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NEÓNY NA VEŽIACH
Počas vojnového slovenského štátu bol banskobystrickým sta
rostom piešťanský rodák Michal Samuhel. Ani tí, čo s ním politicky
nesúhlasili, mu nemohli uprieť zásluhy o vzhľad mesta. Samuhel chodil
zo svojej vily pod Jesenským vŕškom do úradu zásadne pešo a všetko
si pozorne všímal. Kto pred domom
alebo obchodom nepozametal chodník
či neodpratal sneh, mohol o pár minút
čakať policajta a hrozbu mastnej pokuty.
Vďaka tejto prísnosti malo chvastavé
heslo „Zaživa v Bystrici, po smrti v nebi“
predsa len istú oprávnenosť. Farebné
fontány nemali na Slovensku roveň.
Problém však nastal, keď otcovia mesta
chceli ozvláštniť kupoly na vežiach.
Objednávku modrými neónmi
zdôrazniť obrysy vežových kupol do
stala mestská elektráreň. Vybrali ľudí,
ktorí netrpeli závratom z výšky: dvoch
elektrikárov, jedného klampiara a pár
Michal Samuhel
pomocníkov. Päť týždňov trvali prípra
vy: vyhotovenie šablón na tvarovanie sklených neónových rúrok,
elektrorozvodov a navíjanie vysokonapäťových transformátorov.
Poldruha mesiaca trvalo, kým sa podarilo zložiť z Kostola
Nanebovzatia ťažký železný dvojkríž, ktorý bol zároveň bleskozvodným
zariadením. Neboli vysokozdvižné plošiny ani žeriavy, na pomoc
vrtuľníka môžu myslieť iba fantasti...
Napokon si s tým
poradili, ale neónová
paráda si len-len že
nevyžiadala ľudské ži
voty. Prvý sa hompáľal
na lane elektrikár, ktorý
sa pošmykol na dažďom
skropenej kupole. Dou
dieral sa nárazmi do
múra veže, ale to bolo
všetko – zachránili ho,
keď sa podarilo zohnať
dvanásť metrov dlhý
rebrík. Druhý nebezpečný pád hrozil počas jesenných pľuští, postihnutý
pracovník dve hodiny kŕčovito zvieral lano len s chatrnou oporou pre
nohy, kým ho z druhého natiahnutého povrazu sňali a zachránili.
Najbezpečnejšie prebehla montáž na hodinovej veži, hoci práve
jej reliéf bol veľmi komplikovaný. Všetko sa však do Silvestra podarilo.
Po novom roku 1941 všetky noviny a časopisy priniesli fotografie
bystrických vežových neónov. Lenže nič netrvá večne… Sklené rúrky
poškodili nielen letné krupobitia, ale aj jesenné bombardovanie. Prišli
letecké nálety a príkaz zatemňovania – bolo po paráde. Dva prechody
dovŕšili skazu. Od tých čias sa už osvetlenie veží nik nepokúšal obnoviť.
z knihy P. Hrúz: Memoáre medeného mesta
so súhlasom vydavateľa
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ZA TOU, KTORÁ SA NENECHALA ZLOMIŤ
Nielen v súčasnosti, ale v každej dobe možno medzi ľuďmi nájsť
osobnosti, ktoré vynikali svojou nezlomnosťou. I keď pravdou je, že tu
a tam dobu ovládli režimy, ktoré vedeli zlomiť aj nezlomných. O to väčší
obdiv patrí hŕstke vytrvalcov, ktorí
odolali, i keď kvôli tomu stratili viac-menej všetko – všetko okrem svojho
svedomia. Stávajú sa nám, a mali by
sa stať aj tým, ktorí po nás ešte len
prídu, morálnym vzorom. Len aby
sme o nich, my alebo tí v budúcnosti, vedeli... Aj tu totiž platí to známe
osvienčimské, že zabudnúť znamená
nechať ich znova umrieť. A preto Vás
na ploche najbližších viet pozývam
na prechádzku s Otou Plávkovou.
Vlastne ani nie tak celkom, veď kráčať budem s Michalom Várošíkom,
no každým druhým krokom odbehneme za Nezlomenou.
Pokračovanie na str. 14.

OPERÁCIA AMSTERDAM
„Idem tam ako matka do horiaceho domu, ktorá chce zachrániť svoje deti, aby
sme vytrhli z ničiacich pazúrov to, čo sa ešte zachrániť dá.“
(Chaviva Reick, členka operácie Amsterdam)
„V tejto vojne je nepredstaviteľne veľký počet ľudí, prechádzajúcich do prepadliska smrti. O krátky čas sa k nim pripojím aj ja, správnejšie pridáme sa, lebo
spolu so mnou pôjde aj Chaviva. .“
(Rafael Reisz, člen operácie Amsterdam)
Dňa 20. september 1944. Na letisku Tri
duby (Sliač) pristáva americký bombardér
B17 - lietajúca pevnosť, pod velením poručíka Greena, prilietavajúci z letiska v Bari
(Taliansko), vezúca vojakov, povstalcov,
zásoby a Chavivu Reick, vlastným menom
Martha Reick. Členku operácie Amsterdam,
pod krycím menom Ada Robinsonová, ktorú
organizovala britská tajná služba MI9 (Millitary Intelligence 9). Cieľom misie bolo zabezpečovať podporu zostreleným agentom a tiež
Sedemnásťročná Chaviva Reick
organizovať ich útek z okupovaných území.
Narodila sa 22.6.1914 v Nadabule pri Rožňave, ale už v detstve (1921) sa presťahovala do Radvane n/Hronom. V r. 1939, pod tlakom antisemitskej politiky ľudáckeho
režimu na Slovensku, bola vysťahovaná do Palestíny, kde žila v kibuci Ma´anit, spolu s
manželom Áronom Martinkovičom.
Absolvovala výcvik v úderných jednotkách PALMACH, ktoré boli súčasťou organizácie na ochranu židovského obyvateľstva v Palestíne, pod názvom HAGANA. Tá,
vplyvom spoločného vojnového nepriateľa, úzko spolupracovala s britskou mandátnou správou a aj s britskými tajnými službami. Chaviva Reick sa stala členkou WAAF-ženského pomocného zboru, ktorý existoval pri RAF-britskom kráľovskom letectve.
Pokračovanie na str. 16.
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JE JÁN THURZO DONÁTOR HLAVNÉHO OLTÁRA V KOSTOLE SV. KATARÍNY
V BANSKEJ ŠTIAVNICI? HĽADANIE SÚVISLOSTÍ
Tri sochy z oltára Majstra M.S. v kostole sv. Kataríny
Reprezentačnú výstavu „Umenie Slovenska na konci stredoveku“
známu v Paríži pod názvom „Zlatom a ohňom“ v dňoch 16. 9. 2010 – 10.
1. 2011 zastupovalo 66 artefaktov. V Múzeu Cluny – Národnom múzeu
stredoveku Francúzska exponáty tvorili: polychromované sochy, tabuľové
maľby, samostatné obrazy, zlatnícke práce, pergamenové erbové listiny
a fragmenty iluminovaných rukopisov. Nechýbal Majster Pavol z Levoče,
Majster M.S. z Banskej Štiavnice a Hlava sv. Jána Krstiteľa z Tajova. Hoci

cii3 farského kostola v Novej Bani. Ostatných šesť obrazov sa dostalo
do vlastníctva šľachtického rodu Koháry vo Sv. Antone a odtiaľ rôznymi
cestami do kresťanského múzea v Ostrihome, kde sú štyri obrazy: Olivová
hora, Nesenie kríža, Ukrižovanie, Zmŕtvychvstanie a jeden Navštívenie do
Múzea krásneho umenia v Budapešti. Obchod sa realizoval v rokoch 1878
– 1891. Obraz Klaňanie troch kráľov sa dostal do Palais des Beaux – Arts vo
francúzskom meste Lille ako dar kolínskeho starožitníka Brasseura v roku
1883. Obraz Zvestovanie sa stratil
a obraz Narodenie Pána sa dostal
z kaštieľa Koháry do farského
kostola sv. Antona v Antone za
nevyjasnených okolností.
Jozef Ďurjančik
Pokračovanie v nasledujúcom čísle
1
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Sochy Madony s dieťaťom, sv. Kataríny Alexandrijskej a sv. Barbory

od konania výstavy ubehlo viac ako desať rokov, dnes sa k nej vrátime.
Dôvodom je jeden vystavený obraz - Klaňanie troch kráľov, ktorý pochádza
zo slávneho neskorogotického oltára v kostole sv. Kataríny v Banskej
Štiavnici. Nás zaujíma portrét Jána Thurzu III. (1437 – 1508).
Skôr, ako sa dostaneme k obrazu, musíme zalistovať dejinami. Stre
doslovenské banské mestá ku koncu stredoveku realizovali neskorogotickú
prestavbu svojich chrámov, na ktorej sa výrazným spôsobom podieľali
stavitelia, maliari a sochári európskeho významu. Donátormi prestavby
boli zvyčajne: magistrát mesta, miestni farári a bohatí banskí podnikatelia.
Výnimkou medzi mestami bola Banská Štiavnica, v ktorej v strede mesta bol
postavený nový chrám sv. Kataríny v rokoch 1489 – 1491.
Kto stál za umeleckou objednávkou interiéru v kostole sv. Kataríny
v Banskej Štiavnici nevieme jednoznačne odpovedať. Už v roku 1496 boli
vydané odpustky na 700 dní na oltár pre miestneho farára Jána Glogera
a banskoštiavnického richtára(1481, 1486, 1490, 1493)kremnického
komorského grófa (1496) a ťažiara Andreja Hillebranta1. Oltár bol
vysvätený 16. 11. 1500 za účasti vikára ostrihomského arcibiskupstva
biskupa Gregora Severínskeho a Jána Glogera farára v kostole sv. Kataríny,
ktorý pred pôsobením v Banskej Štiavnici pôsobil v Krakove v kostole
Nanebovzatia Panny Márie, v ktorom je legendárny oltár Veita Stossa.
Neskorogotický hlavný oltár sv. Kataríny2 bol inštalovaný v novom
kostole v roku 1506. ( Skriňa oltára v. - 400cm, š. - 240cm. Pre porovnanie
Oltár sv. Jakuba v Levoči skriňa v. - 433 cm, š. – 260 cm; oltár sv. Barbory
v Banskej Bystrici skriňa v. – 300 cm, š. – 220cm).
Z celého oltára sa zachovali tri ústredné sochy retabula- oltárneho
nadstavca, oltárna menza, umiestnená v osi svätyne, ktorá slúži ako
obetný stôl pre barokovú drevenú oltárnu menzu a tabuľové obrazy
s mariánskym a pašiovým cyklom. Z troch sôch nadživotnej veľkosti
sa v kostole sv. Kataríny zachovali: socha Madony s dieťaťom(v. 222
cm) ako nástenná konzola na bočnej stene kostola, sochy sv. Kataríny
Alexandrijskej (v. 199 cm) a sv. Barbory (v. 200cm) umiestnené
v Slovenskom banskom múzeu – Galérii Jozefa Kollára v B. Štiavnici.
Súčasťou oltára bolo aj osem tabuľových obrazov pozostávajúcich
z dvoch cyklov: Mariánskeho: Zvestovanie, Navštívenie, Narodenie
a Klaňanie troch kráľov a Pašiového: Olivová hora, Nesenie kríža,
Ukrižovanie a Zmŕtvychvstanie.
Obrazy pôvodne umiestnené na vonkajšej strane oltárnej skrine
krídlového oltára sa postupne dostali do cirkevných a súkromných zbierok.
Obrazy Zvestovanie a Klaňanie troch kráľov sa 7. 8. 1755 objavili pri vizitá
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Obraz - Klaňanie troch kráľov

Poznámky
Peter Kresánek: Slovensko Ilustrovaná encyklopédia pa
miatok. Simplicissimus 2009
Podrobný popis stredovekého
oltára. Pozri J. Ďuriančik
Mestský hrad v Banskej
Bystrici DALI 2018
Vizitácia: prehliadka farskej
alebo inej duchovnej sprá
vy uskutočňovaná obyčajne
biskupom

Použitá literatúra:
personálna bibliografia- Buran Dušan, Čelko Mikuláš, Štefánik Martin
Haas- Kianička Daniel.: Kremnica mesto klenotov 2015 s. 189-193;212-215.
Pamiatky a múzeá rok 1/ 2016
Vošková,Katarína (ed). :Kostol sv. Kataríny v Banskej Štiavnici – klenot
neskorej gotiky na Slovensku
Banská Štiavnica 2017.
Martin Šugár : Tabuľová maľba neskorej gotiky v stredosl. banských
mestách Dizertačná práca 2011
Peter Kresánek :Slovensko - Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Sim
plicissimus 2009

NA EVANJELICKOM CINTORÍNE
PRIBUDOL NOVÝ HROB
V nedeľu 27. júna 2021 sa
konala pietna slávnosť uloženia
urien spisovateľa a diplomata
Ladislava Balleka (+ 15. 4. 2014)
a jeho manželky Anny (+ 27. 3.
2021) do hrobu na ev. cintoríne v Banskej Bystrici. Prítomní
boli okrem najbližšej rodiny aj
priatelia a ctitelia spisovateľa.
V úvode zazneli verše Milana
Rúfusa v podaní Juraja Sarvaša, nasledoval príhovor Jany
Borguľovej, po ktorom cirkevnú
časť vysluhovali kat. dekan Gab
riel Brendza a ev. farár Daniel
Koštiaľ. Náhrobník okrem mien
manželov Ballekovcov nesie aj
citát z románu Agáty.
Jana Borguľová,
foto súkr. archív autorky
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NIEČO O (NE)EXISTENCII ŠĽACHTICKÝCH SÍDIEL V HORNEJ MIČINEJ
Návštevníci smerujúci z Banskej Bystrice od Uhliska mičinskou dolinou zvyčajne obdivujú pôsobivý kaštieľ dominujúci
obci Dolná Mičiná. Málokto však vie, že aj
prvá obec na uvedenej trase - Horná Mičiná - mala až do sedemdesiatych rokov
20. storočia takéto panské sídla - dokonca
dve! Žiaľ, do dnešných dní sa nezachovali.
Je to škoda, pretože mohli dôstojne prezentovať bohatú minulosť obce a zároveň
slúžiť na rozličné zaujímavé činnosti.
Starší obyvatelia si ešte niečo z tej
doby pamätajú, ale mladší a celkom noví
už nemajú ani potuchy. Zvláštne je, že
chýba fotografická dokumentácia z najlepších rokov existencie oboch objektov,
zachovali sa iba fotografie devastovaného
stavu. Ktovie, možno sa ešte nájde niekto, kto by niečo vo svojom archíve našiel,
súčasní Mičinčania by sa iste potešili.
Exaktné informácie o mičinských
kaštieľoch sú prezentované najmä v publikácii Vidiecke šľachtické sídla v ZvolenPohľad na Hornú Mičinú okolo r. 1920
skej stolici (2016). Čiastočné svedectvo
predstáv. Kúria bola vystavaná v južnej časposkytuje aj fotografia obce cca spred
ti obce v lokalite na Nive a jej areál zaberal
sto rokov, na ktorej je viditeľný jeden
veľký priestor s hospodárskymi budovami
z kaštieľov, druhý je však skrytý pod buja rozľahlými záhradami. Zachované fotoným vzrastom okolitých líp. Obidva obgrafie zachytávajú blokovú prízemnú stavjekty boli dedičstvom po troch výrazných
bu, ktorú v 18. storočí rozšírili o dvorovú
majiteľov panstva – rodiny Mičinských,
arkádu, vtedy získala aj monumentálnu
Benických a Hericzových.
manzardovú strechu. Kúria sa dedila až do
Renesančný kaštieľ po ľavej strane
obdobia polovice 19. storočia, keď ju preod hlavnej cesty v smere od Banskej Bysdali Floriánovi Hericzovi. Pri oslobodzujútrice pochádzal zo 16. storočia. Bola to
cich bojoch v roku 1945 bola poškodená
impozantná stavba, ktorú v 17. storočí
strecha, navyše, jeho dedičia opustili Sloopevnili a v 18. storočí rozšírili. Fasáda
vensko po druhej svetovej vojne. Objekt
bola zdobená sgrafitom a na arkieri na
postupne chátral, prerastal vegetáciou.
nárožiach bola kvádrovaná. Okolo okien
Zvyšky muriva boli odstránené a v tesnej
sa nachádzali široké ornamentálne pásy.
blízkosti bývalej rezidencie začiatkom 70.
Dvojpodlažná bloková stavba s trámovým
rokov 20. storočia vybudovali obecný úrad
stropom patrila Jánovi Mičinskému, ktorý
Renesančný kaštieľ Benických
a futbalové ihriská.
so svojou manželkou nesplodil žiadneho
mužského potomka, preto jej v testamente odkázal celý rodový majetok. Tá
sa po smrti manžela vydala za Františka
(I.) Benického, ktorý prevzal vlastníctvo
vymretého rodu. František (II.) Benický
ako pohrobok (1576 – 1644) neskôr inicioval výstavbu dostatočne reprezentatívneho kaštieľa. Po jeho smrti prevzal
majetok jeho syn František (III.) Benický,
ktorý neskôr zveril kaštieľ dvom mladším
synom Tomášovi a Michalovi.
V tom čase sa okolo kaštieľa postavili
ďalšie hospodárske budovy, ktoré zabezpečovali produkciu potravín pre širšiu
rodinu. Tomáš Benický si neskôr postavil
Účastníčky kurzu na nádvorí Hericzovskej kúrie v priestore
Baroková kúria Hericzovcov
svoj vlastný kaštieľ v Dolnej Mičinej.
pred dvorovou arkádou (30. roky 20. storočia)
Začiatkom 19. storočia kaštieľ prestal
Dnes už ťažko hodnotiť, prečo sa historické vedomie či svedomie
plniť nároky na reprezentatívne bývanie, potomkovia rodu Benických
preto postupne opúšťali kaštieľ a žili v iných regiónoch. Adam Benický neozvalo v čase, keď bolo možné zvrátiť osud uvedených objektov. Ale
ho zmenil na centrum hospodárskej správy majetkov vo Zvolenskej sto- napokon, ani podnes týčiaci sa impozantný kaštieľ v susednej obci nemá
lici. Bývali v ňom najmä hospodárski pracovníci – bíreši, podľa toho bol zatiaľ úspešný príbeh...
aj nazývaný – bírešský.
Jana Borguľová
Po druhej svetovej vojne sa majitelia definitívne prestali o tento obPoužitá
literatúra:
jekt zaujímať (presídlili sa do Budapešti), postupne sa dostal do užívania
miestneho JRD. Okresná pamiatková správa v roku 1972 upozornila na Chromeková, Valéria, Bitušíková, Alexandra: Horná Mičiná. Pamätnica
jeho zlý, ale opraviteľný stav. Koncom 70. rokov min. storočia pozostatky
k 700. výročiu založenia obce. Banská Bystrica, DATEI, 1993, s. 46
murív bývalého honosného šľachtického sídla asanovali.
Janura, Tomáš, Fillová, Ľubica, Šimkovic, Michal: Vidiecke šľachtické
Baroková kúria vznikla po roku 1747 po deľbe majetku medzi bratsídla v Zvolenskej stolici. Vydavateľ Spoločnosť Kolomana Sokola.
mi Benickými, z ktorých Ladislav si mohol postaviť kúriu podľa vlastných
2016, s.78-87
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ZLATNÍCKY ROD PUSKAILEROVCOV
JÁN JURAJ PUSKAILER st.

