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V pamiatkovo chránenej budove Domu sociál-
nych služieb ev.cirkvi a.v. Kanaán v Lazovnej ulici
sa nachádza malá miestnosť s krbom. Objekt má
gotické základy a ide o stredoveký vežový dom. I

keď bola táto budova vo svojej histórii niekoľkokrát presta-
vaná a bolo k nej pristavených niekoľko častí, stále sa tu
nachádzajú aj pôvodné stredoveké priestory, ku ktorým
patrí aj spomínaná miestnosť. Miestnosť je zrekonštruovaná
a má príjemný vzhľad, ale inak by nebola až taká výnimočná,
keby sa k nej neviazala zaujímavá legenda.

Podľa nej sa tu mal pred a po výkone práce prezliekať mestský
kat. Prichádzal sem tajnou chodbou zo svojho domu, ktorý sa
nachádzal na druhom konci Katovej ulice, t. j. len niekoľko desiatok
metrov od Kanaánu. Niektorí ľudia dokonca tvrdia, že v minulosti,
v ich detstve, tu boli na stenách aj stopy krvi a v pivnici sa nachádzali
rôzne železá, ktoré pripomínali náradie na mučenie. Toľko legenda.
Aká je pravda?

Zatiaľ nepoznáme žiadny dokument, ktorý by túto verziu potvr-
dzoval ale v archívoch sa nachádza ešte množstvo neprebádaných
listín. Keďže niet jednoznačného faktu, je potrebné uvažovať logicky.
Začnem od konca. Náradie, ktoré sa tu malo nachádzať, mohlo slúžiť
na rôzne účely a jeho prítomnosť v tomto priestore je nelogická,
pretože by sa takéto vybavenie malo nachádzať skôr v samotnej
väznici a tá bola pôvodne v mestskom hrade, neskôr pod hodinovou
vežou. Aj stopy krvi, ak predpokladáme, že na stenách pivnice bola
skutočná krv, sa dajú vysvetliť rôzne. Keďže ide o hospodársky
priestor, mohla to byť aj krv zvierat.

Pokračovanie na strane 2.

Koniec pivnice, ktorej časť presahuje obvod budovy a smeruje ku Katovmu domu.

Voda, jačmeň, chmeľ. Triáda, bez ktorej sa nedá pripraviť
zlatistý mok. Pivo. Nápoj obľúbený v hlbokej minulosti aj dnes.
V historických časoch to nebol mok zlatistý, skôr mútny, ktorý
potreboval pred konzumáciou aj jednoduchú filtráciu. Ale bol
vždy obľúbený, hasiaci smäd za čias Sumerov či Egypťanov.
Postupná evolúcia tohto nápoja dospela k vyššie uvedenej
trojkombinácii. Časy sa menia, technológie výroby piva tiež.
Dnešný sortiment piva je aj u nás podstatne bohatší, než bol
v nedávnej minulosti. Pivo sa varilo aj v historických časoch
nášho mesta. Pozrime sa ako.

Najstaršia doteraz zistená správa o
banskobystrickom pive pochádza z roku
1501. V tomto roku predstavenstvo mes-
ta požiadalo kráľa Vladislava II. udeliť
privilégiá, medzi ktorými je aj právo na
varenie piva. Kráľovské privilégium
obsahuje právo variť jačmenné pivo v
každom dome na teritóriu mesta.
Vyrobené pivo mali predávať a vyvážať v
sudoch aj mimo mesta. Vtedajší pivo-
varníci okrem jačmenného tmavého piva
varili aj pivo svetlé z pšenice. Okrem
mešťanov pivo varil aj mestský pivovar,
ktorý podľa zachovaných archívnych
dokumentov hasil smäd spoluobčanov a návštevníkov počas celého
16. storočia. A po tretie - pivo varila v Banskej Bystrici vo vlastnej réžii aj
vtedajšia Thurzovsko-Fuggerovská mediarska spoločnosť, a to pre
osadenstvo svojich baní a hút. Čapovali ho vo svojich dvoch pivných
krčmách aj v Banskej Bystrici, kde museli čapovanie piva zastaviť v
roku 1519, pravdepodobne pod tlakom mestského magistrátu.

Pokračovanie na strane 3.

Pečatidlo banskobystrického cechu
pivovarníkov z roku 1838 (Zbierka
SSM, B. Bystrica).

Vážení čitatelia, v súčasnej dobe je vo schvaľovacom procese
mestského zastupiteľstva „Plán hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2014 – 2023“.

V Akčnom pláne cestovného ruchu je uvedené opatrenie
využiť kultúrno–historický potenciál mesta. V časti IV. –
Marketing – je vypracovanie podkladov na zápis regiónu do
zoznamu Unesco.

V našom časopise sme niekoľkokrát upozorňovali na dôle-
žitosť tohto zápisu pre rozvoj cestovného ruchu. Podľa môjho
názoru je získanie marketingovej značky Unesco kľúčovým
bodom zvýšenia návštevnosti regiónu. Nádhernú prírodu a
vybudované služby majú aj ostatné destinácie. Je však potrebné
poskytnúť nášmu, ale najmä zahraničnému návštevníkovi dôvod,
prečo by mal navštíviť mesto Banská Bystrica, a čím sme
jedineční v celom svete. Veď meď vyvážaná už od 14. storočia
bola jednou z najžiadanejších surovín na benátskom trhu a
Thurzovsko–Fuggerovská spoločnosť  v 16. storočí krstila zrod
ranokapitalistickej Európy v jej medenej kolíske.

V čísle prinášame spôsob riešenia a je iba na predstavi-
teľoch mesta, či ho využijú.

Pavel Gender
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Najzaujímavejšou časťou legendy je zmienka o tajnej chodbe. I
tu aj pri letmej prehliadke terénu zistíme, že toto tvrdenie má určité
trhliny. Predovšetkým ide o dosť prudko sa zvažujúci svah, v ktorom
by výstavba podzemnej chodby nebola veľmi zmysluplná a reálna,
pretože smerovanie tejto chodby je
súbežné so svahom.

Na druhej strane, jedna z pôvod-
ných pivníc presahuje obvod budovy
približne o dva metre a časť, ktorá
presahuje skutočne smeruje ku
katovmu domu. Pôvodný koniec tejto
pivnice je zničený, ale je možné, že
tu bol v minulosti ďalší vchod, pretože
ak by pivnica bola ešte o niekoľko
metrov dlhšia, dostala by sa nad úro-
veň terénu. Predpokladajme, že to tak
bolo a že na koniec chodby nad-
väzoval nejaký múrik, ktorý mohol
byť čiastočne prekrytý strechou.
Keďže takto by poskytoval určitú
ochranu pred nežiaducimi zrakmi, je možné, že tu má korene
legenda o tajnej chodbe.

Existenciu tajnej chodby nie je možné vylúčiť aj z iného dôvodu. V
Lazovnej ulici je zachytená a potvrdená minimálne jedna takáto chodba.
Predpokladá sa však, že práve v priestoroch v okolí budovy Kanaánu
mohli podobné chodby vyúsťovať. Tieto chodby však zvyčajne plnili

viac funkcií, než len bezpečnú únikovú chodbu, často to bola najmä
odvádzacia kanalizačná funkcia. A jedna takáto stredoveká kanalizačná
chodba sa nachádza aj pri budove Kanaánu. Narazili na ňu v roku 2002
pri rekonštrukčných prácach a je dodnes zachovaná.

Otázny je aj dôvod, prečo by sa
mal chodiť kat tajne prezliekať do
vedľajšej budovy, keď sa mohol
prezliecť aj vo svojom vlastnom
dome.  Kat bol v meste dobre známou
osobou. Zvyčajne nechodil zahalený
ani pri popravách. Hlavy si zahaľovali
skôr mladí slobodní pomocníci, ktorí
si chceli zachovať určitú anonymitu,
zvyčajne preto, aby si mohli nájsť
manželky.

Viacero logických faktov hovorí
v neprospech legendy, ale história
už pre bádateľov neraz pripravila
prekvapenie.  Ako sa hovorí: „Bez vetra
sa ani lístok na strome nepohne“. Mož-

no ďalší výskum prinesie fakty, ktoré potvrdia alebo vyvrátia pravdivosť
legendy a ozrejmia dôvody, ktoré k nej viedli a možno, že sa už prav-
du nikdy nedozvieme. Dnes by sme sa mali skôr, ako nad pravdi-
vosťou tejto legendy zamyslieť nad tým, či ju nedokážeme využiť
napríklad v prospech cestovného ruchu a takto pomôcť mestu.

Richard R. Senček

Pokračovanie zo strany 1.

Fotografia budovy dnešného Kanaánu z r. 1895.

Mesto Banská Bystrica a jej blízke okolie je obkolesené vencom
hôr. Z hľadiska strategického významu to v minulosti bolo celkom
prijateľné a vítané.  Z hľadiska hospodárskeho významu pri postupnom
rozvoji národného hospodárstva, hlavne priemyslu a obchodu, to už
bola iná otázka. Aj poprední činitelia  slávneho mesta to veľmi dobre
chápali a hľadali cestičky pre čo najkratšie spojenie s Ružomberkom,
Kremnicou, ako aj smerom na susedný Turiec. Alternatívnych riešení
pre každý smer bolo hneď niekoľko. Ako obyčajne, vždy sa najviac
diskutovalo o finančných nákladoch.

Kremnica - malebné mestečko s bohatou históriou  z doby zlatého
opojenia - situovaná za Kremnickými vrchmi priam volala už niekoľko
storočí po vybudovaní  rýchleho spojenia. Dve slávne banícke mestá,
ktoré si takmer videli do kuchyne, však po dlhé storočia márne čakali
na zázrak.

Z banskobystrickej strany tu však bolo „Tajovské pokušenie“. V roku
1868 sa ako blesk rozšírila  zvesť, že je tu možnosť vybudovať železničnú
trať Banská Bystrica - Sučany. Podľa dobových záznamov mala trať
viesť cez Tajov a cez Görgeyho  tunel.

Slávny tunel upútal pozornosť v rokoch 1848 – 1849, keď na
Schrancenstein, teda cez Skalku vedúcu cestu, bolo vyslaných 400
baníkov, aby cestu pri Tajove dali do užívateľného stavu a odstrelili tam
vyčnievajúce bralo.

V máji 1868 boli pozvaní predstavitelia zainteresovaných obcí, aby
sa vyjadrili k danej problematike a posúdili možnosti výstavby. Pozvaní
boli zástupcovia Banskej Bystrice, Podlavíc, Skubína, Tajova, Králik,
Kordík a Harmanca. Argumenty boli „pre“ i „proti“. Všetkých strašil ťažko
prístupný Görgeyho tunel, ktorý bol navyše v dezolátnom stave. Niet
sa čo diviť, veď dvadsať rokov tu len líšky behali. Harmančania sa do
diskusie ani nezapájali, veď pre nich bolo nemysliteľné cez kopec
dochádzať k vlaku 6 kilometrov! Nakoniec výsledok mnohých porád
bol ten, že minister dopravy celý projekt zastavil pre nerentabilnosť. A
na celý projekt sa časom zabudlo!

Nová nádej na možnosť spo-
jenia Banskej Bystrice s Kremnicou
prišla o 64 rokov neskôr! Okresný
úrad v Banskej Bystrici poslal prípis
tohto znenia, adresovaný na Okolný
notariát v Banskej Bystrici:

Vybudovanie spojky Banská Bystrica – Kremnica.
Zástupca Krajinského úradu v Bratislave  prevedie prehliadku

možných trás silničnej spojky Kremnica – Ban. Bystrica dňa 14. a
15. júna 1932.

Sraz účastníkov na okresnom úrade v Kremnici dňa 14. júna
1932 o 1 12 hod.

Prvá alternatíva bola by z Kremnice cez „Skalku“ a prekračovala
by horský hrebeň v sedle „Schrancenstein“ vo výške 1170 m a od
tohto bodu bolo by treba vyhľadať dve alternatívy.

a/ Smerom cez Tajov / s pokračovaním po vicinálke B. Bystrica
– Tajov – Králiky /.

b/ Smerom na samotu „Ortúty“ / s pokračovaním po vicinálke
Radvaň – Malachov/.

Druhá alternatíva bola by z Kremnice k hostincu „Ku hajníkovi“
a ďalej sedlom na kóte 1187 / u vrchu „Tri kríže“/ k samote „Ortúty“
/ s pokračovaním po vic. ceste Radvaň – Malachov/.

O tom upovedomujem všetkých záujemníkov.
V Banskej Bystrici, dňa 4. júna 1932. Za okresného náčelníka:

Ing. B. Chmelík.

Naše noviny 9. augusta 1935  píšu: Mesto obdržalo prípis, má byť
stavaná vicinálna cesta Tajov – Kremnica asi za 5 miliónov  Kč. V páde,
že na túto cestu poskytne aspoň  75 %  subvencií, tak by zainteresované
obce: Banská Bystrica 120, Tajov 50, Jabriková 25, Kordíky 50 a
Kremnica 220 tisíc Kč hradili. Obce si to dajú do budúcoročných
rozpočtov, - platba ešte nie je záväzná!

A striedali sa roky, striedali sa ľudia a projekty pomaly odchádzali
do zabudnutia!

                                                                              Michal Kiššimon



BYSTRICKÝ PERMON 2014 - 04

Jednotliví remeselníci sa v meste Banská Bystrica organizovali do
cechov. Tak vznikol aj cech pivovarníckeho remesla, ktorého štatúty
pochádzajú z roku 1635. Život pivovarníkov  podrobne zachytáva
cechová kniha, ktorej počiatky siahajú do roku 1701. Podľa jednotlivých
zápisov môžeme po viac ako sto rokoch spoznávať život bansko-
bystrických sládkov. Ich počet v meste v priebehu 18. storočia kolísal,
čo súviselo s celkovou hospodárskou situáciou v meste. Cena piva
závisela od ceny obilia, vo Zvolenskej stolici sa v roku 1758 cena holby
piva pohybovala okolo 1 grajciara (1 holba = 0,70 litra).

Pôvod dnešného pivovaru Urpín možno hľadať
s najväčšou pravdepodobnosťou v niek-torom z
rodinných pivovarov. Usudzujeme tak na základe
rodinných vzťahov neskorších majiteľov. V roku
1854 mali právo variť pivo štyria pivovarníci (B.
Bystrica mala vtedy 5113 obyvateľov). Medzi nimi
nachádzame aj Jozefa Boršického (1860 - 1872),
ktorému toto právo  udelil mestský magistrát v roku
1830. Menovaný bol zároveň od roku 1834
árendátorom pivovaru v neďalekej Uľanke
(árendátorom tohto pivovaru mohol byť aj skôr).
Variť zlatistý mok bolo v rodine Boršických, zdá
sa, tradíciou. Otec Jozefa Boršického František a
jeho matka Veronika (pochádzala z Čiech) sú tiež
známi varením piva. A brat Jozefa Boršického
Anton krátku dobu si prenajímal pivovar vo
Vyhniach (1838). Do tejto rodiny Boršických sa
2. júla 1833 priženil banskobystrický zlatník Alojz
Herritz. Narodil sa 2. augusta 1804 na Starých
Horách. Pôvodne sa menoval Hric. Čo ho viedlo
k ponemčeniu priezviska, ktoré v tomto tvare
dôsledne používali aj jeho potomkovia, nevieme.

Zo zachovaných archívnych matričných
zápisov sa dozvedáme, že s manželkou Annou
Boršickou mal 8 detí (5 synov a 3 dcéry, niektoré
z detí zomreli v detskom veku). Najstarší syn
Alojza Herritza Rudolf (nar. 18. apríla 1836) spolu s bratom Júliusom
(nar. 13. decembra 1837) ešte za živa starej matky a otca Alojza boli
známi ako pivovarníci. Po otcovej smrti (1862)
bratia spoločne zveľaďovali rodinný pivovar.

V roku 1867 vybudovali neďaleko Kaplnky sv.
Jána pod Urpínom vhodné pivnice na uskladnenie
piva. Spoločenské postavenie a majetkovú pozíciu
si Rudolf Herritz vylepšil sobášom dňa 26. júna
1869 s Vilmou, dcérou dlhoročného banskobystric-
kého richtára Kazimíra Wachtlera (1814 - 1872).
Spoločné podnikanie bratov Herritzovcov sa
skončilo náhlou smrťou Júliusa 3. augusta 1869.
Dňa 29. apríla 1876 bola firma „Rudolf Herritz
pivovarník“ zapísaná aj do Firemného registra
Krajského súdu v Banskej Bystrici, a v tom istom
roku sa Rudolf Herritz stal významným členom
bankového spolku v Banskej Bystrici. V rodine
Rudolfa Herritza sa narodilo 5 detí. Syn Július (nar.
16. marca 1875) sa stal otcovou oporou a dedi-
čom pivovaru. Výmaz (t.j. zápis, ktorým sa rušia
údaje) tejto firmy ako pivovarníckej bol 28. 11. 1891,
keď sa firma zmenila na firmu predávajúca víno.

Táto nová firma existovala do 20. marca 1910,
keď bola vymazaná z firemného registra
jednotlivcov. V roku 1901 zomrel R. Herritz a
vlastníkom pivovaru sa stal jeho syn Július. Od roku 1904 sa Herritzovci
venovali aj  výrobe liehových nápojov. Táto firma zanikla roku 1939.
Vymazaná bola až 22. novembra 1952. Herritzovský pivovar sa dostal
do rúk prenajímateľov. Z 27. októbra 1888 pochádza dohoda o vzniku
novej firmy pod názvom Grün et Popper. Živnostenský list pre túto novú
firmu vydalo mesto Banská Bystrica 21. novembra 1888. Spoločníkmi
novovzniknutej firmy boli židovskí podnikatelia Jozef Grün, pivovarník z
Banskej Bystrice a Móric Popper, obchodník z Lučenca. Títo spolo-

čenské podnikanie potvrdili 19. januára 1889 v Banskej Bystrici.  Jozef
Grün bol synom staviteľa Šalamúna Grüna. Narodil sa  roku 1840 v
Strečne. Za manželku mal Emíliu Popperovú. Ich syn Ármin po vystúpení
Mórica Poppera zo spoločnej firmy, 28. októbra 1892 nastúpil na miesto
a stal sa s otcom spoluprenajímateľom pivovaru. Živnostenský list pre
Ármina Grüna bol vystavený v Banskej Bystrici 15. júla 1892. Týmto
vznikla obchodná spoločnosť, ktorej názov znel: Jozef Grün a syn
(pochopiteľne v maďarčine a nemčine). V rokoch 1894-95 vyrobili ročne
13 600 hl piva. V roku 1898 požiadal Jozef Grün o povolenie prestavať

komín na pivovare a zaviesť telefón.
Po smrti Jozefa Grüna (12. apríla 1903)

dochádza opäť ku zmene názvu firmy. Ármin
Grün, podľa zápisnice o zmene priezviska z 21.
decembra 1904, bol 23. decembra 1904
zapísaný už ako Ármin Zsolnai. Dňa 3. júla 1905
požiadal opäť o zmenu názvu firmy, takže od 15.
júla 1905 ním prenajatý pivovar sa volá Herkules
(Herkules sörfőzole Zolnai Ármin). Pod týmto
názvom pracoval pivovar do 2. novembra 1927,
potom už len ako Ármin Zsolnai pivovar so sídlom
v Banskej Bystrici.

