Spomienky na našu Bystricu
Osobné príbehy ľudí, ktorí prežili časť svojho života
v Banskej Bystrici
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Úvod
Rok uplynul a k vlaňajším spomienkam na našu Banskú Bystricu
sa pridávajú ďalšie. Máme šťastie, pretože sa objavili ďalšie skvelé rozprávačky a rozprávači. Je dobrá zvesť pre zachovanie pamäte na staré
mesto, jeho vzácne osobnosti, svojráznych obyvateľov, neobyčajné i celkom obyčajné udalosti a miesta, kúty, zákutia, ktoré už nie sú, alebo sa
nenávratne zmenili. Ani medzi tohtoročnými príbehmi však nie sú len
smútky za tým čo už nie je, či pripomenutia samých ťažkých časov, na
ktoré sa zabudlo, ale je tam aj veľa veselosti, hrdosti na to čo Bystričania
dokázali i úcta a pokora.
Príbehov sa nazbieralo viac a vôľa je pokračovať ďalej. Snáď by sa
patrilo zachytiť doby, ktorých priami účastníci nám už odchádzajú, zaznamenať aj udalosti, o ktorých sa predtým málo hovorilo. Možno sa
konečne osmelia ďalší, ktorí boli pri tom a „v tom“. Potreba nových dávok lokálpatritizmu, či tej správnej „hrdej bystrickosti“ je hmatateľná,
aby sme si mesto i vzťahy nehubili, ale utužili a akosi cez minulosť do
budúcnosti Bystrice správne vykročili.
Ďakujeme autorkám a autorom za potešenie z čítania. Píšte, aby
sme vedeli ako to bolo.
Komunitnej nadácii Zdravé mesto prajeme naďalej úspešný zber
úrody spomienok a pri príležitosti dvadsiateho výročia založenia prajeme veľa úspechov pri uskutočňovaní ďalších dobrých počinov, skutkov.
A čitateľom želáme nak sa Im dobre čítajú tieto frišnie pripomienke
o našej Bystrici. Nak sa nám všetkým poplúšti a po ďalších zažiada. O
rok dospomínania.
Aby sa nezabudlo…
V Banskej Bystrici 20. 11. 2012
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Milan Lichý

Kapitola I
Stratené zákutia

Ing. Július Burkovský:

Spomienky na Dolnú ulicu
Svoje útle detstvo som prežil v Banskej Bystrici na konci Dolnej ulice, naproti Kostolu sv. Alžbety, v dnes už nejestvujúcom dome číslo 62.
Na tento dom a jeho okolie sa viažu spomienky, ktoré sa mi nezmazateľne vryli do pamäti, a keďže dnes sa v tejto časti mesta takmer všetko
zmenilo, rozhodol som sa svoje spomienky zverejniť. Možno pripomenú aj niektorým iným pamätníkom zašlé časy a stratené zákutia nášho
mesta.
Zmienený jednoposchodový dom v čase môjho detstva patril Štátnym lesom a naša rodina mala pridelené na služobné bývanie celé prvé
poschodie so šiestymi izbami. Vykurovanie bolo kachľovými pecami na
drevo, ktoré dovážali konským povozom z píly, už porezané na klátiky.
Dvor bol uzavretý okolitými stavbami a na ňom oproti bráne stála práčovňa a maštaľ, ktorú sme využívali ako dreváreň. Náš byt ma fascinoval rozľahlosťou, bolo tam mnoho pre mňa tajomných zákutí, schodíšť
a komôr. Izby sme mali okrem spálne a detskej zariadené starožitne,
pretože to bola záľuba môjho otca.
Čarovné bolo najmä obdobie Vianoc, keď mama piekla vianočné
oblátky a celým domom sa šírila vôňa vanilky. Raz mama položila plnú
škatuľu hotových oblátok na schodište, a keď sa vracala so zabudnutými kľúčmi, vhupla rovno do nej. Chutili nám však aj pomrvené. Vianočným stromčekom bola ozdobená veľká jedlička s pravými voskovými
sviečkami, umiestnená vo vysokej izbe, ktorá sa vykurovala len počas
Vianoc. Táto izba bola zariadená slovenským dreveným ornamentálnym nábytkom s množstvom originálnej keramiky (taniere, krčiažky),
ktorá bola rozvešaná na poličkách. Darčeky boli na rozdiel od súčasnosti skromné a jednoduché, deti sa im však vždy veľmi potešili.
Nedá mi nespomenúť niekoľko zážitkov z vojnového obdobia. Pamätám sa na povinné zatemnenie okien v čase hroziacich leteckých náletov, ktoré prísne kontrolovali hliadky civilnej ochrany. Počas ústupu
povstalcov z mesta v jeseni r. 1944 nám nariadili vybrať okná z rámov
a dom opustiť, lebo hrozila jeho deštrukcia pri demolácii neďalekého
betónového mosta cez Bystričku. Na niekoľko dní nás prichýlili vo Vincentíne, a neskôr príbuzní v rôznych častiach mesta. Po návrate sme
zistili, že dom stojí, len škridlová strecha bola značne poškodená a byt
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po daždi poriadne zatiekol. Keď Nemci ovládli mesto, „nakvartírovali“ nám do bytu dvoch dôstojníkov. Jeden z nich už zrejme pochyboval
o víťazstve vo vojne, keď hovorieval „Krieg ist verlieren“, teda že vojna
je stratená. Veľmi si obľúbil moju mladšiu, vtedy ani nie trojročnú sestru Alžbetku, ku ktorej sa takto prihováral: „Elisabeth, du bist so nett“,
, teda že je nežná; zrejme mal doma tiež dcérku. Oslobodzovacie boje
v marci r. 1945 sme prežili v provizórnom kryte, ktorý bol v strednej podpivničenej časti domu, spolu s rodinou Ulrychovcov z prízemia nášho
domu. Našťastie sme nemuseli dlho prebývať v týchto vlhkých a stiesnených podmienkach pod zemou, na tvrdých drevených pričniach, bez
WC a teplého jedla, len s petrolejkami a vodou prinesenou vo vedrách.
Po príchode sovietskeho vojska do mesta vtiahli vojaci do dvora nášho
domu krytý konský voz a zriadili si v práčovni poľnú kuchyňu. Spomínam si, že raz museli všetci muži z nášho krytu pre nich čistiť zemiaky.
Môj otec to robil s veľkou nevôľou, lebo to bolo prvýkrát v jeho živote.
Ináč sa vojaci správali slušne, nič nevzali a jeden bradatý ruský vojak si
ma tak obľúbil, že pred odchodom mi daroval hracie karty. Neboli úplné, ale boli to prvé hracie karty, ktoré som v živote dostal. Vojne padla
za obeť aj vežička zo zvoničky Kostola sv. Alžbety, ktorá chýba doteraz.
Zničený betónový most cez Bystričku bol nahradený provizórnym dreveným mostom. Po vojne premenovali Dolnú ulicu na Malinovského
ulicu.
Zanedlho po oslobodení mesta, 1. mája 1945, zomrela otcova sestra
a moja krstná mama Rózsika, ktorá bývala s nami a mala ma veľmi rada.
Často sme spolu chodili na prechádzky. Prvého septembra 1945 som začal chodiť do základnej školy pri farskom kostole. Na tejto škole vtedy
pôsobili aj rádové sestričky, z ktorých si spomínam najmä na sestričku
Karolínu, a tiež na pána kaplána Mokroša, ktorý nás učil náboženstvo.
Dostávali sme zadarmo desiatu (žemľu s maslom a kakao), protivil sa
mi však rybací olej, ktorý za prísneho dohľadu školníka povinne podávali každému žiakovi, a to za veľkú polievkovú lyžicu. Telesné tresty
trsteničkou alebo kľačaním na stupienku boli len symbolické a nikto sa
na to nesťažoval. V škole som získal aj prvých priateľov z radov spolužiakov, ktorí bývali v Dolnej ulici, na Dolnom námestí alebo v priľahlej Radvanskej ulici. To bola príležitosť na spoznávanie okolia nášho
domu. Do i zo školy som chodieval samozrejme pešo a bez sprievodu
rodičov. V tom čase mala Dolná ulica asfaltový pás len v strede cesty
a po stranách bola vydláždená čadičovými kockami. Na pravej strane
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z pohľadu od námestia bolo aj stromoradie z nízkych, do guľata tvarovaných (globóznych) javorov, ktoré sa nachádzali aj na mnohých iných
miestach v našom meste.
V roku 1946 asanovali poniže nášho domu stojacu budovu bývalého
parného a valcového mlyna. Bol to nevzhľadný priemyselný objekt, ale
aj tak nám ho bolo ľúto, lebo svojou výškou počas vojny zachytil niekoľko mín, ktoré by inak dopadli na náš dom alebo na okolité domy. Zaujal ma najmä spôsob rúcania vysokého murovaného komína v mlyne.
Robili to bez použitia trhavín, postupným vyberaním muriva v smere
určeného pádu na spodnej časti komína a jeho dočasným nahradením
drevenými podperami. Tie potom vyplietli prútím a iným horľavým
materiálom, ktorý po dohorení umožnil pád komína presne na vytýčené
miesto vedľa Bystričky. Priebeh rúcania komína sme s napätím sledovali spolu s mamou zo strešného okienka nášho domu.
Nakupovali sme prevažne v obchode u pána Zátrocha na Dolnom
námestí. Pozoruhodné bolo, že stáli zákazníci nemuseli za nákup platiť
ihneď v hotovosti, ale dlh sa zaznamenal v osobitnej knižke a vyrovnal
sa neskôr v príslušnom mesiaci. Chlieb nám piekli z doneseného cesta
v pekárni pána Horna na opačnej strane Dolnej ulice, ako sme bývali
my. Mama zamiesila raz týždenne do dvoch slamienok cesto so zemiakmi, ktoré sme po vykysnutí ráno odovzdali v pekárni a už na obed bol
z neho upečený chutný chlebík s chrumkavou kôrkou. V tejto súvislosti
si spomínam na nasledovnú príhodu. V roku 1946 bola rozšírená fáma,
že v istý deň (tuším to bolo niekedy v lete) presne na poludnie má nastať
koniec sveta, a práve vtedy ma mama poslala po upečený chlieb. Čudoval som sa, že ulica je ľudoprázdna a ani v pekárni nikoho nebolo okrem
samého pekára, ktorý bol tiež veľmi prekvapený, že niekto si prišiel po
chlieb práve v čase predpokladaného konca sveta.
Z toho obdobia si spomínam aj na ďalšiu príhodu so šťastným koncom. Pri detskom šantení moja vtedy štvorročná sestra vypadla z okna
spálne na prvom poschodí smerom do dvora. Pád však stlmil pingpongový stôl, na ktorom pristála, a preto sa jej našťastie nič nestalo. Utrpela
len poriadny šok, takže v ten deň už neprehovorila ani slovíčko. Ja som
samozrejme schytal zaslúžený výprask. K nám do Dolnej ulice sa veľmi
rád chodil hrávať aj môj bratanec Ivan z Hornej ulice.
V roku 1947 sme sa presťahovali do Národnej ulice, ale s pôvodným prostredím Dolnej ulice som nestratil kontakt ani v ďalších rokoch.
Smutno mi bolo na duši, keď v roku 1974 zbúrali vyše storočný dom,
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v ktorom som prežil útle detstvo. Vraj nemal výnimočnú pamiatkovú
hodnotu, no napriek tomu som presvedčený, že svojím výzorom sa lepšie hodil do mestskej pamiatkovej rezervácie ako súčasný moderný objekt poisťovne. V okolí však búraciemu „elánu“ padli za obeť aj viaceré
objekty, ktoré pamiatkovú hodnotu rozhodne mali.
Na neďalekom Huštáku v rokoch 1964 – 1965 asanovali architektonicky zaujímavý Mildeovský dom, ktorý stál hneď pri Bystričke. V roku
1979 asanovali rozľahlú rohovú budovu bývalej Rímskokatolíckej dievčenskej meštianskej školy, ktorú kedysi navštevovala aj moja mama.
Okrem dvoch pôvodných domov bolo zlikvidované celé Dolné námestie
i z neho vychádzajúca Radvanská ulica. Na Dolnom námestí boli dve
kováčske dielne. Prvá, stojaca hneď za mostom cez Bystričku, bola počas vojny silne poškodená a v prvých povojnových rokoch asanovaná.
Zachovala sa len lipa, ktorá rástla pred týmto kováčstvom, a určitú dobu
aj vedľa stojaci drevený kríž, ktorý však z ideologických dôvodov neskôr odstránili. Dnes na mieste kováčstva stojí nevzhľadný „moderný“
objekt, patriaci už do ulice J. Kráľa. V tejto ulici stál pri Bystričke aj
zaujímavý mohutný Lichnerovský dom pripomínajúci kúriu, ktorý zbúrali po roku 1970. Rovnaký osud postihol aj židovskú synagógu, ktorú
počas vojny využívali sovietske vojská ako konskú maštaľ a po vojne bol
v nej umiestnený sklad stavebnín až do času jej asanácie. Druhá kováčska dielňa na Dolnom námestí patrila majstrovi Antalovi. V nej som ako
chlapec obdivoval, ako kladivami vykúvajú vo vyhni rozžeravené podkovy, a potom pred dielňou ich pribíjajú na konské kopytá. Je skutočná
škoda, že táto jedinečná pamiatka zanikla. Popri Antalovom kováčstve
viedla cesta na Trosky, ktoré dnes už tiež neexistujú. Rovnako ani socha
sv. Anny, pri ktorej bolo posledné rozlúčkové miesto pre odsúdencov
cestou na Šibeničný vŕšok, ktorý zrejme zanedlho bude taktiež úplne
zastavaný. Škoda, že ani takúto atraktivitu mesto nevie využiť.
Keď v súčasnosti prechádzam spomínanými miestami, ktoré som
dôverne poznal už v útlom veku, je mi smutno, že sú úplne zmenené, vyznievajú pre mňa cudzo a ja si uvedomujem, že som stratil čosi z detstva.
Isté je, že sa pokroku vyhnúť nedá, stotožňujem sa však s výrokom istého múdreho človeka, ktorý si položil otázku: „Prečo sa pokrok niekedy
tak podobá skaze?“ Odhliadnuc od citového vzťahu k prostrediu, ktoré obklopovalo istý čas kohokoľvek, treba mať na pamäti aj racionálnu
úlohu, spočívajúcu v potrebe zachovania autentického prostredia s čo
najväčším počtom historických pamiatok. Zachovanie pamiatok a ich
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vhodné využitie je samozrejmosťou v každej kultúrne vyspelej spoločnosti. Nazdávam sa, že sme sa k pamiatkam v minulosti nesprávali šetrne, v dôsledku čoho mesto prišlo o mnohé, často aj jedinečné pamiatky
z rôznych dôvodov, a veľmi by som si želal, aby v súčasnosti, ako aj
v budúcnosti sa takýto vzťah k pamiatkam už nikdy neopakoval.
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Ing. Samuel Dianiška:

Spomienky na rekreačné kúpanie
v Banskej Bystrici
Rekreačné kúpanie na otvorených vodných plochách v letných dňoch
a v krytých priestoroch počas ostatných dní patrí k obľúbeným voľnočasovým aktivitám väčšej časti mládeže a aj časti dospelých. V Banskej
Bystrici sú vytvorené v súčasnosti na tieto aktivity slušné podmienky.
Nedávno renovovaná krytá plaváreň a novootvorené plážové kúpalisko
je na dobrej úrovni. Škoda len, že chýba väčšia otvorená plocha, teda
jazero či vodná nádrž, ktoré Bystričania tak troch závidia hlavne Štiavničanom.
Tento stav v Banskej Bystrici pretrváva od začiatku päťdesiatych rokov (pláž) a šesťdesiatych rokov (krytá plaváreň) minulého storočia. Už
nežijúca generácia Bystričanov spomínala na krytú plaváreň, ktorá bola
pri Hrone povyše mosta na Malú stanicu. Bola v prevádzke koncom Rakúsko-Uhorskej monarchie a začiatkom prvej Československej republiky. Táto plaváreň bola neskoršie zrekonštruovaná na kino Partizán.
Približne v tej istej lokalite bolo následne vybudované otvorené kúpalisko s 50 m bazénom – Sokolská plaváreň a v lokalite Žlté piesky – Pod
rybou otvorené kúpalisko s 25 m bazénom – Vojenská plaváreň.
Obe otvorené kúpaliská slúžili bystrickej verejnosti do konca štyridsiatych rokov minulého storočia. V rámci úpravy toku Hrona (odstránenie toku v smere k budove bývalého vojenského veliteľstva na ulici
ČSA) boli postupne obe kúpaliská zlikvidované. Hoci sa potom začalo
s budovaním plážového kúpaliska, na nejaký čas Bystričanom neostalo
nič iné, len využiť na kúpanie tradičné miesta na Hrone, ktorý v tom
období bol ešte ako-tak vhodný na kúpanie.
K takýmto miestam pri Hrone patril aj priestor „Hať pod Šálkovou“.
Pod obcou Šálková bola na Hrone vytvorená priečne akási zdrž, ktorá zdvihla hladinu Hrona. Z takto vytvoreného jazierka bol vybudovaný smerom na Banskú Bystricu betónový otvor, v ktorom sa v zvislom
smere pohybovala drevená brána, ktorou sa zatváral a otváral otvor pre
vodu z Hrona. Na otvor s bránou nadväzoval betónový kanál v priereze
lichobežníkového tvaru so šírkou na vrchu asi 4 m a s hĺbkou okolo 2
m. Týmto kanálom v dĺžke okolo 4 km sa privádzala voda do mestskej
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elektrárne, ktorá bola situovaná v priestore súčasného Inšpektorátu
práce. Drevenú bránu obsluhoval dômyselným zariadením hatník, ktorý priamo aj s rodinou býval v bezprostrednej blízkosti. Hatník podľa
nejakých, pre nás záhadných príkazov nastavoval drevené vráta, a tým
reguloval množstvo vody do kanála aj do elektrárne. No a práve táto sústava sa stala predmetom letných radovánok určitej skupiny dobrodruhov, ku ktorej som patril aj ja, s mojimi rovesníkmi Zdenom, Fedorom
a Karolom.
Prvý problém, ktorý súvisel s kúpaním na „Hati“, bol vôbec dostať
sa tam. Z miesta, kde sme s rovesníkmi bývali, to bolo 6 až 8 km a my
sme mali k dispozícii na presun dohromady len jeden dámsky bicykel,
aj to bez zadného nosiča. Vyriešili sme to tak, že jeden z nás sadol na
bicykel a vydal sa smerom na „Hať“. Ostatní ho sledovali bežecky. Keď
cyklista získal taký náskok, že mal na dohľad aspoň jedného bežiaceho,
položil bicykel na zem a pokračoval bežecky v smere presunu. Prví dvaja z trojice bežiacich ležiaci bicykel minuli a posledný sadol na bicykel
a pokračoval v smere bežiacich. Keď získal náskok na dohľad prvého
z nasledujúcich bežcov, položil bicykel na zem a pokračoval bežecky.
Takto sa to cyklicky opakovalo až po „Hať“. Táto akási „kyvadlová“ doprava nám poskytla bezpečnú, lacnú a pomerne rýchlu prepravu. Po
dosiahnutí cieľa nám nasledujúce kúpanie pripadlo ako natrenie balzamom.
Kúpanie na „Hati“ malo neobyčajné čaro a vyžadovalo od kúpajúcich značné plavecké zručnosti. Rozhodne nebolo vhodné na učenie
plávania, skôr na posledné plávanie v živote. Vytekajúca voda z jazera
popod drevenú bránu, ktorá bola obyčajne zdvihnutá meter nad dnom,
vytvárala v jej okolí mohutný vír. Plavca, ktorý sa dostal do oblasti jeho
pôsobenia, vír neodvratne vtiahol ku dnu a pretiahol do kanála cez otvor
pri dne, vytvorený bránou. Pokiaľ plavec poznal zákonitosti tohto transferu popod vráta (musel sa poddať prúdu a byť vo vodorovnej polohe)
bolo to celkom zábavné. To sme využívali aj tak, že sme z brehu skákali
priamo do víru a vyplávali v kanáli. Za bránou sa vytvoril opačný vír,
ktorý plavca vymrštil na hladinu. Na hladine bezprostredne za bránou
potom tento vír udržiaval na hladine kruhový prúd, ktorý umožnil plavcovi udržať sa v kanáli. Aby to však plavec v tomto prúde nemal jednoduché, vytvárali sa v kruhovom prúde malé víry, ktoré plavca periodicky strhávali pod hladinu. Tie však boli plytké, takže bolo z nich ľahko
vyplávať. Aby sa plavec udržal v kruhovom prúde, musel sa udržiavať
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na vnútornej strane víru. Presunutie do vonkajšej strany víru umožnilo
odplávať do odtekajúceho prúdu do kanála. Prúd v kanáli bol pomerne
silný, a tak bolo jedno, či plavec plával proti prúdu alebo s prúdom. V
oboch prípadoch ho to unášalo v kanáli rýchlosťou 20 až 30 km/hod.
Unášanie prúdom bolo príjemné a zábavné, no bolo sa treba potom
peši vracať. Dostať sa však z rýchle tečúceho prúdu tiež nebolo jednoduché už aj preto, že brehy kanála boli hladké a nedalo sa na nich zachytiť. Našťastie stavitelia kanála predvídavo po určitých vzdialenostiach
umiestnili záchytné kramle, ktoré umožnili plavcom dostať sa na breh,
ak sa stihli o kramľu zachytiť. Posledná možnosť dostať sa z kanála bola
až bezprostredne pred elektrárňou na priečne umiestnených hrabliach.
Túto možnosť sme hlavne využívali pri ceste domov, keď jeden z nás
viezol šaty ostatných troch na bicykli.
Začiatkom päťdesiatych rokov bolo dokončené plážové kúpalisko
(Pláž) a otvorené na veľkú radosť všetkých kúpaniachtivých Bystričanov, včítane tých, čo prežili kúpanie na „Hati“. Plážové kúpalisko po
otvorení pozostávalo z jazera a priľahlého 50 m bazéna, napúšťaného
minerálnou vodou, ktorá bola čistá a bolo ju možné z privádzajúceho
potrubia priamo piť. V tom čase voda v jazere bola čistá a voľné kúpanie
v celom jazere bolo skutočnou lahôdkou.
Výraznou osobnosťou plážového kúpaliska od jeho vzniku až do
osemdesiatych rokov bol ujo Šimčík. Na plážovom kúpalisku vykonával viac činností; bol plavčíkom, prevádzkovateľom člnkového parku
(flotily), na požiadanie učiteľom plávania, rozhodcom vodného póla
a futbalu pri príležitostných zápasoch. Časť týchto činnosti vykonával
z dreveného objektu nad plaveckým bazénom. Na výkon činnosti plavčíka a správcu flotily mal k dispozícii megafón, ktorým obsiahol celú
pláž (vrátane okolitých panelových domov). Ako to on hovorieval, mal
neustále oči na jazere a bazéne, ale energicky riadil megafónom celé
dianie v areáli. Člnky flotily boli označené číslom a menom (napr. Katka) a požičiavali sa za poplatok na určitý čas a ujo Šimčík ich megafónom usmerňoval. A tak raz, keď chlapci na člnku vyvádzali, zaznelo
z megafónu: „Čo sa tam j…š na tej Katke, padneš do vody a pôjdeš ako
baník dole. Kto ťa potom bude ťahať?“ Večer často zaznelo z megafónu:
„Všetci domov, dosť bolo za korunu od rána. “
Svojráznu metódu používal na učenie plávania. Na dvojmetrovom
papeku bolo uviazané lano (pripomínalo to rybársku udicu) a na jeho
konci bol priviazaný široký opasok (asi hasičský). Potenciálny adept
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plávania bol navlečený do opaska a hodený do bazéna. Ujo Šimčík udicou udržiaval adepta na hladine a pokrikovaním ho usmerňoval v jeho
úsilí udržať sa pri živote. Občas sa stávalo, že sa zahovoril s okoloidúcimi, pozabudol na adepta, a ten zmizol pod hladinu. Po upozornení
okoloidúcimi udicu povytiahol, počkal, kým sa adept vydýchal, a pokračoval v rutine. Po dvoch, troch takýchto lekciách plávali adepti ako ryby
vo vode. Bola to čiastočne zásluha uja Šimčíka, ale z väčšej časti snaha
adeptov udržať sa pri živote.
Nezabudnuteľné bolo rozhodovanie zápasov vodného póla ujom
Šimčíkom. V tých časoch vodné pólo patrilo k obľúbeným športom v bazéne na plážovom kúpalisku. Atraktívne boli hlavne zápasy medzi banskobystrickými a banskoštiavnickými plavcami už aj preto, že niektorí
banskoštiavnickí hráči sa stali medzičasom bystrickými obyvateľmi. Na
zápasy ujo Šimčík prišiel ako rozhodca vždy v perfektnom rozhodcovskom oblečení. Zápasy rozhodoval energicky a prísne. Trochu bol problém v tom, že občas pískal podľa pravidiel, ktoré pravdepodobne poznal
len on. To vyvolávalo rad nedorozumení, ktoré však ujo Šimčík riešil
razantne. Často protestujúceho priamo vytiahol z bazéna a vylúčil z hry.
V nemilosti boli hlavne tí Bystričania, čo hrali za Štiavnicu. Napriek
týmto nedorozumeniam sa hráči neopovážili rozhodcu ani raz hodiť do
bazéna napriek tomu, že ich prítomní diváci na to vyzývali. Jeho postava a boxerská minulosť stále vzbudzovali rešpekt.
Mimo plážového kúpaliska sa ujo Šimčík angažoval aj ako futbalový
rozhodca a inštruktor. Vzhľadom na svojský výklad pravidiel ho nechali
rozhodovať len menej významné, napr. podnikové zápasy, kde dochádzalo tiež k rôznym zaujímavým situáciám. Napríklad raz keď útočník
sa niekoľkými kľučkami rútil na bránu súpera, ujo Šimčík ostro zapískal
s komentárom: „Čo neprihráva, aj ostatní si chcú zahrať. “ (Nakoniec
mal pravdu, pretože pri týchto zápasoch išlo predovšetkým o zábavu,
aj keď v prípadoch zápasov slobodní-ženatí išlo aj o prestíž). Raz bol
delegovaný ako inštruktor na majstrovský futbalový zápas do Čierneho Balogu. Zápas sa v prvom polčase vyvíjal nepriaznivo pre domácich
a atmosféra začala byť dusná. Cez prestávku po polčase zašiel ujo Šimčík za rozhodcom a povedal mu: „Pán môj, vy len tak pískajte, aby sme
sa živí a zdraví dostali domov. “
Veľa ďalších veselých príhod spojených s účinkovaním uja Šimčíka by sa dalo ešte spomenúť. Ale čas našich prázdninových radovánok
pomaly plynul a naplnil sa aj čas uja Šimčíka. Aj plážové kúpalisko sa
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postupne menilo. Jazero sa vybetónovalo, pribudli ďalšie bazény a nezmenený ostal len starý medokýšový bazén, nemý to svedok zašlých
romantických čias mojej generácie. Hoci pribudlo množstvo nových
atrakcií, hlavne pre deti, tie pre skutočných plaveckých fajnšmekerov
nemôžu nahradiť voľné plávanie v celom jazere.
Návštevy plážového kúpaliska v súčasnosti mojou generáciou sú
spojené s nostalgickými spomienkami na časy prežité v letnom období
na plážovom kúpalisku v kruhu rovesníkov pod prísnym dozorom uja
Šimčíka. Ostáva už len dúfať, že aj ďalšie generácie si budú raz môcť
zaspomínať na pekné chvíľky prežité pri letných radovánkach na plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici.
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Igor Chromek:

Môj rodný dom a jeho okolie
Narodil som sa v roku 1932 v tomto meste a takmer osem desaťročí som prežil a pohyboval sa v jeho uliciach, chodiac do rôznych škôl
či zamestnaní. V roku 1933 dostavali moji rodičia dom v strede našej
rozsiahlej záhrady na okraji mesta. V našej ulici sme boli v tom čase
predposledný dom, za plotom ktorého sa nachádzali iba lúčiny, kríky,
prípadne senníky na pokosenú trávu. Náš dom mal v tom čase adresu
Mestský park 9/B. Až neskôr bola ulica premenovaná na Sládkovičovu, až sa nakoniec stala Tajovského. Na tejto ulici, lepšie povedané na
ceste, bola iba malá premávka, takže v zimnom období sme sa na nej
mohli bezpečne aj sánkovať. Hore na kopci, vtedy sa hovorilo „na magazíne“, stáli budovy vojenských skladov s muníciou. Kus ďalej, za malým domcom miestneho cestára, sa nachádzal vojenský cintorín s náhrobnými kameňmi padlých z čias prvej svetovej vojny. Cintorín sa tu
nachádzal preto, že neďaleko, v budove neskoršieho gymnázia Andreja
Sládkoviča na okraji parku, bola v tom čase umiestnená vojenská nemocnica. Tieto objekty sa tu už dávno nenachádzajú, vyrástli tam školské budovy a rozšírila sa aj mestská doprava. Pri bývalom cestárskom
domčeku stála vtedy aj tabuľa s nápisom Banská Bystrica. V tom čase
sa tam začínalo mesto.
Naša záhrada, ktorá mala v tom čase rozlohu vyše jedného hektára,
hraničila s neveľkou dolinou, v ktorej sa nachádzali dve jazerá. Tie napájal neveľký potok, odvádzajúci vodu z desiatich prameňov. Potoku,
ktorý nemal pomenovanie, sme my hovorili Ufín. V jazerách sme chovali aj ryby a občas s k jazerám dostali aj sliepky či kačice z našej záhrady.
Neskôr už jazerá a potok nahradila asfaltová cesta, ktorá bola začiatkom
Školskej ulice, ktorá pokračuje nahor smerom na Graniar. V polovici
doliny sa bol veľký kamenný most, ktorým viedla cesta do neďalekého
kameňolomu.
Môj otec, ktorý bol ako bývalý legionár dôstojníkom Československej armády, vyštudoval pôvodne ovocinársku priemyslovku a okrem
svojej práce sa venoval aj pestovaniu ovocných stromov. Pestoval úspešne najmä jablone, mal zriadenú aj škôlku a v našej záhrade zacvičoval
záhradkárov potrebným úkonom – rezu stromov, štepeniu, presádzaniu a podobne. Keď už bol na dôchodku, prichádzali za ním záhradká16

ri takmer z celého kraja. Dnes už z našej pôvodnej záhrady zostali iba
malé kúsočky okolo domu. Veľkú časť objektu totiž zabrali najmä pri
výstavbe estakády a k nej vedúcej križovatky.
Inak sa okolie nášho domu veľmi nezmenilo. Z budov, ktoré tu kedysi stáli, zmizol pred pár rokmi tzv. zámoček a na ulici Janka Kráľa
bola zbúraná budova židovskej synagógy. K väčším zmenám došlo za
riekou Bystrica, kde zmizli budovy bývalých mlynov (napr. Nándoryovský) a v dôsledku premien zbúrali aj domy na Striebornom námestí, istý
čas nazývanom aj Námestím 1. mája. Tam postavili novú budovu Slovenky a Stavoindustrie, K zbúraniu cenných historických budov došlo
aj na Dolnom námestí (Vajanského) a na Troskách. Úplne zmizla bývala
Radvanská ulica (v istom období Sládkovičova).
V strede tejto časti mesta sa nachádzal už spomenutý Mestský park,
nejaký čas tiež premenovaný na Leninov. Každý štvrtok v týždni sa
v jeho strede konal koncert vojenskej hudby, kde sa v tom čase stretávala azda celá Banská Bystrica. V priestoroch parku sa aj športovalo,
atléti behávali po cestičkách, na tenisových kurtoch sa hral tenis, na
starom ihrisku volejbal či basketbal. V zime sa vytvárala na tenisových
kurtoch ľadová plocha – klzisko, kde sa stretávala bystrická mládež pri
spoločnom korčuľovaní. Hrával sa tam aj hokej, a to nie hocijaký, ale
najvyššia liga.
Najvýznamnejšími budovami v tejto mestskej časti bol objekt Štátneho gymnázia Andreja Sládkoviča, ku ktorému patrili na druhej strane
parku aj budovy internátov, a to Vincentínum a U Lazaristov. Gymnázium bolo dokončené v roku 1916 a malo všetky požadované učebne, kabinety a knižnice. Pri hlavnej budove ústavu bol aj internát, telocvičňa
a vo dvore sa nachádzali volejbalové, basketbalové, hádzanárske ihriská
a tiež kompletné ihrisko na ľahkú atletiku. V týchto priestoroch sa v tom
čase konali všetky súťaže a preteky, či už medzi mestskými školami, ale
aj okresné či slovenské.
Ja som tiež celých osem rokov navštevoval Gymnázium Andreja
Sládkoviča a maturoval som tam v roku 1951. Medzi mojich profesorov
patrili zastupujúci riaditeľ Ján Krákora, ďalej dr. Albert Stránsky, Albín
Ďurana, František Nedeljak, Jolana Záborská, dr. Ján Mikleš, Štefan
Adamovič a ďalší.
Z rodín, ktoré bývali v našom okolí, spomeniem Loványovcov, Orolínyovcov, Slovákovcov, Holešovcov. Hostinec rodiny Súľovských„Pod
zeleným stromom“, kde sa konali zábavy a tanečné večierky, už dávno
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zbúrali. O trochu nižšie stál dom fotografa Lechnitzkého a za mostom
sa obchod pána Fuťáka so zmiešaným tovarom, ktorý mal v budove aj
krčmu. Tá, napriek dvom výbuchom mosta cez Bystricu (raz ho vyhodili
partizáni, raz Nemci) zotrvala a dnes je známa ako krčma „Bystrička“.
Dá sa predpokladať, že je to najstaršia krčma v Banskej Bystrici, ktorá
sa udržala na tom istom mieste nepretržite 80 rokov.
Na Striebornom námestí (v tom čase Námestí 1. mája) sa nachádzala aj prvá banskobystrická autobusová stanica, odkiaľ odchádzali
autobusy prímestskej dopravy na rôzne strany a postupne aj rýchlikové
linky. Z objektov, ktoré pribudli v tomto priestore, spomeniem Amfiteáter mieru, budovu Štátnej priemyselnej školy spojovej, druhú budovu
Ekonomickej fakulty a rozsiahly objekt garáží, ktoré patrili Ministerstvu vnútra. Na bývalom Magazíne vznikol v istom čase Autokemping,
miesto si tam našlo viacero stredných škôl a v poslednom čase sa tam
rozšírili nové sídliská – Na Graniari a Belveder.
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Anna Lacková:

Prvé zbližovanie s Bystricou
V gratulácii blízkym či známym zvykneme želať predovšetkým dobré
zdravie, ale tiež aspoň priehrštie šťastia. Toto veľavravné slovko každý
chápe po svojom. V čom vlastne spočíva šťastie a aký je jeho rozsah? Ja
považujem za veľké šťastie schopnosť uchovávať si v pamäti poznatky,
zážitky, príbehy a o ne sa s nimi občas aj podeliť. Využívam túto možnosť a zo širokého spektra si vyberám kategóriu stratené zákutia, lebo
sa ma najväčšmi dotkla.
V roku 1933 som začala Bystricu spoznávať nielen z centra, ale aj
z okolia. Ako začiatočná gymnazistka musela som niekde bývať (mamka
mi už v predstihu našla miesto),
nuž ocitla som sa v neznámej lokalite „Pod Turíčkou“. Doslova na zelenej lúke zaregistrovala som dlhý rad prízemných domčekov. Stáli len
na jednej strane cestičky, teda nevytvárali uličku, ani nemali spoločné
vonkajšie múry ako domy v meste. Medzi nimi bol priestor s bráničkou
a spevneným chodníkom (vždy z ľavej strany pri pohľade zvonku). Aj
keď boli patrične očíslované, stalo sa niekedy, že v náhlivosti sme zazvonili u susedov, a nie na domci č. 7, ktorý patril nám. Takéto „prehrešky“
sa vyriešili bez hádok, s pochopením. Vnútorný priestor bol skromnejší,
iba jedna izba s obvyklými miestnosťami a jedným „kumbálom“ osvetleným svetlíkom (tam v čase návštev alebo pri väčšom počte ako 4 osoby
bola po ruke skladacia posteľ). Bývanie naoko skromné, ale príjemné,
presvetlené, čistučké a preteplené rodinnými vzťahmi. Domáci mali dve
dcéry – gymnazistku a učiteláčku a v tom istom pomere sme boli aj
my, kostošky. To bol síce cudzí, ale výstižný výraz pre privátne študentky. Priúčali sme sa aj vareniu, pečeniu, vedeniu domácnosti – to všetko
nám pani domáca ochotne poskytovala. Na nostalgiu za domovom, za
rodinou nebol ani priestor, ani čas. Uvedomovala som si postupne, že
Bystrica ma prijala vľúdne, že to bude môj nový domov. Preto celý tento
môj príbeh, ktorý súvisí s lokalitou Pod Turíčkou, je aj silne emotívny
po každej stránke. Rada sa vraciam k tým síce len dvom rokom, čo ma
postavili na vlastné nohy, čo ma odštartovali na cestu samostatnosti,
zodpovednosti, vytrvalosti a silnej vôle.
Nielen domáce prostredie, ale celé okolie s čistučkým ovzduším,
s vôňou trávy, lesa, kvetín, velebné ticho, dobrota, láska susedov – to
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blahodarne pôsobilo na moju rozvíjajúcu sa psychiku. Mali sme hodne
každodenného pohybu, veď napr. cesta do školy či späť trvala takmer
pol hodiny, vystrájanie na trávnikoch či potulky blízkym lesíkom – to
zasa posilňovalo fyzické zdravie. Preto tento priestor navštevovali v hojnom počte aj ľudia z centra mesta. Celý areál sa len tak hemžil menšími
aj odrastenejšími deťmi, mládežou aj dospelými. Schádzali sa tu celé
rodiny, známi, priatelia. V zime si sem odskočili milovníci lyžiarskych
športov, medzi nimi dosť skokanov, čo skúšali svoje „umenie“ na blízkom mostíku Pod rybou. V lete zasa ožíval priestor futbalového ihriska.
To bolo tiež dosť nablízku. Niekedy sme si popri ňom aj napriek zákazu
skracovali cestu do mesta alebo z neho domov.
A aby výpočet už vymenovaných ponúk bol bohatší, spomeniem ešte
jednu zvláštnosť: pravdepodobne pre blízkosť Hrona konal sa v týchto
„končinách“ aj dobytčí trh, ba aj bitúnok mal tu svoj priestor.
Aj keď úmyselne tajím, kde sa všetky tie – na tú dobu „vymoženosti“ – nachádzali, prezrádzam, že v lokalite dnešného veľkého Uhliska,
presnejšie v priestore pôvodnej Mičinskej cesty smerom k Malej stanici. Rozlohu neviem určiť. Predpokladám, že tu šlo o akési zblíženie
dediny s mestom. Na rozhraní Mičinskej cesty a odbočky Pod Turíčkou
stála obyčajná prízemná budova – všetko predávajúci obchod pre túto
lokalitu a samozrejme s krčmou. Tam sa zvyčajne pristavovali povozníci z Mičinskej doliny pri návrate z mesta, aby zapili radosť alebo žiaľ
z predaja či dobrej kúpy. Aj okoloidúci výletníci našli tu dobré čapované
pivo, sódovku či krachelky (malinovú a citrónovú) v pollitrových fľašiach so zvláštnym uzáverom. A deťom sa ušlo promincľových či medových cukríkov do papierových kornútikov, čo bolo na tú dobu príznačné
balenie.
Do tejto časovo a priestorovo vymedzenej kapitoly predloženého
príbehu ešte vkladám zmienku o atypickom invalidovi, s ktorým sme sa
takmer denne stretávali na chodníku pri štadióne. Bol to mladík približne 20-ročný, ktorému chýbalo na oboch nohách svalstvo, preto nevedel
ani stáť, ani kráčať. Pohyboval sa len čudesnými skokmi za pomoci rúk.
Chodidlá sa mu dotýkali zeme súčasne s rukami. Dlane na nich boli veľkosti chodidla a večne špinavé. Výslovnosť žiadna, len akési chrapľavé
zvuky a strašný pohľad: bola v ňom zúfalosť, hnev, nenávisť, báli sme
sa ho, obchádzali ho, utekali pred ním, hoci nikomu neublížil. Vtedy
ma dlho hlodala myšlienka, prečo sa táto kalika musí trápiť, prečo niet
preňho nikde miesta?
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Dôvod bol jednoduchý – peniaze by boli zbytočne vyhodené, umrie
tam alebo tam. A ja som si na tomto príklade začala zostavovať škálu
ľudských citov, ktorým aj dnes pripisujem veľkú váhu a nimi sa riadim.
Po dvoch rokoch ma rodičia premiestnili na privát k iným známym,
a tým sa môj príbeh Pod Turíčkou navždy skončil. Lokalita dostala iný
vzhľad, iné pomenovanie, iné určenie. Rešpektujem nedávny aj súčasný trend bývania, no nie som ním nadšená. Moje sympatie stále patria
priestoru Pod Turíčkou a domu č. 7.
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Kapitola II
Remeslá, obchody, hotely,
reštaurácie

Anna Husárová:

Obchod bol môj život, kde som prežila
tretinu svojho života
Spomienky na Bystricu vo mne ožívajú, keď sa prejdem Námestím.
Bolo to moje prvé a aj posledné pracovisko. Písal sa rok 1952 a ja som nastúpila do Papiernictva. O štyri roky neskôr do obchodu Klenoty na vtedajšom Námestí Červenej armády. V blízkosti bola mestská tržnica, kde
najmä ženy z blízkeho okolia predávali maslo, tvaroh, vajíčka, ojedinele
mlieko, ale aj zeleninu a ovocie. Pod touto tržnicou bol celý rad malých
obchodíkov. Skraja kvetinárstvo, trafika, predajňa mäsových výrobkov
najmä z konského mäsa. Vedúcim bol pán Marko. Ďalej bolo niekoľko
obchodov zelovocu, kde sme nie raz vystáli rady na banány, pomaranče
a iné ovocie. V tom čase nebol taký plynulý dovoz ako dnes.
Moja téma sú obchody postupne podľa ulíc. V terajšej budove VÚC
boli na prízemí mliečne špeciality. Na raňajky sem chodili najmä školáci. Poniže bolo kníhkupectvo Sovietska kniha. Tu sa už začína Námestie
SNP. Tam medzi prvé patrila predajňa Drogérie, hovorili sme jej „medzi
stĺpy“. Jej vedúci bol pán Šteiner, útly chlapík, vždy vkusne oblečený,
ktorý s úsmevom vítal zákazníkov. Predavači boli vždy v plášťoch, no
nielen v tomto obchode. Poniže, do malého občerstvenia „Bodega“, viac
chodievali muži na pivo alebo desiatovú polievku. Pri pokladni robila
moja kamarátka, tak moje návštevy v tomto občerstvení boli častejšie.
Zvlášť keď pršalo. Zvykla som stáť pri nej pri pokladni, a to vzbudzovalo
dojem, akoby som bola jej ochranka. Hneď vedľa bolo dámske kaderníctvo. Ako dievča z dediny som nosila dlhé zapletené vrkoče. Moja kamarátka sa raz rozhodla ostrihať ma. Lenže ostrihala ma úplne nakrátko a vyzerala som ako chlapec. Aby chybu opravila, chcela sa dohodnúť
s kaderníčkou, aby mi spravila trvalú. Lenže na aké vlasy, keď boli krátke. Prosila, že aspoň „koncovú strojovú“ nech urobí. Kaderníčka ju vysmiala, že niet na aké vlasy natočiť natáčky. Nakoniec mi teda upravila
„schody“ vlasov a muselo byť dobre. Pán Filo s manželkou, obchodníci
naslovovzatí, mali obchod Farby-Laky. Nasledoval Sklo-Porcelán, vpredu dva stĺpy, potom vchod do predajne. Veľký obchod u Kemov, kusový
detský, dámsky a pánsky tovar. Ale aj metráž a bytové doplnky.
Tam sa začína Lazovná ulica. Pokračujem v spomienkach námestím
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nadol. Boli tam detské obchody, Slovenská kniha, reštaurácia u Vágnerov – vari jediná na námestí. Povedľa brány do Striebornej ulice bol
vsunutý vchod do Lekárne. Medzi prvými predajňami v Dolnej ulici –
vtedy Malinovského – bolo Zlatníctvo s vedúcou pani Reinerovou a Starožitníctvo manželov Gragoňovcov. Smerom nadol boli Odevy dámske,
pánske a Obuv. Nasledovala Taverna, kde posedávali chlapi pri pive.
Na opačnej strane ulice na čísle dvadsať jeden otvorili novú predajňu
Klenoty, kde som robila vedúcu ja. Nemôžem obísť reštauráciu Hron,
kde sa dalo dobre naobedovať. Smerom nahor na Námestie bola predajňa Sklo-Porcelán, ale i obchody, ktoré som nenavštevovala. Na dolnom
konci Národnej ulice je ešte aj dnes reštaurácia Národný dom. Pokračujem Námestím na začiatok Kapitulskej ulice. Šikmá veža a obľúbené
cukrovinky. Slovenskou sporiteľňou sa začínala ulica Červenej armády.
Oproti v Barbakane bola cestovná kancelária Čedok a vedľa Lekáreň.
V predajni Športové potreby povyše sporiteľne bol dlhé roky vedúcim
pán Viazanica, ktorý vždy vedel poradiť. Vedľa Klenoty, kde som predávala predtým, ako som sa stala vedúcou novootvorenej predajne v Malinovského ulici. Nemôžem nespomenúť predajňu Rybie špeciality,
bolo tam vždy rušno, záujem o rybie výrobky bol veľký. Dalo sa tam tiež
lacnejšie najesť. Na tejto ulici bolo tiež viac obchodov. Veľká Textilná
galantéria, Drogéria, ktorá má stále svoju náplň. V strede medzi ulicami
Skuteckého a Hornou sa dalo posedieť pri hudbe v Hungárii.
Obchod bol pre mňa veľkou školou života. Vedúce boli prísne, no
spravodlivé. Bola potrebná vzájomná dôvera, pretože sme boli hmotne
zodpovedné. Vedúca svoj personál viedla k tomu, aby sme s úctou pristupovali k zákazníkom, ktorých delila do štyroch skupín: deti, z ktorých si vychovávame budúcich zákazníkov; muži, ktorý nie sú rozhodní
a treba im poradiť; ženy – náročné, nevedia, čo by chceli, a treba im venovať trpezlivosť; a starších, ktorí majú záujem kúpiť pekné veci a hlavne lacno. Držali sme sa hesla „Poradíme, poslúžime“.
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JUDr. Ján Vician:

Náš Národný dom
V živote človeka sa odohrajú niekedy, našťastie nie často, udalosti,
ktoré ho prekvapia, ktorým sa diví, ale mnohokrát sa im musí podriadiť. Bývam v Bystrici už vyše 61 rokov. Nenarodil som sa v nej. Prišiel
som – lepšie povedané, Bystrica mi bola na živobytie pridelená. V roku
1951 som končil právnické štúdium a pri vtedajšom rozmiestňovaní vysokoškolákov po Slovensku dostal som „miestenku“ na Krajský národný výbor v Banskej Bystrici. Dňa 4. septembra 1951 som do tohto úradu
nastúpil. Umiestnili ma na hospodársky referát. Prednosta referátu po
prijímacom pohovore ma zaviedol do kancelárie a na mojom budúcom
pracovnom stole pootváral šuplíky. Boli v nich v pravom slova zmysle
„nadžgané“ spisy. Prednosta mi povedal: „Diplom máte, ale že ste právnik, o tom môžete začať hovoriť, až keď tieto spisy vybavíte. “ Prednosta
odišiel a sadol som si asi s dosť nešťastným výzorom. Pán v mojich rokoch, čo sedel oproti, sa zasmial. Zoznámili sme sa a vraví, že aj on je
právnik. Asi ma čiastočne upokojil, keď vravel: „Neboj sa, ak budeš mať
problémy, spýtaš sa. “ A ešte mi poradil: „Preštuduj si problematiku
v spisoch, roztrieď si ich, zistíš sám, že sú medzi nimi aj spisy, ktorých
vybavovanie má čas, a ktoré treba skorej. “
Úradník sa teda narodil. Bývanie mi pomohli nájsť kolegovia. A zaviedli ma do Národného domu vyriešiť stravovanie. Z bočnej ulice bol
vchod do malej reštaurácie, ktorá slúžila pre úradníkov kraja ako závodná jedáleň. A začal som sa zoznamovať s bystrickým Národným domom. Pre obede dosť často bola naším spoločníkom taká svojská postava z toho obdobia, ktorú mešťania poznali ako „Zsigu“. Vraveli o ňom, že
je šmelinár, že šmelí s chýbajúcim sortimentom. Zapamätali sme si ho
ako dobrého rozprávača, zabávača. Zaujímavé, ale praktické bolo prepojenie všetkých miestností na prízemí: malá reštaurácia, reštaurácia,
kaviareň, zasadačka a divadlo. Mesto bolo pripravené aj na väčšie akcie.
Bystrica bola povestná fašiangovými plesmi v Národnom dome. Bystrické podniky mávali tu stretnutia pri rôznych výročiach. Mnohé kapely, ktoré hrali v Národnom dome, vošli do slovenskej hudobnej histórie.
Národný dom nebol len symbolom spoločenského života Bystričanov,
ale týmito miestnosťami prechádzali aj slovenské dejiny. Povstanie,
politické vrenia v štyridsiatych a päťdesiatych rokoch, neskoršie rôzne
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politické zjazdy, podnikové konferencie, ale aj občianske združenia ku
Dňu žien, fašiangy, jánske či mikulášske zábavy, atď. V sále a na javisku
divadelnej sály pôsobil Divadelný súbor Andreja Sládkoviča s dlhoročnou tradíciou, vyspelý a známy ochotnícky súbor. V roku 1960 vznikla
v Banskej Bystrici Štátna opera, ktorá prebrala časť priestorov Národného domu. Spomínam si na operných sólistov z tých čias: J. Konderu,
Dagmar Rohovú-Baksovú, Štefana Babjaka, J. Vašicovú, J. Zemku, J.
Hadrabu. Považovali sme za kultúrnu povinnosť vidieť premiéry.
Nemôžem nespomenúť posedenia v kaviarni, ktorá mala klasický
nádych už aj vybavením. Aj keď každý stôl bol súkromím, vždy sme sa
našli ako kamaráti. Až pri stole sme zistili, že priateľ má nejaké výročie.
Zablahoželali sme mu a pridali sa k jeho oslave. Pri platení cechu sme
však zistili, že sme to prehnali, že peňaženky sú nejaké chudobnejšie.
Vrchný, pán Mrižo, ktorý nás poznal, nás upokojil, keď povedal: „Vyrovnáte si to zajtra, páni. “ A bolo po probléme. Stretali sme sa tu aj
so spisovateľom Osvaldom Záhradníkom, hercom Jurajom Sarvašom
či s naším básnikom Mikulášom Kováčom. Stalo sa, že sme debatovali
a zrazu Miki nás upozornil: „Teraz sa mi neprihovárajte, dajte mi pokoj,
dostal som nápad. “ Vytiahol papier, ceruzku a už tvoril.
S Národným domom sa spája aj ďalšia spomienka. Na neďalekom
kopci Urpín, niekde uprostred, bolo letné drevené reštauračné zariadenie. Starší Bystričania vravia, že je to priestor historického kameňolomu na svahu Urpína. Aj táto letná kaviareň patrila Národnému domu.
Hrávala tu hudba. Letné večery napĺňali Urpín spevom, tancom, bývalo
tu veselo.
Národný dom je životne spojený s Národnou ulicou. Začínalo sa tu
aj bystrické „korzo“. V nedeľu predpoludním Národnou ulicou a oboma
stranami námestia SNP chodila bystrická mlaď, čiže „korzovala“, a to
tak, že sa stretala, zoznamovala, obzerala, zisťovala, kto je ten, čo nám
padol do oka – bolo to milé.
Národný dom sprevádzal ma už v päťdesiatych rokoch, pomáhal
mi, nadväzovali sa tu známosti, riešili problémy, ale aj bavilo, randilo –
najprv som chodil do Národného domu sám a potom s manželkou.
Aj teraz vo vyššom veku sa rád prejdem bystrickým korzom a tiež sa
neponáhľam, oddychujem spravidla pri Národnom dome a so svojimi
historkami.

26

Zuzana Kohútová:

Spomienky na bývalú obec Podlavice
Keď kdekoľvek v okolí Banskej Bystrice vystúpite na vyšší kopec,
otvorí sa pred vami nádherná scenéria. Uvidíte kopce, nad ktorými sa
tiahnu ďalšie, ešte vyššie horstvá, skrývajúce čarokrásne doliny a kotliny s úbočiami pokrytými lesmi a popretkávanými zurčiacimi potôčikmi
a bystrinami.
Na začiatku takejto čarokrásnej doliny je aj naša – teraz už časť Banskej Bystrice – bývalá dedinka Podlavice a hneď za mostom je obec Skubín – tiež je časťou nášho milého mesta. Obce patria k mestu, ale starí
obyvatelia sú stále Podlavičania a Skubínčania, ktorí radi spomínajú na
časy minulé po skončení 2. svetovej vojny,
Vojnou poškodené obydlia si opravili, alebo si postavili nové. Nestavalo sa však na ornej pôde. Každý kúsok úrodnej pôdy sa využil na
pestovanie obilia, zemiakov a iných kultúrnych rastlín potrebných k životu ľudí a zvierat. Pred každým domom bola záhradka s kvetmi a na
záhumní záhrada s ovocnými stromami. Okolo dediny zas polia s obilím
a pasienky pre dobytok. Na záhumienkoch medzi zemiakmi a zeleninou
kraľovala cibuľa, ktorej sa na našej pôde výborne darilo. Keď jej bolo
veľa, tak ženy v chrbtových košoch odnášali predávať prebytky na trh
do Banskej Bystrice, ba aj „za vrch“ do Ružomberka. Hoci sa dnes tej
cibule pestuje omnoho menej, zostala nám už len prezývka „Cibuliari“.
Na pastvinách okolo dediny sa pásol dobytok. Seno na zimu sme
chodili sušiť na úpätie Kremnických vrchov – na „Podlavické lazy“.
Chlapi pokosili trávu kosami, ženy a dievčatá ju vysúšali na slniečku
a večer hrabľami pohrabali a uložili do kôp, aby nezmokla, kým „furmani“ prídu s „rebriniakmi“, ktoré ťahali kone, odviezť voňavé seno do
dediny – do stodôl.
Keď boli sená vysušené, prišla žatva. Obilie sa sušilo a kosilo v najväčších horúčavách. Chlapi s kosami upravenými na kosenie obilia kosili. Ženy pomocou kosákov obilie odoberali a kládli na „povriesla“, ktoré
zapletali deti. Obilie sme zviazali do snopov a nakoniec sme ich postavili klasmi obrátenými k slnku do „krížov“, aby ešte preschlo, kým ho
pôjdeme do mláťačky „vymlátiť“ – kde sa oddelí zrno od slamy.
V čase žatvy chodili obyvatelia obidvoch dedín úrodu strážiť aj
v noci. Ujčok Majling – (tak ho všetci nazývali ) – „pougár“, obecný
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sluha, nosil „hlásnu trúbu“, ktorá putovala každý večer do iného domu,
a jeden dospelý večer nastúpil s ním na „vartu“ – strážiť dedinu, aby požiar v noci neprekvapil spiacich ľudí. Počas žatvy bolo porozsýpané po
dedine slamy aj sena a z malej iskry veľký oheň býva. V sobotu sa však
všetky dvory aj ulice vyzametali.
Podlavičania a Skubínčania boli usilovní roľníci, robotníci aj remeselníci. Do Banskej Bystrice chodili nakupovať odevy, obuv a iné veci
potrebné k životu. Ľudia, ktorí nepracovali na poli, pracovali v meste
v stoličkovej továrni a v textilke. Furmani s koňmi cez zimu zvážali na
koňoch drevo, ktoré rúbači v hore vyťažili, do Banskej Bystrice na pílu.
Tam ho robotníci spracúvali na dosky, hranoly a iné výrobky z dreva.
Dedina pomáhala mestu a mesto dedine.
Starý spôsob života v našej dedinke sa už úplne vytratil. Pod Dúbravou zostal ešte jeden gazdovský dvor, kde potomok starých gazdov
„u Ištvanov“, Juraj Kohút, chová ešte koňa Bura, ktorý na jar poorie
„záhumnie“, kde si ľudia nasadia zemiaky a zeleninu.
Dodržiavajú sa tu ešte staré zvyky. Na jar kôň ťahá pluh – preoráva
zem a za ním ľudia kladú zemiaky do brázdy. Gazda nezabúda ani na
zvieratá. Na iné pole zaseje ovos pre koňa a na horskej lúke – Machútov
sa volá – nasuší sena pre ovce aj pre koňa.
Dnes si mnoho mladých ľudí myslí, že mlieko „vyrábajú“ v továrni,
ba mnohí ani hádam nevedia, že aj chlieb narástol na poli. Čo si my starší
máme myslieť, keď sa študentka vysokej školy, ktorá si uprostred lúky
rozloží deku a ide sa opaľovať, spýta: „Ujo, a načo vám bude to seno, keď
lúku pokosíte?“ Aká otázka, taká odpoveď: „Budem ho jesť cez zimu. “
Nám skôr narodeným sa páči, že ste vymysleli naše spomienky zachovať v knihe. Ďakujeme Komunitnej nadácii Zdravé mesto v Banskej
Bystrici, že nám umožňuje trochu si zaspomínať.
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Kapitola III
Postavy a postavičky

Katarína Izáková:

Vzácny človek
Všetko vážne, čo sa v našej rodine udialo, bolo spojené nejakým
spôsobom s pánom doktorom Petelenom. Náš otec spomínal, že keď sa
ako zarytý starý mládenec a posledný z partie rozhodoval, či sa ožení,
jeho priateľ Dano Petelen mu povedal: „Jožko, nevieš si predstaviť, aké
je to úžasné držať v náručí svoje dieťa. “ On už vtedy mal dcéru Evičku.
A tak o nejaký čas pomohol doktor Petelen priviesť na svet nielen
môjho brata, ale aj mňa. On bol prvý, kto oznámil tieto radostné zvesti
otcovi, prvý aj oslávil s otcom naše narodenie. Na tú dobu v modernej nemocnici pracovali ako zdravotné sestričky mníšky. Tie mi dali aj
meno.
Odvtedy sa v rokoch 1942-1952 stali u nás zásadné zmeny v spoločensko-politickej situácii. Doktor Petelen ako primár chirurgického oddelenia zachraňoval nielen chorých, ale aj prenasledovaných. Doslova
tým ľuďom išlo o život. On svojou ľudskosťou a obrovskou autoritou,
vybudovanou vlastnou prácou a osobnostnou výbavou, pomáhal všade,
kde mohol. Pomáhal partizánom, ale aj tým, ktorých partizáni prenasledovali. Tak sa stalo, že aj môjho otca v roku 1944 ako Nemca, a to
bez dôvodov, dôkazov a súdu ako nepohodlného poslali na smrť. Zadržaných zhromaždili v pivničných priestoroch Mestského domu, odtiaľ
ich na nákladiakoch odvážili na Mičinú, kde ich postrieľali. Malá chyba v napísaní nášho zvláštneho priezviska vytvorila časový priestor na
príchod priateľa Petelena, ktorého osobná intervencia zachránila život
môjmu otcovi. Tento čin spečatil ich priateľstvo na celý život a nadobudol cenu života.
Ďalšie vážne udalosti, pri ktorých stál doktor Petelen, sa odohrali
v roku 1952. Dostali sme písomný príkaz z Národného výboru na vysťahovanie z vlastného domu do štyroch dní, a to do obce Pliešovce do
jednej izby. Bez akéhokoľvek vysvetlenia a dôvodu. Na tieto príšerné
štyri dni plné plaču, stresu, beznádeje, balenia a rozdávania si pamätám
veľmi dobre. Otcovi priatelia a spolupracovníci pomáhali, ako vedeli a
mohli. Zohnali sme provizórne bývanie v Slovenskej Ľupči, aby otec nestratil prácu. Na štvrtý deň vybavovačiek sa mama vracala domov na
bicykli s rozhodnutím, že nariadenie sa ruší a my môžeme ostať doma.
Na huštáckom námestí ju zrazilo auto. Cestou zo školy som videla v pr30

vom napadanom snehu krvavé fľaky. Ľutovala som v duchu toho, komu
patrila. Otec ma však už čakal doma a hneď sme bežali do nemocnice. Vôbec sme ju nepoznali. Staral sa o ňu ujo Petelen. Až v nemocnici
sa otec dozvedel, že zrušenie príkazu na vysťahovanie pomohol vybaviť on. Z beznádejnej situácie sme sa zázračne dostali, ale dokaličená
mama bola v nemocnici dlho. Ostali sme v prázdnom byte so škatuľami
a v chlade, ale bez mamy. Toto krízové obdobie nám pomáhali prežiť
naši dobrí susedia.
Niekoľko ďalších vážnych situácií riešil náš záchranca doktor Petelen aj inokedy. Napríklad keď som v piatich rokoch dostala zápal pľúc
a prvé lastovičky dávok penicilínu ešte neboli samozrejmosťou. Mama
so mnou ležala v nemocnici celé dva týždne a na tie bolestivé injekcie sa
pamätám dodnes. Odseknutý prst na pravej ruke bratovi v detstve prišil
odvážne späť a úspešne tiež doktor Petelen, keď malí chlapci chceli potrestať jazdca na olovenom koníkovi, lebo nechcel plávať. Odstránenie
štvrtých prstov na nohách mojej mamy. Bolesť sa nedala ničím zmierniť
a tak doktor Petelen usúdil, že toto radikálne riešenie jej uľahčí život
a zabráni prípadnému pokračovaniu. Život ukázal, že to bolo múdre rozhodnutie. Niekoľko otcových operácií pruhu, ale hlavne vážna operácia
žalúdka. Veľké stresy z jeho prenasledovania zapríčinili vredy. Aj toto
radikálne riešenie bolo správne. Po operácii sme sa všetci báli o jeho
život, ale o niekoľko dní nastal náhly zvrat a všetko dopadlo zase vďaka
doktorovi Petelenovi dobre.
Ale aj ja mám jednu krásnu a milú spomienku na uja Petelena. V roku
1966 sa mi narodil prvý syn. Ležala som v osemlôžkovej izbe. Hneď na
druhý deň ráno, ešte pred vizitou, bolo zrazu na oddelení rušno. Sestričky upratovali, odkladali rýchlo z nočných stolíkov nepotrebné veci,
službukonajúci lekár tiež skontroloval našu izbu, bolo počuť šumy, že
niekto ide. Rozleteli sa dvere a vstúpili náš lekár a hlavná sestra, zastavili sa, a hneď za nimi impozantná postava uja Petelena s prehodeným
vlneným bielym plášťom cez plecia. S typickým láskavým úsmevom mi
prišiel zagratulovať a zaželať zdravie. Prípitok malému chlápätku strčil
šikovne pod paplón. Otcovsky ma pohladkal, položil pár otázok a odišiel. Bolo to po rokoch moje prvé, ale aj posledné stretnutie s ním. Vtedy
som na vlastné oči videla, ako si ho všetci vážili a ctili.
Prirodzená autorita, osobnosť a liečebné výsledky ho posunuli na
riaditeľskú stoličku na dlhé roky. Bol známy a vyhľadávaný odborník,
s ľudským prístupom k pacientom, na celom Slovensku. Bol aj učiteľom
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a vzorom pre mladých lekárov. Bystričania boli naňho hrdí a mali ho
radi.
Otec a doktor Petelen ostali celý život priateľmi. Otec mu pomáhal v otázkach daňových, majetkových a právnych. Veľmi si ho vážil
a s úctou a láskou naňho spomínal. Veď to bol náš anjel strážny. Som
presvedčená, že tak ako pomáhal nám, tak pomáhal aj mnohým iným,
ktorí to potrebovali. Bol to vzácny človek.