Ján Juraj Puskailer st. (tiež: Johan, János, Georg, György Puskailler, rejnej [zlatníckej] truhlici bol oslobodený a prePußkailer, Putzkailer Puskaillen) sa narodil 5. júna 1690 v Kremnici v ro- pustený s tým, že tretí rok pri svojom otcovi ešte
dine Wolffa a Márie Puskailerovcov. Ako 26-ročný sa stal 22. januára vydrží. Opäť nasledovalo želanie spolubratov:
1716 majstrom miestneho zlatníckeho cechu. O rok neskôr – 16. júla „Bože daj mu zdravia a bohaté požehnanie“.
Majstrovský znak
1717 – sa stal spolu aj s ďalšími 15 obyvateľmi ofi18. júla 1742 predstavil
Jána Juraja Puskailera
ciálne občanom mesta Banská Bystrica. Prijímali
pred kolégiom umeleckých
ho ako posledného. Zo žiadosti, ktorou sa uchádzal
zlatníkov Ján Juraj Puskailer st. spolu s Gregorom
o prijatie do zlatníckeho cechu vieme, že sa remeslo
(tiež: Gregorius) Žellom svojho syna Jána Puskailera.
vyučil v Kremnici, avšak majstrovskú prácu nepriPredniesli žiadosť, aby ho do kolégia ako syna tunajjal (resp. nemal záujem ju vykonať). Preto musel
šieho zlatníka prijali, aj vzhľadom na počestný pôvod
povinne zaplatiť 180 forintov za jedlo – majstrovský
a vyučené umenie pri svojom pánovi otcovi. Podľa
stôl a čas. Vandrovku dokončil podľa predpísaných
postupu po prejednaní, ako to synovi tunajšieho
pravidiel. Puskailerov aktívny zlatnícky život ohranizlatníka prislúchalo, dohodli sa na ročných finanččujú roky 1716 — 1750, v roku 1732 sa spomínal už
ných čiastkach (pozn. autora bez špecifikácie, či išlo
aj pri celonárodnom sčítaní zlatníkov. Vtedajší zápis
o vklad alebo plácu) 67 guldenov 30 grajciarov R. (?)
ho uvádzal pod menom Juraj Puskaillen.
bez námietok, ktoré skutočne odviedol a bol uznaný
Ján Juraj Puskailer st. žil s rodinou najprv v podza hotového majstra. Členovia cechu opäť vyslovili
nájme na námestí v dome č. 16 (dnešný tzv. Benicprianie: „Jemu milý Bože svoje požehnanie daj.“
kého dom), potom na Hornej ulici č. 11 (do roku
V decembri 1743 prijal do učenia na štyri roky
1951 to bol dom č. 15, podľa najstaršieho číslovania
Samuela Lenckholtzera, syna gombikárskeho majč. 181). Dom v roku 1723/24 kúpil čižmársky majstra a banskobystrického občana Jána Lenckholtzester Gregor Žello. Práve na prelome 20. a 30. rokov
ra a o tri roky neskôr 23. júna 1747 ho oslobodil.
tu býval zlatník Ján Juraj Puskailer st., do ktorého
Samuela Lenckholtzera prijali 25. júna v roku 1753
rodiny sa narodili dvaja synovia: Ján a Benjamín.
do miestneho zlatníckeho cechu za majstra a ako
Obaja pokračovali v rodinnej tradícii zlatníkov.
zlatník sa spomína v rokoch 1753 – 1760.
Ján Juraj Puskailer st. zomrel 31. decembra
12. januára 1747 prišiel a predstúpil pred otvo1758 ako 68-ročný. V cechovej knihe zomrelých banrenú [cechovú] truhlicu Gregor Žello, tunajší občan
skobystrických majstrov sa uvádza na 87. mieste.
a vlastník domu, v ktorom boli Puskailerovci v podJán Juraj Puskailer st. bol 27. júna 1731 runájme. Pritom sa uvádza, že Benjamin Puskailer by
Misa s vrchnákom, zdroj Umelecko
čiteľom pri vstupe do zlatníckeho cechu Jurajovi
mal záujem a chuť vyučiť sa v zlatníckom umení
-priemyselné múzeum v Budapešti
Bohuslavovi Polnischovi (tiež: Polnisch György Got
pri svojom pánovi otcovi Jánovi Jurajovi Puskailetlieb) spolu s Jánom Polnischom, pravdepodobne
rovi. Ten ho prijal dobrovoľne do učenia na 3 roky
otcom zlatníka. Polnisch preukázal riadny (zákonný) pôvod, remeslo sa s požehnaním: „Nech mu dá Boh svoje požehnanie k tomu.“
vyučil v Kremnici, podobne ako aj Ján Juraj Puskailer st. Majstrovskú
20. marca 1750 vypovedal a dosvedčil Ján Juraj Puskailer st. pred otvoprácu neprijal (nemal záujem ju vykonať), musel sa
renou [cechovou] truhlicou a celým
preto finančne vykúpiť. Po zaplatení 144 forintov ho
bratstvom, že jeho syn Benjamin
prijali do cechu.
Puskailer učňovské roky čestne a
skutočne absolvoval a v uvedenom
Výchova budúcej zlatníckej generácie
roku bol v „Božom mene bol prepus
Ján Juraj Puskailer st. sa venoval aj výchove notený a oslobodený“.
vej zlatníckej generácie.
V zlatníckom cechu je známa
Dňa 10. októbra 1730 prijal Jána Ollmützera
majstrovská značka Jána Juraja
(tiež: Ollmitzer) na 5 rokov do učenia. V ten deň priPuskailera st., ktorú tvoria písmešiel a predstúpil pred otvorenú [cechovú] truhlicu
ná „IG“ a pod nimi sa nachádza
Ján Kolbenheüer a Jakub Ollmützer so žiadosťou, že
písmeno „P“.
Ján Ollmützer má záujem a chuť vyučiť sa v zlatníckom umení pri pánovi spolubratovi Jánovi Jurajovi
Vybrané dielo Jána Juraja
Puskailerovi st., ktorý ho dobrovoľne a z kresťansPuskailera st.
kej povinnosti chcel prijať na 5 rokov. V dobových
dokumentoch sa uvádza: „Všetci bratia mu zaže
V zbierkach Umelecko-prielali božieho požehnania“. Ján Juraj Puskailer st. 5.
myselného múzea v Budapešti sa
Dom na námestí č. 16, zdroj F. Glocko
októbra 1735 vypovedal a dosvedčil pred otvorenou
nachádza nádherné dielo tohto
[cechovou] truhlicou a celým bratstvom, že Ján Ollzlatníka. Je to strieborná dekomützer svoju učňovskú dobu poctivo a čestne absolračná tepaná dóza s vrchnákom,
voval a v mene Božom bol oslobodený a prepustenohou a podstavou s rozmermi:
ný. Ako sa uvádza v dobových dokumentoch, odišiel
celková výška 24,2 cm, priemer
s požehnaním: „Daj mu Bože svoje požehnanie“.
podstavy 10 cm a hmotnosť 434
Dňa 9. októbra 1734 prišiel a predstúpil pred
g. Nohu dózy tvorí dekoratívna
otvorenú [cechovú] truhlicu v zlatníckom umení
postava nahého dieťaťa, priposkúsený Ján Juraj Puskailer st. Svojim spolubratom
mínajúca puttiho bez krídel s flouviedol, že jeho syn Ján Puskailer má záujem a chuť
rálnym prekrytím hlavy a spodnej
[zlatníckemu] umeniu pri svojom pánovi otcovi vyčasti tela. Jednou rukou podo
učiť sa a chce ako aj on vykonávať. Učenie bude
piera dózu, druhou bok. Ako podprebiehať v polovičnej učňovskej dobe, pretože je
pera je symbolom hojnosti. Telo
synom člena cechu. Cechoví spolubratia mu popriadózy je pokryté tepaným florálli: „Daj mu Bože svoje požehnanie zhora“.
nym motívom lístkov a profilom
Ján Juraj Puskailer st. o tri roky neskôr 9. októbra
ľudskej tváre s pokrývkou hlavy,
1737 vypovedal a dosvedčil pred verejnou [zlatnícpripomínajúcu turban.
kou] truhlicou ako sa jeho syn Ján počas troch rokov
Z dielne zlatníka sa zachovalo
Dom na Dolnej ulici č. 39, zdroj F. Glocko
správal, ako sa na mládenca patrí a na prosbu pri veešte niekoľko majstrovských kúskov.
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•
•

•

1 ks barokový turibulum – kadidlo – s nápisom „Johan Markin 1724“,
ktoré je vo vlastníctve banskobystrického farského rímsko-katolíckeho kostola.
1 ks podnos s ampulami (ampolna) – bohoslužobnými nádobami na
vodu a víno. Na päte – spodnej časti ampúl sa nachádza nápis „Do
navit Joan Prosznak 1724“. Predmety sú vo vlastníctve banskobystrického slovenského rímsko-katolíckeho kostola.
1 ks pozlátená misa s tepanými pa
šiovými motívmi, kvetmi a medailónmi
so skratkami „IHS“ a „MRA“. Misa je vo
vlastníctve banskobystrického farského rímsko-katolíckeho kostola.

JÁN PUSKAILER ml.

16. februára 1748 prišiel a predstúpil pred verejnú [cechovú] truhlicu
tunajší červeno tlačiar Martin (tiež: Martinus) Kolbenheÿer a predniesol
žiadosť, že Michael Kolbenheÿer má záujem aj chuť vyučiť sa v zlatníckom
umení pri našom spolubratovi Jánovi Puskailerovi ml., ktorý ho ochotne a
dobrovoľne prijal s prianím: „Bože [daj] mu svoje požehnanie“.
23. júna 1752 vypovedal a dosvedčil pred otvorenou [cechovou]
truhlicou náš spolubrat Ján Juraj Puskailer
st., že jeho švagor Michael Kolbenheÿer
svoje učňovské roky čestne a skutočne absolvoval. V mene sv. Trojice bol oslobodený
a prepustený a dňa 9. apríla 1759 ho prijali
miestni zlatníci do svojich radov ako majstra cechu.
Obaja zlatníci z rodu Puskailerovcov svojou zlatníckou tvorbou obohatili a zároveň
rozšírili bohatú paletu majstrov zlatníckeho
cechu a remesla. Významne ovplyvnili aj
výchovu novej generácie zlatníkov. Za konzultácie ďakujem pani Mgr. Eve Furdíkovej.
Filip Glocko Stredoslovenské múzeum

Ján Puskailer ml. (tiež: János, Joannes
Puskailler, Puszgeile, Pußkailer, Putzkailer
Puskaillen), ktorý sa v cechovej knihe zomrelých zlatníckych majstrov nachádza na
91. mieste. Jeho otec, spomínaný Ján Juraj
Dom na Hornej ulici č. 11, zdroj F. Glocko
Pramene a literatúra:
Puskailer st., bol miestny zlatnícky majster
a pri ňom absolvoval aj učňovské roky. Otec ho prijal 9. októbra 1734 na BALÁŽ, Ján: Domy starej BANSKEJ BYSTRICE I., BBB, 2008, ISBN 978-80polovičnú dobu a 9. októbra 1737 ho oslobodil a z učenia prepustil. 18.
970012-8-5.
júla 1742 prijali Jána Puskailera ml. do cechu. Jeho ručiteľmi boli jeho BALÁŽ, Ján: Domy starej BANSKEJ BYSTRICE II., DALI‑BB, s. r. o. 2015,
otec a Gregor Žello. Po zaplatení 67 forintov a 30 grajciarov ho uznali
ISBN 978-80-8141-095-6.
za majstra. Jeho aktívny zlatnícky život trval desať rokov a je ohraničený BALÁŽ, Ján: Domy starej BANSKEJ BYSTRICE III., DALI‑BB, s. r. o. 2019,
rokmi 1742 – 1752. Jána Puskailera ml. prijali za občana mesta 21. júla
ISBN 978-80-8141-220-2.
1742 tesne po prijatí do cechu. Oženil sa 12. februára 1744 so Zuza- GLOCKO, Filip: SAMUEL LIBAY - život a dielo banskobystrického zlatníka.
nou Kolbenheÿerovou. V manželstve vychovávali synov Jakuba (*23. 10.
Stredoslovenské múzeum 2018, ISBN 978-80969866-7-5.
1749) a Michala (*26. 6. 1756). Ján Puskailer ml. žil s rodinou na Dolnej MIHALIK, Sándor: Beszterczebányai ötvösök a XV – XIX. században. In:
ulici číslo 39 (podľa starého číslovania č. 51). Tento dom kúpil a získal do
Múzeumi és könyvtári értesítő.
vlastníctva pred rokom 1755.
TORANOVÁ, Eva: Zlatníctvo na Slovensku. Neografia Martin, Tatran
Bratislava 1983.
Výchova budúcej zlatníckej generácie
Štátny archív v Banskej Bystrici, fond Banská Bystrica, mesto so zriadeJán Puskailer ml. – podobne ako jeho otec – sa venoval tiež výchove
ným magistrátom 1255 – 1922, Banskobystrické cechy 1443 – 1872,
novej zlatníckej generácie.
C 43/3, Protokol 1641 – 1872, inv. č. E – 115.

ŠTEFAN MILOVAN KRAKER – ZABUDNUTÝ MALIAR A GRAFIK
Počas zlomových historických udalostí sa na daných miestach koncentrujú významné osobnosti, ktoré v tom čase na tom mieste menia
históriu. V dejinách nášho mesta jednou z takýchto udalostí bolo aj
Slovenské národné povstanie. Vtedy do Banskej Bystrice prišlo množstvo významných osobností nielen z celého Slovenska, ale aj z mnohých
krajín sveta. Všetkých spájala idea odporu k nacizmu a fašizmu. Jednou
z takýchto osobností, na ktorého sa aj vďaka nepriazni osudu neskôr
skoro zabudlo bol Juhoslovanský grafik Štefan Milovan Kraker.
Narodil sa v Moste pri Ľubľane v dnešnom Slovinsku. Študoval na gymnáziu v Sisaku a litografiu na grafickej škole a v Štátnej tlačiarni chorvátskych Národných novín
v Záhrebe. Už v Chorvátsku prejavoval svoje protifašistické zmýšľanie, pre ktoré bol
donútený v roku 1943 opustiť krajinu. Prišiel na Slovensko a usadil sa v Martine. Čoskoro za ním pricestovala aj jeho manželka
Lucijana s dcérami Veronikou a Vesnou.
Ihneď sa aktívne zapojil do protifašistického odboja. Pre povstaleckú vládu v Banskej
Bystrici graficky spracovával prvé slobodné poštové známky. Po vojne
mu však táto práca nepriniesla ocenenie, ale práve naopak.
Od roku 1945 pracoval v Neografii ako vedúci reprodukčného oddelenia. Hlavnou oblasťou jeho tvorby bola užitá grafika, navrhoval tlačivá, plagáty, etikety, príležitostne ilustroval knihy. V maliarskej tvorbe
sa orientoval najmä krajinomaľbe, stvárňoval horské alpské a tatranské
motívy, venoval sa aj portrétnej maľbe pastelom a olejomaľbou. V roku
1950 bol spoločne s viacerými rodákmi z Juhoslávie obžalovaný za protištátnu činnosť. Vykonštruovaná obžaloba súvisela s roztržkou medzi
Stalinom a Titom. Štefan Miloslav Kraker bol odsúdený na 20 rokov väzenia. Okrem toho ho maliar Štefan Bednár obvinil z autorskej krádeže
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povstaleckých známok.
Kruté zaobchádzanie nevydržal. V snahe aspoň na čas sa vyhnúť ďalšiemu mučeniu prehltol zlomený kus zubnej kefky dúfajúc, že sa dostane
do nemocnice. Lenže väzenská stráž ho namiesto nemocnice zatvorila
do kobky, kde po 5 dňoch krutých bolestí a bez poskytnutia akejkoľvek
pomoci dňa 25. októbra 1952 skonal. V roku 1964 bol v plnom rozsahu
rehabilitovaný, ale jeho odsúdenie kruto postihlo celú rodinu.

Štefan Milovan Kraker: Ježiš na Olivovej hore

Dejiny prinášajú rôzne osudy ľudí. Štefan Milovan Kraker,
grafik, ktorý navrhol v Banskej Bystrici prvé slobodné známky vďaka
nepriazni režimu a udalostiam politiky, ktoré nijako nemohol ovplyvniť,
zaplatil za to svojim životom. Známky aj s príležitostným hárčekom boli
nakoniec po vojne vydané. Ostala tak vecná pripomienka týchto zložitých dní, za ktorou sa skrýva nešťastný osud jedného grafika.
Zdroje: BEDNÁR, Štefan. Dvojník Šimon ide do povstania : Spomienková reportáž na odboj a Slovenské národné povstanie. Osveta : Bratislava, 1964, 240 s., číslo povolenia 2058/I-1963 K 02*41049.; KRAKER,
Branimír. Štefan Milovan Kraker : 1913 Spomienky na otca 1952. 2017,
38 s.; Osobný rozhovor s Branimírom Krakerom (2021).
Richard R. Senček, Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica
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TLAČIAREŇ VO VLASTNÍCTVE MACHOLDOVCOV

1.časť

Helena, rodená Alexovičová (Alexovits), bola vydatá za kremnického
tkáča Filipa (I.) Macholda. V niektorých dielach1 sa uvádza, že Filip
(I.) Machold bol tlačiarom, vydavateľom a viedol tlačiareň v Banskej
Bystrici. Pravdou však je, že Filip a Helena Macholdovci túto tlačiareň
zakúpili, aby pre svojho prvorodeného syna Filipa (II.) Macholda zaistili
živnosť. 2 Filip (I.) Machold v tlačiarni nepracoval.

ktorý spolupracoval so štúrovcami a uverejňoval v ňom články aj v štúrovskej
slovenčine.10 Kalendár vychádzal aj po prvej svetovej vojne a dĺžkou svojho
vychádzania sa zaradil medzi slovenské kalendáre s najdlhšou tradíciou. Slo
venský pozorník bol jeho pokračovaním, ale vychádzal aj samostatne v cca
2000 exemplároch. Bol akousi ľudovou revue zameranou predovšetkým na
slovenské dejiny, umenie, literatúru a slovenské súčasné kultúrne dianie.11
V časoch neplnoletosti Filipa (II.) spravoval tlačiareň
Filip (II.) Machold zomrel vo veku 49 rokov 8. októbra
jeho švagor a banskoštiavnický tlačiar Štefan Alojz
1864 na vodnatieľku (hydrops) (príloha č. 3). Po jeho smrti
Mihálik. Z tohto dôvodu môžeme nájsť niektoré tlače
prevzala vedenie tlačiarne jeho manželka Alojzia. Na tlačiach
aj s jeho menom.3 Aj keď sa na vytlačených dielach už
bolo uvádzané tiskom a nákladom wdowy Filipa Macholda.12
od roku 1832 uvádza meno Filip Machold4, skutočnou
Pri správe tlačiarne jej pomáhali obe dcéry Alojzia a Mária,
majiteľkou tlačiarne bola až do roku 1837 Helena
ktoré boli vyučené typografky. V roku 1868 tu postavila prvý
Macholdová.5 V rokoch 1836 - 1838 sa tu tlačila Hronka
rýchlolis, takže produkcia tlače vzrástla. Tomu pomohlo aj
podtatranská zábawnice od Karola Kuzmányho, ktorá
zľavenie ceny papiera novou metódou výroby z dreva a
bola písaná v spisovnej češtine.
slamy. V roku 1870 sa syn Filip (III.) Machold stal jej tichým
spoločníkom a roku 1874 po návrate z viedenských a
Tlačiareň Filipa (II.) Macholda a A. Macholdovej
iných štúdií vedenie tlačiarne aj prevzal.13
1837 - 1874
Firemný štít Macholdovskej
Filip (II.) Machold sa narodil 18. októbra 1815 v
Veronika Gašparcová
tlačiarne
Kremnici. Tlačiarenskému remeslu sa najprv priúčal
Poznámky
doma v tlačiarni, kde v rokoch 1831 - 1834 a 1835 - 1836 pracoval ako 1 napr. KLIMOVÁ, Anna - NÉMETHOVÁ, Mária a kol.: Kto bol kto v histórii
sadzač.6 V roku 1834 pracoval ako sadzač v Bratislave v tlačiarni Belnayho
Banskej Bystrice 1255 - 2000. B. Bystrica : ŠVK, 2002. s. 121
dedičov a u Jána Schmida. Z Bratislavy sa vrátil domov, ale v roku 1836 2 BÁLENT, Boris: Z dejín banskobystrického kníhtlačiarstva. Banská
Bystrica : Grafia, 1947. s. 14
3
Nábožné y wlastenecké Dwě kázně aneb řeči, prwnj
při přjležitosti dáwánj mladých Wogáků w Ned. 2.
Postnj r. P. 1831. druhá po wystálých vzkostech bidy
a nemocy Cholera w den sláwný Noworočnj 1832.
W Chrámě Ewang. Městečka Pojniky při B. Bystricy ;
: Připogilo se básnické wyobrázenj syrotčjho domu
Sálského na powstáwagicý w Presspurku syrotči dům
se wstahugjcý / skrze Matěge Kosec, tamegssj cyrkwe
A. W. Slowa Božjho Kazatele, držané a s přjměrnými
proměnámi a přidawký cýlem dobročinným, ná
kladkem wydawatelowým, na swětlo wydané. W
Banské Bystricy : wytisstěné v Štěpana Mihálik, 1832
4
KUZMÁNY, Karol: Dwě kázně. W. B. Bystřici : Wytisstěné
u Filippa Macholda, 1832
5
MACHOLD, Viliam Ľudovít: Kníhtlačiarska sága rodu
Svadobná fotografia Filipa (IV.) Macholda
Machold. Košice : Vlastný náklad, 2009. s. 15
6
a Brigity rod. Majtánovej z 22. 7. 1905
KLIMOVÁ, Anna - NÉMETHOVÁ, Mária a kol.: Kto bol
kto v histórii Banskej Bystrice 1255 - 2000. Banská
opäť odišiel na študijnú cestu. Tentokrát
Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2002. s. 121
7
REPČÁK, Jozef: Prehľad dejín kníhtlače na Slovensku.
do Nemecka, kde vyše roka pracoval v
Bratislava : Tlač, 1948. s. 99
Lipsku. Po návrate domov prevzal tlačiareň
Filip (IV.) Machold so synom Filipom (V.)
8
MACHOLD, Viliam Ľudovít: Kníhtlačiarska sága rodu
a viedol ju v rokoch 1837 - 1864.7 V tom
Machold. Košice : Vlastný náklad, 2009. s. 15
istom roku ako prevzal tlačiareň, presťahoval ju do oblasti Hámru. Žiaľ,
presne sa nevie, do ktorého domu. Pôvodné sídlo bolo na Lazovnej 9 BOVAN, Marián: Banskobystrickí Macholdovci ako ich nepoznáme. In:
Bystrický Permon, február 2005, číslo 1, ročník III. str. 9
ulici č. 48. V roku 1838 sa oženil s Alojziou, rodenou Peckovou, s ktorou
mal syna Filipa a dve dcéry Alojziu a Máriu. Vďaka svojim kontaktom v 10 NITRANSKÝ, Tibor - ČLOVIEČEK, Ondrej: Kapitoly z dejín vydávania a
rozširovania literatúry. Bratislava : Obzor, 1972 s. 68 - 69
Nemecku a dnešnom Rakúsku svoju dielňu natoľko zmodernizoval, že sa
11
NOVÁKOVÁ, Lýdia: Banskobystrické tlačiarne začiatkom 20. storočia.
stala široko-ďaleko známou a vyhľadávanou.8
In: Kniha ‘91-’92 <1993> s. 93
Vyhľadávali ho tiež mnohí miestni i cezpoľní dejatelia a národovci (napr.
A. H. Škultéty), ktorí si uňho nechávali tlačiť svoje spisy. Máloktorému autorovi 12 Nowý i Starý Wlastenský Kalendář. W B. Bystrici : tiskom a nákladom
wdowy Filipa Macholda, 1872
či redaktorovi však vydal toľko vlastných či zredigovaných rukopisov ako Ka13
BÁLENT, Boris: Z dejín banskobystrického kníhtlačiarstva. Banská
rolovi Kuzmánymu. Okrem týchto diel vytlačil Filip (II.) Machold vo svojej tlaBystrica : Grafia, 1947. s. 16
čiarni aj niekoľko vlastných. V roku 1840 to bolo nemecké dielo K štvorstému
výročiu vynájdenia kníhtlače slávenému skrz Filipa Macholda, súkromného
kníhtlačiara v Banskej Bystrici a druha v tomto
umení, v ktorom jedna časť sa venovala aj histórii banskobystrického kníhtlačiarstva. Ďalšími vlastnými dielami sú básne v nemčine a
slovakizovanej češtine venované príbuzným,
známym či priateľom k meninám alebo k sobášu.9 Od roku 1842 tlačil Slovenský pozorník
a Nowý i Starý Wlastenský Kalendář, ktorý
vychádzal v 10 000 výtlačkoch. Do roku 1853
na ňom spolupracoval a rozširoval ho po celom území Slovenska a aj v Prahe, Brne, Pešti
Úmrtie Filip (II.) Macholda 8. 10. 1864
Úmrtie
a Viedni Gašpar Fejérpataky-Belopotocký,
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BANSKOBYSTRICKÉ KINÁ V ČASE - ČAS V KINÁCH
KINO EVANJELICKÉHO DOMU/IDEÁL/DOM ARMÁDY/BYSTRICA (1932-1963)

