegantne prehodený
cez plece.

Z Tilkovskeho monografie sa
tiež dozvedáme o ďalších osu-
doch obrazu. Ten kúpilo z výstavy
v Műcsarnoku hlavné mesto
Budapešť, avšak po niekoľkých
mesiacoch ho vrátilo maliarovi s
výzvou, aby ho vymenil za obraz s
peštianskym motívom. A tak obraz
Skutecký neskôr venoval spolku žien v Banskej Bystrici, ktorý ho dal na
dobročinú lotériu. Avšak žreby sa ťažko predávali, takže to trvalo niekoľko
mesiacov, kým sa predali a kým obraz prešiel do Mestského múzea a
neskôr do zbierok banskobystrickej, dnes Stredoslovenskej galérie.

Pri spomínanom obraze za spomenutie tiež stojí dievčenská postava
v popredí, stojaca oproti dáme so slnečníkom a súčasne divákovi
otočená chrbtom. Jedná sa o zobrazenie Skuteckého dcéry Karoly,
ktorá bola ako jej otec akademickou maliarkou. Karolinu podobizeň,
už ako mladej dámy môžeme  vidieť i na ďalšom umelcovom obraze
„Maliarka kvetín“. Tu je stvárnená ako maľuje zátišie z kvetov v interiéri,

ktorý je vernou podobou skutočného ateliéru Dominika Skuteckého.
„Trinásťkrát trinástou komnatou, zakázanou a zarúbanou, bol
ateliér... Mal som sedem rokov a už som nebol prvák. Prináležalo mi
právo lámať pečate a rušiť tajomstvá. Vkročil som. Podnes si
pamätám najmä tú vôňu, neopakovateľnú, nepopísaťeľnú...“, takto
opisuje vo svojom literárnom diele „V hniezde“ maliarov vnuk, Karolin

syn, významný spisovateľ a dramatik Peter
Karvaš zážitky z detstva prežitých vo vile, v
čase kedy maliar už nežil a „strážkyňou nehyb-
ných tajomstiev ateliéru bola stará mať.“

Maliar je pochovaný na židovskom
cintoríne v Banskej Bystrici, pričom jedným
z paradoxov je i to, že vila bola počas druhej
svetovej vojny obývaná veliteľom nemeckého
gestapa.

Dnes spomínané obrazy nachádzajú
svoje dôstojné miesto v dome maliara, v ktorej
od roku 1994 Stredoslovenská galéria sprí-
stupnila Stálu expozíciu Dominika Skutec-
kého. Genius loci tu pretrváva dodnes.
Posolstvo maliarových obrazov,   pretavené i
v podobe latinských nápisov na fasáde domu
môžeme takto sprostredkúvať súčasnej
generácií.

Za spomenutie určite stojí realizácia
galerijného vzdelávacieho projektu „Domi-
nikov zábavný kufrík“ určeného deťom
predškolského veku. Tie sa môžu prostred-
níctvom rôznych edukačných pomôcok
tvorivou formou oboznámiť so životom a
tvorbou takého významného maliara akým
bol nielen európsky ale tiež náš bystrický
maliar Dominik Skutecký.

 Martina Garajová
v spolupráci so Z. Myslivcovou

Citácie:

Tilkovský, V.: Dominik Skutecký. Život a dielo. Bratislava. Tvar 1954
Karvaš, P.: V hniezde. Bratislava. Slovenský spisovateľ 1981

Ďalšie pramene:
Bartková, Z.: Stála expozícia Dominika Skuteckého, katalóg vydala

Štátna galéria v Banskej Bystrici, prvé vyd. z r. 1994
Bartková, Z.: Stála expozícia Dominika Skuteckého, katalóg

vydala Štátna galéria v Banskej Bystrici, druhé vyd. z r. 2005

Národnokultúrny pracovník, autor
pedagogických  a literárnych článkov
v časopisoch Orol, Slovenský pozorník,
Priateľ dietok, Korouhev na Sionu a iných,
spoluzakladateľ a funkcionár Matice
slovenskej, biograf a priateľ Andreja
Sládkoviča a Adolfa Heinleina, profesor
klasických jazykov.

Ľudovít Bohdan Grossmann sa
narodil l5. apríla 1818 v Pukanci,
okr.Levice obchodníkovi Andrejovi
Grossmannovi (aj Groszmann) a Juliane
Messerschmidtovej, rodáčke z Ľubietovej,
dcére ľubietovského senátora, cirkevného
inšpektora a v niekto-rých rokoch aj
richtára Andreja Messerschmidta.

Študoval na evanjelickom gymnáziu
v Banskej Štiavnici, kde sa spriatelil
s o dva roky mladším synom krupinského učiteľa a správcu chóru Andreja Braxatorisa,
Andrejom, budúcim farárom a básnikom Sládkovičom. Nakoľko Andrej Sládkovič

pochádzal z mnohodetnej rodiny, odišiel na žiadosť otca zo
sexty za učiteľa do Ladzian. Že sa po roku vrátil do Banskej
Štiavnice, môžeme vo veľkej miere vďačiť práve Ľ.B.Grossmannovi,

ktorý ho ako priateľ podporoval v snahe ďalej sa vzdelávať a tiež rozvíjať sľubný
básnický talent. Vyslúžil si za to hnev a výčitky Sládkovičovho otca pri návšteve
v rodisku Andreja Sládkoviča, Krupine.