Bystrické pivo získalo ocenenie na gastro-
nomickej výstave v Bratislave v roku 1908, ďalšie
pocty mu boli udelené vo forme „Grand prix“ v
roku 1909 v Paríži, Londýne a Ríme. Išlo o 12o,
pivo zákonom chránené, ktoré bolo plnené do
pollitrových fliaš pod názvom ZLATO PRAMEŇ.

V rokoch Slovenskej republiky na základe
rozhodnutia Ústredného hospodárskeho úradu
v Bratislave zo dňa 20. augusta 1941 číslo 46
623/3b - 1941 nemohol byť prenajímateľom
Žid. Ján Beňuš, prokurista a obyvateľ Banskej
Bystrice, požiadal o zápis pivovaru do ob-
chodného registra spoločenských firiem ako Ján
Beňuš a spol., Pivovar a sladovňa Banská

Bystrica. Firma sídlila na Hornej ulici č. 6. Bola to verejná obchodná
spoločnosť s pôsobnosťou od 8. septembra 1941. Spoločníkmi vo fir-

me boli Ján Beňuš (so 76% účasťou) a pre-
najímateľ Ármin Zsolnai (s 24 % účasťou).
Zastupovať firmu bol oprávnený iba Ján Beňuš,
to isté sa týkalo aj podpisovania – značenia firmy.

Ján Žilák

TAKMER ZABUDNUTÉ RECEPTY
GRAMATIKA (študentská polievka)
Do hrnčeka nakrájaj chlieb, by ho bolo tak

nad polovicu, potom ho zalej studeným PIVOM,
pridaj trochu  kmínu (rasce), osoľ to a nechaj
variť, až kým sa chlieb nerozvarí. Do iného
hrnčeka vraz tri celé vajcia, daj k nim kúsok
masla, tri deka cukru a koflíček hustej, kyslej
smotany, dobre to premiešaj a potom vlej do
polievky. Nechaj to za ustavičného miešania
ešte chvíľu povariť.

DEDKOV KASTRÓL (M. Žofajová, Rabča)
250 g bravčového bôčika, 250 g brav-

čovej pečene, 600 g zemiakov, 1 cibuľu, 500
ml mäsového vývaru, 100 ml PIVA, bazalku,
soľ, mleté čierne korenie

Bôčik nakrájame na kocky, dáme do kastróla, osolíme a
okoreníme. Pridáme nadrobno nakrájanú cibuľu a bravčovú pečeň
pokrájanú na kocky. Opäť osolíme a okoreníme. Navrch poukladáme
kolieska očistených zemiakov a posypeme ich nakrájanou bazalkou.
Všetko podlejeme vývarom a pivom. Prikryté pomaly dusíme asi 30
minút. Podávame s dusenou zeleninou ozdobenou kolieskom póru.

Dobrú chuť!

Artikuly banskobystrického pivovarníckeho cechu
z roku 1636 (ŠOKA, B. Bystrica).

Obnovené artikuly banskobystrického pivovarníckeho
cechu z r. 1699 už v slovenčine (ŠOKA , B. Bystrica)

Pokračovanie zo strany 1.
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„Pamiatka UNESCO“. Tento neoficiálny, no verejnosti známy a
zaužívaný pojem vyjadruje zaradenie vybraných objektov alebo území
do medzinárodnému Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného
dedičstva. Deje sa tak na základe Dohovoru o ochrane svetového
prírodného a kultúrneho dedičstva prijatého na 17. zasadnutí generálnej
konferencie UNESCO 16. novembra 1972. Jeho cieľom bolo vytvoriť
medzinárodne akceptovateľné podmienky na zachovanie takých
prírodných útvarov, území a výtvorov človeka, ktoré – ako pôvodné
(autentické) materiálne dokumenty – nenahraditeľným spôsobom
dokumentujú vývoj Zeme a ľudského spoločenstva na nej.

S odstupom viac ako 40 rokov od prijatia Dohovoru sa ukazuje, že
je to jedna z najúspešnejších medzinárodných dohôd: pristúpili k nej
takmer všetky štáty sveta (ich počet v súčasnosti už prekročil číslo
180). Všetky sa usilujú, aby pamiatky z ich územia sa dostali do
Zoznamu, no zároveň – v prípade ohrozenia niektorej z už zapísaných
– partnerské krajiny sa spájajú v pomoci na záchranu ohrozených. Za
vyše 40 rokov platnosti Dohovoru sa pojem a obsah svetového kul-
túrneho (resp. prírodného) dedičstva stal všeobecne a celosvetovo
uznávaný. Dnes je synonymom kvality, atribútom lokálnej i medziná-
rodnej prestíže, často „obchodnou značkou“ s perspektívou komerčnej
úspešnosti.

„Je to totiž obrovská pocta,“ konštatuje Michal Beneš, tajomník
pre kultúrne záležitosti UNESCO na Ministerstve kultúry ČR, a ďalej
doznáva, že „zápis pamiatky do Zoznamu svetového kultúrneho a
prírodného dedičstva je aktom, ktorým celé svetové spoločenstvo
uznáva, že »toto je čosi, čo je na celom svete výnimočné a jedinečné,
je to niečo, čo je naším spoločným dedičstvom a čo sa zaväzujeme
chrániť jeden pre druhého a v záujme nás všetkých – pre všetky národy
sveta«. Byť zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva znamená stať
sa členom akéhosi vysoko prestížneho a elitného klubu, akousi šľachtou
medzi pamiatkami.“ Zároveň však, je to aj akt prijatia zodpovednosti –
za ochranu, za včasnú a primeranú údržbu, vhodné využívanie, sprístup-
nenie i vysvetľovanie verejnosti, za permanentnú starostlivosť. A tiež
pripravenosť všetky aktivity v dosahu tohto dedičstva podriadiť jeho
ochrane a medzinárodnému výboru Dohovoru pravidelne podávať
„odpočet“ o výsledku ochrany a realizovanej starostlivosti.

Vykonávacia smernica k Dohovoru stanovuje postup, ako sa
navrhnutá kultúrna alebo prírodná pamiatka môže dostať do tohto
neobyčajného zoznamu a čo k tomu treba. Nie je toho málo a nie je to
jednoduché. Každá oficiálne nominovaná pamiatka je viacnásobne
preverovaná, hodnotená a porovnávaná – či je naozaj tým najlepším z
najlepšieho na svete. Táto prísnosť výberu spôsobila, že zápis do
Zoznamu svetového dedičstva sa chápe ako vec cti pre každú krajinu,
ako uznanie jej kultúrnej minulosti a tiež vyspelosti jej pamiatkovej
starostlivosti.  Preto tá vážnosť i prísnosť pri výbere, preto aj záujem o
zápis do Zoznamu.

Napriek tejto náročnosti, nový zápis nie je nedosiahnuteľný.
Potvrdzujú to všetky doteraz úspešné nominácie zo Slovenska: Banská
Štiavnica a technické pamiatky v jej okolí, Vlkolínec, Levoča, Spišský
hrad a pamiatky v jeho okolí, Bardejov, Drevené chrámy slovenskej
časti Karpatského oblúka; ako prírodné pamiatky sú v Zozname sve-
tového dedičstva Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu, Karpat-
ské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka.

Aká je pravdepodobnosť úspešnej nominácie v tejto celosvetovej
„tlačenici“ ? Majú ďalší naši adepti reálnu nádej uspieť?

O úspešnosti nominácie rozhoduje viacero skutočností. Podstatná
časť z nich je v rukách navrhovateľov. Najdôležitejším faktorom je
správna voľba kategórie a „vyhmatnutie“ takých špecifických kvalít, ktoré
ešte nie sú zapísané pri žiadnej inej pamiatke Zoznamu. Jednou zo
zásad zápisu do Zoznamu totiž je, že každý kultúrny fenomén môže byť
v Zozname zastúpený len jedným zápisom. V prípade variantných preja-
vov jedného fenoménu je možný zápis aj viacerých oddelených lokalít
formou tzv. sériového zápisu (u nás to boli Drevené chrámy...). Niektoré
kategórie sú totiž už také bohaté (až preplnené), že nová nominácia
má veľmi malú šancu presadiť sa (napr. historické mestá). Iné sú však
oveľa slabšie zastúpené – a tam je šanca väčšia.

Posudzujúc doterajšiu situáciu sa ukazuje, že potenciál byť
úspešným by mohol mať návrh na zápis Oblasť protoindustriálnej éry

Európy, v kategórii Priemyselná
lokalita. Ide o územia v okolí miest
Kremnice, Banskej Bystrice a pries-
torov medzi nimi s ich priemyselným
dedičstvom zachovaných pamiatok
na banícko-metalurgickú produkciu
medi a drahých kovov z obdobia
14. – 18. storočia, kde sa formovali a rozvíjali postupy neskôr uplatnené
v procesoch industrializácie svetovej civilizácie.

Nevyhnutnými podmienkami úspešnosti nominácie je, aby už v čase
podávania nominačného projektu navrhované územie a relevantné
objekty boli:

- pamiatkovo uznané a chránené na národnej úrovni,
- zaradené ako aktívne prvky do územne príslušných programov

hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Len pri splnení týchto podmienok medzinárodný Výkonný výbor

svetového dedičstva ďalej skúma dokumentáciu nominačného projektu,
ktorá musí byť spracovaná podľa stanovenej štruktúry. Posudzovanie, či
jednotlivé lokality spĺňajú kritériá a podmienky autenticity, vykonáva
Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla (ICOMOS), v prípade návrhu lokalít
priemyselného dedičstva v spolupráci s Medzinárodným výborom pre
zachovanie priemyselného dedičstva (TICCIH). Takto zložená medzinárodná
skupina odborníkov následne overuje predloženú faktografiu návrhu a
splnenie Dohovorom stanovených kritérií oprávňujúcich schválenie zápisu,
a to aj osobnou návštevou nominovanej lokality. Výsledné posúdenie návrhu
a splnenia kritérií formou záverečnej posudzovacej správy komisia predkladá
Výboru svetového dedičstva na schválenie. Až po kladnom výsledku
schválenia sa uskutoční samotný zápis do Zoznamu a nominovaná lokalita
o tom dostane písomný dokument.

Proces schvaľovania nominačného projektu môže trvať aj viac rokov,
v závislosti od termínu podania a komplexnosti návrhu. Zámer podať
nominačný projekt sa zverejňuje vopred - zaradením pripravovanej
lokality na tzv. Predbežný zoznam (Tentative list) pripravovaných návrhov.
Zaradenie do predbežného zoznamu predchádza oficiálnemu podaniu
nominačného projektu: vyžaduje sa už v období, keď nominačný návrh
sa pripravuje a požadovaná dokumentácia návrhu sa ešte spracúva. Je
to z dôvodu efektívnosti, transparentnosti aj objektivizácie následného
hodnotenia a ako možnosť vyjadriť sa k návrhu pre všetky partnerské
krajiny Dohovoru.

Pamiatok a stôp dokumentujúcich banskú, hutnícku a ďalšiu spra-
covateľskú výrobu v stredoslovenskej banskej oblasti z obdobia 14. –
18. storočia, vrátane pamiatok vedy, techniky, vzdelanosti, organizácie
verejného, kultúrneho a hospodárskeho života, sociálnych väzieb a
životných tradícií (tak, ako to definuje medzinárodná Charta priemy-
selného dedičstva) máme na tomto území ešte dosť. V návrhoch
rozvojových programov sa však v súčasnosti zatiaľ neuvažuje s ich
aktívnym, resp. novým konverzným využitím. Nechránené vzácne a
jedinečné (aj svetovo unikátne) doklady tej epochy sa rýchlo a nenáv-
ratne strácajú, čím sa perspektívne zmenšuje šanca uspieť pri zápise
do výberovej skupiny svetového kultúrneho dedičstva.

Je preto na verejných autoritách aj iniciatívnych skupinách z
dotknutých miest a obcí, aby prijali zreteľné rozhodnutie vo vzťahu k
naozaj vzácnemu a neopakovateľnému dedičstvu nášho regiónu – v
prospech jeho zachovania a nového aktívneho využitia. Iniciovanie
zápisu do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva môže byť účinným
spúšťacím podnetom.

Eva Kráľová
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Časť 2.
Možnosť na zapojenie samotného mesta a jeho slovenských vlastencov

sa naskytla až počas zimnej výpravy, kedy sa ťažisko cisárskych i
maďarských síl presunulo na stredné Slovensko do oblasti banských miest.
Spolu s cisárskym vojskom sa do Banskej Bystrice dostali aj členovia
slovenskej dobrovoľníckej výpravy, bojujúcej pod cisárskymi zástavami.

Hneď na začiatku treba upozorniť, že v Banskej Bystrici nevzniklo
hnutie1 podobné tomu v Brezne, Ľubietovej2 či Pukanci. Silné maďarizačné
tendencie, viaceré zákazy slovenskej spolkovej a  osvetovej činnosti, spolu
s absenciou slovenského zemianstva a bohatých mešťanov pri podieľaní
sa na buditeľskom živote spôsobili, že to ani nebolo veľmi pravdepodobné
práve v sídelnom meste stolice (maďarská stoličná vrchnosť si to už kvôli
svojmu postaveniu jednoducho nemohla
dovoliť – prísť o „zázemie“ vo vlastnom meste).

V čase, keď už maďarské a cisárske vo-
jenské jednotky stáli proti sebe v plnej poľnej,
teda na jeseň 1848, bolo územie Slovenska
hlavným terčom bojových stretov. Prvá výprava
slovenských dobrovoľníkov, tzv. septembrová,
vedená českými dôstojníkmi Bedřichom Bloud-
kom, Bernardom Janečkom a Františkom Za-
chom, síce neoslávila úspech, no na slovenské
obyvateľstvo mala veľký morálny vplyv.
Sústredila sa však na západné Slovensko, a k
Banskej Bystrici sa vôbec nepriblížila. Život v
meste sa však predsa len v niečom zmenil.
Školský rok začal v dôsledku revolúcie až v
novembri, vyučovalo sa nesúvisle a s nepo-
kojným vedomím.

Koncom roka 1848 bola na stredné Pova-
žie, Žilinu a Kysuce vyslaná banskobystrická
stoličná garda, v očakávaní vpádu ďalšej
kontrarevolučnej cisárskej výpravy poľného
maršala, kniežaťa Windischgrätza, tentoraz v súčinnosti so slovenským
dobrovoľníckym zborom. Predpoklad uhorskej krajinskej vlády bol správny
a aj banskobystrické jednotky boli nasadené v bitke pri Budatíne dňa 11.
decembra 1848.

V januári nasledujúceho roku ustupovalo maďarské (honvédske) vojsko
od Banskej Štiavnice a Kremnice smerom na Banskú Bystricu. Mestská
rada, z obavy o bezpečnosť mesta a jeho obyvateľov, vyslala delegáciu k
uhorskému vládnemu komisárovi stredoslovenských banských miest,
Ľudovítovi Benickému.3 Ten nechal vybudovať barikádu v Harmaneckom
sedle na severovýchod od mesta. V noci z 20. na 21. januára4 prešli ma-
ďarské jednotky, vedené generálom Arturom Görgeyom, v hlbokom snehu
Kremnické vrchy5. Po obsadení mesta veľkým množstvom vojakov nastal
zásobovací kolaps potravín. Maďarskí povstalci sa v Banskej Bystrici zdržali
až do 26. januára, kedy sa pohli ďalej na východ proti toku rieky Hron.

Cisárske vojsko, pod velením generála baróna Jablonowského, v
ktorom sa nachádzali aj oddiely slovenských dobrovoľníkov, obsadilo
mesto bez boja dňa 31. januára. Po nastúpení jednotiek - v sprievode
hudby a pred biskupským palácom6 na hlavnom námestí - zaznela
modlitba a trikrát „vivat“. Privítaciu reč predniesol mešťanosta a syn
prachárskeho majstra, Jozef Petrikovich ml. zas prehovoril k slovenským
dobrovoľníkom v rodnom jazyku. Zástavy na mestskom a stoličnom dome
boli vymenené za cisársku čierno-žltú.

O dva dni neskôr, večer 2. februára, prišiel do Banskej Bystrice Ľudovít
Štúr. Ubytoval sa v hostinci U Raka, kde prijímal návštevy. Po odchode
armádneho veliteľa Jablonowského nechal zvolať mimoriadnu schôdzku
do stoličného domu na 5. februára, ktorá však bola neustále prerušovaná
prejavmi nesúhlasu nad nedodržanými maďarskými sľubmi. O jeho návšteve
sa v prameňoch píše toto: „2./2. večer prišol Štúr... [...] a sestúpil v hostinci
u Rakov. Tu bolo chýrov plnô mesto. Medzi Slovákmi radosti mnoho. Do
4-ho prijímal len jednostajne návštivy a ucty. 5-ho ráno dál zvolať zbor...
[...] Vstúpiac do sály medzi vyvolávaním „Sláva mu“, zaujal hned prednô
miesto a započal slovensky rečniť... [...] Prvá to bola asi reč slovenská v
téjto sale držaná. [...] Kým sa Štúr tuná bavíl, Hurban išol do Liptova a
Turca poriadky robiť.“

S príchodom cisárskych jednotiek nastala, vďaka priaznivým
podmienkam, výmena na postoch v mestskej rade i v stolici. Na vysoké
miesta sa tak dostali slovenskí vlastenci. Stoličným podpredsedom

(vicežupanom) sa stal Karol Kuzmány, sudcom Matej Slabej7, hlavným
notárom Samuel Bodorovský. V mestskej rade zasadol, medzi inými, aj
Michal Rárus8. Za úradnú a súdnu reč bola vyhlásená slovenčina. Význam-
ným činom (dočasnej) stoličnej správy bolo poďakovanie cisárovi za
národné zrovnoprávnenie a užívanie slovenského jazyka. Za povšimnutie
stojí aj návrh na zriadenie slovenského veľkokniežatstva v rámci uhorskej
koruny s Banskou Bystricou ako jeho hlavným mestom.

Medzitým postupovalo slovenské dobrovoľnícke vojsko ďalej na východ
do severného Gemera so zámerom sledovať maďarských honvédov veliteľa
Görgeyho. 26. februára sa však dobrovoľníci stretli s gemerskou stoličnou
gardou a toto stretnutie vyvrcholilo v bitke pri Muráni. Jeden dobrovoľnícky
oddiel kapitána Modrániho ustúpil späť na Horehronie, odkiaľ poslal žiadosť

o pomoc na posádkové veliteľstvo do
Banskej Bystrice. Mylne však pred-
pokladal, že pri Muráni narazili na
honvédov. Banskobystrické veliteľstvo
jeho žiadosť o posily akceptovalo, a
už nasledujúci deň (27. februára) ďalej
delegovalo na posádkové veliteľstvá
do Kremnice a Banskej Štiavnice.
Pomocné jednotky skutočne prišli, tak
ako o tom svedčí aj správa posádko-
vého veliteľa podmaršalovi Kempenovi
z bratislavského dištriktu z dňa 3.
marca 1849 o ich návrate domov.