Za účelom aktívnejšej maďarizácie na pôde zboru ECAV vznikla v
V roku 1935 už uverejnil evanjelický spolok v časopise Kinema inzerát
roku 1892 v novoupravenej budove Evanjelického domu (Horná ul. 21) na predaj projektora Ernemann II., kde ho prezentoval ako zachovalý s
kultúrno-spoločenská organizácia Evanjelický spolok Banská Bystrica. motorovým pohonom, diazariadením, lampou a lampovou „búdou“, priSpoločenská sála bola daná do užívania v roku 1927, spolok ju využí- čom pri platbe v hotovosti požadoval 7 500 korún. Premietalo sa aj po
val na inscenácie divadelných predstavení, ktoré pripravoval spolkový II. sv. vojne. 22. 4. 1948 sa tu uskutočnila prednáška pedagóga Štátneho
divadelný krúžok. Zariadenie sa tak stalo jedným z kvarteta javiskových dievčenského gymnázia v Banskej Bystrici Jána Holécyho doplnená filmoobjektov v medzivojnovom období v meste. O kino sa zaslúžil Ján Čajak vou projekciou. V prvej polovici 50. rokov sídlil v budove Posádkový klub
po svojom odchode z BPU, o ktorom sa v prameňoch uvádza, že „v roku armády (Dom armády), ktorého súčasťou bolo aj vojenské kino so 16 mm
1930 postavil nové kino“. Je tým myslené
projekciou. Jeden deň v týždni sa premietalo
zariadenie sály tejto budovy pre účely kinopre vojakov zadarmo, čo s chuťou využívalo aj
projekcie. 1. 6. 1931 ho pramene uvádzajú
viacero šarvancov z blízkeho okolia, ktorých si
v súvislosti s menom majiteľa a licencionára
podmanili filmy ako Krásky noci s Ginou Lollo
a v decembri 1931 už Čajak adresoval žiabrigidou z roku 1952 či Mzda strachu s Yvedosť o kúpu premietačiek firme Elektroradio
som Montandom z roku 1953.
Olomouc. V tejto budove, neskôr mestskom
V roku 1955 na vojenské kino v týchto
dome osvety, kde sála bola po rekonštrukpriestoroch nadviazalo kino Bystrica, ktoré
cii vhodná aj pre účely jedného z prvých
sa kapacitou hľadiska radilo skôr k menším,
kamenných kín na území mesta, odohrali
keďže sa doň zmestilo dodvoch stovák divápremiérové premietanie 22. 10. 1932. Išlo
kov. Začiatkom 60. rokov premietalo denne o
o nemecko-francúzsku filmovú drámu Hory
17,30, 19,30, v nedeľu a vo sviatok aj o 15,30
v plameňoch s tematikou I. svetovej vojny,
(v stredu len o 19,30), pre deti v sobotu o
ktorú média označili ako „úchvatnú“. Išlo
15,00 a nedeľu o 10. a 14. hod. Išlo už o 35
pomerne o novinku na plátnach našich kín, v
mm kino a premietalo sa v ňom do roku 1963
Ideále ju sledovalo preplnené hľadisko. Pred
na strojoch značky Meo III A. Vyplnilo vyprázdpredstavením pozdravil auditórium v mene
nený priestor po zbúraní kina Praha a naopak
hostiteľa dr. Juraj Strelec, ktorý „prosil na
svoju činnosť ukončilo po uvedení kina Urpín.
podnik Božie požehnanie“, ako sa objavilo
V nedeľu dopoludnia sa konali predstavenia
v novinách. Krátko po uvedení biografu do
predchodcu Filmového klubu Banská Bystrica
prevádzky koncom roku 1932 ponúkal Čajak
– Socialistickej akadémie, ktoré ako vedúci
záujemcom reklamu pred premietaním filmu
a lektor zastrešoval Jaroslav Skála. Divákom
Budova Evanjelického spolku
v podobe krátkeho šotu (o. i. mesačne pri
bol k dispozícii aj balkón, pokladňu tu mala
platbe vopred za 40 korún), umiestnením na plagátoch, ktoré v počte na starosti Rozina Sálusová, uvádzačky Valéria Bekeová a Anderlová
200 ks distribuoval po celom okolí až po Brezno a tiež na reklamných (manželka Bohuslava).
štvorhranných stĺpoch pred kaviarňou Wagner a budovou evanjelického
Z premietačov tu mali svoje pôsobisko Jozef Čulok, Karol Csordás,
spolku, kde kino sídlilo.
Štefan Homola, sporadicky Čajak, Mikula, hlavne však treba spomenúť
Ďalšia informácia o kine pochádza z februára 1933, kedy ho evidova- Jána Čizmadiu. Vystupovali tu tiež populárne miestne hudobné zoskuli medzi ozvučenými kinami na Slovensku. Popoludní 16. decembra toho penia Electric, HoneyGirls, Saturn.
roku sa v ňom odohralo lyžiarske filmové predstavenie s programom:
Skokanské preteky v Banskej Bystrici, Tatry v zime, Lyžiarske umenie.
VÝBER Z PUBLIKÁCIE:
Predtým predstavenie pre mládež so vstupným po 1 korune. LicencioJán Beňuška, Vladimír Bahýl: Banskobystrické kiná v čase - čas
nárom a riaditeľom kina bol naďalej Ján Čajak, kapacita dosahovala 480 v premenách (OZ Za živa na amfiteátri, Banská Bystrica 2018)
miest, premietalo denne. Premietačom tu bol Derek, kino však už v roku
(s láskavým povolením autora)
1934 zastavilo prevádzku.

PAMÄTÁTE SI NA ROZHLAS PO DRÔTE ?
Rozhlas po drôte (ľudovo „drôťák“) bol lacný, jednoduchý a čistý,
bezporuchový spôsob rádiového príjmu, dostupný takmer pre všetky
domácnosti, školy, úrady, hotely i závody. Tak tomu bolo aj v Banskej
Bystrici, keď nám už od štvrtej hodiny ráno, mimo technickej prestávky
medzi ôsmou a deviatou hodinou dopoludnia, rozhlas po drôte vyhrával
celučký deň a to až do polnoci. Na rozhlas po drôte si môže ešte pamätať
nielen staršia, ale aj stredná generácia Banskobystričanov.
Rozhlasový signál sa k poslucháčom šíril špeciálnym káblovým
rozvodom (preto „rozhlas po drôte“). Prijímač pozostával z reproduktora,
transformátora a otáčacieho vypínača s reguláciou hlasitosti, ktoré
boli umiestnené v čiernej alebo béžovej drevenej skrinke (neskôr aj
plastovej). Z tejto skrinky vyčnieval káblik s vidlicovitou zástrčkou,
ktorá sa zapojila do zásuvky umiestnenej na vopred vybratom mieste
v miestnosti s prívodom vonkajšieho kábla. Na lícnej strane skrinky
bol otáčací gombík s reguláciou hlasitosti buď uprostred, alebo ak boli
symetricky po stranách dva, tak bol funkčný len jeden z nich.
Prijímač nebol napájaný elektrickým prúdom a preto bolo veľkou
výhodou, že rozhlas fungoval aj po výpadku elektriny, napríklad počas
búrky a podobne. Ďalšou výhodou bola možnosť rýchleho informovania
obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí. V čase studenej vojny
nebola zanedbateľná skutočnosť, že tento signál sa nedal rušiť ani
odpočúvať. Nevýhodou rozhlasu po drôte bola absolútna kontrola
obsahu počúvaného programu bývalým štátnopolitickým režimom,
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lebo „mal spájať stranu a vládu s ľudom“. Nevýhodu z toho, že sa nedala
naladiť iná stanica (vrátane zahraničných), si náročnejší poslucháči
kompenzovali prostredníctvom klasických rádioprijímačov.
Pražská centrála určovala skladbu programov z obsahu vysielania
celoštátneho rozhlasu. Počas technickej prestávky alebo aj v priebehu
dňa podľa potreby do vysielania vstupovali regionálne štúdiá s vlastným
programom. Deti obľubovali rozprávku, ktorú im o siedmej večer prečítala
teta Viera Bálintová, dospelí zas športové reportáže či už z futbalových,
alebo krasokorčuliarskych súťaží, najmä však z hokejových majstrovstiev
sveta. V programe bolo okrem správ z domova i zo sveta zaradené veľa
hudby, taktiež to boli umelecké prednesy poézie alebo aj dramatizácie
literárnych predlôh z tvorby domácich či zahraničných autorov.
Kuriózne je, že práve vďaka rozhlasu po drôte sme sa 21. augusta
1968 v noci, krátko pred druhou hodinou, dozvedeli o okupácii ČSSR
vojskami Varšavskej zmluvy. Vtedajší pohlavári totiž už o polnoci nechali
vypnúť rozhlasové vysielače v snahe zabrániť pravdivým informáciám
o aktuálnej situácii. Zabudli však vypnúť rozhlas po drôte, ktorý patril
pod správu spojov a nie rozhlasu.
Na Slovensku sa s vysielaním rozhlasu po drôte začalo v roku 1955,
ale po roku 1989 mu začal zvoniť umieračik. V roku 1995, teda po 40
rokoch trvania rozhlasu po drôte, už bola podstatná časť tejto siete
zrušená. Nahradili ho miestne a komerčné rádiá, vrátane internetu.
Július Burkovský

7

URPÍN - MIESTO PÚTÍ, ZÁBAV I ŠPORTU - MALÝ RAJ BYSTRIČANOV

Pokračovanie z minulého čísla

V roku 1731 bola vykonaná rekonštrukcia nádvoria. Z darov Nemcov,
Približne v roku 1870 sa začali na strmom severnom svahu budovať
bol na nádvorí postavený nový kríž s drevenou sochou ukrižovaného Pána serpentínové chodníky (špacírky), ako alternatívny prístup ku kalvárskej
od Jána Pavla Weisa. Na slávnostnom požehnaní celého objektu bolo, podľa kaplnke s odbočkou na Vartovku, a s východiskom od malej železničnej
historických prameňov, prítomných množstvo úradníkov banskej komory stanice (dostavaná roku 1873), ktorej názov Szt. János állomás aj priamo z Banskej Štiavnice. Kalvária v ďalších rokoch, vďaka milodarom Svätojánska stanica, bol odvodený od neďalekej barokovej kaplnky sv. J.
mimoriadne prekvitala. Dostala medený pozlátený kríž s piatimi ramenami Nepomuckého (BP 2/2013 s.11).
a srdcom, v ktorom bola umiestnená
Prvé známe obrázky zo špacírok
relikvia Svätého kríža, ako aj kompletnú
pochádzajú z roku 1908 a zobrazovali
liturgickú plátenú výbavu, vrátane
zemné úpravy s drevenými premofarebnej zástavy so striebornými
steniami jarkov, neskôr s kamenlúčmi, na ktoré bolo použitých 43 uncí
nými opornými múrikmi, zábradlím,
(1,21 kg) striebra (J. Baláž BP 3/2003 s.
lavičkami a betónovými mostíkmi. V
1 a 10) a obrazy.
priestore historického kameňolomu
V roku 1768 nemecká kongregá(tažba bola v 19. stor. zastavená), bola
cia doplnila priestor o dva kríže
postavená tančiareň, v ktorej hrávalotrov.Zo správy kanonickej vizitácie z
la živá hudba. Ešte v 50. rokoch 20.
roku 1829 sa dozvedáme, že v múre
storočia bola krátky čas v prevádzke.
nádvoria okolo kostolíka, bolo v tom
O niečo vyššie stál altánok s výhľadom
čase ešte 5 obrazov:
na mesto a nad odbočkou na Vartovku
1. Obraz Ježiša sediaceho v čertrochu väčší altánok s lavičkou, tiež
venom plášti, podopretého
výhliadkový. Ich fotografie sa neza
rukou, okolo neho trstina,
chovali (Burkovský BP 2/2013 s.11) .
Nádvorie kaplnky Božieho hrobu
palica s octom a špongiou pri
Vápencové kamene z historického
jeho nohách – maľovaný
kameňolomu (druhý dôkaz, že Urpín nepozostáva zo sopečných hornín a
2. Obraz Ježiša červenom plášti s trstinou - maľovaný
teda nie je vyhasnutou sopkou; tretím je skutočnosť, že keď sa hĺbil CO
3. Obraz Ježiša nesúceho kríž v sprievode ľudí - maľovaný
kryt v rokoch 1953 – 1959 s vchodom pri železničnej stanici B. Bystrica
4. Obraz Ježiša s Máriou Magdalénou plačúcou a hovoriacou - mesto, bolo to tiež vo vápenci) slúžili v minulosti na stavbu mestského
maľovaný
opevnenia (Burkovský BP 5/2014 s.
5. Obraz predstavujúci sníma
15). Už v roku 1702 bola ťažba mesnie z kríža - drevený
tom zakázaná pod pokutou 3 polgroše
Do priestranstva nádvoria sa
za 1 voz vyťazeného kamenia. Keby
dalo dostať drevenou bráničkou.
boli kamene použité na stavbu domu,
Na nádvorí stála vysoká biela socha
tento dom mal byť zbúraný. NariadeJežiša visiaceho na kríži (o nej viac
nie sa ale nedodržiavalo. Ťažba v ňom
nižšie). Pri jeho nohách bola umiživelne pokračovala ďalej. V r. 1810
estnená socha Márie Magdalény z
kamene dovolili ťažiť len baníkom
medi a po bokoch dve medené kolorz Pieskov, ktorí ich smeli predávať v
ované postavy Panny Márie a Jána
gbeloch (stará dutá miera). Nakoniec
Evangelistu. Podstavec s kľakátkom
dalo mesto ťažbu do nájmu Ferdinanje opisovaný ako murovaný a obitý
dovi Knappemu, ktorý za rok ťažby
medeným plechom, s bielou visiacou
odvádzal mestu 30 zlatých (Jurkovič
plechovou lampou. Zvonka nádvoria
s. 23 - 24). V 19. storočí bola ťažba
bolo umiestnených šesť obrazov:
definitívne zastavená.
1. snímanie s kríža - drevený
V rokoch 1902 a 1903 bola realizoKameňolom - súčasný stav
2. nesenie kríža - maľovaný
vaná väčšia oprava priestoru Kalvárie
3. obraz Piety - maľovaný
a mesto ako jej patrón, dalo vtedy postaviť na nádvorie podstavec so
4. zmŕtvychvstanie - plátno vypnuté na dreve
železným krížom, plastikou ukrižovaného Ježiša, postavami panny Márie,
5. Nanebovstúpenie - plátno vypnuté na dreve
Márie Magdalény a sv. Jána. Niektorých starých Bystričanov dosť mrzí, že
6. zoslanie Ducha sv. - plátno vypnuté na dreve
v rámci ostatnej obnovy Kalvárie, bol tento z nádvoria kaplnky odstránený,
Dokument hovorí aj o dvoch
vrátane súsošia pod ním, ktoré bolo
obrazoch, označených ako obyčajné.
v minulosti aj osvetlené, čím bola
Kostol je opisovaný v tvare kríža
narušená určitá historická väzba.
s polkruhovo ukončenými ramenaEšte v 50. rokoch 20. storočia, bola
mi, pruskou klenbou, jednoduchou
Kalvária obľúbeným miestom Bystriča
trojuholníkovou štítom ukončenou
nov všetkých vekových kategórií, v
fasádou, s polkruhovo zaklenutým
okolí ktorej trávili nedeľné chvíle.
oknom nad portálom a dvoma sle
Počas éry komunizmu boli však
pými oknami po bokoch. Na pravej
všetky plastiky a sochy zničené. Z bostrane bola umiestnená kazateľnica
hatej výzdoby zastavení a vrcholovej
s baldachýnovou strieškou (stránky
kaplnky sa zachovala len plastika z
farnosti Banská Bystrica - Katedrála).
prvého zastavenia s maďarským nápV poslednej štvrtine 19. sto
isom “Jézust halátra itéltetik” (“Ježiš
ročia bolo prvých osem zastavení
na smrť odsúdený”, v prevedení
vsadených do ník ôsmich muromaľovanej pálenej keramiky, vyrovaných staníc, ako ich poznáme dnes,
bená v Budapešti podobne ako boli
vinúcich sa kopcom v miernych seraj všetky pôvodné nezachované) a
Kamenná vila pod Urpínom s prvou pätkou na lanovku
pentínach. Nakoľko sa františkánsky
torzo sochy z centrálneho kríža. Plas
model stal časom univerzálnym, aj naša kalvárska krížová cesta, bola tika sa dlho nachádzala zabudnutá, zaprášená a otlčená v podkroví
časom doplnená o ďalších šesť zastavení v podobe obrazov, umiest- farského kostola, až bola nakoniec zreštaurovaná architektom Jozenených do ník múru, lemujúceho átrium vrcholového kostolíka.
fom Frtúsom, s láskavým porozumením súčasného správcu farnosti
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Gabriela Brendzu, ktorý dal, ako veľký milovník umenia, na jej reštauPo tréningoch mali lyžiari možnosť relaxácie v parných kúpeľoch
rovanie súhlas. Dnes sa tento ťažký, poldruha metra veľký skvost na- priamo pod Urpínom, povyše malej železničnej stanice, vtedy nazývanej
chádza v podbrání Farského úradu farnosti Banská Bystrica-mesto na Stanica sv. Jána Nepomuckého.
námestí Štefana Moyzesa ( J.Ďuriančík: My regionálne noviny).
V druhej polovici 20. stor. sa dokonca uvažovalo o vybudovaní
Torzo bielej sochy ukrižovaného Ježiša z centrálneho kríža, umi- lanovky, vedúcej na Urpín (tak veľmi bol obľúbený!) a dokonca s
estneného na priestrannom nádvorí, je dnes zavesené v dvornej časti ňou počítal územný plán mesta v roku 1977. Súčasťou plánovanej
farskej rezidencie ( J.Ďuriančík: My regionálne noviny).
vrcholovej staničnej oddychovej zóny mali byť aj reštauračné
Začiatkom 90. rokov 20. storočia Rímsko-katolícky farský úrad zariadenia, detské ihriská a ohniská. Spodná stanica lanovky sa
Banská Bystrica, spolu s mestom, v spolupráci s Krajským pamiatkovým plánovala postaviť vedľa tzv. “kamennej vily pod Urpínom”. Stavba
úradom dali vymeniť strešnú krytinu
lanovky nebola dodnes dokončená,
na kostolíku. Inak, do roku 2005 kano v záhrade kamennej vily ostala po
plnky aj kostolík vplyvom poveternej pätka, za betónovými kvádrami
nostných zmien a vandalizmu veľmi
(Ján Vicen: BP 3/2018 s.16). Dnes
chátrali. V roku 2005 poskytlo Minis(rok 2020) už nenájdete ani ju,
terstvo kultúry dotáciu vo výške 200
pretože celý objekt vily a záhrady je
000 korún ako súčasť grantového
v kompletnej rekonštrukcii. Ostatné
projektu “Obnovme si svoj dom”, čím
pätky je možné po trase vyhľadať a aj
sa podarilo zachrániť aspoň prvých
vrcholová stanica sa stále nachádza
päť kaplniek zastavení.
na svojom mieste a chátra.
V súčasnosti je Kalvária z ini
V 21. storočí sa táto myšlienka
ciatívy Banskobystrického biskupstva
pri výstavbe ESC plánovala opätovne
mons. Rudolfa Baláža, za finančnej
zrealizovať, avšak na inom mieste. Lapodpory biskupského úradu, farského
novka mala tentokrát viesť od Europy
úradu Banskobystrická katedrála a
ponad rieku Hron. Bol to návrh vtedaj
milodarov veriacich, úplne obnovená.
šieho poradcu primátora pre cestovný
Tančiareň
Architektonické riešenie vypracoval
ruch, no k realizácii sa návrh nedostal.
ing. arch. Jozef Frtús a ing. arch. Tomáš Sobota. Autorom výtvarných diel
V tejto súvislosti možno Bystričanov rozosmeje aj pôvodný nápad
sú akademickí sochári Vladimír Oravec a Milan Ormandík. Hlavným dodá- - vybudovať v rámci tohto druhého projektu na Urpíne zoologickú
vateľom stavby je Stavebná firma RANDA+R Banská Bystrica.
záhradu :-)
Bolo obnovených osem kaplniek zastavení na celej trase prístuV súčasnosti je možné absolvovať Náučný chodník Serpentíny
pového chodníka, doplnené o nové výjavy v podoUrpín s 13 informačnými panelmi, ktorý bol
be patinovaných reliéfov. Do ník čelnej fasády vrotvorený v roku 2014.
cholového kostolíka boli osadené keramické reliéfy,
Havlíčková Anna
znázorňujúce strážcov kalvárie - anjela držiaceho
erb mesta a anjela držiaceho erb cirkevnej diecézy,
ZDROJE:
rovnako tak v nikách múru lemujúceho átrium vrEmil Jurkovič: Dejiny kráľovského mesta Banská
cholového kostolíka. Do vnútornej časti átria boli
Bystrica (Pribicer, Banská Bystrica 2005)
do ník obvodových stien doplnené kamenné meMatej Bel: Zvolenská stolica (Kysucké Múzeum v
dailóny, dokumentujúce dejinnú chronológiu ponČadci 2017)
tifikátu biskupov banskobystrickej diecézy.
Tollius: Listy z ciest 5, s. 190 (citované v: M. Bel:
Neďaleko bola vybudovaná novostavba kláštora
Zvolenská stolica, Kysucké múzeum v Čadci,
sv. Kríža Rádu bosých karmelitánov, ktorí majú nad
2017)
Kaplnkou aj patronát a spravujú jej duchovný život.
Richard Senček: Epidémie v minulosti https://www.
Celý areál Kalvárskej hory Urpín bol slávnostne
tvhronka.sk/relacie/dokumenty/epidemie-vpožehnaný 28. 9. 2008, banskobystrickým sídelným
minulosti/ (Televízia HRONKA marec 2020)
biskupom mons. Rudolfom Balážom a bol slávnosRichard Senček: Moller, Carl Otto-uhorský Hippo
tne vyhlásený za “Duchovnú správu Banská Bystrica
krates (Bystrický Permon 3/2012 s. 2)
- Kalvária”.
Richard Senček: Fyzikus a lekárnik Kartol Otto
Urpín sa však nestal pre Bystričanov obľúbeným
Moller-350.výročie narodenia (Bystrický
len kvôli pútiam a nedeľným vychádzkam do
Ján Ružinský v čase svojej slávy
Permon 4/2019 s.3)
prírody, či tancovačke. V minulosti, predovšetkým v
Dana Kubišová: Urpín - odveký strážca mesta (Bystrický
tridsiatych rokoch minulého storočia, bol strediskom
Permon 3/2003 s.12)
zimných športov a miestom, na ktorom lyžovala celá Bystrica. Každé
nedeľné popoludnie sa na Rewalovských lúkach stretávali milovníci Ján Baláž: Urpín - vrch doslova vrastený do Banskej Bystrice (Bystrický
Permon 2/2006 s.2)
bielych športov z radov laikov i členov SKI-klubu, pokiaľ títo neboli práve
informačné tabule v priestoroch Kalvárskej hory Urpín
niekde na pretekoch.
Z kopca sa spúšťala masa lyžiarov, robiac pri tom menšie či väčšie informačné tabule Náučného chodníka Serpentíny-Urpín
umelecké lyžiarske kúsky. Sólo mával hlavne Janko Ružinský, ktorého tzv. Oficiálne stránky farnosti Banská Bystrica - Katedrála www.katedralabb.
sk/kalvaria.html
“Reilove oblúky” na jednej nohe doľava či doprava, preskoky po špiciach
lyží, otočenie okolo palíc po výskoku (“štoplcíger”) a pod., urobili v malej www.bystrica.dnes24.sk/oblubeny-flek-bystricanov-na-fotkách-pozritesi-Kalvariu-na-urpine-v-jesenom-sate-163420
chvíli zo všetkých lyžiarov, dočasne divákov. Bol elegánom na lyžiach, vždy
ochotný poradiť a pomôcť aj slabším lyžiarom, ktorí ho veľmi radi na- www.sk.wikipedia.org/wiki/krížová_cesta
podobňovali. V rokoch 1925/26 postavil Ján Ružinský za Urpínom dokonca Jozef Ďuriančík: Jediné zachované zastavenie obnovili (MY regionálne
noviny, č. 39, s. 28, z 29.9.2020)
prírodný mostík. V nasledujúcom roku aj pod vrcholom Panského Dielu.
Druhou významnou osobnosťou na lyžiarskom poli bol Paľo Novák, Ján Baláž: Kalvária -Kaplnka Božieho hrobu na Urpíne (Bystrický Permon
3/2003 s.1 a 10)
ktorý odhodlane trénoval mladých gymnazistov, a to kedy sa len dalo, aj
každý deň po práci, keď už bola tma. Mládež trénovala, okrem iného, aj na Július Burkovský: Altánky na urpínskych špacírkach (Bystrický Permon
2/2013 s.11)
trase Urpín-Kozlinec, kde sa pohybovali tmou len podľa citu. Často nevideli ani na 5 metrov, no ich odhodlanie a zapálenie pre biely šport bolo bez Július Burkovský: Na Urpín po novom náučnom chodníku (Bystrický
Permon 5/2014 s.15)
hraničné. Banská Bystrica sa tak radila v lyžiarskom športe na popredné,
Júliu Burkovský: Žalostný osud drobných sakrálnych objektov v Banskej
ak nie dokonca na prvé miesto na Slovensku (Karol Fremal, s. 96).
Bystrici (Bystrický Permon 1/2005 s.6 )
Urpín býval dokonca miestom menších pretekov v zjazdových
Ján Vicen: Kam ísť v Banskej Bystrici a jej okolí (Bystrický Permon 3/2018 s. 16)
disciplínach pre mládež.
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ĽUPČIANSKY SKALNÝ HRÍB