Ľ.B. Grossmann uviedol Andreja Sládkoviča v Banskej Štiavnici aj do rodiny
Pischlovcov ako domáceho učiteľa. Prenechal mu ako chudobnému študentovi svoje
miesto najprv v rodine mladšiebo brata, Jána Pischla a po svojom odchode do Bratislavy
aj miesto u staršieho brata, Pavla Pischla, ktorý bol otcom Maríny.

Po dvojročnom štúdiu na evanjelickom lýceu v Bratislave, ročnom štúdiu na univerzite
v Jene a dvojročnom štúdiu v Halle prijal miesto vychovávateľa v rodine Justhovcov
v Necpaloch. Od roku 1847, až do svojho odchodu do penzie v roku 1888 pôsobil ako
profesor klasických jazykov na evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici.

Bol tichej a pokojnej povahy, neohrozeným zástancom gymnázia a obhajcom
svojich kolegov. Zo svojej penzie dával ročne 150 zlatých, aby pomohol udržať
gymnázium pri živote.

Býval v Lazovnej ulici (v smere od námestia vpravo, posledný dom pred materskou
školou) spolu so sestrou Amáliou, ktorá sa o neho ako slobodného starala a matkou
Julianou Messerschmidtovou. Sú spolu aj pochovaní v trojhrobe so železnou ohrádkou,
vľavo v 11. rade za križovaním hlavného chodníka vedúceho od brány evanjelického
cintorína.

Ľudovít Bohdan Grossmann zomrel vo veku 72 rokov dňa 6.februára 1890.
Eva Furdíková

Podobizeň Margity Lassovszkej rod. Holeschovej s manželom.



Mladší brat banskobystrického profesora kreslenia Andreja Stollmanna
– Michal sa narodil v Španej Doline 17.10. 1855 v rodine kráľovského
banského kováča. Vyučil sa za hodinára, potom niekoľko rokov strávil na
vandrovke, pričom pracoval u po-
predných hodinárskych majstrov vo
Viedni, Štajerskom Hradci, Maribore
a Lublani. Napokon sa usadil v Ban-
skej Bystrici, kde v roku 1885 otvoril
vlastnú hodinársku dielňu na Dolnej
ulici v tzv. Winklerovskom dome.
Oženil sa s bystričiankou Amáliou
Dobákovou, s ktorou mal 7 detí.

Michal Stollmann si čoskoro
získal veľmi dobré meno ako špe-
cialista na vežové hodiny a hracie
mechanizmy. Zostrojil asi 25
veľkých vežových hodín. Napriek
svojej celoživotnej usilovnosti zostal
chudobný. Zachoval si však veselú
letoru. V Stollmannovskej famílii sa
dlho spomínali jeho originálne vtipy.
Zomrel v Banskej Bystrici 1.6. 1933.
Pochovali ho na evanjelickom cintoríne, ale jeho hrob sa nezachoval.

Michalovi Stollmannovi sa často dostalo uznania v dobových
novinách, z ktorých hodno odcitovať nasledovné state:

Besztercebánya és vidéke č. 40/1895:
„Naše mesto už pred stáročiami bolo známe svojim hodinárskym

priemyslom. Archív mesta uchováva folianty, ktoré svedčia o rozkvete
tohto priemyselného odvetvia. Cech hodinárov sa radil k stavovskej
organizácii remeselníkov – zlatníkov a vynikal dokonalosťou výrobkov ako
aj ich vysokou umeleckou hodnotou... Po tieto dni sa objavili v obchode
tunajšieho hodinára Michala Stollmanna veľké hracie hodiny, ktoré čo
do prevedenia sotva majú pandanty. Dielo bolo zhotovené pre hostinec
či kaviareň a vo svojej automatickej konštrukcii pekne zlaďuje príjemné
s užitočným, nakoľko po vhodení 3 grajciarov každému zahrá ktorúkoľvek
z najnovších operiet alebo ľudových piesní a za 30 grajciarov celý svoj
repertoár. Hodiny sú namontované do prekrásnej skrine z orechového
dreva, ktorá meria vyše dvoch metrov. Stolárska práca je dielom majstra
nášho mesta Viliama Dobáka, ktorý toho času pracuje na ďalších dvoch
skriniach pre milenárnu výstavu a tieto budú napokon majetkom nášho
bývalého župana Michala Zsilinského“.

