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Mnohé domy v našom meste sa môžu popý-
šiť tým, že v nich žil alebo aspoň začas prebýval
významný človek – nejaká historická osobnosť.

V našom meste máme aj také domy, ktoré sa
môžu popýšiť úplne iným prvenstvom. Ak sa budete
prechádzať po Hornej Striebornej alebo Lazovnej
ulici, všimnite si tabuľu, ktorá pripomína, že tu bola v minulosti zriadená
prvá detská opatrovňa. Komu vďačíme za toto prvenstvo? Človeku, ktorý
na prvý pohľad nemal s našim mestom nič spoločné.

Grófka Terézia
Mária Brunšviková sa
narodila sa v Bratislave
27. júla 1775. Od ma-
lička sa venovala hud-
be, literatúre a prírod-
ným vedám. Mala silný
súcit s chudobnými,
najmä deťmi. Širokej
verejnosti je známa
skôr ako „nesmrteľná
milá“ Ludwiga van Bee-
thowena. Precesto-
vala veľa krajín Európy
a zaujímala sa o moder-

né pedagogické metódy vo výchove detí. Poznala prakticky všetky moderné
pedagogické diela svojej doby. Najviac ju oslovilo stretnutie s pedagógom
Johannom Heinrichom Pestalozzim a diela Samuela Wilderspina.

Mária Terézia Brunswicková, Horná Strieborná ul.

Pokračovanie na strane 2.

Výsadnou listinou zo 14. októbra 1255 kráľ Belo IV. udelil osade
Nova villa Bistriciensis mestské privilégiá s právom slobodne
zužitkovávať rozsiahly lesný majetok v chotári mesta a na banské
podnikanie využívať aj lesy v celej Zvolenskej stolici. Tieto
kráľovské privilégiá potvrdili aj ďalší panovníci Štefan V., Ladislav
IV., Ondrej III., Karol Róbert, Ľudovít Veľký, Matej Korvín, Vladislav
II., neskôr aj Ľudovít II., Ferdinand I. a Matej II. Výsady mesta
viackrát potvrdili aj krajinské snemy a nespochybňovali ich ani
vyslaní kráľovskí komisári. Povinnosťou však bolo z mestského
majetku prispievať nielen na patronátne, samosprávne a iné
záležitosti, ale podporovať aj celokrajinské záujmy zamerané
najmä na úspešné banské podnikanie.

Vlastníci baní a hút voľne ťažili drevo na prevádzku baní a pálenie
drevného uhlia pre huty v najbližšom okolí svojich podnikov. Pri zmene
vlastníka baní a hút sa menilo aj užívacie právo na okolité lesy, pričom
niektorí pôvodní majitelia si uplatňovali na les dedičné užívacie právo. Po
útlme baníctva pre nedostatok investícií prevzali banské podniky ešte
prosperujúci podnikatelia (Glocknitzerovci, Königsbergerovci, neskôr
Turzovci a Fuggerovci), ktorí sa často dostávali do sporu s mešťanmi,
pretože im bránili v ťažbe dreva.

Pokračovanie na strane 10.



Ján Simonides – rektor, evanjelický kňaz, utečenec z
galejí a významný slovenský spisovateľ, ukončil svoju
životnú púť v našom meste.

Narodil sa v roku1646 (podľa
iných zdrojov 1648) v Spišských
Vlachoch v rodine Pavla Simonidesa,
rektora, neskôr diakona a farára v
rôznych farnostiach na Liptove a
Spiši. Aj starý otec Matej Simonides
Sartorius bol diakonom a potom
vikárom vo Veľkom Bobrovci.
Priezvisko Simonides vzniklo z
krstného mena prastarého otca,
mešťana Veľkého Bobrovca, ktorý sa
volal Simon Sartorides.

Ján Simonides študoval v Pre-
šove a v roku 1667 na univerzite vo
Wittembergu. Po návrate sa stal
rektorom evanjelickej školy v Brezne,
na ktorej pôsobilo viac učiteľov i pomocných učiteľov. Škola mala dobrý
chýr, takže na nej študovali aj deti šľachtických rodín.

Ako bolo v tých časoch zvykom, učitelia i žiaci usporadúvali verejné
dišputy, dávali tlačiť svoje pojed-
nania, ktoré venovali mestám alebo
významným občanom, za čo bývali
odmenení. V školách sa hrávalo aj
divadlo. Sám rektor Ján Simonides
napísal a nacvičil divadelnú hru,
ktorú predviedli 3. januára 1669.
Dostal 7 zlatých a 20 denárov od
mesta, ktoré školu financovalo.

V roku 1670 sa v Brezne oženil
s Katarínou Machnerovou z
Prešova. O dva roky sa im narodil
syn Samuel, budúci farár, istý čas i
v blízkej Ľubietovej. V tom istom
roku na základe falošného obvinenia
z účasti na Vešeléniho sprisahaní sa začali známe bratislavské súdy,
na ktoré boli predvolávaní evanjelickí kňazi augsburského a
helvétskeho vyznania (kalvíni), učitelia, organisti, ba aj študenti a
zvonári. Súdu predsedal ostrihomský arcibiskup Juraj Selepčéni.

Ján Simonides bol medzi 33 kňazmi a dvoma superintendentami

(biskupmi) predvolanými na 5. septembra 1673. Z Banskej Bystrice
boli predvolaní slovenský farár Peter Sexty, nemecký farár Klemens
Brecht, z Radvane Daniel Sinapius-Horčička, zo Seliec Ján Murgaš.
Obžalovaní boli nie jednotlivo, ale hromadne z hanobenia katolíckeho
náboženstva, svätých a Panny Márie, i samotného Krista, z vydávania
hanebných kníh, z poburovania ľudí proti panovníkovi, z napomáhania

buričstva, zo zapredávania uhorského
kráľovstva Turkom a iných hrozných zločinov.

Pretože im vinu nemohli dokázať a
obžalovaní sa statočne bránili, napriek
vyhrážkam vyrieknutie rozsudku bolo
odložené. Na 5. marca 1674 bolo predvo-
laných už 1 000 predstaviteľov evanjelickej
inteligencie, no dostavilo sa ich len okolo
400. Tých, ktorí sa nedostavili, označil súd
všeobecne za obvinených a odsúdených v
neprítomnosti. Niektorí z nich sa zriekli
kňazského úradu a buď sa schovávali, alebo
utiekli z vlasti. Tí z obvinených, ktorí podpísali
reverz, sa mohli vrátiť a dostali dokonca aj
50 zlatých cestovného. Ostatných, ktorých
bolo okolo 300 a ktorí sa necítili vinní, neboli
si vedomí nijakej vzbury, a preto sa proti

svedomiu nemohli k takému niečomu priznať. Keďže sa nijako ani
žiadnym zastrašovaním nedali zlomiť, boli odsúdení na stratu života a

majetku s večnou potupou, ktorú musí znášať
i potomstvo. Rozsudky boli prečítané
kazateľom 4. apríla a 6. apríla 1674 osobitne
rektorom a ostatným. Po prečítaní rozsudku
boli odsúdení uväznení v Prešporku až do
konca mája. V tom čase ich ešte stále
prehovárali k podpísaniu reverzu, čo mnohí
aj urobili a mohli odísť domov alebo do
cudziny. Ostatných rozdelili a odviezli do
viacerých väzníc. Do väznice v Leopoldove
sa dostal i Ján Simonides a konrektor z
Banskej Bystrice Tomáš Šteller.

V strašných podmienkach leopoldov-
ského väzenia o suchom chlebe a vode,
nivočení ťažkou prácou v každom počasí bez
odpočinku, často nemilosrdne bití, bez

kontaktu s rodinou, v špine, v roztrhanom odeve a ešte aj hanobení
mnohí z nich zomreli. Aj bystrického konrektora Tomáša Štellera skoro
na smrť ubili, keď dostal list od svojho priateľa, v ktorom mu želá
skoré vyslobodenie.

Eva Furdíková

Preskočíme niekoľko desaťročí. Keď v neďalekom Har-manci
vznikali Harmanecké papierne, ich majitelia mali záujem o zamestnávanie
najmä mladých žien a matiek. Lenže matky, ktoré mali deti, zvyčajne
pochádzali z chudobných vrstiev a nemohli si dovoliť opatrovateľku.

Majiteľom záležalo na
tom, aby mohli pra-
covať, a tak skúse-
nosti a vedomosti
grófky Brunšvikovej
im prišli vhod. V tom
čase už existovala
detská opatrovňa v
Budapešti, ktorú gróf-
ka zriadila v dome
svojej matky a nazvala
ju príslušne – Anjelská
záhradka.

Naša opatrovňa bola zriadená 4. novembra 1829 v Hornej
Striebornej ulici, ale neskôr sa presťahovala do Lazovnej ulice. Tu, v tej
istej budove, je aj dnes materská škôlka.

Pokračovanie zo strany 1.

Deti mali pestrý program. Učili sa dejepis, náboženstvo,
hláskovanie, písmenká, prírodopis a mnohé ďalšie predmety.
K výučbe patrila aj hudba a tanec a pravidelne sa cvičilo.
Postupovalo sa od menej náročných úloh k tým náročnejším.

O detskú opa-
trovňu sa staral najmä
ženský spolok. Grófka
sama dozerala na vzde-
lávanie sa pedagógov a
pravidelne organizovala
pedagogickú poradňu.

Na záver dodajme,
že grófka Mária Terézia
Brunšviková do svojej
smrti založila ešte mno-
ho opatrovní po celom
Slovensku aj mimo neho.

Bola výnimočným zjavom svojej doby. Zomrela 17. septembra 1861 v
Budíne.

Richard R. Senček

Mária Terézia  Brunswicková tabuľa Horná ul.
Mária Terézia  Brunswicková tabuľa Lazovná ul.

Kresba Leopoldovskej pevnosti - väzenia.



Dom v Dolnej ulici č. 19 prestavali v druhej polovici XVI. storočia na starších
základoch. Po r. 1625, keď dom vlastnil Gregor Geittner, uskutočnili neskoro
renesančnú prestavbu, pri ktorej dvor domu situovaný na spodnej časti parcely
zastavali – preklenuli a dostavali prvé obytné podlažie. Na vonkajšej stene domu je
ešte aj dnes umiestnená reťaz (už len jej replika z 90. rokov minulého storočia),
ktorou údajne podľa starej historky počas zasadania snemov uzatvárali ulicu. Cez
spodnú polovicu parcely domu č. 19 však ešte začiatkom XVII. stor. viedol kamenný
múr mestského opevnenia, pretínajúc kolmo Dolnú ulicu. Na protiľahlej strane ulice
múr prebiehal poniže dnešného  domu  č. 26. Týmto  opevnením bolo  obohnané
tzv. vnútorné  jadro mesta (Burgstadt). Viac ako polovica domov v Dolnej ulici sa v
tom čase už nachádzala pred spomín-
anými hradbami. Tieto domy boli súčas-
ťou vtedajšieho dolného predmestia –
Hoffstadtu*. Neskôr, keď túto líniu opev-
nenia odstránili, na dom umiestnili reťaz,
ktorá symbolicky označovala miesto,
kadiaľ dovtedy prebiehal hradobný múr.