Situácia sa však menila, a v apríli
boli slovenskí čelní predstavitelia -
dôsledkom nového pohybu maďar-
ských vojsk - donútení z Banskej
Bystrice odísť. V máji sa v Banskej
Bystrici dostala k moci maďarská
vrchnosť, za mešťanostu bol zvolený
Karol Szigethy, a slovenské obyva-

teľstvo sa neobišlo bez represálií.

 Poznámky:
1 Myslí sa verejné vystúpenie slovenskej inteligencie a meštianstva spolu s poddaným

ľudom v prospech národného obrodenia a v súlade so Žiadosťami slovenského národa,
vyhlásenými 11. mája 1848 v Liptovskom Sv. Mikuláši.

 2 Dňa 1. apríla 1848 sformulovalo mestské predstavenstvo petíciu pre vládu so
slovenskými národno-demokratickými požiadavkami. Spolu s výzvou o podporu rozoslalo
túto petíciu aj ostatným mestám Zvolenskej stolice. Neúspešne – stoliční úradníci zabránili
verejnému vystúpeniu Karola Kuzmányho, Jána Chalupku a ďalších na májovom stoličnom
zhromaždení. V ovzduší danej doby nemožno túto petíciu považovať za prvoaprílový
žart.

 3 Bol tiež hlavným organizátorom vojenských akcií proti slovenským dobrovoľníkom
a cisárskym vojskám operujúcim na Slovensku.

 4 Görgeyho armáda bola ubytovaná v budove evanjelického gymnázia. Po odtiahnutí
maďarských vojsk cisárske jednotky využívali školu ako nemocnicu. Umiestnili tu 50
ranených, o ktorých sa mal starať školník. Učitelia žiadali mestskú radu o uvoľnenie
budovy pre riadne vyučovanie.

 5 Hoci menšie maďarské oddiely sa nachádzali v okolí mesta už predtým – v Radvani,
Badíne, Podlaviciach.

 6 Biskupom bol od roku 1845 Jozef Rudňanský, slovenskými vlastencami neveľmi
obľúbený a označovaný za prívrženca košútovsko-šovinistického myslenia. Svojho úradu
sa vzdal 14. marca 1850 v prospech Štefana Moyzesa, ktorý po ňom nastúpil 21. júla.

 7 V roku 1850 sa ako hlavný prokurátor krajského súdu Zvolenskej stolice ohradil
proti zavedeniu nemčiny ako rokovacej reči. Samozrejme, v nemčine.

 8 O. i. bol aj kráľovským komisárom a po porážke maďarskej revolúcie aj županom
Zvolenskej stolice (do 1853).

Milan Georgievski
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V 19. storočí v národnom živote Slovákov z hľadiska konfesionálnej
príslušnosti zohrala popri štúrovcoch významnú úlohu i družina slottovsko-
radlinskovská. Po meruôsmych rokoch prevzala od štúrovcov kormidlo
slovenských pohybov v národných podujatiach nasledujúcich desaťročí.
Družina slottovsko-radlinskovská dala výraz nielen svojej príslušnosti
ku katolicizmu, ale stvorila vedľa celonárodnej Matice
aj katolícko-národnú inštitúciu – Spolok svätého Vojtecha.
Príslušníkmi tejto družiny boli takmer samí katolícki kňazi
– predovšetkým Juraj Slotta-Rajecký, Andrej Radlinský,
ďalej Michal Chrástek, Martin Čulen, Janko Palárik,
Andrej Caban a iní.

Duchovne k nim patril i Július Plošic (23. 5. 1819
Budča – 19. 5. 1899 Kremnica). Ako národný dejateľ a
drobný pracovník bol výrazným nositeľom najpríznač-
nejších atribútov tejto skupiny. Zo svojich pôsobísk
zasahoval do verejných pomerov tých čias, uplatňujúc
svoju bojovnú povahu na obranu ohrozených národných
pozícií. Metódou jeho ľudovýchovnej práce nebolo
znižovať sa na dedinskú úroveň, ale naopak, uvedo-
movať a dvíhať ľud na vyšší mravný stupeň.

Július Plošic nemal mať celkom obyčajný život, bolo
mu predurčené neúnavne sa boriť životom, stať sa pastie-
rom ľudských duší v dobe, ktorú nijako nemožno nazvať
ľahkou. Bol nadaný a usilovný. Vyplnili sa matkine modlitby a v roku 1844
sa mohla zúčastniť synovej vysviacky za kňaza v Banskej Bystrici po
skončení bohosloveckých štúdií, ktoré boli preňho i dôkladnou školou
rodolásky. Pôsobil ako katolícky kaplán v Beňuši, Kunešove, Kremnici,
vo Veľkých Uherciach, v Novej Bani a Banskej Bystrici.

Tento vzácny človek nikdy nezaháľal. To najlepšie, čo dostal od Stvoriteľa
do vienka, nepremárnil. Rozvíjal to v sebe aj v iných, ktorí mu boli zverení.
Plošic do plného života vstúpil v čase, keď v demokratických snahách
štúrovcov mali veľký význam hospodárske a vzdelá-
vacie spolky, najmä čitateľské a spolky miernosti. Ako
kaplán v Kunešove stáva sa dušou tejto činnosti na
Pohroní. Významnou mierou sa zaslúžil o založenie
Pohronského spolku, ktorého cieľom bolo upevňovať
v ľude mravnosť i nábožnosť a čo najintenzívnejšie
zveľaďovať jeho duchovné hodnoty. Plošic sa neúnav-
ne staral o prosperitu spolku, ktorému odovzdal svoju
osobnú bibliotéku a aj za krátky čas jeho trvania mu
vtisol svoj osobnostný zápal za slovenské veci a za
odalkoholizovanie našich dedín. Svojimi kázňami
protipálenčenými v beňušskom kostole propagoval
činnosť spolkov triezvosti a zohral významnú úlohu pri
zakladaní Ústredného spolku triezvosti vo Veselom u
farára Juraja Holčeka v auguste 1847. Protialkoholické
kázne, ktoré povedal ako beňušský kaplán, vydal pod
názvom Opilci Ňeprjatelja Kríža Krista alebo Reči
Proti – Páleničnje.

V predhovore spisu Plošic uvádza: „Podarilo sa
spolok miernosti medzi kráľovskými beňušskými
robotníkmi založiť. Reči ale lietajú a len písmená
napísané zostávajú. Preto doteraz nejednému iste
presvedčilo, že z pitia pálenky pre ľud tento mnoho-
násobné nešťastia vytekajú. Čo pre veľkú závislosť
k pitiu z mysle a srdca bez všetkého úžitku vytieklo,
častejším čítaním myseľ a srdce naplní. Preto sa
spisovateľ odhodláva reči spolku zobrané do
riadkov usporiadať a ľudu robotnému do ruky dať.“

V období jeho počiatočného účinkovania sa odzrkadľuje i jeho
národné povedomie, ktoré nachádzame otlačené na stránkach
Slovenských národných novín. Plošicov úvodník z 21. novembra 1845
prináša radosť i kritický pohľad na súčasné pomery: „(...) už aj náš národ
má orgán verejný, v ktorom sám seba ako v dajakom zrkadle vidí, v
ktorom ale aj iným svoju tvár javiť a k zreniu predstavovať môže! Hoj,
radujte sa so mnou, ktorých srdce radosť túto pocítiť je v stave! Bo
Slovensko už vstáva.“

Po prebúdzaní slovenského národa Plošic nemohol zabudnúť na
osud mladej generácie. Ozval sa preto na obranu slovenského jazyka v
školách, ale usiloval sa dosiahnuť používanie slovenčiny i na stoličných

zhromaždeniach. Aj touto obranou jednoznačne ukázal, že nepatril nikdy
k tým, čo sa zahrabali do svojich dúm ďaleko od sveta. Silný vlastenecký
zápal, ktorým úspešne zdolával každý skepticizmus, mu nedovoľoval
takýto postoj. Prejavilo sa to aj jeho ostrým ohradzovaním proti maďarskej
hegemónii v Uhorsku a tuhej maďarizácii. Preto bol kritikom a odporcom

doktríny maďarského jednorečového štátu, o čom
napísal: „(...) zaťali smrtonosnú svoju kosu do života
nášho mravného, lebo ten, kto nám odníma školy, ten
podrezuje srdcovú národa žilu, ten je vrah, ktorý nielen
pokolenie terajšie, ale i generácie budúce zabíja, aby
sme sa nikdy nevzdelali, nikdy duchovne nevyvinuli.“
Tieto tvrdenia neboli u nás ojedinelé, ale Plošicovou
otvorenosťou a prenikavým pohľadom svojrázne a zriedkavé.

Najvýznamnejšiu kapitolu jeho národného a cirkev-
ného pôsobenia tvorí farárske účinkovanie v Selciach pri
Banskej Bystrici, kde ho kanonicky investoval biskup
Štefan Moyses 22. septembra 1854. Tu ako mladý farár
sa pustil do neúnavnej a horlivej práce v úsilí pozdvihnúť
náboženský život v obci, vrátane obnovy kostola. Po
sedemročnom pôsobení dosiahol veľký úspech v zmene
myslenia aj konania svojich farníkov k lepšiemu. V roku
1861 bol s nimi už nielen spokojný, ale o niektorých vo
farskej kronike vyslovil sa aj s volaním na slávu.  Plošicovo

vedenie farskej kroniky znamenalo aj istý priekopnícky čin, lebo ju začal
písať po slovensky. Pred ním i po ňom sa písali kroniky v latinčine, ktorá
im dávala výraz cirkevnej úradnosti a kronikárskej odosobnenosti. Preto
zavedením živého slovenského jazyka Plošic dával kronike spoločenský
a národný význam a poslanie.

Ako zástupcu obce Selce ho nachádzame aj medzi účastníkmi
Memorandového zhromaždenia v júni 1861 v Turčianskom Svätom
Martine. Pri obhajovaní memorandových požiadaviek bol veľmi aktívny,

a to nielen konaním, ale aj prejavmi. Napríklad na
sklonku rokovaní 7. júna vystúpil s prejavom pouka-
zujúcim na nástojčivú potrebu založiť aspoň jeden
dobrý politický denník, ktorý by obraňoval slovenské
záujmy. Plošic bol i členom delegácie vedenej
Štefanom Moysesom, ktorá predložila cisárovi v roku
1861 slovenské požiadavky v tzv. Viedenskom memo-
rande. Túto udalosť zaznačil aj vo farskej kronike a
na okraj audiencie u cisára, ktorá bola 12. decembra
1861, vyslovil svoje želanie: „Daj, Bože, aby snahy a
namáhania roku tohto stali sa osožnými a
užitočnými ako Cirkvi našej svätej, tak i milému
národu slovenskému.“

V roku 1863 sa upierali zraky mnohých Slovákov
k tisícemu výročiu príchodu vierozvestov Cyrila a
Metoda. Keďže pokus Š. Moysesa o usporiadanie
slávností v Nitre nevyšiel, najväčšiu oslavu na území
Slovenska zorganizoval práve Július Plošic vo svojej
farnosti 31. mája 1863 na trojičnú nedeľu. O veľko-
rysosti osláv svedčí i účasť biskupa Dr. Štefana
Moysesa, spisovateľa Gustáva Kazimíra Zechentera
Laskomerského, vydanie pamätnej mince a vytlačenie
slávnostnej pozvánky. Vydarená jubilejná slávnosť
mala smutnú dohru, lebo zúrenie maďarónskych
šovinistov sa vyvŕšilo na jej iniciátorovi. Preto Plošic
rok po oslavách odišiel do Viesky, odkiaľ po devät-
nástich rokoch prešiel roku 1883 na faru do sused-

ných Horných Opatoviec a 1. októbra 1897 do dôchodku v Kremnici.
Jeho obetavé srdce dotĺklo 19. mája roku 1899. Ľudové noviny z 26.
mája v smútočnom oznámení napísali, že „(...) všemohúci odvolal z radov
našich muža, ktorý mal dušu jasnú ako hviezda, srdce ako zlato, snahy
a túžby vznešené a lásku k údelu Božiemu, k materinskej reči a národu
svojmu takú, že nám všetkým slúžil za celý požehnaný a dlhý svoj
život ako skvelý príklad a vzor hodný nasledovania“.

Iróniou osudu bolo, že nápis nad hrobom národného dejateľa a proti-
maďarského bojovníka Plošicovi dali napísať po maďarsky. Dokonca nie
je známy ani dom, v ktorom dožil tento pastier ľudských duší, ktorý nikdy
nestaval priehradu medzi seba a pospolitý ľud.

Július Lomenčík

Július Plošic

Pomník Júliusa Plošica v Selciach.



BYSTRICKÝ PERMON 2014 - 04

... chlieb náš každodenný daj nám dnes...
Chlieb však kedysi samozrejmosťou nebol. Nad zvykom piecť chlieb

prevažovala obyčaj variť rôzne kaše. Požívanie chleba bolo také vzácne,
že došlo bezmála k vzbure vojakov Cézarovej armády, keď chcel cisár

nedostatok chleba nahradiť mä-
som. V prípade deficitu obilnín (ich
zlá úroda) sa na výrobu múky
používali rôzne náhrady, ako napr.
korene pýru (Agropyrum sp.), seme-
ná stoklasov (Bromus sp.), jah-
ňady liesky alebo aj gaštany. Z
nich vyrábaná múka sa používa aj
na výrobu chleba napr. v niekto-
rých mestách v Taliansku či Chor-
vátsku (gaštanové festivaly).

Naši predkovia mali chlieb vo
veľkej úcte (porekadlá: Chlieb a
soľ – zdobia náš stôl, Chlebíček
náš tatíček). Dnes je to trochu
ináč. Poklesla nielen kvalita chleba,
ale aj úcta k tejto potravine. Sved-
čia o tom množstvá chleba v od-
padových košoch (na druhej stra-
ne sú však často zdrojom obživy
bezdomovcov).

Pekári latinsky: pistor, panifex,
albipistor, temelárius. Patrón: sv. Alžbeta Uhorská, dcéra uhorského
kráľa Ondreja II. a Gertrúdy Bavorskej. Zobrazuje sa, ako pomáha
chudobným. V jednej ruke má košík s chlebom, v druhej džbán s vínom.
Niekedy iba nesie košík s chlebom. Erb: modré štítové pole, v ňom

strieborný praclík, alebo modré štítové
pole a v ňom strieborné pekárske výrob-
ky (žemľa, rožok, bochník chleba) a zlatý
váľok. Zástava: modrá a strieborná, na
jednej strane má cechový erb a na druhej
strane zasa patrónku remesla.

Prvý remeselnícky cech pekárov na
Slovensku vznikol v Prešove už v roku
1374. Pekári piekli svoje výrobky z
čiernej i bielej múky v pekárenských

peciach. Z čiernej múky to bol hlavne chlieb, z bielej biele pečivo,
najmä rožky, žemle, kaizerky a praclíky. V 18. storočí boli pekári
špecializovaní na pekárov, ktorí z bielej múky piekli biele pečivo a na

pekárov, ktorí z čiernej múky piekli chlieb.
Takéto členenie pekárov poznáme z Bra-
tislavy, kde 4. apríla 1727 dostal štatút
cech bielych pekárov a dňa 1. augusta
1727 zasa cech čiernych pekárov. Nes-
kôr sa tieto cechy opäť zlučovali do
jedného cechu. V miestach, kde nebol
samostatný cech mlynárov alebo kramá-
rov, si mohli pekári sami mlieť obilie na

múku, potrebnú na výrobu, a tú dokonca aj predávať obyvateľom.
Okrem bielych a čiernych pekárov poznáme aj pekárov, ktorí sa úzko

špecializovali len na výrobu praclíkov. Tí sa nazývali latinsky pistor alebo
spirorum, po domácky perečieri – preclikári – buglári – oriecenári. Ich

prvý cech vznikol v Bratislave až v 19. stor.
V Banskej Bystrici nemali pekári svoj

cech až do roku 1586. Pečením chleba
sa totiž pôvodne nezaoberali muži, ale
chudobnejšie ženy, ktoré ho potom za
náležitú cenu predávali na mestskom
trhu (podľa súpisu obyvateľstva z roku
1747 bolo v meste 37 takýchto žien). V
tom čase sa však uvedenému povolaniu

už venovalo tiež niekoľko mužov, ktorí pomýšľali aj na vytvorenie svojho
cechu. Nevieme, či tento cech skutočne aj vznikol. Skôr je pravde-
podobné, že záujemcovia sa spojili s pekárskym cechom z iného mesta,

pretože tunajšej mestskej rade predložili
artikuly na schválenie až 16. júla 1715.

Z pekárov pôsobiacich v meste sú
známi Václav Biman (1898 – 1963) –
pekár a obchodník, vlastnil dom a peká-
reň na Huštáku (rok 1925), neskôr kúpil
dom a postavil modernú pekáreň s
obchodom na Hornej ulici. Po znárod-
není roku 1948 pracoval vo svojej býva-
lej pekárni ako skladník. Počas SNP

zásoboval chlebom partizánske oddiely v Moštenici, Kališti, hlavne
partizánsku brigádu A. S. Jegorova a za túto činnosť bol väznený
gestapom v Banskej Bystrici.

Pekárom na Dolnej ulici bol tiež Mihalik Pavol (1890 – 1976).
Neskôr vlastnil dom na Námestí SNP, kde s manželkou zriadil pekáreň
a obchod s pečivom. Pekárskym majstrom v Banskej Bystrici bol aj
Psotka Ján (1816 – 1877).

 Norbert Gáborčík, Filip Glocko

Patrónka sv. Alžbeta Uhorská.

Mestský park. Kedysi okrasa mesta, úchvatná parková architektúra, množstvo a
pomerne široké spektrum vysadených stromov (PERMON, č.3/2006), obľúbené
koncerty, záplava kvetov. A dnes...? Odumierajúce, ale aj mŕtve stromy, kopa
odlomených konárov, neošetrované statné stromy. Množstvo odpadkov, šatstva či
obuvi, svedčí o dočasnom či trvalom (nočnom) „ubytovaní“
bezdomovcov. Park pomaly, ale isto stráca svoju funkciu. Napriek
všetkému je v jarnom období zaujímavý najmä svetlo-zelenou
chlorofylovou farbou rašiacich listov stromov, medzi ktorými
doslova žiari fialovo-červená niekoľkých subtílnych jedincov v
tesnej blízkosti tenisových kurtov.