Vlastné ochranné pásmo tohto územia nie je stanovené, pretože sa nachádza
v ochrannom pásme Štátnej ochrany prírody NAPANT , ktorá územie aj spravuje.
Pamiatka bola vyhlásená v roku 1979 okresným národným výborom Banská Bystrica.
V roku 2003 bol na tomto území vyhlásený štvrtý stupeň ochrany (Prírodná pamiatka
Ľupčiansky skalný hríb, 2003).
Keďže sa jedná o štvrtý stupeň ochrany, je tu napríklad zakázané umiestňovať
informačné, reklamné alebo propagačné zaria
denia, ako aj akýkoľvek iný reklamný alebo
propagačný pútač, alebo tabuľu, rozorávať
existujúce trvalé trávne porasty a rúbať dreviny,
zbierať nerasty alebo skameneliny, alebo tiež
vykonávať geologické práce (Územná ochrana
prírody a krajiny a jej stupne, 2017).
Pre zachovanie územia skalného hríbu bolo
stanovených niekoľko podmienok: zákaz ťažby
nerastných surovín, vykonávania zemných prác,
výstavby objektov, skládkovania odpadov a znečisťovania územia odpadkami, zakázané je
znečisťovanie skál nápismi a lepením plagátov.
Tiež je zakázané ničenie vegetácie v okolí skaly,
najmä ponikleca slovenského, keďže sa jedná
o zákonom chránenú rastlinu (Prírodná pamiatka Ľupčiansky skalný hríb, 2003).
Povolené sú len účelové zásahy do lesného porastu, s cieľom presvetlenia pohľadových
častí údolia, tiež je povolené označenie územia
oficiálnou symbolikou a prístup do územia po
peších chodníkoch (Prírodná pamiatka Ľupčiansky skalný hríb, 2003).
K Ľupčianskemu skalnému hríbu je problematickejší prístup, keďže územie nie je
sprístupnené žiadnym oficiálnym turistickým
ani náučným chodníkom. Východiskom túr
je obec Slovenská Ľupča, útvar sa nachádza
asi 2 km od železničnej stanice. Obdivovať ho
môžeme len z cesty, pretože sa v jeho okolí nachádza hustý les a samotný útvar leží na brehu
potoka. Aj napriek tomu sa skalný hríb považuje za často navštevovanú prírodnú pamiatku
(Mitríková, Bendová, 2017).

Prírodná pamiatka Ľupčiansky skalný hríb leží v katastri obce Slovenská Ľupča,
v okrese Banská Bystrica. Pripomína obrovský hríb a má aj svoj miestny názov –
Kozák (Čižmárová a kol., 2013). Vypína sa nad ľavým brehom potoka Ľupčica v nadmorskej výške 400 - 440 metrov, v ochrannom
pásme národného parku Nízke Tatry. Rozloha
chráneného územia je 2,13 ha (Ľupčiansky
skalný hríb, 2017).
Predmetom ochrany je výskyt pomerne
zriedkavého geomorfologického útvaru v podmienkach Slovenska – skalného hríbu. Ľup
čiansky skalný hríb bol pre svoju nesmiernu
hodnotu a ojedinelosť vyhlásený za prírodnú
pamiatku. Okrem Ľupčianskeho skalného hríbu
môžeme na území Slovenska nájsť aj iné príklady skalných hríbovitých útvarov. Jedným z príkladov je Markušovský skalný hríb. Nachádza
v Hornádskej doline, v katastrálnom území
obce Markušovce a Odorín v okrese Spišská
Nová Ves. Tento hríb má veľa spoločných
znakov s Ľupčianskym skalným hríbom. Ďalší
skalný útvar môžeme nájsť v Kremnických vrchoch. Jedná sa o skalný hríb Čertova skala,
ktorý sa nachádza v prírodnej rezervácii Boky,
v katastrálnom území obce Budča (Skalné hríby na Slovensku, 2015).
Skalné hríby sú špecifickou formou reliéfu.
Sú to prírodné výtvory na malej základni pevne
spojené so zemou. Takéto hríby sa skladajú z
dvoch častí. Z hornej časti, ktorú označujeme
ako hlavu a z dolnej časti, ktorú označujeme
ako nohu hríbu. Existujú dva typy skalných hríbov. Prvý je tvorený priamo vetrom, a druhý je
vetrom len druhotne tvarovaný. Môžu vznikať
koráziou alebo selektívnou eróziou. Hríby ktoré
vznikajú koráziou, teda obrusovaním a rozrušovaním hornín skalného útvaru sa vyskytujú
najčastejšie na púšťach. Korázia pôsobí len na
nohu útvaru, hlava ostáva nezmenená. Tieto
Nikola Galatová, Fakulta prírodných vied,
Ľupčiansky skalný hríb (zdroj: vypadni.sk a nahuby.sk)
útvary však môžu vznikať aj eróziou, teda vyKatedra geografie a geológie
mieľaním hornín pôsobením vody, vetra a iných vplyvov. Skaly tvoria horniny zemskej
kôry rôzneho zloženia a vzniku, ktoré ovplyvňujú ich odolnosť voči poveternostným
Zoznam použitej literatúry a internetových zdrojov
vplyvom a ďalším exogénnym činiteľom. Najčastejšie sa vyskytujú v pieskovcoch
a v žulách. Vznikajú na okraji plošín, na hrebeňoch alebo v skalných kulisách (Skalné ČIŽMÁROVÁ, K. a kol. 2013. Regionálna geografia Horného Pohronia. Banská Bystrica: VKÚ, akciová spoločnosť Harmanec, 2013. 84 s. ISBN 978-80-557-0585-9.
hríby na Slovensku, 2015).
Ľupčiansky skalný hríb vznikol zvetrávaním usadených hornín pôsobením pove- Ľupčiansky skalný hríb [online] 2017, [cit. 2021-04-03]. Dostupné na internete:
<http://napant.sopsr.sk/priroda/mchu/pp-lupciansky-skalny-hrib/>.
ternostných činiteľov, najmä činnosťou vetra, dažďa a mrazu. Geologicky je toto územie tvorené bazálnymi karbonatickými zlepencami súľovského typu. Striedajú sa tu MITRÍKOVÁ, J., BENDOVÁ, S. 2017. Maloplošné chránené územia národného parku Nízke
Tatry (stručná percepcia ich atraktivity z pohľadu odborníkov i študentov vybraných
rozlične odolné vrstvy, tvrdšie zlepence a mäkšie pieskovce. Miestami sú prerušované
stredných škôl). In Mladá veda [online] 2017, vol. 5 [cit. 2021-04-03]. Dostupné na
menšími polohami vápencov a slieňov. Na zlepencoch sa vytvorili hlboké štrkovité
internete:
<https://search.proquest.com/scholarly-journals/maloplošné-chránenérendziny hnedé. V okolí skalného hríbu, konkrétne v piesočnatých usadeninách sa
-územia-národného-parku-nízke/docview/1916947154/se-2?accountid=17223http://
nachádzajú skamenené schránky morských mäkkýšov – numulitov. Tie dokladajú
napant.sopsr.sk/priroda/mchu/pp-lupciansky-skalny-hrib/>. ISSN 1339-3189.
niekdajšiu prítomnosť mora v tejto oblasti (Ľupčiansky skalný hríb, 2017).
Okolie skalného hríbu je tvorené porastom mladej borovice lesnej (Pinus sylves- Prírodná pamiatka Ľupčiansky skalný hríb [online] 2003, [cit. 2021-04-03]. Dostupné
na internete: <https://old.uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/336>.
tris). Tiež tu môžeme nájsť vzácne teplomilné rastliny, napríklad poniklec slovenský
(Pulsatilla slavica), guľôčku bodkovanú (Globularia vulgaris) či jagavku konáristú Skalné hríby na Slovensku [online] 2015, [cit. 2021-04-03]. Dostupné na internete:
<https://edu.glogster.com/glog/skalne-hriby-na-slovensku/2bse38hb0u8>.
(Anthericum ramosum) (Čižmárová a kol., 2013).
Tento skalný útvar je stále vo vývoji a časom môže byť ešte „hríbovitejší“ ako Územná ochrana prírody a krajiny a jej stupne [online] 2017, [cit. 2021-04-03]. Dostupné na internete: <https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_uzemnadnes, nakoľko procesy erózie prebiehajú aj v súčasnosti. Ďalší vývoj však môže prispieť
-ochrana-prirody-a-kraji>.
k postupnému zániku tohto útvaru (Prírodná pamiatka Ľupčiansky skalný hríb, 2003).
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BÁTOVSKÝ BALVAN