Fotoportrét Mudr. Daniela Petelena
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Andrej Stollmann:

Domovský list Stollmannovcov
Banskobystrická mestská komunita ešte si pamätá – mladšia generácia aspoň z počutia – svojráznu postavu učiteľa kreslenia a maliara
Andreja Stollmanna (1852 – 1933). Svojho času, na prelome 19. a 20.
storočia, vyučoval na všetkých stupňoch škôl mesta. Medzi jeho žiakov
napríklad na evanjelickom lýceu patrili Janko Jesenský, Jozef Gregor
Tajovský, Viliam Figuš-Bystrý, Štefan Krčméry, Ján Halaša. Ako maliar vytvoril veľký počet portrétov, krajiniek, vedút či oltárnych obrazov.
Výber jeho tvorby sa doposiaľ nachádza nielen v meštianskych bytoch,
ale aj v expozíciách a depozitároch Stredoslovenského múzea v Banskej
Bystrici. Andrej Stollmann podstatný čas svojho aktívneho života prežil
v meste svojich predkov, ktorí v Banskej Bystrici nadobudli domovské
právo na základe § 7 zákona č. XVIII z roku 1871.
Stručný biografický náčrt naznačuje, že Andrej Stollmann sa narodil 3. novembra 1852 v rodine kráľovského banského kováča Michala
Stollmanna (1815 – 1889) a Anny Jedlovskej (1825 – 1905) v Španej
Doline. Pôvodne sa vyučil za maliara izieb a natierača. Po absolvovaní
Vyššej kresliarskej školy (Mintarajztanoda – v dnešnej podobe Univerzita umenia) získal diplom profesora kreslenia pre stredné školy. V rokoch 1881 – 1885 pôsobil ako pedagóg na Štátnej meštianskej škole
v Sevluši (Ukrajina). V roku 1886 bol povolaný do učiteľského stavu
v Banskej Bystrici, kde sa čoskoro stáva aktívnym dejateľom kultúrneho
života mesta. V roku 1919 bol penzionovaný. Zomrel 1. septembra 1933
v Banskej Bystrici.
Prvé manželstvo Andreja Stollmanna s Máriou Doleschallovou
(1860 – 1886) malo krátke trvanie. Narodil sa im syn Alexander (1884
– 1911). Po absolvovaní Filozofickej fakulty v Budapešti (PhDr. ) učil na
tamojšej Obchodnej akadémii.
Až druhé manželstvo ovdoveného Andreja Stollmanna s Emíliou
Miklerovou (1865 – 1941) prinieslo bohatú nádielku potomstva. Z deviatich narodených detí sa dospelosti dožili Serena, Magdaléna, Tibor,
Karol, Gustáv a Ladislav. Vyrastali v malebnom prostredí Banskej Bystrice so všetkými radosťami a povinnosťami. Ich životný údel, prípadne
kontinuita sa však neskôr odohrávali už mimo rodného mesta, kam sa
vracali iba príležitostne. Vždy sa však cítili ako Bystričania nielen podľa
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domovského práva, ale aj činmi sa snažili deklarovať vrelý vzťah k mestu pod Urpínom. V takomto duchu a tradícii pokračujú aj ďalšie generácie Stollmannovcov tak po meči, ako po praslici. Krátka črta o týchto
banskobystrických rodákoch – vrátane priamych potomkov – a ich rozptýlenie do okolitého sveta, ale aj vzácnych návratov, je zaujímavým
dokumentom ľudských osudov uplynulého 20. storočia.
Manželom Andrejovi Stollmannovi a Emílii Miklerovej sa ako prvé
dieťa narodila Serena (1888 – 1975). Stala sa stredoškolskou učiteľkou v Sátoraljaujhely v Maďarsku, kde sa vydala za škôldozorcu Gejzu Szentgyörgyiho. Mali dve dcérky Šarlotu a Katarínu, ktoré zahynuli
v roku 1945 pri nálete spojeneckých vojsk na sklonku druhej svetovej
vojny v rakúskom meste Rechnitz. Serena zomrela v meste Györ.
Druhá dcéra Andreja Stollmanna a Emílie Miklerovej Magdaléna
(1894 – 1977) sa vydala za finančného úradníka Jozefa Chrenku-Spindlera, známeho športového funkcionára v Banskej Bystrici. Na svet
priviedli dvoch synov Jozefa a Karola. Jozef Chrenko (1919 – 2004),
absolvent Pedagogického inštitútu v Spišskej Novej Vsi, sa stal učiteľom v Levoči, neskôr až do penzionovania pôsobil v Banskej Bystrici,
kde aj zomrel. S Magdalénou Húthovou sa im narodila dcérka a syn.
Dcéra Eva Bumbalová (1949) sa stala učiteľkou a žije v Martine. Syn
Jozef Chrenko ml. (1954) bol technickým pracovníkom na vojenskej
správe v Žatci. Mladší syn Magdalény Stollmannovej a Jozefa Chrenku. Spindlera Karol Chrenko (1922) absolvoval Lekársku fakultu Slovenskej univerzity v Bratislave (MUDr. ). Pôsobil ako chirurg – primár v Ružomberku, kde v súčasnosti žije na dôchodku. Z manželstva
s Katarínou Múkovou mali dvoch synov. Starší syn Karol Chrenko ml.
(1948) je lekárom a žije v Rimavskej Sobote. Mladší syn Pavol Chrenko
(1952) je tiež lekárom, žije a pôsobí v Ružomberku. Z druhého manželstva MUDr. Karola Chrenku s Annou Strakovou sa narodila dcérka Zuzana (1987). Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (RNDr. ) a toho času pracuje v administratíve
Rady Európy v Bruseli.
Tibor (1895 – 1960) – syn Andreja Stollmanna a Emílie Miklerovej
– po absolvovaní rímskokatolíckeho gymnázia v Banskej Bystrici sa stal
úradníkom Československých dráh (ČSD) v Košiciach a od roku 1938
Maďarských štátnych dráh (MÁV) v Budapešti, kde aj zomrel. S manželkou Ruženou Bodorovou sa im v Košiciach narodila jediná dcérka
Ružena (1925), ktorá sa vydala za bankového úradníka Karola Hetényi34

ho. Mali dvoch synov: Tibor Hetényi (1945) a Gábor Hetényi (1959), sú
technickými úradníkmi a žijú v Maďarsku.
Karol (1897 – 1976) – syn Andreja Stollmanna a Emílie Miklerovej – po absolvovaní evanjelického lýcea v Banskej Štiavnici sa podľa
vzoru svojho mladšieho brata Tibora zamestnal v administratíve ČSD
v Košiciach a od roku 1938 na MÁV v Budapešti. Po predčasnom penzionovaní pracoval v Štátnom archíve v Budapešti pre Historický ústav
Slovenskej akadémie vied. Bol publikačne činný tiež pod pseudonymom Emil Vartovský. Zaslúžil sa aj o objavenie stratených rukopisov
Andreja Sládkoviča. Zomrel v Budapešti. S manželkou Priskou Gregušovou mali dcéru a syna. Dcéra Katarína (1930) sa vydala za MUDr.
Karola Tasnádyho a emigrovala do Nemecka. Syn Andy (1935) je technik a žije v Mníchove.
Gustáv (1900 – 1998) – syn Andreja Stollmanna a Emílie Miklerovej
– sa po absolvovaní Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici stal finančným úradníkom v Rožňave a neskôr v Komárne. Zomrel v pokročilom
veku 98 rokov v Hurbanove. S manželkou Alžbetou Petrovskou mali
syna Andreja (1932), ktorý po absolvovaní Prírodovedeckej fakulty UK
v Bratislave (RNDr. ) i Pedagogickej fakulty v Bratislave pracoval ako
zoológ v Považskom múzeu v Žiline, neskôr na Výskumnej stanici SAV
v Starých Horách a toho času žije na dôchodku v Hurbanove. S manželkou Alžbetou Rószásovou majú syna Andreja (1964), ktorý absolvoval
Vysokú školu pedagogickú v Banskej Bystrici (Mgr. ) a toho času je pracovníkom Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.
Ladislav (1902 – 1971) – syn Andreja Stollmanna a Emílie Miklerovej – po absolvovaní benediktínskeho gymnázia v Komárne sa stal
finančným úradníkom v Lučenci a potom v Bratislave, kde aj zomrel.
S manželkou Paulínou Polákovou mali dcéru a syna. Dcéra Eva (1925 –
2006) sa vydala za technického úradníka Arnošta Wagnera. Mali dvoch
synov Juraja a Martina. Juraj Wagner (1945) je elektrotechnický inžinier, Dr. h. c. , doc. , PhD, vysokoškolský učiteľ, rector emeritus Trenčianskej univerzity A. Dubčeka, pričom žije v Bratislave. Martin Wagner
(1950) je strojným inžinierom, podnikateľom a spolumajiteľom firmy
APIS. Žije v Bratislave rovnako ako jeho starší brat Juraj. Druhé dieťa
Ladislava Stollmanna a Paulíny Polákovej je syn Ladislav (1928 – 1994),
ktorý bol poštovým úradníkom v Bratislave, kde aj zomrel. S manželkou
Júliou Tóthovou mali dcérky Ivetu (1954) a Martu (1959), ktoré žijú
v Bratislave.
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Fotoportrét rodiny Stollmannovcov

V tomto spomienkovom príspevku je uvedená stručná faktografia štyroch generácií Stollmannovského rodu. Tá má však samozrejme
ďalšie pokračovanie až po súčasné šieste pokolenie, ktoré sa prirodzene odvodzuje od banskobystrických prarodičov, menovite od Andreja
Stollmanna a Emílie Miklerovej. Svedectvo o ich domovskej príslušnosti doposiaľ patrí k cenným dokumentom a je v opatere najmladšieho
člena rodu – pravnuka, žijúceho v Banskej Bystrici.
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Katarína Izáková:

Banskobystričan
Prečo chcem o pánovi Jozefovi Cottelim písať? Lebo počas dlhoročnej služby v meste Banská Bystrica sa o ňom hovorilo, že je živá kronika
mesta.
Iste si ho ešte niektorí pamätajú. Drobný, bielovlasý, vždy sa ponáhľajúci, úctivý a hlavne milujúci svoje rodné mesto. Tu sa narodil, vyštudoval a väčšinu svojho aktívneho života prežil v službách mesta. Ako
berný a hlavný účtovný a finančný tajomník mesta v dvadsiatych, tridsiatych a štyridsiatych rokoch, potom v päťdesiatych rokoch pracoval
ako vedúci finančného oddelenia pri výstavbe cementárne, v šesťdesiatych rokoch na finančnom oddelení ONV, v sedemdesiatych a ďalších
rokoch na Útvare hlavného architekta mesta a na Odbore vnútra.
V tých posledne uvedených rokoch už ako dôchodca bol poverený
spracovať pre mesto evidenciu garáží v meste a ich legalizáciu. Dovtedy
nebola žiadna. Všetky jestvujúce garáže osobne pozrel, zaznamenal do
mapy, spracoval zoznamy, očísloval a pripravil podklady na priznávanie
dane. Bola to rozsahom a náročnosťou veľká mravčia práca namáhavá
fyzicky aj psychicky. Vyjednávať s majiteľmi už postavených garáži bola
niekedy detektívka. Doniesla však do pokladnice mesta nemálo korún.
Jeho pedantnosť a dôslednosť a aj iné povahové vlastnosti boli pre takúto prácu veľmi vhodné.
Na Útvare hlavného architekta mesta pomáhal pri riešení majetkovo-právnych a finančných problémov. Za pomoc pri získavaní štatistických podkladov a údajov na spracovanie koncepcie rozvoja mesta a na
spracovanie Smerného územného plánu aglomerácie Banskej Bystrice
mu vyslovilo vedenie ÚHA zvláštne poďakovanie.
Po pripojení blízkych obcí k mestu bol poverený číslovaním domov,
sprehľadnením názvov ulíc. Aj tu odviedol kus poctivej roboty. Všetky
ulice priradených dedín prešiel a spracoval celú agendu. Aj tu sa naplno
prejavila jeho húževnatá mravčia práca, náročná na pedantnosť a dôslednosť a široké vedomosti. Toto boli jeho prirodzené vlastnosti.
V úradoch, kde pracoval, všeobecne platilo, že Cotteli o všetkom
vie, veľa si pamätá, veľa ľudí pozná, je to naozaj živá kronika mesta.
Ak niečo bolo treba rýchle zistiť, platilo: skočte za pánom Cottelim, on
vám poradí. Tieto slová citujem z článkov o ňom, uverejnených v ro37

koch 1969 a 1982 v miestnej tlači. Nemal rád neporiadok a zle odvedenú prácu. Vždy mu záležalo na čistote mesta, na dodržiavaní múdrych
predpisov a slušnosti. Zistené nedostatky v čistote, v zle odvedenej práci
alebo akýkoľvek neporiadok sa snažil vždy na patričnom mieste oznámiť a žiadal nápravu. Ak videl v meste blúdiacich cudzincov, poradil, čo
a kde treba vidieť, ak bol záujem, sprevádzal ich. Ovládal jazyky, a teda
nebol problém. Robil to rád. Ľudí, ktorí poctivo pracovali, si vážil a neváhal aj oveľa mladším ako on prejaviť úctu.
Za jeho angažovanosť pre dobro mesta a jeho prosperitu mu predstavitelia Banskej Bystrice udelili Zlatý odznak budovateľa mesta v roku
1982 pri príležitosti jeho 80. narodenín. Bolo to preňho veľké zadosťučinenie.
Pri tejto príležitosti sa vrátim k rokom jeho mladosti, keď mesto prekvitalo a nie náhodou sa hovorilo, že zaživa v Bystrici, po smrti v nebi.
Bystrica bola kultúrnym spoločenským a hospodárskym centrom. Krásna príroda, fungujúce kúpele v okolí, hospodársky rast a srdeční ľudia
vytvárali dobré podmienky pre život aj pre návštevníkov mesta.
V mladosti bol pán Cotelli aktívny v rôznych mestských spoločenských a profesijných združeniach. Hral v ochotníckom divadle, bol
fotoreportér športových a politických udalostí, člen hasičského zboru,
hokejového klubu, Matice slovenskej od r. 1925. V roku 1948 bola vydaná päťdesiatkorunová bankovka zhotovená z fotografie Banskej Bystrice, ktorú urobil. Podobne žili aj jeho rovesníci a priatelia Petelen, Markovič, Krébes, Martinec, Schwarz, Rybarik, Hradský, Renner, Furdík
a iní. Mnohým drobným remeselníkom a podnikateľom pomáhal viesť
daňové a finančné účtovníctvo. Od mladosti mal vzťah k hudbe a divadlu, kupoval si tam vlastnú permanentku, ba nikdy neprestal chodiť
do kostola.
Po vojne bol však prenasledovaný pre svoj pôvod, nemohol určitú
dobu vykonávať svoju profesiu, na ktorú mal vzdelanie, bol aj bez zamestnania. Veď bol potomkom starej bystrickej rodiny Cotteli von Fahnenfeld. Dlhoročné priateľstvo s MUDr. D. Petelenom mu zachránilo
život pred zastrelením na Mičinej. Prežil kruté časy, ktoré sa odrazili na
zdraví.
Do vysokého veku sa zaujímal o všetko, čo sa dialo v meste, úprimne
sa tešil, keď sa podarilo cennú stavbu alebo pamiatku zachrániť či opraviť. V presviedčaní o hodnotách mesta a o ich histórii bol nespochybniteľný. Stal sa aj dobrovoľným členom združenia spolupracovníkov Lite38

rárno-hudobného múzea. Sledoval politickú situáciu nielen u nás, ale aj
v okolitých krajinách. Po revolúcii hlavne v Maďarsku veril, že sa dožije
zmeny aj u nás. Nestalo sa tak, umrel dva mesiace skôr. Bystricu však
miloval až do svojej smrti.
Čo hovoria pri spomínaní naňho jeho bývalí spolupracovníci dnes.
Literárne a hudobné múzeum: skromný, ochotný, seriózny a múdry starý pán. Vždy sme sa potešili, keď prišiel s nejakým upozornením
alebo materiálom.
Útvar hlavného architekta: lokálpatriot, dokonalý znalca Banskej
Bystrice. U nás ho mal každý rád. Nepostrádateľný pri zbieraní informácií, ochotný každému poradiť. Skromný a múdry. Inteligentná osobnosť
s veľkou kumuláciou informácii o meste, radi sme s ním diskutovali pri
koncepčných prácach, kde sa bolo treba vracať do minulosti. Ozajstná
živá kronika mesta.