Čeľaď ružovitých (Rosaceae) je človeku dobre známa najmä
tým, že sa v nej nachádzajú jemu také blízke druhy, ako sú slivky,
vrátane tej Bystrickej. V tejto čeľadi sú zahrnuté aj iné, ozdobné
druhy, ktoré lahodia oku človeka. Jedným z nich je aj jabloň purpurová
(Malus x purpurea). Jej pôvodným domovom sú oblasti ďalekej Ázie.
Niektoré znaky, ako napr. dobrá krížiteľnosť, sa stali predpokladom
„tvorby“ viacerých „okrasných jabloní“,  ku ktorým patrí spomínaná
jabloň purpurová. Jej vznik je skoro doslova menšou detektívkou.
Potvrdzuje to jej nasledujúci „rodokmeň“. Táto nevysoká jabloň vznikla niekedy koncom
19. a začiatkom 20. storočia krížením veľmi starej (prastarej) európskej jablone so
západoázijskou jabloňou nízkou (resp. s jej varietou Malus pumila var. niedzwetzkyana),
pochádzajúcou z juhozápadnej Sibíri a Kaukazu a opísanou v roku 1893, a jabloňou

tmavo-krvavou (Malus atrosanquinea). Tá reprezentuje kríženca čínskych a japonských
jabloní. Uvádza sa, že jabloň purpurovú vyšľachtil v USA (štát Orleans) A. Barbier (1845
- 1931). Nami spomínaná jabloň purpurová zdedila po svojich predkoch nielen farbu
kvetov, ale aj purpurovočervené sfarbenie pučiacich listov a konárikov. Keďže je

dosť premenlivá, v priebehu 80 rokov sa vyselektovalo viacero
kultivarov líšiacich sa farbou a odtieňom kvetov, ale aj ča-
som kvitnutia (apríl až jún), pričom napríklad kultivar „Aldenha-
mensis“ predkvitá niekedy v septembri a októbri.

Jedným z najznámejších kultivarov je „Lemoinei“. Pokiaľ by
ste boli v Čechách, mali by ste možnosť vidieť peknú zbierku
tohto okrasného druhu stromu v dendrologickej záhrade v
Průhoniciach. Jabloň purpurová predstavuje nízky strom s
opadavými, striedavými a jednoduchými listami, ktoré sú pílkovité.
Päťpočetné kvety atraktívnej farby sú usadené na dlhých
purpurových stonkách. Stromček má guľovitú korunu, krovito
vetvenú  do šírky. Ako mnohé iné ovocné stromy, aj jabloň
purpurová vyžaduje dostatok svetla a dobrú pôdu. Jej kladom je,
že je mrazuvzdorná. Dosahuje výšku troch až piatich metrov.

Táto drevina s atraktívnymi kvetmi v jarnom období a zaujímavými plodmi na jeseň je
vhodná pre všetky druhy záhrad. Bezpochyby by stálo za úvahu ju vo väčšom meradle
zakomponovať do našich, druhovo pomerne chudobných, mestských parkov.

 Norbert Gáborčík

Vývesný erb pekárov (19. storočie).

Jabloň purpurová v Mestskom parku.

Cechová truhlica banskobys-
trických pekárov z roku 1774.

Slamienka na chlieb
bochníkovitého tvaru.

Vahanec drevený - mierka
na cesto pre jeden chlieb.

Smaltovaná misa na chlieb.
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Mirko Vesel sa narodil (rovn-
ako ako jeho brat Milan) 23. mája
1903 vo Zvolene v rodine sloven-
ského národovca, advokáta Jána
Vesela a jeho manželky Kornélie.
Spoločne so svojimi súrodencami
(tromi bratmi a siedmimi sestrami)
bol vychovávaný v pronárodnom
ovzduší predprevratovej sloven-
skej rodiny, v čase vrcholiacej
asimilačnej politiky a prenasle-
dovania každého slovenského
prejavu maďarskou vládou.

Jeho rodičia, vzácne príklady
statočných, svojmu ľudu odda-
ných vzdelancov toho obdobia,
boli mu vzorom v obetavosti a

láske k svojmu národu, ktorý v roku 1918 v Československej republike
našiel nielen slobodu, ale aj národnú záchranu. Roky dospievania prežil
Mirko Vesel v demokratickom duchu predmníchovskej republiky.

Po skončení stredoškolského štúdia na banskobystrickom gymnáziu
študoval na Vojenskej akadémii v Hraniciach na Morave, ktorú skončil
v roku 1923 ako poručík delostrelectva československej armády. Ako
dôstojník z povolania slúžil v rôznych posádkach až do rozbitia prvej
Československej republiky. Po
vzniku Slovenského štátu v roku
1939 bol veliteľom Remontného
oddelenia Ministerstva národnej
obrany v Bratislave.

Zohral kľúčovú úlohu pri utvo-
rení revolučného vojenského ve-
denia pripravujúceho ozbrojené
protifašistické povstanie. 29. 8.
1944 dobytím Veliteľstva pozem-
ného vojska v Banskej Bystrici
umožnil v poslednej chvíli vydanie
rozkazu postaviť sa na odpor
nemeckým jednotkám prichá-
dzajúcim okupovať Slovensko.
Dňa 30. 8. 1944 o 11.05 h v prvom
vysielaní Slobodného slovenského
vysielača prečítaním Proklamácie
k slovenským vojakom, ktorej bol
spoluautorom, vyzval armádu do
boja proti okupantom a vyhlásil
mobilizáciu.

Počas Slovenského národ-
ného povstania zastával funkcie
prednostu Vojensko-politického
oddelenia 1. československej
armády na Slovensku. 7. októbra 1944 odletel ako člen delegácie
Slovenskej národnej rady do Londýna na rokovania s exilovou
československou vládou o možnostiach vojenskej pomoci Povstaniu a
povojnovom usporiadaní Československa. V decembri 1944 sa
zúčastnil na spoločných rokovaniach Slovenskej národnej rady,
londýnskej vlády a moskovského vedenia KSČ v Moskve.

Cestou z Moskvy v polovici januára 1945 ochorel na škvrnitý týfus.
Po čiastočnom uzdravení vykonával veliteľskú funkciu v hlavnom štábe
ČSĽA v Prahe. V roku 1947 zo zdravotných dôvodov v hodnosti
generálmajora skončil aktívnu činnosť v armáde. Na jeseň 1948 odišiel
pred hroziacimi represáliami do exilu, kde, ponechajúc si československé
štátne občianstvo, v ústraní znášal svoj trpký osud. Zomrel 6. júna 1976
v nemeckom mestečku Weil der Stadt neďaleko Štuttgartu. Jeho popol
bol prenesený na evanjelický cintorín v Banskej Bystrici, kde je pochovaný
spolu so svojim otcom a bratmi Milanom a Ivanom.

Text dokumentu Vojenská príprava a vyhlásenie Povstania, ktorý
sme prvýkrát zverejnili v kompletnom znení v roku 1994 pri príležitosti
50. výročia Slovenského národného povstania, mal (podobne ako jeho

autor) pohnuté osudy. Vznikol na základe poznámok a dokumentov
Mirka Vesela v povojnových rokoch v Prahe. Písal ho na stroji, diktovaný
Mirkom, jeho synovec (náš otec) Ludvík Nábělek, vtedajší poslucháč
medicíny na Univerzite Karlovej (ako člen Vysokoškolského strážneho
oddielu, neskoršej štábnej roty generálov Goliana a Viesta, sa na jednom
mieste objavuje aj v Mirkových spomienkach).

Pred núteným odchodom do exilu zveril Mirko Vesel napísaný text
do opatery nášmu otcovi spolu s originálmi dokladov a dokumentov,
ktoré s ním súvisia (Golianov rozkaz, Ferjenčíkov list, Fraštackého
poďakovanie) a s právomocou naložiť s ním podľa okolností a vlastného
uváženia. Potom sa Mirko Vesel na dlhé roky stratil v povojnovom
Nemecku. Pofebruárový vývoj Československa so znegovaním hodnôt
a túžob osnovateľov a bojovníkov Povstania ťažko zasiahol citlivú dušu
energického a rozhodného vojaka. Tak ťažko, že vedomý si zbytočnosti
všetkých obetí rezignoval, zvolil si izoláciu od svojich príbuzných a
priateľov (dvadsať rokov nikto netušil, kde sa nachádza a či vôbec žije)
a ako robotník vo fabrike na gumové výrobky si zarábal prostriedky na
skromné živobytie  -  tak priepastne vzdialené od obrovského vzopätia
ducha a odvahy 44. roku.

Text a ostatné dokumenty zatiaľ ležali v tajných hlbokých zásuvkách,
schopné priniesť do nešťastia každého, kto s nimi prišiel do styku. V
60. rokoch, keď boli viacerí protagonisti Mirkových spomienok
prepustení z komunistických žalárov a čiastočne rehabilitovaní
(čiastočne, i keď v zdeformovanej podobe, boli rehabilitované aj niektoré

myšlienky a ciele Pov-stania), na
základe zhody náhod prišlo k
odhaleniu miesta Mir-kovho
pobytu. A tak pri prvej ceste
našich rodičov putovali na Západ
aj vzácne dokumenty. Rozho-
dovanie o tom, či ich uverejniť, či
nie (v 68. roku sa otvárali určité
nové horizonty a ani Mirko nebol
v zásade proti), vyriešila na dlhé
roky okupácia s následnou
„normalizáciou“, počas ktorej
históriu a interpretáciu Povstania
tvrdo režírovali husákovskí dvorní
historici. Žiaľ, nového uvoľnenia
možností povedať pravdu o
Povstaní sa nedožil ani generál
Mirko Vesel ani náš otec MUDr.
Ludvík Nábělek, ktorý jeho spo-
mienky s láskou a pietou opatroval.

Prevzali sme štafetu z otcových
rúk s vedomím veľkej zodpoved-
nosti nielen voči našim príbuzným
a predkom, voči hrdinským vojakom
a partizánom, ktorí na jeseň 1944
nasadzovali svoje životy za slobodu

a česť slovenského národa, ale hlavne voči generáciám, ktoré sa s
históriou Povstania stretávali len v skreslenej podobe (napokon
nebezpečenstvo falzifikácií existuje aj dnes) a bola im v tejto súvislosti
odopieraná možnosť nadobudnúť pocit národnej hrdosti ako základného
predpokladu sebavedomej a rovnocennej príslušnosti do rodiny
svojprávnych národov. Keďže už niet toho, kto mal právo rozhodnúť o
zverejnení či nezverejnení svojich záznamov, rozhodnutie ostalo na nás.
Uvedomujeme si, že Mirko Vesel prináša viaceré nové pohľady na udalosti
pred vypuknutím Povstania i na jeho samotný priebeh, pohľady, ktoré
nemusia byť každému príjemné. Sme však presvedčení, že zverejnením
textu, o existencii ktorého donedávna prakticky nikto netušil, ubudne
bielych miest a osvetlia sa práve tie body histórie Povstania, ktoré dosiaľ
celkom „nesedeli“. Veríme, že pocity vzrušenia, dojatia a zážitky veľkosti
chvíle, ktoré nám boli odmenou za vloženú prácu, sa podarí preniesť i na
čitateľov z radov odbornej aj neodbornej verejnosti.

Mira Nábělková
Ludvik Nábělek

Mirko Vesel

Rodina Nábělokovcov a Veselovcov.
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Banskú Bystricu oddávna sužovali nielen požiare, ale aj
povodne, ktoré naši predkovia nazývali jednoducho „veľká
voda“. V tomto roku si pripomíname 40. výročie dosiaľ
najväčšej povodne v novodobej histórii Banskej Bystrice.

Po dlhotrvajúcich dažďoch v druhej polovici roka 1974 hladina vody
v Hrone neustále stúpala a pri kulminácii 22. októbra 1974 dosiahla
výšku až 480 cm. Mohutný bol aj
vtedajší prietok Hrona, 560 m3/s,
najmä v porovnaní s priemerným
ročným prietokom 27,9 m3/s.
Starší občania si ešte pamätajú,
ako vtedy Hron zatopil Zimný šta-
dión, nábrežné komunikácie i vte-
dajšiu autobusovú stanicu, čím
prerušil dopravu, zalial pivnice a
suterény domov na nábrežiach,
prelial sa ponad mosty, čím od-
rezal Uhlisko od centra mesta a v
parku pod Pamätníkom SNP vytvo-
ril veľké jazero. Pamiatkou na túto povodeň je vodoznak umiestnený
na nárožnej budove pri parčíku na Štefánikovom nábreží.

Vlani sme si pripomenuli 200. výročie historicky vari najväčšej
povodne, ktorá postihla Banskú Bystricu 25. augusta 1813. Vtedajšiu
výšku vody znázorňuje dodnes
zachovaný vodoznak umiestený na
mestskom hradobnom múre na
Stadlerovom nábreží. Štyridsať
rokov po tejto povodni nasledovala
ďalšia, 8. mája 1853, ktorú Gustáv
Kazimír Zechenter Laskomerský
opisuje takto:

„Roku 1853 padli náramné
snehy, nadovšetko na holiach a
v hustých horehronských lesoch,
tie sa pozde topili, až v máji, a
tak následkom teploty a dažďa
povstala hrozná potopa. Hron pod Urpínom tiekol od brehu cesty,
kade teraz vedie železnica, až po samý náprotivný mestský múr, a
podľa zachovaného znaku len  roku 1813 bola výška záplavy väčšia.
Cez múr pretekala hronská voda až do záhrady, kde sme sa na
vyvalených vrátach vozili sťaby na plti. Pri Dolnej bráne (už jej niet)
niže kostola sv. Alžbety a pri dolnom mlyne pretekala voda až na
cestu za bránou. Dolná Radvaň bola zaplavená, a to tak, že pltné
brvná a štiepy dreva liezli zadnými dverami a oknami dnu a prednými
na preddomie, kade voda ručala. Z veže bolo vídať celý horný vidiek;
polia, lúky, roviny až po Šalkovú – zaliate vodou. Z Bašty nad Hronom,
pri Všivavníku, kde bývali pastieri, bolo vídať, ako na Horných
hrabliach na uhliskách zapálené dymiace míle voda zdvihla a o
chvíľu v plnom stave a pokojne niesla nadol, kým sa potom vo víre
nerozpadli. Horné hrable a Dolné hrable boli pretrhnuté a vynesené
navnivoč, kláty, plte, štiepy v masách poberali sa na Dolniaky.“

Podľa najstaršej zmienky o povodniach, začiatkom augusta 1543 sa
po šiestich silných búrkach vylial Hron a zničil 160 m novovybudovaných
hradieb na dolnom predmestí Banskej Bystrice. Počas vyše 360-ročnej
existencie Horných hrablí a 330 ročnej existencie Dolných hrablí boli

tieto zariadenia na zachytávanie dreva značne poškodzované povodňami,
ku ktorým došlo v rokoch 1575, 1652, 1661, 1687, 1692, 1710, 1713,
1725, 1784, 1813, 1853 a 1899. Nezriedka dravý prúd vody hrable
pretrhol, v dôsledku čoho sa z nich odplavilo veľké množstvo doplaveného
dreva. K povodni na Hrone sa v roku 1899 pridružila aj povodeň na riečke
Bystrica. Jej dravý prúd v noci na 10. máj 1899 zasiahol mestský sklad
dreva Na Zábave, zatopil záhrady v Hámri, dnešnú Ulicu Janka Kráľa a

narobil značné škody v textilnej továrni Ruttkayovcov
ako aj v stoličkovej továrni. Zatopená bola aj Dolná
Radvaň.

K povodniam dochádzalo aj v 20. storočí.
Okrem už spomínanej veľkej povodne v októbri 1974
sa vyskytli aj ďalšie povodne. V apríli 1931 voda
Hrona zaplavila predmestie Pod Kalváriou, terajšie
Štefánikovo i Stadlerovo nábrežie. V zatopených
domoch Dolnej Radvane voda siahala až po pás. V
Hámri potok Bystrica tiež zaplavil niekoľko domov,
z ktorých museli evakuovať obyvateľov. V júli 1960
voda Hrona zatopila Banskobystrické nábrežia
vrátane pivničných priestorov priľahlých domov. O

päť rokov neskôr, v júni 1965 po prietržiach mračien sa Hron znovu vylial
z koryta, ktoré sa dalo rozoznať len podľa z vody vyčnievajúcich brehových
porastov na zaplavených poliach a lúkach.

Veľká voda vždy spôsobila veľké materiálne škody a niekedy si
vyžiadala aj ľudské životy. Za účelom zmiernenia
dosahu záplav na mesto uskutočnili v rokoch 1901
– 1903 s finančným príspevkom mecéna Teofila
Stadlera (1822 – 1911) prvú regulačnú úpravu
nábrežia, ktoré dodnes nesie jeho meno. Ďalšie
regulačné úpravy, vrátane zrušenia veľkého meandra
Hrona pod Pamätníkom SNP a výstavby povod-
ňových múrikov, uskutočnili v priebehu 20. storočia.

Definitívne riešenie protipovodňovej ochrany
Banskej Bystrice odvedením veľkej vody tunelom
popod Urpín mimo mesta je stále v nedohľadne.

Július Burkovský

Keď prišli do Bystrice nemeckí kolonisti, nechtiac k nám doviezli
zlého škriatka Kobolta. V niektorých novinách ho poznajú ako
novinárskeho škriatka, či dokonca ako novinársku kačicu, ale my vieme,
že je to Kobolt. Občas vie narobiť poriadnu neplechu. A to sa mu
podarilo aj v posledných vydaniach Bystrického Permona.  V druhom
čísle v článku od Filipa Glocka a Mariána Bovana je na strane 4 chybne
uvedený nadpis a text pod obrázkom. Správne má byť: Unikátna
banskobystrická zbierka mortuarií.  Ďalej na prvej strane v článku od
Milana Georgievského je nesprávne uvedené vročenie. Samozrejme,
že správne má byť 1848 – 1849. Ďalšia chyba v nadpise sa nachádza

v článku od Evy Furdíkovej na strane č. 8. Má byť správny nadpis: Niečo
o Czesznákovcoch.

V treťom čísle sa zas pri článku od Richarda R. Senčeka Dokumenty
- Výzva k Slovenskému národnému povstaniu a k boju za oslobodenie
ČSR na strane 4 stratili obrázky, čím celý príspevok stratil na význame.
Nakoniec v článku od Karola Fremala sa z nadpisu stratila jednotka,
správny názov mal znieť: 17. september 1944 a Banská Bystrica. Všetkým
autorom sa ospravedlňujeme. Po škriatkovi Koboltovi usilovne pátrame
a keď ho chytíme, tak ho adekvátne potrestáme.

Redakcia.

V pondelok, 31. marca 2014, bola vernisáž veľmi emotívnej
výstavy pod názvom Banská Bystrica na historických pohľadniciach.
Na 30 reprodukciách formátu 30 x 40 cm boli prezentované zábery
nášho mesta zo začiatku minulého storočia, ktoré uchovávajú a
zveľaďujú zakladajúci členovia Banskobystrického Spolku
okrášľovacieho a ochranného Jakub Šišovský a Andrej Predaj-
niansky. Výstavu otvoril primátor mesta Peter Gogola.
Spoluorganizátori výstavy bolo mesto Banská Bystrica a LionesClub
Banská Bystrica

Autori výstavy vzhľadom na záujem verejnosti o našu históriu
majú pripravené a spracované ďalšie obdobia, ktoré by radi
prezentovali širokej verejnosti v budúcnosti. Výstava sa konala na
prízemí starej Radnice, a žiaľ, trvala len jeden týždeň.

Jozef Kreutz

Povodeň pred Hotelom LUX.