Najstarším známym majiteľom
dnešného domu č. 19 bol Ján Polgar.
Dom vlastnil do jesene r. 1516, kedy ho
predal svojmu švagrovi Filipovi Zipse-
rovi. O tejto skutočnosti svedčí i listina
z 5. novembra 1516: „Pred richtárovým
zástupcom Januschom Greimelom a v
prítomnosti členov mestskej rady a vole-
nej obce (Gemein) predal Ján Polgar svoj
dom a ostatný majetok svojmu švagrovi
Filipovi Zipserovi. Túto transakciu dávajú
zapísať do mestského protokolu (Stadt-
register).“ 13. júla 1526 pri výrube mimo-
riadnej dane na vojnu proti Turkom v
tomto dome okrem Filipa Zipsera zdanili
aj viacerých nájomníkov –  pekára Lacíka, mäsiara Hensela Fleischera, murára Lacka,
kofu Annu a istého Wencka a Ďuríka. V r. 1529 už Filip Zipser nežil. Vlastníčkou
domu sa stala jeho ovdovená manželka (Pfillip Tzypserin). Po vdove Zipserovej sa
majiteľom domu stal uhliar (kőhler) Šimko Roháč, ktorý je uvedený ako jeho vlastník
v rokoch 153–1539. Š. Roháč však zanedlho zomrel, keďže v r. 1542 už bola
majiteľkou domu vdova Rohačová (Rohatzin witwe). Spolu s ňou tu v podnájme
bývali dve slúžky a traja zamestnanci Fuggerov-
skej banskej spoločnosti. Po vdove Rohačovej
sa vlastníkom domu stal Filip Schneider (neskôr
i Geittner, Geidtner, Geytner, Geüttner), ktorý bol
napriek svojmu „krajčírskemu“ priezvisku
povolaním kováč. F. Schneider prvýkrát figuruje
medzi majiteľmi domov v daňových registroch z
r. 1566. Bol dlhoročným členom vonkajšej
mestskej rady (v r. 1570–1609)**. Od r. 1583
začal popri priezvisku Schneider používať aj nové
– Geittner. V r. 1587–1588 v jeho dome žili až
12 podnájomníci. Filip Schneider je spolu so
Stanislavom Schlosserom, majiteľom domu č. 26
na opačnej strane ulice, menovite uvedený aj na
najstaršom zachovanom pláne mesta z r. 1606–
1608. Ich mená sú tu zaznamenané v súvislosti
s už spomínaným tzv. vnútorným múrom mestského opevnenia, ktorý vybudovali
práve poniže ich domov. Filip Schneider zomrel pravdepodobne v r. 1613. Dom
potom zdedil jeho syn Gregor, ktorý si priezvisko písal už len Geittner, prípadne i
Geidner a Geuttner. Ako majiteľ domu je uvedený v daňových registroch z rokov
1614–1631. V r. 1614 tu spolu s ním zdanili dvoch nájomníkov: Jakuba Stettera a
Jána Grűenzweiga – budúceho majiteľa domu č. 34 na opačnej strane ulice. V tom
istom roku (1614) sa Gregor Geittner stal členom vonkajšej mestskej rady, keď v
nej nahradil svojho zosnulého otca. Po pár rokoch ho zvolili za senátora. V neúplne
dochovaných mestských registroch z tohto obdobia je G. Geittner prvýkrát uvedený
ako člen vnútornej mestskej rady v r. 1620. Senátorský post zastával až do r. 1642,
keď pravdepodobne zomrel. Po Gregorovi Geittnerovi sa majiteľom domu stal Ján

Pachl, ktorý figuruje v mestských registroch z r. 1647. Od
nasledujúceho roku už dom vlastnil Juraj (Duro, Diuro)
Hrohac (Hrohatz). O štvrť storočie neskôr (v r. 1673–1674)
je v daňových registroch ako majiteľ domu uvedený Ján
Cereny (Czereny, Tschereny). Koncom XVII. stor. sa
vlastníkom domu stal Adam Bohuš. V r. 1705 ho zvolili za
senátora. Členom vnútornej mestskej rady bol však len do
r. 1707, keď pravdepodobne zomrel. V r. 1708 je pri tomto
dome poznámka, že je opustený (Relicta Adami Bohuss).
Pred r. 1714 sa jeho novým majiteľom stal Ján Lepiny, ktorý
je uvedený ako jeho vlastník aj v mestských registroch z r.
1720–1728. Po Jánovi Lepinym dom vlastnil pán Okoličány
(Okolitsany), ktorý figuruje v mestských registroch z r.
1729–1730. Pred r. 1747 sa majiteľom domu stal Gabriel
Toppercer (i Topiczer), ktorý ešte začiatkom storočia žil v
podnájme v susednom dome č. 17/2. Z r. 1725 sa zachovala
zmienka aj o Jurajovi Toppercerovi, ktorý bol možno
Gabrielovým bratom. J. Toppercer v tomto období vlastnil
bane na meď v Príboji.

Po Gabrielovi Toppercerovi sa pred r. 1755 majiteľom domu stal zlatník
(goldschmidt) Samuel Taller, ktorý je uvedený ako jeho vlastník aj o štyri roky neskôr.
V auguste r. 1761 pri najväčšom požiari v histórii mesta vyhoreli takmer všetky domy
v Dolnej ulici. V daňových registroch vyhotovených dva roky po požiari (v r. 1763–
1764) ako nový majiteľ domu figuruje Šimon Vozár. V r. 1767–1768 uňho zdanili
krajčírskeho majstra Daniela Andrašovského (Andraschovski). O desať rokov neskôr
bol tento dom pravdepodobne pre dlžoby majiteľa založený (creditorum Simon Vozar).
V r. 1781–1782 je však opäť ako jeho vlastník uvedený zlatník Samuel Taller. Pred r.
1790 sa majiteľom domu stal advokát Ján (Joannes) Bogdány. V r. 1798 ho zvolili za
senátora. Vo vnútornej mestskej rade pôsobil do r. 1809, keď pravdepodobne zomrel.
V opise mesta zo začiatku XIX. stor.a sa o tomto dome okrem iného píše: „...Bogdániho
dom v Dolnej ulici, v ktorom za Bočkaya po mnohoročnej vojne cisár Rudolf (1576-
1608) pri postupe na Viedeň pochytal nepriateľov,... okrem sedmohradského aj
uhorský komitát tu viackrát zasadal,... zasadali tu i krajinské snemy,... na dome sa
ešte i teraz nachádza veľká reťaz, pomocou ktorej bola cesta počas zasadnutia
zatvorená.“ Rodina Bogdányovcov tento dom vlastnila až do polovice XIX. stor. V
daňových registroch z r. 1810–1845 je ako jeho majiteľ uvedený Anton Bogdány,
pravdepodobne syn Jána Bogdányho. V r 1849, resp. 1850, sa novým vlastníkom
domu stal Samuel Wagner, ktorý bol jeho majiteľom aj v r 1856–1874. Koncom XIX.
stor. dom prešiel do majetku rodiny Rosenauerovcov, ktorí už viac ako 50 rokov vlastnili
na tejto strane ulice aj dom č. 25.

Už koncom XIX. stor. mal v hornej časti prízemia zriadenú predajňu s nábytkom,
kobercami a záclonami vlastník domu Július Rosenauer. Po jeho smrti sa majiteľkou
domu stala jeho ovdovená manželka Kornélia Rosenauerová. V r. 1920 už nežila ani
ona, keďže ako vlastníci domu sú uvedení jej dedičia (Kornelii Rosenauer). V polovici
20. rokov bola v dome i drogéria. Zo 6. augusta 1926 sa zachoval nasledovný krátky
reklamný oznam: „Corzo - drogéria Dolná č. 19, k dostaniu aj foto potreby.“ Začiatkom
30. rokov obchod s nábytkom prevádzkovala Irena Rosenauerová (asi dcéra Júliusa a
Kornélie Rosenauerovcov), ktorá bola i vlastníčkou domu. Koncom 30. rokov mal v
tomto dome obchod so železom, farbami a lakmi František Glésl. Predajňu s nábytkom
po Rosenauerovcoch prevzali Rudolf Gebauer a architekt B. Lingsch, ktorých firma
mala sídlo v Dolnej ulici č. 10. Obchod s týmto sortimentom tu existoval aj po znárodnení.
V priestoroch po predajni s nábytkom v júni r. 1964 otvorili reštauráciu Hron, ktorej
jedna miestnosť bola situovaná už v susednom dome č. 17 (tančiareň, neskôr diétna
jedáleň). Reštaurácia Hron v prvých rokoch po otvorení patrila medzi najsolídnejšie
podniky v meste. Pravidelne tu hrali do tanca i na počúvanie miestne hudobné skupiny.
Prvou z nich bola rytmická skupina Bystrica s kapelníkom Alfrédom Riehsom. V spodnej
polovici prízemia domu fungoval servis na výrobu a opravu kľúčov podniku Kovo-
drevo. Od 60. až do 80. rokov v administratívnych priestoroch domu sídlilo riaditeľstvo
podniku Domáce potreby, ktoré tu malo i svoj dopravný závod a  učňovské stredisko.

Ján Baláž
POZNÁMKY :
*    – z tohto názvu sa neskôr vyvinulo dodnes používané pomenovanie Hušták
* * – F. Schneider sa možno do vonkajšej mestskej rady dostal už skôr ale

zoznamy jej členov sa z rokov 1514 – 1569
         nezachovali

V tomto čísle Bystrického Permonu Vám prinášame skrátenú stať o dome v Dolnej ulici č. 19. Príspevok je z pripravovanej
publikácie Domy starej Banskej Bystrice II.

V júni roku 1964 v priestoroch po bývalej
predajni nábytku zriadili reštauráciu Hron.

Vedľa vstupnej brány
bola umiestnená sym-
bolická reťaz, ktorú
však v 90. rokoch
minulého storočia
neznámi vandali odcu-
dzili. Dnes je na tomto
mieste jej replika.

Reklama z januára 1939.



História

Striebro stálo v tieni zlata a medi, ale to neznamená, že bolo neznáme.
Opak je pravdou. Napríklad, bohatstvo starovekého Grécka bolo založené
na striebornom galenite z pohoria Laurion. Striebro sa najmä pre svoju
ušľachtilosť a stabilitu stalo veľmi rýchlo mincovým kovom. Medzi
najznámejšie staroveké mince určite patrili grécke drachmy so svojimi
násobkami a dielmi. Ale vráťme sa v čase do stredoveku. Na území dnešnej
Českej republiky boli objavené bohaté náleziská striebra, tie umožňovali
výrobu veľkej striebornej mince – toliara. Toliar sa stal hlavnou menou
nielen v Čechách, ale prenikol prakticky do celého sveta. Aj dolár –
menová jednotka USA a iných krajín – je len odvodenina názvu toliar. A aj
u nás sa toliar stal nádhernou ukážkou mincového majstrovstva s mimo-
riadnou umeleckou a numizmatickou hodnotou.

Základné vlastnosti striebra

Zaujímavosťou striebra, ktoré má bežne striebrobielu farbu, je, že tenké
pliešky presvitajú tmavomodrou farbou. Podobne ako zlato je veľmi kovateľné,
aj keď úroveň zlata nedosahuje. Z jedného gramu sa dá vykovať asi 2 km
dlhý drôt. Striebro sa často používa ako prímes zlata, lebo mu dodáva krajšiu
farbu a zvyšuje jeho pevnosť. Plínius zlato, ktoré obsahovalo viac než 20 %
striebra, nazýval elektrum.

Ďalšou zaujímavou vlastnosťou striebra sú jeho dezinfekčné účinky. Aj
veľmi malé množstvo tohto kovu rozpusteného vo vode zabíja baktérie a
dezinfikuje vodu. Tento jav bol známy od staroveku, ale že za to môže koloidné
striebro, bolo objasnené až v 19. storočí. Je veľmi pravdepodobné, že za
zvykom hádzať mince do prameňov, studní a fontán stojí práve dezinfekčný
účinok striebra. Takže, keď budete najbližšie hádzať mincu pre šťastie, alebo
aby ste sa vrátili na pekné miesto do fontány, skúste to so striebornou. Šťastie
alebo návrat vám to nezaručí, ale voda bude trochu zdravšia.

Využitie

Striebro ako mincový kov je na ústupe. Dnes sa mince vyrábajú z menej
vzácnych kovov. Naďalej je obľúbené ako šperkársky kov, strieborné šperky
patria medzi najpredávanejšie. Kov sa v súčasnosti využíva predovšetkým v
elektropriemysle, chemickom a fotografickom priemysle a zdravotníctve. Striebro
umožnilo vznik fotografie, presnejšie citlivosť bromidu strieborného na svetlo,
dnes sa však už aj v tejto oblasti využívajú nové, modernejšie technológie.

Náleziská v okrese

Striebro a meď v našom regióne išli ruka v ruke. To, že aj striebro malo
pre mesto veľký význam, dokazuje skutočnosť, že v Banskej Bystrici máme
aj Strieborné námestie, aj Striebornú ulicu. Najväčší význam pre ťažbu
striebra majú špaňodolinské bane, a to predovšetkým šachta Ludovík a
Ferdinand a žily Haliar a Pfeiffer. Fuggerovci len z tohto revíru získali počas
svojho pôsobenia približne 115 ton striebra. Striebro sa nachádzalo aj na
ostatných medených revíroch starohorského rudného ťahu, ako Piesky,
Richtárova alebo Haliar. Aj v Ľubietovej na našom druhom najvýznamnejšom
„medenom stredisku“ sa okrem medi a prípadne iných prvkov ťažilo aj
striebro. Z jednotlivých lokalít bola najvýznamnejšou Podlipa. Na žile
Nepomuk sa uvádza obsah striebra až 70 g/t. Striebro sa ťažilo aj v lokalite
Svätodušná a Kolba, v posledne menovanej aj spolu s niklom a kobaltom.

Ďalšie náleziská striebra sa nachádzali v lokalite Drienok v poly-
metalickom nálezisku pri Ponikách. Tu boli zaznamenané aj nálezy rýdzeho
kovu. Tieto nálezy sú však ojedinelé a veľmi malé. Podobne striebro
sprevádzalo zlato aj v Harmanci. Striebro bolo veľmi dôležitým kovom a
je pravdepodobné, že sa ťažilo aj v iných lokalitách, ale tieto patria k
najvýznamnejším a sú aj dokumentačne doložené.

Prívlastok medená pre Banskú Bystricu je tradičný, ale nie celkom
opodstatnený. Pravdou je, že za bohatstvom „medeného“ mesta stojí

skôr striebro. Bolo niekoľkonásobne
viac cenené než meď a bolo ho tu
dosť. Bystrica už navždy zostane
medená, alebo ju prepíšeme na
striebornú? Možno najspravodlivejšie
by bolo ponechať si prívlastky oba.

