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Poklad, ktorý sa v roku 1934 našiel pod
Pánskym dielom, je veľkou záhadou histórie.
Nálezové okolnosti nie sú príliš známe. Legen-
dy hovoria, že sa našlo pôvodne viac než sto
mincí, ale to nemusí byť pravda. Z tých zacho-
vaných vieme, že najstaršia minca pochádza
od cisára Traiana (98-117) a najmladšia od

cisára Didia Juliana z roku 193. Depot vznikol najskôr
okolo roku 200, ale do zeme na Hrádku sa vtedy asi
nedostal.

Ako sa sem mince dostali? Môžeme už len hádať. Ak sa tu aj
nejaký Rimania pohybovali mohli to byť jedine obchodníci.
Odhaduje sa, že v minulosti práve cez dnešnú Banskú Bystricu
viedla jedna z bočných vetiev jantárovej cesty, a tak sa sem mince
pravdepodobne dostali s niektorým obchodníkom. Vzhľadom na
skutočnosť, že sa mince našli na Kotínskom hradisku je veľmi
nepravdepodobné, že by ich tam zakopal obchodník, ak sa dostal
„do úzkych“. Najskôr ich zakopali samotní Kotíni, ktorí tu žili v čase,
keď boli v ohrození. Historici predpokladajú, že to bolo asi až v 4.
storočí, keď tu skutočne boli veľmi nepokojné časy.

Ako však mince získali Kotíni a kde boli celých sto až dvesto
rokov? Nad tým môžeme dlho špekulovať. Vymenili ich za tovar?
Potraviny? Ukradli ich? Našli ich? Získali mince naraz, alebo ich
postupne sústreďovali? Možností je veľa, ale pravdu sa už asi
nedozvieme. Jednu vec vieme určite. Mince pre toho kto ich
zakopal predstavovali hodnotu – vzácnosť, inak by sa do zeme
nedostali.

Richard R. Senček

Počas uplynulých 755 rokov Banská Bystrica mnoho krát
pocítila nepriazeň osudu, prejavujúcu sa v podobe nespú-
taného živlu, akým (ktorým?) bol oheň. Voči jeho nekontrolo-
vateľnému postupu boli vtedajší mešťania prakticky bezmocní.
Oheň za sebou zanechával nesmierne škody. Často zasiahol
desiatky domov, niekedy i celé mestské štvrte. Najtragickej-
šími následkami požiarov však boli mnohé vyhasnuté ľudské
životy. Do dejín mesta sa svojimi dôsledkami a ohromnosťou
rozsahu zapísali najmä tri najväčšie požiare z rokov 1500,
1605 a 1761, pri ktorých vyhorelo prakticky celé mesto. Od
prvého zo spomínaných požiarov uplynulo nedávno 510 rokov.

Písal sa posledný
rok XV. storočia. Bol
piatok, nie obyčajný ale
sviatočný - veľkonočný
Veľký piatok. V roku
1500 pripadol na 10.
apríla. Nikto z približne
2000 obyvateľov Bys-
trice vtedy ešte netušil,
aký tragický deň ich
čaká.

Všetko sa to začalo v podvečer v jednom „ringbürgerskom“ dome
na námestí. Vlastníkom domu, ktorý z dolnej strany susedil s domom
Jána Thurzu a z hornej strany s domom Mikuláša Kolmana, bol Ján
Meczler - faktor (správca) Thurzovsko-fuggerovskej banskej spoloč-
nosti. Ján Meczler bol zaťom Jána Thurzu. Za manželku mal Hedvigu,
jeho dcéru z prvého manželstva. Dom v ktorom Ján a Hedviga Mecz-
lerovci bývali (dnes č. 3) kúpil Ján Thurzo svojej dcére, pravdepodobne
ako svadobný dar.

Strieborné denáre
Rímskych cisárov
Traiana 98-117 (ho-
re) a od cisára Didia
Juliana z roku 193
(dole).
Podobné mince sa
našli aj na Selčian-
skom hrádku.

GOTICKÁ BYSTRICA ĽAHLA POPOLOM
PRED 510 ROKMI NA VEĽKÝ PIATOK

Pokračovanie na strane 2

Spolok „Driemajúcich“ bola stolová spoločnosť, ktorá mala sídlo vo
viacerých kaviarňach v meste Banská Bystrica. Mali svoje vyhradené
stoly kde „úradovali“. Mali svoje nepísané stanovy, ktoré každý člen spolku
plne rešpektoval a rešpektovali ich aj občania mesta, keď sa dozvedeli,
že popri svojej hlavnej činnosti – driemaní, prevádzajú aj humanitu. Síce
nenápadne, ale predsa. Na ich stoloch bola neustále vyložená papierová
pokladnička, do ktorej vhadzovali vážení členovia Spolku svoj, ako tomu
sami hovorili, povinný „bakšiš“. Spolok „Driemajúcich“ mal svojho predsedu
a mal aj svojho tajomníka. Ich mená zatiaľ nepoznáme.

Spolok „Driemajúcich“ fungoval počas Slovenského štátu. Vďaka
členom a neskoršie aj ich sympatizantom a aj občanom mesta do poklad-
ničky pribúdali korunky. V dennej tlači sa občas objavila správa, že na
front poslali pre vojakov 50 Slovenských korún, krytých zlatom a ostatnými
aktívami, že kúpili chudobným deťom cukríky tu i tam, že podporili niekoho,
kto to skutočne veľmi potreboval v tej najväčšej núdzi.

Pokračovanie na strane 2



Tak ako aj ostatné domy na
Ringu, aj dom Jána Meczlera,
podľa starých a úzkostlivo dodržia-
vaných privilégií, disponoval prá-
vom „nalievania vína“. Na tento
účel ringbürgeri nevyužívali prie-
story svojich domov, ale v zadných
častiach parciel - vo dvoroch si
dali postaviť samostatné objekty,
v ktorých ich služobníctvo posky-
tovalo mešťanom túto aj vtedy už
vyhľadávanú a obľúbenú službu. V
ten osudný podvečer aj v „Mecz-
lerovom hostinci“ pravdepodobne
sedeli chlapi - možno baníci, možno
čeľadníci a popíjali obľúbený mok.
Ich „siestu“ prerušilo varovné
volanie Horííí. Požiar vznikol práve
v tomto dome. Nevedno či vo dvore
alebo v niektorej z jeho miestností
obrátených na námestie. Takto
prozaicky sa začala živelná katas-
trofa, ktorá rozhodla o osude mesta.

Autentických historických
dokumentov o tomto požiari, ktoré
by opisovali jeho priebeh, prípad-
ne dôsledky, sa zachovalo po-
skromne. Najstaršou dochovanou
zmienkou o požiari je krátky list
kráľa Vladislava II. adresovaný
banskobystrickej mestskej rade.
List je datovaný v Budíne, len dva
dni po požiari - 12. apríla 1500,
čo dokazuje ako rýchlo sa zlý chýr
šíril. V liste kráľ vyslovuje richtárovi
a mestskej rade sústrasť k požiaru,
ktorý zničil celé mesto a spôsobil
značné škody i komorskému
grófovi Jánovi Thurzovi. V ďalšom
liste písanom taktiež v Budíne o
dva dni neskôr, kráľ vyzýva šľachtu
i majetných nešľachticov Zvolenskej župy, aby pomohli zásobovať Banskú
Bystricu a predišli tak prudkému nárastu cien životných potrieb v meste.
Keďže vyhorel aj práve prestavovaný farský - nemecký kostol, popredný
bystrický mešťan - Michal Königsberger požiadal o pomoc aj Rímsku
kuriu. Z 20. mája 1500 sa zachovala odpoveď písaná v Ríme, ktorá
zdanlivo s požiarom mesta nesúvisí: „Oliverius Sabinensis a ďaľších 20
kardinálov vydáva na žiadosť Michala Königsbergera odpustkovú listinu,
týkajúcu sa farského kostola v Banskej Bystrici (in Monte Solii).“

Zmienku o požiari obsahuje aj dokument vyhotovený o 16 rokov
neskôr: 11. septembra 1516. Obsah listiny sa týka sporov mesta so
synmi Jána Thurzu. V nej je len okrajovo spomenutý požiar spred 16
rokov: „...v roku 1500 vznikol požiar v dome Jána Meczlera - švagra
Thurzovcov, ktorý zničil celé mesto. Meczler potom ušiel do Slovenskej
Ľupče a odtiaľ na hrad Likavu...“. Okrem obrovských škôd na majetku
mesto utrpelo i nenahraditeľné a nevyčísliteľné nemateriálne straty, ktoré
pociťujeme dodnes. Pri požiari totiž zhorel aj mestský archív, ktorý bol
umiestnený vo veži - zvonici mestského hradu 1. Z písomností archívu
sa zachovalo len jeho torzo. Medzi zachránenými dokumentmi bola
napr. obhorená mestská účtovná kniha z rokov 1386 - 1399.

Po 495 rokoch od spomínaných tragických udalostí (v máji 1995)
- vo dvore domu č. 3, začal odborný tím pod vedením Dr. Marty
Mácelovej archeologický výskum, ktorý bol podnietený nálezom
kultúrnej vrstvy so stopami keramiky, skla a kovov zo XIV. a XV. storočia.
Vrstvu náhodne odkryli v novembri 1994, pri kopaní ryhy pre kábel
nízkeho napätia. Vo dvore domu, pri kamennom múre, ktorý oddeľoval
parcely domov č. 3 a 2, približne 90 metrov od uličnej čiary námestia,
archeológovia vytýčili sondu s rozmermi 9 x 6 metrov. Tesne pod

povrchom sa našli murované základy renesančnej
stavby. V približne 40 centimetrovej hĺbke objavili
súvislú prepálenú uhlíkovú vrstvu pokrývajúcu
celú plochu skúmanej parcely. V nej sa na-
chádzali odtlačky trámov, pochádzajúcich zo
steny zrubového objektu zničeného požiarom.
Budova mala pôvodne drevenú dlážku. Vo
vrstvách zeminy archeológovia našli početné
úlomky glazovanej a neglazovanej kuchynskej i
technickej keramiky: gotických pohárov, džbá-
nov, misiek, hrncov - i so značkami na ich dne,
pokrývok nádob, osvetľovacích kahancov a tiež
fragmenty komorových kachlíc 2, ktoré pochá-
dzali z dielní miestnych kachliarov. Z takzvanej
technickej keramiky sa vo výplni zrubu našli frag-
menty téglikov a tiež početný inventár kovového
kovania. Medzi sklenenými nálezmi boli úlomky
čiaš, okenných terčov, vyhotovené prevažne z
modrozeleného skla.

V 70 až 80 centimetrovej hĺbke archeológovia
narazili na plochu vydláždenú lomovým kameňom
a súvislou vrstvou riečnych okruhliakov - pôvodné
dláždenie dvora. Pod ňou sa nachádzalo veľmi
dobre zachované mohutné brvno široké 35 cm,
prekrývajúce otvor dreveného vydlabaného
žľabu, širokého 65 centimetrov, ktorý prebiehal
naprieč celou skúmanou parcelou. Pod žľabom
v hĺbke 100 - 110 cm bol ďalší (užší) žľab - široký
26 cm, ktorý bol pravdepodobne súčasťou stre-
dovekej mestskej kanalizácie, pochádzajúcej z
obdobia pred polovicou XV. storočia. Našli sa tu
i úlomky staršej hnedosivej keramiky zo XIV.
storočia a tiež dve mince, ktoré sa, bohužiaľ,
nedali časovo zaradiť 3.

Pravdepodobne najzaujímavejším a dosiaľ
ojedinelým nálezom na teritóriu „starého mesta“
boli zlomky slovanskej keramiky, pochádzajúce
z IX. a X. storočia, dokazujúce osídlenie dneš-
ného centra mesta už v dobe veľkomoravskej.

Ján Baláž

Pokračovanie zo strany 1.

Driemajúci však mali aj svoje povinnosti. Napríklad, keď sa v
dennej tlači objavil inzerát tohto znenia: „Prosím neznámeho pána,
ktorý si na Silvestra požičal odo mňa ťahák na štople, aby mi ho
láskave vrátil! Čašník z Národného domu.“

Pre Driemajúcich to bola okamžite výzva, aby zbystrili pozornosť
a odvtedy nenápadne sledovali každého zákazníka v kaviarni, kde
práve boli. Keď však jeden z nich priniesol staré noviny kde sa písalo,
že: „...v obci Beňuš sa v roku 1927 vypilo 21.000 litrov 96 %-ho
liehu“, Driemajúci okamžite prijali uznesenie, v ktorom stálo, že
„korhelčina je najväčšou kliatbou nášho ľudu a teda s tým treba
niečo robiť!“

Driemajúci sa však dokázali aj zdravo pohádať a dlhé hodiny
diskutovať, aby vyriešili nejakú tajnú záhadu, ako napríklad, keď sa
v novinách dočítali hroznú štatistiku, že na tejto planéte každú
polhodinu prejde auto jedného človeka. Kardinálna otázka znela:
Ako to ten človek môže vydržať?

V dennej tlači sa však dočítame aj to, že predseda „Spolku
driemajúcich“ dostal v roku 1941 za záslužnú prácu podšívané
kapce.  Spolok Driemavých bol však známy popri humanite aj niečím
iným. Ignoroval totiž štátnou mašinériou nadiktovaný pozdrav „Na
stráž!“ a s obľubou používal svoj vlastný pozdrav: „Hor sa!“ Tento
pozdrav bol pre nich veľmi výstižný, aj keď  sa ním stali kandidátmi
do súťaže o „Zlatú mrežu“!

 Michal Kiššimon

Pokračovanie zo strany 1.

Fotografie z výskumu na Námestí SNP 3.



Strediskami prachárstva boli Prešov a Banská Bystrica, kde si
remeselníci – prachári založili aj svoje cechy. Prešovský cech mal pri
svojom založení (r. 1626) 8 majstrov, banskobystrický (r. 1633) 6
majstrov, z ktorých štyria boli z neďalekej Radvane. Artikuly spoločného
cechu radvanských a banskobystrických prachárov boli vydané v roku
1633, v dvojjazyčnom vyhotovení (v latinskom a slovenskom jazyku,
pripomínajúcom skôr biblickú
češtinu). Keďže prachársky cech
pôsobil na území mesta i na území
rodiny Radvanských, cechové ar-
tikuly museli potvrdiť obidvaja
zemepáni.

V cechovom menoslove z roku
1726 boli uvedení: Ján Turzo, Ján
Pišpéky, Ján Turáni, Michal Nigríni,
Samuel Hollesch, Matej Petrikovič,
Pavol Turáni, Zachariáš Turzo, Bal-
tazár Turzo, Jakub Turzo, Ondrej
Pišpéki, Samuel Turzo, vdova Anna
Holleschová a vdova Katarína Piš-
pékiová z Radvane.

Podľa historika prachárstva J.
Petrikoviča boli v Radvani „sanitrári“
už asi v 14. storočí (priezviská
Sanitra, Sanitrár ich dodnes pripo-
mínajú) a s výrobou pušného pra-
chu sa začalo v prvej polovici 15.
storočia. Prachárske stupy boli umiestnené za Hornou Radvaňou pri
Malachovskom potoku. Okrem dvoch Turzovských stúp tu boli dve stupy
Petrikovičovcov,  piate stupy patrili rodine Holeschovskej, resp. ich
právnemu nástupcovi, rodine Klimovskej a šieste stupy rodine Vesel-
kovskej (pôvodne patrili inej rodine). V roku 1828 bolo v Radvani 7
výrobcov pušného prachu. Najvýznamnejšie prachárske rodiny v Radvani
boli Petrikovičovci a Turzovci. Posledným prachárom z tejto rodiny bol
Samuel Turzo (1863 – 1945), ktorý bol nútený v roku 1923 výrobu
pušného prachu zastaviť. Posledným radvanským prachárskym
cechmajstrom bol Samuel Klimo.

V roku 1750 bolo v Banskej Bystrici 5 prachárskych dielní.
Sústredené boli v Laskomerskej doline, kde v roku 1774 boli dve pra-
chárské stupy zničené výbuchom, ale už v nasledujúcom roku 1775
ich obnovili. Na začiatku 18. storočia v Laskomerskej doline už neboli
voľné pozemky pre nových prachárskych majstrov, preto sa viacerí
chystali usadiť na území rodiny Radvanských. Starí majstri Mikuláš
Dobák a Ján Holesch v mene cechu preto požiadali mesto o pridelenie
nových vhodných pozemkov pozdĺž potoka Bystrica za primeraný nájom
(výsledok nie je známy). V roku 1793 sa v údolí Štiavničiek asi 1780 stôp
od Fončordy nachádzal aj erárny mlyn na pušný prach, ktorý svojou
produkciou kryl najmä potreby baníctva. Jeho ročná výroba v polovici
19. storočia predstavovala zhruba 6 000 metrických centov. V roku 1828
boli v Banskej Bystrici traja a v Prešove len jeden výrobca pušného prachu
(v roku 1801 boli dvaja prachári aj v Košiciach). Odhaduje sa, že koncom
18. storočia bolo na Slovensku 40 – 50 prachárských mlynov.

O výhodách banskobystrického pušného prachu vyrábaného podľa
uhorského spôsobu sa Ján Čaplovič v roku 1821 zmienil takto: „V 17
prachárňach, ktoré sú všetky kráľovské a podľa uhorského zvyku zariadené,
budú všetky druhy prachu vyrábané. Výhody týchto na rozdiel od
nemeckých pozostávajú v podstate z toho, že nevzbĺknu tak ľahko a prach
sa ľahšie, rýchlejšie a lepšie zhotovuje. Nemecké prachárne spracúvajú
jednu sadu 36 až 40 hodín a uhorské na to potrebujú 16 - 18 hodín“.