Vyliaty Hron okolo zimného štadióna.
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15. 2. 2012 som navštívil pobočku Štátneho archívu v Banskej Bystrici z dôvodu
overenia tvrdení Ondreja Smidu. V archívnej dokumentácii tu je uchovávaná admi-
nistratívna agenda Uhorského kráľovského lesného riaditeľstva do roku 1914. V
rámci tejto agendy sú uchovávané aj klasifikačné listy oboch hlavných postáv Jána
Havrana a Ondreja Smidu. Z týchto listov sa dozvedáme, že Ondrej Smida pôsobil
na Kališti od 3. októbra 1912 do 21. marca 1915. Horár Ján Havran pôsobil ako
horár v Selciach od 6. novembra 1907 do 24.
septembra 1914, kedy nastúpil ako hlavný horár
na Lesné riaditeľstvo do Banskej Bystrice. Oba
revíry, Kalištiansky aj Selčiansky, patrili v tom čase
pod lesnú správu v Slovenskej Ľupči. V čase
pôsobenia uvedených horárov v týchto revíroch
bol ich spoločným nadriadeným Ing. Eugen Pauer.

V archíve Maďarského národného múzea v
Budapešti je dnes uložená pôvodná listová koreš-
pondencia (8 listov) medzi Maďarským národným
múzeom a Uhorským kráľovským lesným riaditeľstvom v Banskej Bystrici z roku
1915. Týka sa okolností nálezu bronzových mečov v Podkoniciach. Pre poznanie
okolností nálezu sú dôležite predovšetkým dva listy lesného riaditeľstva z 22. 6.
1915 a 5. 10. 1915.  V tom čase Ondrej Smida pracuje v Tisovci a Ján Havran na
riaditeľstve v Banskej Bystrici. V prvom liste  riaditeľstvo informuje, že:

„V lete roku 1914 pri zemných prácach na výstavbe
lesnej cesty medzi obcami Perhát (Priechod) a Patkócz
(Podkonice) našli lesní robotníci staré bronzové meče.
Nálezisko neleží na štátnej pôde, ale v tesnej blízkosti
hranice statku v miernom kopci zarastenom starými bukmi.
Meče boli nájdené tesne pod povrchom. Dostali sa teraz
do rúk kráľovského lesného úradu a po konzultáciách s
kráľovským ministrom odovzdajú ich do stoličného múzea
s tým, že budú ďalej odoslané do MNM“. Z listu vyplýva,
že k nemu bola pripojená aj vojenská mapa s vyznačeným
miestom nálezu. Bohužiaľ dnes už nie je k dispozícii. V
druhom liste riaditeľstvo na základe požiadaviek Maďar-
ského národného múzea dopĺňa: „...nálezisko bolo vedľa
lesnej cesty vo výstavbe. Meče našiel obyvateľ Patkóczu
(Podkoníc) Martin Barla, ktorý medzičasom zomrel.
Zanechal dedičov Juraja Barlu, Jozefa Barlu a Jána Barlu.
Meče sa vykopali a boli odovzdané dozorujúcemu kráľov-
skému lesnému dozorcovi Andrászovi Szmidovi. Podľa neho nie sú ďalšie nálezové
okolnosti známe...“

Vráťme sa teraz k listom písaným Ondrejom Smidom. K obom bol priložený
rukou kreslený plán s nákresom. Pre identifikáciu lokality na súčasných mapách
bol použitý nákres z listu z roku 1964. Svah, na ktorom sa poloha Jalové rozprestiera,
je zo západu ohraničený potokom Bacúrová a na východe potokom Ivanová. Pod
svahom južne od Jalového sa potoky zlievajú, čím vzniká potok Ľupčica. V priestore
Jalového možno v teréne jednoznačne rozpoznať priebeh staršej vozovej cesty
vyjazdenej vo svahu na niektorých miestach až do hĺbky 2 m. Šírka cesty sa pohybuje
od 2,5 – do 3 metrov. Okrem tejto staršej cesty sa vo svahu nachádza aj novšia
cesta  široká 3 – 4 metre, využívaná ešte počas 2. svetovej vojny. Od týchto hlavných
ciest sa rozbieha po svahu sieť malých uhliarskych cestičiek resp. traverzov vedúcich
k jednotlivým uhliskám. Vo vyšších partiách svahu sa mi podarilo na jednom mieste
identifikovať spevnenie jedného takéhoto traverzu formou kamenného múrika. Na
iných miestach sa oprava cesty v takejto forme nezistila, preto predpokladám že
práve toto bolo miesto, kde prebehla oprava lesnej cesty spomínaná O. Smidom v
jeho listoch. Na využívanie tohto traverzu začiatkom 20. stor. poukazuje aj nález
psej známky z roku 1912. V okolí miesta s opraveným traverzom bol terén podrobne
prehliadnutý v okruhu s priemerom 30 – 40 metrov. Okrem fragmentov podkov,
súčastí výbavy vozov a predmetov dennej potreby z obdobia stredoveku a novoveku,
však neboli nájdené už žiadne predmety. Dôležitým zistením je však práve prítomnosť
stredovekých podkov, ktoré môžeme datovať do obdobia 15. – 16.storočia. V tom
období osada Kalištie ešte nejestvovala a cesta tadiaľto vedúca mohla smerovať
jedine cez priesmyky v Nízkych Tatrách smerom do Liptova. V takomto prípade by
mohlo ísť o odbočku významnej stredovekej cesty v písomných prameňoch
nazývanej Via Magna, ktorá niekde v priestore Hiadeľského sedla prekračovala
masív Nízkych Tatier a pokračovala ďalej do Liptova. Na druhej strane nemôžeme
vylúčiť ani skutočnosť, že cesta slúžila aj na zvážane uhlia pre huty na Balážoch,
Moštenici či priamo v Banskej Bystrici.

Postavenie nálezu v rámci osídlenia mikroregiónu v mladšej
a neskorej dobe bronzovej.

Lokalitu s nálezom bronzových mečov priestorovo zaraďujeme do severnej časti
Zvolenskej kotliny. Geograficky je táto oblasť na západe ohraničená Kremnickými vrchmi
na severe Starohorskými vrchmi a východnou časťou masívu Nízkych Tatier. Na juhu sa
oblasť otvára do centrálnej časti Zvolenskej kotliny. V strede sledovanej oblasti sa rozprestiera

zaujímavá sídlisková štruktúra z prelomu doby bron-
zovej a halštatskej na SV okraji mesta Banská Bystrica.
Tu sa v najnižších polohách v mestskej časti Sásová
objavuje nížinné osídlenie, pravdepodobne agrárneho
charakteru spolu s pohrebným areálom.

O niečo vyššie sa nad spomínanými polohami
nachádza výšinná lokalita v polohe Hrádok v k. ú. obce
Nemce. Táto je zaradená do obdobia  800 – 600  rokov
pred Kr. Toto zaradenie podporujú aj zatiaľ nepubli-
kované nálezy zo zisťovacieho výskumu realizovaného

Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici v letných mesiacoch roku 2012. Okrem
uvedených nálezov tento výskum priniesol aj poznatky o opevnení polohy Hrádok, minimálne
na východnom okraji vrcholovej plošiny. Opevnenie so stopami požiaru predbežne datujeme
do obdobia  800 – 600  rokov pred Kr. Z mladšej a neskorej doby bronzovej pochádzajú
nálezy keramiky a bronzových predmetov z blízkych jaskýň Kaplnka a Netopierska. Celú

sídelnú štruktúru v tejto oblasti uzatvára lokalita refugiálneho
charakteru v polohe Horný diel v k. ú. Špania Dolina. Tu boli zbe-
rom získané keramické nálezy z neskorej doby bronzovej.

Dokladom pravekej ťažby medenej rudy na tejto lokalite
sú predovšetkým kamenné mlaty a praveká v ruke zhotovená
keramika. Doposiaľ najmladším pravekým nálezom z oblasti
Pieskov je bronzová dýka datovaná do mladšej doby bron-
zovej, nájdená na juhovýchodnom okraji ťažobného areálu v
sedle Glezúr. Západne od tejto sídelnej štruktúry sa nachádza
výšinná lokalita Ostrý vrch. Tu bol povrchovým prieskumom
získaný keramický materiál predbežne priradený lužickej
kultúre. Spomenutá lokalita v extrémnej polohe dominuje šir-
šiemu okoliu, V jeho blízkosti bol v minulosti nájdený bronzový
dvojramenný sekeromlat datovaný do obdobia 1200 – 1100
pred Kr. Smerom na východ od sídelnej aglomerácie sa potom
objavuje línia hradísk na Balážoch, Priechode, Moštenici s
nálezmi datovanými do obdobia 1100 – 1000 pred Kr. a

Nemeckej. Južne od Hrona túto skupinu hradísk dopĺňa hradisko v k. ú Lučatín, kontro-
lujúce vstup do Ľubietovskej doliny z ložiskami medi. Z vyššie spomenutých hradísk
máme doložené sídlisko len k hradisku v polohe Kopec v k. ú. Priechod. V prípade
Moštenice máme zase doklad pohrebného areálu.

Výskyt depotov bronzových mečov je v horských oblastiach stredného Slovenska
typický pre obdobie okolo roku 1000 pred Kr. Ak budeme predpokladať, že sídlisková
štruktúra mikroregiónu bola v tomto období už sformovaná, tak depot bronzových mečov z
Podkoníc – Jalového sa nachádza severne od línie hradísk, hlboko v horách. V súčasnosti
je veľmi ťažké spojiť výskyt bronzového depotu v takto exponovanej polohe s konkrétnou
ľudskou aktivitou. Pohyb pravekých komunít v sledovanom priestore bol s veľkou pravde-
podobnosťou spojený s prospektorstvom, ťažbou a pravdepodobne aj spracovaním mede-
ných rúd na lokalite Špania Dolina – Piesky, vzdialenej 6,5 km západne od miesta nálezu.
Okrem toho bol v nedávnej minulosti nájdený v polohe Podkonické Pleše, 1,5 km juhový-
chodne od miesta nálezu mečov, medený koláč, ktorý by sme aj keď s určitou výhradou mohli
datovať do obdobia praveku.

S pohybom týchto „baníckych komunít“ museli súvisieť aj praveké komunikácie. O ich
smerovaní nás informujú predovšetkým hromadné nálezy. V našom prípade smer cesty z
Pohronia do Liptova by bol dokladovaný depotom z Podkoníc na južnej strane masívu a
depotom mečov z Liptovských Sliačov na severnej strane. Podobnú situáciu máme západnejšie,
kde na cestu z Turčianskej do Zvolenskej kotliny cez Kremnické vrchy indikuje depot z Hornej
Štubne. Dolinou Ľupčice v období praveku mohla prechádzať cesta smerom od špaňodolinských
medených ložísk na Liptov. Zrejme aj z dôvodu kontroly tejto doliny mal na starosti Hrádok v
k. ú. Baláže, z ktorého je ideálny výhľad na celý priebeh predpokladanej cesty. Za zmienku tiež
stojí prameň potoka Bacúrová nachádzajúci sa cca 300 m severne od miesta nálezu. V
myslení a náboženstve pravekých populácií totiž zrejme rôzne vývery a pramene museli hrať
dôležitú úlohu, pretože veľké množstvo bronzových predmetov sa našlo práve v ich blízkosti.
V budúcnosti bude potrebné podrobne preskúmať bezprostredné okolie tohto dnes už
zaneseného avšak v minulosti zrejme výdatného prameňa.

Martin Kvietok, redakčne krátené

Pravdepodobné miesto nálezu

Katalogizačný lístok múzea
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Z knihy ľudového humoru a vtipu „Veselé putovanie po
Slovensku“, ktorú napísal František Václav Peřinka (ORBIS
Praha, 1934) vyberáme v pôvodnom znení niektoré pasáže z
kapitoly venovanej Banskej Bystrici.

Banská Bystrica bola jedno z najživejších a najprednejších miest na Slovensku.
Bola sídlom stoličnej administrácie, biskupa, banských a lesných úradov. Bola tam
kapitula, školy, kupectvo kvitlo a remeslá boli zastúpené čulým a pilným meštian-
stvom. Trhy a jarmoky boli vychýrené na Slovensku. Poloha utešená a zdravá tak,
že doktori často trpeli následkom dlho trvajúcej zdravotnej epidémie.

Ej, ale je pekná, táto Bystrica. Pekne položená na Hrone, pod Urpínom, od
severu pútnických Starých Hôr, údolie Hrona, ktorý tu má scenériu nie síce tak
divokú, ako Horný Váh, ale hádam ešte úchvatnejšiu. Nuž ako sa komu páči. Ale
nielen príroda, teda sám Pánbožko, ale aj maďarská vláda maznala sa až do prevratu
s týmto mestom, ako zaľúbená mať so svojim maznáčikom. Veď toto staré banské
mesto, kedysi slovensko-nemecké alebo nemecko-slovenské, bolo treba pomaďarčiť,
bolo treba zahladiť aj posledné stopy činnosti dvoch velikých cirkevných hláv,
katolíckeho biskupa Moysesa a evanjelického superintendenta Kuzmányho, pred-
sedu a podpredsedu starej Matice slovenskej. Bolo načim hodiť do mesta tisíce,
ba státisíce, ale maďarská vláda ich neľutovala. Nečudujme sa, že Bystričania boli
na krásu svojho mesta pyšní. Veď pýcha im bola vrodená po otcoch a dedoch.

Ktoré mesto môže sa vykázať takou minulosťou, ako práve Bystrica? Založili
ju Rimania niekoľko sto rokov pred Kristom, ba povedá sa, že ešte pred založením
Ríma. Ale Slováci nechceli Rimanov trpieť na Pohroní, lež vyháňali ich zo svojej
krajiny. Bola bitka, pri ktorej sa Slováci povzbudzovali krikom: „bi strýca, bi strýca!“
a mestu už zostalo meno Bystrica.

V Dolnej ulici na jednom dome sú zavesené ohnivá ohromnej reťazi. Kedysi
bolo v celej Európe veľké zemetrasenie, že aj Bystričania mali strach, aby sa im
mesto nerozrúcalo. Dali spraviť veľkú reťaz a tou obtočili celé mesto zôkol-vôkol, a
ľaľa – vydržalo. Inokedy zase tou reťazou zavreli ulice, aby sa nepriateľské vojsko
nemohlo dostať do mesta.

Pyšnými pomenoval Bystričanov už Jozef II., keď cestoval po banských mestách,
aby na vlastné oči videl poriadky v nich. Povieme, ako nepochodil v Štiavnici, povieme
ešte, ako ho privítali v Kremnici. Bystričania už vedeli o nezdare Štiavnických. Mali
svojho posla tiež v Kremnici, aby kratšími cestami ohlásil, kedy Jozef odcestoval do
Bystrice. Že Zvolenskou dolinou nedalo sa cisárovi ísť, ale musel hradskými na Jalnú,
došiel mestský posol cez Skalku do Bystrice o polovicu času skorej, ako Jozefov
sprievod na kočoch. Bystričania cisára čakali, všetko riadne pripravili, strieľali, vítali
ho banderiom, rečnili. Všetko išlo ako po masle. Posol však tiež oznámil, ako pochodil

Dôležitou súčasťou poľnohospodárstva na Slovensku v minulom období bolo
aj lúčne hospodárene, t.j. racionálne využívanie lúk aj pasienkov. Vlastné dorábanie
sena (senobranie) malo niekoľko fáz. Od kosenia, sušenia až po vlastný odvoz
dorobeného sena. Existovalo na to viacero spôsobov, ktoré sú v dnešnej dobe už
zabudnuté. Pozrime sa ako sa dalo seno dopraviť na hospodársky dvor, resp. do
senníkov, či lúčnych maštalí.

Dorábanie sena trvalo podľa počasia jeden až dva dni,
ale za nepriaznivých poveternostných podmienok  mohlo trvať
aj dlhšie. Suché a zelené seno malo potom už iba dve možnosti
„pohybu“.  Buď ostávalo priamo na lúkach (mimo osady,
resp. hospodárskeho dvora) v senníkoch aj lúčnych mašta-
liach, alebo sa odvážalo priamo do osady (hospodárskeho
dvora). V oboch prípadoch sa muselo zaistiť jeho premiest-
nenie do hospodárskych objektov.

Tým najjednoduchším spôsobom bol jeho odvoz tzv.
senným vozom s koňom. To platilo pre nie veľmi obtiažne prírodné podmienky,
ktoré tento spôsob umožňovali. Ale aj v tomto prípade bolo nutné zaistiť prenos
sena z lúky k sennému vozu. Hlavne na strmých svahoch sa zvyčajne používali
konáre stromov. Na ne sa seno uložilo a po strmom svahu sa dopravilo buď k
senníku alebo k pripravenému vozu a nasledoval jeho odvoz  do osady. Iným bežne
používaným prostriedkom bola tzv. lúčna plachta – grastuch. V niektorých horských
oblastiach (napr. Vyšná Boca a iné) známa ako bocký batoh. Jednoduchá plachta s
rozmermi zhruba 1 x 1 m a štyrmi dlhými povrazmi na každom rohu. Poslúžila na
prenos sena buď do senníka situovaného na lúke, alebo do tzv. lúčnej maštale –
senník slúžiaci súčasne aj na ustajnene hospodárskych zvierat, zvyčajne hovädzieho
dobytka (kráv). Seno prenášali zvyčajne ženy a nebola to ľahká práca, nakoľko
grastuch bol schopný pojať 40 až 50 kg sena. S týmto nákladom musela žena

cisár v Kremnici, kde našiel všetko v bohumilom spánku, a tak Bystričania, vedomí si
prevahy nad susednými banskými mestami, vystupovali si pyšne jako pávi. Cisár,
vidiac týchto horenosov, pomenoval ich „pyšnými Bystričanmi“.

Však majú byť aj načo pyšní. Bystrica, staré opevnené banské mesto, je celá
ohradená medenými múrami, Banská Štiavnica striebornými, Kremnica zlatými.
Mäkké je striebro, mäkké zlato, ale zato meď ! Tvrdá, pevná ! A že striebro i zlato
sú drahšie kovy? Sú, ale nič to zato! Keď ešte pracovaly bystrické hámre, hoci
robili len meď, bolo ďaleko-široko počuť ich búchajúce kladivá, ktoré vyvolávaly:
„Dukát, dukát, dukát, dukát...“ Meď dorábaly a dukáty zarábaly.

Hradby boly na mysli aj spisovateľovi Kolomanovi Mikszáthovi, keď písal román
„Besztercze ostroma“ (Dobývanie Bystrice). Rozmarným humorom načrtal tragiko-
mickú postavu grófa Štefana Pongráca, ktorý pre herečku, ktorá od neho utiekla a
utúlila sa v Banskej Bystrici, vyhlásil mestu vojnu týmto ultimátom: „My gróf Štefan
Pongrác z Lipt. Sv. Mikuláša a Starhradu, dedičný pán na zámku Nedeci posielame
pozdrav magistrátu mesta Banskej Bystrice. Esterou zvaná devica, ktorú sme za
500 zl. kúpili od žilinských komediantov, zutekala s barónom Behencym a zdržuje
sa v Banskej Bystrici. Preto vyzývame šľachetné mesto, aby vydalo bez odkladu
túže devicu naším vyslaným, lebo ináč z mesta Bystrice nezostane kameň na kameni;
so zemou sa srovná. Ináče vám naklonení zostávame. Gróf Štefan Pongrác“. –
Mesto nevydalo herečky a Mikszáth dáva Pongrácovi tiahnuť na čele svojej armády,
pozostávajúcej z jeho čeliadky vystrojenej za zbrojnošov, a z jeho želiarov,
preoblečených do starých rytierskych mundúrov a vyzbrojených halapartňami,
proti renitentnému mestu.