Besztercebánya és vidéke č. 30/1898:
„Nové hodiny. Na dostavaný nový palác sedrie, najnovšej to budovy

nášho mesta, prídu aj hodiny do štíhlej vežičky, ktorá sa vypína nad budovou.
Tieto hodiny budú raritou nielen
mesta, ale i ďalekého kraja, lebo ich
bicia konštrukcia bude udávať za
sebou okrem štvrtí aj celé hodiny.
Majstrom tohto pekného diela je náš
statočný spoluobčan Michal Stoll-
mann, ktorého mnohé podobné diela
tešia sa pochvale nielen v našej
stolici, ale aj za jej hranicami. Dopo-
siaľ zhotovil už osem vežových hodín,
ktoré u neho objednali mestá a obce
Dolný Kubín, Ľubietová, Veľká Ves,
Veľké Važany atď. Radi konštatu-
jeme, že Stollmann bude mať leví
podiel na tom, aby starodávne
hodinárske umenie nášho mesta
prišlo k novému rozmachu“.

Besztercebánya és vidéke č.
19/1900:

„Vzácne vreckové hodiny zostrojil tunajší hodinár Michal Stollmann.
Ide o zaujímavú starožitnosť, ktorá ležala dlho rozobratá u istého pána
v Košiciach. Hodiny nevedeli vzkriesiť k životu ani v Budapešti, ba ani
v New Yorku. Hodinárovi Michalovi Stollmannovi po dlhšom bádaní sa
vzácne umelecké dielo podarilo zfunkčniť. Na spodnom okraji hodín
dvaja Geniovia kladivkom odbíjajú hodiny pričom na vrchnej časti cifer-
níka predstupuje Smrtka s kosou. Zaujímavé hodinárske dielo bude
vystavené“.

Besztercebánya és vidéke č. 23/1902:
„Náš chvalne známy remeselník, hodinár Michal Stollmann zostrojil

už viac vežových hodín v majstrovskom prevedení aj pre vzdialenejšie
stolice našej krajiny“.

Besztercebánya és vidéke č. 38/1903:
„O vývine nášho priemyslu potešiteľne svedčí okolnosť, že veľko-

podnik Röckova továreň na stroje v Budapešti objednala u tunajšieho
hodinára Michala Stollmanna vežové hodiny s transparentom. Stollmann
aj doposiaľ vytvoril mnohé kunštové vežové hodiny“.

Andrej Stollmann

O udalostiach v Banskej Bystrici pred sto rokmi informoval v maďarskom jazyku aj
týždenník Besztercebánya és vidéke, ktorý v roku 1888 založil profesor Emil Jurkovič s
dvomi kolegami.

Podobné problémy, ako dnes, trápili občanov mesta aj v tom období.  V čísle 6 na
prvej strane z 10.2. 1907 nás upúta titulok: „Kam  sa to dostaneme!“. Nemenovaný autor
píše, že kde sa len pozrieme, všade vidíme „strašidelný obraz“. Pomenoval ho ako
problém prežitia. Je tu neskutočné zdražovanie, až je to komické. Zdražovanie potravín
je trvalý proces, ba je predpoklad na jeho stupňovanie. „Čo ho vlastne spôsobuje?“ Pýta
sa autor a hneď aj odpovedá:  „Banská Bystrica patrí medzi najdrahšie mestá. Pokiaľ sa
tovar dostane na trh, nabalia sa na ňom traja až štyria distribútori. No nie len trh je drahý,
ale aj obliekanie, bývanie, proste všetko. Už  len to nám chýba, aby bol aj vzduch drahší“,
povzdychol si autor. Veď teplý vzduch vo vykúrených izbách si môžu v tejto tuhej zime
máloktorí dovoliť...  Najviacej sú postihnutí, podľa autora,  úradníci. Pri zvyšovaní cien o
25-60 %, im nezvýšili dostatočne  plat!

V čísle 17 sa na strane 2., z  28.4. 1907 dozvieme, že stavebná firma Hugyecz a
Rosenauer začala výstavbu miestnej zápalkárne. Všetky stroje sú už objednané.
Zabezpečuje sa povolenie na použitie vodnej elektrárne na Starých Horách (Óhegy).
Spoločnosť bola vytvorená na 90 rokov, z vkladov  400000 korún (2000 ks 200
korunáčiek). Vyrábať budú rôzne zapaľovače, aj iné chemicko-technologické výrobky. Za
členov riadiaceho tímu boli zvolení: Csesznák Gyula, Bárczy Károly, Dohnányi Jenő,
Furgyik János, Holesch Ottó a ďalší. O nový závod sa zaujímajú už aj v zahraničí, o
dodávku výrobkov prejavili záujem aj v Anglicku.

2. júna  predstavili v meste bezdrôtový telegraf Markoniho. Píšu o tom v čísle 22 na
strane 2. Vstup je voľný. Upozorňujú, že deti do 14 rokov telegrafu nebudú rozumieť.

Banskobystrický ženský spolok sa pred sto rokmi rozhodol založiť
ženskú domácu školu. (č. 29. s. 2., 18.7.2007) Členkami výboru boli Móry
Emilné, Csesznák Gyuláné a ďalšie. Štátny príspevok bol 2000 korún,
prispeli aj sponzori.

V r. 1907 bola založená aj spoločnosť na podporu chudobných
študentov. Predsedom bol Csesznak Gyula (č. 17, s. 2.).