Richard R. Senček

Striebro na začiatku ľudského veku využívania kovov stálo v tieni zlata a medi. Veľmi rýchlo
si vydobylo svoje miesto, a to predovšetkým ako mincový kov. Väčšina historických mincí je
vyrobená zo striebra a jeho zliatín. Hlavným dôvodom, prečo striebro zaostáva za zlatom a
meďou, je najmä skutočnosť, že sa menej často vyskytuje v rýdzej forme. Zvyčajne sa nachádza
ako sprievodný kov iných kovov alebo minerálov. V našom regióne sa najčastejšie vyskytovalo
spolu s meďou. Takáto meď sa nazývala aj čierna a bola výhodným artiklom pre tých, ktorí toto
tajomstvo poznali a vedeli striebro z medi získať.

Veľmi smutnou udalosťou začal v Liptovskej Revúcej  Nový rok
1901. V čase, keď prvý deň nového storočia vítali ľudia na celom
svete s veľkými nádejami na zlepšenie životných podmienok a
života vôbec, udiala sa nečakaná príhoda, ktorá skončila tragédiou.

Noviny Besztercebánya és vidéke – Banská Bystrica a okolie
6. januára 1901 priniesli o tom nasledujúcu informáciu, ktorú
predkladám vo voľnom preklade:

BOBOBOBOBOJ ŽANDÁRJ ŽANDÁRJ ŽANDÁRJ ŽANDÁRJ ŽANDÁROOOOOV A SEDLIAKV A SEDLIAKV A SEDLIAKV A SEDLIAKV A SEDLIAKOOOOOVVVVV

Staré Hory boli 1. tohto mesiaca dejiskom tragickej udalosti. Dvaja odvážni žandári
stáli zoči-voči proti viac ako štyridsiatim sedliakom zo Strednej Revúcej, ktorí chceli
žandárov zlikvidovať, ale na vlastnú škodu, lebo nakoniec oni ťahali za kratší koniec.

Mládenci zo Strednej Revúcej mali namierené do Šalgotarjánu, aby tam nastúpili
do práce. Medzičasom pre veľkú zimu sa zastavili na Starých Horách a zamierili do
krčmy Jána Lepku. Tu sa potichu zabávali a usporiadali spoločenskú hru, ktorá
pozostávala z toho, že sa prstami preťahovali. Za jeden čas to šlo dobre a pokojne.
Avšak čoskoro vznikla výmena názorov, ktorá prerástla do poriadnej bitky. Majiteľ
budovy krčmy Ján Kotuč, obávajúc sa veľkého nebezpečenstva, poslal po žandárov,
ktorí za krátky čas aj prišli na saniach v osobe Močáryho a Feješa.

Akonáhle sa bijúci mládenci cez okno uvideli zo saní vystupujúcich žandárov, so
šialenou zúrivosťou vybehli z krčmy s krikom „Zbime ich! Zabime maďarských žandárov!“

a vrhli sa na žandárov. Títo  s nasadenými bodákmi ustupovali a s veľkou trpezlivosťou
vyzývali mládencov, aby sa utíšili. Tí sa však tlačili až k bodákom. Už ustupovali od
krčmy 82 metrov po hradskej, keď najzúrivejší z mládencov Andrej Kutaj chytil Feješovu
zbraň, strhnúc ho na zem, kľakol si mu na prsia a začal ho škrtiť. Močáry ho vyzval, aby
žandára pustil. Odvážny mládenec však na to nič nedbal. Keď ani použitie bodáka
nebolo účinné, na obranu svojho druha použil zbraň a Andrejovi Kutajovi prestrelil plece.

Na to sa ostatní mládenci s ešte väčšou zúrivosťou vrhli na žandárov, ktorí ešte
museli vystreliť trikrát. Štefan Kutaj sa zrútil na zem s prestrelenou hlavou, Ján Denčok
a Andrej Krall zostali na zemi s prestreleným bruchom. Ostaných  mládencov opustila
odvaha a vidiac čo sa deje, boj vzdali. Zranených, ako aj mŕtveho kamaráta chceli
zobrať so sebou, ale v tom im žandári zabránili, a tak išli do Banskej Bystrice, kde
celú noc strávili pitím vína v Hričovskom hostinci. Žandári ihneď poslali po lekára do
Banskej Bystrice, odkiaľ aj čoskoro prišiel dr. Košťalik, ktorý obviazal ranených a
odviezol ich do banskobystrickej nemocnice. Ján Denčok ešte v tú istú noc zomrel.
Andrej Krall má také vážne zranenia, že nádej na jeho udržanie pri živote je veľmi
malá. Andrej Kutaj síce zostane pri živote, ale už bude celý život mrzák.

Dvaja žandári si plnili svoju povinnosť a nie len že nebudú potrestaní, ale zaslúžia
si najvyššie uznanie a vyznamenanie, lebo zbrane použili len v najkrajnejšom prípade,
keď už bol ohrozený ich život. Pre vidieckych sedliakov, ktorí sa aj medzi sebou
často bijú, bude táto udalosť príkladom a poučením, že strážcov pokoja nemožno
obmedzovať pri plnení ich služobných povinností.

                                                                      Michal Kiššimon



Historický vývoj dedín Sv. Jakub a Kostiviarska je priamo
spojený s historickým chotárom mesta Banská Bystrica. V
písomných prameňoch sa s Banskou
Bystricou možno stretnúť v r. 1255,
kedy Belo IV. udeľuje „hosťom“ z
novej osady Bystrica, ležiacej pri
Ľupči (hospitibus nostri de nova villa
Bystrice prope Lypcham), na ich
žiadosť mestské výsady.

Dediny a osady v chotári Banská Bystrica
sú charakteristické aj rozmanitým vývojom ich
názvov. Niekedy sa vyskytuje viac pome-
novaní pre to isté sídlo, a to nielen z hľadiska
plynutia času, ale aj viac pomenovaní pre to
isté sídlo súčasne, teda v tom istom období.
Vždy to záleží od toho, kto pomenúval danú
dedinu, kto bol jej vlastník a podobne. Pome-
novania sa vytvárali často na základe rôznych
reálií, ktoré tvorbu názvu tej ktorej dediny
ovplyvňovali. Pomenovanie sídla mohlo byť
odvodené od mena, resp. prezývky konkrétneho vlastníka, odvodené od
patrocínia kostola, od charakteru obyvateľov, prírodných reálií a podobne.
Z dôvodu torzovitosti písomných prameňov často nemožno presne určiť
pôvod názvu, teda to, čo bolo jeho základom.

Dedina Kostiviarska sa tak označuje v stredovekých písomných
prameňoch  viacerými názvami, ktoré sa používali aj paralelne, ako napr.
Hainzmannova Ves (podľa mena majiteľa dediny Hainzmanna), Slovenská
Ves (podľa národnosti obyvateľov), Kostiviarska (neidentifikovaný pôvod).
Dedina Jakub sa od 14. storočia v písomných prameňoch označuje jednotným
názvom Svätý Jakub podľa patro-
cínia tamojšieho kostola.

Kostiviarska sa ako dedi-
na vyvinula pri cestnej komu-
nikácii a pri rieke Bystrica, ktorá
prichádzala z Banskej Bystrice
a pokračovala cez Svätý Jakub
do banskej oblasti. Jej názov
Slovenská Ves v rámci histo-
rického chotára mesta Banská
Bystrica vypovedá o jej staro-
bylosti a etnicite. Okrem toho v
chotári mesta sa vyvinula dedina
Nemce, ktorej názov mohol byť
logickým opozitom voči Sloven-
skej dedine. Slovenský ráz de-
diny sa prejavil v nemeckom
prostredí dokonca už v druhej polovici 15. storočia v slovakizovanom
názve dediny s vlastníckou príponou -ova – Hanczmanowa. Jej nemecký
názov Hainczmanndorf sa dáva do súvisu so synom banskobystrického
richtára Ondreja Hainczmanna, podobne ako je to potvrdené pri názve
dediny Sásová, ktorej názov je odvodený od mena jeho ďalšieho syna
Mikuláša Sasa. S Hainczmannom by mohla súvisieť aj výstavba kostola v
Sv. Jakube. Písomné pramene však vlastníctvo Kostiviarskej pripisujú
Karolovcom a im spríbuzneným Rosenbergerovcom, od ktorých polovicu
Kostiviarskej odkúpili Jungovci a polovica pripadla zemanom zo Sásovej.

Kostiviarska so svojím názvom, ako aj so skutočnosťou, že zo všetkých
dedín v chotári Banská Bystrica je umiestnená najbližšie k mestu Banská
Bystrica, predstavuje zaujímavú lokalitu na ďalší podrobný výskum.
Samotný názov Kostiviarska sa objavuje v písomných prameňoch na
začiatku 16. storočia a tento názov postupne vytlačil názov Hainczmanova
Ves, resp. Slovenská Ves. Pre Kostiviarsku je po celé obdobie charak-
teristické spojenie so Svätým Jakubom

Svätý Jakub sa vyvinul ako radová cestná dedina pri potoku Bystrica
v priebehu 13. –14. storočia. Po prvýkrát sa spomína v písomných prame-
ňoch v r. 1390 pod názvom Svätý Jakub. Dedina dostala pomenovanie
podľa patrocínia kostola, ktorý je priamo doložený v písomných pra-
meňoch až v prvej polovici 15. storočia. Kostol nebol farským kostolom,
ale filiálnym a podliehal farskému kostolu v meste Banská Bystrica.

Samotný kostol sa spomína v písomných prameňoch v r. 1414. Kostol a
dedina Sv. Jakub boli situované na ceste z mesta Banská Bystrica do
banskej oblasti pod názvom Montana (Bane), kde je z 15. storočia
písomne doložená banícka osada Piesky (Sandberg) a zo začiatku 16.
storočia banícke osady pod názvami Staré Hory a Špania Dolina. Paralelu

s názvom podľa patrocínia kostola možno nájsť
v rámci chotára Banská Bystrica v názve dediny
Sásová, ktorá sa v stredoveku nazývala aj Svätý
Anton (popri názve Sásová podľa Mikuláša
Sasa, syna prvého banskobystrického richtára
Ondreja, a dedina rytiera podľa statusu
Mikuláša Sasa). Pri Svätom Jakube sa žiadny
názov dediny podľa mena majiteľa nepoužíval,
resp. sa v písomných prameňoch nezachoval.

 V r. 1387 sa po prvýkrát v zachovaných
písomných prameňoch spomína Kostiviarska
pod názvom Hainczmanova Ves (villa Hayncz-
mansdorf). V r. 1387 založil richtár Michal Ro-
senberger svoju dedinu Kostiviarska zemanovi
Dávidovi (Davidi militi de Solio) za 400 fl.. Dávid
bol povinný zachovávať všetky práva obyva-
teľov obce a do vymenenia zálohu bude po-
berať všetky úžitky, kým Rosenberger bude

platiť dane. V r. 1390 založil bývalý richtár Michal Rosenberger svoju
dedinu Svätý Jakub (villa sancti Jacobi) ležiacu na území Banskej Bystrice
zemanovi Dávidovi za 400 fl. Tu sa možno dozvedieť o povinnostiach
dedinčanov voči majiteľovi dediny. Dedinčania platili daň (cenzus) na Juraja
(24. apríla) a na Michala (29. septembra), okrem toho poddanské dávky
vianočné a veľkonočné, od každej usadlosti platili ročne 3 fl. zlatých,
vykonávali dva robotné dni orby, dva žatevné dni. Majiteľ dediny platil za
dedinu mestu všetky dane. Rosenberger mohol dedinu kedykoľvek vykú-
piť, ak sa tak stane na Jakuba (25. júla), dostane Rosenberger michalský

cenzus a Dávid úžitky.
V r. 1398  sa po druhýkrát

v zachovaných písomných
prameňoch spomína Kosti-
viarska pod názvom Slovenská
Ves (Sclavonicalem villam).
Vtedy pred mestskou radou
odstúpil Hansmann Goldner
(niekdajší richtár Heinzmann)
svojmu synovi Štefanovi všetky
huty, lesy, role, lúky. Vrátane
doliny povyše mlyna, tiahnucu
sa popri potoku smerom na
Slovenskú Ves (Kostiviarsku).

V r. 1414 vikár ostrihom-
ského arcibiskupa Jána udelil
odpustky viažuce sa na kostol

Sv. Jakuba na donačnom území mesta Banská Bystrica.
V r. 1455 už bol majiteľom Kostiviarskej a Svätého Jakuba Štefan

Jung z Banskej Bystrice. V tomto roku potvrdil, že si požičal od vdovy
zemana Jandu 400 florénov, za čo jej a jej dcére Anne dal do zálohu
svoje dediny Kostiviarska (villam Sclavonicalem), Svätý Jakub (villam ad
sanctum Jacobum), Ulmanka a Riečka.