Bátovský balvan sa nachádza na strednom Slovensku v severnej časti Ban- tris), ktorá predstavuje mimoriadne silného a vitálneho jedinca (obr.č.4). Na skalnom
skobystrického kraja, v okrese Banská Bystrica v obci Hrochoť, konkrétne na ľavej povrchu sa totiž dokázala udržať približne 66 rokov, čo bolo zistené na základe jej letostrane cesty pri osade Kyslinky (obr.č.1). Je lokalizovaný približne v centre nevulka- kruhov. Avšak aj ona roku 1997 podľahla vplyvu vetra a zrútila sa (Fajčíková, 2009).
nickej pôvodnej kaldery, nazývanej Poľana (Sabucha, 2018).
Prírodnú pamiatku Bátovský balvan zaraďujeme do Alpsko-himalájskej sústavy
a do podsústavy Karpaty. Provincia, do ktorej prírodnú pamiatku zaraďujeme sú Západné Karpaty a do subprovincie vnútorné Západné Karpaty. Ďalej ju zaraďujeme do
oblasti Slovenského stredohoria (Minár,2010).
Bátovský balvan je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Poľana, pričom bol vyhlásený za prírodnú pamiatku v roku 1964. Výmera chráneného územia, na ktorom
sa balvan nachádza je 300 m2. Predmetom ochrany je aglomerovaný skalný útvar
nachádzajúci sa v Hrochotskej doline (Enviportal, 2020). Dôvodom vyhlásenia tohto
prírodného výtvoru za chránený bolo zachovanie nielen jeho estetickej unikátnosti ale
vedeckej hodnoty (Drugdová, 2017).
Bátovský balvan sa určite nedá prehliadnuť, keďže ide o 14 metrov vysoký a 8
Obr.č. 1 (Zdroj: Oma. Z batovskybalvan-oma, 2021 dostupné online:
metrov široký kamenný blok (obr.č.2) (Drugdová, 2017). Aj vďaka svojej veľkosti
https://batovsky-balvan.oma.sk/)
si vyslúžil od obyvateľov a návštevníkov tohto prírodného útvaru prezývku obludný
balvan. Avšak podľa viacerých výskumov môžeme povedať, že nejde o obludný balNa záver môžeme povedať, že Bátovský balvan je unikátnym kamenným blokom strevan a ide v tomto prípade skôr len o ľudové pomenovanie tohto kamenného bloku. doslovenskej prírody, ktorý bol dokonca zaradený aj medzi 7 divov Poľany. Preto je ho treba
Pojmom bludný balvan môžeme skôr označiť kamenné bloky, ktoré vznikli v dobe chrániť a snažiť sa o zachovanie jeho vedeckej, ale aj estetickej hodnoty (Drugdová, 2017).
ľadovej ako sú napríklad škandinávske žuly rapakivi (Fajčíková, 2009).
Natália Janešíková, Fakulta prírodných vied,
Jeho vznik datujeme do obdobia starších štvrtohôr, kedy sa tento obrovský kaKatedra geografie a geologie
menný blok vulkanoklastického materiálu zrútil pod vplyvom mrazového zvetrávania
do doliny (Čižmárová, 2013). Skala sa teda
zastavila a ostala v riečnej nivej rieky Hučava
(Fajčíková, 2009). Skala sa potom prejavila
ako veľmi odolná, keďže odolala ďalšiemu
zvetrávaniu (Sabucha, 2018). Balvan je otočený o 180 stupňov, čiže vyzerá akoby bol
„hore nohami“. O jeho otočení svedčia jednotlivé vrstvy, ktoré sú na balvane pozorovateľné voľným okom (Horák, 2017).
O dopade balvanu do riečnej nivy svedčí pozoruhodná vulkanická bomba (obr. č.3).
Vulkanická bomba sa zachovala v podobe
mandľového tvaru viditeľného na skalnatom bloku voľným okom obr.3.. Práve ona
Obr. č.4 (Zdroj: Fajčíková, k. my bystrica, 2009, do
je dôkaz toho, že v čase dopadu bola ešte
stupné online: https://mybystrica.sme.sk/c/4930437/
v polotekutom stave (Drugdová, 2017). Jej
bludny-balvan-obcas-prichyli-zivot.html/)
vznik pravdepodobne spôsobilo vyvrhnutie
vriacej lávy, ktorá potom vplyvom gravitácie
Zdroje:
dopadla na zem (Horák, 2017).
Obr.č.
2
(Zdroj:
Trstený,
T.
Zo
hiking,
2008,
dostupné
BIZUBOVÁ,
M. 2017. Neobyčajné kamenné útvary Slovenska. In
Je tvorený andezitovým tufom, teda
online: https://hiking.dennikn.sk/ga/4707/batovsky_
Biologie-Chemie-Zeměpis. [online]. 2017, 26, 3 [cit. 2021usadenou horninou, ktorá má vulkanický
balvan.html)
04.04-].
pôvod. V tufe sú obsiahnuté tzv. andezitové
URL: < http://bichez.pedf.cuni.cz/archiv/article/28> ISSN:
sopečné bomby (Sabucha, 2018). Andezi2533-7556
tové bomby sú navzájom stmelené vďaka
ČIŽMÁROVÁ, K. a kol. 2013. Regionálna geografia Horného Pojemne zrnitému tmelu (Bizubová, 2017).
hronia. Banská Bystrica : VKÚ Harmanec, 2013. s. 84, ISBN
Andezit, výlevná magmatická hornina, ktorá
978-80-0585-9
tvorí kmenný blok je tu zastúpená v podobe
DRUGOVÁ, E. 2017. Obrovský prírodný úkaz neďaleko Zvolena.
ružovkastej až sivej farby. Popri andezitu sú
[online]. [cit. 2021-04.04-]. Banská Bystrica, 2017. URL:
tu miestami zastúpené minerály ako živce
<https://zvolen.dnes24.sk/foto-obrovsky-prirodny-ukaz-neale pyroxén (Sabucha, 2018).
daleko-zvolena-batovsky-balvan-sa-oplati-vidiet-274724>
Z hľadiska biografie zaraďujeme obENVIPORATAL. 2021. PP Bátovský Balvan. [online]. [cit. 2021lasť Bátovského balvanu do ríše holoarktis,
04.04-]. Banská Bystrica, 2021. URL: < https://old.uzemia.
ktorá predstavuje najväčšiu ríšu na území
enviroportal.sk/main/detail/cislo/209>
Slovenska. Ďalej ju zaradujeme do podobObr.č. 3 (Zdroj: Horák, O. Zo denikn, 2017, dostupné
FAJČÍKOVÁ, K. 2009. Bludný balvan občas prichýli život. [onlilasti paleoarktis (Hladký, 2016). O vegetácií
online: https://dennikn.sk/913794/vulkanolog-ane]. [cit. 2021-04.04-]. Banská Bystrica, 2009. URL: <httvyskytujúcej sa na kamennom bloku a jeho
geolog-na-uzemi-slovenska-bola-pred-15-milionmips://mybystrica.sme.sk/c/4930437/bludny-balvan-obcasokoliu môžeme povedať že vegetácie je skôr
rokov-jedna-z-najvacsich-sopiek-na-zemi/)
-prichyli-zivot.html>
zakrpatená, čo spôsobuje nedostatok pôdneho substrátu nachádzajúceho sa na jeho povrchu. Jeho vrchná časť je porastená HORÁK, O. 2017. Vulkanológ a geológ: Na území Slovenska bola pred 15 miliónmi rokov jedna z najväčších sopiek na Zemi. [online]. [cit. 2021-04.04-]. Banská Bystrica,
predovšetkým trávami. Popri trávnatých porastov je v horných častiach porastený
2017. URL: <https://dennikn.sk/913794/vulkanolog-a-geolog-na-uzemi-slovenska-bobrezami a borovicami (obr. č.1). Výskyt vegetácie na Bátovskom balvane je o to viac
la-pred-15-milionmi-rokov-jedna-z-najvacsich-sopiek-na-zemi/>
zaujímavý, že vegetácia sa dokáže uchytiť na jeho nehostinnom podklade. Podklad
je tvorený predovšetkým zmesou machorastov a lišajníkov a takisto prachom a čas- MINÁR, J - MACHOVÁ, Z. 2010. Učebné texty z geomorfológie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. s.39
ticami zeme, ktoré spolu tvoria spomínaný substrát. Nedostatok pôdneho substrátu
prispieva k tomu, že stromy sa nedokážu dostatočne zakoreniť v dôsledku čoho ľahko SABUCHA. R, 2008. Bátovský Balvan-Poľana. [online]. [cit. 2021-04.04-]. Banská Bystrica, 2009.
podľahnú vplyvu vetra a vyvrátia sa. Za zmienku stojí borovica lesná (Pinus sylves- URL: <http://www.mineraly.sk/files/lok/301 400/327_batovsky%20_balvan.htm >
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UTEKAJTE RÝCHLO A ĎALEKO, VRÁŤTE SA NESKÔR
Ako sa chránili obyvatelia Banskej Bystrice v minulosti voči epidéK ďalším opatreniam, ktoré boli
miám? Čo mali k dispozícii a aké boli účinné ich postupy a metodiky? len sotva nejako prospešné patriVoči pandémiám a epidémiám boli ľudia v minulosti prakticky bezmoc- li napríklad púšťanie žilou, bylinné
ní. Jednoduché znalosti prírodných účinkov niektorých látok nestačili kúpele, naparovanie, potenie alebo
potlačiť takého silného protivníka, ako bol mor, škvrnitý týfus, cholera, saunovanie, ktoré sa používali najme
čierne kiahne, čierny kašeľ či iné podobné nákazlivé choroby. Ľudia si pri cholere. Telo sa tiež intenzívne
však nebezpečenstvo, ktoré prinášali smrtonosne epidémie veľmi dobre šúchalo vlnenou šatkou namočenou
uvedomovali. Snažili sa ako vedeli, ale často skromné vedecké poznanie vo vínnom octe. Zaručeným liekom
nahrádzali poverami a mýtmi. Niet sa čo čudovať, nakoľko jednoduché bol aj bizmut, ktorý bol považovaný
receptúry boli proti týmto pliagam prakticky bezmocné. Preto aj latinské za univerzálny liek, ale nakoľko je sám
heslo: Cito, longe fugeas, late redeas (utekajte rýchlo a ďaleko, vráťte jedovatý, často krát spôsobil smrť. Posa neskôr) vystihuje najúčinnejší stredoveký spôsob ochrany proti moru dobných „zaručených“ receptov proti
a všetkým ostatným epidémiám.
zákerným chorobám bolo mnoho.
Banská Bystrica nebola výnimkou. Ničivé epidémie jej neraz preriedili
Mŕtvi sa často nepochovávali,
Ochranný odev proti moru
obyvateľstvo, a preto aj mesto sa proti nim bránilo - ako vedelo. Už súčas- bolo to z niekoľkých dôvodov. Jednak
ne so vznikom mesta, alebo krátko po tom, ako bolo na mesto povýšené ľudia sa rýchlo stali apatickými a nestatu vzniklo xenodóchium, ktoré slúžilo chorým, prípadne pocestným, ale rali sa o okolie. Mnohé záznamy hovoria o tom, že sa prestali o seba zaujív kritických situáciách tu bola zriadená, dnešnými slovami, karanténa. Hoci mať aj blízky príbuzný. Toto je možné vysvetliť enormným strachom o život.
bola Banská Bystrica v stredoveku moderným mestom – bol tu vodovod, Ak epidémie postúpila a mŕtvi pribúdali zvyčajne ich už nemal kto pochovať,
kanalizácia, špitál, kúpele a ďalšie vymoženosti, ktoré podporovali zdravie respektíve ich nestíhali pochovávať. Ak aj sa pochovávalo, hroby boli spoločobyvateľstva, na rozdiel od iných miest tu nebol lekár a ani lekárnik.
né a veľmi jednoduché. Ľudia na svoju ochranu používali špeciálne kožené
Ľudia sa chorôb báli. Nevedeli
masky s veľkým nosom a okuliarmi. Tými
proti nim účinne bojovať. Medzi verejsi chránili zrak a v „nose“ mali napchaté
nosťou sa šírili „zaručené“ správy, ako
voňavé bylinky najmä klinček, rozmarín,
si zachrániť život. Zvyčajne boli len veľmajorán, medovka, ktoré mali vyčistiť
mi málo účinné. Preto aj latinské heslo
otrávený vzduch. Za veľmi účinný spôsob
sa bralo celkom vážne. Emil Jurkovič
ochrany sa považoval aj dať si do úst klinpíše: Takto vieme z Heltainovej kroni
ček, keďže pochádzal z orientu, podobne
ky o nákaze z roku 1479, keď v celom
ako choroba. Lenže klinčeky boli v tomUhorsku zúril veľký mor, pred ktorým
to čase veľmi vzácnym korením a neboli
sa kráľ Matej so svojou manželkou
bežne k dispozícii. Liekov veľa k dispozíschovával v lesoch a pri prameňoch.
cii nebolo a na väčšinu epidémii vôbec
Z rovnakého zdroja sa dozvedáme aj
nezaberali. Liečili sa zvyčajne symptómy
o epidémii v roku 1498, počas ktorej
a to len z rozporuplnými výsledkami.
Vladislav II. odišiel do lesov, kde poľo
Znižovala sa horúčka, upokojovali kožné
val a schovával sa pred morom. Šľachprejavy a podobne, ale samotná choroba
Ľudia umierajú na čiernu smrť - 1574
ta a bohatí mešťania pokiaľ mohli tak
sa nijako neliečila.
sa utiahli do vidieckych sídiel dúfajúc, že tam chorobu prečkajú. Nie vždy
Postupne, ako veda odhaľovala princípy jednotlivých chorôb, ako sa
sa im to vyplatilo. V meste bola situácia zložitejšia. Ostali tu obyvatelia, v praxi osvedčili niektoré postupy tak sa vytváral aj účinnejší epidemioloktorí zvyčajne nemali kam ísť. Tak to bolo aj v Banskej Bystrici.
gický plán ochrany obyvateľstva. V Banskej Bystrici v dejinách fungovali
Štát v stredoveku zvyčajne nejako výrazne proti epidémiám nebo- približne 3 až 4 lekárne a táto situácia sa začala meniť až v 20. storočí.
joval a preto boli mestá odkázané sami na seba. Opatrenia museli robiť Kontrola a zabezpečenie liečivami bol jeden zo základných preventívpodľa svojho uváženia, možností a znalostí. V prípade epidémie Banská nych opatrení. Z rozvojom vedy, mnohých objavov najmä v 19. storočí
Bystrica zriaďovala epidemiologické stanice. Za týmto účelom zvyčajne pokročilo poznanie a začal sa boj s epidémiami. Hygienická osveta, očkodočasne slúžilo xenodóchium pri kostole sv. Alžbety Uhorskej a chudobi- vanie, nové lieky, stúpajúca gramotnosť a životná úroveň a dostupnejšia
nec sv. Anny. Až neskôr sa zriadili tieto epidemiologické, alebo aj morové lekárska starostlivosť pomohli ľudstvu úspešne bojovať s epidémiami, aj
stanice mimo mesta. Napríklad Karol Otto Moler nechal vyčleniť na ten- keď tento boj ešte stále nemajú vyhraný.
to účel v roku 1713 novú epidemiologickú stanicu v dome U starej tehel
Richard R. Senček; Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica
ne č. 2 na Uhlisku, ktorá doplnila tri predchádzajúce a to boli: prázdny
kaštieľ v Kráľovej, lazaret v Medenom Hámri a tretia karanténna stanica
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bola zriadená pri hrabliach.
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Verilo sa, že choroby sa prenášajú „otráveným vzduchom“ a najcitlivej- JURKOVIČ, Emil. Dejiny kráľovského mesta Banská Bystrica – na záklašie na prenos sú oči. Preto von horeli ohne, aby dym vyčistil vzduch
de poverenia predstaviteľov mesta napísal v rokoch 1896 – 1922
a vydymovanie príbytkov bol častý spôsob ochrany proti epidémii. Pri
Emil Jurkovič. Banská Bystrica : Občianske združenie Pribicer – 1.
niektorých epidémiách sa mesto o chorých nestaralo v špitál ale doma.
banskobystrická vzdelávacia a kultúrna spoločnosť pre Mesto BanV roku 1530 k postihnutým syfilisom, ktorých liečili doma mesto ustaská Bystrica. 2005, ISBN 80-969366-2-X. LIŠKA, Anton. Masový vrah
novovalo osobitých ošetrovateľov, ktorých platili z mestskej pokladnice,
– cholera v Uhorsku v roku 1831. Dostupné na internete: https://
alebo z pozostalosti Agneše Ciboldovej, ktorá na tento účel odkázala
historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/masovy-vrah-cholera-v-uhorčasť svojho majetku v testamente. Okrem chorých na syfilis venovala
sku-v-roku-1831;
svoje peniaze aj chorým na francúzsku chorobu. Ešte horšie na tom boli KOTHAJ, Peter – VRŠANSKÝ, Dušan – ŠINKOVIČ, Ladislav – BELAN, Ivan.
chorí na TBC, o ktorých sa mesto nestaralo vôbec a títo chorí boli odkáEdts. 100 rokov Nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici : od
zaní len na milodary.
minulosti po súčasnosť : 1901 – 1947 – 2001.
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NEOBYČAJNÝ GENIUS LOCI OBYČAJNÉHO DOMU V DOLNEJ STRIEBORNEJ UL. Č. 18

Niekdajší dom v Dolnej striebornej ulici č. 18, podobne ako väčšina ostatných domov, dovítom Štúrom2. Štúra a Kuzmányho zblížili rovnaké alebo podobné názory na mnouž viac ako 50 rokov nestojí. Zachované zostali len štyri domy v hornej časti ulice – vrátane hé spoločenské otázky. Ich celoživotné úprimné priateľstvo sa utvrdilo aj vydávaním
bývalej župnej nemocnice, ktorá dnes slúži ako domov sociálnych služieb. Všetky domy časopisu Hronka, ktoré v r. 1836 pripravil Kuzmány a Štúr sa stal jeho pravidelným
v Dolnej striebornej ulici boli prízemné (okrem jednoposchodového domu č. 30) a svojou prispievateľom. Samuel Vanko II. sa po odchode z Bratislavského lýcea stal vychovádispozíciou a vidieckym rázom by určite mohli stáť aj v ktorejkoľvek okolitej obci. Napriek vateľom v Žiline-Zárečí, aby si zarobil na ďalšie teologické štúdia vo Viedni. Do rodnej
tomuto rustikálnemu výzoru väčšina domov tu existovala niekoľko storočí. Výstavba do- Banskej Bystrice sa už nevrátil. Pôsobil ako kaplán u Jána Kollára v Pešti a na dolnej
mov v budúcej Dolnej striebornej ulici začala už pred takmer 500 rokmi. Prvé dva domy zemi ako učiteľ i farár (v Sarvaši a v Semlaku). Samuel Vanko II. zomrel pomerne
tu postavili v rokoch 1527 – 1529. V nasledujúcom období (do r. 1568) v ulici dostavali mladý – ako 43-ročný vo Viedni s diagnózou „pomätenie mysle“. Poslednú rozlúčku
osem domov a v rokoch 1602 – 1648 tu pribudlo ďalších šesť nových domov. Medzi nimi mu v máji 1854 vystrojil Karol Kuzmány – v tom čase profesor Viedenskej univerzity.
bol aj dom č. 18, ktorý síce nevynikal svojim vzhľadom ale tým, že sa pod jeho strechou
Po viac ako polstoročí uverejnil Michal Bottar najmladší (pseudonym Samoslav i Spev 30. rokoch XIX. storočia schádzali významné osobnosti slovenského národného ob- vomil) – synovec Samuela Vanka II.3 v Národných novinách 10. 10. 1911 besednicu
rodenia, akými bezpochyby boli Karol Kuzmány, Michal Miroslav Hodža a Ľudovít Štúr. – spomienky jeho matky Zuzany na tieto nezabudnuteľné stretnutia odohrávajúce sa v dome
Na parcele domu č. 18 pôvodne stáli dva domy. Starší z nich (č. 18/2) postavili v ro- jeho starých rodičov v tichej uličke v blízkosti mestských hradieb. Zuzana Bottarová, rod.
koch 1629 – 1630 pravdepodobne zároveň so susedným domom č. 16 a dom č. 18/1 Vanková, ako slobodné dievča si zaspomínala na Michala Miroslava Hodžu, ktorý viackrát
o necelé dve desaťročia neskôr (v rokoch 1647 – 1648). Investorom jeho výstavby a prvým poctil ich dom svojou prítomnosťou. V rokoch 1836 – 1841, pokým sa M. M. Hodža nestal
majiteľom bol Matej Dianisch, ktorý však dom vlastnil pomerne krátko, keďže už v r. 1652 farárom v Liptovskom Svätom Mikuláši, vždy keď sa zdržiaval v Banskej Bystrici, navštívil
je ako jeho nový majiteľ uvedený Ján Schebon starší, ktorý ho potom vlastnil minimálne 22 Vankovcov. Na evanjelickom lýceu v Prešporku bol Samuel Vanko II. v dennom kontakte
rokov. Po ňom sa okolo r. 1685 majiteľom domu stal
s priateľom Ľudovítom Štúrom, ktorý pred vakáciami v r.
Krištof Košius, ktorý odkúpil aj susedný dom č. 18/2
1835 prejavil záujem: „že by milerád uvidieť krásnu Bystria následne dal oba domy prestavať do jedného celku.
cu pri Hrone“. Po skončení školského roka sa obaja spolu
Novopostavený dom č. 18/2 od r. 1630 vlastnil
vydali na cestu z Bratislavy do Banskej Bystrice. VanTomáš Steinhauser, ktorý sa do Banskej Bystrice pri
kovci vzácneho hosťa srdečne prijali: „Samko Vanko uviesťahoval z Prešova (Eperießsienßis) a za mešťana
dol ho do rodičovského domu, plného srdečného prívetu,
ho prijali 22. 2. 1630. V 40. rokoch v meste pôsobil
tepla, cítenia a slovenskej pohostinnosti, kde láska má svoj
ako kazateľ aj Melichar Steinhauser, ktorý bol asi
príbytok. Duch jeho vznešený bol ukojený, našiel šťastný,
Tomášovým bratom. V záznamoch z r. 1647 sú ako
príjemný, vľúdny, sladký, lahodný prítulok. Bol zvlášte milo
majitelia domu uvedení Kamenikovci (Camenikische
a radostne pozdravený a uvítaný, ako sa len na tak vzácnebehausung) a v r. 1648 už dom č. 18/2 vlastnil Juraj
ho hosťa svedčilo od peknej slovenskej rodinky, čoho istým
Poliak, ktorý je uvedený ako jeho majiteľ len do r.
znamením je, že zotrval tam cez celý mesiac“. Počas tohto
1652. Dom však pravdepodobne vlastnil dlhšie. V dapobytu sa mladý – ani nie 20-ročný Ľudoví Štúr zoznámil
ňových registroch z rokov 1673 – 1674 ako jeho majiteľ
aj s prekrásnou okolitou prírodou: „kochajúc sa v krásach
figuruje Matej Polony I. V polovici 80. rokov oba domy
prírodných, pôvabnosťou a malebnosťou bystrickej krajin(č. 18/1 a č. 18/2) kúpil už spomínaný Krištof Košius
ky.“ Štúr však väčšinu času najradšej trávil vo vankovskej
(i Cossius), ktorý ich dal následne stavebne zjednotiť.
záhrade za domom: „na mäkkej, zelenou pažiťou pokrytej
Krištofa Košiusa prijali medzi mešťanov 23. 7. 1685.
pohovke, ktorú jemu vďačná, láskavá dcéruška tohto
Dom č. 18 potom vlastnil takmer štyri desaťročia – do
domu Zuzka Vanková (pozdejšie moja dobrá matka)
r. 1723, keď zomrel. Majiteľkou domu sa potom stala
k pocte vysoko zaslúžilého muža, vzácneho hosťa prisjeho ovdovená manželka Žofia Košiusová. V podnájme
trojila.“ V tomto príjemnom tichom prostredí si Štúr čítal
Uprostred medzi domami č. 20 a č. 16 dom č. 18
u nej býval debnár Michal Michalik. V rokoch 1728 –
najmä svojho obľúbeného autora Fridricha Schillera a na
1730 u vdovy Košiusovej zdanili tkáčskeho tovariša Juraja Kuklu – budúceho majiteľa záver svojho pobytu v Dolnej striebornej ulici s vďačnosti k svojím hostiteľom daroval deve
domu, Jána Gosdona a Juraja Močka (Mocsko). V rokoch 1741 – 1759 dom vlastnil už Zuzke Vankovej vlastnoručný preklad Schillerovej piesne: Chlapec v potoku4.
spomínaný Juraj Kukla. Žil tu aj Ján Kukla starší – asi Jurajov brat, ktorý bol tiež tkáčskym
Koncom 30. rokov v dome u Samuelovho otca – Michala Vanka mladšieho bývali piati
tovarišom. Po Jurajovi Kuklovi sa majiteľom domu stal tkáč Mikuláš Hrušo (i Hruško), ktorý nájomníci: tkáči Jozef Machač, Ján Chudý a Ján Šagát (mešťanom sa stal 26. 1. 1842),
sa prisťahoval z obce Voderady (Wedrna) a meštianske práva získal 29. 11. 1760. U obchodník Andrej Kršiak a sukenník Pavol Ruttkay najstarší – bývalý majiteľ susedných
Mikuláša Hruša pracovali aj dvaja tovariši (ma towarissi dwuch). Pri súpise obyvateľov domov č. 14 a 165. Michal Vanko mladší v r. 1839 alebo 1840 zomrel. Dom potom vlastv r. 1777 mali manželia Hrušovci šesť detí (tri dcéry a troch synov) a tiež tri slúžky. Jedna nila jeho manželka – vdova Vanková, ktorá je uvedená aj v zozname majiteľov z r. 1850.
z nich bola vedúca (servilis major) a dve boli podriadené (serviles minor). V dome býval aj Začiatkom 40. rokov u nej býval v podnájme Juraj Vozár – budúci majiteľ domu č. 13 na
tkáčsky tovariš Štefan Fujak a jeho nemenovaná manželka (uxor sodali). Mikuláš Hrušo opačnej strane ulice. Po vdove Vankovej sa majiteľom domu stal Juraj Horárik starší, ktorý
dom vlastnil viac ako tri desaťročia (v rokoch 1760 – 1791). Pred r. 1794 sa jeho novým ho potom vlastnil (spolu so susedným domom č. 16) minimálne do r. 1893. Dom po Jumajiteľom stal Matej Fabian starší, ktorého prijali medzi mešťanov v r. 1788. Spolu s ním rajovi zdedil jeho synovec Jozef Horárik mladší, ktorého prijali za mešťana spolu s bratom
tu bývali dvaja nájomníci: Ján Lacko a tkáčsky tovariš Andrej Štefánik. V záznamoch Štefanom 17. 7. 1877. Ich otec Jozef Horárik starší bol majiteľom domu v Hornej ulici č.
z rokov 1803 – 1804 ako vlastník domu figuruje Ján Fabian – asi Matejov brat alebo 29. V súpise žiačok v školskom r. 1914/1915 je v dome č. 18 uvedená Jozefova 7-ročná
syn, ale v nasledujúcich rokoch (1805 – 1810) bol majiteľom domu opäť Matej Fabian dcéra Albína tiež sestry Etela a Jolana Vandové (9- a 7-ročné). Ich otcom bol strážnik Jozef
starší. V podnájme uňho býval Ján Kováčik.
Vanda. Po Horárikovcoch sa vlastníkom domu stal Jozef Lepko, ktorý však už v r. 1912
Od r. 1810 dom č. 18 vlastnil debnár Michal Vanko mladší, ktorý dovtedy býval nežil. Majiteľkou domu potom bola jeho ovdovená manželka. Vdova Lepková si v r. 1912
v podnájme u rodiny Hromadovcov v Novej ulici, tiež v dome č. 18. Medzi mešťanov dala vypracovať projekt prístavby obytných a obslužných miestností (kuchyňa, dve izby,
Michala Vanka mladšieho prijali 28. 2. 1805. Aj jeho rovnomenný otec Michal Vanko komora, ...) na konci svojho pozemku, ktoré potom pristavali k mestskému hradobnéstarší, ktorý meštianske práva získal 18. 1. 1785 bol debnárom. Michal Vanko starší mu múru. Po vdove Lepkovej sa vlastníkom domu stal obuvník J. Hanus.
zomrel v r. 1819. V Dolnej striebornej ulici – v dome u národne uvedomelých VankovJán Baláž
cov sa v 30. rokoch stretávali študenti (roduverná mládež), ktorí tu diskutovali, polePoznámky:
mizovali aj o mnohých aspektoch týkajúcich sa budúcnosti slovenského národného ži- 1 Samuel Vanko I. – brat jeho starého otca Michala Vanka staršieho vlastnil v Dolnej
vota. Rodinu Michala Vanka mladšieho a jeho syna Samuela Vanka II.1 (* 26. I. 1811,
striebornej ulici dom č. 1, neskôr dom na Hornom námestí č. 12 a napokon od
† 12. V. 1854) v týchto rokoch navštevovali aj budúce významné slovenské osobroku 1799, keď sa stal ringbürgerom, dom v Dolnej ulici č. 4
nosti, ako napríklad Michal Miroslav Hodža, Ľudovít Štúr a Karol Kuzmány. Samuel 2 aj pobyt v Banskej Bystrici Ľudovíta Štúra o osem rokov neskôr motivoval k tomu,
Vanko II. – budúci evanjelický kňaz a náboženský spisovateľ v rokoch 1833 – 1835
že uzákonil za spisovnú slovenčinu stredoslovenské nárečie
študoval na Bratislavskom lýceu teológiu. Tu sa zoznámil a aj spriatelil s vrstovníkom 3 syn jeho sestry Zuzany, vydatej Bottarovej
Michalom Miroslavom Hodžom (* 22. IX. 1811, † 26. III. 1870) a tiež s o štyri roky 4 tento rukopis si potom dlhé roky starostlivo opatrovala a chránila. Neskôr sa preklad
mladším Ľudovítom Štúrom (* 29 X. 1815, † 13. I. 1856). Na lýceu bol Samuel Vanko
dostal do Zvolena k Zuzaninmu švagrovi Danielovi Mikulášovi. Po jeho úmrtí
II. aj prednostom Spoločnosti československej, ktorej tajomníkom bol Ľudovít Štúr.
rukopis, spolu s bohatou knižnicou, zdedil Danielov zaťa – farár v Novohrade,
Rodinu Vankovcov viackrát poctil svojou návštevou aj evanjelický kňaz Karol Kuzktorý bol horlivým maďarónom. Tu sa stopa Štúrovho prekladu končí
mány (* 16. XI. 1806, † 14. VIII. 1866), ktorý sa tu počas letných vakácií stretol aj s Ľu- 5 Pavol Ruttkay najstarší v rokoch 1823 – 1864 vlastnil aj dom č. 18 v Hornej ulici
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ZA TOU, KTORÁ SA NENECHALA ZLOMIŤ

Pokračovanie zo str. 1.