Veľkodušný dar prijalo mesto od Teofila Stadlera. Kráľovský radca
daroval pri príležitost 70. výročia jeho pobytu v B. Bystrici 5000 korún ev.
sirotincu (č.39., s. 2.)

Bohatý  kultúrny život v meste zabezpečovali školské spolky a ochotnícke divadelné
krúžky, ktoré organizovali mnohé koncerty a divadelné predstavenia.

Z novín sa dozvieme aj o starostiach pri výchove žiakov priemysloviek. Veľkou
chybou je, ze za učňov dávajú rodičia študovať neschopných chlapcov. Pritom sa aj tam
treba učiť! Aspoň by sa malo. Mnohí majstri sami neštudovali, ako majú potom vôbec
učiť?! Po 3-4 rokoch pôsobenia učňov by sa mali zaviesť povinné praktické a vedomostné
skúšky. Odborná porota by ich posudzovala a tých, ktorí nevedia písať, by neodporučila.
Je to aj spoločný záujem – budúcnosť priemyslu. ( č. 1)

V čísle 4, strana 3., (27. januára) je článok upozorňujúci na  ochranu pred falošnými
kartármi. Dostupné sú informácie o olúpených obetiach falošnými kartármi na stanici,
kaviarňach a inde.  Začal sa boj proti nim.

Zlata Troligová

Pramene: Besztercebánya és vidéke, Štátny archíve MV SR v Banskej Bystrici.
Poznámka autorky: Mená sú písané v pôvodnom prepise.

Rodinná fotografia predstavuje Michala Stollmanna v kruhu najbližších.



Najvýznamnejším územím prezentujúcim procesy prekremenenia je
Prírodná pamiatka Kremenia. Zaujímavé sú tu rôzne bralné formy
vystupujúce na okrajoch skalných
zoskupení, najmä v jz. časti územia
so šírkou do 20 m a výškou do 8 m.
Vidieť v nich menšie dutiny s prie-
mermi spravidla do 1 m. Najvýraz-
nejšie chrbáty, s charakterom až
skalného defilé, sa nachádzajú
v ľavostrannej bočnej dolinke Raky-
tovského potoka, a to na jej pravom
svahu. Skalné defilé dosahuje dĺž-
ku viac než 20 m a výšku do 5 m.

Nižšie na svahu je paralelný rad
brál s výškou do 3 m. Prevládajúca
časť je prirodzeného erózno-denu-
dačného pôvodu. Na viacerých
miestach sú zjavné aj ťažobné
zásahy. Na ľavej strane bočnej
dolinky (nad jaskyňou Horná Kre-
menia) je skalná stena vysoká nad
10 metrov, miestami s prevismi, ako
aj so stopami ľudskej činnosti
(rozpojovanie hornín ohňom).

Nachádza sa tu aj niekoľko
jaskýň. Najväčšou z nich je
Kremenná jaskyňa, s jediným
priestorom o rozmeroch  9,5 x 8,5
m, so šikmo klesajúcim dnom a
výškou 2 - 3,5 m. Má 5 vchodov,
jeden z nich vo výške 1,7 m nad oko-
litým terénom a vytvára skalné okno.
Na strope sa ojedinele nachádzajú
aj drobné, 1-5 mm hrubé bradavi-
cové sintre, kalcitovej povahy.

Ďalšou jaskyňou je Horná
Kremenia, nad Rakytovským
potokom s jediným podzemným
priestorom veľkým  3 x 4 m a výškou
1-1,6 m. Zameraná  dĺžka jaskyne
je 5,3 m. Nasleduje  Chalcedó-
nová jaskyňa , v podobe šikmo klesajúcej podzemnej chodby  dlhej
3,1 m, s klenbovitým otvorom širokým 0,9 x 0,4 m a výškou stropu 1 - 1,2
m. Napokon je to Opálová jaskyňa, so vstupom  pod 20 m dlhou a 4 m
vysokou skalnou stenou. Vstupný otvor má rozmey 1,9 x 0,5 m a pred
ním je 1,3 m vysoký skalný výklenok, ktorý vytvára  akúsi predsieň jaskyne.
Zameraná dĺžka Opálovej jaskyne je 3,2 m.

Najviac prekvapujúci je výskyt foriem, vzhľadom pripomínajúcich škrapy
(skrasovatené vápence), v okolí jaskyne Horná Kremenia a tiež  nad
Rakytovským potokom, ktoré sú však tvorené silicitom. Tento vznikol
prekremenením (silicifikáciou) dolomitov a vápencov roztokmi s vysokým
obsahom kyseliny kremičitej vystupujúcej po zlomoch do prostredia
rozpukaných karbonátových hornín. Ich farebná variabilita (biele, sivé,
čierne, hnedé) je dôsledkom strhávania rôznorodého materiálu (železité,
mangánové a iné zvetraliny) pri transporte po zlomoch. Datovanie vzniku
tohoto silicifikovaného krasu je potrebné posunúť pred obdobie
sopečnej činnosti (pred 50-70 miliónov rokov).