V r. 1465 predal nobilis Štefan Jung z Banskej Bystrice všetky svoje
majetky z polovice budínskemu mešťanovi Jánovi Ernstovi a Jánovi Thuzovi
de Lak za 6 200 florénov. Hlavnú časť tvoril predaj karlovského domu
spolu s pertienciami tohto domu – celými poddanskými dedinami Pod-
lavice, Riečka, Ulmanka, a Majer a polovicami dedín Jakub (S. Iacobus)
a Kostiviarska (villa Heinczmani). Išlo o niekdajšie majetky mešťana Karola,
podľa ktorého dostal meno aj dom na námestí a tieto majetky kedysi
kúpili Jungovci od neho.

V prvej polovici 15. storočia došlo k rozdeleniu dedín Sv. Jakub a
Kostiviarska medzi dvoch vlastníkov, ktorými sa v 16. storočí stali mesto
Banská Bystrica a Banská komora. Dediny im patrili až do polovice 19.
storočia. V druhej polovici 19. storočia sa osamostatnili. Samostatné ostali
až do roku 1970, kedy boli pričlenené k mestu Banská Bystrica a odvtedy
sú jeho mestskými časťami.

Vladimír Sklenka

Kostiviarska v súčasnosti.

Kostol Svätého Jakuba staršieho v Jakube.



Z povestného banského trojlístka, ktorý tvoria „zlatá“ Kremnica, „strieborná“ Ban-
ská Štiavnica, si Banská Bystrica nesie prívlastok „medená“. Zatiaľ, čo o histórii banskej
činnosti v Banskej Bystrici a okolí sa dozvedáme pomerne dosť, história výroby fajok
je v meste zatiaľ nespracovaná.

Z písomných dokumentov sa
dozvedáme, že na Slovensku sa v
19. stor. vyrábali fajky v Bratislave,
Galante, Gbeloch, Jure pri Bratis-
lave, Humennom, Košiciach, Nitre,
Maškovej a pravdaže aj v Banskej
Štiavnici. Výroba veľmi kvalitných
fajok sa aj neskôr sústreďovala
najmä v oblasti stredoslovenských
banských miest, ktorých hospodársky význam v druhej polovici 19. stor. badateľne
klesal. Úspešné dielne fungovali v Banskej Štiavnici (Ahnert, Hőnig, Schmidt, Kern,
Pohl a. i.) a dielňa výrobcu Šťastného (Stiaszny) v Kremnici. Dielňa v Kremnici prežila
prvú svetovú vojnu, banskoštiavnické fajkárstvo pretrvalo až do päťdesiatych rokov
minulého storočia. Je preto zaujímavé hľadať stopy po fajkárstve v meste Banská
Bystrica v priestorovom kontexte Pohronia.

Na strednom Pohroní vzniklo niekoľko fajkárskych dielní. Z nich najznámejšia bola
dielňa vo Zvolene.  Ako prvý začal s výrobou fajok na strednom Slovensku  Zvolenčan Samuel
Takácz. Reálnym začiatkom výroby fajok v meste bol r. 1829, kedy sa datuje projekt
založenia akciovej spoločnosti Takáczovej továrne. V r. 1890 pôsobilo vo Zvolene 20 výrobcov
fajok, v r. 1900 ich bolo už len 6 a v r. 1910 už ani jeden. Koncom 19. stor. sa vyrábali
populárne zapekačky aj v Ľubietovej.

Z uvedených historických faktov
vyplýva, že okolie mesta Banská Bystrica
susedilo s rozvinutou fajkárskou komu-
nitou. Je preto pozoruhodné, že sa stopy
po fajkárskych dielňach v meste nespo-
mínajú v materiáloch zaoberajúcich sa
mapovaním histórie fajkárstva na Sloven-
sku. Genézu fajkárstva v meste Banská
Bystrica preto skúsme hľadať v genéze
histórie samotných cechov a remesiel, kde
by sa mohlo rozvíjať samostatne alebo
mohlo byť združené pod hlavným cechom,
najčastejšie cechom hrnčiarskym.

Banská Bystrica mala už v 14. stor.
pomerne rozvinuté remeslá. Podľa istého
neúplného záznamu okolo r. 1382 pôsobili
v Banskej Bystrici šiesti predavači a
kramári, piati krajčíri, piati ševcovia, šiesti
kováči, dvaja až traja tesári, jeden až
dvaja mlynári, debnár, garbiar, nožiar,
zbrojár, kožiari, ostrohári, rybári, mäsiari,
pekári a dokonca aj jeden medovnikár.
Najviac cechov existovalo v druhej polovici 17. a v prvej polovici 18. stor., keď dokopy
poznáme 28, respektíve 35 cechov.

Od druhej polovice 17. stor. existoval hrnčiarsky cech, konkrétne od r. 1673.
Písomné stanovy mu však chýbali až do r. 1726. Vtedy si hrnčiari vyžiadali bratislavské
cechové reguly a s viacerými obmenami ich 2. septembra predložili mestskej rade. Vo
všetkých týchto materiáloch však zmienka tak o výrobe fajok, ako aj o prípadnej
existencii fajkárskeho cechu v meste chýba.

S materiálmi, ktoré mapujú fajkársku činnosť na území mesta, sa stretávame v
spisoch nachádzajúcich sa v Štátnom archíve. Ide o dokumenty mapujúce lokalitu
výskytu pravdepodobne až dvoch dielní na výrobu fajok na území mesta.

Fajkárska dielňa v Kapitulskej ulici č. 19

Prvá dielňa je lokalizovaná v objekte č. 19 na Kapitulskej ulici. Lokalizácia danej
ulice sa spomína v minulosti nasledovne: „ ... od námestia viedla dole k Hronu len
jedna ulica – Fleischersteig (mäsiarsky chodník, neskôr Grangasse – Hronská ulica)“.
Dnešný názov Kapitulská ulica dostala až po vzniku banskobystrickej diecézy po roku
1776. Kapitulskú ulicu na jej spodnej strane od 16. stor. až do 80-tych rokov 19. stor.
uzatvárala Hronská mestská brána.

Za kapitulským kostolom si v priebehu 18. stor. jezuiti vybudovali komplex budov,
ktoré slúžili hlavne na cirkevné účely. V r. 1806 na opačnej strane ulice dokončili

stavbu bohosloveckého seminára. Budovu v r. 1899 zväčšili nadstavením druhého
poschodia. V priamom susedstve s touto budovou sa nachádzal obytný dom, v ktorom
bola lokalizovaná fajkárska dielňa.

Prvú zmienku o snahe vybu-
dovať v tomto objekte fajkársku
dielňu zaznamenávame v žia-
dosti z 31. marca 1922, kde sa
na slávny magistrát slobodného
mesta Banská Bystrica obracia
istý Eugen Laufer so žiadosťou,
aby mu bola povolená stavba
malej pece na pálenie malých
fajok v dome Jána Bučana,

Kapitulská ulica č. 19. Pec by mala byť postavená už pod postaveným prístreškom a
jej prevedenie je vidieť z priloženého plánu. Na žiadosti sú podpísaní Eugen Laufer –
objednávateľ (uvedený ako obchodník) a Ján Bučan – majiteľ domu.

Podľa nákresu pece v mierke 1:20 je celková výška pece s komínom 565 cm.
Samotná pec meria 120 cm a má priemer 110 cm.

Dôkazom o existencii pece na vypaľovanie fajok je záznam z 12. apríla 1922, v
ktorom sa hovorí: „ ... mestská rada žiadané stavebné povolenie udeľuje s podmienkou,
že železný komín na čiastke, ktorá cez drevený pokryv vedie, musí byť aspoň 5 mm
hrubým azbestom obkrútený. Poneváč stavba je už hotová, mestská rada súčasne
udeľuje aj povolenie ku do úžitku vzatia tejto peci, ale ohľadom na to, že stavba bola
bez povolenia vykonaná, mestská rada nariaďuje prevedenie priestupkového

pokračovania oproti Eugenovi Lauferovi
a poverí s týmto m. polic. kap. úrad.
Majiteľ domu Ján Bučan prevedenie
tejto stavby v jeho dome povoľuje.“

S menom Bučan sa stretávame na
území mesta Banská Bystrica ako s
výrobcom keramiky a známym kachlia-
rom. Vo fonde Stredoslovenského múzea
sa nachádzajú predmety keramickej
povahy značené týmto menom. Ako
príklad možno uviesť súbor keramických
nádob z konca 19. stor. signované
menom J. Bučan. Nádoby s menom
Pavla Bučana pochádzajú z obdobia
1910–1914 a menom P. Bučan sú
značené nádoby z r. 1928. Je pravdepo-
dobné, že ide o rodinu kachliara a kera-
mikára, čo by potvrdzovalo aj umiest-
nenie pece na fajky v jeho objekte. Tak
by J. Bučan mohol byť nielen potenciál-
nym dodávateľom kvalitnej hliny pre
výrobu fajok, ale ako kachliar aj samot-
ným staviteľom pece.

V spomínanom objekte nebol v minulosti vykonaný archeologický výskum a ani
nálezy z okolia nenaznačujú výskyt fajok. Je preto otázne, či sa v danom objekte fajky
začali vôbec vyrábať.

Fajkárska dielňa na území tzv. Horného predmestia

Na území za bránou v Hornej ulici smerom k majeru malo mesto svoju veľkú
chmelnicu a na jeho dolnom konci bolo Horné predmestie. Počet domov tu nebol stály,
keďže väčšinou išlo o biedne drevené chyže, ktoré sa často stávali obeťou požiarov.

S prvou písomnou zmienkou, v ktorej sa objavuje zámer postaviť fajkársku dielňu
v tejto lokalite, sa stretávame v archívnych materiáloch vo forme žiadosti firmy Eugena
Laufera a spol. z 28. júna 1922. Ide o tú istú osobu a spoločnosť ako pri žiadosti
týkajúcej sa dielne na Kapitulskej ulici č. 19. Predmetom je povolenie prestavby starého
kúpeľného pavilónu bývalej vojenskej pozorovacej stanice na účel továrne k vyrábaniu
fajok. K žiadosti sú pripojené technické nákresy prestavby uvedeného objektu.

Stavebná komisia prerokovala žiadosť a stavebné povolenie udelila dňa 19. júla
1922 s nasledujúcimi podmienkami:

1. Budova bude len dočasná a síce na dobu platnosti prenájomnej zmluvy,
ktorá nateraz znie na 3 roky.

2. Pre 50 robotníkov musia byť vybudované najmenej dva riadne záchody,
pretože na tomto mieste sa nenachádza verejná kanalizácia.

Súčasný stav priečelia a dvorového traktu objektu.

Plán pece na vypaľovanie hlinených fajok v Kapitulskej ulici č.19.



Farebná glazovaná strešná krytina, si aj napriek svojmu
zriedkavému použitiu našla svoje miesto aj na budovách v
Banskej Bystrici. Glazované škridle patria medzi strešnými
krytinami do vyššej cenovej kategórie, vzhľadom na tech-
nológiu výroby. Zrejme aj to malo za následok, že sa s nimi
stretávame len ojedinele.

Pokiaľ ide o výrobný postup, tento závisí od konkrétneho výrobcu.
Škridle môžu byť jedenkrát vypaľované, keď sa na hlinený črep nanesie
glazúra a následne sa vypáli alebo dvakrát vypaľované, a to najprv na
črep a následne sa glazujú a vypaľujú ešte raz pri nižšej teplote. Použitím
rôznych farebných odtieňov a v závislosti od spôsobu položenia glazo-
vaných škridiel sa dali na streche vytvoriť rôzne farebné mozaiky a
obrazce. Čiže popri svojej základnej funkcii ako strešnej krytiny, plnila
táto krytina hlavne funkciu estetickú a dekoratívnu, pričom sa vyzna-
čovala aj dlhou životnosťou.

Využívaná bola predovšetkým na verejných objektoch a sakrálnych
stavbách. Podľa dochovaných obrazových záberov bol tento typ strešnej
krytiny v Banskej Bystrici použitý na budove parných a vaňových kúpeľov
pri malej stanici, na budove „Hungárie“, dnes sídlo Dexia banky na
Hornej ulici a  na vile na Skuteckého ulici č. 14, dnes budova Bábkového
divadla na rázcestí.

Budova parných a vaňových kúpeľov bola asanovaná v dvoch
etapách (koniec 50-tych rokov a v polovici 70-tych rokov). Pri ďalších

dvoch objektoch, napriek
tomu, že prešli komplex-
nou rekonštrukciou,
nebol pri ich obnove
rešpektovaný pôvodný
vzhľad striech, za použitia
glazovanej pálenej škrid-
le. Na budove bábko-
vého divadla dnes náj-
deme pozinkovaný plech,
opatrený šedým náte-
rom. Na budove „Hungá-
rie“ bola pri rekonštrukcii
strechy použitá obyčajná
pálená škridla „bob-
rovka“ a na nárožných
vežičkách asfaltový šin-
deľ tmavozelenej farby.