Rozhlas

s ostatnými redaktormi a hlásateľmi 21. augusta 1968 ozýval hlas a koNie je poznanie ako poznanie. V súčasnosti sa Michal Várošík stal mentáre Oty Plávkovej. Na tomto mieste stál aj sovietsky dôstojník, ktoznalcom osudu Oty Plávkovej. Ak by ste ho však oslovili trebárs pred rý krátko pred polnocou dal príkaz ukončiť vysielanie a uzamknúť štúdio.
piatimi rokmi s otázkou, čo všetko vie o Plávkovej, odpovedal by o čosi Na záver vysielania znela hymnická pieseň Kto za pravdu horí. Zrejme si
skromnejšie. „Nevedel som o nej skoro nič, iba že bola redaktorkou myslel, že je to naša hymna, tak počas nej salutoval. Plávková vo svoČeskoslovenského rozhlasu a pôsobila v banskobystrickom štúdiu. Vní- jich spomienkach uvádza, že sa s okupantmi pokúsili vyjednávať, ale
mal som ju ako jednu z mnohých redaktorov a redaktoriek zamestna- bezúspešne. Darmo tvrdila, že rozhlas je majetkom československého
ných v rozhlase počas doterajšej, vyše 60-ročnej existencie pravidelného štátu, dôstojník bol neoblomný: Všetci von! Napriek odstaveniu štúdia
hneď na druhý deň Plávková spolu s inými riešila, ako vysielať ďalej
vysielania z Banskej Bystrice.“
Michal Várošík začínal ako rozhlasák, no v súčasnosti sa venuje te- z provizórnych štúdií. Najmä vďaka nej sa 22. augusta vysielalo z Krajskej
levíznej dokumentaristike. Na jeho pracovnom stole v kancelárii v ban- vojenskej správy spojov v Banskej Bystrici, a následne z bytu jedného
skobystrickom štúdiu RTVS nájdete desiatky dokumentov o živote Oty z poddôstojníkov Jozefa Franeka.“ Keďže sa priblížil deň výročia narodePlávkovej. Mostíkom k nej sa stal riaditeľ štúdia, a tiež niekdajší rozhla- nín Oty Plávkovej, z rozhlasu sa vyberáme na jej hrob zapáliť sviečku.
sák, Miroslav Debnár. „Začalo sa
Od profesora k žiakom
to návrhom banskobystrického
a doktorovi
vedenia RTVS, pripraviť dokumenBanskobystrické
rozhlasové
tárny film o rozhlasovom vysieštúdio sídli na ulici profesora Sáru,
laní z banskobystrického štúdia
po ktorej vykročíme smerom do
v auguste 1968. V roku 2018
mesta okolo škôlky, ktorá si Lasme si filmom chceli pripomenúť
dislava Sáru vzala do názvu. Peneslávne známe 50. výročie
dagóg, účastník protifašistického
okupácie Československa vojskaodboja a rozhlasový hlásateľ Sára
mi Varšavskej zmluvy. Banskobyspochádzal z Lopeja. Vyučoval slotrické štúdio zohralo v pravdivom
venčinu v Banskej Bystrici, popriinformovaní verejnosti o pohnutom sa venoval kultúre, zapojil sa
tých udalostiach v krajine, o diado SNP a poznáme ho ako prvého
ní vo vrcholových orgánoch KSČ,
hlásateľa Slobodného slovenského
o postupe vojsk v slovenských
vysielača. S Plávkovou síce káčera
mestách markantnú a významnú
či vojnový batoh neťahal, ale určité
úlohu. Redaktori štúdia stáli na
prieniky ich osobnosti by sme nájsť
strane demokratického smerovavedeli. „Napadlo ti niekedy tieto
nia v spoločnosti, teda na strane
spojitosti Plávkovej a Sáru hľadať?“
Alexandra Dubčeka. A tak sa popýtam sa Michala Várošíka. „Jedstavili proti okupácii slovom. DoOta Plávková v plnom nasadení (ilustračné foto)
na veľavravná súvislosť mi napadá
kument sa preto niesol v duchu
spomienok bývalých redaktorov a technikov na okupáciu a obdobie hneď. Povstalecký rozhlas z roku 1944 je známy svojím odbojom proti
postupnej likvidácie rozkvitnutej Pražskej jari augustovým mrazom z Vý- fašistickým okupantom a je známy ako Slobodný slovenský vysielač. V hlachodu a následnej normalizácie. Pri nakrúcaní filmu si riaditeľ Miroslav ve Oty Plávkovej skrsla myšlienka prepojiť odkaz povstaleckého vysielača
bojujúceho za slobodu s rozhlasovým vysielaním v auguste 1968. Preto sa
Debnár povzdychol v duchu: škoda, že sa toho nedožili iní.
Mal na mysli najmä Otu Plávkovú, ktorú jej kolegovia vo filme spo- v spontánne vzniknutej rozhlasovej štafete, do ktorej sa zapájalo niekoľko
menuli ako hlavnú organizátorku vysielania, žiaľ, sama sa o svoje spo- provizórnych štúdií Československa, začali Banskobystričania v éteri ozývať: Tu slobodný slovenský vysielač
mienky podeliť nemohla. Zomrela
Banská Bystrica (ozývali sa aj: Tu
v roku 2002. Jej podiel na vysielaní
slobodný slovenský vysielač stredbol najväčší a najodvážnejší. A niné Slovensko, alebo Tu slobodný
kto z „rozhlasákov“ si nevytrpel
legálny Československý rozhlas
počas nastupujúcej normalizácie
stredné Slovensko).“
viac než ona. Prepustenie z rozUvažujem, či mladí žurnalisti,
hlasu, vysťahovanie zo Stredoktorí dnes vychádzajú zo škôl, tuslovenského kraja, odstránenie
šia o Plávkovej či Sárovi. Totiž práz verejného života, ŠtB ju zaregisve v týchto, dnes už historických
trovala ako nepriateľskú osobu I.
osobnostiach môžu nájsť študenti
kategórie, neustále výsluchy, preurčitý svoj ideál. I keď možno uvanasledovanie, odpočúvania atď...
žujem idealisticky. „Môžu v nich
Ona im však dokola tvrdila, že
mať vzor, ako neohnúť svoju chrbokupácia je okupácia a nie bratská
tovú kosť. Ako nezradiť svedomie.
pomoc, a nič z toho, čo povedala
Ako stáť za svojimi rozhodnutiami
a publikovala, neodvolá. Veľmi
Marcel Páleš (vľavo) a Michal Várošík
napriek vyhrážkam, prenasledotrpela aj so svojimi deťmi, ale nezlomili ju. Tieto poznatky som nadobudol po tom, čo ma riaditeľ štúdia vaniu, riskovaniu zdravia a života. Ako sa nezapredať ani v prospech svojpoveril skúmaním jej života a navrhol, že ak nájdeme o nej dostatok ar- ho pohodlia, spoločenského statusu a materiálnych statkov. A vôbec,
chívneho materiálu a ľudí ochotných a kompetentných o nej hovoriť, ako neprísť o samého seba sebou samým a vydržať až dokonca života.
pripravíme o nej dokument. Po dlhých peripetiách až skoro kriminalis V novodobých dejinách poznáme mnoho hrdinov, no boli hrdinami iba
tického pátrania sa to podarilo a v roku 2020 uzrel svetlo sveta doku- na začiatku. Pod tlakom vyššie uvedených skutočností sa napokon svojmentárny film Nezlomená. Veľkú zásluhu na tom má jej syn Ivan Plávka.“ ho presvedčenia, názorov a hrdinského konania vzdali. Dokonca nejeden
Dnes Michal Várošík každodenne chodí priestormi, ktorými cho- z nich sa ocitol na opačnej strane barikády. Keď však pominulo nebezpedievala aj Ota Plávková. Pýtam sa ho, ktoré miesto v rámci budovy sa čenstvo, nebolo hrdinskejších než oni sami. Toto nie je prípad Plávkovej
mu obyčajne automaticky spája práve s Otou. Zavedie ma do jedného či Sáru. Preto nám môžu byť vzorom,“ reaguje Michal.
Kroky, ktoré meriame ulicou profesora Sáru nás vedú aj okolo domu,
z rozhlasových štúdií na prízemí, v ktorom sa v pandemickom roku 2020
a tiež 2021 vysielali na improvizovanom oltári mimoriadne sväté omše, kde donedávna žil a býval doktor Milan Očenáš. Ten, ktorý v Afrike poa vysvetľuje, že „s najväčšou pravdepodobnosťou sa z tohto štúdia spolu
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rážal šamanov a stáročné stereotypy Afričanov. Osobnosť slovenského
zdravotníctva, ktorá už operuje tam hore. Keď vidím, ako sa domov
doktora rekonštrukciou vytratil, natíska sa mi o to viac otázka, ako nezabúdať? „Zdĺhavým a ničím nenahraditeľným bádaním v archívoch a
spomienkach, vytrvalým štúdiom odborných kníh, zborníkov a periodík,
a následným porovnávaním, dedukovaním a hlavne kritickým myslením,
na konci ktorých bude zostavené dielo alebo dielko v podobe novej pub
likácie. Len takto môžeme odhaľovať a dávať za vzor významných ľudí,“
odvetí mi Michal Várošík.
Rozkolísaná zem pod nohami
Ulicu profesora Sáru máme už za chrbtom, cez Komenského zbeh
neme do tej časti Kollárovej ulice, kde sídli Základná škola Cirkevná Štefana Moyzesa. Ideme popri rímskokatolíckemu cintorínu a z cesty od
parkoviska pod cintorínom pomyselne pozdravujeme básnika Mikuláša
Kováča. Svojho času tiež dral koberce banskobystrického rozhlasového
štúdia. A svojho času tiež zažíval
nečasy režimu, ktorý ho chcel zo
drať z kože, lebo neposlúchal podľa
predpísaných predstáv. Podlomené zdravie hovorilo za všetko.
V podstate si neraz musel v živote preskákať to, čo Ota. Obraz
Banskej Bystrice ako aj rôzne metaforické obrázky zachytil Miki Kováč jedinečne aj v básnickej zbierke Zem pod nohami. Dobu tvoria
ľudia, režim zasa konkrétne upísaní ľudia, ktorí vedia iným poriadne
rozkolísať zem pod nohami. Dnes
dýchame (aj hovoríme a tvoríme)
slobodnejšie. Stačí však niekoľko
takých „tých druhých“ a všeličo sa
Pohľad na hrob Jána Botta
môže zvrtnúť. Zaujíma ma, či by
tak ako Ota či Miki podobný tlak ustál Michal Várošík. „Kiežby som to
zvládol tak ako Ota Plávková. Ale to sa ľahko hovorí, keď mi nič nehrozí.
Stále si v duchu opakujem: Nezradiť samého seba sebou samým.“

Vavrínovým vencom

Kráčame ďalej. Pri kostole Nanebovzatia Panny Márie pozdravíme
Ježiša ako aj Kuzmányho a Moyzesa, aby sme sa Krížnou prešuchli na Lazovnú. Na križovatke ciest postojíme. Lazovnou chodili osobnosti, v osudoch ktorých by sme našli množstvo analogických podobností s osudom
Oty Plávkovej. Trebárs dramatik Peter Karvaš, ktorý na Lazovnej chodil do
základnej školy, a jeden režim najprv zahrdúsil jeho predkov, aby neskôr
druhý režim priškrtil jeho. Ale obráťme pozornosť na budovu niekdajšieho Župného domu, dnešnú Štátnu vedeckú knižnicu, kde kedysi rečnil aj
Pred 750 rokmi v r. 1271
•
Štefan V. potvrdzuje privilégium Bela IV. z r. 1255 pre Banskú Bystricu
Pred 730 rokmi v r. 1291
•
Ondrej III. daruje Jurkovmu synovi comesovi Dionýzovi a jeho synom Tomášovi a
Mikulášovi druhú polovicu radvanského územia, doplnenú o časť územia kráľovských rybárov.
Pred 550 rokmi v r. 1471
•
v Banskej Bystrici založený cech ševcov
Pred 500 rokmi v r. 1521
•
richtárom Banskej Bystrice Serafin Berger,
proti ktorému sa vzoprel mestský patriciát
podporovaný štiavničanmi a už v marci ho z
richtárstva zhodili, richtárom sa stáva Valentín Sartor
•
kremnický komorský gróf Alex Thurzo začal s razením menej hodnotnej mince,
obsahujúcej len štvrtinu pôvodného obsahu striebra. Pre mediarsku spoločnosť to
znamenalo zvýšenie ziskov, ale pre baníkov a hutníkov malo priam katastrofálne
dôsledky (všetko zdraželo dvojnásobne)
•
2.11. – kráľovná Mária berie na vedomie sťažnosť MsR mesta Banská Bystrica
na tamojšieho farára Mikuláša pre urážlivé výroky, ktoré použil v kázni; súčasne
pripomína, že sa naopak ich farár ponosoval na mestskú radu (vraj sa mu starajú
do výberu kazateľov). Ak sa nepomeria, zakročí kráľovná proti obidvom stranám.
Pred 450 rokmi v r. 1571
•
richtárom Banskej Bystrice Ján Prukner
•
Po viacerých neúspešných rokovaniach miest s kráľovskými komisármi od r.
1564 ohľadom nového banského poriadku došlo v tomto roku k dohode. Nový
banský poriadok bol prijatý až v r. 1573.
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samotný Ľudovít Štúr. Ten tiež poznal pazúry moci a škrabance na slobodných dušiach štúrovských súputníkov. Ale Štátna vedecká dnes s Michalom Várošíkom úzko súvisí práve v zachovaní pamätí na Plávkovú. „Mám
veľkú radosť, že Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici vydala v auguste biografiu o Ote Plávkovej, ktorej, odpusť neskromnosť, som autorom.
Nevznikla by však bez vytvorenia priestoru v mojom pracovnom čase riaditeľom Štúdia RTVS Banská Bystrica Miroslavom Debnárom.“
Od Štátnej vedeckej knižnice mierime cieľovou rovinkou tam, kam raz
doputujú všetci z nás. Vedľa knižnice postojíme pred budovou, kde kedysi
býval básnik Ján Botto. Aj jeho svojho času hrýzli a uštvali k smrti tí, ktorí by
slovenského slovo najradšej vytlačili na okraj spoločnosti natoľko, aby z nej
nadobro vypadlo. Kým však žil a tvoril, stihol zo života vyprevadiť kamaráta
Andreja Sládkoviča. Na evanjelickom cintoríne v Radvani vtedy Botto v závere
smútočného obradu zdvihol básnikove spisy s vavrínovým vencom do výšky
a povedal: „Sládkoviču! Ty´s dal nám hľa to! My tebe čo za to?! Studenú tvrdú
hrudu. No prídu časy, a slávu tvoju spomínať veky budú!“ A tie časy, našťastie,
prišli. Sládkovič, Botto, Štúr... Nie sú
zabudnutí. Dali nám veľa, patrí sa dať
aj nám. Ale poďme späť k Plávkovej –
keď to rozmeníme na drobné, čo nám
dala ona, a čo môžeme dať my? „Dala
nám príklad, že hoci boj s veternými
mlynmi sa nedá vždy vyhrať, nikdy
sa nemôžeme o to prestať pokúšať,
jednoducho treba vydržať až do konca svojho bytia. Ota Plávková v jednej
z rozhlasových relácií v roku 1968 povedala: ...sloboda je ako vzduch, tiež
bez nej nemožno dýchať. No a národ.
Mať však dnes rád svoj národ, to nie
je ľahké, predovšetkým zostať s ním
v dobrom aj zlom. A pokiaľ sily stačia,
robiť preň a dvíhať jeho ducha a bo
jovať v sebe s kapitulantstvom a bo
jovať aj s náladami, ktoré zúfalo zahadzujú rukou. Veď ako inak zhmotním a
prejavím tú lásku k národu. Našej generácie sa totiž raz opýta generácia ďalšia,
generácia po nás: Čo ste robili? Čo dáme Plávkovej my? Myslím, že najspokojnejšia by bola, keby sme nemlčali a boli odhodlaní bojovať za slobodu, spravodlivosť a pravdu. Lebo, ako tvrdila, život nemáme na to, aby sme ho prežili
v hluchote a ľahostajnosti voči tomu, čo sa okolo nás a s nami deje.“
A sme pri Ote, prezývanej aj zúrivá reportérka. Hrob našepkáva
mená jej rodičov a brata Veljačikovcov, ale aj meno jej syna Viktora, ktorý ju do večnosti predišiel. Až napokon čítame len skromné „Ota 1926
– 2002“. Nechávame svetlo v dúfaní, že bude horieť aj v tých, čo prídu po
nás a budú to svetlo niesť ďalej.
Marcel Páleš
autorka fotografií Kristína Kochanová
•

mestská rada vypracovala formálny predpis o žobrákoch a dopĺňala ho v dobách
zvýšenej potreby – v r. 1624, r. 1687 (vojny), v r. 1723, 1724 a 1738 (morová
epidémia), hladomor v r. 1847 1621
Pred 400 rokmi v r. 1621
•
richtárom Banskej Bystrice Krištof Lehne
Pred 350 rokmi v r. 1671
•
richtárom Banskej Bystrice Michal Hinterskirchner
•
15.10. – vydal kráľ Leopold na základe žiadosti katolíckych mešťanov (10 mešťanov) o navrátenie veľkého zámockého kostola katolíkom nariadenie, so splnením
ktorého poveril ako komisárov komorského
grófa Jána Ondreja Joanelliho, päťkostolného biskupa Jána Gubassóczyho, gr. Alexandra Esterházyho a radcu Juraja Giľlányiho. Do mesta pod zámienkou vyberania
dane bolo poslané cisárske vojsko pod velením gr. Alexandra Leszlieho, ktoré
ešte pred príchodom menovaných cisárskych komisárov počas búrlivej noci 17.11.
preliezlo pomocou rebríkov smerom od cintorína zámocké múry, chytilo posádku
a zaujalo hlavný zámocký chrám. ( V Banskej Štiavnici chrám násilne otvorili a
zaujali 15.2. 1669, štiavničania sa búrili a asi 3000 ozbrojených ľudí chcelo chrám
vziať si späť silou, na veľké prosby svojich evanjelických kňazov od násilia ustúpili
a hľadali pomoc na všetky strany inak – bezvýsledne.) Darmo mesto protestovalo
proti zaujatiu zámku, nedosiahlo nič; ba 2.2. 1972 bol i druhý zámocký kostol
pre katolícku cirkev zaujatý. Dňa 16. 12. 1673 boli zaujaté i ostatné dva mestské
kostoly (kostol sv. Ducha a kostol sv. Alžbety).
•
rozhorčení evanjelici v Mičinej chytili tam osadeného katolíckeho pátra Evarista,
na vrchu Kňažík ho zakopali do zeme a hlavu mu pluhom odrezali
Dušan Jarina
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OPERÁCIA AMSTERDAM

Pokračovanie zo str. 1.