Prachárské mlyny (stupy) a dielne pracovali s horľavými a výbušnými
materiálmi a preto museli byť z bezpečnostných hľadísk umiestnené v
dostatočnej vzdialenosti od ľudských sídiel. Pri výrobe pušného prachu
dochádzalo k mnohým tragédiám a niekoľko  príkladov vybratých z dobovej
tlače dokladuje aké nebezpečné bolo prachárske remeslo:

24. apríla (piatok) 1908 o 22. hodine explodoval jeden z radvan-
ských prachárskych mlynov v Malachovskej doline patriaci Eduardovi

Petrikovičovi. Pri výbuchu všetko zhorelo, vrátane strojov. 5. apríla
(streda) 1911 o 5. hodine ráno vyletel do povetria jeden z prachárskych
mlynov pri Laskomerskej ceste, ktorý patril Adolfovi Dobákovi. Výbuch
20 metrických centov pušného prachu pripraveného na expedíciu k
nespoznaniu spustošil okolie. Prišiel tam o život nešťastný majiteľ Adolf
Dobák a dvaja robotníci: Matej Czrmoman zo Skubína (otec 6 detí), a

Andrej Snopko – Klinčok z Hor-
ných Pršian (otec 5 detí). Z ich tiel
sa našli len krvavé zdrapy.

Obrovský výbuch pripomínajúci
zemetrasenie vtedy prebudil celé
mesto. Stĺpy dymu a jazyky pla-
meňov označovali miesto nešťastia,
na ktoré sa dostavili hasiči, polícia
a navštívili ho aj stovky zvedavých
občanov.

27. januára 1911 došlo k ďal-
šiemu výbuchu, tentoraz v Rad-
vani, kde vybuchla jedna budova
Klimovho prachárskeho mlyna.
Len náhodou nedošlo k väčšej
katastrofe. Majiteľ utrpel vážne
zranenia.

31. júla 1913 o 8. hodine ráno
z neznámych príčin vybuchol pra-
chársky mlyn patriaci radvanské-
mu podnikateľovi Samuelovi Petri-

kovičovi, nachodiaci sa v Laskomerskej doline. V tom čase sa tam
nachádzal 20 ročný Juraj Riečan z Horných Pršian, ktorý sa zaoberal
miešaním pušného prachu. Utrpel vážne popáleniny po celom tele, na
následky ktorých neskôr zomrel.

Noviny „Besztercebánya és vidéke“ dňa 27. apríla 1911 uviedli túto
kurióznu správu: Minulý týždeň prevážali 180 sudov pušného prachu z
vojenského skladu (Pulver Magazín) pri Pršanoch na železničnú stanicu,
naprieč mestom Banská Bystrica. Povozník Jozef Crmoman z Čačína
bezprostredne pri jednom z vozov naložených sudmi pušného prachu
fajčil a keď ani na upozornenie strážnika neprestal, predviedli ho na
políciu. Policajný súd tohto zaslepeného fajčiara potrestal pokutou vo
výške 5 korún, zameniteľnou za jednodňové väzenie.

O zastavení výroby pušného prachu sa hovorilo vždy po katastro-
fálnych výbuchoch prachárskych mlynov, najmä však od roku 1911.
Výrobu pušného prachu zrušila až československá vláda v roku 1923
Nakoniec ešte jedna kuriozita: Hronské noviny 28. februára 1925 v
snahe predísť panike, ubezpečovali všetkých, ktorí zazreli husté kúdoly
dymu v okolí vojenského „Pulver Magazínu“ medzi Radvaňou a Hornými
Pršanmi, že nedošlo k žiadnej katastrofe, vykonávalo sa len zámerné
ničenie starých zásob „bezdymného“ pušného prachu v zmysle naria-
denia Ministerstva národnej obrany.

 Pušný prach v minulosti vyrábali remeselníci – „prachári“ zo sanitry (dusičnan sodný, liadok), dreveného uhlia a
síry, ktoré sa drvili vo vodou poháňaných  prachárských mlynoch (stupách). Zvlhčenú zmes potom v dielni preosievali,
zrnili, sušili a uskladňovali v „magazíne“, odkiaľ hotový pušný prach v sudoch furmani expedovali odberateľom (vojsko,
bane, lomy a pod.). Najvýznamnejšie centrum „prachárstva“ bolo v okolí Banskej Bystrice (Radvaň, Laskomer).

V minulom čísle Bystrický Permon sme vám priblížili činnosť a
existenciu zaujímavého spolku v Banskej Bystrici. Bol ním „Spolok
čaptavých“. Krátko po redakčnej uzávierke čísla som úplnou náhodou
pri štúdiu v Okresnom archíve, keď som si prezeral noviny „Naše
Pohronie“ z 12. decembra 1941 natrafil na informáciu, ktorá mi
prezradila skutočnosť, že predsedom Čaptavých je všeobecne
každému dobre známy Edo Skladaný a že tajomníkom spolku, ktorý
vytára všetky „tajnosti“ spolku je rovnako každému dobre známy a
legendárny športovec Paľo Novák.

Som rád, že vás touto informáciou môžem obohatiť!

 Michal Kiššimon

Július Burkovský

Výbuchom zničená Dobákova pracháreň v Laskomeri (1911).



V najstarších cirkevných matrikách, ktoré niesli rozličné názvy
(registrik obecný, kostelní kniha) sa zapisovali len dátumy krstu, dňa
sobáša a deň pochovania. Až po 100 rokoch pápež Pavol V. nariadil
zapisovať i dátum narodenia a dátum úmrtia. Toto nariadenie sa však
vo väčšine farností nedodržiavalo viac ako 200 rokov. Len ojedinele sa
našli zápisy oboch dátumov u
šľachty a významných osobností
mesta, župy. Keďže táto skutoč-
nosť bola všeobecným javom, za
dátum narodenia osôb v minulosti
sa považuje uvedený dátum krstu
a za dátum úmrtia, dátum pocho-
vania.

Odvodiť dátum narodenia od
dátumu krstu je prakticky nemož-
né, hlavne v prípade ak dieťa
pôrod prežilo, lebo mohlo byť
pokrstené niekoľko minút po naro-
dení v prípade, že hrozila smrť,
alebo niekoľko dní po narodení,
ale aj niekoľko týždňov. To zále-
žalo často od vzdialenosti miesta
narodenia a kostola, ročného ob-
dobia, možnosti dopravy, stavu
dieťaťa a pod. V prípade, že
hrozilo úmrtie novorodenca krstiť
mohla pôrodná baba (u kalvínov
nie) o čom musel byť v matrike
pokrstených záznam – „baptisatus
est per obstetricae“ (obstetrix –
pôr. baba). Strach, že dieťa zomrie
ako pohanča, viedol ku kurióznym
krstom dieťaťa v maternici matky
– „baptisatus est in utero matris“.
Keďže sa nevedelo, akého pohla-
via sa dieťa narodí, muselo byť
pokrstené menom chlapčenským
i dievčenským. V matrike bolo potom
uvedené len to správne meno.

Počet krstných rodičov bol v minulosti veľmi rozmanitý. Obyčajne boli
štyria, dve ženy a dvaja muži, pričom dvoch z nich niekde uvádzali ako
svedkov krstu a dvoch ako krstných rodičov. No stalo sa, že niektoré dieťa
malo aj viac krstných rodičov, ak boli rodičia šľachtici, alebo župní úradníci,
alebo richtári, kňazi, učitelia či
cechmajstri a pod. Z počtu krstných
rodičov dieťaťa sa dá usudzovať na
spoločenské postavenie rodičov
krsteného dieťaťa.

Zaujímavé bolo zistenie, že v
minulosti deti slobodných matiek
mávali niekedy až 12 krstných
rodičov, pričom viacerí z nich boli z
významných rodín remeselníckych,
alebo senátorskych, či učiteľ-ských.
Iste to bolo preto, aby bola zaistená
riadna výchova dieťaťa, keďže
matka sa dopustila pokles-ku.
Zapisujúci kňazi museli v matrike
pokrstených uviesť, že je dieťa
„spurius“ – nečisté, „mimo manželství splozené“, „z nečistého lože počaté“
a pod. V druhej polovici 19. stor. sa už uvádzalo v osobitnej rubrike či je
legitímne, alebo nelegitímne. V prípade, že sa rodičia zosobášili až po

narodení dieťaťa, postavenie dieťaťa sa dodatočne zápisom v matrike a
prehlásením otca v prítomnosti kňaza a svedkov, že dieťa uznáva za svoje,
prepísalo na legitímne. Spoločenská kontrola spoluobčanov, strach z
prestúpenia Božích prikázaní viedli k tomu, že v predošlých  storočiach
hlavne v dedinskom prostredí, kde sa všetci poznali, boli slobodné matky
skôr výnimkou, no vo väčších mestách a tam, kde bol veľký pohyb
obyvateľstva, bolo detí slobodných matiek oveľa viac.

Za pokrstenie dieťaťa sa platila štóla
uvedená vo „vokátore“ farára. Koncom 18.
stor. to bolo napr. v Radvani 24 grajciarov, tak
isto aj od úvodu matky (šestonedieľky) 24
grajciarov. Táto taxa sa dlhé roky nemenila,
ešte aj v roku 1856 to bolo pre Andreja
Sládkoviča tiež len 24 grajciarov v striebre.

Zomretých pochovávali kňazi, u evanje-
likov a.v. aj cirkevní učitelia. V matrike pocho-
vaných bola vyčlenená rubrika, kde sa
uvádzalo meno pochovávajúceho.

Pri uvádzaní len jedného dátumu, ktorým
bol dátum pochovania, bolo pomerne jedno-
duché odvodiť dátum úmrtia, lebo sa zvyčaj-
ne pochovávalo na tretí deň. Niekedy sa však
zomretí pochovávali skôr. Preto po opätov-
ných upozorneniach Kráľovská miestodr-
žiteľská Uhorská rada vydala 22. septembra
1812 nasledujúce nariadenie, ktoré podpísali
vlastnou rukou barón Ján Medňanský a barón
Jozef Barkóczy pod č. 23466. Nariadenie
bolo písané v latinskom jazyku a v preklade
doručené jednotlivým biskupstvám a superin-
tendenciám ako rozkaz.

„Poněwádž se nám hodnowěrně ozná-
milo, že těla mrtvých lidj, před očeká-
waným přeběhnutjm 48 hodin, již wíce ráz
přikázaným, na mnohých mjstech mezi 24,
nýbrž i 12 hodinami se pochowáwagj: tedy
superintendencii této přísně se poraučj,
aby wšem okolj swého mužum o duše
pečugjcjm, kterým jináče podle auradu

povinnost jest mrtvých pochowáwati, okolitě naložila, aby před 48
hodinami, od okamženj přisslé smrti rátagic, pod tou neytežsou pokutou,
kteráby gistotně na proti tomuto rozkazu činjcjch následovala,
nepochowáwali krome kdyby w nakazitedlné nemoci byli zahynuli, a

odtud by nebezpečenstwj pro weřejnost
nastávalo“.

Od  uvedenia tohto nariadenia do jed-
notlivých farností sa musel do matriky zomre-
tých a pochovaných preto písať presný čas
úmrtia i čas pochovania. Výnimočne sa
mohlo pochovávať pred uplynutím 48 hodín
napr. pri epidémiách cholery, ktorých bolo v
19. stor. niekoľko (1831, 1855, 1866 a 1873).
Počas trvania epidémie, ktorá u cholery
bývala zväčša v júli až septembri, alebo trvala
od augusta do októbra, bývalo denne viac
pohrebov. V čase vrcholu epidémie to bolo v
závislosti od veľkosti farnosti a tým počtu
obyvateľstva aj 10 až 20 pohrebov denne.

Z cirkevných matrík pochovaných sa
dozvedáme, že pohrebné obrady neboli rovnakej úrovne, ale boli veľmi
rozmanité od najjed-noduchších po najzložitejšie. Ak boli matriky písané
v latinskom jazyku najjednoduchším bolo pochovanie „in silentio“ – v

Do vzniku štátnych matrík v roku 1895 boli cirkevné matriky narodených a pokrstených, sobášených a zomretých
a pochovaných v podstate jediným zdrojom evidencie obyvateľstva. Povinnosť viesť register pokrstených, sobášených
a pochovaných bola ustanovená na Vesprénskej synode (vyššie cirkevné zhromaždenie) v roku 1515.

CIRKEVNÉ KRSTY

CIRKEVNÉ POHREBY

Banskobystrická krstiteľnica od majstra Jodoka.



tichosti. Takto sa pochovávali celkom malé deti, prípadne siroty. U
zomretých novorodencov takto v tichosti mohli pochovávať aj pôrodné
baby, prípadne spolu s niekoľkými staršími ženami. Ďalší druh pohrebu
bol „specialiter“, potom „medialiter“ a najzložitejší „generaliter“. Pri
jednotlivých druhoch pohrebov bolo aj zvonenie rozdielne, niekedy
jedno, dve zvonenia, pričom nevieme, aká bola dĺžka jedného zvonenia.
Významným mešťanom alebo vysokým komorským úradníkom (napr. v
Banskej Štiavnici) či šľachticom zvonili celú polho-
dinu alebo celú hodinu. Ak bol pochovávaný členom
niektorého remeselného cechu, v matrike bolo
uvedené, ktorý cech dal zvoniť. Aj účasť všetkých
členov cechu, majstrov, tovarišov a učňov na pohrebe
bola povinná, čo určovali artikuly jednotlivých cechov.
Pre vážnu príčinu neospravedlnená neúčasť bola
pokutovaná stanovenou sumou, ktorá išla do cechovej
pokladnice.

Pri matričných zápisoch slovakizovanou češtinou
boli pohreby označované ako: „s přežehnáním“ „s
podědkováním“, „s kázáním slova Božího“,
niekedy „s celou ceremóniou“.

Ak zomrel v dávnej minulosti niekto vlastnou rukou,
alebo v dôsledku opilosti, bol pochovaný bez akejkoľvek
ceremónie, často za múrmi cintorína. Takejto „pozor-
nosti“ sa dostalo aj tým, ktorí v čase protireformácie
nechceli konvertovať a boli pochovaní podobne, prípad-
ne „svojimi pri dome“. Ak pred smrťou prijali z rúk
katolíckeho kňaza aspoň posledné pomazanie, mohli
byť pochovaní v cintoríne podľa rim. kat. rýtu.

Štóly – poplatky za rôzne pohreby boli tiež rôzne,
čo v jednotlivých farnostiach určoval „vokátor“. Na prelome 18. a 19.stor.
to bolo v mestečku Radvaň pri pohrebe „od Processu“ (nedá sa presnejšie
identifikovať, aký druh pohrebu to vlastne bol) 30 xr - grajciarov, s kázaním
1 floren a 30 grajciarov. Roku 1856 pri nástupe Andreja Braxatórisa –
Sládkoviča to už bolo o niečo viac a to pri pohrebe s prežehnaním 36
grajciarov v striebre, pri pohrebe s poďakovaním 1 fl., čiže 1 zl. v striebre
a pri pohrebe s kázňou 2 fl. v striebre. O 20 rokov neskôr dostával cirkevný
učiteľ v Radvani za svoju účasť na pohrebe za pohreb s prežehnaním 63
grajciarov, s poďakovaním 1 zl. a 5 gr. a za pohreb s kázaním 1 zl. a 26
gr. Vo fíliách, ako boli Pršany, Malachov, Iliáš, Skubín, Kremnička, to
bolo o niečo menej. V niektorých farnostiach boli poplatky za pohreb
iné, ak bol pochovávaný konfirmovaný, alebo ešte nekonfirmovaný. V
18. stor. sa niekedy zapisovalo priamo do matriky pochovaných, koľko

bolo zaplatené. Napr. v rim. kat. matrike z Radvane z čias protireformácie,
keď bola v Radvani len rim. kat. farnosť, boli štóly nasledovné: za deti
25-30 grošov, za dospelých 50-70grošov. Ak boli zaplatené sumy vyššie
(aj 300-600grošov), bolo to za pochovanie príslušníka šľachty alebo člena
prosperujúceho cechu či jeho rodinného príslušníka.

Ak sa stalo, že v meste alebo na dedine zomrel pocestný, či už
remeselník, alebo tulák, žobrák, často bez mena a z neznámeho rodiska,

náklady na pohreb znášala dedina, alebo
mesto, kde dotyčný svoj život dokonal.
Problémom boli aj pohreby chudobných,
ktorí nemali žiadnych príbuzných, ktorí by
mohli pohreb zaplatiť. Často kňazi vykonali
najjednoduchší obrad bez nároku na
stanovený poplatok.

Významným ľuďom, spisovateľom,
kňazom, mešťanostom sa dostávalo pocty,
že ich pochovávali viacerí kňazi a vyšší
cirkevní hodnostári (senior, biskup, gene-
rálny biskup).

Napr. spisovateľ a politik Martin Rázus
mal pohrebnú počestnosť 10. augusta
1937 v Brezne, kde pôsobil ako kňaz.
Prítomných bolo 47 duchovných. Kázeň
mal liptovský senior Ľudovít Šenšel. Po
prevoze do Banskej Bystrice ho pochoval
banskobystrický farár Ján Bakoss.

Spisovateľka Terézia Vansová, rod.
Medvecká, mala pohreb 13. októbra 1942.
Pochovávali ju Dr.Samuel Štefan Osuský,

biskup západného dištriktu a Dr. Vladimír Pavol Čobrda, generálny biskup
ev. cirkvi a samozrejme banskobystrickí kňazi Ján Bakoss a Juraj Holčík.

Martýr, banskobystrický kňaz a zvolenský senior Ján Bakoss,
ktorého zastrelili Nemci 31. januára 1945, bol pochovaný v Banskej
Bystrici až 26. apríla Jánom Lackom zvolenským konseniorom a oltár-
nym spolubratom Jurajom Holčíkom.