Dnes sa už v našom
meste nemáme možnosť
s touto nevšednou streš-
nou krytinou stretnúť.
Vidieť, ako vyzerala a kde
sa nachádzala, možno
len vďaka starým foto-
grafiám. V iných mestách
na Slovensku sa tento typ
škridiel dochoval.

Za zmienku stoja
Košice (dóm sv. Alžbety
so susednou kaplnkou
sv. Michala, Jakabov
palác na Mlynskej ulici),
Bratislava (Modrý kos-
tolík, budova hlavnej
pošty na Námestí SNP,
neogotická prístavba
starej radnice) a Skalica
(Spolkový dom od architekta Dušana Jurkoviča).

Jakub Šišovský

Vila na Skuteckého ulici č. 14.

„Hungária“, dnes sídlo Dexia banky na Hornej ulici.

Dnes už neexistujúce parné a vaňové kúpele.

3. Komíny troch pecí na tých čiastkach, kde sa budú s pokryvom budovy dotýkať,
majú byť azbestom dostatočne izolované a pokryv budovy na týchto čiastkach aspoň
na metrových plochách ohňovzdorný.

Na prejednávaní sa zúčastnili majiteľ pozemku Párička, A. Peierberger vykonávateľ
stavby, E. Laufer žiadateľ a zástupcovia mesta v podobe technického a policajného
úradu. V porovnaní s prvou dielňou  malo ísť o istú formu priemyselného podniku s hro-
madnou produkciou fajok. Z katastrálneho výpisu sa dozvedáme, že majiteľ pozemku
firma Jozef  Párička a spol. kúpila pozemok 30. marca 1922 a objekty mali popisné
číslo 2320. Podľa mapy išlo o päť objektov, z ktorých jeden pravdepodobne mal po
prestavbe slúžiť na hromadnú výrobu fajok.

Z ďalších transakcií s pozemkom je známa zmena vlastníka z 15. marca 1948,
kedy pozemok prechádza do vlastníctva Jozefa Goldmana a 6. septembra 1952 sa
pozemok znovu vracia do vlastníctva Jozefa Páričku. Pozemok potom striedal majiteľov:
Bratislavké inštalačné závody (1954), Stavomontáže (1954) a v tomto čase sa na
pozemku nachádza sídlo firmy Orange.

V súčasnosti nevieme o existencii dokumentu, ktorý by potvrdzoval skutočnú
existenciu továrne na výrobu hlinených fajok na území bývalého Horného predmestia.Pri
skúmaní materiálov, ktoré by mohli súvisieť s výrobou fajok na území mesta, som
pracoval aj s fondom Stredoslovenského múzea. V ňom sa spomínajú fajky ako jedny
z najstarších muzeálnych prírastkov.

V r. 1909 vydal v Budapešti v maďarčine Kornél Divald dielo A Beszterczebányai
múzeum kalauza, kde opísal väčšinu muzeálnych predmetov. Medzi nimi boli zastúpené
aj dve fajky. Fajka z prelomu 18. a 19.stor. (darca Jozef Galló) a fajka z dreva s visiacim
mosadzným vrchnákom a ozdobným lemovaním z 19. stor.

Správa Mestského múzea (pravdepodobne pod vedením kustóda Karola Kiszelyho)
vydala v kníhtlačiarni Friedman v Tornali bez datovania (pravdepodobne v r. 1937)
slovenskú verziu Divaldovho muzeálneho sprievodcu pod názvom Sprievodca
mestského múzea v Banskej Bystrici. V porovnaní s údajmi, ktoré spomína vo svojej
publikácii Kornel Divald, slovenská verzia k tematike fajok uvádza nasledovné predmety:
sklenená vitrína č. 37 obsahuje drobnejšie kultúrno-historické pamiatky, miniatúrny
kalendár, lekárnické nádoby, buzolu, entomologické prístroje, nádobky na atrament,
váhu, „tubákové krabice“ (v novších katalogizačných lístkoch uvádzané ako tabakové
krabice) a fajky. Predmet, bohužiaľ, nie sú bližšie špecifikované a identifikované.

V súčasnosti tvoria fajky z hliny najpočetnejší fond (128 kusov), avšak počas
svojho predchádzajúceho výskumu publikovaného pod názvom Fajky a fajčiarske
pomôcky zo zbierok Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici som neidentifikoval
fajky z bansko-bystrickej proveniencie. Fond obsahuje najmä hlinené fajky z Banskej
Štiavnice a Debrecínu.

Archívne dokumenty, ktoré poodhaľujú nejasnú fajkársku minulosť Banskej
Bystrice, sú nepriamymi dôkazmi, že v meste bola snaha v prvej polovici 20. storočia
o vytvorenie fajkárskeho komplexu, ktorý by zásoboval rady mešťanov, ale aj pospolitý
ľud kvalitnými hlinenými fajkami. Do dnešných dní však neexistuje konkrétny dôkaz,
ktorý by potvrdzoval, že sa v „medenom meste“ fajky aj skutočne vyrábali. Mnohé
archeologické vykopávky (napr. lokalita Barbakan) však obsahovali veľké množstvá
torzovite uchovaných hlinených fajok, ktoré neboli dostatočne popísané a vyšpe-
cifikované, čo môže slúžiť ako ďalší hodnotný zdroj ku konkrétnemu poznaniu fajkovej
histórie Banskej Bystrice.

Filip Glocko



Rovnako, ako sa volá tento príspevok, nazval Carl Otto
Moller svoj rukopis, ktorý vznikol niekedy pred 250 rokmi. Celá
kniha, ktorá sa zachovala v archíve v Ostrihome, je venovaná
práve Rybárskym kúpeľom, t. j. dnešnému Sliaču. My sme už z
tohto rukopisu čerpali a dnes sa k nemu vrátime opäť, aby sme
si predstavili, ako zachytil C. O. Moller počiatky kúpeľov.

C. O. Moller si v úvode svojho pojednávania všíma dobovú
literatúru a konštatuje, že cudzincom boli
kúpele neznáme, lebo nikto o nich nepíše,
dokonca ani tí, ktorí sa bližšie venujú
vodám Uhorska. Juraj Wernher spome-
nul iba povestnú priehlbeň, ale teplým
vodám sa vôbec nevenoval. Štefan Csiba
sa tiež domnieval, že kúpele boli v minu-
losti neznáme a napísal skoro to isté čo
Wernher, len priehlbeň nazval jazerom.
Nič o nich nenapísal ani Michal Bombar-
da, ktorý opísal celé Uhorsko a Martin
Szentivány ich síce spomenul, ale
nesprávne ich nazval Hronsecké. Dnes
už vieme, že písomností sa o kúpeľoch zachovalo viac, no C.
O. Mollerovi zrejme neboli známe.

Literatúra teda C. O. Mollerovi veľmi nepomohla, a tak
začal skúmať sám. Najprv sa venoval pôvodu názvu
kúpeľov, ktorý je odvodený od susednej obce Rybáre, ale
táto obec sa nachádzala na druhej strane Hrona. Kúpele patrili rodine
grófov Eszterházy de Galanta, ľud ich nazýval Sliač. Názov Sliač C. O.
Moller bližšie nevysvetľuje, ale pri pojme „Rybárske“ píše, že je to
slovenské pomenovanie rybára.

C. O. Moller ďalej skúma pôvod kúpeľov, ako ich sám niekoľkokrát
označil „naše kúpele“. Píše, že okolité vrchy sú od nepamäti známe
vodami sladkými i kyselkami, studenými i teplými vodami. V miestach
kúpeľov sa vytvorilo akési jazero, lebo voda nemohla ďalej odtekať.
Miestni ľudia ju využiť nevedeli, a tak tu máčali ľan a konope. Náhoda
pomohla objaveniu kúpeľov. Istá žena v pokročilom veku mala na nohe

opuchlinu a ako tak celý deň máčala vo vode konope, zrazu zistila, že
opuchlina aj bolesť mizla. A tak sem chodila aj ďalšie dni, kým sa úplne
nevyliečila. Zároveň sa chýr o jej uzdravení začal šíriť medzi ľuďmi, ktorí
tu hľadali liek na všelijaké svoje neduhy.

Zaujímavejší je však ďalší príbeh, pretože je už spojený s konkrétnym
menom. Ide o podžupana Zvolenskej stolice, urodzeného pána Samuela
Ebeczkého. Trpel silnými bolesťami podagry. Najprv využíval liečivú vodu
v kadiach, neskôr sa chodil kúpať rovno do močiara a dokonca si na
brehu prenajal malý domček. Voda mu musela pomáhať, lebo kúpele

nechal strážiť hajdúsmi, pretože celé okolie bolo v tom čase
ohrozované prepadmi Turkov.

Ako sám C. O. Moller konštatuje,
tieto príbehy sú legendy rozšírené medzi
ľudom a upozorňuje, že existujú aj iné
tvrdenia, ktoré hovoria o tom, že kúpele
sú podstatne staršie. Spomína istého
Fišera, ktorý sa tu zbavil vyrážok a ktorý
pôsobil ako notár vo Zvolene. Zanechal
o tom písomný záznam, v ktorom sa
uvádza, že tieto kúpele boli už pred
mnohými storočiami vychýrené a že sem
chodilo mnoho cudzincov. Až neskoršie
vpády Tatárov a potom aj Turkov kúpele
spustošili a tie načas zanikli.

Zaujímavá je najmä zmienka o banskej činnosti. C.
O. Moller uvádza, že iní autori vôbec nepochybujú, že v
minulosti to boli prieskumné banské objekty, ktoré slúžili
banským mestám a Zvolenu. Ak je to tak, potom sa už
naše kúpele v 13. stor. využívali. Banské objekty a baníctvo

v okolí Sliača C. O. Moller spomína aj na inom mieste. Pre širšie okolie
Banskej Bystrice je to príznačné. Stopy po banskej činnosti sú známe
aj z druhej strany zo Sielnice.

Skutočne, Sliač bol naozaj známy už v 13. stor. Prvá písomná zmienka
pochádza z r. 1244. C. O. Moller nepoznal ani všetky legendy, pretože sa
dochovala aj správa Aeneasa  Silviusa, ktorý opísal návštevu kráľa Mateja
Korvína a kráľovnej Beatrix, ktorí s miestnymi vodami vraj boli tiež nesmierne
spokojní. To, že C. O. Moller nepoznal všetky správy a písomnosti, je
pochopiteľné. Aj tak nám zachoval nevšedné svedectvo svojej doby.

Richard R. Senček

Práca v Slovenskom rozhlase mi umožňuje stretnúť sa s veľmi
zaujímavými a vynikajúcimi osobnosťami našej doby. Pri pátraní po starých
bystrických hudobníkoch som sa stretol aj s pánom Jozefom Kubišom.
Poznal som ho predovšetkým ako zberateľa a učiteľa, ale mal som možnosť
spoznať ho aj ako hudobníka. Nahral som s ním viac než hodinovú výpoveď
o tom, ako si spomína na hudobnú scénu a jeho
pôsobenie v našom meste.

Pozoruhodný človek vo vás zanechá stopu
a ja som mal v pláne dozvedieť sa o starej bys-
trickej sláve viac, lenže život píše príbehy bez
ľudí. Druhú možnosť som už nedostal. Jozef
Kubiš zomrel 25.6. 2011 v B. Bystrici. Mne zostala
aspoň pozoruhodná a už jedinečná nahrávka.

Pripomeňme si teraz tohto význačného
človeka prostredníctvom jeho vlastných spo-
mienok na hudobný život v Banskej Bystrici,
ktorú mal nesmierne rád. Nahrávku prepísal
Ľubomír Cagarda, texty redigoval autor.

R. R. S.: Ako vyzerala hudobná scéna
v meste v čase Vašej mladosti?

J. K.: Samozrejme, toto je veľmi zaujíma-
vá otáyka, pretože Bystrica ako mesto nebola
na zahodenie. Už v tom čase, hovoríme kon-
ca prvej republiky, už v tom čase, bolo považované za kultúrne
vyspelé mesto a samozrejme, že malo svoje kaviarne, malo už vtedy
Národný dom, aj Hotel Wágner, a tam hrávali stále kapely. Tieto
stále kapely boli jednak, lebo oni sa menili po polroku, po roku,
ako mali zmluvu a tieto kapely buď to boli z domácich zdrojov,
alebo to boli z iných, z iných miest prišli a striedali sa, ako sa dalo.

Hovorím o cigánskych hudbách. Pojem cigánska hudba – dnes
ľudia majú dopletený, domotaný a iný pohľad na túto sociálnu skupinu,
ale v tom čase títo muzikanti, ktorí hrávali v kaviarňach, sa považovali v
mestskej societe za pánov. To boli páni. Tam sa nehovorilo, že cigáň -
bohchráň, to bola cigánska kapela, oni si hovorili, že sme cigánska

kapela, ale to boli všetko ľudia, ktorí žili na úrovni
a, samozrejme, aj svojimi výkonmi. Tam boli
medzi nimi vynikajúci muzikanti, huslisti,
cimbalisti, klaviristi a tak ďalej.