Fotoportrét Jozefa Cotteliho
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Július Voskár:

Spomienky na židovskú rodinu Grünovcov
V októbri r. 1941 sme sa prisťahovali do Ulmanky, kde môj strýko Jozef Vasaráb so svojou manželkou Annou ma mali vo výchove, ako
najbližšia rodina, po smrti mojej matky. Hovoril som im starý otec, stará mama. Starý otec sa zamestnal ako kočiš na Špétovej píle v Ulmanke, bývali sme v malom domčeku pri píle, v jednej izbe, a ešte tam bola
aj akási komora. Bol to v podstate drevený barak, zvonka omietnutý.
Na dedinách sa mlieko kupovalo u gazdov, čo mali kravy. Stará
mama zistila, že mlieko môžeme každodenne brávať u Grünov. Bola to
židovská rodina, ktorá v čase Slovenského štátu bola nábožensky prenasledovaná a perzekvovaná. V pomerne veľkom dome č. 61, s veľkým
dvorom pri potoku, maštaľou, predtým to vraj bol bitúnok, chovala
pani Grünová dve kravičky, ako ona hovorievala, živiteľky, a niekedy
prichovala aj jalovičku. V tom čase som mal 9 rokov a skoro pravidelne, držiac sa za ruku starej mamy, som večer čo večer chodil s ňou po
mlieko a vypočul, ba nielen vypočul, ale aj videl čo-to zo života tejto
rodiny. Do domu sa chodilo priamo z cesty cez dva schodíky. S počiatku
som si na vchodových dverách nič nevšimol, ale neskôr sa tam objavila
pribitá žltá hviezda. Podobnú hviezdu mali na prsiach všetci členovia
tejto rodiny, keď vyšli na ulicu. Doma hviezdu nenosili. A raz, bolo to na
jeseň r. 1942, keď som sa vracal zo školy, vidím, ako vynášajú od Grünov nábytok, oblečenie, bielizeň, von na ulicu a rozpredávajú to. Ostalo
im málo a len tých najnutnejších vecí, no mnoho z tých vydražených
predmetov im Ulmančania vrátili. Ale snubný prsteň, čo pani Grünovej
stiahol z prsta banskobystrický notár, sa jej už do smrti nevrátil.
V grünovskom dome (č. 61) bývali do skončenia SNP Samuel Grün
(5. 11. 1880 – 19. 12. 1961), jeho manželka Gizela Grünová, rod. Hofmanová (1892 – 1976), ich syn Oskar (1. 3. 1927 –?), ich dcéra Júlia (1919
– asi 1944) zahynula v koncentračnom tábore Osvienčim, Samuelova
sestra Margita, ktorá tiež zahynula v Osvienčime, Samuelov brat Jozef s manželkou Rozáliou, ktorí boli po potlačení povstania odvlečení
a zastrelení na neznámom mieste v roku 1945, keď ich zaistilo nemecké
komando pri prechode zo Španej Doliny na Baláže.
Jozef Grün mal dvoch synov, Karola a Laca. Karol sa vyučil za sústružníka. Bol šofér a robotník pri železnici, antifašista. Ako rotmajster
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slovenskej armády na východnom fronte prebehol na sovietsku stranu,
pôsobil v Čs. vojenskej misii v Moskve. V roku 1944 absolvoval špeciálny spravodajsko-paradesantný výcvik pre prácu v tyle nepriateľa a s M.
Kuchárkom neďaleko Sliača vytvorili spravodajskú skupinu Nina-Mária. Spravodajsky pôsobili v Hornej Štubni, vo Veľkom Záluží a v okolí
Nitry. Počas SNP bol veliteľom spravodajskej skupiny 2. paradesantnej
brigády, spolupracoval s vojenským ústredím SNR v Banskej Bystrici.
Zatknutý bol fašistickou políciou (3. februára 1945). Zahynul pri nálete amerických lietadiel na transport väzňov do koncentračného tábora
Mauthausen. Na pamätnej tabuli na hoteli Palace na Sliači môžeme čítať: Ppor. Karol Grün, parašutista zo skupiny „Nina – Mária“ ČS vojenskej misie v Moskve, bol v noci 26. júna 1944 vysadený pri hoteli Palace.
Zahynul v marci 1945. “
Jeho brat Laco ako vojak slovenskej armády tiež prešiel na sovietsku
stranu, v ZSSR vstúpil do čs. armádneho zboru a dožil sa aj oslobodenia
ČSR. Krátko na to, pri havárii na motocykli, zahynul.
Ani v čase tzv. Slovenského štátu nebýval grünovský dom prázdny
vďaka šikovnej pani Grünovej, ktorá vedela dopestovať na skromných
políčkach dostatok zemiakov, fazule, zeleniny, ovocia, repy a sena pre
kravičky. Tiež vedela týmito produktmi, a hlavne dobrým mliekom,
pomôcť chudobným rodinám z fabrického domu a píly. Za manželom
prišla do Ulmanky v roku 1916. Predtým pracovala v otcovom obchode
v Kotešovej, odkiaľ pochádzala, a v Žiline. Do domu prichádzali aj mladí ľudia, Oskarovi kamaráti. Hrali karty, rozprávali o živote, knihách,
o škole, lebo Oskar nemohol navštevovať ani strednú školu, ale o to intenzívnejšie musel pomáhať na malom gazdovstve. Za prvej ČSR mali
Grünovci v Ulmanke bitúnok, v Banskej Bystrici, Ulmanke a Harmanci
mäsiarstvo. Darilo sa im celkom dobre ešte aj počas výstavby trate Banská Bystrica – Diviaky, no neskôr nastali veľmi zlé časy.
Po potlačení SNP, aby rodina prežila a nebola zlikvidovaná Nemcami
či POHG, potrebovala sa niekde ukryť. Niekoľko týždňov sa im to darilo
na povale v dome č. 92 u pána Štefana Chladného. Bol tam pán Grün,
jeho manželka a syn Oskar. Jozef Grün s manželkou Rozáliou odišli
na Španiu Dolinu a odtiaľ smerom na Baláže, kde ich zaistila nemecká
hliadka. Keď Samova rodina, ukrytá v sene na povale, prežila niekoľkokrát prehliadky domu členmi POHG a bola svedkom, ako v chlieve
pod nimi vojaci Vlasovovej armády, ktorí boli na strane Nemcov a vykonávali strážnu službu, znásilnili dve kozy pána Chladného, rozhodli
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sa zmeniť úkryt. Našli ho v rodine pána Vasarába na píle. Vzhľadom na
obmedzený priestor zostala tam len pani Grünová so synom Oskarom,
pán Grün odišiel na Španiu Dolinu a odtiaľ na Zampärg (Piesky), kde
ho prijali do rodiny Rysovej.
Pani Grünová so synom, cez deň v tesnej komore, v noci na matracoch vo vykúrenej izbe, prežila až do konca februára 1945, kým ich
náhodne neodhalil Vlasovec, ktorému sa ich podarilo vidieť večer cez
nezastreté okno. Začal búchať na vonkajšie dvere. Pani Grünová so synom sa ukryli v komore. Vlasovec vošiel do izby, bol pripitý a s natiahnutou puškou chcel robiť domovú prehliadku. Starý otec mu vytrhol
pušku z ruky a vyhodil von do snehu, vystrčil Vlasovca von a zahasproval dvere. Vojak čosi vykrikoval, ako „partizán, partizán“ a niekoľkokrát
vystrelil do vzduchu. Zhaslo svetlo. Ráno sme zistili, že bolo pretrhnuté
vedenie 22 kV, podarilo sa mu ho náhodne trafiť. Tohto všetkého som
bol svedkom aj ja. Hoci bolo v izbe pomerne teplo, triasol som sa od
strachu. Do rána asi nikto nezaspal. Po tomto zážitku sa pani Grünová
rozhodla, že sa pokúsia dostať na Zampärg k manželovi. Ale ako? Všade
boli rozostavané nemecké hliadky. Ráno, krátko po šiestej hodine, sa
zamiešali medzi robotníkov idúcich z Harmaneckej papierne na Španiu
Dolinu a odtiaľ na Zampärg. Zdalo sa, že sa tu v pokoji dožijú oslobodenia, no nestalo sa tak. V marci, po odchode partizánov z priestoru
„Partizánskej republiky“, sa postupne odvažovali nemecké a maďarské
hliadky vstupovať na toto územie a dostali sa aj na Zampärg. Pána Grüna, schovaného za hrubým smrekom hliadka nezbadala, ale pani Grünovú aj so synom odvliekli až do Horného Harmanca a hrozila im smrť
zastrelením. Pani Grünová ovládala nemecký aj maďarský jazyk a podarilo sa jej maďarského dôstojníka prehovoriť, aby ich prepustil. No
nebolo to zadarmo. Musela mu odovzdať kožuch, ktorý mala oblečený a
ktorý sa jej podarilo schovať počas dražby v roku 1942.
Po prechode frontu sa mohli opäť vrátiť do svojho vyplieneného
domu v Ulmanke. Syn Oskar sa vyučil za strojného zámočníka vo firme
„Bratia Mayer“ (Štátne lesy) v Radvani. Neskôr sa rodina presťahovala
do svojho domu na Lazovnej č. 3 v Banskej Bystrici. Obidvaja manželia
Grünovci sa dožili vysokého veku. Sú pochovaní na židovskom cintoríne. Ich syn Oskar sa oženil, mal dve deti syna a dcéru, no už tiež zomrel.
Podľa rozprávania pani Grünovej a vlastných spomienok napísal.
Ing. Július Voskár
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Július Burkovský:

Potápkári boli aj v Banskej Bystrici
Dnes už málokto vie, čo sa skrýva za označením „potápkári“ alebo „potápkárstvo“. Ide o už zaniknutý fenomén, ktorý trval pomerne
krátku dobu v prvej polovici päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia
a vyskytoval sa v niektorých väčších slovenských mestách, Banskú Bystricu z toho nevynímajúc. Vyznávačmi tohto smeru boli 16 – 25 roční
mládenci pochádzajúci z rôznych spoločenských vrstiev (robotníci, remeselníci a najmä študenti), ktorí sa chceli svojím výstredným výzorom, ležérnym správaním a osobitným spôsobom vyjadrovania vymaniť
z vtedy prevládajúceho „sivého priemeru“. Ich vzorom boli najmä v tom
čase na západe vznikajúce džezové skupiny, ich hudobníci a speváci
znázornení v zahraničných časopisoch a na fotografiách, ktoré sa sporadicky a často i pokútne objavovali aj na Slovensku. Potápkári neškodili
ľuďom a prostrediu, v ktorom existovali, a preto ich v žiadnom prípade
nemožno stotožňovať s neskoršie vznikajúcimi skupinami nespratníkov, nazvanými chuligáni alebo vandali. Nebola to ani uvedomelá revolta proti vtedajšiemu režimu, ale predstavitelia režimu ich napriek tomu
zosmiešňovali, zastrašovali a postihovali, aby tak dosiahli eliminovanie
vplyvu „úpadkovej západnej kultúry“.
Potápkár sa vyznačoval nevšedným oblečením a jeho doplnkami.
Predovšetkým to boli v spodnej časti zúžené nohavice na 18 a menej
centimetrov asi so 6 centimetrov vysokou manžetou. V niektorých prípadoch boli puky nohavíc ostro vyžehlené a v každom prípade bola ich
dĺžka zvolená tak, aby z nich vykúkali páskované ponožky so širokými naprieč vedenými pruhmi v krikľavých farbách. Najčastejšou obuvou
boli obľúbené „peštianky“ s hrubou korkovou podrážkou a zdvihnutými
špicami. Sako bolo kárované s veľkými kockami, širokými chlopňami
a hlbokým výstrihom, aby vynikla exkluzívna kravata uviazaná na americký uzol. Za tým účelom sa často nosilo sako rozopnuté. Kravata bola
široká a jednofarebná často s ručne namaľovanou kráskou a nápisom
„Starr“ alebo nejakým iným vhodným motívom, napríklad trubkár alebo bubeník s nápisom „Jazz“ a podobne. Dlhšiu dobu som ako pamiatku na zašlé časy opatroval takúto hnedú kravatu, na ktorú mi výtvarne
zdatný bratanec olejovými farbami namaľoval černošského saxofonistu
a nápis „Fox“. Účes potápkárov bol rôzny, spravidla išlo o krátke vla43

sy, vzadu rovno zostrihnuté „na havla“. V tom čase neboli v móde dlhé
vlasy, brada ani holé hlavy, v niektorých prípadoch sa vyskytovali len
úzke fúziky či po stranách bokombrady (pajesy). Doplnkom boli veľké tmavé okuliare proti slnku, najviac sa cenili takzvané „mekarturky“.
Za nepriaznivého počasia sa nosil skrátený kabát „montgomerák“ a na
hlave sploštený klobúčik. Do ruky potápkára neodmysliteľne patrila cigaretka, obyčajne zahraničnej značky, napríklad „Camel“, „Pall mall“
alebo „Lucky strike“ prípadne „mentolka“, a rovnako v ústach nesmela
chýbať žuvačka, hoci v tom čase bola úzkym profilom. V niektorých prípadoch mohlo z uvedenej kompletnej výbavy potápkára aj niečo chýbať,
veď nedalo sa všetko poľahky zohnať. Našli sa aj takí mládenci, ktorí
sa snažili potápkárov nesmelo napodobniť tým, že nosili len niektorú
súčasť z ich výstroja, a tým chceli nadobudnúť vážnosť medzi ostatnými
rovesníkmi.
V Banskej Bystrici bolo možné potápkárov vidieť v uliciach najmä
v popoludňajších hodinách a v podvečer. Často postávali, pofajčievali
a rozprávali sa na námestí v priestore pod vežou alebo sa ležérne opierali o zábradlia, ktorými boli vybavené chodníky na križovatkách. Vyspelejší potápkári navštevovali kaviareň v Národnom dome alebo iné
reštaurácie v meste. Svojím typickým oblečením boli vo svojom okolí
neprehliadnuteľní. Za osobitný životný štýl sa však nehanbili a väčšina obyvateľov mesta ich tolerovala. Konfekčné odevné súčiastky museli
prispôsobovať móde dostupným spôsobom buď doma alebo v krajčírskej dielni majstra Mikuláša Šikulu v Dolnej ulici, ktorý bol vyhľadávaným krajčírom potápkárov.
Študentov potápkárov prenasledovali najmä na školách, ktoré navštevovali. Môj zosnulý priateľ z mladosti Julko Čadek vo svojej knižke
„Proti srsti“, ktorá vyšla v roku 2004, na to spomína z prostredia banskobystrickej Obchodnej akadémie, na ktorej študoval, takto:
„Takíto „šíritelia západnej kultúry“ boli pod stálym dohľadom rôznych zväzáckych a straníckych výborov, ktoré tlačili samozrejme na
„uvedomelých“ profesorov, a tí potom na školách preukazovali svoju uvedomelosť a vernosť obyčajne nedôstojnou, komickou činnosťou,
ako bolo meranie šírky chlapčenských nohavíc, výšky manžiet na nohaviciach a podobné „zvrhlosti“… Kto má nohavice užšie ako osemnásť
a manžety vyššie ako šesť centimetrov je „potápkár“ – šíriteľ západnej kultúry a automaticky je predvolávaný na rôzne zväzácke výbory
a komisie, ktoré sa ho snažia obrátiť na „pravú vieru“. A keď to nejde
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po dobrom, na rade sú straníci a konečne profesori, ktorí musia konať.
Ich konanie sa prejaví obyčajne zníženou známkou z chovania…“.
Z toho vyplýva, že podozrenie z potápkárstva vedelo študentovi
riadne pošramotiť povesť a skomplikovať život. Šírku nohavíc a výšku manžiet kontrolovali aj na jedenásťročných stredných školách i na
priemyslovke. Vynaliezaví študenti však vedeli takejto pohrome predísť
tým, že keď sa dozvedeli o chystanej kontrole, prišli do školy v širokých,
rozgajdaných nohaviciach, takzvaných „beciskách“ (pomenovanie po
istom profesorovi) a nič sa nezistilo. Našťastie, ako spomína aj Julko
Čadek v spomínanej knižke, za „potápkárstvo“ nikoho zo školy nevylúčili. Ďalšou hrozbou v čase najväčšej perzekúcie potápkárov bolo oznámenie, že evidovaní potápkári budú musieť za dohľadu príslušníkov VB
zametať niektoré križovatky v meste, čím budú takto vystavení na verejný pranier. Nepamätám si však, či táto hrozba zaváňajúca stredovekom
bola naplnená aj v skutočnosti.
Potápkárstvo postupne samovoľne (možno aj vplyvom nátlaku režimu) zaniklo, respektíve zmenilo sa na iné, možno menej okázalé formy
vyjadrenia osobitosti životného štýlu. V súčasnosti je nielen anachronizmom či úsmevnou epizódou z doby minulej, ale aj dokladom niekdajšieho nezmyselného šikanovania a potláčania slobodnej vôle mládeže.

Karikatúrna kresba potápkára
(autor Pavol Mária Kubiš)
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Kapitola IV
Tradičné podujatia a oslavy

Katarína Izáková:

Radvanský jarmok
Teraz je práve čas Radvanského jarmoku, a tak mi napadlo, že opíšem jednu príhodu z našej rodiny práve z jarmoku. Najskôr si zaspomínam na svoje zážitky z jarmokov, keď som bola dievčatko, až do dospelosti.
V čase môjho detstva sa začínal Radvanský jarmok už u nás na
Huštáku. Na našom huštáckom námestíčku sa predávali konské postroje, súčasti povozov a krmivo pre kone asi preto, že tam bola váha
na vozy a veľké objemy. Na začiatku našej Radvanskej ulice predával
svoje výrobky medovnikár pán Kožehuba. Potom aj iné sladkosti ako
pelendreky a hlavne pre mňa najväčšia dobrota turecký med. Bola to
velikánska kocka sladkej lepkavej žlto-hnedej hmoty, z ktorej miestami
kvapkal med. Predavač, podľa mňa vtedy až z Turecka, štiepal dlhým
nožom sladké kusy podľa želania do špeciálneho papiera. Potom som sa
prstami napchávala patrične polepená. Nikdy viac som sa s touto dobrotou nestretla a ostala mi len ako sladká spomienka.
Vtedy bola hlavná časť jarmoku v Radvani, v neďalekej obci blízko Banskej Bystrice. V dolnej časti Radvane boli väčšinou rozostavaní
predavači rôznych zvierat, hydiny a dobytka. Postupne smerom do hornej Radvane boli čipkári, súkenníci, keramikári, medovnikári, hrnčiari,
kolári a vareškári s drevenými výrobkami pre domácnosť. Betónka ako
cesta na Zvolen ešte nebola vybudovaná. Od radvanských kasární po
celej Radvani zasa predávali remeselníci svoje výrobky a gazdovia dopestovanú úrodu. Pamätám sa na ručne vyrobené korytá, sudy rôznych
veľkostí, medené hrnce, kožené čižmy, súkenné kapce, ľanové plachty,
hrebene, nožíky všetkých druhov, celé baly natkaných látok a kobercov.
Iste niektoré z týchto výrobkov slúžia dodnes. Boli to všetko výrobky
zručných remeselníkov, kvalitné a hlavne potrebné pre život. Na jarmok
chodili ľudia z blízkeho i ďalekého okolia, uzatvárali obchody a dohovárali budúcoročné.
Keď som bola malá, otec každý rok na bicyklovom nosiči doniesol
z jarmoku obrovskú dyňu. To bolo naše spoločné jarmočné. Vtedy sa na
jarmoku kupovali len potrebné veci do domácnosti.
Neskoršie po znárodnení sa z jarmoku úplne vytratili remeselnícke
výrobky, lebo remeselníci boli zlikvidovaní a začali sa jarmoky s bež47

nými priemyselnými výrobkami, ktoré boli aj v obchodoch. V prvých
hodinách sa predávali nedostatkové tovary, a tak ľudí bolo vždy dosť.
No jeden drevený výrobok ostal na jarmokoch dosť dlho. Boli to varešky a ich predaj. Tradícia hovorila, že radostnú atmosféru umocní úder
varechou na zadok. To patrilo výlučne chlapcom a mužom, aby tak prejavili svoje sympatie dievčatám a ženám. V mojej dievčenskej dobe som
si užila bitky neúrekom, lebo popri našom dome prechádzali húfy jarmočníkov. Chlapcom sa táto zábava veľmi páčila. No naše bývanie malo
aj jednu výhodu. Z okien na poschodí som mohla s prehľadom sledovať
prichádzajúcich a odchádzajúcich, čo kto nakúpil, kto s kým na jarmoku
bol a iné „potrebné“ zaujímavosti.
Zmysel pôvodného jarmoku sa však úplne vytratil. Potvrdzovalo to
aj časté menenie miesta jarmoku. Začalo sa to zmenami v Radvani; potom, ako sa rozrastala bytová výstavba a Radvaň sa pripojila k Banskej
Bystrici, sa jarmok presunul do Banskej Bystrice. Tu bolo tých miest
niekoľko. Dnes je to zmysluplná akcia mesta s trhom remesiel a jarmokom. Vrátil sa čiastočne k pôvodným hodnotám.
V čase mojich stredoškolských rokov sa riadne vyučovanie školského roka začínalo až po jarmoku. Mala som spolužiakov z celého Slovenska, ba aj z Čiech, a tak jarmok bol udalosť, keď sa študenti stretli po
prázdninách v tejto uvoľnenej atmosfére. Internáty a priváty boli naplnené a študentské lásky začali znovu naplno rozkvitať. Bola príležitosť
obdariť milovanú vystrelenou ružou, medovníkom, aj okúsiť, ako chutí
burčiak. Chodila som do triedy so 42 chlapcami a tí po jarmoku v škole
hodnotili tieto náročné tri dni. Boli to vždy veselé príhody, na začiatku
školského roka také potrebné.
K jarmoku všetkých čias patrili kolotoče, strelnice a iné jarmočné
atrakcie. Tiež sa menilo často ich miesto aj množstvo. Ja som celý svoj
život na žiadnom kolotoči nesedela a ani svoje deti som k tejto zábave
neviedla. Niekoľko rokov boli kolotoče na huštáckom námestí a mohla
som pri ceste domov sledovať tento druh zábavy. Vždy s obavou a nepochopením.
Tradičné druhy občerstvenia boli pečené klobásky a burčiak. Na
tieto dobroty chodili celé rodiny, pracovné kolektívy a priatelia, len ja
nikdy. Burčiak bol pančovaný a klobásky prihorené. V práci sme dostávali v piatok popoludní voľno, aby sa kolektív utužil v družnej zábave
na jarmoku. A tak bolo potužených v jarmočnom čase viac než dosť. Pre
našu ulicu bol jarmok aj veľkou nepríjemnosťou. Celé tri dni prúdili
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hore-dole popod naše okná húfy hlučných ľudí. Ba rozveselení výrastkovia sa zabávali vyzváňaním na zvončeky dlho do noci a spánku bolo
poskromne.
A teraz príhoda. Odohrala sa v roku 1960. Radostná nálada bola
často viditeľná aj v meste. Ľudia v dobrej nálade vyzdobení balónikmi
a vystrelenými papierovými ružami a hlavne varechami rôznych veľkostí hľadali objekty na ďalšiu zábavu. Tak sa stalo, že keď moji rodičia
prechádzali popri takýchto veselých pánoch, udrel jeden z nich nič netušiacu mamu varechou po zadku poriadnou ranou. Otec sa samozrejme ohradil voči takémuto správaniu. To malo však nečakanú odozvu.
Útočník udrel môjho drobného otca takou silou, že nešťastne spadol
a zlomil si kľúčnu kosť. Nemocnica, práceneschopnosť, súd. Dlhodobé
bolesti a spomienka na jarmočné dni v celej našej rodine ostali navždy
a verím, že aj jarmočníkovi z Podlavíc. Tradícia varešiek a ich používanie sa tiež postupne vytratila.
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Bruno Brveník:

Naša Bystrica
Veľkou a tradičnou udalosťou v živote Banskej Bystrice bol dlhé roky
Radvanský jarmok. Konal sa vždy v dňoch 12. – 14. septembra bez ohľadu na to, či tieto dni padli na dni voľna alebo na pracovné dni. Vždy sa
uskutočnil v tomto pevnom termíne. Konal sa asi na mieste, ktoré dnes
môžeme vymedziť Tajovským a Malachovským potokom, takže jarmok
bol umiestnený na hranici medzi Bystricou a Radvaňou. Hranicou bol
potok Udurna, tečúci medzi dnešným Mc Donaldom a prvým panelovým domom sídliska Radvaň. Po vojne tam mali svoje garáže ČSAD
a Mestský dopravný podnik. V podstate môžeme povedať, že jarmok sa
začínal na Huštáku, kde svoje stánky mali pernikári a predajcovia dýň.
V centre jarmoku, kde popri ceste bolo množstvo rôznych stánkov a medzi stánkami veľká tlačenica, mňa z pohľadu dieťaťa najväčšmi upútali predajcovia smaltovaného tovaru, ktorí mali svoj tovar rozložený na
vysokom svahu a na veľkej ploche. Ďalej to boli kolotoče a malý cirkus,
ktorého hlavnou atrakciou bol obyčajne zápas s medveďom. Otec mi
raz porozprával o jednej atrakcii, na ktorú majiteľ stánku lákal svojich
hostí tým, že keď zaplatia symbolický poplatok, uvidia niečo, čo ešte
nikdy nevideli. Po zaplatení vstupného návštevníkov čakalo skutočne
veľké prekvapenie, a to vo forme prázdneho stanu, v ktorom návštevník
uvidel len nápis: „Mlč a nikomu nepovedz, čo si videl. “ Ľudia, čo vnútrajšok stanu ešte nevideli, sa vypytovali tých, čo zo stanu vychádzali, čo
vlastne videli. Návšteva tejto atrakcie im však bola vždy vrelo odporučená. Koniec koncov za takú symbolickú cenu sa dobre pobavili a boli
všetci spokojní.
V meste sa veľký trh konal vždy jedenkrát v týždni. Ľudia, ktorí sem
chodili predávať, tam obyčajne ponúkali to, čo dopestovali alebo vyrobili doma. Predaj zahraničného tovaru bol veľkou zriedkavosťou. Konečne aj obchodníci, ktorí mali svoje predajne v murovaných domoch
a na svojich predajniach mali tabule s nápisom „Koloniálny tovar“, z koloniálneho tovaru predávali obyčajne len citróny a koreniny používané ako príchute do jedál. V trhových dňoch tu svoj tovar ponúkali aj
cigánky. Hoci v súčasnosti vieme, že cigáni boli známi najmä výrobou
korýt a kováčskych výrobkov, o tom, že cigánky predávali rôzne povrazy
a traky, sa nikde nič nepíše. Traky boli povrazy široké asi 4-5 cm a po50

užívali sa na upevnenie chrbtového koša na nosenie tovaru na predaj
z dedín do miest alebo už zakúpeného tovaru späť domov. Koše vyrábali košikári a ich veľkosť bola taká, aby vyhovovala chrbtom žien, teda
rôznych veľkostí a v súčasnosti ich už nemáme možnosť vidieť. 		
Výraznou postavou mesta Banská Bystrica bol invalid z I. svetovej vojny Ž. K. Našľapoval na jednu nohu a aj ruku mal na tej istej strane tela
postihnutú. Preto, ako viem, nikde nepracoval a prespával na povale
domu, ktorý stál pri moste medzi mestom a Huštákom. Dá sa povedať,
že sa celkom legálne živil drobnou šmelinou. Keď niekto potreboval potravinové lístky alebo lístky potrebné na kúpu textilného tovaru, on ich
vždy mal. Lístkový systém bol zavedený po skončení vojny a zrušený bol
1. júna 1953. Raz počas vojny a veľkej zimy sa stalo, že na ulici zaspieval
maďarskú hymnu, čo bol pomerne veľký priestupok, za ktorý ho uväznili. Hoci na fronte boli Slováci a Maďari spojencami Nemecka, v skutočnosti veľkými priateľmi neboli. Keď ho však prepustili z väzenia, zistil, že zima ešte stále trvá, a preto opäť zaspieval maďarskú hymnu. Za
tento priestupok ho však už neuväznili, a tak sa stal jediným občanom
mesta, ktorý mohol v meste túto hymnu spievať na verejnosti.
Pre mňa ako dieťa bol počas SNP mimoriadnou udalosťou nálet nemeckých lietadiel na Banskú Bystricu. Leteckému poplachu, ktorý bol
vyhlásený ešte ráno okolo 10. hodiny a trval už asi 5 hodín, prakticky
nikto nevenoval pozornosť. Ja som sa hral na ulici pred domom, keď
som v tom spoza Urpína uvidel prilietať tri nemecké lietadlá. Jedno
z nich bolo dvojtrupé a zvyšné dve boli asi stíhačky. Zrazu sa to dvojtrupé lietadlo odčlenilo od ostatných dvoch a o chvíľu bolo vidieť, ako
zhadzuje na mesto asi tri bomby. Ja som si v tom okamihu ani neuvedomil, čo sa deje, až kým môj starší brat nezačal volať, že nás bombardujú.
V tej chvíli som sa spamätal a vbehol do domu. Nemci sa asi snažili
zbombardovať budovu Stredoslovenských elektrární, ktorá bola v tom
čase úplne novou a najväčšou stavbou v okruhu, kam dopadali bomby.
Postavená bola približne v roku 1943. No ako to už býva, poškodená
nebola.
Záverom ešte niečo o mestskom parku. Je silne zdevastovaný, a to je
škoda. Ja ako školák a študent som deväť rokov bol dennodenne v kontakte s týmto parkom. Park strážili asi traja strážnici – hájnici, ktorí
ako dôchodcovia radi posedávali na lavičkách. My školáci sme zase radi
chodili po trávnikoch a zbierali šťaveľ. Chodiť po trávniku bolo zakázané
a pre nás aj preto tak veľmi zaujímavé. Bol to jeden z hlavných dôvodov,
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prečo sme takto porušovali predpisy parku a nútili hájnikov, aby sa nás
z trávnikov snažili vyhnať. Raz v týždni sa v hudobnom pavilóne v strede parku konal koncert vojenskej hudby. Program koncertu bol propagovaný na mestskom úrade. V deň koncertu vyšla pochodovým krokom
z radvanských kasární do parku (1, 1 km) vojenská hudba nasledovaná
koníkom, ktorý ťahal za sebou vozík naložený stoličkami pre hudobníkov. Deti prakticky na celej ceste od kasární až po park sprevádzali
túto hudbu, a tak sa aj ony podieľali na vytváraní koncertnej atmosféry.
Po príchode hudobníkov na miesto koncertu si jedna časť návštevníkov
posadala na lavičky okolo pavilónu a druhá časť sa prechádzala po kruhovom chodníku okolo stredu parku s hudobným pavilónom. V súčasnosti sa už koncerty v parku dávno nekonajú a ani hudobný pavilón už
neexistuje. O tom, kedy bude nový pavilón opätovne postavený, sa dá
dnes len uvažovať.
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Elena Šupolová:

Tradičné podujatia a verejné oslavy v Podlaviciach
Rada by som opísala kultúrne podujatia a oslavy v našej prímestskej
časti Banská Bystrica – Podlavice, vtedy v obci Podlavice, o ktoré sa
zaslúžili vtedajší učitelia: pán Ján Švec, vtedy riaditeľ ZDŠ, a jeho manželka, pani učiteľka Vierka Švecová. Hoci som už sama na dôchodku,
dodnes s láskou spomínam na svojich učiteľov, ktorí boli dušou našej
vtedy ešte dediny Podlavice a udávali tón kultúrno-spoločenským akciám.
Ja som ako šesťročná nastúpila k našej pani učiteľke ako prváčka
a veru dnes sa už takí učitelia asi nerodia. Mala veľmi dobrý prístup a
bolo jej jedno, či dieťa bolo chudobné (lebo v 50. rokoch o takých núdza
nebola), či bolo cigánča (a tých sme mali v našej škole neúrekom), alebo bolo z lepšej rodiny. Bola ku všetkým láskavá ako matka; keď sme
nemali desiatu, doniesla nám aspoň kávu alebo kakao s kúskom chleba.
Naučila nás prvé písmenká, naučila nás všetkých čítať, písať a hlavne
nás naučila prejavovať úctu a lásku voči starším. To však píšem len preto, aby ste vedeli, aká to bola múdra a dobrá žena, no bola hlavne aktívna, a tak v našej dedine sa neustále niečo konalo.
Začínalo sa to fašiangami. Povymýšľala rôzne masky, ktoré aj samozrejme ušila, a taký nástup masiek (niekedy aj viac ako 50) bol veľkolepý, takže už od obeda sa obsadzovali miesta. Okolo celej sály sedeli staré tetky, fašiangovali fašiangovníci, pochovávala sa basa. Podlavické a
pršianske fašiangy navštevovali aj hostia z okolia. (Teraz znovu už piaty
rok sa v našej prímestskej časti obnovila tradícia pochovávania basy).
Nasledovali oslavy MDŽ, kde deti pod vedením jej a pána riaditeľa,
ktorý viedol spevácky súbor, boli ozaj na vysokej úrovni. Vždy boli ocenené viacnásobné matky, ktorým svojim programom vzdali hold.
Keď už spomínam na pána riaditeľa Šveca, spolu s ním sme sa zúčastňovali „Súťaže tvorivosti mládeže“ v zborovom speve, so sprievodom
harmonikárov, žiakov našej školy. V súťažiach sme sa stále umiestňovali na popredných miestach. Takisto musím pripomenúť, že náš spevokol
sa zúčastňoval na rôznych akciách, ktoré sa uskutočňovali na našom
MNV (svadby, uvítanie detí do života, atď. ).
1. máj, to bola u nás veľká udalosť. Už v predvečer 1. mája sme sa
stretli na dedine pri tabuli padlých hrdinov druhej svetovej vojny a ráno
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svorne celá dedina išla na oslavy do Banskej Bystrice, samozrejme pešo.
Hlavne dobrovoľne bez donútenia, nie ako to teraz deklarujú, že nás nútili. Nás teda nie! Spolu sme prešli sprievodom cez námestie a mnohí z
nás išli rovno na bystrický amfiteáter, kde bol celé popoludnie kultúrny
program.
O tom, že Podlavičania boli aktívni, svedčí aj účasť na Československej spartakiáde, kde sa naším ženám pod vedením pani učiteľky Vierky Švecovej podarilo prebojovať až do Prahy. Musím spomenúť, že v
tom čase bol jediný televízor v dedine, a tak nám teta Dlhošová vyložila
televízor do okna a samozrejme, kto sa pretlačil medzi prvými, mohol
túto udalosť sledovať a pozerať na naše podlavické ženy na obrazovke.
Klamala by som, keby som povedala, že sme ich aj uvideli. Už si na to
totiž nepamätám.
Chcela by som pripomenúť hranie divadla v prírode (v Malej Kyncľovej, terajšom lesoparku). Pani učiteľka nám pošila všetkým na vystúpenie kostýmy a jej syn nás povyvážal do Malej Kyncľovej na bicykli.
Režírovala a pripravovala ochotnícke divadlo v Podlaviciach, ktoré v
tom čase bolo na vysokej úrovni. Nepotrebovala žiadnych sponzorov,
všetko zabezpečila sama so svojou rodinou.
V 60. rokoch pri otvorení nášho nového kultúrneho domu, ktorý
si postavili občania Podlavíc svojpomocne v rámci akcie Z, pripravili
spolu s manželom a učiteľským zborom veľkolepý kultúrny program,
ktorého sa zúčastnil aj kambodžský princ Norodom Sihanuk a program
snímala aj Československá televízia. Mohla by som o aktivitách týchto
dvoch neskutočne zanietených ľudí ešte veľa písať, urobili ozaj veľa pre
našu dedinu a možno by boli urobili ešte viac, ale keďže boli hlboko
veriaci, napriek ich zásluhám, napriek ich čistému charakteru, napriek
tomu, že sa vo veľkej miere podieľali na stavbe novej Základnej školy,
im už nebolo umožnené v nej ďalej pracovať. Obidvaja už dávno umreli,
no ja ani mnoho mojich spoluobčanov nemôžeme na nich zabudnúť.
Pokladala som si za povinnosť o nich napísať, aby ste vedeli, akí
vzácni ľudia žili medzi nami, a až keď ich už tu niet, vtedy si na nich s
láskou spomíname.
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Kapitola V
Mimoriadne udalosti

Milan Magula:

Kupovanie duší
„ Nebo, peklo, raj, sem si dušu daj!“– znela detská riekanka a k nej
si deti zhotovovali papierovú skladačku. Umne zhotovený štvorkvadrant bol v deliacich rovinách vymaľovaný ako nebo modrej farby s hviezdičkami a v pravom uhle pootočená druhá rovina bola červená ako plamene v pekle. Šikovnejší hráči do maličkej plôšky pekla nakreslili aj
rohatého čerta, ba i kotol. Na detských prstíkoch nastrčené papierové
kvadranty boli k sebe pritisnuté, aby si spoluhráč svoju cestu vybral slobodne. Keď s detskou naivitou položil spodok dlane na niekde presvitajúcu modrú, nebeskú to dráhu, po priradení slov riekanky k jednotlivým
polohám ukrývajúcich rovín vždy sa mu ušlo len peklo. S podobnou naivitou, no s nepomerne vážnejšími dôsledkami hrali hru s deťmi aj ideológovia nezmieriteľných táborov kresťanov a neznabohov, ako komunistov nazývali vtedajším režimom prenasledovaní duchovní. Deti od
predškolského veku až po prvé sväté prijímanie alebo po konfirmáciu
boli v školách vychovávané v kresťanskom duchu. Aj mimoškolská športová, ale aj umelecká činnosť bola organizovaná a financovaná cirkvami. Odlúčením sa Československa od kapitalistickej časti sveta postupne prechádzala moc do rúk ľudu. Nie len proklamatívne, ale reálne. Tak
aj školstvo a prípravu mládeže začali riadiť svetské inštitúcie. Odbory
školstva príslušných národných výborov. Z novovzniknutých pedagogických fakúlt prichádzali do škôl učitelia, pôvodne zväčša kresťania,
s naučenými vetami z marxizmu-leninizmu, s vedomosťami o vzniku
vesmíru, možnože trochu povrchnými, ale predsa aj s poznatkami o teórii relativity. Oveľa ťažším kalibrom v boji proti cirkevnej hegemónii
boli politické školy, pripravujúce zväčša osvedčených a šikovných robotníkov, technikov, ale aj občanov s čistým kádrovým posudkom z radov pracujúcej inteligencie. Politická elita národa bola pripravovaná
v Sovietskom zväze. Knihy a učebnice prechádzali vývojom závratnou
rýchlosťou. Chlapcom, ktorí si pri náboženských obradoch s pýchou obliekali miništrantské rúcha, bujnela konkurencia z radov spolužiakov
v pionierskych rovnošatách. Prvé sväté prijímanie od roku 1953 najmä
v mestách nahrádzal slávnostný pioniersky sľub. Červené pionierske
šatky, od strednej školy modré zväzácke košele, boli symbolom čestnosti, statočnosti a pokroku. Mládež od útleho veku vychovávaná v duchu
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socializmu mala okrem športovísk k dispozícii knižnice, krúžky šikovných rúk, divadelné krúžky, ľudové školy umenia, ale aj s obľubou navštevované tanečné školy, pripravujúce budúcich maturantov na stužkovú slávnosť. Urobiť si hanbu pred rodičmi či nebodaj frajerkou
neokrôchanosťou a zamenením si valčíka s tancom „Medveďku, daj labku“, chcel len málokto. Tanec bol na najvyššom vrchole rebríčka spoločenského diania más. Nielen medzi mládežou. Okrem možnosti stretávania sa v kultúrnom prostredí, v primeranom oblečení so šancou
blysnúť sa dákou odlišnosťou, vypiť si kvapku alkoholu bez opovrhnutia
spoločnosťou a hlavne počúvať dobrú muziku naživo hrajúcim orchestrom, a keď sa podarí, tak aj zatancovať si, málokto si to dal ujsť. Čaje
o piatej, to boli stretnutia priateľov, lások, ale aj starých mládencov vyhlasujúcich: „My netancujúščij, my je. ci“. Pre obľúbenosť čajov okrem
Parkov kultúry a oddychu začali ichorganizovať aj rôzne spoločenské
organizácie, ale aj hotely a reštaurácie. Ľudové školy umenia plodili
muzikantov. Vznikali hudobné telesá najrôznejšieho zloženia a žánru.
Ak platí „Čo Čech, to muzikant“, tak je isté, že „Slovák ľúbi víno, ženy
a spev“. To všetko ponúkala konkurencia popoludňajších a večerných
omší. Horšie to bolo s predpoludňajšími nedeľnými omšami. Ideológ
poznajúci čaro „ veľkej omše“ a mariášu zakontroval. Na plagátoch aj
plagátikoch po celom meste sa zjavil neobyčajný oznam. „Reštaurácia
Perla Vás srdečne pozýva na pravidelné nedeľné predpoludňajšie čaje
o 10. hodine. Do tanca a na počúvanie hrajú najlepšie bystrické orchestre so svojimi sólistami. O občerstvenie postarané. “ Stará Perla bola
vlastne veľká spoločenská sála bývalej továrne Perla a čupela vo dvore
medzi terajšou pivárňou Perla a rohom súčasného Prioru. Nebolo to
bohviečo, ale účel svätí prostriedky. Istotne by bolo príjemné pospomínať mená dôverne známych kapelníkov, muzikantov, spevákov a zabávačov. No zabudnutie na jediného z nich by sa rovnalo smrteľnému
hriechu, a toho sa treba báť. Tak nás to učili. To isté platí o bystrických
hoteloch, reštauráciách a jedálňach, krčmičkách a hostincoch. Vznikali
a zanikali, krášlili sa i zapadali prachom až do zabudnutia. No sú tu
i stálice. Vždy dôstojné, elegantné a obľúbené. Medzi dvoma vojnami sa
v mestách na Slovensku aj v Čechách s obľubou dávali do názvov inštitúcií, ulíc, kultúrnych ustanovizní a domov prívlastky národný, národná… Bystrica nemohla byť výnimkou. Ešte dnes žijú medzi nami spoluobčania oveľa dôvernejšie poznajúci onú kultúrnu, ubytovaciu,
stravovaciu a spoločenskú ustanovizeň s ušľachtilým prívlastkom, než
57