V cirkevných matrikách od určitého obdobia nájdeme uvedené aj
príčiny smrti, trvanie choroby a niekedy aj kým a ako bol pacient liečený.
Aj z týchto informácií sa dá veľa dozvedieť o chorobách, ktoré zaprí-
čiňovali vysokú úmrtnosť v detskom veku, zvykoch, zdravotnom uvedo-
mení obyvateľstva i vedomostiach kňaza, ktorý robil do matrík záznamy.
O tom však niekedy inokedy.

Eva Furdíková

1. Máš veriť, že každý strom, každý les (hora) prostredníkmi sú medzi
pozemkom a atmosférov (povetrím), bez jejíchžto spoluúčinkovania sa,
aj  tá najúrodnejšia krajina, na mrtvu pustatinu premení.

  2. Slovo „hora“ nemáš márnomyselne užívať, ale sa máš o to postarať,
aby biedna kružina na obecných pozemkoch na bujnú horu premenená bola.

  3. Pomysli si človeče, že ti hora najviac potrebností života
zaopatruje; že príroda tvôj živôt, od kolísky až po hrob, ku hore viaže a
vzdor všetkého protivenia sa, tvoje dobré od vývinu hory závisí.

  4.Cti si horu a každý strom. Saď a opatruj hory pre tvojho syna,
aby tebe a tvojím potomkom dobre bolo tu na zemi.

  5. Nemáš usmrtiť ftáka alebo bárs ktoré zviera, ktoré sa z hmyzu
horám škodného živí, ale máš tvoje dieťa učiť, aby ono poznalo zhubcov
hory a jej prirodzených nepriateľov; tých prvých máš chrániť,
poslednejších ale kántriť.

  6. Pannenskú hôrnu pôdu nemáš zašpiniť sadením na ňu
neprislúchajúcich druhov dreva, ale máš tvojích synov o večných
nepromenitelných zákonoch prírody poúčať, aby zakladanie,
opatrovanie a sužitkovanie hory, vždy podľa týchto zákonov vykonávali.

  7. Nemáš kradnúť čerstvý hôrny strom, ani
líšťa, ani zem, ani smolu, ani druhú životnú šťavu
alebo zelené haluzy, kôrky, ani nič takého, čo pre
živôt hôrneho stromu potrebné je.

  8. Nemáš falošné svedectvo vydávať vo
prospech poškoditeľa hory, ani hôrne krádeže
zatajiť alebo odškriepiť, ale máš každé uškodenie medzítkam dozorstva
hôr alebo patričným súdom oznámiť, aby každý priestupník náležite
pokutovaný byť mohol.

  9. Hôrne výrobky tvojho blížneho si nemáš osvojiť, ani to čo sa v
obecnej hore dochová pre svoje vrecko súžitkovať.

 10. Nemáš sa dať od zvodlivých klamárov ku nedovolenému
sotínaniu stromov sviesť, ani na to počúvať, žeby z hory zem odnášaná
byť mohla, alebo obecná hora parcelliovaná (kusovaná); ale si máš to
pomyslieť, že ti Boh zato dal rozum, aby si s horou tak opatrne zachodil,
ako s tvojím vlastným zdravým.

    Tieto nadčasové, stále platné „prikázania“ svedčia o múdrosti
našich predkov a ich pozitívnom vzťahu k lesom a prírode.

 Eva Furdíková

Pred 135 rokmi uverejnili v čísle 59 z roku 1875 regionálne noviny Svornosť, ktoré v tom čase (1873 – 1885)
vychádzali v Banskej Bystrici, „Desať prikázaní pre hôrne hospodárstvo“. Tieto prikázania vzhľadom na ich aj dnešnú
aktuálnosť uvádzame v plnom znení.

Morová smrť kráča mestom.



Zo zemských útrob sa už po tisícročia v Banskej Bystrici a jej
okolí ťažia nerastné suroviny. V zemi sa nenachádzajú len rudy,
ale aj horniny a minerály. Práve minerály už čoskoro začali
priťahovať pozornosť ľudí pre ich nádher-
ný vzhľad, presné tvary, farbu – v amorfnej
hornine predstavovali niečo nevídané,
záhadné a fascinujúce. Banská Bystrica
má to šťastie, že príroda v tomto kraji
svojím podzemným bohatstvom vôbec
nešetrila. Aj minerálov sa tu nachádza,
alebo skôr nachádzalo veľmi veľa. To sem
pritiahlo množstvo učených hláv a zbe-
rateľov. Teraz vám predstavíme jedného
z najvýznamnejších - vedca, mineralóga,
zberateľa a profesora Kristiána Andreja
Zipsera.

Narodil sa 25. novembra 1783 v Győri. Tu
slúžil jeho otec ako dôstojník v uhorskej
armáde. Zipserovci pochádzali z Ľubietovej, ale
k Banskej Bystrici mali vždy blízko. Jeho starý
otec bol ľubietovským lekárnikom, ktorý
študoval na jednej z prvých lekárnických škôl
na Slovensku u Carla Otta Mollera v Banskej
Bystrici. Otec však v lekárnickom remesle
nepokračoval, zvolil si vojenskú kariéru a počas
nej sa mu narodil aj Kristián Andrej. Štúdiá
absolvoval v Pezinku a v Banskej Bystrici, potom
odišiel na evanjelické gymnázium do Bratislavy.

Už od detstva ho priťahovali prírodné vedy, ale rodina si takéto štúdium
nemohla dovoliť. Podvolil sa osudu a urobil životné rozhodnutie, ktoré
ho nakoniec k prírodným vedám predsa len
doviedlo. Prijal miesto učiteľského adjunkta na
evanjelickej škole a v r. 1803 odišiel do Brna.
Tu sa stretol s významným pedagógom a vedcom
Kristánom Karlom André, ktorý ho zasvätil do
pedagogiky, prírodných vied a mineralógie.
Pôsobenie v Brne netrvalo dlho. Po bitke pri
Slavkove bola škola uzavretá, ešte nejaký čas
v Brne pobudol ale v r. 1809 sa vracia  do Banskej
Bystrice, kde zomieral jeho otec. Návrat domov
bol trvalý. Po príchode prijal miesto učiteľa na
dievčenskej škole a neskôr sám založil ústav
na výchovu a vzdelávanie dievčat, ktorý viedol
aj zo svojou manželkou. Študovalo tu veľa
dievčat medzi nimi aj Mária Pischlová. Prečí-
tajme si ako Zipser hodnotil slávnu Sládko-
vičovu Marínu:

„Máriu Pichlovú zo Štiavnice deväť mes-
iacov som vyučoval a za tento čas tak usilovne,
skromne a neúnavne sa chovala, že bola
srdečnou radosťou mojich námach, že tak v
kreslení pekné a vo vedeckých predmetoch
chválitebne, takže v iných ženských prácach
skvelé pokroky urobila, čo dosvedčujem na
povzbudenie iných a na dôkaz mojej lásky ku
nej. Nech ju prozreteľnosť urobí účastnou v tom
najkrajšom šťastí jej života. V Banskej Bystrici
dňa 29.7. 1836.“

Zipser obetoval väčšinu zo svojho života
mineralógii a vede. Každý rok podnikal výpravy
do rôznych zaujímavých lokalít, zbieral záznamy
z literatúry o nálezoch. A to všetko urobil v dobe, keď na Slovensku nebol
nijaký mimoriadny záujem o vedu a mineralógiu zvlášť. Jeho dielu doboví
autori vyčítali množstvo praktických i vedeckých chýb, ale Zipser si bol
vedomý toho, že nemôže vydať knihu, ktorá by komplexne systematizovala
danú problematiku. Jeho zámerom bolo vypracovať materiál, ktorý by sa
stal základom pre ďalšie budúce podobné projekty a to sa mu podarilo.
Veď jeho dielo má úctyhodných 439 strán!

Dielo má názov: Pokus o topograficko-mineralogickú rukoväť
Uhorska. Bola to vôbec prvá kniha svojho druhu u nás, vydaná v roku

1817. Určená bola pre zberateľov a ako príručka pre exkurzie za
geologickými pamiatkami krajiny. Príručka je pozoruhodná z viacerých
pohľadov. Zipser v nej používa najnovší Wernerov mineralogický systém,
ktorý bol v tom čase veľmi progresívnym. Je tu opísaných celkom 258
mineralogických lokalít, z toho je 148 na území Slovenska. Medzi iným aj
známy Ľubietovský tmavozelený Libethenit, ktorý sa práve v Ľubietovej

našiel ako prvý na svete, a preto je pome-
novaný podľa nej. Kniha Pokus o topograficko-
mineralogickú rukoväť Uhorska bola priekop-
níckym činom, vysoko hodnoteným hlavne čo
sa týka zamerania a vedeckej popularizácie,
pretože kniha ani na svoju dobu nepodala
vyčerpávajúci súbor informácii. Takto ju
hodnotil napríklad aj Jozef Jónas, ktorý aj keď
sám pripravoval obdobnú publikáciu (vyšla v
1820), predsa do Zipserovej príručky pridal
množstvo poznámok pod čiarou, kde pripojil
vlastné poznatky.

Ďalší sprievodca s nemeckým názom Der
Badegast in Sliats nasledoval v r. 1828. Mal cha-
rakter topograficko-medicínskeho sprievodcu
a bol určený pre hostí kúpeľov na Sliači. Pre
Banskú Bystricu má význam najmä jeho
publikácia (tiež sprievodca) Banská Bystrica
a okolie. Bola určená pre účastníkov pri
príležitosti III. zjazdu uhorských lekárnikov a
prírodovedcov v Banskej Bystrici v r. 1842,
ktorý aj spolu organizoval. V sprievodcovi sa
nevenoval len mineralogickým zaujímavostiam
okolia Banskej Bystrice, ale aj prírodným

pomerom, historickým pamiatkam, rôznym pozoruhodnostiam a tiež, čo
je zaujímavé, aj zvykosloviu. Zipser však neostával len pri publikačnej
činnosti. Z jeho rúk vyšiel aj návrh na založenie Uhorskej bansko-
geologickej spoločnosti, ktorý predložil 11. augusta 1847 na VII. zasadnutí

uhorských lekárov a prírodovedcov v Šopro-
ne. Jeho návrh sa stretol s veľkým záujmom. Spo-
ločnosť bola oficiálne založená 6. júla 1850.

Už počas života bol Zipser medzinárodne
uznávanou autoritou. Zoznam ocenení a dekré-
tov sa dodnes nachádza v Štátnom oblastnom
archíve v Banskej Bystrici. Získal množstvo
čestných uznaní a doktorátov, ale ocenenie
dostal aj od najvyšších hláv vtedajšej Európy.
Napríklad v r.1817 mu pruský kráľ Fridrich Wil-
helm II. dal na znak uznania 50-dukátovú
medailu, ale to je len začiatok dlhého výpočtu,
ktorý by sa do tohto článku nezmestil. Spo-
meniem preto len tých, ktorí mu ocenenie
udelili: kráľ Švédska a Nórska, kráľ Würtem-
berska, cár Ruska, saský kráľ, veľkovojvoda
Badenský, veľkovojvoda Hessenský, kráľ
Bavorský a ďalší. Stal sa členom mnohých
zahraničných vedeckých spoločností a to je
len výpočet toho, čo sa zachovalo v archívoch.

Dôsledný a vytrvalý Zipser sa nevenoval
len vedeckej činnosti, ale aj zberateľstvu.
Samozrejme, že hlavným predmetom zbierko-
tvornej činnosti boli minerály. Tých nazbieral
viac než 12.000, čo je aj na súčasné pomery
veľmi pekná zbierka. Bohužiaľ väčšina zbierky,
ktorá sa mimochodom mala stať základom
jeho ďalšieho diela, padla za obeť požiaru v
roku 1846. Okrem minerálov Zipser vlastnil aj
zaujímavú zbierku mincí a medailí a venoval sa

aj botanike a paleontológii. Opísať všetky jeho aktivity však prekračujú
možnosti tohto príspevku a tiež časopisu Permon.

Bohatý život jedného s popredných banskobystričanov začal upadať
po smrti jeho manželky. Zomrel päť rokov po nej dňa 20. februára 1864.
Pochovaný je na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici. (Niektoré
zdroje však nesprávne uvádzajú, že zomrel v Banskej Štiavnici.) Dodnes
sa nad jeho hrobom týči majestátny pomník s mauthausenskej žuly, ktorý
mu tam rok po jeho smrti nechala vyhotoviť Učená spoločnosť lekárov a
prírodovedcov, ktorý je tam dodnes.

Dva zo Zipserových diplomov.

Portrét Kristiána Andreja Zipsera.

Richard R. Senček



Zajagal sa ako jasný meteor na slovenskom astrono-
mickom nebi, aby hneď na to zhasol. Bol to človek, ktorý si
zamiloval pozorovanie nebeských telies a meteorom upísal
aj svoju dušu. Volal sa Lukáš Drozd.

Začalo sa to o niečo skôr, na jeseň roku 1945. Skupina mladých
pozorovateľov meteorov, ktorí spolupracovali s novovytvorenou Hvez-
dárňou na Skalnatom plese, končila svoju úspešnú polročnú činnosť. Po
vydarenom pozorovaní meteorického roja Geminidy
zdržali sa ešte ďalšiu noc v objekte hvezdárne, aby si
pred návratom domov na Vianoce oddýchli. A
neľutovali. Stalo sa čosi nezvyčajné. Agentúrna správa
z tých čias priniesla o ich objave takúto správu: „V
noci z 22. na 23. decembra 1945 zaznamenala
skupina mladých pozorovateľov meteorov nezvyčajný
jav. V priebehu štvrťhodiny, medzi 19.15 a 19.30
stredoeuropského času dosiahla frekvencia meteorov
na jedného pozoro-vateľa takmer 100 meteorov za
hodinu, čo sa prejavilo ako dážď meteorov.“ Vtedy
ešte nevedeli, čo objavili.

Až po spracovaní zaznamenaných materiálov
sa potvrdilo, že objavili nový permanentný roj
meteorov, ktorý do tých čias nebol ešte pozorovaný.
Bol určený radiant roja – nachádzal sa v blízkosti
hviezdy Polárky a jeho názov bol určený podľa latinského názvu
súhvezdia, v ktorom sa nachádzal – Ursidy.

Nová hvezdáreň na Skalnatom plese bola dobudovaná v roku 1943.
Krátko na to zažila aj svoju povstaleckú epizódu a po vojne rozvinula
postupne svoju činnosť. Tak sa pri hvezdárni vytvorila skupina pozo-rovateľov
(14), ktorí prichádzali z celého Slovenska a v roku 1945 odpozorovali 75
nocí, v rámci ktorých zaznamenali viac ako osem tisíc meteorov. Medzi
tými, ktorí pravidelne dochádzali na pozorovania bol aj stredoškolský
profesor Lukáš Drozd z Banskej Bystrice. Na Štátnom gymnáziu Andreja
Sládkoviča vyučoval matematiku. Ako duchovný tam pôsobil ako katechéta.

Lukáš Drozd sa narodil 22. apríla 1910 v Hradci pri Prievidzi. Študoval
bohoslovie a po vysvätení pôsobil ako kaplán na Starých Horách, v Brezne
a v Hronci. Od roku 1935 žil v Banskej Bystrici, kde po roku 1940 pôsobil
ako profesor matematiky a fyziky. V roku 1946 založil pri gymnáziu
astronomický krúžok. Bolo žiadúce, aby vybraní študenti mali dobré
znalosti z fyziky a keďže sa tento predmet vyučoval v tom čase na vyššom
stupni iba v septime a oktáve, padol výber na septimánov. Úsilie slávilo
úspech, podarilo sa zoskupiť osemčlennú skupinu, ktorá pravidelne

pozorovala meteorické roje. Už v
prvom roku svojej činnosti (1946)
odpozorovali (Drienský, prof.
Drozd, dr. Drozd, Gjabel, Lagin,
Nábělek a Rosenbach) 14 nocí a
zaznamenali 881 meteorov.

V roku 1947 pracoval profesor
Drozd len vo štvorici a musel si
nových pozorovateľov vychovávať.
V roku 1949 už krúžok v podstate
stagnoval. Stalo sa to aj z dôvodu,
že v tom čase došlo k zrušeniu
Československej astronomickej
spoločnosti, ktorá odborné astro-
nomické pozorovania koordinovala.
V roku 1950 bol profesor Drozd

spolu s ďalšími kolegami, z politických dôvodov uvoľnený zo školských
služieb. Mal práve vtedy 4O rokov.

Profesora Drozda mali v obľube aj ďalší žiaci. Chodil s nimi
pravidelne na pochodové cvičenia, školské výlety, zalesňovacie brigády,
ba bol so skupinou tried, ako pedagogický dozor aj na Trati mládeže.
Nám bol triednym v V. B triede.

V roku 1950 odišiel profesor Drozd z Banskej Bystrice a o jeho
ďalších osudoch niet žiadnych správ. V novšom období sme sa
dozvedeli iba to, že jje pochovaný na cintoríne v Ilave.

Igor Chromek

Z galérie významných profesorov banskobystrického gymnázia

Vo štvrtok 26. apríla 1945 sa Banská Bystrica rozlúčila so
seniorom Jánom Bakossom. Viac ako päťtisíc obyvateľov a
hostí z blízkeho ale aj ďalekého okolia odprevadilo na evanje-
lický cintorín telesné pozostatky seniora Jána
Bakossa, kde boli uložené do hrobu.