Pôvodný plán operácie Amsterdam bol po vypuknutí SNP zmarený, z dôvodu
masových presunov obyvateľstva, čo malo za následok nezaručenie prítomnosti dohodnutých spojok. V tomto prípade išlo o Chavivinu priateľku Oľgu Ilavskú, ktorej prítomnosť v Banskej Bystrici sa týmto už zaručiť nedala. Preto bol zvolený plán B, ktorý
pozostával z výsadku na kopci Krížna, ktorý ovládali povstalci. Tí na ňom pravidelne
zapaľovali signálne vatry ako navigáciu pre zoskoky.
Chaviva Reick bola na poslednú
chvíľu z posádky vyradená kvôli aktuálne
vyhlásenému britskému zákonu o zákaze
výsadku žien do frontových línií, čím jej
hrozilo možné okamžité zajatie, považujúc
ju za špiónku. Jej priatelia z výsadku spomínali na túto udalosť ako na veľký zásah
do Chavivinej duše. Plakala zúfalstvom, že
nemôže do lietadla nastúpiť spolu s nimi.
Preto musela byť do Banskej Bystrice prepravená lietadlom s pristátím na sliačskom
letisku Tri duby. Do Banskej Bystrice ju
previezli autom. Prechádzajúc cez Radvaň,
ulicou jej detstva, miestami, kde žila pred
svojou alijou do Erecu (vysťahovanie do
Hašomer hacair
Izraela), a kde zanechala mamu, sestru a
brata s manželkou, nedala v okamihu, keď auto prechádzalo popred nízky dom, znať ani
kúsok zo svojich emócií. Dom obývali už cudzí ľudia. Z jej listov písaných do Erecu je cítiť
hanbu, že svoju rodinu nemohla už zachrániť. Tá bola ešte pred jej príchodom transportovaná do koncentračných táborov v Poľsku.
Vravievala, že musí teraz ľúbiť aj za nich,
aby na to, čo sa stalo, zabudla.
Z dôvodu bezpečnosti operácie bola
ubytovaná v prenajatom byte v Podbrezovej. V Banskej Bystrici ju poznalo veľmi veľa ľudí, nie len medzi Židmi ale aj
medzi kresťanmi. Jej praneter spomína,
že „v roku 1931 ani v New Yorku, ani v
Londýne, či Paríži nechodili dievčatá na
motorke. Len v Banskej Bystrici, malom
slovenskom meste“. Chaviva Reick ju
používala na svoju cestu z a do práce a
všetci ju tak dôverne poznali ako dievča
na motorke. V Podbrezovej za pomoci
Chaviva so súrodencami
dvoch parašutistov zložila vysielačku a
nadviazala spojenie s centrálou. Ostatní členovia operácie Amsterdam nasadli do
lietadla s plánom zoskočiť 70 km od dočasne vyhláseného hlavného mesta Slovenska, Banskej Bystrice. Výsadok bol posunutý z 1. septembra na 17. septembra 1944,
pretože sa predpokladal pád ľudáckeho
režimu. Skákalo sa taktikou Blend Drops
- naslepo, bez signalizácie. Lietadlo so
skupinou poručíka Eróša vzlietlo večer o
20 hodine. Prvý zoskočil pokojný a sebaistý Raffi (Rafael Reisz, krycie meno
Štefan Rice). Rozprával vždy potichu s
absolútnym kľudom. Vedel veľmi dobre
slovensky, maďarsky, mal veľa známych
aj medzi kresťanmi. Už ako študent bratislavskej univerzity bol činný v protifašistickom hnutí. Potom skákal Cvi Ben
Jákob (krycie meno Michael Janay),
vysoký, priamy a inteligentný. Do služby
v misii odišiel len pár týždňov po svojej
svadbe. Ako tretí zoskočil Chajim Chermeš, novodobý Makabejec, ktorý v Ereci
zanechal ženu a dcéru. Za nimi bol vyhoChaviva v kibuci Ma´anit
dený kontajner s potrebnými vecami pre
misiu. Pre navigačnú chybu však vyskočili oveľa skôr, medzi dve frontové línie, priamo
do nemeckých guľometných palieb. Prišli o padáky, vysielačku i zbrane. Trvalo tri dni
od výsadku, kým sa všetci našli, zhodou okolností v predvečer židovského Nového
roku Roš Hašana 5705. Od miestnych sa dozvedeli, že sú pri Vrútkach. Všetky mosty
boli pod nemeckou kontrolou. Vydali sa do Banskej Bystrice pešo cez Veľký Kriváň,
chatu pod Chlebom,Turany n/ Váhom, Turčiansky sv. Martin, obce Horný Kalník a Necpaly, a potom cez hustý les. Do povstaleckej Banskej Bystrice dorazili na ôsmy deň.
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Mali sa hlásiť na Veliteľstve povstaleckých síl (dnes ulica ČSA 7).
Chaviva Reick po príchode do Banskej Bystrice okamžite hľadala svojich druhov.
Bola prekvapená, že na Krížnej nebol zaznamenaný žiadny zoskok, no po pár dňoch sa
od partizánov dozvedela o troch anglických dôstojníkoch, smerujúcich na Banskú Bystricu cez hory Veľkej Fatry. Kontaktovala Acharončika, poľského člena hnutia, opísala
mu priateľov a nakázala mu, aby ich na uliciach vyzeral a okamžite priviedol ku nej.
Tak sa všetci štyria úspešne zišli v Národnom dome, súkromnom hlavnom stane
SNP, ktorý poskytoval prechodný domov
prevažnej väčšine vedúcich činiteľov pov
stania, generálom, ministrom i cudzím
vojenským hodnostárom. Býval tam aj
minister emigrantskej vlády v Londýne,
František Němec a nový veliteľ ozbrojených síl, generál Rudolf Viest.
Chaviva Reick bola mladá žena s
ťažkým životným osudom, ale so silnou
vôľou, dobrosrdečná, milujúca rozhovory s priateľmi, vždy pripravená každému
pomôcť. Jej šikovnosť a znalosť terénu
v okolí Banskej Bystrice bola veľkou devízou v nebezpečných okamihoch. Bola
nositeľkou bezhraničnej potreby veci niekam pohnúť, možno preto, že to chápala ako
vnútorný rozkaz. Bola verná ideálom i svedomiu aj v najťažších chvíľach mučenia.
Opakovane začínala znovu a znovu a v tom tkvela jej hrdinskosť. Bola skromná. Na
otázku, či vie čo ju čaká, odpovedala:
„Som vzdialená všetkému avanturizmu.“
V liste svojmu manželovi v roku 1940
napísala: „...keď človek žije v určitej spoločnosti, musí byť za ňu zodpovedný, to
znamená, že musí byť činný.“
Do jej najužšieho osobného kontaktu sa dostalo len pár ľudí. Bolo to z
dôvodu anonymity a bezpečnosti. Užší
pracovný výbor postavila na práci dr.
Tibora Tirolera, predsedu miestnej ŽNO
a sionistickej organizácie, v ktorého byte
sa konávali dôverné schôdzky, tzv. šlichim, na ktorých bol určovaný spôsob
a postup pripravovaných záchranných
prác. Egon Roth, srdce židovskej ilegality na Slovensku, jeden so spolupracovníkov a tajomník miestnej organizácie Hašomer
Hacair, písal v jednom zo svojich listov do Erecu: „...náš údel je trpký. Vy však ste
nám poslali príchodom Chavivy nový život...“ Egonov byt v Dolnej ulici sa stal v čase
blížiaceho sa dobytia mesta nemeckým
vojskom, ich hlavným stanom. Chodili do
neho ľudia prosiť o deky, jedlo, batohy,
šatstvo, ale hlavne, keď už bolo jasné,
že budú musieť mesto opustiť, aby ich
zobrali so sebou do hôr.
Ktokoľvek na ňu spomína, hovorí o
nej s nadšením. Dr. Oskar Neuman, ktorý
Chavivu osobne poznal v Bratislave, sa o
nej po vojne vyjadril, že „svojim temperamentom bola dušou tamojšej odbočky Hašomer Hacair, v ktorej neúnavne pracovala. V jej srdci žilo plamenné nadšenie pre
sionizmus, čo bolo spojené s výstabou
Erec Jisrael ....vždy bola tam, kde bolo treba, v ťažkej a úmornej práci, inteligentná,
nezlomná, priebojná a iniciatívna...“
Beba Idelsohnová na ňu spomína:
„...mala v sebe niečo aristokratického a
zároveň jednoduchého, zvláštnu ženskú mäkkosť, ktorá našla svoj výraz v starostlivosti o ľudí ...Chaviva bude pre ženy vždy symbolom hrdinstva...“.
Praneter Chavivy Reick, Maya Reick o nej hovorí ako o silnej osobnosti „...bola
iná než ostatní. Bola veľká slovenská patriotka. Obdivovateľka Štefánika, ktorý bol
jej hrdinom“. Keď začínala svoju prácu v povstaleckej Bystrici, vidiac jej ulice plné
utečencov, povedala: „Konečne môžem pomáhať!“.
„Chaviva bola plná entuziazmu...“ spomína David Goldstein, člen Hašomer Hacair
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a aj člen Chavivinej partizánskej jednotky „...viery a osobného presvedčenia v úspech
všetkých plánovaných krokov. Mala neotrasiteľnú vieru, že všetci oslovení ľudia a
inštitúcie budú pracovať v prospech povstania. Usilovná ako včela, s rozhľadom na
celkový obraz. Vrcholné inštitúcie však neboli tak pružné ako čakala. Nevzdávala sa,
prichádzala vždy s novými nevyčerpateľnými nápadmi. Vymyslela memorandum, v
ktorom boli opísané bolesti židovského obyvateľstva, tak aby obmäkčilo aj najtvrdšie
srdcia. K jeho prevedeniu však nikdy nedošlo.“
V budove židovskej ľudovej školy na Rázusovej ulici (dnešná Lazovná) bola zriadená kancelária oddelenia náboženskej obce. Nachádzali v nej útočisko Židia prepustení z pracovných táborov vo Vyhniach,
Seredi a Novákoch, ktoré po vyhlásení
povstania otvorili svoje brány. Všetci
z nich prichádzali do Banskej Bystrice
ako do svojho mesta nádeje. Činnosť
operácie Amsterdam v meste spočívala
v zadovažovaní dostatočných finančných prostriedkov, zabezpečovaní šitia
teplej bielizne a vojenských uniforiem v
konfekčných dielňach pre týchto ľudí. V
okolitých obciach hľadali členovia misie
ubytovanie pre tých, ktorí sa zo zdravotných dôvodov, alebo kvôli veku, nemohli
podieľať na povstaleckých aktivitách.
Všetci ostatní, mocní a zdraví, odchádzali odtiaľ do povstaleckých jednotiek, či
Budova veliteľstva povstaleckých síl
do armády. Mnohé partizánske jednotky
tak tvorili výlučne Židia. Aj 3. oddiel slovenských partizánov, ktorý založila Chaviva Reick, bol takmer celý židovský.
Aktivity operácie mali jej členovia medzi sebou podelené. Chaviva a Cvi, znalí
miestnych pomerov mali ostať v Bystrici. Chaviva Reick mala za úlohu mobilizovať
židovské obyvateľstvo. Osloviť všetkých
vedúcich sionisticky orientovaných združení a ľudí, aby spojili finančné zdroje
na jeden účel - sociálnu pomoc trpiacemu židovskému obyvateľstvu. Až po
príchode do Bystrice pochopili všetci
členovia operácie Amsterdam dosah
politiky ľudáckeho slovenského štátu.
Spolu so spravodajskou činnosťou v
prospech SNP, podporou povstalcov a
vyhadzovaním mostov, cez ktoré mali
prechádzať vlaky s transportami, pomáhali s logistikou záchrany židovského
obyvateľstva v bezprostrednom dosahu.
Ich spravodajská činnosť bola MI9 veľmi
vysoko hodnotená a za ich činy v komplikovaných situáciách boli navrhnutí na
patričné odmenenie. Žiaľ, nedožili sa ho.
Inou Chavivinou aktivitou bolo mobilizovať všetkých chaverim z hnutia Hašomer
Chaviva na letisku Tri duby
Hacair, ktorí by ďalšími aktivitami vykonávali nie len sociálnu pomoc ale aj vojenskú ochranu.
Cvi ben Jákob mal udržiavať kontakt s vojenskými úradmi a nájsť spojenie s
Osakrom Neumannom a Gizi Fleischmanovou v Bratislave, ktorých plánovali presťahovať do slobodnej Banskej Bystrice. Bola zriadená dočasná rada náboženskej komuinity, ktorej členmi boli aj partizáni z neskoršej Chavivinej jednotky, Hanzi Weis a
David Goldstein, zvaný Puco. Ostatní mobilizovali chaverim hnutia, Chajim a Rafi mali
pôvodne odísť k maďarským hraniciam, kde mali pracovať na rovnakých úlohách ako
Chaviva a Cvi v Banskej Bystrici. Politické okolnosti si však vyžiadali opak. Situácia

na frontoch bola vážna. Bol 15. október a čakalo sa na kapituláciu Maďarska. Hortyho
presvedčenie ďalej bojovať, ohrozilo maďarských Židov až tak, že za vyjdenie na ulicu
im hrozila smrť. Preto Chajim a Rafi ostali. Piaty člen misie, Aba Bardičev, priletel na
letisko Tri duby neskôr s náhradnými vysielačkami za tie, o ktoré prišli po výsadku.
Hneď sa stal v partii obľúbený a perfektne ovládal angličtinu. Nezdržal sa dlho. Nakoniec sa aspoň on presunul k maďarským hraniciam. Nemci si mysleli, že po pár
dňoch od vyhlásenia povstania s partizánmi urobia krátky proces. Nepredpokladali,
že by povstanie mohlo stáť na organizovanom boji armády, vedenej novým politickým
aparátom, Slovenskou národnou radou.
Ing. Ján Novák, generálny konzul
ČSR v Jeruzaleme v roku 1947 spomína: „...nemecký Wehrmacht musel vtedy
postaviť proti slovenským bojovníkom
celých sedem divízií, čo dosvedčuje akú
dôležitosť hralo v tejto fáze 2. sv. vojny
povstanie na Slovensku, pretože ním
prechádzali najdôležitejšie železničné
a cestné spoje... Nemecko tak začalo
obsadzovať Slovensko a odvážnym a
chrabrým bojovníkom neostalo nič, len
bojovať až do posledného.“
Členovia operácie rátali s ústupom
do hôr, pretože tieto boli jediné, ktoré
mohli byť po prerazení všetkých frontov,
reálnou cestou k záchrane. Tou druhou
možnosťou bol návrat do Palestíny.
Všetci členovia misie si ale vybrali prvú
možnosť - pokračovať v povstaní. Nastali nové povinnosti. Zadovážiť si zbrane, strelivo, potraviny, nájsť vhodné miesta v horách. Ľudia z tzv. „horskej skupiny“ hľadali
najvhodnejšie miesto na základňu. Po dlhých daždivých dňoch, budovali v strmom
údolí Nízkych Tatier nad Pohronským
Bukovcom základňu. Všetci evakuovaní
sa zhromažďovali v miestnej dedinskej
škole a dúfali, že po prechode do opustených salašníckych kolíb v strmých
svahoch hôr nájdu bezpečie. Rafi a
Hanzi nosili zbrane z vojenského skladu
v Harmanci. Vlaky chodili do posledného okamihu, no nikdy nebolo isté, či aj
zájdu kam mali namierené, pretože jednotlivé stanice padali pod chvíľou do rúk
nacistom. Z Banskej Bystrice odišli 23.
októbra 1944, v deň, keď Nemci obsadili
Zvolen. Front sa blížil. Celá skupina sa
rozdelila z dôvodu bezpečnosti do menších skupiniek a pochodovali smerom na
sv. Ondrej (dnes súčasť Brusna). Stihli
ešte zakopať rádiostanicu, Chavivine
české doklady, a jej vzácnu knihu, ktorú
nosila všade so sebou. Doniesla si ju už
z kibucu a bola o žene hrdinke, ktorú obdivovala a chcela sa jej podobať.
Spoza kopcov na južnej strane Bystrice sa ozývalo dunenie nemeckej delostreľby. Pripomínalo blížiacu sa búrku od Zvolena. Nálety na mesto boli čoraz častejšie.
Znamenalo to koniec povstania? Nikto sa nechcel vzdať len tak. Jeden z leteckých
útokov namierený úmyselne na Národný dom, ktorý ukrýval dôležitých funkcionárov,
prezrádzal, že špehovia sú všade. Na predmestí, medzi obcami Rakytovce a Kremnička, sa oneskorene kopali protitankové zákopy, ktoré boli iróniou osudu neskôr práve
Pokračovanie na str. 14.

Amsterdam: zľava doprava: Raffi Reisz, Aba Berdičev, Cvi Ben Jákob, Chajim Chermeš a Chaviva Reick
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Pokračovanie zo str. 17.