ja, ktorý som chvíle strávené na jej útrobách nasával plným dúškom ako
odrastený capart materské mlieko. Čo čert nechcel, jej poloha bola presne uprostred cesty od malej stanice, z ktorej som sa denne vracal zo
školy, neskôr z práce, ale aj z vojenčiny, do domu, v ktorom som býval.
Kontroly vyučujúcich zo Zvolena nehrozili. Po úmornom dni v školských laviciach či dielňach a rozcvičke vo vlaku, partia mariášu na balkóne s dobrým výhľadom do kaviarne, nás zbavila stresu a fľašková Plzeň či Budvar nám dobili vybité batérie. Pivo týchto značiek dostávali
v tých časoch niektorí žalúdkari na recept v lekárni, u Arpyho, barmana
v tejto časti národnej inštitúcie a za jedného z hlavných aktérov kartových orgií sme zaplatili 3 koruny aj s tringeltom. Niečo sa šuškalo, niečo
bola pravda, ale o fazuľky páni v lóžach nehrávali. Kaviareň na prízemí
bola teritóriom troch kategórií. Najdôležitejšou, aj keď nie tržby lámajúcou, bola kasta bystrických štamgastov. Spoločenské oblečenie adekvátne ročnému obdobiu a príležitosti bolo samozrejmosťou rovnako ako
decentné správanie. Svoje pelechy by rozoznali aj poslepiačky sedacím
svalom. Spisovatelia, umelci, bankoví úradníci, športovci, bonviváni
najrozmanitejších odtieňov, cháska, ktorej nič neuniklo, o všetkom vedela a všetko šťavnato oviala. Druhou, nie menej zaujímavou kategóriou
bol obsluhujúci personál. Páni v rokoch, s frajerskými fúzikmi boli oblečení v čiernych oblekoch, príležitostne v smokingoch, bieloskvúcich
sa košeliach s vkusnými manžetovými gombíkmi. Ich ľavé predlaktie
nonšalantne nosilo biely obrúsok ako erb svojho cechu. Nad erbom držala netrasúca sa ruka tácku s objednanými nápojmi. Milý, nevtieravý
úsmev a jemný humor týchto pánov bol jedným z činiteľov, pre ktoré sa
hosť v tých priestoroch cítil príjemne. S ľahkosťou prefíkanej šelmy,
no bez urážky hosťa dokázali riešiť ošemetné situácie, ktoré sa občas
pritrafili hosťom z tretej kategórie. Boli to náhodní návštevníci prespávajúci v hoteli nad prízemnou časťou, Bystričania niečo oslavujúci či
žiaľ zapíjajúci, alebo plniaci iné, zväčša pracovné úlohy. Táto kategória
hostí často prišla do kaviarne až po obede, resp. po večeri v susediacej
jedálni. Kuchyňa ako väčšina jej menovkýň bola pre hostí tajničkou, na
ktorej vylúštenie bol potrebný cit čitateľa jedálneho lístka, jemný čuch
poznajúci vôňu prepáleného oleja a rozďavené chuťové kanáliky odlišujúce pravú sviečkovicu od falošnej. Keď mal šéfkuchár dobrý deň, a to
bolo takmer vždy, hostia z malej aj veľkej jedálne odchádzali so slastným úsmevom. No nie personál kuchyne, no vlastná, pred bohom prisahajúca manželka však dokáže pokaziť reputáciu. Smola je, keď nesko58

ro na večeru príde neohlásene poslankyňa národného zhromaždenia.
Ešte väčšia, ak aj obsluha pri stole je náhradníčka za spokojne si bafkajúceho vrchného na dvore. Chudák šéfkuchár už nemá žiadaný drahý
kus mäsa a situáciu zachraňuje svedomitou prípravou, krásnym obložením a osobným prinesením na stôl. Zdvorilo položí ohromne vyzerajúci
tanier pred namrzenú dámu v tmavom kostýme, zaželá dobrú chuť
a s ubolenými blatfúzovými nohami odcupká za lietačky. Trápi ho svedomie a schodok v peňaženke po popoludňajšom preferanci. Už mal
výhovorku skoro domyslenú, keď ho dverami skoro prevrátila učnica.
„Kam sa rútiš?“ zrúkol, ale pri pohľade na ňu mu ľavým bajúzom cuklo.
„Tá súdružka chce s vami hovoriť“, oznámila trasúca sa dievčina a pratala sa z dverí. Spravodlivo namosúrený vpochodoval k stolu, nad ktorým sa vznášala ťažko definovateľná aura. Úsečné, no konkrétne slová
o nekvalitnom mäse vydráždili majstra minútok tak, že ledva lapal dych.
Bez škrupúľ poukázal na umelecké dielo, čo vytvoril, a monológ ukončil
slovami: „Inakším hosťom som jedlá pripravoval a boli spokojní. Žer, čo
ti dávam, alebo vypadni“. Jeden z nich vypadol. Aj keď sa hovorí, že
každý je nahraditeľný, dobrý šéfkuchár ťažko. Ešteže v útrobách tejto
„národnej“ budovy bol bar. A dobrý bar. Lebo len v dobrom bare dostanete minútky aj ráno o tretej. A do zariadení tejto kategórie „papaláši“
nechodili. Aspoň nie spolu s verejnosťou. Od tých čias boli spokojní
hostia a aj kuchár si polepšil. Nemusel si dávať pozor na zobák, pri práci mohol fajčiť a sem-tam mu aj hostia niečo poslali. Vďační Bystričania
postavili pred príjazdom do mesta od Zvolena sochu ženy na pylóne.
Žeby nejakej konkrétnej?
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Elena Antalová:

B. B. 1953

Neďaleko Hrona stavajú väzni tehlovú bytovku. Okolo stavby si pod
dohľadom dozorcov zhlobili drevený plot a nad ním natiahli pichľavé
drôty. Denne okolo neho – do školy, zo školy, ba ešte aj popoludní chodí
(lebo musí) Elena na prechádzku so sestrou v hlbokom kočíku. Ulica,
na ktorej s rodičmi a súrodencami býva, neskôr premenovaná na ulicu
ČSA, sa pôvodne volala Nádražná (nie Staničná, lebo v tom čase bolo
ešte „nádražie“ spisovným slovom) a navyše pred ňou, oddelené len vysokými lipami a úzkym parčíkom, „bežali“ koľajnice z takzvanej Veľkej
(nikdy nebola veľká) na Malú stanicu. Dnes by ste tam koľajnice, pravdaže, hľadali márne, rovnako staré lipy, parčík a píla dávno zmizli. Aj
Hron „posunuli“ ďalej. Všetko to bolo dávno…
Kedysi tam, kde stavba rástla, teda medzi „železničiarskym“ a „mestským“ domom, bývala veľká oplotená záhrada. A bytovka, ktorú na jej
časti „mukli“ postavili, je vlastne už tiež stará…
Odkiaľ a prečo sa v päťdesiatych rokoch na ulici, vtedy takmer na
okraji mesta, vzali ľudkovia za ohradou? Sú nakazení? Preventívne oddelení? A prečo ich museli obkolesiť až dvojnásobnou zábranou? Veď
dozorcovia majú zbrane a sú tam aj psy… Veď to je hrozné, keď na vás
v jednom kuse mieria samopalmi a ten drôt môže človeku krížom-krážom potrhať kožu… A prečo sa všetci susedia tvária, že sa tá bytovka
stavia sama?
Odpovede sa dievčaťu nedostáva. Spýtať sa nemá koho. Stojí pri diere v plote, chcela by pochopiť, čo sa to deje, a prečo sú vlastne ľudia
uväznení za pichľavým plotom. Rada by videla aspoň tvár niektorého z
nich. Tlačí líce na plot, aby aspoň jedným okom zachytila, čo sa deje na
druhej strane.
– To sú zločinci, – odrazu sa pri nej vynorí mládenec, čo býva s rodičmi za traťou na píle. Keď bola druháčka a matka ju pustila korčuľovať
sa na zamrznutý Hron, čo lemoval pílu, prelomil sa pod ňou ľad. Voda
pod ním bola nízka, takže bola mokrá len po pás – „krasokorčuliarska“
sukňa a cvernové pančuchy boli však premočené od ľadovej vody. Bála
sa ísť domov, pritúlili a vysušili ju Krútelovci, vzdialená rodina z píly.
Desila sa, že ju uvidia chalani, teda aj on… Už vtedy to bol štrnásťročný
„starec“. – Pétépáci, – dodáva. Tomu Elena už vôbec nerozumie.
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– Vozím sestru, – nevie, čo na to povedať, preto povie toto.
– Nevrav, vážne? – vykriví ústa do grimasy. Vysmieva sa jej, veď je
to skutočne na smiech a do plaču, má oči a vidí, že vozí sestru. Veď ju
tadiaľto vozí každý deň. Som vážne otrasná, zúri, nahnevaná sama na
seba, zasa sa mu podarilo urobiť zo mňa hlupaňu.
– Sú to nepriatelia ľudu, Icuška! – nazve ju menom, ktoré jej dal
voľakto z maďarskej vetvy rodiny a ktoré neznáša.
– No a čo keď? – stále nevie, o čom študent hovorí, ale to, že ju nazval „Icuška“, ju rozčúlilo. – Volám sa Elena a mám iné starosti!
– Aké? – vyzvedá.
– Vravím, idem. – Zaprie sa do ťažkého pleteného kočíka, ale kolesá
sa jej spomedzi zvyškov stavebného odpadu aj tak nepodarilo uvoľniť.
On nadvihne zadné kolieska a hneď kočík s jej sestrou vyslobodí. – Že
ďakujem, – dodáva ešte na jej adresu.
– Ďakujem, – nevľúdne po ňom zopakuje, a potom jej to dochádza.
Ero – lebo tak sa veľký brat spolužiaka Mišuru z píly volal, zas vie viac
ako ona! Prekukol ju, vie, že si chodí obzerať tých „pétépákov“! Sleduje
ju? Prečo? – Servus, – snaží sa ona rozlúčiť a čím skôr zabudnúť na nepríjemnú situáciu. Znovu sa zaprie do kočíka a skúša Mišurovho brata
obísť. Kočík so zvyškami piesku a štrku, čo sa zachytili v kolesách, naďalej spieva svoju ťažkopádnu pesničku a Ero ju zarazí:
– Neber všetko tak vážne, Icka. Vlastne Elenka. A vydrž, vyčistím
tie kolieska.
– Pánabeka, – povedala si, ale len v duchu. – Myslí si, že keď je
starý…
– A neobsmŕdaj tu, dobre? Nemajú to radi, – zazrie smerom k ohrade.
– Mhm, – prikývne, ale v duchu spriada plán. Je jej tých mužov
ľúto. Nie sú hladní, smädní? „Jedlo, voda, cigarety, to je pre robotníka
základ“, počula kdesi.
Jedlo. Cigarety… Otec má v nočnom stolíku nejaké cigarety. . . Diera
v plote je dosť veľká…
A tak, keď je doma „čistý vzduch“, s roztrasenými nohami berie otcovi zo zásuvky v nočnom stolíku Bystrice. A starostlivej matke zo špajze jednu nožičku klobásy.
Prestrčí cigarety cez dieru v plote vtedy, keď si myslí, že sa ozbrojený
dozorca nepozerá. Pes asi leží dosť blízko, ale len zavrčí a upokojí sa.
Cigarety prešli.
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Bielovlasý muž z druhej strany plota sa zohne, škatuľka s cigaretami
mu akiste dopadla k nohám. Keď sa jeho zvráskavená tvár mihne popri
diere, začuje tiché „díky“.
Elenu zaplaví radostná horúčava. – Mám ešte klobásu, – šepne do
diery.
– Pes, – šepne aj on.
Ona sa obráti chrbtom k plotu a ako jej to roztrasené nohy, zrýchlený dych a ťažký kočík dovolia, ženie sa so sestrou domov. Vráti klobásu
do špajze a je spokojná ako dávno nie.
Pre tých, ktorí už nevedia: PTP (Pomocné technické prápory) boli
pracovné útvary česko-slovenskej armády v rokoch 1950-1954. Boli
v nich sústredení občania tzv. politicky nespoľahliví, využívaní na nebezpečné práce.

Nádražná ulica, rok 1945. Na snímke autorka s bratom Paľkom.
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Milan Magula:

Z pekla do raja
Rok 1964 bol neobyčajný a bohatý na udalosti doma i vo svete. Kontinenty postihli živelné pohromy a katastrofy. Mimoriadny pokrok dosiahlo ľudstvo v kozmických letoch s ľudskou posádkou. Nevedno, či
to súvisí s generačnou, no istotne s politickou výmenou štátnikov, ktorá zaplňovala dennú tlač. Československo aj napriek veľkým škodám
v poľnohospodárstve na jar a začiatkom leta prežívalo úspešný rok.
Letné prázdniny boli v plnom prúde. Bystrické námestie žilo prípravami na veľké dni. Morový mariánsky stĺp po 245 rokoch začali búrať. Organizátori osláv mu našli nové miesto na voľnom priestranstve
hradného areálu nad tržnicou. Nemôže predsa narúšať scenériu filmových dokumentov a fotografií, ktoré obletia celý, nielen socialistický
svet. Najvyšší predstaviteľ Sovietskeho zväzu kývajúci z tribúny oficiálnym hosťom by vyzeral pod Pannou Máriou prinajmenšom groteskne.
Monumentálna tribúna stavaná pod Hodinovou vežou bola najsledovanejšou a najstráženejšou stavbou mesta. Fasády meštianskych domov dostávali nový šat. Asfaltovali sa príjazdové cesty, parkové úpravy
boli nevídané. „Takú peknú sme Bystricu ešte nemali, “ hovorili skôr
narodení. Mládež bola na svoje mesto pyšná. Obchody so slávnostne
upravenými výkladmi pôsobili honosnejšie, nevraviac o dostatku bežne
nedostupného tovaru. Za lešeniami upravovaných domov sa diali veci
doposiaľ nevídané. Rodiny obývajúce byty s oknami na námestie navštevovali osoby, poverené úlohami smerujúcimi na ochranu a obranu
účastníkov osláv. Zonácia priestranstiev určených na manifestáciu bola
vykonávaná v súčinnosti s výberom účastníkom osláv.
Pripravovaný program bol tiež veľkolepý. Sobotný letecký deň na
letisku Sliač ponúkal prehliadku najnovšej bojovej techniky, ako aj historických bojových prostriedkov operujúcich v priebehu Slovenského
národného povstania. V nedeľu na hlavnom námestí v Banskej Bystrici
pomenovanom podľa tejto dejinnej udalosti mali oslavy vyvrcholiť za
účasti všetkých žijúcich účastníkov povstania, čelných predstaviteľov
nášho štátu a významných hostí zo zahraničia. Zvláštna pozornosť bola
venovaná priestranstvám a objektom, v ktorých sa počítalo s osobnou
návštevou prezidenta Československej republiky Antonína Novotného
a 1. tajomníka ÚV KSSS a predsedu Rady ministrov ZSSR Nikitu Serge63

jeviča Chruščova. Na ubytovanie a stravovanie boli vybrané reprezentačné priestory v kúpeľoch Sliač a hotel Národný dom v Banskej Bystrici. Štamgasti Národného domu mali obmedzený prístup do svojich
lóží už týždeň pred príchodom návštevy. Ich vysedené miesta v bordových boxoch rozpárali hľadači nástražných systémov ako perinbabkine
periny. Nič nebolo ponechané na náhodu. Deň D bol tu a bol naozaj
vydarený. Slnkom ožiarené predpoludňajšie námestie bolo plné vďačných občanov, pionierov a zväzákov v rovnošatách, uniformovaných aj
neuniformovaných vojakov a policajtov. Priestory okolo hlavnej tribúny
boli starostlivo obsadené ľuďmi najdôvernejšími, tvoriacimi koridor od
Kapituly k tribúne. Napätie účastníkov osláv bolo možné krájať, keď
z ampliónov mestského rozhlasu začuli volanie na slávu Sovietskemu
zväzu a jeho hrdinskému ľudu, starostlivo nacvičené žiakmi škôl, a reportéra, oznamujúceho, že auto s drahým N. S. Chruščovom prichádza
Kapitulskou ulicou na námestie k hlavnej tribúne. Opancierovaný čierny
kabriolet Čajka zastal vedľa chodníka, pár metrov nižšie od schodov do
kostola susediaceho s domom obhospodarovaným Verejnou bezpečnosťou. Mali v ňom zriadenú mestskú záchytnú stanicu pre opilcov. Práve
vtedy však v ňom uplynul povinný pobyt Karčimu, pehavému cigánovi
s červenými brčkami, inak slušnému a pracovitému otcovi rodiny. Poctivo oslávil predvečer výročia povstania, no po svojich už domov nedošiel. Pouličná hliadka ho zbalila skôr, než stačil prejsť mostom na Žlté
piesky. Po zodpovednej nočnej službe a povinnej rannej hygiene boli
policajti aj zdravotná sestra šťastní, keď ich opúšťal posledný návštevník. Z tmavých priestorov záchytky si veľkú drevenú bránu otváral už
sám. A bol na slobode. Ranné modlitby odriekané do vikslajvandového
matraca, aby mu Boh odpustil a žena ho nebila, asi pomohli. Naopak.
Po noci strávenej v pekle cez ranný očistec spytovania svedomia sa ocitol v raji. A jeho, poctivo platiaceho členské známky komunistu, za jasotu davu ľudí v ňom víta najvyšší ateistický svätý, vystupujúci z čierneho
tátoša v bielom klobúku so širokou strechou sťa svätožiara. Ani nevedel
ako, no z úst sa mu vydralo: „Nikita, zdrastvuj!“ Kým sa ochranka spamätala, mal na ňom zakliesnené ruky a špúlil ústa na sladký, šťavnatý
trojbozk. Ako dôstojne a veselo sa oslavy začali, tak sa aj skončili. Hroziace politické fiasko zahral Karči do autu slávnym výrokom: „Ryšavého
cigáňa stretnúť – šťastie ťa neminie!“ Organizátorom osláv by sa nebol krvi dorezal, no scenárista Život s veľkým Ž nedopustil pohromu
na nich, ani na Karčiho s rodinou. N. S. Chruščova a jeho suitu na spia64

točnej ceste do Moskvy už kvárili onakvejšie starosti. Ich vyvrcholením
bolo penzionovanie dobrácky sa usmievajúceho, plešatého gaspodina
s prasacími očkami a zvedavou bradavicou vedľa nosa a byrom naordinovaná spokojná staroba na rodinnej dači neďaleko Moskvy. Popri
spomienkach a veselých zážitkoch z oficiálnych návštev, presláveného
vystúpenia na pôde OSN, kde silu svojich argumentov zatĺkol opätkom
vlastnej topánky o rečnícky pult, ako zlatý klinec jeho hviezdnej životnej
dráhy žiari stretnutie s Karčim na bystrickom námestí.
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Kapitola VI
Školské príbehy

Eva Furdíková:

Moje školské roky
Prvou školou, vlastne škôlkou, do ktorej som chodila, bola materská
škola, čiže „óvoda“, ktorá bola aj prvou detskou opatrovňou na území
Slovenska, a bola to asi jediná škôlka v predvojnovej a vojnovej Banskej
Bystrici. Z Hronského predmestia, kde sme bývali, nás s bratom každé
ráno odviedla do škôlky pomocnica Anka, ktorá ostala aj po vojne, keď
sa vydala a mala vlastnú rodinu, našou blízkou osobou. V ruke som
niesla v košíku desiatu pre mňa i brata, lebo škôlka fungovala len dopoludnia. Deti nedostávali v škôlke stravu a ani tam nespali. Slúžila naozaj
len na prípravu detí pred vstupom do školy, a tak plnila starú požiadavku J. Á. Komenského, že dieťa má ísť do školy pripravené. Do prvej triedy ľudovej školy som bola zapísaná, ale nástup do školy 1. septembra
1944 sa neuskutočnil pre povstalecké a vojnové udalosti. Až po skončení vojny, ktoré bolo v Bystrici slávnostne vyhlásené z balkóna vtedajšieho vojenského veliteľstva, kde som bola s otcom, sa mohol začať školský
rok. No tento krátky, iba 6 týždňov trvajúci prvý rok môjho školského
vzdelávania dopadol takmer katastrofálne. Príčiny boli viaceré. Škola
v hradnom areáli, ktorá bola do skončenia vojny cirkevnou katolíckou
školou, sa stala štátnou, a nás učila mníška, ktorá nemala pochopenie
pre konfesionálne zmiešané zloženie triedy, navyše, ak sa dobre pamätám, učila nás globálnou metódou (nie po písmenkách, ale celé slová),
takže som sa nenaučila dobre čítať a písať a mala som prepadnúť. Nezabudnem na deň, keď sa to otec dozvedel; ako ma vzal za ruku a poďho
do školy za riaditeľom Slivkom. Urobil čestné vyhlásenie, že sa cez
prázdniny doučím učivo z prvého ročníka, a tak ma zachránil nielen od
straty jedného roka, ale aj od hanby, že som repetentka. Až neskôr som
sa dozvedela, že sám opakoval prvý ročník elementárnej školy vo Zvolene ešte na konci 19. storočia a nechcel, aby jeho mladšiu dcéru postihlo
to isté, lebo vedel, že to môže byť nešťastný začiatok môjho vzdelávania.
Hoci otec opakoval prvú triedu, dobre absolvoval reálne gymnázium
v Kremnici a Kráľovskú technickú univerzitu v Pešti skončil ešte pred
začiatkom I. svetovej vojny dokonca s vyznamenaním. A tak som celé
prázdniny každý deň sama ako 7-ročné dieťa chodila z Hronského predmestia, cez „štreku“ a most cez Hron pod mäsiarskou baštou, cez Hronskú ulicu, okolo pekárne Matisovcov, hore Kapitulskou ulicou, cez ná67