Ján Bakoss sa narodil 31. marca 1895 v
Pukanci. Po ukončení štúdií v rodisku a na gymnáziu
v Banskej Štiavnici sa zapísal na evanjelickú teológiu
v Bratislave. V čase Prvej svetovej vojny bojoval na
ruskom fronte, kde bol aj ranený. Evanjelickým
duchovným sa stal v roku 1920. Najprv pôsobil ako
kaplán v Turčianskom Svätom Martine, odkiaľ
odišiel do Veľkého Almáša ako kazateľ. Od roku
1924 pôsobil v Hybiach a po účinkovaní vo Veľkej
pri Poprade prešiel v roku 1935 ako evanjelický
kazateľ do Banskej Bystrice. Bol autorom kázní,
náboženských úvah a biografických článkov.
Redigoval Evanjelický posol spod Tatier, ale aj
banskobystrický občasník Naša cirkev. V priebehu
vojnového Slovenského štátu neraz pomohol
prenasledovaným osobám. V roku l944 sa aktívne
zapojil do organizácie Slovenského národného
povstania a bol aj členom Revolučného národného
výboru v Banskej Bystrici. Po páde SNP sa uchýlil
do Turčianskeho Svätého Martina, kde ho však
Nemci objavili a chytili. Bol uväznený a po týraní a vypočúvaní popravený
31. januára 1945.

Záverečného obradu v evanjelickom kostole v Banskej Bystrici sa
zúčastnili aj zástupcovia národných výborov, armády, úradov a

korporácií. Prítomní boli aj zástupcovia katolíckej
cirkvi a evanjelickí duchovní zo širokého okolia.
Smútočný obrad liturgovali pred oltárom farári

Bágeľ z Poník, Kašuba z
Ostrej Lúky a Handzo z
Ľubietovej. Trúchloreč
predniesol zvolenský
konsenior Lacko z Pliešoviec, za asistencie
miestneho farára Juraja Holčíka a seniorálneho
kaplána Velebného. Obrad ukončil námestník
cirkevného dozoru dr. František Ormis, ktorý sa
zosnulému poďakoval za celoživotné dielo.

Pri vynášaní rakvy s nebohým z chrámu na
cintorín sa striedali kňazi s presbytermi a členmi
Národného výboru. Po ukončení cirkevných
obradov sa s Jánom Bakossom rozlúčili Gustáv
Zeman za NV Banská Bystrica, predseda ONV
Dr. J. Šujan, ďalej Milan Kulíšek, Štefan Koska a
ďalší.

Po ukončení záverečných prejavov zahrala
hudba nábožnú pieseň a za zvukov čsl. štátnej
hymny spustili rakvu do hrobu. Evanjelický martýr
bol tam pochovaný vedľa svojho syna Ivana, ktorý
tragicky zahynul pred tromi týždňami. Pri oprave
poškodenej strechy na fare ho zasiahol granát.

Senior Ján Bakoss bol neskôr vyznamenaný
in memoriam Rádom SNP I. triedy (1947)a Československým vojnovým
krížom 1939. Po evanjelickom martýrovi bola neskôr pomenovaná ulica
v blízkosti evanjelického kostola.

Igor Chromek

Civilná fotka Jána Bakossa.

Súčasná podoba Hvezdárne na Skalnatom plese.



ROČNÍK  IV.

číslo: 1/2006
- Dejiny slobodného kráľovského mesta Banská Bystrica:                    E. Jurkovič
- Historické záhady z okolia Banskej Bystrice - Jazero v Starohorskej doline:     M. Žuffa-Ellek
- Ťažba medi v oblasti Španej Doliny v praveku:                                     P. Ušiak
- Kahanec - tretie oko baníka:                                                             F. Glocko
- Rudy pre banskobystrické baníctvo pred a po roku 1255:                J. Galvánek
- Niektoré okrúhle výročia zo stavebnej histórie mesta:                            J. Baláž
- Aké boli bývalé banskobystrické mestské brány:                                  J. Baláž
- Socha Andreja Sládkoviča v Radvani a jej história:                         J. Borguľová
- O čom hovorí zelená sieň v Thurzovom dome:                                 J. Ďuriančik
- Vďaka za pozoruhodné podujatie:                                                       L. Takáč
- Pred 70 rokmi sa v Banskej Bystrici uskutočnili hry Makabi:                K. Fremal
- Banskobystrický geomontánny park:                                                  B. Baláž

číslo: 2/2006
- Historické záhady z okolia Banskej Bystrice- podivné stopy na farskom kostole:      M. Žuffa-Ellek
- Radvanské kaštiele:                                                                      V. Sklenka
- Urpín - vrch doslova vrastený do Banskej Bystrice:                                    J. Baláž
- Historicky zaujímavé prechody „cez vrchy“ medzi Kremnicou a Bystricou:  J. Burkovský
- Vizitácia Španej Doliny a Starých Hôr v roku 1713:                           Z. Chladná
- Ľudovít Štúr v Banskej Bystrici:                                                      J. Borguľová
- Spievaná zbojnícka história:                                              J. Žilák, E. Furdíková
- Kto odpočíva na našich cintorínoch? - Stanislav Zoch:                       E. Furdíková
- Dejiny slobodného kráľovského mesta Banská Bystrica - Banské mestá:   E. Jurkovič
- Miléniové pamätné stromy boli aj v Banskej Bystrici:                     J. Burkovský
- Pamätníky Milana Rastislava Štefánika v B. Bystrici:                     A. Reťkovská
- Banská Bystrica vo svetle posledného sčítania obyvateľstva domov a bytov:  J. Ďuriančik
- Čriepky z histórie mesta:                                                                 D. Jarina
- II. výstup na Velestúr - pozvánka:                                        J. Vicen, P. Gender

číslo: 3/2006
- Historické záhady z okolia Banskej Bystrice, Zvolenská „Via Magna“
  - záhada jej prechodu medzi Pohroním a Liptovom:                         M. Žuffa-Ellek
- Svetovo unikátna strecha jubiluje:                                                    E. Kráľová
- Radvanský jarmok:                                                                            J. Hobl
- Štefan Jung - banskobystrický richtár, ťažiar a ringbürger z XV. storočia:        J. Baláž
- Aký býval chýrečný Radvanský jarmok a ako si ho pamätajú:            Z. Drugová
- K počiatkom Radvanského jarmoku:                                                   redakcia
- Bedřich Šofr - všestranná osobnosť banskobystrického živta:            Z. Troligová
- Jozef Božetech Klemens - zabudnutý banskobystrický vynálezca:       I. Chromek
- Dejiny slobodného kráľovského mesta Banská Bystrica - Mestský život:   E. Jurkovič
- Obzretie sa za históriou banskobystrického mestského parku:         J. Burkovský
- Pred 150. rokmi sa uskutočnili v Banskej Bystrici prvé maturity:          I. Chromek
- Starý železničný most doslúžil:                                                           L. Kmeť
- Čriepky z histórie:                                                                           D. Jarina
- Starobylé nápisy na Kremnickom pohorí:                          V. Štollmann st. a ml.
- Priemyselný park cestovného ruchu:                                                 P. Gender

číslo: 4/2006
 - Kominárske remeslo v Banskej Bystrici:                                      K. Burkovská
- Večer sv. Mikulášsky:                                                                         J. Hobl
- Vianočné koledy a vinše
- Ako vyzerá blížiaca a Chanuka - židovská verzia Vianoc:                          J. Turčan
- Banskobystrická nová radnica - prvý dom mesta !?:                              J. Baláž
- Od komitátu po samosprávny kraj:                                                J. Ďuriančik
- Divadlo v Banskej Bystrici v medzivojnovom období:                          I. Dianová
- Banská Bystrica v spomienkach Ing. Dr. Jozefa Opletala:                 J.Burkovský
- Dejiny slobodného kráľovského mesta
  Banská Bystrica - Starostlivosť o chudobných v meste:                    E. Jurkovič
- „Vyskúsené a osvedčené“ kuchárske predpisy Terézie Vansovej:     K. Burkovská
- Začiatky telovýchovného hnutia v Banskej Bystrici:                          I. Chromek
- Samuel Mikler ev. a. v. farár - kazateľ:                                          A. Stollmann
- Žime spokojný a hrdý život v prekvitajúcom meste:                           J. Chladný
- Cestovný ruch sa vyučuje už aj na gymnáziu:                               V. Donáthová

ROČNÍK  V.

číslo: 1/2007
- Historické záhady z okolia Banskej Bystrice, silové miesta
  v Banskej Bystrici, nová turistika - geomantia:                             J. Stockmann
- Župný dom v Banskej Bystrici:                                                     J. Ďuriančik
- Banská Bystrica a projekt európske hlavné mesto kultúry:                  D. Jarina
- Oltárne obrazy Andreja Stollmanna:                                             A. Stollmann
- Súčasný erb mesta má tohto roku 550 rokov:                                      J. Baláž
- Dejiny slobodného kráľovského mesta Banská Bystrica - priemyselné podniky:   E. Jurkovič
- Medený Hámor v B. Bystrici - unikát priemyselného dedičstva:             V. Husák
- Žalostné osudy kedysi krásnych banskobystrických fontán:                  J. Baláž
- Hudba v Banskej Bystrici v 30-tych rokoch 20. storočia:                    I. Dianová
- Andrej Hanzlík - otec mesta, právnik, humanista
  s veľkým srdcom:                                                                      E. Furdíková
- Ján Makovník-Tónin - zabudnutý autor dobrodružných románov:         I. Chromek
- Tis - žijúca prírodná pamiatka v okolí Banskej Bystrice:                  J. Burkovský
- Prechod po Špaňodolinskom vodovode:                  M. Žuffa-Ellek, J. Burkovský
- Šport a Banská Bystrica v minulosti:                                               T. Chorvát
- Má Banská Bystrica na svetové kultúrne dedičstvo:                           E. Kráľová

číslo: 2/2007
- Historické záhady z okolia Banskej Bystrice, (ne) tajomný Skuteckého obraz:   M. Garajová
- Banícke povstanie v Banskej Bystrici v rokoch 1525-26:                  J. Ďuriančik
- Magister - rytier Donč, posledný župan zvolenského domínia:           J. Ďuriančik
- Kde spí magister rytier Donč:                                                       J. Ďuriančik
- Dom na Námestí číslo 10 - jeho história v kocke:                                  J. Baláž
- Batéria mŕtvych:                                                                           I. Chromek
- Sláva a úpadok splavovania dreva na Hrone:                                K. Burkovská
- Dejiny slobodného kráľovského mesta Banská Bystrica - rodinný život:     E. Jurkovič
- Kto odpočíva na našich cintorínoch?- Ľudovít Bohdan Grossman:     E. Furdíková
- Banskobystrický hodinár Michal Stollmann a jeho doba:                 A. Stollmann
- Niektoré udalosti spred sto rokov vo svetle dobovej tlače:                Z. Troligová
- Prírodné a historické zaujímavosti Kremenej a jej okolia:                   J. Galvánek
- Šport a Banská Bystrica v minulosti - paleta pestovaných športov:      T. Chorvát
- Kapitán Július Chlumecký:                                                                J. Čadek
- Banská Bystrica, čo ponúkaš návštevníkom?:                               M. Lendacká

číslo: 3/2007
- Šibeničný vrch - Galgenberg:                                                          V. Sklenka
- Peniaze klopú na dvere:                                                                   P. Gender
- Banskobystrický biskup Gabriel Zerdahelyi:                                           J. Uhel
- Zväz stredoslovenských banských miest:                                       J. Ďuriančik
- Čriepky z histórie Banskej Bystrice:                                                   D. Jarina
- Historické záhady z okolia Banskej Bystrice,
  aká je málo známa história vily pod Urpínom:                                     V. Husák
- Medený Hámor v Banskej Bystrici - unikát priemyselného dedičstva:     V. Husák
- Dejiny slobodného kráľovského mesta Banská Bystrica -
  - Gabriel Betlen a banskobystrický krajinský snem:                          E. Jurkovič
- Banskobystrické horné hrable - zaniknutá technická pamiatka:       K. Burkovská
- Keď si Banská Bystrica vojakov bránila:                                        M. Bárdiová
- Banskobystrickí továrnici:                                                            E. Furdíková
- 27. september - svetový deň cestovného ruchu:                               J. Ďuriančik
- Tankom cez Görgeyho tunel:                                       J. Burkovský, D. Kaliský
- Za Štefanom Žárym - Banskobystričanom najmä srdcom:    S. Očenášová-Štrbová
- Unikátnosť - kritérium pre svetové kultúrne dedičstvo:                        E. Kráľová
- Nový turistický chodník - Králická tiesňava:                                         J. Vicen

číslo: 4/2007
- Vianoce, čas radosti a štedrosti:                                                 K. Burkovská
- Slobodomurári v Banskej Bystrici:                                                   V. Sklenka
- Za čarom zašlých čias - Reminiscencie:                                              J. Čadek
- Čriepky z histórie mesta:                                                                  D. Jarina
- Fončorda, Hušták, Stupy, Ortúty, Trosky..., stopy baníckej
  a hutníckej činnosti v minulosti ?:                                    M. Okáľ, E. Furdíková
- Špitál svätej Alžbety v Banskej Bystrici:                                         J. Ďuriančik
- Dejiny slobodného kráľovského mesta Banská Bystrica -
  Dom, príbytok a jeho zariadenie, odev, klenoty, služobníctvo:             E. Jurkovič
- Všeobecný pohrebný a pomocný spolok v Banskej Bystrici (1905 - 1934):     I. Dianová

V minulom čase sme uverejnili prvú časť prehľadu o dpoposiaľ vydaných číslach nášho Bystrického permona, dnes
prinášame dokončenie. Archív predchádzajúcich ročníkov nájdete na adresách www.banskabystrica.sk v podadresári
kultúra a www.permon.eu .



- Kde bol prvý výťah v Banskej Bystrici:                            M. Kašiarová, J. Kubiš
- Ako láska k operám môže prekonať aj vojenské peripetie:                 M.Bárdiová
- Známa i neznáma Banská Bystrica:                                               M. Lásková
- Kapitolky z dejín banskobystrického školstva:                                 P. Martuliak
- 70 rokov od smrti Martina Rázusa (1888 - 1937):                          E. Furdíková
- Neprávom opomínaný lesný inžinier Karol Kán (1867-1940):           J. Burkovský
- Vianočné vinše z nášho regiónu
- História a cestovný ruch:                                                           M. Žuffa-Ellek
- Banská Bystrica na dobových pohľadniciach:                                  M. Láskavá
- Návrhy čitateľov k zvýšeniu atraktivity mesta:                               M. Lendacká

ROČNÍK  VI.

číslo: 1/2008
- Za čarom zašlých čias - Farebný zašlý svet:                                        J. Čadek
- Ondrej - prvý banskobystrický richtár:                                            J. Ďuriančik
- O banských stupách v diele G. Agricolu:                                        E. Furdíková
- Geografický a či symbolický stred Európy?:                                 J. Burkovský
- Čriepky z histórie mesta:                                                                  D. Jarina
- Slovenský unikát v Banskej Bystrici:                                   P. Holčík, G. Balaša
- Kapitolky z dejín banskobystrického školstva:                                 P. Martuliak
- Dnes už neexistujúce bašty bývalého opevnenia mesta:                         J. Baláž
- Dejiny slobodného kráľovského mesta Banská Bystrica - mestské súdnictvo:   E. Jurkovič
- Architekt Emil Belluš a Národný dom v B. Bystrici:                        K. Kubíčková
- Profesor Karol Hölský používal pri pozorovaniach svetový unikát:       I. Chromek
- Ukrižovaný Ježiš - menej známy oltárny obraz Andreja Stollmanna:    A. Stollmann
- Ako vojaci v mestskom parku hudobný altánok stavali:                   M. Bárdiová
- Vznik orientačného športu v Banskej Bystrici:                                  I. Chromek
- Pred 175 rokmi otvorili prvú kaviareň v meste:                                     J. Baláž

číslo: 2/2008
- Za čarom zašlých čias - Farebný zašlý svet:                                       J. Čadek
- Historické povodne v Banskej Bystrici:                                         K. Burkovská
- Predstavujeme logo geomontánneho parku - tajomný škriatok Permoník:   redakcia
- Bystrica alebo Nový Zvolen ?!:                                                           J. Baláž
- Thurzov dom - Námestie SNP č. 4:                                                J. Ďuriančik
- 200 rokov existencie kňažského seminára v Banskej Bystrici:            G. Brendza
- Dejiny slobodného kráľovského mesta Banská Bystrica - mestská organizácia:  E. Jurkovič
- Izidor Žiak Somolický v archívnych dokumentoch:                           Z. Troligová
- Z histórie bezmotorového lietania v Banskej Bystrici:                      E. Furdíková
- Harmanecký unikát:                                                                   J. Burkovský
- Karol Ľudovít Libay, maliar svetového mena:                                    I. Chromek
- Banskobystrický geomontánny park:                                            I. Kavčáková

číslo: 3/2008
- Za čarom zašlých čias - Farebný zašlý svet:                                        J. Čadek
- Banskobystrický samosprávny kraj podporuje
- Historické záhady z okolia Banskej Bystrice, odkiaľ pochádza názov rieky Hron:   redakcia
- O Španej Doline trochu inak:                                                        E. Furdíková
- Ján Thurzo z Betlanoviec:                                                            J. Ďuriančik
- Dejiny slobodného kráľovského mesta Banská Bystrica:                   E. Jurkovič
- Vojaci v zajatí - ľahkonohej múzy:                                                  M. Bárdiová
- Architekt Ladislav Hudec - známejší v Číne než na Slovensku:         O. Doktorová
- Čriepky z histórie mesta:                                                                  D. Jarina
- Bulharský cár Ferdinand I. oslávil svoje 80. narodeniny v Banskej Bystrici:  K. Burkovská
- Mestská cudzinecká informačná kancelária v Banskej Bystrici:       K. Burkovská
- Stopy pravekého hutníctva pod Pánskym Dielom?:                            F. Lonaver
- Profesor Gejza Balaša - keď je história poslaním:                           J. Burkovský

číslo: 4/2008
- Historické záhady z okolia Banskej Bystrice, Chytrô - stará vozná
  cesta cez východné Prašnické sedlo:              M. Žuffa-Ellek, kresba S. Parobok
- Chlieb u Slovákov:                                                                   J. G. Tajovský
- Štefan Jung - naozaj neskutočný príbeh:                                        J. Ďuriančik
- Matej Korvín - uhorský kráľ:                                                         J. Ďuriančik
- Manželky Mateja Korvína:                                                            J. Ďuriančik
- Cechy a artikuly v Banskej Bystrici:                                               J. Darulová
- Dejiny slobodného kráľovského mesta Banská Bystrica - Obchod:      E. Jurkovič
- Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči:                                        E. Furdíková
- Návšteva prezidenta Beneša v B. Bystrici v septembri 1936:                  J. Baláž
- Miestna železnica Banská Bystrica - Harmanec:                                    L. Kmeť
- Historik a archivár Július Barták:                                                 J. Burkovský
- Banské mestá a UNESCO:                                                                 redakcia
- Cestovný ruch v Ban. Bystrici v 30. rokoch 20. storočia:                    I. Dianová
- Pred sto rokmi zhorelo v Banskej Bystrici prvé divadlo:                     I. Chromek

ROČNÍK  VII.