R. R. S.: Hrávali ľudovú hudbu
alebo už populárny štýl?

J. K.: Oni hrali v prvom rade ľudovky,
lenže, ako hovorím, boli to vyspelí muzikanti,
čiže oni vedeli zahrať aj predohry opier a
podobné veci na želanie a systém bol taký,
že večer od šiestej do siedmej alebo od
siedmej do ôsmej sa robil tzv. koncert, hrala
sa vážna muzika a po ôsmej potom sa robila
zábavná muzika. No, čiže títo chlapi boli
skutočne inteligentní, vzdelaní, muzikálni,
nadaní, schopní a boli vážení tí ľudia. Každý
v meste si ich vážil, nikto si ich nedovolil
dáko osočovať, že cigán.

Pán Jozef Kubiš si zaspomínal ešte na množstvo období, udalostí,
príbehov a ľudí zo svojho plnohodnotného života. Mohla by z toho byť
samostatná kniha. A možno, že časom naozaj uzrie svetlo sveta kniha
o tejto významnej osobnosti. Určite si ju zaslúži.Česť jeho pamiatke!

Richard R. Senček

Ján Kubiš v pohodlí svojho domova.



Už na zasadnutí 11. júla komisia stanovila podmienky účasti na výstave.
Cieľom výstavy bolo získať prehľad o stave domácej priemyselnej výroby
na území Zvolenskej župy a propagovať rozširovanie tejto činnosti. Bolo
stanovené, že výstava bude mať tri kategórie – textilné výrobky, výrobky
z hliny a výrobky z dreva a kovotepecké. Výstava mala trvať v dňoch 11.–
21. decembra 1904.

Krátko pred otvorením výstavy usporiadatelia vydali útlu brožúrku s
menoslovom vystavovateľov, popisom vystavených prác a popisom, kde
tieto výrobky návštevník na výstave nájde. Zároveň uvedené, ktoré výrobky
sú na predaj a stanovené ceny. Rovnako tu bola aj informácia o tom,
ktoré výrobky sa dajú objednať dopredu alebo ich pravidelné dodávanie
zákazníkom. Výstavu svojimi exponátmi obohatilo aj Múzeum domáceho
priemyslu v Banskej Bystrici, ktoré vzniklo už skôr a horlivo sa snažilo  po
okolitých dedinách i v samotnom meste získať zaujímavé výrobky do
svojich zbierok.

Výstavy sa zúčastnilo 142 vystavovateľov z celej Zvolenskej župy, ktorí
predstavili verejnosti i hodnotiacej komisii 419 svojich prác. Zo vzdiale-
nejšieho okolia vystavovali nasledovné obce s počtom vystavovateľov:

Beňuš 7, Bacúch 3, Čierny Balog 1 – 9 exponátov, Pliešovce 3,
Brezno 1, Zvolen 22, Sása 2, Hronec 1 – 8 exponátov, Hriňová 1,  Detva
1 – 16 exponátov, Detvianska Huta 6, Očová 8, ale jeden vystavovateľ
mal 7 exponátov, Dobrá Niva 9, ale dvaja mali po 7 exponátov! No a bol
aj jeden anonymný vystavovateľ so štyrmi exponátmi. Z kolektívov sa
prezentovali Zvolenská ľudová škola – 8 exponátov a Horská pôdu
obrábacia škola v Brezne – 16 exponátov, prevažne prútené košíky.

Z oblasti Banskej Bystrice vystavovali: Poniky: manželka roľníka
Andreja Zachara – vyšívané košele, manželka Jána Grünnera – 11
exponátov, prevažne obrusy a zástery. Čačín: Andrej Žubor – drevené
lyžice a vidličky. Môlča: Andrej Martinez – hrable, jarmo, viac druhov
saní a detských vozíkov. Horné Pršany: Štefan Donoval – rámy na obrazy,
poháre, súpravy lyžíc a vidličiek a výrobky z parožia – celkom 12
exponátov. Motyčky: Ľudovít Garžik – vejáre rôznych veľkostí. Radvaň:
Lina Polónyiova – hrebene a ozdoby do vlasov a Helena Kneppová –
maľované podušky a maľované sklenené kazety. Staré Hory: drevorubač
Jozef Čunderlík –  vlnené kapce. Vlkanová: Andrej a Juraj Malachovskí –
veľké hlinené hrnce a misy – cena po 6 korún. Donovaly: manželka Antona
Bullu Bulika, manželka Ignáca Miartuša, manželka Vincenta Miartuša a
manželka Františka Miartuša – všetky  doma vyrobené čipky 1 meter po
60 halierov. Špania Dolina: Anna Herchlová, Franciska Ťakušová a
manželka Františka Bacúrika – všetky  zlatom vyšívané a zlatými čipkami
zdobené svadobné závoje s mašľami rôznej farby. Filip Schlesinger,
obchodník – čipky 60 druhov, 1 000 kusov koly do vinice za 24 korún,
lieskové stružliny na čistenie a filtráciu piva – 1 kg za 18 halierov. Jozef
Žila – podomový obchodník – čipky, 19 vzorov, Anna Adamcová, Anna
Herchlová – čipky 18 vzorov, Franciska Ťakušová – čipky 11 vzorov,
Anna Ťažká – čipky 10 vzorov, Karolina Judtová čipky 2 vzory, manželka
Ignáca Vajcíka  – čipky 17 vzorov, manželka Antona Žilu – čipky 10 vzorov

a Moric Kohn – čipky 10 vzorov. Vystavený tovar bol aj na predaj a prijímali
sa aj objednávky!

Aj v samotnom meste Banská Bystrica boli ľudia, ktorí svoj voľný čas
venovali ručným prácam, napr. Margita Dohnányiová, Helena Conchová,
Izabela Pintérová, Helena Weiskopfová, Mária Bitterová,  Mici Rennerová,
Gizela Medrická, Helena Márkušová, Irena Dienesová, rodená Lehotská,
pani Wihlová, pani Tomčányiová, pani Píšová, pani Schwengová –
manželka mestského radcu, pani Rottová – manželka klenotníka, pani
Westhoffová, pani Horáriková, pani Büttnerová. Všetky tieto dámy obohatili
výstavu svojimi početnými exponátmi – ako vyšívané obrazy, maľované
obrazy, gobelíny a množstvo iných krásnych vecí. Zvlášť však treba
spomenúť učiteľku Helenu Márkušovú za hodvábne výšivky, lebo hodváb
si dopestovala sama, a to domácim chovom priadky morušovej!

V Banskej Bystrici sa však našli aj muži, o ktorých sa hovorilo, že
majú šikovné a zlaté ruky, ako Elek Nagy, m. k. hlavný finančný kontrolór,
ktorý z už neplatných strieborných grajciarov s anjelmi vyrábal náramky a
predstavil aj množstvo iných zaujímavých vecí, Viliam Dobák – vyrábal
črpáky a podstavce pod sochy, Gustáv Figuš – vyrábal držiaky pre zápalky,
tabak a cigára,  Adolf Albrecht – vyrábal kalamáre a švajčiarske domčeky,
Ladislav Kerner, žiak – mal na výstave 14 exponátov!  Rudolf Kellemak,
súkromník – predstavil skladací stôl, nočný stolík i kaplnku, Karol Paulínyi,
sluha pri riaditeľstve lesov – vyrezával rámy na obrazy.

Múzeum domáceho priemyslu Zvolenskej župy  vystavilo napríklad 4
nože – končjare, 10 vybíjaných vychádzkových palíc, cedillo z Čierneho
Balogu (tanistra), kapce z Tajova, kapce z Badína, bačkory, aj pár drevených
fabrických topánok, ako aj pár pletených rukavíc a pletených kapcov z
Harmanca.

Výstavu obohatili svojimi prácami aj niektoré školy – Banskobystrická
chlapčenská meštianska škola, Banskobystrická rímskokatolícka ľudová
škola, Starohorská čipkárska škola, Banskobystrická rímskokatolícka škôlka,
Ústav milosrdných sestier Svätého Vincenta a Pavla v Banskej Bystrici,
Sirotinec Gizela a Sirotinec Zvolenskej župy. Množstvo exponátov ani nemožno
uviesť. Zaujímavosťou výstavy bolo napríklad aj to, že mimo súťaž vystavoval
svoje krásne práce práve bývalý chovanec sirotinca Ľudovít Krajči.

Na výstavu zapožičali svoje zbierky aj dvaja význační zberatelia – Július
Thomka, známa to bystrická postava – predstavil svoju zbierku prastarých
remesiel a pracovných náčiní a náradí až po farebné vyšívanie hodvábom.
Zoltán Badinyi, zo známej  rodiny – predstavil svoju zbierku vzácnych
zaujímavostí v počte 83 exponátov. Popri veľmi starých veciach sa zameral
na  súčasné práce Pavla Podolca a Ľudovíta G. Steinera z Radvane.
Veľkú pozornosť si vyslúžil exponát – z jedného kusa dreva vyrezávaná
poľovnícka lyžica s reťazou a píšťalkou.

Výstava mala množstvo návštevníkov a obdivovateľov. Jej hlavným
poslaním bolo ukázať bohaté možnosti aktívneho využitia voľného času,
ale hlavne pre chudobné vrstvy obyvateľov bola inšpiráciou k tomu, ako
si možno privyrobiť nejakú tú korunku!

                                                     Michal Kiššimon

Na podnet banskobystrickej Obchodnej a priemyselnej komory boli v župách jej pôsobnosti zakladané komisie pre
rozvoj domáceho priemyslu. Vo Zvolenskej župe bola takáto komisia založená 28. júna 1904 pod predsedníctvom Dr.
Mateja Répášiho. Ešte na tomto zasadnutí komisia rozhodla, že pred Vianocami usporiada výstavu v župnom dome v Banskej
Bystrici. Bude to prvá výstava svojho druhu.

Recept na vianočného kapra
po škótsky:
Kapra dôkladne oberieme,
mäso predáme.

Aj v roku 2012 bude sneh
stále zadarmo.

Váš Dedo Mráz!

Boli Vianoce. Bol som strašne zvedavý,
čo si nájdem pod stromčekom.
Čakal som teba, previazanú stužkou...
Od Vianoc už neverím na rozprávky.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



V roku 1548 prevzal Ferdinand I. od svojej sestry Márie stredo-
slovenské banské mestá a celú stredoslovenskú banskú oblasť podriadil
Cisárskej dolnorakúskej banskej komore vo Viedni, do správy ktorej sa
dostali aj bane a huty v okolí Banskej Bystrice. Živelnou ťažbou a
nehospodárnym využívaním dreva boli čoskoro v okolí baní a hút
vyčerpané drevné zásoby. Drevo bolo potrebné dopravovať z čoraz
vzdialenejších miest, čo predražovalo prevádzku baní a hút.

Na základe záverov komisie, ktorú na prešetrenie situácie vyslal
kráľ Ferdinand I. a kráľovná Mária v roku 1535, sa vykonali niektoré
opatrenia. Podľa návrhu štajerského lesmajstra Wolfganga
Hohenwartera, ktorý bol poverený
novou organizáciou lesného hos-
podárstva, postavili v roku 1548
na Hrone v Banskej Bystrici tzv.
Horné hrable na zachytávanie
splavovaného dreva z horehron-
ských lesov (slúžili do roku 1913).

Kritická situácia v zásobovaní
baní a hút drevom pretrvávala, a
preto kráľ Ferdinand I. poveril v
roku 1563 ďalšiu komisiu, ktorá
vykonala podrobný opis stavu
lesov určených na zásobovanie
komorsko-kráľovských baní a hút
drevom a drevným uhlím. Komisia
súčasne navrhla aj odporúčania na
zlepšenie spravovania lesov s
cieľom udržania ich výnosnosti. Na
základe toho v roku 1565 vydal
nástupca kráľa Ferdinanda I., kráľ
Maximilián II. Habsburgský tzv.
Maximiliánov lesný poriadok (Con-
stitutio Maximiliana), ktor ý je
známy aj ako Banskobystrický
lesný poriadok. Motivovaný bol
predovšetkým zachovaním lesov
ako zdroja drevnej suroviny pre
bane a huty, ale obsahoval aj
progresívne opatrenia na úpravu
využívania lesov a ich ochranu.

Postupne prešli bane a huty v
okolí Banskej Bystrice do správy kráľovskej komory, podľa ktorej tým
zaniklo aj vlastnícke právo mesta voči svojim lesom. V zmysle banského
poriadku z roku 1573 totiž všetky vysoké lesy a ihličnaté lesné porasty
v okolí banských miest, aj v krajoch, kde sa bane len v budúcnosti mali
otvoriť, pripadali kráľovskej komore. Harmanecké lesy s horami na
druhom brehu Hrona okrem „Hlbokej“ boli vyňaté z výlučnej správy
mesta a začali sa označovať ako rezervované lesy pre erárne baníctvo.
Správa všetkých baní a dozor nad lesmi a nad uhliarstvom prešli do
pôsobnosti Hlavného komorsko-grófskeho úradu v Banskej Štiavnici.