nacistami zneužité na masové hroby. Bomby padali aj do bezprostrednej blízkosti
veliteľstva. Tlak na Bystricu bol čoraz väčší. Povstalci a aj Chavivina partizánska
jednotka, sa začali presúvať do Nízkych Tatier. Dúfali, že v 1 000 metrovej výške pod
Ďumbierom, kde si plánovali postaviť bunkre a baraky,
budú dostatočne chránení.
Jednotka Chavivy Reick pozostávala asi z 50
jednotlivcov. Nebolo jednoduché, koho do nej prijať.
Záujem bol veľký. Tu sú mená aspoň niektorých: Tibor
Tiroler s príbuznými, Štefan Török, Otto Madler, Armin
Singer, Emanuel Fürst, lekárnik Kemény s manželkou
a príbuznými, Egon Roth, Hanzi Weis, Hili Kohn, David Goldstein, Aviva Markovičová, Yoran Weil s priateľkou, Berco Bernstein a mnohí ďalší. Postavili si
bunkre, hlavný stan a jednoduchú kuchynku zo skál,
prikrytú kameňmi, stromami a čačinou. Neforemná,
avšak chránila pred vetrom a dažďom. Malá koliba
Chaviva Reick
bola určená pre chorých, starých a slabých. Zásobovacie jednotky zhromažďovali potraviny na niekoľko mesiacov dopredu, tiež dostatok
zbrojného materiálu a streliva. Na prístupových cestách budovali pevnosti a dúfali, že
skalnatý terén Nemcov odradí.
V predvečer obsadenia Banskej Bystrice sa všetci Židia uchýlili do hôr. Viac ako
1000 ich neskôr nemecké jednotky vypátrali, väznili v sédrii (2021 osôb) a popravili
v Kremničke a Nemeckej. V tom čase boli obnovené aj deportácie z 11 transportami,
v ktorých bolo 11 532 osôb. Mnohí za pomoci obyvateľov okolitých obcí prežili. 100
obyvateľov mesta a blízkeho okolia za to získalo vyznamenanie štátu Izrael - Spravodliví
medzi národmi.
Dňa 27. októbra 1944 Banská Bystrica
dobojovala. Bol to prvý nočný útok na Slovensku. O 6:30 ráno vstúpilo čelo pluku do takmer
ľudoprázdneho mesta a obsadilo ho. Zastalo na
trhovisku. Povstalecká armáda bola na druhý
deň porazená a velením prešla na partizánsky
spôsob boja. Bolo to v deň 26. výročia slobodného Československa, no nikto v Chavivinom tábore neoslavoval. Všetci aspoň verili, že miesto
vysoko v horách nad Pohronským Bukovcom,
im bude ochranou. Mýlili sa však. Zo dňa 31.
októbra na dňa 1. novembra 1944, v skorých
raných hodinách začuli z hmly streľbu z pušiek
a guľometov, sprevádzanú výbuchmi granátov.
Tábor opantal chaos. Bezradných a nepripraveNáhrobok v Jeruzaleme
ných ich zo zálohy prepadla ukrajinská jednotka
Waffen-SS Galizien. Koho sa dalo pozabíjali a mŕtvych okradli. Podľa svedectva jedného zo
zranených im velil Nemec. Všetci mali uniformy SS a sprevádzal ich Slovák v civile, pravdepodobne zradca, ktorý im ukázal cestu. Nemci neboli t. č. ešte v Bukovci, preto nemohli o
ich tábore vedieť. Museli byť prezradení.
Preživší sa rozpŕchli. Jedni sa pridali k ďalším partizánskym jednotkám, iní k zbytkom armády. Chajim Chermeš ostal po prepade tábora sám, bez svojich druhov a to
mu zachránilo život. Do konca vojny vystupoval ako partizán pod menom Harry Morris,
Michal Kováč, či Mikuláš Krajný. Svedectvo o smrti ostatných dostal neskôr od Abu
Markoviča. Po vojne v kibuci spísal spomienky na svoj príbeh a príbeh celej operácie
Amsterdam. Ostatní, ktorí prežili prepad, pochodovali smer Ďumbier, kde sa plánovali
dostať do opevnenia čsl. armády. Šli jeden a pol dňa, keď ich náhodou stretla nemecká
hliadka, tvorená z prevažnej väčšiny z Bielorusov. Chaviva Reick, Rafael Reisz a Cvi Ben
Jákob boli zajatí a prevezení do Brezna, kde ich tri dni držali o hlade a brutálne mučili.
Nikdo z misie však nič neprezradil. Po výsluchu ich previezli do banskobystrickej sédrie,
ktorá slúžila Nemcom ako väznica gestapa. Bola rozdelená na dve časti. Mužskú dvojposchodovú a ženskú. Na prízemí mužskej časti väznili civilov, na 1. poschodí dôstojníkov,
žandárov a príslušníkov paradesantných brigád. Na 2. poschodí vojakov a partizánov.
Tých bolo najviac. V ženskej časti boli aj židovské a rómske rodiny, bez rozdielu pohlavia. Tu boli pomery najzúfalejšie. V celách bolo až 100 väzňov, bez možnosti si sadnúť
alebo ľahnúť. V mužskej časti boli v celách pôvodne pre 4 osoby natlačených 20 až 40
osôb s jedným slamníkom. Ostatní spali na novinách.
Podľa výpovede v listoch Cviho, bola Chaviva v jednej cele spolu s Rafim a 40
timi ďalšími Židmi. Potom ju premiestnili do cely vedľa Cviho. Po dvoch dňoch zavreli
Rafiho k Cvimu a Chaviva ostala so Židmi. Dňa 2. novembra 1944 odviedli Chavivu i
Rafiho spolu s asi 250 Židmi. Odobrali im úplne všetko a naložili do transportu. Cvimu
povedali, že ich vezú do Bratislavy, no on vedel, že to nie je pravda. V skutočnosti
ich naložili do čierneho väzenského autobusu, ktorý smeroval do Kremničky. Bola to
Chavivina posledná cesta. Kopírovala jej cesty z detstva, keď chodievali do Kremničky na výlety. Rafiho rozlúčkový list deň pred popravou, ktorý sa z väzenia dostal von
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vďaka jeho spoluväzňovi, okrem iného prezrádza: „Zdá sa, že som dospel ku koncu
svojho života bez toho, aby som naplnil svoje poslanie. ... Prosím, aby ste túto vec
neprijali tragicky, v konečnom dôsledku budem len jeden z miliónov. Mám však v sebe
dobrý pocit, že som neodišiel zo sveta bez stopy. Budú si ma pamätať moja dcérka
Edna, moji milovaní a priatelia. ... Vo svojom vnútri som presvedčený, že som si vybral
správnu cestu. Keby som žil opäť, vybral by som sa tou istou cestou...“
Všetci uväznení boli evidovaní v tzv. Knihe zaistencov, veľkom hrubom zošite v
čiernych doskách, pozostávajúcom z dvoch častí. Nemci knihu, keď utekali pred Červenou armádou, v sédrii zabudli. Jeden zo slovenských dozorcov ju ukryl vo väzenskej
pivnici, takže keď sa po ňu Nemci v chvate vrátili, už ju nenašli. A práve ona pomohla
po vojne spresniť osudy väzňov, zistiť totožnosť obetí, a tiež sa stala dôkazovým
prostriedkom v povojných procesoch proti fašistom.
Cvi Ben Jákob bol v nej zapísaný pod p. č. 243 I. zv. Zaistený dňa 2. novembra 1944
Sicherheitdienst (SD) v Banskej Bystrici a dňa 29. novembra 1944 ho zo sédrie eskortovali
nevedno kam. Tu jeho stopy miznú. Predpokladá sa, že mohol byť popravený v Rázstockej
vápennej peci v Nemeckej. Chaviva Reick p. č. 391 I. zv. a Rafael Reisz p. č. 180 I.zv., boli
zaistení dňa 1. novembra 1944 SD v Banskej Bystrici a dňa 20. novembra 1944 boli obaja popravení v Kremničke v agátovom lesíku pod cintorínom. Podľa očitých svedkov sa v tento deň
popravovali aj deti vo veku 2 až 13 rokov. Podľa detského plaču a výkrikov „mamička moja“,
sa dalo usúdiť, že ich bolo veľa. Hustá biela hmla znemožňovala utajeným očitým svedkom
uvidieť celý priebeh popráv. Prvé výstrely padli asi o 6:30 ráno a tie posledné utíchli o 9:45. O
16:00 nabrali dvaja miestni odvážlivci Ján Žitniak a Karlík odvahu vybrať sa na inkriminované
miesto. Popravených našli nahádzaných v protitankovom zákope a zahádzaných hlinou a lístím. V neďalekej pahrebe dohorievali ich osobné veci. O tragédii sa Bystričania dozvedeli veľmi rýchlo vďaka chvastavým slovenským gardistom, ktorí gestapu asistovali. Tí si pustili uzdu
svojich jazykov v krčme v Dolnej ulici, chváliac sa
svojimi streleckými schopnosťami, ktoré si cibrili
na malom chlapčekovi, urobiac si z neho živí terč
pred očami zúfalej matky. Nebolo výnimkou, že
títo ľudia po takýchto brutálnych činoch bez okolkov navštevovali kostoly na nedeľných svätých
omšiach a po vojne zastávali vysoké stranícke
posty, dokonca sa infiltrovávali do Slovenského spolku protifašistických bojovníkov.
Chaviva Reick bola pri exhumácii hromadných hrobov v Kremničke v máji 1945
identifikovaná Benjamínom Bernsteinom podľa
dokladov, ktoré mala pri sebe. Na krku mala
dva medajlóny s nápisom Robinson WAAF Jew
2992503. Podobne identifikovali aj Rafaela
Reisza, ktorý mal na gumových vložkách nápis
s monogramom a číslom 780505 Jew Rice.
Po Chavive ostala len zakopaná vysielačka a kniha, ktorú nosila so sebou. Obe
boli po vojne vykopané. Mnoho Židov a ich potomkov, ktorým bola poskytnutá materiálna či iná pomoc od členov operácie Amsterdam, žije dodnes v Izraeli. Okrem nich
zachránili členovia misie aj 90 zostrelených spojeneckých pilotov.
Po exhumácii boli telá Chavivy Reick a Rafaela Reisza prevezené na Olšanský
cintorín v Prahe. V roku 1952, na žiadosť Izraelskej vlády znova exhumované a prevezené na cintorín na Herzlovej hore v Jeruzaleme a nanovo pochované. Dňa 21.
augusta 1991 bolo Chavive Reick in memoriam udelené čestné občianstvo mesta
Banská Bystrica. Dňa 27. júla 2021 jej prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová, udelila Rád Ľudovíta Štúra III. triedy in memoriam, za mimoriadne zásluhy a
demokraciu a rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.
Anna Havlíčková
Vysvetlivky:
• alija - vysťahovanie do Izraela
• Erec - sionistický názov územia súčasného Izraela
• chaverim - hebr. priatelia, oslovenie členov hnutia Hašomer Hacair
• Hašomer Hacair - mládežnícke hnutie podobné skautskému
Zdroje:
• D. Goldstein: CHAVIVA (Keren Keyemet Lejisrael a Hašomer Hacair, Praha
1947)
• Ch. Chermeš: Operácia Amsterdam (Pipex, Ústí nad Orlicí 2014)
• E. Nižňanský, M.Lônčiková: Dejiny židovskej komunity v Banskej Bystrici
(ŽNO Banská Bystrica 2016)
• Návrat do horiaceho domu (DVD, Anzio, Múzeum SNP, SFÚ 2014)
• B.Chňoupek. Lámanie pečatí (Smena 1987)
• Banská Bystrica - stopy židovskej prítomnosti (ŽNO BB 2014)
• J. Hyrja (ed.): Tisovi poza chrbát (HADART 2020)
• D.Baranová: Pred bránami pekla (VIDAS BB, 1996)
• www.muzeumsnp.sk
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STRUČNÁ HISTÓRIA VOJENSKÉHO GYMNÁZIA SNP V BANSKEJ BYSTRICI
História školstva v Banskej Bystrici bola a je predmetom historických
štúdií. Historik a vysokoškolský pedagóg profesor Pavol Martuliak ju precízne spracoval vo svojej knihe Banská Bystrica kolíska vzdelanosti (vydavateľstvo Trian, 2005). Táto publikácia má však jednu drobnú chybu:
nezachytáva existenciu vojenského gymnázia v Banskej Bystrici v rokoch
1969 až 1996. Pokúsme sa aspoň týmto stručným príspevkom vyplniť
biele miesto v histórii školstva v našom meste.
Československá ľudová armáda (ČSĽA) potrebovala dobre pripravených adeptov dôstojníckeho povolania. Pre tento účel boli zriaďované
vojenské gymnáziá. Ich cieľom bolo od mladého veku poskytovať frekventantom všeobecné i odborné (vojenské, resp. technické) vzdelanie
a zároveň vštepovať zmysel pre poriadok, disciplínu, hierarchiu a kolektívneho ducha. V Československu boli vojenské gymnáziá štyri: v Prahe, v
Moravské Třebové, Opave a v Banskej Bystrici. Všetky štyri niesli názov
Vojenské gymnázium Jana Žižku z Trocnova. Banskobystrické gymnázium
bolo rozkazom prezidenta ČSSR Ludvíka Svobodu zo dňa 29. augusta 1969
premenované na Vojenské gymnázium Slovenského národného povstania
(VG SNP). Aj napriek tomu však žiakov i absolventov tejto banskobystrickej
školy vo vojenskom i civilnom prostredí nazývali „žižkováci“.
História VG SNP siaha do roku 1949, kedy bola v Spišskej Novej Vsi
založená Vojenská škola Jana Žižku z Trocnova. Tá bola v roku 1953 premiestnená do Bratislavy. V máji 1969 boli z vtedajších
vojenských škôl vytvorené vojenské gymnáziá a v auguste bolo Vojenské gymnázium z Bratislavy premiestnené do Banskej Bystrice.
Vedenie školy
Náčelníkmi školy boli v období pred príchodom do
Banskej Bystrice mjr. Ladislav Staško (1949 – 1952), mjr.
Hudeček (1952 – 1955), plk. Karel Kuba (1955 – 1964)
a genmjr. Juraj Pivoluska (1964 až 1970). Po nich sa vo
funkcii náčelníka VG SNP vystriedali plk. Ing. Pavol Graus
(1970 – 1977), plk. PhDr. Alois Pachlopník (1977 – 1990)
a plk. Ing. Miloslav Tešlár (1990 – 1996). Okrem vojakov,
Plaketa VG SNP
ktorí zabezpečovali vojenský režim a výcvik, pôsobili na
škole desiatky kvalitných civilných pedagógov. Mnohí
absolventi pedagogických fakúlt si tu odslúžili svoju základnú vojenskú službu za katedrou.
Budova školy
Pre účely výučby i ubytovania žiakov bola určená budova Vojenského doplňovacieho veliteľstva, postavená v tridsiatych rokoch. V tejto
budove počas SNP pôsobilo vojenské velenie povstaleckej armády (dnes
túto skutočnosť pripomína pamätná tabuľa generálov Goliana a Viesta
na priečelí budovy). Keďže tento objekt bol projektovaný ako kasárne,
nie ako škola, bolo potrebné vybudovať nový, moderný areál, poskytujúci všetky funkcie, teda okrem výučby a výcviku i podmienky pre šport
a spoločenské vyžitie. Takýto areál bol vybudovaný na sídlisku Rudlová
na Ružovej ulici a odovzdaný do užívania v roku 1981.
Žiaci
VG SNP v Banskej Bystrici začalo školský rok 1. septembra 1969
s 308 žiakmi. Najvyšší počet žiakov (774) mala škola v školskom roku
1980/81 a 1988/89. Väčšinou mala škola v jednotlivých školských rokoch
nad 500 žiakov, 8 krát dokonca nad 700 žiakov.
Nábor uchádzačov sa uskutočňoval na celom území Slovenska i na
Morave, preto medzi žiakmi boli aj chlapci z Moravy. Škola bola výlučne
chlapčenská. Pre mnohých chlapcov vo veku štrnásť - pätnásť rokov bol príchod do internátneho prostredia s vojenskou disciplínou natoľko stresujúci,
že rezignovali a zo školy odišli. Hneď od začiatku sa vyžadovalo ustrojenie
v zmysle vojenského poriadku Zákl-R-1, čo znamenalo byť ostrihaný, upravený a chodiť vždy v predpísanom odeve (vychádzková uniforma, pracovná
uniforma, pre športové aktivity vojenské tepláky). Predpísaná obuv boli poltopánky alebo obuv vzor 60 (tzv. kanady). Žiaci nemali povolené obliekať
si civilný odev, a tak ich na vychádzkach v meste bolo ľahké identifikovať.
Žiaci okrem výučby a výcviku vykonávali mnoho ďalších aktivít. Pracovali ako lektori v Múzeu SNP, venovali sa športu (judo, športová streľba, parašutistika), leteckému modelárstvu, ba dokonca aj spoločenským tancom.
Vďaka dobrému pedagogickému vedeniu boli „žižkováci“ kultúrnym a spoločenským fenoménom, ktorý sa podieľal na dianí v meste. Pravidelne sa
zapájali do nácviku spartakiádnej skladby pre ČSĽA, ktorá bola vždy tou naj
ťažšou skladbou čo do fyzickej náročnosti (poznámka pre mladšie ročníky:
spartakiáda bola celoštátny športový festival, ktorý sa konal raz za päť rokov
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v Prahe na Strahovskom štadióne, kde cvičenci v počte 8 – 13 000 predvádzali cvičebné zostavy na hudbu, tradícia pochádza zo začiatku 20. storočia - tzv.
Sokolské zlety, po roku 1989 spartakiáda zanikla).
Žiaci sa pod vedením svojich veliteľov zúčastňovali
aj vojenskej prehliadky v Bratislave pri príležitosti
okrúhlych výročí oslobodenia Československa.
Denný režim
Režim na gymnáziu mal mnohé spoločné prvky
s režimom vojenského útvaru. Fungovanie zabezpečoval systém 24-hodinových služieb, tzv. dozorných (boli označení farebnou šnúrou od náplecníka ku gombičke uniformy na hrudi, na ktorej visela
píšťalka a nábojnica). Dozorný školy (vojak z povolania) mal pomocníka, aj
na jednotlivých rotách (rota = ročník, čata = trieda) bol dozorný roty a jeho
pomocník, obaja z radov žiakov. Dozorný organizoval činnosť žiakov, riadil
nástupy na spoločné aktivity a na denný rozkaz.
Deň sa začínal o 6:00 budíčkom a rozcvičkou (za každého počasia), nasledovala osobná hygiena a nástup na raňajky. Presuny sa vykonávali v tvare. V dopoludňajších hodinách prebiehalo vyučovanie. Po obede bola činnosť v záujmových krúžkoch a povinné samoštúdium (na rozdiel od civilných
gymnazistov to tí vojenskí mali „natvrdo“ – bolo menej času na dievčatá
a „blicovanie“). Sporadicky sa konali poplachy a výcvik
v protichemických ochranných prostriedkoch (plynová
maska, pláštenka JP 75). Na záver zamestnania bol vykonaný denný rozkaz, ktorým sa vyhlasoval program na
nasledujúci deň a určovali služby, po ňom nasledovalo osobné voľno. Po večeri bolo povinné sledovanie
správ v televízii. Večierka bola o 22:00.
Cez víkendy mali žiaci organizované aktivity –
šport, turistické výlety po strednom Slovensku. Domov sa žiaci dostali raz za mesiac na víkend.
V letných mesiacoch, počas prázdnin, sa konali
desaťdňové sústredenia, ktoré mali charakter vojenského cvičenia (režim, ubytovanie v stanoch), s programom turistiky a športových hier s cieľom upevniť
vzťahy a budovať kolektívneho ducha. Konali sa napríklad v lokalitách
Kyslinky alebo letisko Očová (spojené s parašutistickým výcvikom), ale aj
v atraktívnych lokalitách Vysokých Tatier, alebo sa organizovali putovné
tábory na malých motocykloch, resp. splavovanie rieky Hron.
Významní absolventi
Mnohí žiaci VG SNP pokračovali v štúdiu, väčšinou na vojenských
školách v Liptovskom Mikuláši, v Martine, vo Vyškove, v Brne, v Hradci
Králové, v Bratislave či v Košiciach. Stali sa vojakmi z povolania, zaradili sa
do vojenského života, dosiahli vysoké hodnosti a získali za svoje vojenské
zásluhy vysoké štátne vyznamenania. Mnohí sa zúčastnili vojenských misií
pod mandátom OSN, OBSE, EÚ a NATO (Irak, Afganistan, bývalá Juhoslávia, Cyprus, atď.). Z mnohých spomenieme len niekoľkých: bývalý minister obrany generálporučík Peter Gajdoš, bývalý minister obrany Imrich
Andrejčák, bývalí náčelníci Generálneho štábu Milan Cerovský a Marián
Mikluš, náčelník Generálneho štábu generál Ing. Daniel Zmeko, bývalí zástupcovia náčelníka GŠ Jindřich Joch a Ľubomír Svoboda, náčelník - rektor
Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši brigádny generál Miroslav Kelemen, náčelník´– rektor Vysokej školy leteckej v Košiciach generálmajor
Ing. Leonard Sabol a prvý slovenský kozmonaut plukovník Ing. Ivan Bela.
Okrem týchto menovaných funkcionárov sa mnohí absolventi školy uplatnili aj mimo oblasť vojenstva. V radoch absolventov školy nájdeme poslancov
Národnej rady Slovenskej republiky, starostov obcí, regionálnych poslancov,
úspešných umelcov, literátov, športovcov, ale aj astronóma či ornitológa.
Záver
Zmeny v spoločnosti po novembri 1989 mali dopad aj na ozbrojené sily a vojenské školstvo. Zanikol vojenský pakt socialistických krajín
Varšavská zmluva. Klesol počet príslušníkov ozbrojených síl. Po rozdelení
Česko-Slovenska boli zrušené mnohé vojenské útvary. Existencia VG SNP
stratila svoje opodstatnenie. 30. septembra 1996 bolo Vojenské gymnázium Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici na základe
rozkazu ministra obrany zrušené. Za bezmála tridsať rokov svojho pôsobenia dalo VG SNP vzdelanie niekoľkým tisíckam maturantov. Dnes žije
táto škola už len v ich spomienkach a jej budovy slúžia iným účelom.
Peter Gogola
Ďakujem za cenné pripomienky pplk. v. v. PhDr. Štefanovi Horváthovi
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TAJOVSKÁ KOPA

Tajovská kopa je chránená prírodná pamiatka nachádzajúca sa v katastri obce Tajov. Ide o svahovú penovcovú kopu, s výškou 18 metrov
s kaskádovým vodopádom a s kvapľovými útvarmi, ktoré boli vytvorené
stekajúcou vodou (Obec Tajov, 2021).
Podľa portálu mineraly.sk (2008) ide o svahovú kopu extrémne
vyvinutú, ktorá predstavuje zaujímavý výskyt pramenného vápenca.
Tajovská kopa, rovnako ako iné
podobné kopy, vznikla pri rýchlom
a intenzívnom zrazení penovcov
na strmom svahu. Jej dĺžka je 24
metrov a šírka 30. S priľahlými
časťami svahových jazykov až 46
metrov. Spomedzi kvapľových
útvarov sú výrazné tri stalagnátové stĺpy. Tie boli vytvorené
z kvapkajúcej vody a najväčší z nich má priemer 40cm. Tajovská kopa
sa svojim morfologickým vývojom radí k ojedinelým útvarom pramenných, kontinentálnych vápencov – penovcov. Všetky vápencové útvary
na kope sú porastené penovcovým machom Cratoneuron commutatum.
Zaujímavosťou je, že v roku 1928 bol kvôli využitiu vody zachytený prameň, napájajúci Tajovskú kopu, čo viedlo k výraznému spomaleniu sedimentácie (Mineraly, 2008).
Kopa vzniká od holocénu až do súčasnosti
usadzovaním vápenca z tečúcej vody obohatenej o vápnik z okolitých karbonátových hornín. Tvorená je predovšetkým poréznym machovým a riasovým vápencom (CHKO Poľana).
Na Slovensku ide o veľmi ojedinelý fenomén.
Zostávajúca tečúca voda, vďaka prepadu vodojemu, udržiava penovcové steny vo
vlhkom stave, čo je veľmi dôležité pre zachovanie pôvodných rastlinných spoločenstiev,
ktoré sú na ne naviazané. Tieto spoločenstvá
spadajú pod biotop európskeho významu s
názvom „Penovcové prameniská“. Význam biotopu spočíva v spoločenstvách machorastov a pečeňoviek. (CHKO Poľana). Samotná voda stekajúca po Tajovskej kope je chladná, silne alkalická a obohatená o kyslík
a rozpustené katióny vápnika. Rozpustený vápnik sa následne usádza
a zráža v palístkoch a na stielkach spomínaných machorastov a pečeňoviek (Forgács, 2018). Čo sa týka fauny, je táto lokalita významná zvýšeným výskytom užovky obojkovej (Najkrajší kraj, 2013).
Tajovská kopa je špecifická svojim tvarom, situovaním na svahu, prevismi, bohatstvom mikroforiem, rôznymi typmi kvapľov a recentnou tvorbou sedimentu. Tento skalný útvar je veľmi zraniteľným krajinným prvkom
a preto vyžaduje zvýšenú ochranu (CHKO Poľana). Podľa štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody SR (2011) je Tajovská kopa zaradená medzi prírodné pamiatky Slovenska a je chránená 4. stupňom ochrany.
Prírodná pamiatka bola vyhlásená Okresným úradom životného prostredia
v Banskej Bystrici 25. júna 1991, na ploche 2719m2 bez ochranného pásma.
PP bola zriadená z dôvodu ochrany významnej geologickej lokality. Tajovská
kopa je významná z hľadiska vedecko-výskumného, náučného a kultúrneho.
Územie PP je pod správou Štátnej ochrany prírody – CHKO Poľana. Z dôvodu zachovania tejto výnimočnej pamiatky sú v jej okolí vylúčené niektoré
činnosti, ako napríklad zásahy do konfigurácie terénu, narúšanie skalných
útvarov a pôdneho a vegetačného krytu, výrub stromov, zbieranie rastlín,
táborenie a zakladanie ohňa, skalolezectvo, činnosť spôsobujúca zmenu
vodného režimu a každá iná činnosť, ktorá by mohla spôsobiť poškodenie
tohto unikátneho prírodného výtvoru (Mineraly, 2008).

Z hľadiska geografickej lokalizácie leží Tajovská kopa v Kremnických
vrchoch, na pravom svahu údolia Jabríkovského potoka neďaleko obce
Tajov (Mineraly, 2008.; Obec Tajov, 2021). Z administratívneho hľadiska
sa nachádza v okrese Banská Bystrica v katastri obce Tajov.
Tajovská kopa leží v príjemnom prostredí bukových a jedľových lesov.
Súčasné lesné porasty v okolí zhruba kopírujú pôvodnú vegetáciu v oblasti. Na
územiach s nižším sklonom sa v okolí
v súčasnosti nachádzajú lúky a pa
sienky. Z fauny je tu zastúpené najmä
živočíšstvo listnatých lesov (Minerály, 2008). Vďaka svojej jedinečnosti,
okolitej prírode a nenáročnosti je
Tajovská kopa medzi turistami veľmi
obľúbenou destináciou. Je vzdialená
asi 15 minút cesty z Tajova po žltej
turistickej značke smerom na Suchý
vrch. Priamo pri kope sa nachádza aj parkovisko (Obec Tajov, 2021). V jej blízkosti sa nachádza informačná tabuľa, ktorá podáva stručné informácie o lokalite. Najkrajšie scenérie možno pri kope pozorovať po vydatnejších zrážkach,
alebo v zime, kedy sa zo zamŕzajúcej vody na svahoch vytvárajú ľadopády. Tajovská kopa zároveň patrí medzi množstvo, či už prírodných, alebo historických
atrakcií v Tajove, ktorý je jednou z turisticky naj
vyhľadávanejších obcí v okolí Banskej Bystrice.
Daniel Hnát
Fakulta prírodných vied, Katedra geografie
a geológie
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Opustil nás Norbert Gáborčík
So zármutkom v srdci oznamujeme, že naše
rady dňa 3. augusta 2021 navždy opustil doc.
Ing. Norbert Gáborčík, PhD. Členom redakčnej
rady Bystrického Permonu bol od roku 2013.
Venoval sa najmä pôvodným formám poľnohospodárenia a využívania prírody, jeho srdcovou záležitosťou bol výskum kosenia a života
koscov. Tiež sa venoval výskumu poľnohospodárskej symboliky v heraldike, najmä v erboch
obcí blízkeho okolia Banskej Bystrice. Na danú
tému napísal niekoľko článkov aj pre časopis Bystrický Permon. Časopis
Bystrický Permon tak stráca zanieteného člena a prispievateľa.
Česť jeho pamiatke!
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