číslo: 1/2009
- Historické záhady z okolia Banskej Bystrice, Špaňodolinské banícke
  legendy vo svetle dejín našej civilizácie:                                      M. Žuffa-Ellek
- Ozdravná silová lokalita na Urpíne, prvá hodnotená
  geomantická lokalita na Slovensku:                                            J. Stockmann
- Permon kráča do sveta:                                                                    redakcia
- Banské výplatné znaky zo Španej Doliny:                                            I. Trenčan
- Matej Korvín a Banská Bystrica:                                                   J. Ďuriančik
- Prepadnutie Brezna Dóciovcami:                                                M. Pribylinová
- Obchod a trhy v Banskej Bystrici:                                                  J. Darulová
- Spomienka na banskobystrického patriota:                                   A. Stollmann
- Dejiny slobodného kráľovského mesta Banská Bystrica:                    E. Jurkovič
- Aké boli banskobystrické huty a hámre:                                         J. Darulová
- Pred 90 rokmi začali v B. Bystrici vychádzať Hronské noviny:                 J.Baláž
- K článku Špaňodolinské banícke legendy vo svetle dejín našej civilizácie:   M. Žuffa-Ellek
- Dve ministerské návštevy B. Bystrice v decembri 1933:                 K. Burkovská
- Selce – život na dedine v medzivojnovom období:                              I. Dianová
- Armádny vrcholový šport v B. Bystrici:                                               I. Gibala
- Permon krstil zaujímavý film:                                                             redakcia

číslo: 2/2009
- Historické záhady z okolia Banskej Bystrice, Záhadný skalný nápis:   J. Burkovský
- Stručný prierez vývojom banskobystrických dopravných pomerov:         redakcia
- Banskobystrický geopark alebo geomontánny park stredné Slovensko?: M. Žuffa-Ellek
- Hvezdárske pranostiky:                                                                 I. Chromek
- Málo známa stredoveká rarita v centre mesta:                                      J. Baláž
- Ako sa Brezno stalo slobodným kráľovským mestom:                      J. Ďuriančik
- Dóciovci a banské mestá na strednom Slovensku:                           J. Ďuriančik
- Banskobystrický spolok milovníkov kvetín Hortensia:                    K. Burkovská
- Vybrané z Hronských novín:                                                               J. Baláž
- Františk Xaver Eder a jeho menej známe významné dielo:                  M. Bôbová
- Stollmannovci v Banskej Bystrici:                                                 E. Furdíková
- Dejiny slobodného kráľovského mesta Banská Bystrica - cirkev:         E. Jurkovič
- Príspevok k histórii lekární v Banskej Bystrici:                                   I. Sloboda
- Geniálny vedec z Tajova, 80. výročie úmrtia Jozefa Murgaša:            S. Šváčová
- Klub slovenských turistov Lokomotíva Banská Bystrica:                     O. Kaliská

číslo: 3/2009
- Historické záhady z okolia Banskej Bystrice, Harmanecká jaskyňa Horná Túfna: M. Žuffa-Ellek
- Obchodníci, živnostníci, remeselníci - výkladná skriňa mesta:            J. Darulová
- Lekáreň U Murína:                                                         E. Furdíková, J. Baláž
- Mestská elektráreň v Banskej Bystrici:                                           J. Ďuriančik
- Potomkovia Teofila Thurzu - mladšieho brata Jána Thurzu:                     J. Baláž
- Dominik Skutecký v Banskej Bystrici:                                            J. Ďuriančik
- Ján Alojz Wagner (1864 - 1930) - slovenský Jules Verne:                  I. Chromek
- 180 rokov Harmaneckej papierne:                                                 M. Kiššimon
- Dejiny slobodného kráľovského mesta Banská Bystrica - lekárnici a lekárne:  E. Jurkovič
- Banskobystrická priemyslovka v plánoch mesta už pred sto rokmi:        S. Vajda
- Zaslúžilý banskobystrický mešťanosta Július Česnak:                    K. Burkovská
- Spomienka na nášho námorného kapitána:                                    J. Borguľová
- Pozoruhodný kostol:                                                                    M. Kiššimon
- Anton Anderle, významná európska osobnosť ľudového bábkového divadla:  S. Žabková
- Banskobystrický Geopark - príležitosť pre rozvoj vidieka:                I. Kavčáková
- Zrekonštruovaný turistický chodník dolinou Túfna:  M. Boďová, E. Apfel, J. Burkovský

číslo: 4/2009
- Doma (báseň):                                                                               J. Havran
- Hostinec U čierneho orla (Zum schwarzen Adler):                                 J. Baláž
- Obnovená muzeálna expozícia v Matejovom dome:                                J. Baláž
- Ján Ernst - osobnosť blízka kráľovskému dvoru:                              J. Ďuriančik
- Kostol v Hronseku - súčasť svetového kultúrneho dedičstva:            A. Jakušová
- Vyšla kniha o Radvani:                                                                E. Furdíková
- Rodina Havelkovcov:                                                                   E. Furdíková
- Vianočné stromčoky:                                        Noviny Svornosť - január 1875
- Dejiny slobodného kráľovského mesta Banská Bystrica - III. Meštiactvo:    E. Jurkovič
- V + W v Banskej Bystrici (1933):                             K. Burkovská, J. Burkovský
- Začiatky lyžiarskeho športu v Banskej Bystrici:                                  K. Fremal
- Banská Bystrica 6. decembra 1944, modlitba bystrického obchodníka:  M. Kiššimon
- Náš Peter Karvaš:                                                                      J. Borguľová
- Ľupčiansky prvý penicilín:                                                           R. R. Senček
- Lesnícky náučný chodník Jozefa Dekreta Matejovie:                      J. Burkovský
- Na skusoch v Nemecku alebo žiť, pracovať a oddychovať
   tam, kde je príroda zážitkom:                                                          P. Gender



Vôňa pečeného chleba a pečiva patrí neodmysliteľne k
príjemným zmyslovým zážitkom, s ktorými sa stretne obyvateľ
Banskej Bystrice, alebo je návštevník v blízkosti voľakedajšieho
„Unterhausu“ (dolného komorského domu, dnes budovy gene-
rálneho riaditeľstva slovenských lesov) na hlavnom námestí.
Vôňa láka a tak je „pekáreň u Mihalíkov“ až do vypredania
čerstvého tovaru v odpoludňajších hodinách vždy plná.

Pomaly to bude 100 rokov čo
starý otec dnešného majiteľa
pekárstva začal s pekárčením.
Krásnym remeslom, voňavým re-
meslom, ktoré všetci potrebujú a
ktoré sa musí vykonávať s láskou,
ak majú byť výrobky chutné, ale
remeslom aj fyzicky náročným, veď
mať ráno čerstvý chlieb a pečivo
znamená, že niekto musí v noci vstá-
vať a na chlieb a pečivo „zarobiť“.

Zakladateľom „Pekárne u
Mihalíkov“ bol Pavol Mihalík, syn
Pavla Mihalíka, ktorý bol obchod-
níkom - mliekarom (ale i krčmárom)
a Alojzie Reinhardovej, ktorá sa narodila v Brezne krajčírskemu majstrovi
Jánovi Reinhardovi. Vydala sa však do Banskej Bystrice, podobne ako
jej dvaja bratia Ján a Kornel, ktorí boli obaja pekármi. Je pravdepodobné,
že syn Mihalíkovcov Pavol, zakladateľ mihalíkovskej pekárne sa priučil
pekárskemu remeslu u niektorého z matkiných bratov, ktorí mali pekáreň
na Hornej ulici č.4.

Pavol Mihalík sa narodil 16.
septembra 1890. Po skončení
vojny začal podnikať a  v r. 1920
sa oženil s Etelou Olejčekovou, o
5 rokov mladšou dcérou obuvníka
Ferdinanda Olejčeka (rodák z
Martina) a Hermíny Klimovej, ktorá
bola posledné, – dvadsiate dieťa
dlhoročného richtára v Radvani,
klobučníckeho majstra Daniela
Klimu. Je zaujímavé, že dvaja
súrodenci Pavla Mihalíka  si
zobrali za manželských partnerov
deti tých istých rodičov, starší brat
Kornel sa oženil s Matildou
Olejčekovou a mladšia sestra
Alojzia sa vydala za  súkromného
úradníka Ferdinanda Olejčeka ml.

Prvá pekáreň sídlila na ľavej
strane Dolnej ulice č. 25 v sused-stve obchodu Viliama Rosenauera. V
roku 1929 sa pekáreň presťahovala na vtedajšie Masarykovo námestie č.
10, kde sídli do dnešných čias. Dom aj pekárska dielňa s obchodom boli
vlastníctvom Pavla Mihalíka. Na poschodí v prednej časti domu býval majiteľ
s rodinou - štyrmi deťmi a rodičia manželky - Olejčekovci. V zadnom
prízemnom trakte býval starší brat Kornel, ktorý vlastnil pojazdný cirkulár
na pílenie palivového dreva. Starí Bystričania si ho iste ešte pamätajú a
možno aj jeho bicykel, na ktorom sa po meste presúval, keďže mal
postihnutú jednu nohu.

Za obchodom bola trojetážová pec „párnička“ na drevo, ktorú po
zavedení plynu prebudovali na plyn. Dodnes slúži a dúfame, že bude
ešte dlho slúžiť k pečeniu širokého sortimentu pekárskych výrobkov
tejto dielne. V minulosti piekli v pekárni aj chlieb donesený zamiesený
a vykysnutý z domácností, označený lístkom s menom majiteľa, aby sa
po upečení vrátil tam, kde ho pripravili. S chlebom a pre chlieb chodili
služobné, alebo staršie deti z rodiny. Tie zavše neodolali a domov
doniesli chlieb podstatne menší, ako ho odniesli z pekárne. Pokiaľ
bola pec na drevo, drevo v siahoviciach sa dovážalo a zložilo pred
obchodom na chodníku. Pivnica z domu viedla popod chodník až k
ceste a tak sa otvorom v chodníku vhadzovalo drevo rovno do pivnice.

Pekáreň zamestnávala dvoch tovarišov a jedného učňa. Majiteľ
pracoval ako majster. Pečivo sa okrem predaja v obchode rozvážalo podľa
objednávok v košoch na bicykli do domácností. Funkciu predavačky
zastávala manželka majiteľa a pretože boli v dome deti, museli zamestnať
kuchárku, služobnú a najmladšie dieťa malo aj opatrovateľku.

V roku 1961 dom aj s obchodom vyvlastnil štát. Bývalí majitelia mohli
ostať bývať v dome, ale museli platiť nájomné. Obchod s dielňou prevzal

štátny obchod – Slovenské pekárne a cukrárne Ban-
ská Bystrica. Pred reštitúciou bola v v tomto objekte
pirôžkáreň. Po takmer 30–tich rokoch v decembri
1990 sa dom vrátil dedičom zakladateľa firmy. V
súčasnosti je jediným vlastníkom (po finančnom
vyrovnaní) Igor Mihalík, syn Mikuláša Mihalíka,
staršieho syna zakladateľa firmy Pavla Mihalíka.
Firma nesie názov „Pekáreň Igor Mihalík“.

K prevodu majetku do rúk dedičov však došlo za
veľmi nepríjemných, možno až dramatických okol-
ností. Zástupca odovzdávajúcej strany SPaC B.B.
opakom skrutkovača rozbíjal v objekte elektrické
zásuvky. SPaC neverili, že sa nájde zástupca Miha-
líkovcov, ktorý bude chcieť a vydrží v potravinárskej
výrobe minimálne 2 roky, ktoré určoval vtedy platný
zákon. Igor Mihalík prevzal dom bez potrebnej doku-

mentácie, s hrubými zásahmi do domu ako historickej pamiatky. Jedna z
najstarších datovaných klenieb z r. 1652 bola poškodená vedením
elektrického kábla. Terajší majiteľ dal klenbu na vlastné náklady reštaurovať,
aby sa mohla zachovať pre budúce generácie. Ďalším veľmi nemilým
dedičstvom po hospodárení pirôžkárne bola pivnica, zatopená do výšky

30 cm prepáleným olejom z pirôž-
kárskeho stroja, v ktorom plávalo
množstvo uhynutých potkanov.
Keďže SPaC nevedeli, čo s pou-
žitým olejom, surovo prebúrali dieru
do pivnice a olej vypúšťali  tam. Za
30 rokov, ktoré uplynuli od prevzatia
domu po jeho navrátenie sa v jeho
priestoroch a na dvore nahromadilo
neuveriteľných 40 nákladných áut
odpadu, ktorý sa musel vyviezť, aby
sa v dome mohlo obnoviť slušné
bývanie a v pekárni výroba.

V súčasnosti Pekáreň Igor
Mihalík zamestnáva 10 zamestnan-
cov, z ktorých dvaja pracujú vo
firme od jej obnovenia a väčšina
pracuje v nej viac ako 10 rokov.
Terajší majiteľ sa osobne zúčast-
ňuje na každodennom výrobnom

procese. Ranná smena začína o 3.30 h. Na chode firmy sa podieľa i
manželka ako administratívna pracovníčka a v prípade potreby vypomáha
aj pri predaji.

Pôvodné stroje, ktoré vlastnil zakladateľ firmy sa nezachovali. V dielni
sa pracuje aj na starších strojoch (i z roku 1955) generálne opravených,
ku ktorým  pribudli nové, uľahčujúce prácu v pekárenskej dielni ako sú:
váhy, miesič, makový mlynček, osievka múky. Pečie sa podľa receptúr
starej mamy, bez zlepšovacích prípravkov, umelých ochucovadiel a
stabilizátorov.

Pôvodný sortiment sa rozšíril až na 48 druhov pečiva, hlavne
jemného s náplňou (28 druhov). Okrem toho sa pečú vianočky,
tvarožníky, záviny makové, orechové, dukátové buchty, opekance,
štedráky, ale aj slané rožky, pracliky, kukuričné žemle, cereálne a ražné
rožky. Tento bohatý sortiment dopĺňa aj pšenično-ražný chlieb, v ktorom
je naozaj poctivá ražná múka.

Zákazníci „Pekárne Igor Mihalík“ musia len dúfať, že táto pekáreň
nezmizne z mapy Banskej Bystrice podobne, ako zmizli pekárne od
Bimanov, Matisov, Hornov a ďalšie a že ich bude ešte dlho obšťastňovať
svojimi chutnými výrobkami.

                                                                    Eva Furdiková

Dnešný interiér pekárne U Mihalíka.

Zakladateľ pekárne Pavol Mihalík s manželkou.



Nadšenie zo získanej národnej slobody po vzniku prvej
ČSR v roku 1918 vyústilo aj do aktivít mládeže v Banskej
Bystrici a jej okolí. V duchu česko-slovenskej vzájomnosti
vznikali nové spoločenské, kultúrne a športové spolky, akými
boli najmä Sokol, Orol, Robotnícka telovýchovná jednota,
Skauting, ŠK Slávia, turistické a lyžiarske kluby. Zaradil sa
medzi ne aj Kresťanský zväz mladých mužov – YMCA (Young
Men´s Christian Association).

Na spontánnu žiadosť mladých svetovo rozhľadených Bystričanov
vyslalo Pražské ústredie YMCA do Banskej Bystrice mladých organizátorov
- bratov Fráňu a Petra Velkoborských, na pomoc pri zakladaní tunajšej
pobočky YMCA. V októbri 1920, na ustanovujúcej schôdzi v Evanjelickom
spolku, zahájila YMCA v Banskej
Bystrici svoju činnosť. Podľa progra-
mu bola už v roku 1921, za pomoci
mestského zastupiteľstva a nadšen-
cov, splnená prvá úloha a to vybu-
dovanie ihriska pri Svätojánskom
jarku pod Urpínom, so 60 metrovou
bežeckou dráhou, dvomi volejbalo-
vými a jedným basketbalovým
kurtom. Súčasne sa pripravovala
výstavba budovy YMCA, ktorú posta-
vili v rokoch 1923–1925 v práve
vznikajúcej Masarykovej ulici (teraz
Národná ulica). Bola to vlastne prvá
budova v tejto ulici, pretože Ná-
rodný dom, Československú národ-
nú banku a ďalšie tamojšie budovy,
postavili až o niekoľko rokov neskoršie. Nová budova YMCA svojou archi-
tektúrou, ktorá bola univerzálna pre všetky budovy tejto asociácie rozmiest-
nené na piatych kontinentoch sveta, sa stala dominantou tvoriacej sa ulice.