K vôli mnohým príkoriam zo strany predstaviteľov komory v súvislosti
s obmedzovaním vlastníckeho práva k mestským lesom, ktorého sa
mesto nikdy nevzdalo a nepopreli ho ani králi, vznikol zdĺhavý spor,
počas ktorého mešťania neustálymi sťažnosťami vyše 300 rokov zahŕňali
najrôznejšie inštancie od palatínov po panovníkov. Dokonca ani po
požiaroch mesta v rokoch 1737 a 1738 banskobystrická komora nebola
ochotná mešťanom lacnejšie predať stavebné drevo na obnovu
poškodených budov, stalo sa tak len po najničivejšom požiari v roku
1761, aj to až na pokyn samotnej dvorskej komory.

Pre reformu lesného hospodárstva bol nesporne významný
Tereziánsky lesný poriadok z roku 1769, spor o mestské lesy však nielen
pretrvával, ale stále sa vyostroval. Na základe výnosu panovníčky Márie
Terézie z roku 1777 sa pod komorský dozor dostali dokonca aj tie lesy,
ktoré dovtedy ešte obhospodarovalo mesto samotné. Napriek ostrým
protestom mesta potom komora organizovala nielen ich využívanie, ale
aj odpredaj prebytočného, pre baníctvo nepotrebného dreva, čím boli
ukracované príjmy mesta.

K určitému obratu v prospech mesta došlo až na základe kráľovskej
rezolúcie z roku 1810. Banskobystrická komora v roku 1819 predostrela

hlavnému komorskému grófovi v Banskej Štiavnici návrh na prinavrátenie
svojprávneho hospodárenia mesta v lesoch rezervovaných pre baníctvo,
na základe čoho sa v roku 1820 začali prípravné práce na usporiadanie
sporného majetku. Po dohode zástupcov komory a mesta sa ustálili
hranice lesov, zostavili sa súpisy majetku a jeho ocenenie. Spor medzi
mestom a komorou nemal byť riešený na civilnom, ale na osobitnom,
kompromisnom, čiže stránkami volenom súde. Prvý rokovací deň bol
stanovený na 7. júla 1835. Zdĺhavé súdne pojednávanie skončilo až v
roku 1864 kompromisom.

Vynesený rozsudok pririekol mestu lesný majetok na južnej a juho-
západnej hranici Lesnej správy
Staré Hory, a to lesné čiastky
ležiace až po hlavnú Harmaneckú
dolinu, Andrášovú dolinu, Lele-
kovo, Proti Fabrike, doliny Bystrica
a Rakytová a ďalšie západné časti
až po hranicu vtedajšej Turčianskej
župy, rovnako tiež lesiny Kopa a
Urpín na ľavom brehu Hrona. Bod-
ku za týmto sporom definitívne
položil až rozsudok najvyššieho
súdu v Pešti zo dňa 14. mája 1872,
ktorý v podstate vyznel v prospech
mesta. Mimoriadne precízne zosta-
vený rozsudok na 53 tlačených
hárkoch podpísali vtedajšie práv-
nické špičky Uhorska.

V roku 1871 sa lesníctvo stalo
nezávislým od baníctva. V lesoch
sa hospodárilo podľa všeobecne
záväzného zákonného článku XXXI
z roku 1869, ktorý bol prvým kom-
plexným uhorským lesným záko-
nom. V zmysle tohto zákona v roku
1884 právna komisia zvolenskej
župy schválila vytvorenie bansko-
bystrického Mestského lesného
úradu (Városi erdöhivatal) a v roku
1889 doplnenie organizačného
štatútu mesta o štatút mestského
lesného úradu. Správu mestských

lesov zabezpečovali lesní úradníci, hájnici a dozorcovia skladov dreva v
rámci šiestich ochranných obvodov na úhrnnej rozlohe 7 341,68 ha.
Od roku 1890 bol hlavným lesným László Herdina, ktorý však počas
prvej svetovej vojny zomrel.

Po vzniku prvej Československej republiky sa v rokoch 1923 až
1945, teda aj počas Slovenského štátu, stáva lesné oddelenie súčasťou
mestského úradu, po druhej svetovej vojne súčasťou NNV či JNV. Od
roku 1919 sa stal dočasným lesmajstrom Ing. Július Petrikovič, ktorého
zanedlho vo funkcii lesmajstra vystriedal Ing. Štefan Gažo. Počas
svetovej hospodárskej krízy v tridsiatych rokoch 20. stor. mestské lesy
predstavovali nezanedbateľný zdroj príjmov mestského rozpočtu. Príjmy
boli aj z prenájmov poľovných revírov. Mestské lesy zohrali významnú
úlohu počas bojov druhej svetovej vojny a najmä SNP.

V roku 1950 došlo k poštátneniu mestských lesov so začlenením
do Lesného závodu Banská Bystrica, ktorý bol v rokoch 1974 – 1984
rozvojovým lesným závodom, v rámci Riaditeľstva štátnych lesov v B.
Bystrici. Do vlastníctva mesta sa jeho lesy prinavrátili až v roku 1995.
Lesy mesta Banská Bystrica majú v súčasnosti rozlohu 7 218,52 ha a
obhospodarované sú prostredníctvom mestskej organizácie Mestské
lesy, s. r. o.

Je obdivuhodné, že sa mesto nikdy nezrieklo svojho zeleného
pokladu, a to ani napriek vyše 300 rokov trvajúcemu sporu s
banskou komorou za obnovu vlastníckej nezávislosti alebo aj
napriek 45 rokov trvajúceho novodobého zoštátnenia. Mestské lesy
sú zväčša prirodzené a v dobrej kondícii, s množstvom skvostov
živej i neživej prírody.

Július Burkovský

Pokračovanie zo strany 1.

Najstaršia dochovaná mapa mestských lesov.



25. októbra 2011 slávnostne otvorili lesnícky náučný chodník
Jelenská – Špania Dolina, ktorý je pokračovaním už v r. 2008 otvoreného
náučného chodníka Jozefa Dekreta Matejovie z Dolného Jelenca na Staré
Hory, o ktorom sme sa zmienili v Bystrickom Permone č. 4/2009.

Obidve vetvy lesníckeho náučného chodníka (LNCH) začínajú pod
prvým pamätníkom komorského lesmajstra banskobystrického dištriktu
Jozefa Dekreta Matejovie z roku 1913 v Dolnom Jelenci, ktorý súčasne s
otvorením druhej vetvy LNCH vyhlásili za významné lesnícke miesto (VLM).
Jozef Dekret Matejovie je najuznávanejší lesnícky odborník z prelomu
18. a 19. storočia, pretože sa zaslúžil o záchranu baníctvom a hutníctvom
zdevastovaných lesov na strednom Slo-
vensku. Aktuálnosť tohto podujatia zvý-
raznilo 170. výročie úmrtia Jozefa Dekreta
Matejovie (+1841) ako aj tohtoročný
Medzinárodný rok lesov.

Kým prvá vetva lesníckeho náučného
chodníka Jozefa Dekreta Matejovie s
dĺžkou 9,5 km sa nachádza vo Veľkej Fatre
a vedie cez Horný Jelenec, Valentovú,
Rybô, Kohútovú, popod Majerovu skalu do
Starých Hôr, druhá, 12,5 km dlhá vetva,
sa nachádza v Starohorských vrchoch a
vedie z Dolného Jelenca Jelenskou
dolinou k horárni Jelenská, odkiaľ lesnou
cestou popod Jelenskú skalu (1153,3 m)
k bunkru Mor ho! a ďalej popod Žiare
(1044,8 m) do lokality Dolný Šturec, odkiaľ schádza do Španej Doliny.

Na prvej vetve LNCH sa nachádza 14 zastávok s informačnými
panelmi o historických, lesníckych, technických a kultúrnych zaují-
mavostiach. Druhá vetva LNCH má v tom istom grafickom stvárnení 6
zastávok s informačnými panelmi. VLM pod Pamätníkom Jozefa Dekreta
Matejovie pripomína samostatný informačný panel. Na trase druhej vetvy
LNCH je okrem úvodnej tabule v Dolnom Jelenci umiestnený informačný
panel pri zrekonštruovanej horárni Jelenská a ďalší pri obnovenom bunkri,
v ktorom počas SNP tlačili časopis Mor ho! Nad ním sa týči vápencové
bralo Jelenská skala (1153,3 m) s 80 – 100 metrovou kolmou stenou
spadajúcou na západ. Z vrcholu Jelenskej skaly sa ponúka nádherný
výhľad na Veľkú Fatru a hrebeň Nízkych Tatier. Nasledujúci panel informuje
o hospodárskych spôsoboch, ktoré sa v súčasnosti používajú v lesoch.
V lokalite Dolný Šturec (922 m) sa LNCH dotýka zaniknutého historického
špaňodolinského banského vodovodu, ktorý vyše 300 rokov slúžil svojmu

účelu. Z informačného panelu sa dozvedáme, že tu končil hlavný prívod
vody s vyústením do malej nádržky, z ktorej vodu rozvádzali jarkami k ban-
ským šachtám v Španej Doline (Mária, Maximilián, Ferdinand, Ludovika),
prípadne sa podporovali aj niektoré nižšie položené banské vodovody
(Piesocký, Richtárovský) okrem najnižšieho Haliarskeho, ktorý bol napájaný
zo Starohorského potoka a podporu nepotreboval. Sústava týchto
zaniknutých banských vodovodov je unikátnym vodohospodárskym dielom.

Posledný informačný panel, umiestnený na námestí pod kostolom
v Španej Doline, je venovaný lesom, ktoré boli počas rozmachu baníctva
a hutníctva v oblasti Staré Hory – Špania Dolina značne exploatované –

najmä bukové, pretože buk bol najvhodnejší
na výrobu drevného uhlia. Po rozsiahlych
holoruboch z bukovo-jedľových lesov ustúpila
jedľa. Lesy boli dekrétmi panovníkov rezer-
vované pre potreby baníctva.

Na paneli je uvedený zaujímavý výrok
zástancu progresívnych metód Jozefa
Dekreta Matejovie – budínskeho lesného
inšpektora českého pôvodu Františka
Dušeka z roku 1812: „Lesníctvo môže bez
baníctva existovať, baníctvo sa však bez
lesa obísť nemôže. Nie je teda baníctvo v
tomto kraji životnou podmienkou lesov, ale
lesy sú životnou podmienkou baníctva.“
Lesníctvo sa od baníctva osamostatnilo až v
roku 1871. Lesy nepriaznivo ovplyvnila aj

valašská kolonizácia (15.–17. stor.). K obnove lesov došlo až použitím
umelého zalesňovania, na zavedení ktorého má nemalú zásluhu práve
Jozef Dekret Matejovie.

LNCH Jelenská – Špania Dolina je obojsmerný a schodný aj pre
cyklistov. Je vskutku symbolickým prepojenie dvoch historických
banských oblastí Staré Hory a Špania Dolina prostredníctvom dvoch
vetiev LNCH práve cez pamätník Jozefa Dekreta Matejovie, ktorý
zachránil okolité lesy, spustošené niekdajším baníctvom a hutníctvom.

Obidve vetvy LNCH vznikli zásluhou OZ Lesy SR, š. p., v Slovenskej
Ľupči. Na otvorení druhej vetvy LNCH a VLM sa zúčastnil generálny riaditeľ
š. p. Lesy SR v Banskej Bystrici Ing. Igor Viszlai, riaditeľ OZ Slovenská
Ľupča Ing. Vladimír Masica, starostovia obcí Staré Hory a Špania Dolina,
zástupcovia lesníckych a iných organizácií, ako aj ďalší hostia.

Július Burkovský

Fotografia z otvorenia náučného chodníka.

Moja práca redaktora v Slovenskom rozhlase ma už neraz zaviedla na
veľmi zaujímavé miesta a k zaujímavým ľuďom. Mal som možnosť vidieť veľa
zvláštnych vecí. Pred nedávnom som navštívil obec Ľuboreč, kde mi starosta
Mgr. Marcel Šupica ukázal jednu z
miestnych zaujímavostí – tatárske
pivnice. Nachádzajú sa asi jeden kilo-
meter za obcou smerom na sever.

Ide o dve zachované podzemné
dutiny, ručne vyhĺbené a jednu,
ktorá je už prepadnutá. Legenda
hovorí, že sa tu počas tatárskeho
vpádu a osmanskej expanzie scho-
vávali miestni obyvatelia pred
hrozbou. Je to určite zaujímavá, aj
keď ešte stále záhadná pamiatka. Bude treba urobiť množstvo výskumov,
aby sa zistilo, na čo skutočne pivnice slúžili a kedy skutočne vznikli.
Navyše, v pivniciach sa nachádzajú rôzne texty a symboly. Určite časť z
nich vznikla len nedávno, ale je možné, že časť už má za sebou nejaké
to storočie.