Prebehla tu aj rozsiahla ľudská ľudská aktivita zameraná na využívanie
silicitu. Pre túto lokalitu je charakteristické štiepanie silicitov. Zistilo sa
tu 8 ťažobných priehlbín, usporiadaných v tvare koruny pod skalou,
s ktorými susedí  priekopa a nad nimi aj štrbinová ťažobná komora. Na
priľahlých výsypkách sa nachádza množstvo úštepov , ktoré nesú znaky
štiepania človekom, ale aj kamenné jadrá. Nad Rakytovským potokom sa
našli aj zvyšky nedokončených pokusov vyrobiť mlynský kameň. Zatiaľ

nedoriešenou otázkou je vek (obdobie ťažby) a aj účel opracovaného
materiálu. Ak by boli zo staršieho obdobia, mohli by to byť predformované

sekeromlaty alebo úštepy, ako
polotovary na výrobu nástrojov. Ak
z mladšieho obdobia, mohli by to
byť kresacie kamene do zámkov
pušiek. Takýto tovar mohol byť
žiadaným tovarom pre vojenské
účely. Prítomnosť štiepaného
odpadu (úštepy a jadrá) potvrdzuje,
že úštepy a čepele sa vyrábali na
tomto nálezisku a potom boli
prepravované inam. Definitívne
vyriešenie týchto otázok môže
priniesť iba ďalší prieskum.

Druhou najvýznamnejšou loka-
litou s prejavmi silicifikácie sú
Malachovské skalky (chránený
areál). Upozornil na ňu už v roku
1868 Dionýz Štúr. Na nive Mala-
chovského potoka, pod skalkami
na Stupoch v rokoch 1633 –1925
vyrábali veľmi kvalitný pušný prach.

Prejavy silicifikácie potvrdili aj
v okolí Badína. Pri lomovej ťažbe
kameňa sa našli opalizované
kmene treťohorných stromov,
pochovaných v sopečných usade-
ninách, známe ako „drevné
opály“. Pozoruhodný je tiež opus-
tený dolomitový lom ssz. od
Suchého báňu. Uprostred  slabo
prekremenených dolomitov je zóna
s dutinami, na úpätí ktorej boli
nájdené fragmenty silicifikova-
ných kostí zatiaľ neurčeného
druhu živočícha. Silicitové zhluky
(konkrécie)  sú známe z lúk nad
Fončordou (ojedinele zhluky nad
1 m) a tiež z Banského potoka, nad
Kolóniou Baňa, kde v 19. - 20.

storočí ťažili lignit. Na svahoch Rakytovského potoka, pri ťažbe dolomitu
(lom pod Hornými Pršanmi) sa našli tiež silicitové zhluky, častejšie však
len výplne žiliek s drúzami - zhlukmi drobných kryštálikov krištáľu,
bezfarebnej odrody kremeňa.

Človeka pri procesoch silicifikácie najviac fascinuje, že aj
v súčastnosti presakujúce vody „rozpúšťajú“ silicity a kremitá zložka sa
vyzráža v podobe chalcedónového sintra (najčastejšie modrej farby) .
Určite je tento proces pomalší ako pri vápnitých sintroch, ale existuje.
Dopĺňa tak pestrú paletu tvorivých procesov nášho okolia. Spoznávajme
a vážme si ich.

Juraj Galvánek

Literatúra :

Beaudouin H., Gaál Ľ., Galvánek J., 2001 : Hodnoty anorganickej
prírody Prírodnej pamiatky Kremenia a vplyv človeka na ne. Ochrana
prírody, Banská Bystrica, 19 : 5-24

Galvánek J., 2004 : Poznáte „kremitý kras“ pri Banskej Bystrici ?
Ochrana prírody Slovenska 1/2004, ŠOP SR Banská Bystrica, 12-13

Galvánek J, Jeleň S. (eds), 2005 : Sprievodca po zaujímavostiach
okolia Banskej Bystrice, Geologicko – banícke zaujímavosti (CDR a
www.envigis.sk/geoporta), Banská Bystrica

Pri obci Horné Pršany, na predhorí Kremnických vrchov (Malachovské predhorie) leží prírodne i historicky zaujímavé
územie KremeniaKremeniaKremeniaKremeniaKremenia. Blízkosť mohutného andezitového stratovulkánu (zvrstvenej sopky, zlatostudnianska formácia)
budovaného sopečnými vyvrhnutinami a výlevmi a tiež veľké tektonické pohyby pri tvorbe Karpát, ktorými sa do tohoto
prostredia presunuli dolomity, vápence a ílovité bridlice vtlačili tomuto územiu svojrázne znaky.

Pohľad do Kremennej jaskyne.

Pohľad z Kremennej jaskyne.