Budova YMCA bola dlhú dobu jediným centrom pre mladých ľudí so
zameraním na kultúru, klubovú činnosť a šport. Boli tu dve čitárne, knižnica,
4 klubovne, bábkové divadlo, ku-
chyňa s veľkou jedálňou, byt riadi-
teľa a 24 izieb – slobodární pre
mladých a študentov. Veľký dvor
poskytoval viac možnosti využitia a
to pre rôzne účely. Spolkový život
bol mnohoraký, organizovali sa
prednášky, mítingy a záujmové krúž-
ky. Členská základňa i návštevnosť
sa rozvíjala a kráčala ruka v ruke s
kultúrnym a spoločenským životom
v meste. Konferenčné a iné prie-
story poskytovala YMCA aj potre-
bám mestským i celoslovenským,
ako bola „Makabiáda“ v roku 1936,
Zjazd evanjelickej mládeže v roku
1937, zrazy turistov a milovníkov
prírody a pod.

K „ymkárom“ patrili aj vtedajší
bystrickí mládenci a neskoršie významné osobnosti kultúrneho života -
Ján Cikker, Tibor Andrašovan a Ján Móry, ďalej bratia Viliam a Eugen
Klimovci, ako aj aktívni športovci, študenti Gymnázia Andreja Sládkoviča
a Obchodnej akadémie – Ján Rybár, Ákoš Matejdes, bratia Belákovci,
bratia Rozenauerovci a ďalší.

Rýchlo sa rozvíjal aj „ymkársky“ šport, najmä volejbal a atletika, pričom
mládež rada navštevovala tieto podujatia. Organizátori, bratia Velkoborský
a riaditeľ pán Holeček, si vyslúžili vďaku a absolutórium tak zo strany
mestskej rady, ako aj ústredia za výchovu mladých aktivistov.

Popri základných organizátorských a spoločenských úlohách boli
postavené a zariadené objekty letného tábora YMCA za Lučatínom v
lokalite pod Sokolím. Potom však prišiel rok 1939 a nútený odchod
osvedčených funkcionárov zo Slovenska. YMCA bola počas Slovenského
štátu nahradená novoustanoveným spolkom - USAK (Ústredie

starostlivosti o mládež a kultúru). Našťastie sa však
„ymkársky“ duch nevytratil, pretože činnosť novej
organizácie viedol a s múdrosťou usmerňoval jej

správca, známy slovenský básnik a pokroková osobnosť Andrej Plávka.
V tom období boli zveľadené aj objekty letného tábora za Lučatínom.
Celkove bola činnosť USAKu do roku 1944 plynulá a napodiv vtedajšie
mocenské štruktúry nevyvíjali na ňu politický ani organizačný nátlak v
prospech štátom preferovanej mládežníckej organizácie Hlinkova mládež
(HM). Ihrisko pod Urpínom muselo neskôr ustúpiť prekládke železničnej
trate Banská Bystrica – Zvolen.

Počas SNP v roku 1944 v budove patriacej asociácii YMCA sídlili
viaceré úrady, najmä SNR. Bez ujmy táto budova prečkala aj frontové časy
a už v júni 1945 sa obnovila spolková činnosť pod vedením riaditeľa Šimku
z Nitry. Bol to úspešný štart, žiaľ opäť len na krátky čas. Výbor a predsta-
venstvo vytýčili nové ciele a styky, najmä s Prahou, s USA a Anglickom.
Uskutočnili sa študentské návštevy (YMCA a YWCA – Kresťanské združenie

mladých žien) napr. z amerického
štátu Nord Caroline a iných. Veselo
bolo najmä v letnom tábore pri
Lučatíne a pri Hrone. Mladým sa
vtedy otvorila cesta aj do volejba-
lového sveta, nadväzujúc na histo-
rické úspechy ich predchodcov v
rokoch 1930-1938 pod vedením
Mika Seleckého, Lajka Durného,
Fera Plechu, Emila Sobotu a viace-
rých ďalších výborných hráčov, ktorí
sa zaslúžili o to, že sa volejbalisti
YMCA Banská Bystrica stali maj-
strom Slovenska, ako aj víťazom
viacerých vtedajších turnajov. Po
obnovení činnosti YMCA začal fun-
govať aj volejbal. Od Sokola boli

zapožičané dva kurty, na ktorých sa hrávalo za každého počasia až do
súmraku. Výkonnosť zlepšovali najmä „debly“. Mladší využívali skúsenosti
starších. Počas hráčskej exhibície sa používali signály ako „dekni ho“,
„hoď mu za golier“, „a v tie časy“, ale i ďalšie iné. Za 4 roky okrem pravidelnej
súťaže – ligy, boli priateľské zápasy na turnajoch v Moštenici, vo Zvolene,

Vyšných Hágoch, v Martine, Žiline,
Detve a najmä po dedinách v okolí
Lučenca, kde sa hráčom dostalo aj
skvelého pohostenia. O dosiahnu-
tých športových úspechoch svedčili
mnohé víťazné trofeje a poháre,
ktoré hráči z týchto zápolení prinášali.

V októbri 1948 bola YMCA v
celej ČSR komunistami zakázaná
a jej činnosť zastavená. Majetok
zhabali vrátane letného tábora pri
Lučatíne. Budovu v Národnej ulici
spočiatku využívala Štátna bez-
pečnosť a od konca päťdesiatych
rokov minulého storočia novo-
zriadená opera s riaditeľstvom a
umelcami. Potom až do roku 1990
bola YMCA využívaná ako „Junior
hotel“ s reštauráciou a Cestovnou

kanceláriou mládeže. Onedlho sa prihlásili traja mladí špekulanti z okolia
Prievidze s nárokom na vydanie budovy tvrdiac, že sú funkcionármi
asociácie. Novoustanovený dočasný správca pán Janko Brečka ich
však usvedčil z chystaného podvodu a záležitosť odstúpil do nového
ústredia YMCA v Bratislave. Napriek tomu neznámym spôsobom YMCA
o svoju historickú budovu v Národnej ulici prišla a dnes v nej sídli
Rektorát Univerzity Mateja Bela. Nanovo konštituovaná pobočka YMCA
v Banskej Bystrici sa v súčasnosti provizórne usídlila v priestoroch Domu
turistov v Lazovnej ulici, kde zriadila aj „HOSTEL YMCA“.

                                                                               Ján  Kassa

 (Autor bol členom vedenia YMCA Banská Bystrica v rokoch 1945 – 1949)

Budova YMCA v Banskej Bystrici (1925).

Stretnutie volejbalistov YMCA po 20 rokoch (1969).



Staré Hory sú dostatočne známe výskytom a ťažbou vzác-
nych kovov. Ešte skôr ako Belo lV. udelil Banskej Bystrici
výsady mesta, prospektori svojimi kladivkami oznamovali,
kde podzemné bohatstvo skrýva svoje klenoty.

Popri sakrálnych a svetských
stavbách, objektoch ľudového sta-
viteľstva sú tu pamiatky pripomína-
júce SNP partizánsku vojnu na pre-
lome rokov 1944–45.

Jozef Dekrét Matejovie1 a  Paľo
Bielik2, milovali Starohorskú dolinu
oddeľujúcu Veľkú Fatru od Nízkych
Tatier, ktorá od nepamäti umožňovala
spojenie Pohronia s Liptovom. Treba
však pripomenúť aj ďalší, tentoraz
technický unikát, ukrývajúci sa pred
očami bežného návštevníka Staro-
horskej doliny.

Priaznivá geografická poloha
Banskej Bystrice, blízkosť a výdat-
nosť vodných zdrojov, vytvárala pred-
poklady pre vybudovanie elektriz-
ačného centra Slovenska v meste
pod Urpínom. V r. 1919 bola založená
prvá Slovenská elektrizačná spo-
ločnosť – Stredoslovenské elektrár-
ne úč. spoločnosť (SSE) so sídlom
v Banskej Bystrici.

Prvým krokom SSE bolo r. 1920
vybudovanie diaľkového vedenia z B.
Bystrice do Zvolena, čo umožnilo
zásobovanie Zvolena elektrickou
energiou z už existujúcej bansko-
bystrickej vodnej elektrárne posta-
venej v roku 19053. Druhým krokom
na ceste elektrifikácie stredného
Slovenska sa stalo vybudovanie
vodohospodársko – energetickej
sústavy na Starohorskom a Jelenec-
kom potoku a malej vodnej elektrár-
ne Union vo Zvolene.

Prijatím elektrifikačného zá-
kona č. 438/1919 sa štát zaviazal
finančne zabezpečovať stavby ener-
getického charakteru. Tak tomu bolo
aj v prípade budovania hydrocentál
na Starohorskom a Jeleneckom
potoku. Pre SSE prispel spočiatku
sumou 8 mil. Kč, ktorú časom na-
výšil na 16 mil. Kč. Ďaľšími akcio-
nármi spoločnosti sa stali mestá,
obce a súkromné osoby stredného
Slovenska.

Pri výstavbe dvoch vodných
nádrží a dvoch vodných elektrární
v Starohorskej doline, technicky a
stavebne náročného diela sa záslu-
hou hlavného architekta ing. arch.
Jindřicha Merganca, zachovali prí-
rodné hodnoty krajiny. Dnešnou
terminológiou povedané, ekolo-
gický charakter prírodného pro-
stredia. Z pôvodne navrhnutých a vyprojektovaných troch priehrad:
derivačno - energetických stupňov sa realizovali prvé dve. K realizácii
tretieho stupňa v Uľanke sa z ekonomických dôvodov nepristúpilo.

Objekty a stavby prvého stupňa energetickej sústavy
Prvý stupeň energetickej sústavy tvorí akumulačná nádrž pod obcou

Motyčky postavená v rokoch 1923–26 (zápisnica o prevzatí a odovzdaní
stavby sa datuje 23.11. 1938 kolaudačnou komisiou, za účasti krajského
úradu, správcu stavby, obce Staré Hory a notára).

Hlavným účelom vodnej stavby bolo zabezpečiť odber vody pre
výrobu elektrickej energie vo vodnej elektrárni
(VE) Jelenec zachytávaním prietokov Starohor-
ského potoka. Ďaľším účelom vodnej stavby je
vyrovnanie nerovnomerných prietokov pre špe-
cifický odber do VE Jelenec a v malej miere sa
využíva pre chov rýb a rybolov.

Rozhodujúcimi objektami vodnej stavby je
hrádza, funkčné zariadenia a odberný objekt.
Objem vodnej nádrže je 57 918 m3. Dĺžka hrádze
– 150 m, výška hrádze – 5, 84 m. Nádrž je
dosková - Ambursenovho typu, pôdorysne zakri-
vená v parabole. Hrádza je rozdelená výpustným
zariadením na pravú časť v dĺžke 67 m a ľavú
časť v dĺžke 68 m. Vzhľadom na vysokohorskú
polohu a z toho dôvodu plynúce nebezpečen-
stvo premŕzania hradiacej dosky, je priestor
medzi piliermi vyplnený murivom. Priehrada tak
budí dojem murovanej priehrady.

 Ako funkčné zariadenia, na odvedenie
povodňových prietokov, slúžia dve samočinné
železobetónové násosky typu Gregotti-ho s
kapacitou 2 x 14,0 m3/s a dva dnové výpusty
DN 700, s kapacitou 2 x 6,0 m3/s.

Odberné zariadenie je umiestnené na ľavom
brehu nádrže, cca 20 m od zaviazania priehrad-
ného telesa. Z akumulačnej nádrže voda pre-
padá cez prepadový múrik do usadzovacej
nádrže k odkalovaciemu potrubiu, ktoré prechá-
dza pod priehradným telesom a vyúsťuje do
odpadného žľabu dl. 61,8 m, potom do Staro-
horského potoka.

Z nádrže vedie vodu derivačná štôlňa z výšky
1,7 m, šírky 1,5 m a dĺžky 1234 m cez skalný
masív až nad ústie Jelenskej doliny do vyrov-
návacej nádrže (komora kruhové prierezu o
priemere 9 m, výške 15 m), vylámanej v pevnej
skale. Odtiaľ sa vedie voda 185 m dlhým tlakovým
potrubím pri spáde 105 m k trom hydrogene-
rátorom v malej vodnej elektrárni (MVE) v Dolnom
Jelenci.

Mala vodná elektráreň v Dolnom Jelenci je
prvým stupňom kaskád na Starohorskom potoku
v nadmorskej výške 562 m. n. m.. Skladá sa z
dvoch strojovní spojených v jeden architek-
tonický celok.

Vo výrobni MVE sú inštalované dve vysoko-
tlakové turbíny roku 1925. Jedna s výkonom
350kW s hltnosťou 425 l/s a druhá s výkonom
650kW/s hltnosťou 850 l/s. Tieto turbíny sú
horizontálneho typu Francis s 1000 ot./s. Vyro-
bila ich firma ČKM .Tretia turbína výroby ČKD z
roku 1946 je vertikálna s hltnosťou 1200 l/s,
výkonom 920 kW, s 1000 ot./min.. Slúžila aj
ako agregát na vodu z nádrže v Dolnom Jelenci
a späť do nádrže v Motyčkách. V roku 2006 bola
na pôvodné agregáty aplikovaná automatika
riadenia s diaľkovým ovládaním a sledovaním ich
chodu. Odpad z elektrárne je zaústený do Dolno-
jelenskej vodnej nádrže, ktorá je zároveň vyrov-

návacou a akumulačnou nádržou pre MVE na Starých Horách.
Objekty a stavby druhého stupňa energetickej sústavy
Druhý stupeň energetickej  sústavy tvorí akumulačná nádrž na

Dolnojeleneckom potoku v r. km. O,290, vedľa štátnej cesty Banská
Bystrica – Ružomberok postavená  v rokoch 1923–26 ,ale zápisnica o

Fotografie vodného diela.



prevzatí a odovzdaní stavby je zhodná ako u objektu prvého stupňa
energetickej sústavy t.j. datuje sa až k 23.11. 1938 kolaudačnou
komisiou za účasti krajského úradu ako kolaudátora, správcu stavby,
obce Staré Hory a notára.

Hlavným účelom vodnej stavby je zachytávanie prietokov z Jelenskej
doliny, vôd Starohorského potoka z medzipovodia,  ktoré sú do nádrže
privádzané cez štolňu od hate Tuf a tiež odpadových vôd z VE Jelenec.
Ďaľším účelom je vyrovnávanie prietokov pre špičkový odber do VE v
Starých Horách a v malej miere sa využíva na chov a lov rýb.

Hlavnými objektami sú akumulačná nádrž s priehradou, odberný
objekt na Starohorskom potoku Tuf s prívodnou štôlňou a odberný
objekt s tlakovým privádzačom do VE Staré Hory.

Objem vodnej nádrže je 35 655 m3. Dĺžka hrádze: 76,55 m, výška:
8,65 m. Jedná sa o doskovú železobetónovú priehradu Ambursenovho
typu. Dnový výpust pozostáva z dvoch betónových rúr DN 70, uzatvá-
raných dvomi uzávermi v sklone návodnej dosky šupátkami a na dolnom
konci segmentami. Pre odvedenie veľkých vôd slúžia dve samočinne
pôsobiace násosky. Medzi násoskami je umiestnená samočinne
pôsobiaca železná klapka s betónovým protizávažím. Vývar je umiestnený
pod výpustným zariadením a prepadajúca voda je odvádzaná do
Dolnojelenského potoka.

Súčasťou vodnej stavby Jelenec je stavidlová hať nachádzajúca sa
na Starohorskom potoku pod názvom „Tufô“. Tok je hradený dvomi
tabuľovými stavidlami. Pred stavidlami pri vtoku do štôlne je zriadená v
dne betónová usadzovacia nádrž. Štôlňa od hate k nádrži je vedená
pod štátnou cestou a pod kopcom do nádrže Dolný Jelenec Celková
dĺžka štôlne je 159 m.

Odberné potrubie je umiestnené na ľavom brehu nádrže cca 15 m
nad priehradným telesom. Z akumulačnej nádrže voda prepadá cez
prepadový múrik do usadzovacieho bazéna so sklonom dna k
odkalovaciemu potrubiu, potrubie sa uzatvára bočnou klapkou.
Odkalovacie potrubie DN 30 cm v dl. 43,2 m vedie popod hrádzu a končí
uzáverom v betónovom objekte. Vtok do štôlne , ktorou sa voda privádza
cez vyrovnávaciu komoru a tlakovým potrubím do VE Staré Hory je
uzatváraný stavidlom.

Privádzač vody na Starohorskú elektráreň je vybudovaný z časti
ako železobetónové potrubie a z časti ako štôlňa a končí vyrovnávacou

komorou kruhového tvaru o priemere 9 m a výške 15 m. Prívodná štôlňa
bola dlhá 3200 m s klesaním 1°°/°°. Prívodné oceľové potrubie od
vyrovnávacej komory do MVE na Starých Horách bolo dlhé 118 m, pri
spáde7,5 m/ maximálny spád je 8,3 m/ s priemerom 1000 mm.

Mala vodná elektráreň na Starých Horách je druhým stupňom
kaskád na Starohorskom potoku v nadmorskej výške 485 m. n . m.  Vo
výrobni MVE boli inštalované dve vysokotlakové turbíny typu Francis s
1000 ot/min., vyrobené firmou ČKM roku 1925 a inštalované o rok
neskôr. Generátor č. 1 mal výkon 650 kW, hltnosť 1,66 m3/ s, kým
generátor č. 2 350 kW, hltnosť 1,35 m3/s. V tejto elektrárni podobne
a v Dolnom Jelenci, bol namontovaný automatický chod spúšťania
turbogenerátorov, okrem brzdenia. Zapojenie alternátorov bolo do bloku
a obidve výrobne mali 5,25 a 22 kV transformňu. Do prevádzky bola
spustená 25. marca 1927 s výkonom 1200 HP.