Pri tom však ešte Bystričanov vysmievajú, že sa najbezpečnejšie cítili za svojimi
hradbami, bitky v poli neboli by sa odvážili za ten svet. R. 1848 dodávali hrubé
súkno na honvédské gate. Preto, keď sa dopočuli, že proti Košutovi vypravil ruský
cár veľkú armádu, usniesli sa brániť uhorskú vlasť proti Rusom. Chceli ešte viac
povzniesť svoju slávu. Zabránia Rusom v pochode na Šturec! Najali niekoľko sto
„nemzetörov“, ktorí mali prekážať v ruskom pochode až „po poslednú patrónu a
po poslednú kvapku krvi“. Sotva však štafeta doniesla zvesť, že Rusi prekročili
hranicu na Orave, naraz všetci nemzetöri sa spamätali, že zabudli si niečo doma.
Vracali sa rýchlym tempom do Bystrice, že vraj všade dobre, doma najlepšie. Aby
im v tom teple – lebo povetrie bolo horúce – prílišne neprekážali zbrane, munícia
a uniformy, zahádzali ich cestou do priekop. Za dva dni potom Rusi vtiahli bez
výstrelu pri speve a muzike do Bystrice; bolo ich vyše 30.000. Keď ich videli bývalí
nemzetöri, povedal mnohý z nich: „- dáj ma stislo! Tí by nás boli krásne pokrstili
pod Šturcom! Skoro ako toho Bonaparta pri Lajpcigu!“.

František Václav Peřinka (vybral J. Burkovský)

          .

prejsť niekedy niekoľko stovák metrov, v horšom prípade aj niekoľko kilometrov,
aby ho dopravila tam, kam patrí. Iným, dnes už neznámym spôsobom zvážania
sena boli krňačky (krne) - špeciálne drevené sane. Tie boli schopné uniesť 1 až 2
metráky sena. Avšak „jazda“ s týmto nákladom v lete si vyžadovala nielen fyzickú
zdatnosť chlapa ale aj zručnosť ich „riadenia“ v zvyčajne horskom teréne. Situácia bola

ešte zložitejšia pri zvoze sena krňačkami v zimnom období.
Krne slúžili aj na zvážanie dreva (Turecká), ale aj dopravy
maštaľného hnoja (Sásová).

Kedysi existoval osobitný spôsob uskladnenia a zvá-
žania sena. Senníky postavené mimo obce zaisťovali, že v
prípade požiaru v dedine seno nezhorelo. Na druhej strane
bolo ho nutné prevážať počas zimy do hospodárskych
objektov. Bolo tomu tak aj v prípade niektorých obcí v Malej
Fatre (napr. Belá). Tu bol zaužívaný spôsob prevážania sena
pomocou tzv. ražňov (seno uložení a natlačené na drevený

kôl) a následne pospájaných do tzv. kľúča. Samospádom, alebo za pomoci koňa sa
potom zviezlo na stanovište, kde bol pripravený voz a seno sa previezlo do dediny.
V niektorých prípadoch bol rozdiel nadmorskej výšky (senník a dedina, aj 400 m !).
Dnes už tento spôsob zvážania sena pochopiteľne nie je známy. Našťastie, je zachy-
tený v písomných dokumentoch (aj s fotografiami), ale aj ako dokumentárny film.

Všetky v stručnosti opísané spôsoby zvážania sena boli fyzicky náročné a
neskôr boli nahradené mechanizačnými prostriedkami. Tie sa využívajú aj dnes.
Pokiaľ sa však lúky kosia a nenechávajú sa napospas osudu, alebo „nešťastnému“
mulčovaniu. Sú však aj dnes ľudia, ktorí zachovávajú tradičné spôsoby dorábania a
transportu sena. Našli v tejto práci určitý zmysel a spôsob života i zachovania
kultúrneho dedičstva zároveň stability a biodiverzity lúčnych porastov.

Norbert Gáborčík
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Igor Thurzo, jeden z potomkov radvanských prachárov, sa narodil 15. 8. 1933 v Bratislave
v rodine JUDr. Fedora Thurzu a Kornélie, rodenej Thurzovej, dcéry slovenského námorného
kapitána  Júliusa Thurzu. Rodina,  do  ktorej postupne pribudli dve sestry, Fedora a Ivica, žila
postupne v Martine, v Banskej Bystrici - Radvani, kde vlastnila aj rodinný dom.

Jeho otec, ale aj starý otec Ivan Thurzo, sa aktívne zúčastnili Slovenského
národného povstania. Po jeho potlačení sa celá rodina ukryla pred nemeckou armádou
na Kališti a v bunkroch v Nízkych Tatrách.

Igor Thurzo ukončil svoje stredoškolské štúdiá maturitou na Štátnom gymnáziu
Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici v roku 1952. Na štúdiách pokračoval  na Fakulte
architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT v Bratislave, kde sa špecializoval na
urbanizmus a územné plánovanie. Po skončení školy v roku 1958, pracoval v Banskej
Bystrici  na Krajskom ústave pre projektovanie poľnohospodárskych a lesníckych stavieb.
Neskôr, po odchode do Bratislavy (1960), pracoval v niekoľkých projektových útvaroch:
na Útvare hlavného architekta mesta Bratislavy, v Ústave stavebníctva a architektúry
SAV, v Urbione a Československom stredisku  pre životné prostredie. Thurzo projektoval
administratívne budovy vo Zvolene, v Martine, Šamoríne a v Piešťanoch, pri vodnej
nádrži Boleráz. Medzi jeho najvýznamnejšie práce patrí Územný plán  veľkého územného
celku Malá Fatra a Urbanistická štúdia osady Vlkolínec. Spolupracoval aj na projekte
urbanizácie Slovenska, pri posudzovaní možnosti umiestenia jadrových elektrární na
východnom a severnom Slovensku, ako i pri ďalších projektoch.

Už od svojej mladosti Thurzo obdivoval a študoval
ľudovú architektúru a celý svoj život zasvätil jej ochrane.
Bol funkcionárom Slovenského zväzu ochrany prírody a
krajiny a bol aj členom skupiny aktivistov, ktorí usilovali o
ochranu pamiatok a prírody v Bratislave. Súkromne sa
venoval štúdiu a dokumentácii ľudovej architektúry tak u
nás, Čiech a Moravy ako aj v Maďarsku, Chorvátsku, Bulharsku, Holandsku i v Rusku.

Svoje výskumy Thurzo publikoval v rôznych odborných časopisoch  (Kultúrny život,
Krásy Slovenska, Mladá tvorba, Technické noviny, Svet vedy, Projekt, Československý
architekt, Dom a byt, Príroda a spoločnosť, Smena a mnohých ďalších). V roku 1994
vydal aj knižnú publikáciu Ľudová architektúra na Slovensku. Bol vášnivým fotografom,
dokumentaristom. V rokoch 1990 - 1992 bol členom výboru Matice slovenskej. V roku
1994 odišiel na dôchodok. V závere života Thurzo ešte aktívne spolupracoval na dejinách
obcí z okolia Banskej Bystrice - ako  Radvaň, Sásová, Rudlová, Jakub, Kostiviarska,
Špania Dolina a Tajov, ktoré historicky tvorili územie slobodného mesta. Publikácie
vydávalo Centrum pre rozvoj cestovného ruchu (CEPROCER).

Život Igora Thurza sa skončil 17. februára 2014 v Bratislave, keď po dlhej a
ťažkej chorobe odišiel na večný odpočinok. V rodine zostali manželka Lýdia, rodená
Popelišová (dátum sobáša 15. 4. 1961) a deti - syn Vladimír a dcéra Ľubica.

Igor Chromek

Igor Thurzo, inžinier - architekt, milovník ľudovej architektúry

V nedávno minulých dňoch sme si pripomenuli 100. výročie narodenia
vynikajúceho človeka a športovca Tibora Králika. Narodil sa dňa 3. júna 1914 v
Banskej Bystrici v rodine ženského krajčíra Jána Králika a jeho manželky Anny,
rod. Ružinskej. Jeho otec padol na začiatku I. svetovej vojny a matka mu zomrela v
roku 1919, preto sa o neho starala rodina Ružinská. Od mladosti mu bol v športe
vzorom jeho o 15 rokov starší strýko Ján Ružinský, ktorý ho priviedol k lyžovaniu a
tenisu. Pretekal vo všetkých lyžiarskych disciplínach: v behu, skoku, zjazde a slalome.
Ku športu potom viedol aj svoje tri deti a štyri vnúčatá. Bol majstrom Slovenska v
alpskej kombinácii a členom širšieho kádra reprezentantov Československa na
Zimných olympijských hrách v Garmisch-Partenkirchene v Nemecku v roku 1936.
Po začatí II. svetovej vojny a vzniku samostatného Slovenského štátu bol majstrom
Slovenska v alpskej kombinácii a reprezentoval Slovensko na medzinárodných
pretekoch v Ga-Pa v roku 1940 a v Cortine d'Ampezzo v roku 1941. V mladosti
vyrábal a predával lyžiarske vosky pod značkou Králik s logom zajaca. Jeho
špecialitou bolo figurálne lyžovanie, predchodca dnešného akrobatického lyžovania.
Králik patril medzi elitu slovenských lyžiarov. Tenis bol jeho letným doplnkovým
športom. Bol organizátorom a funkcionárom lyžiarskych a tenisových klubov v

Tibor Králik (1914 -1998), banskobystrický športovec, reprezentant Slovenska v lyžovaní a tenise
Banskej Bystrici a jedným zo zakladateľov Tatranského
pohára. V rokoch 1941 až 1944 Králik účinkoval, spolu
s Jánom Ružinským a Jozefom Daňom, vo filmoch na
propagáciu Ďumbiera, Vysokých Tatier a Roháčov ako
lyžiarskych destinácií. Aktívne pretekal do roku 1947.
Ešte v roku 1952, vo veku 38 rokov, sa stal majstrom
Československa na Sokolovských pretekoch brannej
zdatnosti v Jánskych Lázniach v Krkonošiach. Do
vysokého veku sa pravidelne zúčastňoval lyžiarskych
pretekov „Biela stopa SNP“ a pracoval ako správca tenisových dvorcov a ako
lyžiarsky inštruktor maďarských detí aj seniorov na Králikoch a Donovaloch, keďže
vedel po maďarsky. Pri svojich 80. narodeninách dostal cenu mesta od primátora
Banskej Bystrice Ing. Stanislava Miku. Jeho lyžiarske trofeje sú uložené v Lyžiarskom
múzeu pána  Igora Bobáka v Podkoniciach.

Tibor Králik zomrel v Banskej Bystrici dňa 3. júna 1998, v deň svojich 84.
narodenín, na následky úrazu hlavy po páde. Pochovaný bol dňa 8. júna 1998 na
miestnom rím. kat. cintoríne.

Igor Országh sa narodil v Banskej Bystrici dňa 8. apríla 1931 v rodine Jána
Országha, riaditeľa pobočky Národnej banky, ako tretí, najmladší syn. Po ukončení
štúdií na Evanjelickej ľudovej škole pokračoval na Štátnom gymnáziu Andreja
Sládkoviča a štúdia ukončil matúrou na Obchodnej akadémii v roku 1952.

Po dvojmesačnom pôsobení v Okresnom stavebnom podniku nastúpil na
základnú vojenskú službu v Družstve československého letectva „Krídla vlasti“ v
Olomouci (1952- 54). Potom pracoval ako vedúci plánovacieho oddelenia Mestského
národného výboru v Banskej Bystrici. Posledným pracoviskom boli Záhradnícke a
rekreačné služby mesta, kde zastával funkciu námestníka – ekonóma podniku.

Odmalička venoval sa telesnej výchove a športu. Na ľahkoatletických pretekoch, ktoré
sa konali na športovom ihrisku ich gymnázia 26. 6. 1945, dosiahol prvý raz významné
úspechy - v behu na 60 metrov dosiahol čas 8,4 sek, v skoku ďalekom 454 cm a v skoku
vysokom 124 cm.  O rok neskôr, dňa 21. 11. 1946 zvíťazil v behu na 1500 metrov časom
7,02 minút. Úspech slávil aj na pretekoch Zborovej zdatnosti a medzi najlepšími postúpil
do celoštátneho preteku v Prahe (Telovýchovné slávnosti československých škôl – 25.
6. - 2. 7. 1947). 27. 10. 1947 mu udelil generál Pavol Kuna odznak zdatnosti.

Igor Országh bol aktívnym aj v ďalších športoch. Hrával na škole aj basketbal, volejbal,
futbal, či hokej. 21. 6. 1948 na volejbalových pretekoch banskobystrických škôl, ktoré sa
konali na dvore gymnázia, obsadili domáci gymnazisti prvé miesto. Vo víťaznom družstve
bol aj Igor Országh. Horšie pochodilo ich  hokejové družstvo, ktoré s miestnou Obchodnou
akadémiou prehralo 8:2. V družstve víťazov hral vtedy Igorov starší brat Dušan. (1947).

V Banskej Bystrici sa ľadový hokej hrával pôvodne na tenisových kurtoch v
Mestskom, neskôr Leninovom parku. Tam začal Igor hrávať za mestský športový
klub ešte ako študent. A hoci bolo v družstve mnoho známych a kvalitných hráčov –

(Javúrek, Faško, Navrátil, Káles, Milde a jeho brat Dušan)
Igor Országh sa čoskoro prejavil medzi nimi ako najlepší.

Po návrate z vojenskej základnej služby hral futbal a
tiež aj ľadový hokej za Slovan Banskú Bystricu. Futbal sa v
tom čase hrával na ihrisku na Uhlisku, hokej na novom
zimnom štadióne, ktorý otvorili v roku 1957. V medzi-
národnom stretnutí so Švajčiarskom hral Országh v obrane.
Zápas sa skončil nerozhodne  5:5.  Od roku 1956 bol tiež kapitánom družstva futbalového
oddielu Slovan B. Bystrica. V máji 1957 došlo k zlúčeniu družstiev Slovana s Červenou
hviezdou Banská Bystrica a Országh stál v čele oddielu Červenej hviezdy. 22. – 23. 8.
1949 sa dočkali futbalisti a ich priaznivci otvorenia nového štadiónu na Štiavnič-kách pri
príležitosti tradičného turnaja O pohár SNP. Aj v ďalších rokoch pracoval Igor Országh
ako tréner futbalu a ľadového hokeja.

Telesnej výchove a športu zostal verným celý život. Občas dosiahol aj dobré
výsledky. Tak napríklad v roku 1965 (8. 6.) na okresnom orientačnom preteku
hliadok sa v kategórii B umiestnil spolu s dr. Dušanom Faškom na prvom mieste.
Pretek sa konal v priestore Iliaš – Mičiná – Vlkanová.

K láske k telesnej výchove a športu, najmä ľadovému hokeju, viedol aj svojich
synov, či vnukov. S manželkou Margitou mali synov Igora a Ivana, ktorí obaja boli
úspešnými hráčmi (Igor v Banskej Bystrici, Ivan v Košiciach), no v ľadovom hokeji
vynikli aj vnuci – Vladimír (súčasný tréner Banskej Bystrice) a Ivanova dcéra Petra,
ktorá reprezentovala Slovensko aj na zimnej olympiáde vo Vancouveri v roku 2010.

Igor Országh zomrel v Banskej Bystrici 26. 7. 2008.
Igor Chromek

Igor Országh – všestranný športovec, úspešný tréner, významný reprezentant Banskej Bystrice

Miloš Tichý
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Výraznou osobnosťou druhej polovice 20. storočia v meste pod Urpínom bol spisovateľ
Mikuláš Kováč (18. 5. 1934 Hronovce – 26. 5. 1992 Banská Bystrica), pre ktorého sa
Banská Bystrica stala „mojím mestom“. Ostal jej verný a nikdy ho nelákalo usídliť sa
v Bratislave, hoci s bratislavskými umelcami sa poznal a bol s nimi v kontakte, i keď
najmä v písomnom. Aj napriek tomu, že žil na „literárnom vidieku“, presiahol regionálny
charakter a stal sa súčasťou celonárodnej literatúry pre schopnosť a talent v reflexívnej
poézii vypovedať o všetkom ľudskom. Hoci Kováč v Banskej Bystrici neuzrel svetlo
sveta, predsa len medené banské mesto sa preňho stalo nielen životným priestorom, ale
v mnohom - so svojím prírodným okolím a kultúrnou atmosférou - bolo aj podnecovateľom
Kováčovho poetického a mysliteľského sveta. Poeticky sa inšpiroval mestom a okolím
vo viacerých básňach, napr. Krajina pod Urpínom, Dom v Hornej ulici č. 21, Staré domy
pod Urpínom a v iných. Najvýraznejšie sa jeho život poeticky prepojil s duchom Banskej
Bystrice v básnickej poéme Moje mesto (z básnického debutu), pričom prostredie svojho
mesta absorboval do seba nie ako pozorovateľ, ale sám ako jeho súčasť: „Každý deň
blúdim ulicami, každý deň prechádzam / okolo tržnice, kde svietia jablká a svetielkujú
ryby, / kde ľudia / v prútených košoch zeleninu nosia, kde to krásne / vonia – / a potom
okolo parku. Strom vyzlieka pomaly svoj / trikot hráča / a gaštany na medenom gongu
jesene dvanásť / odbíjajú. / Pozdravujem ľudí, ktorých stretám, / a oni mi odpovedajú. A
tak sa míňa / deň po dni, rok za rokom v nekonečnom slede.“

V rozhovore s Oľgou Vavrovou, na otázku, čo sa mu v Banskej Bystrici páči, Mikuláš
Kováč odpovedal: „Veľa vecí. V prvom rade ľudia. Žije tu moja rodina – žena, dcéry, vnuci,
vnučka a v neposlednom rade aj môj pes Džúso. Žijem v Bystrici už päťdesiat rokov a
poznám mnohých jej obyvateľov už v niekoľkých za sebou idúcich generáciách. Neraz sa
mi stáva, že akoby zázrakom stretnem dávnu priateľku zo svojej nenávratne stratenej
mladosti a s úžasom sa dívam, že je rovnako mladá a krásna, ako bola v to leto, keď sme
sa stretli na bystrickom korze, v chorovode nesmelých lások, plachých pohľadov a kradmých
pohladení. Pravdaže, je to iba dcéra mojej spomienky, ale ja sa nemôžem ubrániť tiché-
mu náporu šťastia. Hodiny sa zrazu naspäť točia na bystrickej veži, holuby veslujú v gašta-
novej vôni podvečera a ja – starnúci, ale pamätajúci sa, cítim, že taký milostiplný zázrak
sa mi nemôže prihodiť pod žiadnou inou vežou na žiadnom inom mieste nášho sveta.