V období pred rokom 1900 bol organizovaný šport obmedzený len na
kolkárstvo a turistiku, teda športy nie celkom typické. Až vznik
Banskobystrického atletického klubu BAC na začiatku 20. storočia
znamenal nástup športov v ich
typickejšej  podobe. Pestoval sa tu
futbal, šerm, cyklistika, tenis, ľahká
atletika. No okruh ľudí, ktorí sa mohli
venovať športu bol významne
obmedzený na majetnejšie vrstvy
obyvateľstva. Typickým príkladom
takéhoto športu bol tenis, ktorý sa
dlho pestoval v čisto súkromnej
podobe a to v záhradách bohatých
bystrických občanov.

K zmene v oblasti dostupnosti
športu aj pre širšie vrstvy obyva-
teľstva došlo v súvislosti s rozvojom
podmienok pre fungovanie špor-
tových spolkov zaIožením Česko-
slovenskej republiky (1918-1938).
Už od začiatku  20-tych rokoch sa
športové dianie v Banskej Bystrici
naplno rozbehlo a to v novej po-
dobe. Nadviazalo sa na športovú
činnosť BAC-u v novozaloženom
mestskom športovom klube Slávia
(najmä futbal a tenis) a zároveň
obrovský impulz aj do športovej
oblasti priniesol príchod obyvateľov
českej národnosti najmä na miesta
v školstve, štátnej správe a kultúre.
Tí na Slovensko priniesli predo-
všetkým myšlienky spolku Sokol,
hnutia YMCA a podieľali sa na vzni-
ku Klubu československých turistov.

V tomto období (na začiatku
20. rokov) boli v Banskej Bystrici
najviac sledované futbalové zápasy
miestnej Slávie (aj zásluhou zájaz-
dov českých mužstiev). Na pôde
združenia YMCA sa mohutne rozví-
jala ľahká (i ťažká) atletika a loptové
hry (hádzaná, basketbal a volejbal).

Okolo polovice 20-tych rokov
sa kládli základy hokeja (najskôr s
loptičkou, potom klasický ľadový
hokej s pukom) i krasokorčuľovania
– športový klub Slávia. Do tohto
obdobia spadá i vznik lyžiarskych
odborov pri existujúcich športových
spolkoch (Sokol, KČST, Slávia,
Karpathenverain, YMCA). Od roku
1924 sa na dvorcoch Slávie takmer
každoročne konal medzinárodný
turnaj v tenise.

V súvislosti so spolkom Sokol
je potrebné spomenúť masové
zhromaždenia (zlety), akadémie,
zájazdy, ktorých súčasťou boli
hromadné alebo prostné cvi-
čenia. Hromadným cvičeniam sa
venovali aj telovýchovné spolky
organizujúce robotníkov, ktoré
existovali pod rozličnými menami
(RTJ, FRTJ, FPT ...).

Na konci dvadsiatych rokov v roku 1929 došlo k založeniu Ski klubu.
Aj keď ostatné lyžiarske odbory jestvujúcich spolkov poväčšine neprestali
existovať, sústredenie najlepších organizátorov, pretekárov, rozhodcov v

jednej organizácii predznamenalo
v 30-tych rokoch dominanciu
zimných športov a obzvlášť lyžiar-
skych disciplín pre športové dianie
v Banskej Bystrici. Tie vyvrcholili
celoštátnymi majstrovstvami v lyžo-
vaní (1934 - v skokanských a
bežeckých disciplínach, 1937 –
spoločne s alpskými disciplínami),
II. svetovými zimnými hrami Makabi
(1936) a viacerými majstrovstvami
Slovenska i Československa v
krasokorčuľovaní.

Samostatnú kapitolu predsta-
voval hokej, ktorého pravdepo-
dobne najvýznamnejším podujatím
v Banskej Bystrici bol vianočný
medzinárodný hokejový turnaj v
roku 1936. No Banská Bystrica
hostila napríklad i majstrovstvá Slo-
venska dorastencov v roku 1932.

Okrem spomenutých športo-
vých odvetví, ktoré boli v jed-
notlivých obdobiach ťažiskové, sa
za I. ČSR pestovala celá plejáda
športov. Už prvý organizovaný
šport na území mesta  - kolká-
renstvo  - prežíval medzi svetovými
vojnami rozkvet. Z „menších“
športov, ktoré ale zaznamenali
nemalé úspechy, je ešte potrebné
spomenúť stolný tenis, šerm, box,
plávanie, vodné pólo, strelecký
šport ale aj šach. S prestávkami
fungovala v meste cyklistika, pri
KČST pôsobil vodácky oddiel, pri
Sokole jestvoval jazdecký odbor.

Z dnes menej známych či
znovuobjavovaných športov mô-
žeme spomenúť skijoring, quoits,
sánkovanie a českú hádzanú.

Z načrtnutého prehľadu je
vidieť, že paleta pestovaných
športov bola už v tom období
neobyčajne pestrá. Je až prekva-
pujúce, koľko druhov športu si na
kratší čas, ale väčšinou dlhodobo
našlo pevné miesto v živote
prvorepublikových Bystričanov.

Tomáš Chorvát

Poznámka:

Ďalšie informácie k danej
problematike je možné nájsť v
autorovej publikácii „Banská
Bystrica a šport v rokoch 1918 –
1938“, ktorá je dostupná v bansko-
bystrických kníhkupectvách.