Kaskáda vodných diel Motyčky – Dolný Jelenec – Staré Hory  je
dodnes v prevádzke. Je zaujímavá nielen z hľadiska energetického,
ale tiež konštrukčného a ekologického. Obidve nádrže sú vytvorené
originálnym riešením. Ide o prvé doskové členené priehrady typu
Ambursen.

 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky spracováva návrh na
zapísanie tohto unikátneho technického diela  do Ústredného zoznamu
pamiatkového fondu „Industriálnej architektúry Slovenska“.

Július Burkovský

Poznámky:
1 Jozef Dekrét Matejovie 1774–1841 sa stal vo svojej dobe

najvýznamnejším lesným odborníkom, priekopníkom moderného
lesného hospodárstva na Slovensku. Podrobnejšie pozri Permon č. 5
rok 2004 a č. 4 r. 2009.

2 Paľo Bielik (1910 – 83) jeden zo zakladateľov slovenskej
kinematografie, rodák zo Senice., m. č. B. Bystrice.  Film Vlčie diery,
čerpajúci námet z obdobia SNP umiestnil práve do oblasti Starohorskej
doliny.

3 Mestská elektráreň v Banskej Bystrici, podrobnejšie pozri Permon
č. 3, r. 2009.

6. mája uplynulo 56 rokov, čo zomrel jednoruký rezbár z
Tajova Eduard Gregor. Bol deviate z desiatich detí Alojza
Gregora a Anny Greškovej (8 synov, 2 dcéry). Otec Alojz bol
vyučený šuster, v neskorších rokoch robil v tajovskej hute a
bol v Tajove i richtárom. Už starý otec, ktorý sa menoval
tiež Alojz, bol v tajovskej hute dozorcom a dožil sa ešte
narodenia deviateho vnúčaťa od syna Alojza.

Eduard sa narodil 7. januára 1896, bol teda o 22 rokov mladší od
najstaršieho brata Jozefa, budúceho spisovateľa Tajovského. Ruku stra-
til vo vojne, chýbala mu až do pol ramena a bola to veru pravá ruka, tá
šikovnejšia. Podľa spomienok
netere bol to pekný muž, čierny s
fúzami. Po vojne robil najprv v
trafike, aj sa i keď chybný oženil a
stal sa otcom troch dcér.

Rezbárstvu sa priučil od On-
dreja Murgaša, no základy, ktoré
si od neho osvojil, rozvinul do svoj-
ského spracovania hlavne dreva.
Nechýbal mu ani zmysel pre humor,
ktorý zručne stvárnil vo svojich
prácach. Najlepšie z nich viackrát
vystavoval na rôznych podujatiach.

V rodinnej pozostalosti star-
šieho brata Štefana, ktorý bol vyu-
čeným   zámočníkom, sa nachádza
niekoľko jeho rezbárskych prác.
Črpák so sediacim bačom a ženou
oproti je doplnený veršom „Sedí

bača na stolčoku, hreje sa, hreje
sa“. Hoci ďalšia časť veršíka sa už
nezmestila (pozerá sa medzi nohy,
smeje sa, smeje sa), vyrezané
postavy vystihujú obsah veršov.

Zaujímavá je ďalšia práca,
ktorá sa skôr vyskytuje ako majo-
lika. Je to fľaška v tvare modlitebnej
knihy s nápisom: „IV. VYDANIE
NÁBOŽNÝCH VÝLIEV“. Jeho
obľúbeným motívom na podno-
soch či už okrúhlych, oválnych,
alebo obdĺžnikových boli strapce hrozna a kvety plesnivca obvykle po
obvode podnosu. Veru ich bolo 16-20 veľmi precízne vyrezaných a to

iba na jedinom podnose. Stred
obyčajne zdobila ružica.

Ďalší kus, drevený pohár na
jednej strane s tokajúcim hluchá-
ňom nesie na strane druhej kvet so
zakomponovaným monogramom
tvorcu.

Na prácach, ktoré dával ako
dar, bývalo vyrezané aj venovanie.
Jeho rezbárske výtvory neslúžili len
ako dekoračné predmety, ale aj
ako úžitkové, veď sa z nich dalo piť,
jesť, či servírovať. Pokiaľ ich nezničí
zub času alebo ľudská neši-
kovnosť, môžu ešte dlho pripo-
mínať ich tvorcu – jednorukého
Edka Gregora.

Michal KiššimonNábožnie výlievy - fľaša v tvare modlitebnej knihy.

Vzreyávaný črpák .



Chata  pri Kráľovej studni je prvou chatou, ktorú postavil
banskobystrický odbor KČST vo vlastnej réžii. Keďže masív
Krížnej patril medzi turisticky najnavštevovanejšie miesta v
okolí Banskej Bystrice, nápad na postavenie chaty v tomto
prostredí sa zrodil už v roku 1925.

Na výstavbu chaty mestská rada Banskej
Bystrice 13. júla 1927 odsúhlasila prenájom
pozemku pod skaliskom na svahu Smrekova,
neďaleko prameňov Kráľovej studne, za sym-
bolický ročný poplatok 2 Kč. Mesto poskytlo
ešte finančnú podporu vo výške 600 Kč a
navyše aj 10 m3 dreva na výrobu šindľov. Pro-
striedky na výstavbu chaty i vlastné stavebné
práce osobne zabezpečoval vtedajší pred-

seda odboru KČST Jan Wünsch. Prízemná zrubová chata mala kamenný
základ, šindľovú strechu a južne orientovanú krytú verandu. Vo vnútri
bola malá kuchynka a dve nocľa-
hárne. Po dokončení chata s
finančným nákladom asi 30 000
Kč mala byť slávnostne odovzdaná
do užívania turistickej verejnosti 28.
septembra 1927, ale 10 dní pred-
tým, 18.9. 1927, do základov
zhorela. Príčinou požiaru mal byť
oheň založený pastierom oviec zo
salaša vo Valove na krytej verande
chaty, kam sa uchýlil v nepriazni-
vom počasí, ale spomína sa aj úmy-
selný čin neznámeho páchateľa.

Predsedníctvo banskobys-
trického odboru KČST sa obrátilo
na verejnosť s prosbou o pomoc
pri výstavbe novej chaty. Okrem
poistnej náhrady sa k 15. januáru
1928 vyzbieralo 8 100 Kč a na jar
bolo možné pristúpiť k výstavbe
novej chaty, ktorá bola situovaná
poniže pôvodnej, na začiatku Bys-
trickej doliny. Nová chata drevenej
konštrukcie bola väčšia, pozostá-
vala z predsiene, predizby, kuchyne
a dvoch veľkých miestností na
prízemí ako aj z dvoch miestností v
podkroví. Ubytovaných mohlo byť
až 50 nocľažníkov. Celkové nákla-
dy na výstavbu a zariadenie chaty predstavovali viac než 70 000 Kč, na
ktoré prispelo ústredie KČST v Prahe sumou 20 000 Kč, Stredoslovenská
župa KČST 5 000 Kč, banskobystrický odbor 10 000 Kč, poisťovňa
5 000 Kč, mesto Banská Bystrica 3 000 Kč, „slovenská krajina“ 15 000 Kč,
Okresný úrad v Banskej Bystrici 2 000 Kč a príspevok členov a priateľov
odboru činil 12 000 Kč. Stavbyvedúcim novej chaty bol pán Holý.

Rok po zhorení pôvodnej chaty, 4. novembra 1928, slávnostne
otvorili novú chatu pri Kráľovej studni. Slávnosť otvoril predseda bansko-
bystrického odboru KČST Jan Wünsch, ktorý po oboznámení s históriu
chaty poďakoval všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k zdarnému uskutoč-
neniu tohto diela. O turistickom prínose mestu prehovoril zástupca
starostu Banskej Bystrice Ondrej Strieš a mestský lesmajster Ing. Štefan
Gažo, prisľúbil ďalšiu účinnú podporu ušľachtilým turistickým podujatiam.
Ďalej prehovorili starosta obce Harmanec p. Vajs, za Karpathenverein v
B. Bystrici p. Furgyík, a zástupcovia niektorých odborov KČST: Dr.
Cvengroš (Rimavská Sobota), profesor Kašpar (Ružomberok), p. Uhrin
(Turčiansky sv. Martin). Písomný pozdrav poslalo ústredie KČST v Prahe
i minister obchodu. Podplukovník Šebestík z banskobystrického odboru
KČST vyzdvihol nesmiernu obetavosť predsedu Jana Wünscha pri rozvoji
turistiky a jeho zásluhu na vybudovaní tejto chaty. Po prehliadke chaty
nasledovala voľná zábava pri speve a harmonike.

Chata bola obhospodarovaná len v lete a v zime iba v nedeľu.
Hospodárom bol p. Môcik s manželkou z Tureckej., odkiaľ sa v

batohoch vynášali aj potraviny a nápoje. Podľa správy v „Hronských
novinách“ zo 7. decembra 1928 kľúče od chaty (nazvaná „útulňou“) pri
Kráľovej studni si bolo možné vyžiadať v banskobystrickej filiálke
mestskej sporiteľne pražskej a bolo potrebné zabezpečiť si aj sprie-
vodcu, pretože cesta neviedla zelenou značkou, ale osobitnou, pre
lyžiarov upravenou cestou cez harmanecký salaš. Útulňa bola skromne
zariadená, spalo sa na slamníkoch a dostatočná zásoba dreva umožňo-
vala udržiavať teplo počas celej noci. Na Silvestra a na Nový rok sa
odporúčalo včasné zaistenie nocľahu vzhľadom na organizovanie
veľkých lyžiarskych výprav.

Na valnom zhromaždení banskobystrického KČST, konanom 4.
februára 1932 odsúhlasili pre chatu názov: „Chata KČST pri Kráľovej
studni – Wünschova“ V roku 1932 doplnili interiér chaty, pribudol malý
bazén a lôžková kapacita chaty sa zvýšila na 60. V roku 1933 uskutočnili
celkovú stavebnú úpravu, chata sa rozšírila o 3 miestnosti a lôžková
kapacita vzrástla na 70.

15. júna 1934 „Banskobystrické noviny“ informovali, že chata pri
Kráľovej studni má ubytovaciu kapacitu pre 60 – 70 osôb. Hospodárom
chaty bol J. Chladný, ktorý tam býval už po celý rok a jeho sestry mali

na starosti kuchyňu. Celodenná penzia (raňajky,
obed, večera, ubytovanie) pre členov KČST bola
25 Kč a pre nečlenov 30 Kč v letnej sezóne, v
zime vzhľadom na kúrenie o korunu viac. Poplatok
za denný pobyt bez ubytovania bol 1 Kč. Pre
zvýšenie ubytovacieho komfortu na chate v roku
1935 zakúpili 25 nových perovacích lôžok a
rovnaký počet  vlnených prikrývok.

V roku 1937 odbor KČST v Banskej Bystrici
postavil vedľa starej „Wünschovej chaty“ pri
Kráľovej studni druhú chatu, ktorá mala murované
prízemie a zrubové poschodie. Dole boli spolo-
čenská miestnosť, kuchyňa, byt chatára a na
poschodí 8 dvojlôžkových izieb. Chata bola
postavená na pozemku, ktorý bol v roku 1938
prenajatý od mesta na 12 rokov za ročný uznávací
poplatok 10 Kč a súčasne bol zrušený predchá-
dzajúci prenájom z roku 1927. V nájomných
podmienkach je zmienka aj o tom, že dozor na
chate nesmie vykonávať osoba trestaná za
pytliactvo, ďalej že za ohrevné drevo bude nájomník
platiť podľa platného cenníka a umožní lesnému
personálu počas služby v chate bezplatne „prebý-
vať“ a prenocovať. Novú budovu odovzdali do
užívania turistickej verejnosti 19. júna 1938 v rámci
jubilejných osláv polstoročnice KČT, resp. KČST.

K zaujímavej ale tragickej udalosti došlo po
náhlom ochladení v druhej polovici júla 1938, keď
skupinu 27 českých turistov na ceste k chate pri

Kráľovej studni zaskočila prudká snehová búrka, v ktorej zablúdili.
Napokon sa dvom členom výpravy predsa podarilo z chaty privolať
pomoc pre vysilených a premrznutých kolegov. Na výlet však z tejto
skupiny životom doplatila Jarmila Heinaunová, 51 ročná poštárka zo
Sedličan, ktorá už v chate v dôsledku vysilenia skonala na srdečnú
slabosť. Počas studeného počasia vtedy napadlo hodne snehu aj na
hrebeňoch Nízkych Tatier. Masív Krížnej si už vyžiadal mnoho obetí,
najmä v zime (snehové lavíny).

Návštevnosť chaty stále rástla, napríklad v roku 1942 bolo na chate
evidovaných 467 nocľažníkov, cez deň 348 hostí a v letnom tábore
bolo počas 3 mesiacov 42 nemeckých detí.

Tak ako iné chaty, aj tieto poskytovali počas SNP útočisko pre
povstalcov, a preto boli obidve nacistickým vojskom v roku 1944
vypálené. Po vojne bola namiesto nich postavená nová veľká chata –
horský hotel. Z nej po nedávnej generálnej oprave vznikol terajší,
moderný „Horský hotel Kráľova studňa“ (1 300 m n. m.). Prístupný je
buď Bystrickou dolinou (žltá značka) alebo dolinou Zalámaná, prípadne
pešo aj dolinou Túfna (zelená značka). Škoda, že zanikla sedačková
lanovka v Tureckej (Salašky – Líška), ktorá umožňovala pokračovať pešo
po hrebeni na Krížnu (modrá značka na trase Staré Hory – Majerova
skala – Krížna) a ďalej po červenej značke až k horskému hotelu, ktorý
je na uzle turistických chodníkov.

Július Burkovský a Dušan Kaliský

Pečiatka chaty KSTL
pri Kráľovej studni.

Prvá chata KČST pri Kráľovej studni (1927).

Chaty KČST pri Kráľovej studni (1938).



V minulom čísle sme písali o pravidlách. Prišli ďalšie zdokonalenia. Táto
fenomenálna hra sa postupne rozširovala aj na starom kontinente. Rozširovala sa
ako mor, ako to napísal jeden z pánov farárov a nebolo možné tento „mor“ zastaviť.
Boli to v prvom rade študenti a vojaci, ktorí šírili propagáciu tejto hry a vážené,
niekedy len náhodné obecenstvo si túto hru veľmi rýchlo obľúbilo.

Šport čoskoro hodil svoje kotvy aj v Banskej Bystrici. Našťastie prezieraví
otcovia mesta už hneď na začiatku pochopili význam športovania na zvyšovanie
chabej telesnej zdatnosti mládeže, pretože nešlo len o futbal, ale aj o iné športové
odvetvia, dali športu zelenú. Uplatnili tak staré heslo: „Dajte ľuďom chlieb a hry“.
Stalo sa tak 1 apríla 1900, keď bol založený Besztercebányai  Sport  Club, v skratke
jednoducho BSC. Dôležité bolo aj to, že niektorí členovia slávnej mestskej rady boli
ochotní pomáhať ako sa len dalo a nebránili sa ani dôležitým funkciám, lebo to
zároveň zvyšovalo ich prestíž a aj autoritu. Klubové farby si požičali z erbu mesta a
tak červená a biela farba sa stali symbolom Banskej Bystrice a sú nimi aj dnes.
Bystrický šport teda viedol triumvirát v zložení: Otto Pánczél – predseda, Ladislav
Klimo – tajomník a Vojtech Göllner – pokladník. Schválené dlhočizné stanovy BSC
uverejňovala denná tlač v šiestich pokračovaniach.

Medzitým sa už do koženej veselo kopalo, aj keď
skutočnú loptu bolo problém zohnať. Neskoršie sa zháňala
len gumová duša do lopty, lebo loptu sa naučili šiť šikovní
šustri. Mužstvá z mesta hrávali vzájomne medzi sebou.
Najlepším sa zdalo byť mužstvo, ktoré viedol Klein Ödon.
Na zápasy chodilo veľa divákov, ktorí tlieskali hlavne dlhým
kopom. Záujem bol veľký, divákom však vadilo, že každý
hráč mal iný dres a neboli ani nijako rozlíšení nejakým
znakom. Veľmi by sa žiadalo pre každé mužstvo dres inej
farby. Vadilo aj to, že nebol poriadny sudca, ktorý by dobre
poznal pravidlá. Hráči sa nahlas prekrikovali, hádali a
nadávali si a takto znehodnocovali ináč peknú hru.
Začiatkom augusta 1900 bol prvý športový deň na Árpá-
dovom námestí. Ako skonštatoval jeho šéf Edgar
Puschmann, bol veľmi úspešný. Žiaľ musela byť na tento
čas odmietnutá výzva viedenského športového klubu „The
Ramblers“ na zohratie futbalového stretnutia.

BSC Banská Bystrica k svojmu prvému oficiálnemu
priateľskému futbalovému zápasu nastúpila 26 augusta
1900 proti slávnemu budapeštianskemu klubu „33“ a ten patril medzi najlepšie mužstvá
ktoré v Budapešti hrávali v tom čase. Hralo sa popoludní o 4. hodine na riadnom
ihrisku, ktoré bolo hneď vedľa plochy na korčuľovanie. Pravda, keďže to bola významná
udalosť, predtým bol spoločný obed, príhovory. No a hostí nepriviedol nik iný, ako
kapitán Hochstein, ktorý bol všeobecne uznávanou osobnosťou a skutočne aj
výnimočným a vynikajúcim futbalistom. V zápase, v ktorom Bystričania prehrali 1:10,
sám dokázal streliť 6 gólov. Z domácich hráčov uspokojil brankár Styk, obranca Érkövy
a v útoku Krieser, ktorý neúnavne útočil a strelil aj jediný gól za domácich. Dobre
trénovaní hostia ukázali perfektnú hru a domáci sa mohli mnohému priučiť. Na
prekvapenie obecenstvo prišlo v pomerne malom počte, možno ich odradilo vysoké
vstupné. Za dvojcifernú porážku bola aspoň slabou útechou predpoludňajšia výhra v
Law – tenise medzi oboma súpermi z radov futbalistov, v ktorom za hostí nastúpili
Hochstein a Koch a za domáce BSC  dr. Bárczy a Zoltán Kerner. Naši vyhrali 4:1.