A potom tá príroda. Za dvadsať minút si na Šachtičkách, za polhodinku na Dono-
valoch, na Suchom vrchu a na Kováčovej ešte skôr. Zovšadiaľ je u nás blízko k tráve,
stromu, k ľuďom a vtákom. Priamo tu, pod mojimi oknami na  Leninovej ulici, rastú po
celú jeseň masliaky, čírovky, pôvabnice a strmulec nakopený. A sto metrov od môjho
bytu sa rozprestiera krásne opatrovaná ovocná záhrada môjho priateľa, gazdu Alojza
Čobeja, textára a hudobníka. Chodím mu každoročne na jablká, hrušky, čerešne a
hrozno a teším sa, že sa mu má tohto roku ujať dokonca aj citrónovník. Lojzo ma
doteraz neprichytil – presnejšie, robí sa, že ma nevidí a nepočuje. Ale teta Rózka,
spravodajská dôstojníčka našej sídliskovej kontrarozviedky, mi minule dôverne
prezradila, že Lojzo si kúpil brokovnicu, tarasnicu alebo čo vlastne...  Neviem to presne,
lebo nie som poľovník. Napokon ma to ani nezaujíma – nič sa mi nemôže stať, aj keby
ma trafil. Od mala totiž verím v heslo nášho starého richtára Samuela »Za živa v
Bystrici – po smrti v nebi!«“ (písomná pozostalosť M. Kováča – archív ŠVK – LHM)

Do mesta obklopeného vencom hôr prišiel Mikuláš v roku 1943 spolu s matkou
Gizelou, rodenou Javorskou, a mladším bratom Jozefom, keď maďarské úrady na
anektovanom území zrušili matke po otcovej smrti štátne občianstvo a vypovedali ich z
bytu, evidovaného na meno Jozef Kováč. K atmosfére detstva sa po rokoch vyjadril: „Detstvo
som prežil v dome, ktorý stál na mieste dnešného Prioru, toho starého na Hornej ulici. Ako
chlapec som sa hrával v záhrade staviteľa pána Karavajeva, ktorá sa rozprestierala tam,
kde sú dnes budovy Pozemných stavieb, a na píle, ktorá rozvoniavala do ďaleka na placi,
kde dnes stojí budova banky, hotel Lux a Dom odborov. Viem, že staré mestské činžiaky,
sklady a pivnice fabriky na likéry Perla a dielne pána Roháča, Ciglana a Podkonického
museli ustúpiť novostavbám, ale nie som presvedčený, či Hron, rieka mojej mladosti, na
ktorej meditoval kedysi Marcus Aurelius a sníval Andrej Sládkovič, zaslúžil svoj osud, svoju
premenu na kalný kanál. Pred vojenským veliteľstvom, čiže „vojačkom“, ako sme volali
dlhú, širokú a vzhľadnú budovu na ulici Československej armády, stál po vojne provi-
zórny drevený železničný most. Vždy, keď bolo slnečno, vliezli sme do jeho živicou
voňajúcich ľadolamov a dívali sa do priezračnej vody plnej belíc, podustiev a kapríkov
– bol to taký náš dávny televízor nad všetky dnešné televízory, pretože bol živý,
voňavý a farebný.“ (písomná pozostalosť M. Kováča – archív ŠVK – LHM)

Ľudovú školu Kováč ukončil v Banskej Bystrici v roku 1945 a v septembri pokračoval
v získavaní vzdelania na Gymnáziu Andreja Sládkoviča. Na jeseň 1946 sa presťahoval k
strýkovi do Levíc, kde pokračoval v gymnaziálnych štúdiách. Anton Javorský bol tam
služobne preložený. S ukončením kvarty na levickom gymnáziu získal základné vzdelanie
a od septembra 1949 ho prijali na Vyššiu priemyselnú školu strojnícku v Banskej Bystrici.
Počas štúdia školu presťahovali do Zvolena, kde roku 1953 maturoval s vyznamenaním.

Mikuláš Kováč sa po skončení priemyslovky na vysokoškolské technické štúdium
nedostal, preto od prvého júla 1953 začal pracovať vo zvolenskej Bučine ako
konštruktér. K tomuto pôsobeniu sa neskoršie s jemu vlastnou iróniou vrátil poznámkou:

„Akosi sa mi to prejedlo, veď som ako bažant nosil
iba medokýš starším inžinierom.“

Preto k 31. augustu 1954 pracovný pomer
ukončil a nové snaženie nasmeroval na Fakultu
spoločenských vied Vysokej školy pedagogickej v
Bratislave, kde začal študovať slovenský jazyk a
literatúru v kombinácii s dejepisom. Aktivity na konci
prvého semestra Kováčovi nečakane a pritom
zákerne prekazila chronická pľúcna choroba. Z
aktívneho a životom kypiaceho študenta a športovca so zmyslom pre humor sa stal
pacient v pozícii človeka postupne zvádzajúceho zápas o svoju existenciu.

Po návrate z liečenia sa Kováč už do vysokoškolských posluchární nevrátil, ale
od januára do októbra roku 1956 pracoval ako referent Závodnej školy práce na
podnikovom riaditeľstve ČSAD v Banskej Bystrici. Potom nastúpil do Mestského domu
osvety, kde mal na starosti mestský rozhlas, organizáciu a metodické riadenie
vzdelávacích krúžkov. Vo voľnom čase pracoval ako dramaturg a režisér ochotníckeho
Divadelného súboru Andreja Sládkoviča s režisérmi Jánom Kováčom, Edmundom
Kleinom, hercami Ondrejom Zátureckým, Pavlom Šperkom, Zdenom Oravcom a inými.
Aj prostredníctvom osvetárskej práce žil Mikuláš Kováč aktívnym životom, veď v
rámci organizovania „kultúrnych štvrtkov“ sa zoznámil s vtedy mladými začínajúcimi
básnikmi Milanom Rúfusom a Miroslavom Válkom.

Do poetických začiatkov, činorodého života naplneného kultúrnymi aktivitami a
spoločenskej sebarealizácie v kruhu priateľov zasiahol nový nápor tuberkulózy, ktorý
tentoraz postihol aj obličky a viedol k trvalému podlomeniu Kováčovho zdravia.

I napriek doslova existenciálnym problémom rozhodol sa zostaviť z básní rukopis
zbierky, ktorý poslal do literárnej súťaže vypísanej Slovenským literárnym fondom k
15. výročiu SNP. Jeho meno sa prekvapujúco zjavilo na poprednom mieste, čo vzbudilo
pozornosť v literárnych kruhoch. Odmenený rukopis dostal zásluhou vydavateľstva
Slovenský spisovateľ v edícii Pôvodná poézia formu básnickej zbierky v knižnej podobe
pod názvom Zem pod nohami (1960).

Vydanie básnickej zbierky spopularizovalo osobnosť Mikuláša Kováča síce aj v
širších kultúrnych súradniciach Slovenska, ale jeho hlavná, najmä široko koncipovaná
kultúrno-spoločenská činnosť sa nasmerovala predovšetkým do prostredia
banskobystrickej kultúrnej society. V podmienkach „legendárnych“ šesťdesiatych rokov
„literárnej Banskej Bystrice“ dozrieval osobnostne i umelecky. Osobnostne sa
vyhraňoval natoľko, že svoj pohľad na svet nemenil podľa ľudového hesla „kam vietor,
tam plášť“, ale budoval ho prísne na humanistických princípoch. Potvrdilo sa to najmä
v zložitej spoločensko-politickej situácii po auguste 1968, keď si Kováč uchoval „rovnú
chrbticu“ a nespreneveril sa svojim zásadám. To malo za následok, že roku 1970 pri
výmene legitimácií členov Komunistickej strany pohovorová komisia navrhla zrušenie
jeho členstva, čo sekretariát Stredoslovenského krajského výboru Komunistickej strany
Slovenska zmenil na vylúčenie z členstva v strane. Táto skutočnosť mala za následok
vyradenie Mikuláša Kováča z verejného literárneho života. Koncom roka 1974 musel
odísť aj z rozhlasu a zamestnal sa až vo februári 1976 v Krajskom bábkovom divadle
ako robotník v divadelných dielňach. Po polroku nastúpil 1. augusta do Okresného
osvetového strediska ako samostatný odborný pracovník pre edičnú činnosť a názornú
agitáciu a propagáciu na oddelení zvláštnych kultúrnych služieb.

V konsolidačných a normalizačných praktikách „albánskej Banskej Bystrice“
vydržal a vytrval aj vďaka poézii. O kontinuite Kováčovej tvorby aj v čase jeho
spoločenskej diskriminácie je výberová bilancia tohto obdobia v básnických zbierkach
Zemnica (1978) a Písanie do snehu (1978).

Pre Mikuláša Kováča popri písaní (chvíľach tvorivého myslenia so slovami...) boli
balzamom na dušu chvíle stretnutí s priateľmi. Prebiehali nielen v atmosfére Národného
domu, alebo reštaurácie Astra na sídlisku Fončorda, ale aj v lone prírody na okolí Banskej
Bystrice: „(...) s priateľmi Jankom Bullom, Paľom Hluchým a niekedy aj s Mikim Palkom,
Jožom Mokošom a Pištom Šmihlom sa občas vyberieme do lesa na huby, ale bez mučenia
priznávam aj to, že zriedkakedy ich nájdeme. Nachádzame skôr hubárov, tých je ako
maku. Občas nájdeme nožík, nedopitú fľašu vína, vývrtku, baterku, ba raz sme našli aj
koženú diplomatku s dôležitými úradnými dokumentmi. (...)  Ktoréhosi z našich diplomatov
vystrašil asi v Iliašskej hore maco samotár. (...) Vždy sme však našli slnko, vietor, dážď,
tôňu pod stromom. Občas sme niekde spadli, zapadli, zablatili sa, zadĺžili sa v niektorej
z horských krčmičiek na občiansky preukaz, alebo sme stretli – a bolo nám vtedy dobre
pri srdci – v hore človeka, ktorý nám čosi pekného a zaujímavého povedal o sebe a o tej
hore. To, myslím si, celkom stačí. Veď huby dostať napokon aj na trhu. Niektoré druhy,
napríklad hlivy a pečiarky sa už dokonca aj vyrábajú – pestujú sa na slame a na klátikoch
a dostať ich aj v zelovoci. Ale hora je len hora a horou navždycky zostane. Hodno sa
občas vybrať do tých našich krásnych zelených katedrál. A hodno ísť s priateľom. Alebo
s priateľkou, veď hora, ak ju máš rád, nič nevyzradí (...).“ (písomná pozostalosť M.
Kováča – archív ŠVK – LHM)

Spomienka pri príležitosti nedožitých 80. narodenín

Július Lomenčík
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Ku kuriozitám Banskej Bystrice patrí nielen putujúci Mariánsky stĺp, ale aj putujúce
súsošie Obete varujú. Pomerne známa je púť Mariánskeho stĺpa z pôvodného miesta
na čele Námestia SNP v roku 1964 (pred oslavami 20. výročia SNP) do hradného
areálu k Farskej bašte a po 30 rokoch, v roku 1994 zas späť
na pôvodné miesto. Za zmienku stoja aj menej známe okolnosti
putovania monumentálneho súsošia Obete varujú.

Autorom súsošia Obete varujú je akademický sochár Jozef
Jankovič, ktorý ho vyhotovil k 25. výročiu SNP v roku 1969.
Bronzové súsošie v nadživotnej veľkosti s hmotnosťou 14 ton,
výškou vyše 7 metrov a šírkou viac ako 30 metrov umiestnili
do stredu pietnej siene práve dohotoveného Pamätníka SNP,
ktorý bol postavený podľa projektu architekta Dušana Kuzmu
(areál je od roku 1982 Národnou kultúrnou pamiatkou). Súsošie
tu však dlho nepobudlo, autor v normalizačnom období pre
svoje postoje upadol do nemilosti politických orgánov, ktoré
rozhodli o odstránení jeho diela z Pamätníka SNP, čo bolo
zdôvodňované deprimujúcim vplyvom na návštevníkov.

Súsošie v roku 1972 vyviezli na smetisko pri Dolných
Pršanoch, kde našťastie bez úhony prečkalo do roku 1974
kedy na návrh vtedajšieho Banskobystrického strediska
Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany
prírody (SÚPSOP) a ďalších zainteresovaných sa rozhodlo o
jeho premiestnení na pietne miesto vo fašistami vypálenej obci
Kalište. Táto obec, z ktorej zostala ušetrená len malá zvonička
po vojne obnovená už nebola okrem dvoch domov slúžiacich
na muzeálne ciele, zakonzervovaných základov 36 vypálených
domov a upravených bunkrov vrátane partizánskej nemocnice.

Vzniklo tak pamätné miesto v prírode, správcom ktorého
sa stalo práve Banskobystrické stredisko SÚPSOP (areál bol
vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku už v roku 1961). Po
súhlase politických orgánov i samotného autora s premiestnením
súsošia projekt úprav pietneho miesta vypracovali architekti Ivan
Gürtler a Juraj Talaš. Obrovským problémom však bolo ako vlastne dopraviť kolos akým
je súsošie Obete varujú na Kalište. Veľké rozmery a váha tohto súsošia vrátane

nevyhovujúcej cesty z Moštenice na Kalište odradilo všetkých prepravcov. Preskú-
maná bola aj možnosť leteckej prepravy ťažkotonážnym vrtuľníkom sovietskej armády
dislokovanej na Sliači. Napriek ústretovosti veliteľa letiska prísne predpisy zamedzuj-

úce prepravovať nadrozmerné náklady nad obývanými
územiami túto možnosť zmarili. Poslednou možnosťou bolo
požiadať o pomoc maďarskú firmu, ktorá súsošie odlievala.
Napriek zainteresovanosti riaditeľa SÚPSOP v Bratislave i
Ministerstva kultúry SSR pri komunikácii s maďarskou stranou
vznikli určité prieťahy a hrozilo nestihnutie premiestnenia
súsošia do termínu osláv 30. výročia SNP. Keď sa o tejto
situácii dozvedel vtedajší tajomník KV KSS Ondrej Textoris,
osobne zabezpečil riešenie s riaditeľom Mostární v Brezne,
ktorý musel túto úlohu prijať ako záväzok k 30. výročiu SNP.

Súsošie odborne rozrezali na 4 časti, ktoré po prevezení
na Kalište cez Moštenicu, po ceste v predstihu upravenej
Lesným závodom v Slovenskej Ľupči, zmontovali dohromady
na pripravenom základe, pričom jednotlivé časti pospájali
skrutkami. Pracovníci strediska SÚPSOP urobili ešte posledné
úpravy pietneho miesta a potom stáli skromne v ústraní pri
kladení vencov a prejavoch štátnych a straníckych dele-
gácií, nedostalo sa im však ani slovka vďaky za odvedenú
organizačnú i fyzickú prácu.

Súsošie Obete varujú pobudlo 30 rokov v krásnom
prírodnom prostredí Kališťa až do roku 2004 kedy sa rozhodlo
o jeho návrate na pôvodné miesto. Demontáž nebola ťažká,
pretože stačilo obnoviť otvory skrutiek z predchádzajúcej
demontáže v roku 1974, rozpojiť jednotlivé časti súsošia a
previezť ich do Banskej Bystrice.

Pri opätovnej montáži na pôvodnom mieste doplnili aj
dve nohy na súsoší, ktoré vandali odrezali koncom roku 2001.
Tak sa súsošie Obete varujú po vyše 30 rokoch putovania,
v roku 2004 pri oslavách 60. výročia SNP ocitlo opäť v

pietnom priestore Pamätníka SNP v Banskej Bystrici, kde sa nachádza dodnes.
                                                            Jozef Likavčan

V júli 2014 uplynulo 160 rokov, čo v Podbrezovských železiarňach vyrobili prvé
metre železničných koľajníc, a 130 rokov, odkedy do Podbrezovej prišiel prvý vlak.

Celých tridsať rokov trvalo expedovanie koľajníc konskými povozmi z Podbrezovej
do Štúrova, kde ich preberali Uhorské kráľovské železnice. Prvým objednávateľom
koľajníc bolo Ústredné riaditeľstvo pre stavby železníc vo Viedni. Sieť uhorských
železníc neustále narastala a s ňou rástol aj dopyt po podbrezovských koľajniciach.

Po spojení Zvolena s Banskou Bystricou železničnou traťou v roku 1873, riadi-
teľstvo železiarní sa rozhodlo za každú cenu spojiť železiarne s
odbytiskami a zdrojmi surovín, predovšetkým ostravského čierneho
uhlia. Po úspešných rokovaniach vo Viedni, Budapešti a s obcami
medzi Banskou Bystricou a Podbrezovou bol ministrom uhorských
kráľovských železníc poverený v roku 1882 Dr. Oliver Slaný, aby
za pomoci Štátneho zememeračského ústavu vytýčil a označil na
pozemkoch pozdĺž Hrona trasu na výstavbu železničnej trate. Slaný
začal rokovať so zástupcami dotknutých obcí najskôr o vybudovaní
železničných zastávok. Dohodli sa, že zastávky budú v Šálkovej,
Slovenskej Ľupči, Lučatíne, Medzibrode, Brusne, Nemeckej,
Zámostí a Lopeji. Dohoda nenastala o umiestení nácestných
železničných staníc. Boli konzultované rôzne alternatívy. Slaný  rozhodol, že nácestné
stanice s kompletným vybavením, vrátane vodných žeriavov, budú vybudované v
Lučatíne a v Zámostí. Nespokojní zostali zástupcovia Ľupče a Ľubietovej, ktorí
požadovali, aby v ich blízkosti stáli železničné stanice. Vzniknuté spory medzi
zástupcami obcí a železničným erárom riešila sedria v Banskej Bystrici. 13. augusta
1883 rozhodla na základe paragrafu 46 a 59, článku IXL vtedajšieho uhorského
zákona, v prospech železnice a alternatívy navrhnutej Dr. Oliverom Slaným. Pozemky
boli vyvlastnené priemerne za jedno katastrálne jutro 500 zlatými. Dr. Oliver Slaný,
ako zástupca železničného eráru a Dr. Ján Chovan, ako zástupca majiteľov vyvlast-
nených nehnuteľností, boli poverení informovať verejnosť o tejto udalosti v budapeš-
tianskej tlači a vo zvolenskom župnom časopise.