(pokračovanie série článkov o športe v Banskej Bystrici v minulosti – do roku 1938)

V pokračovaní rozprávania o pozícii, ktorú v minulosti Banskej Bystrice zaujímal šport, sa pristavíme pri športových
odvetviach, ktoré boli v najstaršom období pestované organizovane.

Staré fotografie zachytávajú populárne banskobystrické športy.
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Banská Bystrica sa stáva stále častejšie mestom, ktoré je vyhľadávané zahraničnými
turistami. Cieľom návštevy býva buď jeho okolie, poskytujúce veľké možnosti
rekreačných aktivít, alebo sa tu turisti zastavia pri svojom putovaní naprieč Slovenskom.
Pri prvej návšteve sú neraz prekvapení jeho krásou a historickými pamiatkami, ako aj
prírodnými krásami, ktorými je obklopené.

Nech je ich pobyt akéhokoľvek charakteru, môžu tu nájsť ubytovanie a využiť
reštauračné služby. Za posledné obdobie výrazne stúpol počet ubytovacích možností,
pričom turisti si môžu vybrať kvalitné ubytovanie vo všetkých cenových kategóriách.
Veľmi obľúbené sa stávajú objekty s menšou kapacitou – penzióny. Úroveň v nich
je veľmi dobrá a návštevníci bývajú spravidla spokojní.

Jedálny lístok – možný problém. Reštaurácie poskytujú široký sortiment jedál,
väčšinu vo veľmi dobrej kvalite. Základným predpokladom ale je, že obsluhujúci
personál zahraničnému návštevníkovi ponúkne jedálny lístok v preklade, alebo mu ho
zreprodukuje ústne, čo je však málokedy na požadovanej úrovni.

Obsah jedálneho lístka v iných jazykoch niekde celkom chýba, alebo je preložený
nezrozumiteľne. Ide totiž o doslovný preklad, ktorý nezodpovedá zaužívaným
zvyklostiam v  gastronómii cudzieho jazyka a pre zahraničného turistu pôsobí
niekedy nepochopiteľne. Na odstránenie tohto nedostatku je potrebná konzultácia
majiteľa reštauračného zariadenia s niektorým zo zahraničných lektorov, ktorých je
v našom meste dosť. Týmto sa odstráni problém s objasňovaním skladby jedla.

Obsluha s úsmevom: Úsmev na tvári obsluhujúceho personálu a ochota,
s ktorou si plní svoje povinnosti určite zvýši chuť do jedla každému návštevníkovi.
O to viac budú spokojní zahraniční konzumenti, keď popri chutnom jedle uvidia,
že sú u nás skutočne vítaní. V žiadnom prípade by nemali pocítiť ani náznak
niečoho, čo by naznačovalo, že sú na ťarchu, alebo obťažujú obsluhujúci personál.

K napísaniu tohoto príspevku inšpirovali autorku americkí priatelia pri návšteve
niekoľkých reštaurácií v našom meste.

Marie Lendacká

Plávať sa učil na Horných hrabliach spolu s vybíjanými beťármi pozbieranými
zo všetkých kútov mesta. Chlapci z Lazovnej, spod Kalvárie, Uhliska, Podryby, všetci
si tu chlipli z hronskej vodičky. Kdesi tu začali chlapčiská snívať o nedoziernych diaľa-
vách, šírych oceánoch, plachetniciach
vzdorujúcich búrlivým živlom, niekde
tu sa začína príbeh jedného z nich.

Búrlivé morské vlny zatiaľ nahra-
dili žblnkajúce priezračné vlnky
náhliace sa dolu korytom Hrona
a tajomstiev bolo tiež neúrekom.
Hlboké žumpy pod kamennými
múrikmi nedávno zrušených Hrablí,
tajomné zákutia pod stáročnými
listnáčmi lemujúcimi brehy - to bol
čarovný svet snívajúcich galganov.
Majestátne lode s bielymi plachtami
nahradia dve–tri brvná pozväzované
motúzmi, občas sa objaví i kdesi
ukradnuté korýtko a už si to šinú do
diaľav ošľahaní hronskí vlci.

Roky letia ako voda a z chlapcov
sa stávajú mladí muži. Poväčšine už
zabudli na Hrable, plťky a korýtka.
Každý sa pobral svojou vlastnou
cestou. Jediný z nich, ktorý nemôže
zabudnúť na svoje chlapčenské sny,
je od Chlumeckých Ďulík. Naďalej
vysedáva na Hronských brehoch,
duchom neprítomný - plaví sa po
ďalekých neznámych moriach.

Nevyspytateľný osud zasahuje do jeho života neúprosne a neočakávane. Mal len
štrnásť rokov, keď mu umrela matka a odrazu ostáva sám, odkázaný len na seba. Jeho
detský sen sa však stáva pre neho životným cieľom. Bude námorníkom!