Prišlo nové storočie a sním i nové nádeje. Písal sa rok 1901. V auguste si BSC
pozvalo k priateľskému meraniu síl futbalistov z mesta Balassagyarmat od brehu
rieky Ipeľ. Predchádzal ich veľmi dobrý chýr. Tréning mávali veľmi často s mužstvami
z Budapešti. Ich predsedom klubu bol sám mešťanosta a tajomníkom hlavný župný
notár. Zápas skončil 4:4. Prišli Zvolenčania s novozaloženým klubom a odniesli si 5
gólov. Hrala sa aj odveta v Budapešti kde BSC prehrala už len 2:1. V odvete pri Ipli
BSC po tuhom boji prehralo 3:2. Doma ešte privítali MFC Budapešť a prehrali 0:5.
Prehrali aj zápas s domácim Hlavným gymnáziom 4:2. Na tomto zápase bolo najmä
veľa mladých žien a dievčat. Počas celého roka podávali stabilné výkony Mitický,
Göllner a Styk. A aby som nezabudol – v tých časoch zápas skončil tak, že rozhodca
hlasno vyhlásil víťaza a výsledok zápasu. Až po tomto akte bol výsledok právoplatný!

Vo februári 1902 vyzýva dočasný kapitán Vojtech Göllner a vedúci futbalového
oddielu Koloman Érkövy fanúšikov k registrácii v Göllnerovej lekárni, kde sa
odohrávalo všetko podstatné okolo futbalu. V máji prišlo znovu mužstvo
Balassagyarmatu, aby na veľmi zablatenom ihrisku posypanom pilinami vyhrali
2:3, keď BSC dostalo dva góly po hrubých chybách brankára Styka na blatistom
teréne. BSC dala 2 góly z „hencu“, čo znamenalo ruku a penaltu. Z domácich bol
Klein samé blato, okolo Érkövyho všetci padali. Dobre hrali Klamárik, Hercka, Peterdy,

Kartal, ale aj Göllner, Énekes a Kürti. Tolnay veľa a
zbytočne behal. Prvýkrát bol na zápase zabezpečený
bufet a prvýkrát vzišla aj požiadavka na výstavbu
tribúny. Na propagačnom zápase v Lučenci prišla
už tradičná prehra s Balassagyarmatom tentoraz
posilnenom so siedmimi hráčmi z Budapešti 3:1.
Dôležité však bolo, aby ožil šport v Lučenci. V júli prišli futbalisti Salgótarjánu a mužstvo
BSC I. vyhralo po jednoduchej ale peknej hre hladko 5:0. Potom však prišli „Poštári“
z Budapešti – veľmi silné mužstvo, za ktoré hosťoval aj József Beran z už vtedy
slávneho Ferencvárosu. Keď im za stavu 0:3 v ich prospech rozhodca neuznal gól,
odišli z ihriska a neprijali ani pozvanie na pohostenie a zábavu, to všetko na výzvu ich
kapitána. Kapitán mužstva Hassády dostal za to dištanc do konca roka. Zaujímavosťou
je aj, že Beran potom istý čas trénoval bystrické mužstvo.

Na zasadnutí 29. marca bol za vedúceho futbalového mužstva zvolený Vojtech
Göllner. BSC malo teraz už dve mužstvá a čo je veľmi dôležité, bola vylepšená
hracia plocha, takže aj po veľkom daždi sa dalo hrať. Po výhru 2:5 si prišli pod

Urpín  futbalisti „Turistického klubu“ z
Budapešti. Vstupné bolo 1 koruna na
sedenie a na státie 40 halierov. Vojaci a
deti platili 20 halierov. V auguste boli
usporiadané špor tové hry. V kope
futbalovej lopty na diaľku zvíťazil
Klamárik výkonom 40,10 metrov, druhý
bol Kürti 33,50 metra. Veľmi dobre sa
činili mládežníci. 12–14 roční chlapci
prišli peši do Kremnice, kde vyhrali 0:4
a večer sa znovu vracali peši domov,
okrem dvoch, ktorí mali peniaze na vlak!
Tak skončil rok 1903.

V roku 1904 BSC vstúpilo do
Maďarského Futbalového Sväzu a Banská
Bystrica sa stala sídlom futbalu pre
horehronský vidiek. Až v auguste sa hral
prvý zápas – stále len priateľský, keď BSC
privítalo „Typographia Sport Club“ z Buda-
pešti, nad ktorým vyhrali 3:2. Aktérmi boli:

Kartal, Horárik, Lowy, Višny, Horváth, Spevák, Kepeš, Švonyavec, kapitán Herritz, Pástor
a Deák. Nestranne rozhodoval Gejza Jóža. Obecenstvo hru na vlastnú škodu ignorovalo.
Aj mužstvo „Törekvés“ Budapešť odišlo s prehrou 2:1, keď v zostave Speváka nahradil
brankára Klamárik. Ešte sa vyhralo na domácej ďateline s „Turistami“ z Budapešti 2:1.

19. marca 1905  bol na zasadnutí BSC za vedúceho futbalového oddielu zvolený
Rudolf Hochstein,  riaditeľ elektrární, jeho zástupcom sa stal Vojtech Göllner a za
kapitána mužstva bol zvolený Oskar Herritz. Po piatich rokoch sa vrátili pod Urpín
futbalisti klubu „33“ z Budapešti. Uhrali remízu 1:1, keď gól domácich vsietil Deák.
Zaujímavý zápas s peknou návštevou objektívne rozhodoval Vojtech Göllner. Bol to
pamätný zápas, a preto si pripomeňme aspoň zostavu domácich: Klamárik –
Herritz,Löwy – Pástor, Kepeš, Švoňavec – Horváth, Horárik, Hochstein, Višny, Deák.
Rozbehnuté bystrické mužstvo zdolalo ešte 2. septembra slávne mužstvo
Šalgótarjánu po bezgólovom polčase 4:0.

V septembri roku 1906 zavítali futbalisti BSC Banská Bystrica do Budapešti,
do jamy levovej a už aj vtedy k veľmi známemu a populárnemu futbalovému mužstvu
Ferencváros, ktoré sa volalo v skratke FTC, ale po celom kontinente bolo preslávené
familiárne ako Fradi. Prehra BSC 3:0 ani nebola na dané pomery taká zlá.

Z ďalších rokov sa nám údaje strácajú a tak sa ocitáme v roku 1913.  27. júla
zavítal pod Urpín majster „Felvidéku“, teda hornej zeme, futbalový klub Diósgyöri
Athletikai Club. Predchádzala ho výborná povesť, ale konečný výsledok rozhodca
Gustáv Filla oznámil: 12:1 pre BSC! Pripomeňme si mužstvo domácich BSC: Motoška,
Löwy, Renner, Kováč, Brhlík, Lechner, Bömches, Lindtner,Túri, Reisinger, Lövinger. V
nedeľu 10. augusta BSC vyhrala nad Podbrezovou 5:2. Spomíname to hlavne preto,
lebo tento zápas rozhodoval a to veľmi dobre Ľudovít Švoňavec. Futbal si úspešne
razil cestu i na školách. Často hrávali medzi sebou katolícke a evanjelické gymnáziá,
ako aj obchodná škola a to bolo veľmi povzbudzujúce do budúcnosti. Organizátorom
týchto zápasov bol neúnavný profesor telocviku Jozef Böhmann, ktorému naozaj
vďačíme za veľa, veď športová činnosť sa pomaly ale iste sťahovala už len do škôl.

Prišiel rok 1914, prišla vojna a svet mal odrazu plno iných starostí a futbal sa
ocitol v ofsajde!

           Michal Kiššimon

Staré ihrisko slávneho Ferencvárosu, kde sa predstavil i BSC B Bystrica.

II. časť
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Po jeden a pol ročnej práci s vidieckym prostredím Banskobystrického
okresu v rámci projektu Rozvoj vidieckeho územia Banskobystrického
geomontánneho parku prístupom LEADER (Plán rozvoja vidieka 2007
– 2013) a práci v problematike environmentálneho vzdelávania
samospráv a aktérov ekonomického rozvoja (Envirofond 2009) môžeme
konštatovať, že územie pripravovaného Banskobystrického
geoparku má významný potenciál pre rozvoj ďaľších
aktivít. Významné miesto v rozvoji má hlavne rozvoj
cestovného ruchu v duchu budovania geoparkov v
Európe aj vo svete.  Našou silnou podporou je dokument
„Nová stratégia rozvoja cestovného ruchu SR do roku
2013“ schválená vládou, kde naše krásne územie
geoparku je zaradené do I. kategórie medzinárodného
významu.  Konečne v rámci Regionálneho operačného
programu  opatrenia 3.2. k nám prišla dlho očakávaná
výzva Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR smerovaná na
podporu budovania kultúrneho a poznávacieho cestovného ruchu (CR)
budovaním partnerstva tzv. klastra v cestovnom ruchu, ktorého úlohou
je združovať silných partnerov v podpore CR, združovať existujúce
zdroje a využívať schopnosti svojich členov.  Ide o zmluvné partnerstvo
subjektov verejného a súkromného sektora pri koordinácii rozvoja CR
v citlivom prostredí, pri  budovaní spoločnej ponuky (geoparku) ako celku,
jej propagácie a predaja na trhu cestovného ruchu doma aj v zahraničí.

V spolupráci s BBSK sa nášmu občianskehu združeniu podarilo
uzavrieť partnerstvo v projekte s názvom: Banskobystrický geopark,
cieľ kultúrneho a poznávacieho turizmu.  Hlavným cieľom projektu BBSK
má byť neinvestičná podpora budovania produktu v kultúrnom a pozná-
vacom cestovnom ruchu Banskobystrický geopark. Ide o nenávratnú
finančnú podporu EÚ a štátnych zdrojov na ideovú prípravu budovania
tématických  trás (náučných chodníkov, turistických trás a cyklotrás,
trasy baníckej histórie – veľký banský okruh, SNP a iných), prípravu a
posúdenie lokalizácie regionálneho banského múzea, baníckeho skanzenu
v prírode (Špania Dolina) a minimundusu banských miest kraja. Súčas-
ťou projektu má byť aj významná propagácia a ponuka BB geoparku na
trhu CR.  Tento významný projekt v prípade úspechu bude spolufinancovať
BBSK sumou 14 905,80 Euro.  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
bola odovzdaná 10.5. 2010 sprostredkovateľskému orgánu MVRR SR.

Ako jeden z najväčších úspechov považujeme rozhodnutie mesta
Banská Bystrica rozšíriť územie ponuky mesta o ďaľšie územia so
špecifickou ponukou a rozhodnutie byť  nositeľom myšlienky  a projektu
budovania verejno-súkromného partnerstva formou klastra v cestovnom

ruchu v meste a okolí. Hlavným cieľom projektu mesta s názvom:
„Banskobystrická medená cesta poznania a oddychu“  je vybudovanie
klastra cestovného ruchu (vybudovanie platformy spolupráce subjektov
CR), príprava stratégie rozvoja CR, príprava marketingového plánu,
zriadenie web portálu klastra, propagácia a ponuka produktu na predaj

domácim a zahraničným tour operátorom. To všetko v rámci
dosiahnutia zvýšenia návštevnosti tohto bohatého územia
a zlepšenia využitia existujúcich daností a hodnôt. Projekt
v prípade úspechu prinesie silnú a významnú kapacitu v
tomto atrak-tívnom priestore stredoslovenského regiónu,
ktorá sa konečne bude cielene venovať koordinácii rozvoja
jednot-livých aktivít CR tak, aby sa zlepšil „imidž“ mesta a
okolia, zvýšil sa počet návštevníkov a zlepšilo sa využitie
existujúcej kapacity služieb. Tento projekt plánuje mesto
Banská Bystrica spolufinancovať čiastkou 10 495,80 Euro.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok  bola odovzdaná dňa
25.5.02010 sprostredkovateľskému orgánu MVRR SR.

Banskobystrický geomontánny park (BBGMP) v oboch projektoch
ponúka partnerstvo v podobe poskytnutia know how a odbornú kapacitu
svojich členov v problematike cestovného ruchu ai..  Bude spolupracovať
na manažmente projektu, na príprave aktivít, ich kontrole a využití. BBGMP
v súčasnosti združuje 35 právnických a 5 fyzických osôb zo záujmového
územia geoparku. Je to verejno-súkromné partnerstvo, ktoré má
Integrovanú stratégiu rozvoja vidieckeho územia prístupom LEADER, ktorá
zahŕňa územie 28 obcí okresu Banská Bystrica. Jeho hlavným cieľom je
však vytváranie podmienok pre vznik združenia cestovného ruchu a
podpora budovania regionálnej infraštruktúry cestovného ruchu zameranú
na kultúrny a poznávací turizmus hlavne montanistiku, teda banskú
históriu, ktorá má v území najvýznamnejšie postavenie.

Oba projekty smerujú  k spoločnej veci: rozvoj cestovného ruchu s
vyššou atraktivitou a vyššou návštevnosťou. Aby sa naše spoločné
územie bohaté na kultúrne, technické (banské) a iné pamiatky, nádhernú
prírodu, históriu a kultúru, šikovných ľudí a množstvo nevyužitých možností
dočkalo zaslúženej podpory zo strany riadiaceho orgánu pre ROP
(MVRR SR) tým, že bude podporené snaženie nás všetkých, ktorí v
Banskobystrickom geomontánnom parku spolupracujeme. Rozhodo-
vanie o podpore z ROP opatrenia 3.2.b bude po uzávierke 28.5. 2010.

Týmto ďakujeme mestu Banská Bystrica a Banskobystrickému
samosprávnemu kraju za túto podporu. DRŽME SI PALCE V SÚŤAŽI
PROJEKTOV !

Iveta Kavčáková

10. apríla 2010 sa v Španej Doline uskutočnilo prvé pracovné stretnutie
miestnych novinárov z Banskobystrického okresu. Okrem starostu domácej
Španej Doliny pozvánku prijalo ďalších sedem obcí: Harmanec, Králiky,
Malachov, Podkonice, Riečka, Strelníky a Tajov. Myšlienkou stretnutia bola
vzájomná výmena skúseností a postrehov pri vytváraní miestnych novín a
ich úloha v spoločnosti. Nadšenci – amatérski novinári, ktorí vytvárajú pre
svojich spoluobčanov hodnotný a vzácny materiál v podobe novín, sa
stretávajú s problémami, ktoré majú špecifický charakter. Častokrát si
neuvedomujú, že vytvárajú silné komunikačné médium, ktoré sa musí riadiť
pravidlami našej spoločnosti. Stretnutie poukázalo aj na tieto skutočnosti.

Bolo rozdelené na dve časti – v prvej vystúpila so svojim odborným
príspevkom Mgr. Soňa Šváčová z Tajovských novín, ktorá sa zamerala na
základné žurnalistické a legislatívne princípy tvorby novín a Mgr. Daniel
Vražda, profesionálny novinár z denníka SME, ktorý sa podelil o svoje
bohaté praktické skúsenosti zo svojej praxe. Druhá časť bola venovaná
praktickému využitiu a publikovaniu. Historik Michal Kiššimon v nej poukázal
na zložitosť archívneho výskumu, na význam miestnych novín pri propagácii
a záchrane historických faktov, ako aj na skutočnosť, že tieto noviny sa
postupne stávajú veľmi dôležitým historickým a etnografickým prameňom pre
budúce generácie. Záver prednášok patril Ing. Pavlovi Genderovi, ktorý
poukázal na možnosti spolupráce pri rozvoji cestovného ruchu.

Miestne noviny majú veľmi silný vplyv na regionálnu
mienku a môžu výrazne pomôcť pri propagácii myšlienok

a projektov v oblasti rozvoja cestovného ruchu, ktoré by pomohli nie len
samotným obciam ale celému regiónu. Dôležitou podmienkou je, aby sa
vytvorili akčné skupiny občanov, ktoré poukážu na potenciál svojho regiónu.
Miestny novinári patria medzi tých, ktorí podrobne poznajú pozitíva a
negatíva svojho regiónu. Na stránkach novín potom môžu poukázať na
možnosti alebo pomôcť pri odstraňovaní nedostatkov. OZ Geomontánny
park vytvára projekty na podporu a rozvoj cestovného ruchu a preto
vzájomná spolupráca môže byť veľmi vhodnou a obojstranne prospešnou
na čo poukázalo aj samotné stretnutie. Ing. Pavel Gender vo svojom
príspevku otvoril niektoré okruhy, ktoré je možné v krátkej dobe realizovať
a na ktorých môžu aktivisti miestnych novín spolupracovať. Ako príklad
môžeme uviesť spoluprácu pri propagácii miestnych novín medzi
zahraničnými Slovákmi a na druhej strane propagácia obcí pri návšteve
zahraničných Slovákov u nás.

Organizátori plánujú usporiadať druhé stretnutie na jeseň. Sprievodným
programom stretnutia bola výstava mestských a obecných novín zo
stredného Slovenska, ktorú usporiadal redaktor a historik Dr. Richard R.
Senček. Účastníci tu mohli načerpať inšpiráciu a pozrieť sa ako noviny
robia v iných regiónoch.

Richard R. Senček