Asi si kladiete otázku, prečo píšem do Bystrického Permonu  o
dierach, ktoré sa nachádzajú na juhu Slovenska pri obci Ľuboreč, veď
Permon sa venuje najmä okoliu Banskej Bystrice. Odpoveď je
jednoduchá. Pred nedávnom sme sa s kolegom Štefanom Ferencom

túlali po okolí, kde nás doprevádzal pán Jozef Blaško. Ukázal nám niekoľko
zaujímavostí a na záver jednu nenápadnú dieru už v katastri obce Badín.
Mňa okamžite prekvapila až zarážajúca podobnosť vnútorného priestoru

s dutinami v Ľuboreči.
Vstup do priestoru nebol rov-

naký, ale ten badínsky bol pravde-
podobne poškodený neskoršou
stavbou zvážnice. V Ľuboreči boli
zas pivnice sčasti zaplavené. Ba-
dínska dutina je menšia, ale tvarom
a umiestnením je prakticky totož-
ná. Dokonca aj tu sú vytesané
rôzne nápisy a symboly podobné
ako tam. Dutina bola vytesaná vo

vulkanických horninách neogénu, konkrétne – striedanie andezitových
lávových prúdov a andezitových pyroklastík (tufov). Nezistili sme žiadne
ďalšie informácie o dutine. Nemôžeme tvrdiť, že by aj táto pivnica slúžila
ako skrýša pre obyvateľov či už pred Tatarmi, alebo Osmanmi. Nevieme
kedy vznikla, ani komu patrila a na čo presne slúžila. Zarážajúca je len
tá podobnosť.

Aj tu treba urobiť ďalšie výskumy, alebo možno viete o nej viac?
Dajte nám vedieť!

Richard R. Senček

Pohľad do priestoru. Vľavo Ľuborečská väčšia pivnica, vpravo pivnica pri Badíne.
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Takmer pred 80 rokmi postavil Klub československých turistov turistickú chatu pod
Chabencom v Nízkych Tatrách. Táto chata bola treťou najvyššie položenou chatou v
bývalej ČSR (po Chate pod Rysmi a Štefánikovej chate pod Ďumbierom) a navyše mala
primát aj v tom, že ako prvá vysokohorská chata mala vybudovaný vodovod.

Pôvodné miesto na výstavbu chaty 1 625 metrov n. m. nebolo zvolené náhodne.
Nachádza sa v polovici trasy medzi Chopkom a Donovalmi a na križovatke značkovaných
turistických trás Magurka  – Chabenec – Jasenie. Plán chaty nezištne vypracoval stavebný
kapitán A. Svoboda z Banskej Bystrice. Navrhnuté riešenie predpokladalo využitie zdravých
trámov z dvoch veľkých maštalí, postavených v sedle Ďurková ešte pred prvou svetovou
vojnou, ktoré však neboli nikdy využívané. Staviteľom chaty bol P. Mistrík z Predajnej.
Iniciátormi výstavby boli členovia Odboru KČST Banská Bystrica  pplk. vojenský prokurátor
Ondruška a najmä jeho manželka Vlasta, ktorá neskôr pôsobila aj ako správkyňa chaty.
Slávnostné otvorenie Chaty KČST pod Chabencom bolo 14. augusta 1932.

Chata pozostávala z troch nocľahární, v ktorých mohlo prenocovať 42 turistov, bola
celoročne obhospodarovaná a poskytovala aj stravovanie. Chata bola veľmi populárna a
vyhľadávaná. Do konca r. 1932 bolo v nej ubytovaných 364 návštevníkov (pobyt 1 až
10 dní) a v období od januára do konca
septembra r. 1933 až 815 návštevníkov.
Ukázalo sa však, že chata na takú náv-
števnosť nepostačuje a najmä, že v nej
chýba jedáleň. Z iniciatívy členov KČST,
ktorí boli ochotní prispieť na rozšírenie
chaty, začalo ústredie KČST v auguste
1933 chatu rozširovať o ďalšiu nocľaháreň
s 22 posteľami, dve manzardky – každú
so štyrmi posteľami – a jednu zo starých
nocľahární zmenili na jedáleň.

Tak, ako pri výstavbe každej vyso-
kohorskej chaty, tak aj pri stavbe chaty
pod Chabencom veľkú úlohu hralo počasie,
ktoré v tých výškach vedelo staviteľom pripraviť mnohé krušné chvíle.  Vlasta Ondrušková
o tom píše: „Moja predtucha, že až budeme opravovať strechu, bude špatné počasie,
bohužiaľ, sa splnila v strašnom rozsahu. Hmla, víchrica a striedavo padá sneh a prší.
Priebehom dopoludnia sa počasie tak zhoršilo, že nám všetci remeselníci utiekli a nechali
strechu otvorenú. Situácia bola zúfalá. Nezostávalo nám iné, len s Jariabkom, ktorý nás
neopustil, vyliezť na strechu a sami pokrývať. Čo sme skúsili, nedokážete si predstaviť.
Pán Jariabka sa takmer zabil, víchrica ho zrazila aj s rebríkom, zostal visieť na okraji
strechy. Víchrica nám rvala lepenku z rúk, ruky sme mali od krvi, šaty nám to roztrhalo,
ale predsa sme chatu ochránili a s nasadením posledných síl sme strechu lepenkou
pokryli.“ Aj vďaka takémuto osobnému nasadeniu niektorých členov KČST podarilo sa
práce na chate ukončiť do konca novembra 1933.

Najväčšia dostavba sa začala v júni 1937 a už 8.9. 1938 Okresný úrad v Brezne
nad Hronom vydal výmer na užívanie stavby. Stavbu realizoval Ing. Stanislav Uher, staviteľ
z Brezna. Konštrukcia stavby bola drevená, zrubová. V prístavbe, depedenci bolo 14
izieb (10 štvorposteľových a 4 dvojposteľové), kúpelňa, sušiareň na odev a lyžiareň. S
pôvodnou chatou bola prístavba spojená krytou chodbou. Chata tak mala po r. 1938
celkom 16 izieb so 68 posteľami, ďalej dámsku nocľaháreň so 14 lôžkami a pánsku
nocľaháreň s 20 lôžkami, veľkú a malú jedáleň, zasklenú verandu, z ktorej bol nádherný
výhľad na horský masív Skalky. V podkroví prístavby  bola ešte spoločná nocľaháreň, čo
znamenalo, že v chate mohlo byť ubytovaných až 100 ľudí. Vykurovanie bolo lokálne
železnými pecami, osvetlenie petrolejovými lampami.

Prvým chatárom bol krátku dobu Kornel Samko z Lopeja, po ňom v rokoch 1933 až
1938 bol chatárom Juraj Caban z Nemiec a od 1.6. 1938 Ján Bohúň z Ružomberka.

Po vyhlásení autonómie Slovenska 6.10. 1938 sa Ústredný výbor KČST v Prahe
12.10. 1938 uzniesol, že všetok svoj majetok, nachodiaci sa na Slovensku, odovzdá do
rúk samostatnej slovenskej organizácie – Klubu slovenských turistov a lyžiarov. Tak sa
aj chata na Chabenci dostala do majetku ústredia KSTL.

Chata úspešne slúžila širokej verejnosti až do 16,45 h. 9. septembra 1940. Vtedy ju
totálne zničil oheň, ktorý vznikol nešťastnou náhodou v komíne starej chaty, odkiaľ sa
rozšíril aj na novú stavbu. Účinok ohňa bol katastrofálny. Napriek snahe prítomných, a
hlavne strážcu chaty J. Bohúňa, chata zhorela až do základov. Z horiacej chaty sa napriek

silnému žiaru, hmle, dažďu a vetru, podarilo vyniesť aspoň časť zariadenia, ktoré však
dážď tiež znehodnotil. Z chaty ostali len popraskané kamenné základy a vedľa stojaca
maštaľ, do ktorej sa ukryl zachránený majetok a vyčerpaní záchrancovia.

Vo „vysvedčení o nevine“ vydanom vládnym komisárom obce Jasenie sa uvádza:
„... bolo zistené, že pohorelému KSTL v prípade chaty na Chabenci v obci Jasenie č. d.
117, nemožno pričítať vinu z tohto požiaru a že sa preto nenachádza v trestnom
vyšetrovaní ani pred vynesením rozsudku.“ KSTL si následne uplatnil náhradu škody od
vzájomnej poisťovacej banky Slávia vo výške 616 130,– za zhorenú chatu a inventár.

Vojnové roky a nedostatok finančných prostriedkov však neboli priaznivé pre
obnovenie chaty. Navyše, uvedená suma z poisťovne bola na návrh bývalého predsedu
KSTL Dr. Pitoňáka skoro celá použitá pri výstavbe Kežmarskej chaty, a to napriek
výslovnému príkazu vtedajšieho župného úradu v B. Bystrici použiť túto len na výstavbu
objektov v priestore Nízkych Tatier, hlavne však pri výstavbe chaty na Chabenci. Peniaze
z poistky za chabeneckú chatu však ako keby boli poznačené „karmou ohňa“ – pretože
krutou iróniou osudu, aj Kežmarská chata neskôr ľahla popolom.

V r. 1946 ONV Brezno malo snahu v rámci turistického zveľadenia Nízkych Tatier a
v súvislosti s výstavbou sedačkového
výťahu na Chopok presadiť aj výstavbu
zničených chát na Trangoške a pod Cha-
bencom. V r. 1946–1947 sa v tejto veci
výrazne angažoval aj odbor KSTL Jasenie,
ktorý dostal príspevok vo výške 30 000
Kčs na prípravu výstavby novej Chaty pod
Chabencom a dal vypracovať plány na
znovuvýstavbu chaty. V r. 1946 z finan-
čných prostriedkov, ktoré poskytlo Pove-
reníctvo priemyslu a obchodu a UNRA,
vyčlenilo ústredie KSTL 1 milión Kčs a ONV
Brezno zo svojho rozpočtu na r. 1947
vyčlenil 625 000 Kčs na výstavbu chaty.

Plánovaná chata mala byť modernou dvojpodlažou budovou s murovaným prízemím
a s drevenou hornou časťou. Kapacita chaty mala byť 80 postelí. V r. 1948 sa upra-
vovalo stavenisko, pripravoval a vyvážal sa stavebný materiál.

Ešte začiatkom r. 1949 časopis Krásy Slovenska uvádza: „Na Chabenci je
provizórna chata KSTL, v ktorej môže prenocovať 20 návštevníkov. Pracuje sa na
úprave staveniska pre novú veľkú chatu KSTL. Na Struhárskom sedle pripravili drevo
na stavbu novej chaty na Chabenci, ktoré v jarných mesiacoch dopravia na stavenisko,
takže je oprávnená nádej, že nová veľká chata KSTL na Chabenci bude postavená a
otvorená už v prvých rokoch päťročnice“.

Nádej sa však nenaplnila. Prišiel Víťazný február 1948 a akčný výbor Národného
frontu napriek protestom a nesúhlasu KSTL vydal 6.8. 1949 komuniké, podľa ktorého sa
KSTL začlenil do jednotnej telovýchovnej organizácie SOKOL a celý majetok KSTL sa
previedol na iné organizácie, čím ich v podstate zoštátnil. Výstavba chaty pod Chabencom
sa zastavila. Pripravený materiál sa postupne rozkradol a zničil. Snahy o novú chatu sa
na dlhý čas rozplynuli, ale nádej na ich znovu oživenie po celé tie desaťročia pretrvávala.

Tak ako všetky problémy okolo obnovenia, prípadne navrátenia turistických chát
opätovne do majetku Klubu slovenských turistov po r. 1990, aj vyriešenie problému
výstavby novej chaty pod Chabencom bolo sprvu takmer nereálne. Pre regionálnu
radu KST Banská Bystrica a jej predsedu D. Kaliského to však bola výzva, ktorú sa
nakoniec podarilo naplniť – na tom istom mieste, kde  stála v minulosti veľká turistická
chata Klubu československých turistov pod Chabencom, začala sa v roku 1991 stavba
novej zrubovej útulne.

Rovnako ako v minulosti, aj teraz sa v sťažených poveternostných, ale i neľahkých
finančných podmienkach dokončenie stavby neustále predlžovalo. Až v máji 2001 OÚ
Brezno vydal dočasné povolenie a po splnení všetkých podmienok vydal v júli 2002
povolenie užívania stavby útulňa pod Chabencom. Regionálna rada Klubu slovenských
turistov Banská Bystrica mohla tak v Medzinárodnom roku hôr 28. septembra 2002
odovzdať novú útulňu KST pod Chabencom do užívania pre turistickú verejnosť. V r
2004 previedla regionálna rada KST vlastnícke práva k útulni pod Chabencom na
Klub slovenských turistov v Jasení.

Dušan Kaliský

Útulňa pod Chabencom, foto z r. 1933.