Keď sa Ľupčania dozvedeli, že v Ľupči nebude stanica, ale len zastávka, boli
rozhorčení a sklamaní. Richtár Czambel a notár Kiss oznámili zastupiteľskému zboru,
že sa od podnikateľov dozvedeli, že slávna Kráľovská komora nemieni postaviť stanicu

v Ľupči, ale v Lučatíne. Navrhli, aby sa zastupiteľský zbor  pokúsil dodatočne vybaviť
pre Ľupču stanicu. Ich snahe mal napomôcť poslanec Adalbert Grunwald a hlavný
slúžny Imrich Lazarovič, ktorých vyslali intervenovať na ministerstvo do Pešti. 17.
októbra 1884 hlavný slúžny Lazarovič oznámil ľupčianskemu zastupiteľskému zboru,
že minister Kemény podpísal rozhodnutie o povolení výstavby železničnej stanice v
Ľupči na jej vlastné náklady. Ľupča zaručila železničnému eráru, že na stavbu stanice
poskytne pozemky vo výmere 23 880 metrov štvorcových, 1000 zlatých na výstavbu

staničnej budovy. Dodá drevo na 500 kusov podvalov a na štyri
garnitúry výhybiek. Ďalej dodá 300 kubíkov štrku, ktorý dovezie
na stavenisko. K tomu dovezie 50 000 tehál, 160 kubíkov
opracovaných skál, 5 000 kg haseného vápna a potrebné stavebné
drevo. Týmto Ľupčania vlastne sľúbili dodať všetok materiál na
výstavbu budúcej stanice. 16. marca 1885 sa na schôdzi zastu-
piteľského zboru v Ľupči konštatovalo, že stanicu postaví železničný
erár len pod podmienkou, že Ľupča dodá na výstavbu stanice aj
potrebné koľajnice. Medzi obcou a železnicou bolo podpísané
nespočetné množstvo dohôd, usporadúvali sa schôdze a hostiny,
až napokon Ing. Benda ohlásil richtárovi Škodovi, že železničná

stanica, spolu s príslušnými cestami, bude otvorená. Zastupiteľský zbor sa uzniesol,
že pri tejto príležitosti usporiada veľkú zábavu, na ktorej sa bude podávať hosťom
guláš a víno. Tiež bolo rozhodnuté, že každý mešťan prispeje na túto udalosť 59
grajciarmi. Stanicu po toľkých peripetiách otvorili 1. júla 1886. O dva roky neskôr,
čo z Banskej Bystrice do Podbrezovej prešiel prvý slávnostný vlak. Na pamiatku
otvorenia železničnej stanice dal zastupiteľský zbor v Slovenskej Lupči vysadiť
topoľovú aleju od stanice po námestie.

Od 26. júla 1884 začali medzi Banskou Bystricou a Podbrezovou premávať
prvé vlaky. Celá trať bola prevádzkovaná na náklady erárnych železiarní a až v roku
1888 odovzdali železničnú trať MÁV- uhorským kráľovským železniciam. Zaujímavé
je tiež, že keď Podbrezová vyrábala železničné koľajnice, tieto prepravovala na
miesto stavby konskými povozmi. Keď bola Podbrezová s Banskou Bystricou spojená
železničnou traťou, železiarne zastavili výrobu koľajníc.

                                                                       Ján Demanko

Profil koľajnice.

Kalište (Obete varujú).

Pamätník SNP.
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O začiatkoch organizovanej turistiky  v našom meste nachádzame
stopy v dokumentoch z konca 19. storočia. Prvým turistickým spolkom
v Banskej Bystrici v období vtedajšieho Uhorského Slovenska bola
sekcia Uhorského karpatského spolku, ktorá vznikla v roku 1889.
Záujem o spolok bol pomerne veľký, členskú základňu v prvom roku
existencie spolku tvorilo 167 členov, neskôr sa to
pohybovalo od 125 do 145 členov. Na čele spolku
ako predseda pôsobil podžupan Karol Csipkay,
podpredsedom bol Ján Papp, tajomníkom Karol Kaán,
pokladníkom Kornel Medvecký  a ako uvádza vo svojej
správe tajomník Karol Kaán výbor spolku mal ešte
ďalších 38 členov.

Významnou súčasťou činnosti Karpatského spolku
v Banskej Bystrici boli aktivity zamerané na výstavbu
útulní (t. j. prístreškov) a budovanie prístupových
chodníkov k nim. V ročenke Uhorského karpatského
spolku  tajomník Karol Kaán opisuje stavebnú činnosť
spolku v roku 1902 takto: „Na najvyššom bode našej
župy, na 2045 m vysokom Ďumbieri sme vybudovali
masívnu útulňu z granitových skál, ktorá našim
turistom umožní skryť sa pred častými búrkami. (...)

Vyžadovalo si to veľa vytrvalosti, únavnej práce
a sebazaprenia postaviť túto útulňu, hlavne pre
veľmi ťažkú dopravu stavebného materiálu a aj
preto, lebo stavbu sťažovalo a narúšalo často veľmi
nepriaznivé počasie, časté búrky, snehové víchrice a iné prekážky.
Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 24. augusta 1902, zúčastnilo
sa na ňom 25 našich členov, aj zástupcovia slobodného kráľovského
mesta Brezna. Ako majitelia pozemku  útulňu sme pomenovali
„Karolova útulňa“ na počesť nášho predsedu Karola Čipkaya. Na
náklady nášho spolku sa vybudovala aj cesta na Ďumbier, takže
najvyšší bod Zvolenskej župy je už pre turistov pohodlne prístupný,

aby mohli obdivovať krásu prírody, a stáva sa jedným z najkrajších
výletných miest.“

Útulňa na Ďumbieri mala však podobný osud ako ostatné chaty bez
dozoru, bola poškodzovaná vandalmi, ale aj počasím a búrkami, takže ku
koncu 1. svetovej vojny boli z nej už iba ruiny. Ďalšou vybudovanou útulňou,

ktorú spolok slávnostne  sprístupnil v roku 1906, bola
drevená chata s rozhľadňou na Panskom dieli.

Karpatský spolok sa podieľal aj na úpravách a zna-
čení vychádzkových a turistických chodníkov v okolí
Banskej Bystrice, najznámejšou je  serpentínová cesta
na Urpín. Mala dĺžku vyše 10 km a jej cieľom bola
Vartovka, pôvodne strážna veža z obdobia tureckých
vojen, ktorú mesto, na základe podnetu spolku a podľa
projektu mestského inžiniera Samuela Gallu v roku
1909 prestavalo na turistickú rozhľadňu. Na valnom
zhromaždení spolku v septembri 1910 zaznie zmienka
aj o zámere stavby útulne Kohútová v blízkosti Majerovej
skaly (postavená bola až  koncom 20. rokov) a  správa
z roku 1910 tiež uvádza zaujímavú informáciu:

„V okolí Krížnej sme vysadili plesnivce a
rododendrony a pekne sa uchytili, čo turisti ocenili
donesenými čerstvými kyticami kvetov.“

Činovníci (t. j. pracovníci) spolku sa aktívne venovali
aj výletovej činnosti a záujem o organizované podujatia
bol veľký. Už jeden z prvých výletov - v auguste 1989

na Pustý hrad, sa konal za účasti 75 osôb.
V banskobystrických novinách „Besterczebánya és vidéké“ (Banská

Bystrica a okolie) sú v rokoch 1901-1907 oznamy, ktoré ako organi-
zátorov výletov najčastejšie uvádzajú zlatníka Pavla Rennera, pod-
predsedu sekcie, a banskobystrického hlavného lesníka Jána Pappa
či lekárnika Vojtecha Göllnera.

Pokračovanie na strane 16.

Náš región bol známy predovšetkým ako lokalita, kde sa
ťažili rôzne kovy. Ale zem pre ľudí nepripravila len kovy, ale aj
mnohé ďalšie prvky, medzi inými aj bárium. Bárium bolo ako
čistý prvok dlho neznáme, ale ľudia sa v prírode pomerne často
stretávali s ťažkým kameňom krémovej až hnedej farby,
ktorému dali príznačný názov – ťaživec. Kameň nebol ničím
iným ako minerálom tohto prvku – baritom. Je súčasťou aj
mnohých minerálnych vôd a u nás jedna z najznámejších, ktorá
obsahuje bárium, je Vincentka.

História

Už bolo napísané, že barit bol známy pomerne dávno, to však neplatí o
čistom prvku. Dokonca sa dlho o ňom ani nevedelo. Ten objavil až  Carl W.
Scheele v roku 1774, ale nepodarilo sa mu ho izolovať. Jeho tvrdenie dokázal
o 34 rokov neskôr Humphry Davy, keď pomocou elektrolýzy dokázal získať
čisté bárium. Čisté bárium tak uzrelo svetlo sveta, ale pre jeho reaktívnosť
na ňom dlho nezotrvalo. Aby sa dalo zachovať v čistom stave, musí byť
uschované pod niektorými uhľovodíkmi, napríklad pod petrolejom.

Základné vlastnosti bária

Chemicky patrí bárium medzi kovy alkalických zemín. Je prudko
reaktívne so vzduchom aj vodou, a preto sa v čistej podobe v prírode
nevyskytuje. Najbežnejším minerálom je barit, chemicky síran bárnatý,
BaSO

4
. Práve tento minerál sa ťažil aj v našom regióne. V čistej forme je to

veľmi mäkký kov podobného vzhľadu a mäkkosti ako olovo.

Využitie

Rozpustné soli bária sú prudko jedovaté, a preto má bárium obme-
dzené možnosti využitia, ale síran bárnatý, BaSO

4
, ktorý sa u nás ťažil,

má veľmi nízku, prakticky žiadnu rozpustnosť. Jeho veľká molekula
dokáže výborne zachytávať röntgenové žiarenie, a preto sa síran bárnatý
používa do ochranných náterov omietok a výplne dverí všade tam, kde
sa röntgenové žiarenie využíva – najmä v medicíne. Zároveň sa tieto
jeho vlastnosti využívajú analogickým postupom pri vyšetrení gastro-
intestinálneho traktu. A ak budete niekedy oslavovať, tak si na bárium
tiež spomeňte, lebo je pomerne častou súčasťou ohňostrojov a prska-
viek, najmä ak budú mať peknú zelenú farbu.

Náleziská v okrese

Bárium sa u nás nachádza v podobe minerálu barytu. Tento minerál
sa ťažil na viacerých miestach. Barytová baňa sa nachádza na ceste z
lokality Piesky pri Španej Doline smerom na hlavnú cestu pozdĺž Zeleného
potoka. V bani sa dodnes nachádzajú pekné barytové minerály.

Ďalšia významná lokalita, kde sa baryt aj ťažil, sa nachádza v Brusne,
približne 2,5 km na juhovýchod od kúpeľov a asi 750 metrov severo-
západne od Brzáčky. Toto nálezisko bolo otvorené niekoľkými nie
veľkými banskými dielami. Dodnes sú v teréne badateľné haldy a iné
stopy po ťažbe. Baryt sa nachádza aj na mnohých iných lokalitách, je
to pomerne bežný minerál. Za zmienku stojí aj kataster obce Baláže,
kde sa dajú nájsť bloky tohto minerálu aj v miestnom Banskom potoku
západne od obce.

Richard R. Senček

Ba
Baryum

Znak Karpatského spoloku.
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Z výletu na Ďumbier v júli roku 1902 (kde sa v tom čase dokončo-
vala stavba útulne), zachovala sa aj dobová fotografia – „bajúzatí“ turisti
v klobúkoch, vystrojení na výlet s palicami, odpočívajú po túre pri chate
na Trangoške a zrejme si z demižónov dopĺňajú strávené kalórie...

Obľúbeným cieľom výletov bola najmä neďaleká Krížna, ako uvádza
napríklad aj oznam z augusta 1907: „Zvolenská skupina Uhorského
karpatského spolku 24. - 25. augusta robí výlet. Popoludní o druhej
z Banskej Bystrice vozom na Ribó poľanu, tam nocovanie, 25. ráno
výstup na 1576 m vysokú Krížnu. Návrat cez Kráľovu studňu a Tu-
reckú do Starých Hôr, odtiaľ vozom do Banskej Bystrice. O stra-
vovanie a dopravu je postarané.
Prihlášky prijíma Göllner Béla, lekár-
nik. Môžu prísť aj nečlenovia.“

V roku 1914 vychádza v maďarčine
„Turistický sprievodca po Banskej
Bystrici a okolí“, vydaný Zvolenskou
sekciou Uhorského karpatského
spolku v Banskej Bystrici.  Zachovala
sa nám kópia s podpisom Kolomana
Furdíka, ktorý  o polstoročie neskôr zaz-
namenal  aj spomienky, ako s členmi
spolku v roku 1910 značkovali turis-
tické chodníky.

Počas vojnových rokov sa  aktivity
utlmili a v dôsledku povojnovej geopo-
litickej situácie musel byť Uhorský
karpatský spolok na základe nového
spolkového zákona z roku 1919 zrušený.

Preto sa na valnom zhromaždení
4. 12. 1920 v Poprade zmenil na Karpatský spolok, ktorý sa deklaroval
za pokračovateľa Uhorského karpatského spolku na území Slovenska,
prevzal jeho majetok, agendu aj funkcionárov. Čiastočnú stagnáciu
Karpatského spolku  spôsobili aj prieťahy pri schvaľovaní jeho stanov,
ktoré boli napokon schválené ministrom s plnou mocou pre správu
Slovenska roku 1922. Následne  župný úrad  schválil stanovy bansko-
bystrickej odbočky (t. j. pobočky) Karpatského spolku, ktorá tým
oficiálne obnovila svoju činnosť. Na prvom zasadnutí výboru odbočky,
konanom 29.1.1923 v Banskej Bystrici, sa rozhodlo, že bude vystupovať
pod názvom „Zweigverein des Karpathenvereines in Neusohl.“ Napriek
uvedenému, župný úrad však už v roku 1921 vydáva slovenskú verziu
turistického sprievodcu po Banskej Bystrici a okolí.

V roku 1923 mal Karpatský spolok 125 členov, uskutočnil 16 peších
výletov s účasťou 180 osôb, poriadal preteky v behu na lyžiach, upravil
bežeckú dráhu a vybudoval lyžiarsky mostík na Jamke.

Od roku 1925 pracovala pri odbočke Karpatského spolku v Banskej
Bystrici aj skupina pre jaskynný výskum. V bystrickom okolí skúmala
jaskyňu Tufná, kde objavili pozostatky prehistorických zvierat, zaslali ich
profesorovi Liebusovi na nemeckú Pražskú univerzitu na posúdenie a
nakoniec skončili svoju púť v spolkovom Karpatskom múzeu v Poprade.
O rok neskôr sa skupine podarilo objaviť jaskyňu „Telgártske prepadlisko“,
v roku 1927 sa sústredili na škrapovú oblasť Poniky–Slovenská Ľupča a
na novoobjavenú jaskyňu v Bystrej. Odchodom vedúceho Ing. Fridricha
Schöna sa jaskyniarska skupina v roku 1928 rozpadla.

Mimoriadne aktívna bola lyžiarska skupina - najznámejšími
pretekármi skupiny boli  Ján Ružinský a Pavol Novák. Obaja boli
vynikajúcimi lyžiarmi a skokanmi, čo dokázali víťazstvami na viacerých
pretekoch regionálneho charakteru a výbornými umiestneniami na
podujatiach s medzinárodnou účasťou. V snahe o zlepšenie podmienok
pre lyžiarov-skokanov v novembri 1926  Karpatský spolok, spolu s
odborom KČST, spoločným listom oslovili mestskú radu Banskej
Bystrice s požiadavkou o povolenie na stavbu lyžiarskeho mostíka pod

Starou Kopou. Keďže stavba by si vyžiadala výrub stromov na uvedenom
mestskom pozemku,  mestská rada 18. marca 1927 žiadosť zamietla
so zdôvodnením, že „z lesohospodárskeho stanoviska je žiadúcne, aby
tento porost bol v najväčšej miere šetrený, a má byť za ochranný les
považovaný“.

Roku 1928 ohlásili pretekári J.Ružinský, P.Novák a O.Mojžiš
prestup do Zväzu lyžiarov Republiky československej, čo znamenalo
rozpad lyžiarskej skupiny Karpatského spolku v Banskej Bystrici.

Jednou z prvoradých úloh odbočky v tridsiatych rokoch bola
rekonštrukcia chaty na Panskom dieli, ktorá postupom času schátrala.

Z dôvodu nedostatku finančných pros-
triedkov adresovala žiadosti o finančnú
pomoc štátnym orgánom rôznych stup-
ňov – Krajinskému úradu v Bratislave,
Okresnému úradu v Banskej Bystrici a
mestskej rade. Mesto i Okresný úrad
výpomoc prisľúbili, ale zostalo nakoniec
len pri sľuboch.  V tejto situácii čiastočne
pomohlo predsedníctvo spolku, aby sa
mohli urobiť aspoň najnutnejšie opravy,
a tak - v rámci osláv 60. výročia založenia
Karpatského spolku - v roku 1933 uviedla
odbočka v Banskej Bystrici svoju zre-
konštruovanú chatu na Panskom dieli
znovu do prevádzky. V apríli 1935 však
chatu zachvátil ničivý požiar a napriek
snahám už nebola obnovená.

Karpatský spolok v Banskej Bystrici
bol vnímaný ako elitársky klub. Miestna

tlač ho nazývala elitnou maďarskou spoločnosťou mesta, aj keď to
nebola úplná pravda, lebo časť členstva pochádzala  zo slovenského
prostredia. Prvým predsedom odbočky Karpatského spolku v Banskej
Bystrici (1923 - 1928) bol známy bystrický zlatník Pavol Renner starší,
ktorý aj po odchode z funkcie sa naďalej aktívne zapájal do spolkového
života a jeho špecialitou bývalo každoročné varenie gulášu na Šturci.

Druhým predsedom (1930 - 1938) bol podnikateľ Oskár Bárczy,
ktorý v 20. rokoch pôsobil v ŠK Slávia  ako jeden z najlepších tenistov
na Slovensku. Bol tiež   členom Cudzineckej komisie, ktorá sa vytvorila
v Banskej Bystrici ako poradný zbor pre rozvoj cudzineckého a
cestovného ruchu v stredoslovenskom regióne. Z funkcie predsedu
odbočky odstúpil v decembri 1938 a odsťahoval sa do Budapešti. Z
ďalších známych osobností boli členmi: hudobný skladateľ Viliam Figuš-
Bystrý, vlastník stavebnej spoločnosti Alfréd Gescheid, továrnik Eduard
Furgyik, technický radca Samuel Gally i známa slovenská herečka Mária
Markovičová, v mladosti vynikajúca tenistka.

Zvolenská sekcia Uhorského karpatského spolku a po nej odbočka
Karpatského spolku v Banskej Bystrici patrili v našom meste k najstarším
spolkom svojho druhu. S ich menom sú spojené začiatky lyžiarskeho
športu a turistiky v Banskej Bystrici a jej okolí. Okrem turistiky a lyžovania
venoval spolok pozornosť  aj sprístupňovaniu Nízkych Tatier  ako oblasti
na rozvoj cudzineckého ruchu. Odbočka Karpatského spolku-Karpathe-
nvereinu v Banskej Bystrici bola rozpustená 15. 12. 1939 a o pár rokov
neskôr, 25. mája 1945, skončil svoju činnosť aj spolok Karpathenverein
na Slovensku.

Údaje v tomto príspevku sme čerpali z dobovej tlače fondu Štátneho
archívu v Banskej Bystrici a z práce PhDr. Michala Schvarca „Karpatský
spolok (Karpathenverein) v Banskej Bystrici a jeho činnosť v období
prvej Československej republiky“, uverejnenej v publikácii „120 rokov
organizovanej turistiky v Banskej Bystrici 1889 - 2009“.

Dušan Kaliský
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