Vedený touto ideou, vyštudoval večerne Gymnázium, cez deň si privyrábal ako
poslíček a malý úradníček na Mestskom dome. Nevyspytateľný osud je však k nemu
i prekvapujúco milostivý. Nevedno ako a kedy, všimol si chudobného, usilovného
mladíka jeho neskorší veľký priateľ a mecenáš, v neďalekej Radvani žijúci vyslúžilý
námorný kapitán Július Thurzo. Držal nad ním svoju ochrannú ruku počas celých
gymnaziálnych štúdií a po úspešnej maturite mu pomohol dostať sa na Námornú
akadémiu v Juhoslovanskom Bakare. Po ukončení štúdia prichádza vtedy už námorný
dôstojník Július Chlumecký späť na Slovensko. S hodnosťou kapitána riečnej plavby
sa uchádza o miesto v vtedajšej Československej plavbe Dunajskej v Bratislave.

Trvalo niekoľko rokov, kým sa podarilo mladému dôstojníkovi získať miesto primerané
jeho vzdelaniu a hodnosti. Pretože stará Československá republika všade dosadzovala
českých úradníkov, nebolo miesto pre Slováka ani v Dunajplavbe. Vždy prichádzala
jedna a tá istá odpoveď: „Nelze vyhověti!“ Nakoniec však všetko dobre dopadlo, mladému
námornému dôstojníkovi sa podarilo získať miesto kapitána riečnej plavby.

Po Dunaji sa plavil dobrých 10 rokov. Domov do Banskej Bystrice prichádzal
v bielej uniforme so zlatými pásikmi na rukávoch a svojim zjavom
pobláznil všetky krajšie bystrické devy.

Splnil sa jeho celoživotný sen. Plaviac sa po celom Dunaji na
rôznych lodiach postupne získaval skúsenosti a postavenie. Počas
Slovenského štátu bol už hlavným inšpektorom Slovenskej Dunajskej
plavby a zároveň riaditeľom Nemocenskej poisťovne Dunajplavby.

Slovenský štát zanikol, zanikla Nemocenská, zanikla Dunajplavba
a kapitán Chlumecký bol odrazu bez zamestnania. V polovici r. 1947,
keď už bolo jasné, že k moci pomaly ale isto prichádzajú v ČSR
komunisti, odchádza kapitán Chlumecký do Belgicka, kde si mienil
získať potrebnú prax na námorných lodiach a urobiť skúšky na kapitána
morskej plavby. Niekoľko ďalších rokov strávil na plavidlách belgických,
holandských a nemeckých lodí. Plavil sa v nebezpečných vodách
Severného mora, Severného Atlantiku, od Islandu až do Španielskych
a Marockých prístavov. V tej dobe situácia v Európe nebola nijako
ružová a plavba v zamínovanom Severnom mori nebol nijako lákavá.
Využívajúc prvú príležitosť, ktorá sa mu naskytla, opúšťa nebezpečné
európske vody a sťahuje sa do Kanady.

Svojim milovaným lodičkám zostal verný aj na novom kontinente.
Zamestnal sa ako pracovník lodiarskej spoločnosti, kde cez rôzne
zodpovedné funkcie skončil ako superintendant v Montrealskom prístave.
Plavil sa aj naďalej po moriach a oceánoch a jeho pôsobiskom sa stalo
Východné pobrežie Severnej Ameriky: od Halifaxu v Kanade až po
Venezuelu v Južnej Amerike, od Karibiku cez Atlantik do Španielska,
Francúzska a Anglicka. Dlhé roky počas zimných mesiacov, keď zamŕza
Montrealský prístav, pôsobil v Halifaxe, ktorý sa mu stal druhým domovom.

Ľudia ho mali radi a všade, kde prichádzal, vítali ho s úsmevom
a priateľským stiskom pravice. Vedel zaujímavo rozprávať zážitky zo svojch ciest po
svetových moriach, živo opisovať tropickú prírodu, ľudí, ktorých stretával či už na
brehoch, kde lode pristávali, alebo farebné postavičky spomedzi námorníkov, s ktorými
vypil nejednu flaštičku dobrého karibského rumu. Whisky zo zásady odmietal.

Po určitom čase sa v Kanade oženil a vychoval dve krásne dcéry. Napriek tomu, že si
v Montreale založil rodinu, v duchu sa neustále vracal do svojej rodnej Banskej Bystrice.

V roku 1977 prichádza na dvojtýždňovú návštevu, tentoraz už na penzii, tešiac
sa nebývalej voľnosti a finančnej nezávislosti. Netušil, že je to jeho posledná návšteva.
Na ďalší rok už víza do Československa nedostal a na ďalší rok vo veku 71 rokov
zomrel. Pochovaný je v Montreale na cintoríne McKenna pod starým dubom. Tam
sníva svoj sen o rodnej Banskej Bystrici, ktorú mu už osud neumožnil viac navštíviť.

Július Čadek

Možnosť skvalitnenia reštauračných služieb v našom meste z pohľadu zahraničného turistu

Splnený detský sen - kapitán za kormidlom svojej lode.
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