mestie, Lazovnú ulicu až pod evanjelický kostol, kde v uličke pod
schodmi bývala pani učiteľka Falubová, ktorá učila pred niekoľkými
rokmi moju sestru. Neviem si predstaviť, že by dnešné deti mohli byť
v našom automobilmi prehustenom meste takto samostatne „vypustené do terénu“. Počas dvoch mesiacov som hravo zvládla všetky písmená, dokonca začiatky hry na klavíri a mohla som ostať v triede so známymi spolužiačkami. Na konci školského roka som bola ako najlepšia
žiačka triedy na slávnostnom zhromaždení v telocvični školy odmenená
knihou rozprávok „Kde bolo, tam bolo“, ktorú mám dodnes. Sú v nej
podpisy riaditeľa Alexandra Slivku, pani učiteľky – mníšky Karolíny
Cvíčelovej a predsedu Združenia rodičov a priateľov školy Františka
Kundratu, ktorý sa stal neskôr mojím svokrom. Pani učiteľka Karolínka
Cvíčelová musela byť už vtedy ekumenického zmýšľania, lebo nerobila
rozdiely medzi deťmi katolíckymi, evanjelickými či židovskými a chodila i na návštevy do rodín, dokonca aj potom, čo už nesmela učiť a bola
spolu s ostatnými mníškami-učiteľkami a zdravotnými sestrami umiestnená na hrade v Slovenskej Ľupči. Učila nás aj to, čo nemusela, napr.
správne stolovanie. Z kláštora, kde bývala, doniesla do školy svoju vlastnú večeru, ktorá bola síce studená, ale cvičeniu musela vyhovieť. Za katedru posadila jednu žiačku, ktorá jedla polievku, a ona ju obsluhovala.
Druhý chod, ktorým boli studené zemiaky, zapíjané vodou, sa ušiel mne.
Ale musela som ho jesť pekne príborom. Veľmi som sa zapotila, keďže
som dovtedy „vládla“ nožom ľavou rukou a navyše sa na mňa upieralo
niekoľko desiatok očí. Odvtedy som sa snažila používať viac pravú ruku,
hoci som nebola vyslovene ľaváčka. V povojnových rokoch organizácia
spojených národov UNRRA realizovala medzinárodnú humanitárnu
pomoc vojnou postihnutým krajinám v dodávkach potravín, obuvi, šatstva a pod. Keďže bolo všetko na prídel, na prilepšenie stravovania žiakov ľudových škôl posielali pre nás, povojnových školákov, vzácne a nepoznané jedlá. Cez veľkú prestávku v šatniach pred telocvičňou stáli
žiaci v rade. Vpredu stál na stoličke veľký hrniec naplnený kakaom alebo omáčkou z bielej suchej fazule s paradajkami a kúskami šunky a my
sme do prineseného hrnčeka dostali svoju porciu. Niekedy sme dostávali žemle so šunkou, ktorá bola vo veľkej konzerve stočená v pásoch
ako slimák s mastným papierom pomedzi, alebo donesený krajec chleba nám natreli masťou či žltým unráckym maslom. Horšie spomienky
však mám na povinné „prídely“ rybacieho tuku. Tie grimasy a to odhodlávanie sa, kým sme ho prehltli! Nepamätám sa, že by sme boli chodili
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na nejaké záujmové krúžky, ale sami vo vlastnej réžii, myslím, že na môj
popud sme ostávali v škole a nacvičovali divadelnú hru „Šípková Ruženka“. Že sme mali mať ako tretiaci na to povolenie, to nám ani nenapadlo. A tak po objavení tejto “aktivity“ nazlosteným školníkom veru nejedny gaťky neostali suché a bol aj koniec divadlu. Po absolvovaní
ľudovej školy som vychodila dva ročníky vtedajšej strednej školy v budove bývalého Štátneho dievčenského gymnázia na ulici Karola Kuzmányho, tretí a štvrtý ročník už na nábreží v budove bývalého Štátneho
učiteľského ústavu. Tu sídlili aj niektoré úrady, medzi nimi odbor školstva ONV, a tak sťažnosti na hlučné žiactvo neboli zriedkavosťou. Mali
sme vynikajúceho matematikára a triedneho Jožka Bernáta. Ak niektorá spolužiačka pri výpočtoch na tabuli neuspela, dostalo sa jej ohodnotenia: „Ty si ale, moja, drevo!“ Ale pán učiteľ chcel počuť aj z úst žiačky,
že je drevo, preto sa hneď opýtal: „Čo si?“ Niekedy však namiesto stručnej očakávanej odpovede „drevo“ vyletelo z úst zahanbenej dievčiny:
„Tvoje drevo“. Začiatkom 50. rokov v Bystrici ešte neexistovali tanečné
kurzy, a preto sme využili klavír, ktorý stál v triede nečinne, a cez prestávky sme sa učili tancovať. No raz sme nepočuli zvonenie a po príchode triedneho sme sa ozlomkrky rozutekali na svoje miesta s búšiacimi
srdcami. Triedny s prísnym výrazom a mrazivým hlasom sa opýtal: „Kto
bol za klavírom?“ S malou dušičkou som sa postavila. „Sadnúť ku klavíru!“ zavelil. „Kto tancoval?“– znela ďalšia otázka. Hriešnice sa postavili.
„A teraz hraj, a vy tancujte!“ To bol veľmi vydarený trest, lebo odvtedy
nás nikdy a nikto nepristihol po zvonení tancovať. Mali sme totižto pri
dverách vždy postavenú službu, ktorá dávala pozor na zvonenie a či sa
v blízkosti neobjavil niekto z vyučujúcich. S Jožkom Bernátom sme boli
i na lyžiarskom kurze v Hranovnici pri Poprade. Bývali sme v poľovníckej chate bývalého bulharského cára Ferdinanda Coburga. Lyžiarsky
deň na Hrebienku vo Vysokých Tatrách a umývanie v zime v prameni
pri chate patrili k nezabudnuteľným zážitkom. Aj horár z polesia, do
ktorého Hranovnica patrila, chcel obohatiť náš pobyt v krásnej prírode
zážitkom z nočnej postriežky v lese. A tak sa celá trieda za mesačného
večera vybrala do lesa, len ja som ostala v chate, lebo som mala trochu
podvrtnutý členok. Asi mi to prišlo neskôr ľúto, nuž som sa sama vybrala trochu krívajúc za nimi najprv cestou, potom krátky úsek lesom, až
som prišla na veľkú mesiacom osvetlenú čistinu. No to som sa už začala
báť, zvrtla som sa a vrátila do chaty. Po návrate spolužiačok som sa dozvedela, že veru na čistine, na konci ktorej ticho sedeli, videli jeleňa. Až
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vtedy som si uvedomila vlastnú nerozvážnosť a nezodpovednosť, veď čo
keby som bola išla ďalej a postriežka by bola spojená s poľovačkou? Nuž
mladosť-ochabosť! V spomienkach sa mi premietajú i ďalšie školské
roky, budovy, kde boli umiestnené, učitelia, ktorí ma učili a čo som si od
nich do života odniesla, šibalstvá, ktoré sme neraz vyparatili, milé i nemilé udalosti, na ktoré nespomínam najradšej. Lebo tak je to, že čo bolo
milé, to sa s odstupom času zdá ešte milšie, a to, čo bolo nepríjemné
a zlé, sa zdá ešte horšie. Ale som vďačná, že mám na čo spomínať!

Rok 1946 - Triedna fotografia (autorka štvrtá zľava v spodnom rade)
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Mgr. Emil Marcinek:

Ani dlhé roky života nemôžu vymazať
spomienky z mladosti
Takéto a podobné myšlienky som mával hlavne vtedy, keď som ako
deväťročný prišiel do B. Bystrice so svojou matkou a dvoma sestrami.
Mal som šťastie, pretože ma prijali do chlapčenského internátu Vincentínov. Budova je stále na pôvodnom mieste pri mestskom parku. V jej
priestoroch našlo v ťažkých vojnových rokoch ochranu veľa talentovaných chlapcov.
Spomínam napríklad na známeho profesora Štefana N. , ale aj ďalších profesorov, lekárov a pod. Žiaľ, ja som po troch rokoch z finančných
dôvodov musel internát opustiť a presťahovať sa do sirotinca v Radvani
nad Hronom. Batôžtek s perinkou a taštičkou dali mi na chrbát a to bolo
všetko. Mal som všelijaké pocity, ale aj strach z nového prostredia.
Veľmi som sa potešil, keď ma v sirotinci privítala moja matka. Už
tam pracovala ako pomocníčka v kuchyni a upratovačka. Dokonca mi
vybavila, že som mohol pri nej spávať v starej komôrke s práčkou. Dlho
do noci sme sa rozprávali o rôznych udalostiach, ale aj o rodnom kraji.
Rušil nás len zmätok kačíc, na ktoré v nočných hodinách útočili
myši a potkany. S úsmevom si spomínam na časy, keď som chodil do
radvanského kláštora miništrovať. Pravdaže, musel som sa najprv naučiť svoje povinnosti hovoriť v latinčine. Tak to vtedy bolo. Stalo sa mi,
že som pri prenášaní posvätnej Biblie spadol. Pravdaže, moji kamaráti
priamo v kostole sa smiali, ba priam rehotali. Chcel som to nejako odčiniť, tak som sa prihlásil, že na najbližšej púti na Staré Hory ponesiem
veľký drevený kríž. A vtedy som ani netušil, čo všetko musím postúpiť.
Bolo teplo, kráčali sme bosí a ja som bol aj veľmi hladný.
Totiž v tej dobe nebolo možné a ani povolené pred svätým prijímaním sa najesť. Sestričky nám však sľúbili, že budeme jesť až na Starých
Horách. Boli sme spokojnejší.
Ale niekde za B. Bystricou som si potreboval odskočiť. Pridal som aj
s krížom do kroku a za najbližšou zákrutou som sa pútnikom „stratil“.
Bolo to veľmi trápne a ako „odmenu“ nedostal som na Starých Horách pod zub nič. Ale keď niektoré pútničky videli, ako tam sedím sám
a obzerám sa, dali mi kúsok chleba a slaninky.
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Vtedy som prvýkrát videl prezidenta Tisu, Bélu Tuku a ďalších ministrov. Prišli nás asi povzbudiť.
Jedného dňa som zachytili vzdialené zvuky dychovky. Rýchle som
vybehol na dvor a opretý o plot som čakal. Nedá sa opísať, čo som uvidel. Vpredu ozdobený kríž, za ním kňaz a pútnici. Chlapi mali poväčšine
čižmy, nad nimi široko povievajúce gate, vyšívané „fertuchy“ (zástery).
Cez plecia prehodené kabanice a na hlavách čierne klobúky.
A tie ženy! To bola krása a nádhera. Pripomínalo mi to voňajúcu
rozkvitnutú lúku. Boli unavené, ale nevzdávali sa. Veď cieľ púte sa blížil. Moju pozornosť zrazu upútala jedna ženička. Skríkol som a zavolal:
Tetka moja (otcova sestra), tu som, vidíte ma? To som predsa ja, ako ste
mi vravievali – Milko. Aj vtedy na cintoríne v Lučenci, keď ste ma ako
štvorročného pevne držali, aby som vo veľkom zúfalstve a žiali neskočil
za otcom do hrobu.
Moje volanie však v tom hluku zaniklo. Hudba hrala a pútnici spievali.
„Ave, Ave Maria, zaznej vrúcny hlas…“ Zvuky sa vzďaľovali. Zostal
som sám a veľmi som plakal. Išiel som si sadnúť pod „našu“ lipu. Krásnu a mohutnú. Ona vždy vypočula naše bolesti, sklamania i tajné milostné vzdychy.
Lipa je stále na svojom starom mieste. Dúfam že nebude nikomu
zavadzať. Pred rokmi zbúrali budovu sirotinca a teraz je tam samá burina.
Bolo by nespravodlivé zabudnúť tiež na naše sestričky Vincentky.
Bolo vojnové obdobie, ale čo mohli, to nám dali.
Nie, nedá sa zabudnúť napr. ani na Vianoce r. 1942 a na lúčenie
v septembri 1943. Vtedy so slzami v očiach sme spievali: „Hojže, Bože,
jak to bolí, keď sa junač roztratí. “
Áno, roztratili sme sa, tak to muselo byť. Ale dostali sme dobré základy a tie nám v živote pomáhali. Ďakujem za seba aj za ešte žijúcich
priateľov zo sirotinca v Radvani, ale aj priateľov z Vincentína. Už sa síce
nestretávame, ale čo-to vieme o sebe a vedia to aj naši najbližší. Je to
dobrý pocit.
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Milan Magula:

Vzťahy

To, že nie sme pupkom sveta, si uvedomujeme s pribúdajúcimi
životnými skúsenosťami, ktorých množstvo a kvalita rastú len s podmienkou, že sa nám čas na ich zužitkovanie scvrkáva podobne ako orgán zachovania ľudského rodu. Tak to bolo od nepamäti a bude bohvie
dokedy. Bez ohľadu na pohlavie, vieru či societu, za ktorú by sme život položili. Aj keď vôbec nerozhodujeme o tom, kam nás osud zaradil.
Z čoho potom pramení subjektívna rivalita ľudstva?
Po ukončení povinnej osemročnej dochádzky v 50. rokoch minulého storočia boli deti v 14 rokoch postavené pred najvážnejšie životné
rozhodnutie: vybrať si ďalšie smerovanie svojej existencie, o ktorej nemali ani poňatia. Dnes okrem osvety sú deťom i rodičom k dispozícii
výchovní poradcovia, a predsa… Vtedy nie všetci rodičia vedeli, mohli
či chceli pomôcť svojim potomkom rozhodnúť sa. „Pomôž si, človeče, aj
Pán Boh ti pomôže“; „Remeslo má zlaté dno“; „Školovanému človeku
sveta žiť“ aj oveľa viac ľudových múdrostí bolo poruke. No ktorou sa
riadiť? A tak viac alebo menej odrastené deti vchádzali do nemilosrdného sveta dospelých naverímboha.
Prvý deň na strednej škole, v cudzom meste, viac ako tridsať chlapcov z rôznych kútov Slovenska, v triede s lavicami pre troch, vítal tajomný hlas riaditeľa priemyslovky vo Zvolene. Počas chrapotu amplióna a
prívalu informácií sa ako agent s teplou vodou do miestnosti nanominoval pán v rokoch, zaujal miesto s najlepším výhľadom a bez slova okom
štrkáča šacoval možnosti prevýchovy. Sivý konfekčný oblek obopínal
vzmáhajúce sa bruško schovávané ešte pod pletenú vestu farby zlostnej oblohy. Bezvlasý vrch hlavy bol pár centimetrov nad lopúchovými
ušami podopretý plotom z ulízaných, kedysi tmavších vlasov. Prísne
okuliare mali svoje miesto na polovici končitého nosa predplatené, lebo
po ich ocitnutí sa v nervóznej pravej ruke zostával po nich otlačený garádik. Ovisnuté kútiky úst boli v ostrom kontraste so zvedavými očami,
ktoré do znudenej, ogambatenej tváre akoby nepatrili. Nahladko oholený ksicht vysielal pitralonový feromón, varujúci okolie o blížiacom sa
nebezpečenstve. Keď sa začal hlas z amplióna strácať, sivá eminencia
pristúpila k umývadlu, zaodŕhala, pustila naplno vodu a energicky sa
zbavila zvyšku promincľového cukríka. „Som váš triedny profesor, “
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oznámil po zaujatí pozície na stoličke za katedrou. „Tri roky sa budeme
spolu trápiť s matematikou. Ako sa volám, ste si istotne prečítali na dverách I/3 triedy. Rímska jednotka znamená prvý ročník, arabská trojka
poradie triedy v ročníku, v ktorom je sedem tried. Šesť je strojárskych,
jedna inštalatérska a jedna stavbárska. Rozvrh hodín dostanete zajtra
a teraz sa zaradom stavajte a predstavte sa. Meno, skadiaľ ste a kto z vás
býva na internáte a kto bude denne dochádzať. “ Aby si vychutnal svoju
prevahu, pristúpil vždy tesne k potiacemu sa spovedajúcemu sa a dodával mu guráž. Po oznámení, že som z Bystrice, kamenná tvár vystrúhala
grimasu a zavrčala: „Tak to vyzerá, že budeme nepriatelia. A vystri sa!“ „
Prečo?“ – reagoval som potichu a nesmelo. „Nerob sa, že nevieš! Preto,
že si z Bystrice a s Bystričanmi už máme skúsenosti“. Nevedel som aké,
no vojnová sekera bola vykopaná. A nielen medzi nami.
Už dávnejšie a málokto tušil, prečo. Do Zvolena nás dochádzalo
veľa. Plné vlaky. Ráno tam, popoludní späť. Tak cestovala väčšina. Len
my, žiaci I/3 triedy sme sa vracali obyčajne vlakom po 18. hodine. A to
nie kvôli rozvrhu. Hodiny po vyučovaní sme vypĺňali za rysovacou tabuľou, triednymi hodinami, alebo schôdzami ČSM v povinných zväzáckych košeliach. Všetky voľnočasové aktivity sa končili zásadne až po
odchode popoludňajšieho vlaku po 16. hodine. Autobusy do Bystrice
nechodili. Radšej ako dve hodiny čakať sme šliapali na výpadovku zo
Zvolena a stopovali sme s úspešnosťou podľa nálad tetky Šťasteny. Áut
chodilo málo a obyčajne boli plné. Brali sme každú možnosť dopravy.
Najmä keď hrozilo, že zmeškáme aj večerný vlak. Raz, boli sme už druháci, sme stopovali traja. Príjemné jarné počasie z rána vystriedal nepríjemne studený a vlhký vietor. Prefúkaní ako rahná plachetnice sme
curigali chrbtom proti vetru, rukami mávajúc naslepo, keď za nami zastavilo auto. Zvrtli sme sa a z okna čierneho stejšna (Škodovky 1202) nás
na nástup vyzýval dobrácky úsmev uja Martina, závozníka pracujúceho
v pohrebnom ústave. Cuklo mnou až niekde v trtáčovej časti chrbtice.
Skôr než som sa stačil pozdraviť, zjavil sa mi obraz, keď cez prázdniny
„smrťák“ prstom opačoval brucho v Hrone utopeného, ako balón nafúknutého chlapca zo Železničiarskej ulice. „Nastupovať, chlapci, nebožtíka musíme doviezť na pitvu do pol siedmej, “ zaznel povel a cúvnuť sa
nedalo, ani sme nechceli. Bočnými dverami sme sa napratali povedľa
truhly ležiacej na podlahe, zaplesli sa za nami dvere a šlo sa. Vydržať päť
minút s nohami skrčenými pod sebou sa dá, možno aj desať. Ale trištvrte hodiny mohol v takej polohe vydržať len skrčenec v hrobe pradáv74

nych predkov. My nie. Nohy sa dali vystrieť iba na truhlu, ktorej ledabolo položené veko balansovalo pri najmenšom pohybe. Nie je pravda,
že šediny sú len znakom staroby. Bystrická pohrebná služba mala sídlo
pod bránou na začiatku Dolnej ulice, kde je dnes vchod do Tatrabanky.
Podbránie vedúce do dvora bolo úzke a bočné dvere auta sa v ňom otvoriť nedali. Čierny pohrebniak zastal preto krížom cez chodník a ľudia ho
museli obchádzať cez cestu. Ich frflanie sa zmenilo na údiv, neskôr na
smiech, keď z neho videli vyliezať ako rak červených, tvár si skrývajúcich mládežníkov v modrých košeliach.
Hanba pominula, spomienky zostali. A ozaj pekné. Veď chodiť do
zvolenskej priemyslovky bolo terno, na čo jej absolventi prišli oveľa
neskôr. V roku 1958 už bola škola dobudovaná pod názvom Priemyselná škola strojnícka a stavebná. Komplex budov v blízkosti malej železničnej stanice v centre mesta bol vybudovaný nadčasovo. Od bytov
pre vyučujúcich cez internáty a jedáleň pre študentov aj zamestnancov,
všešportový štadión s trávnatou plochou, škvarovými bežeckými dráhami, doskočiskami, s miestami na sedenie pre divákov, s dvomi zrkadlovo situovanými a kvalitne vybavenými telocvičňami, vedľa ktorých boli
volejbalové a basketbalové ihriská. Štvorpodlažná hlavná budova školy
pospájaná dvomi schodišťami mala triedy a odborné kabinety vybavené
na ten čas modernou didaktickou technikou.
V budovách dielenského vyučovania prešli žiaci od prvého ročníka
všetkými strojárskymi a príbuznými technológiami podľa náročnosti
zatriedenými do jednotlivých štvrťrokov. Každý žiak sa naučil vyrábať
jednoduché nástroje potrebné doma či v škole. Drevenú časť kladivka
vyrábaného v prvom ročníku sme podľa výkresov opracovali z kvalitného a suchého bukového dreva. Kovovú časť sme v kováčskej dielni kovali
v 2. štvrťroku a v treťom sme ju v zámočníckej dielni dopracovali a osadili do nej rúčku. Všetko postupne a dôsledne. Po strojných opracovaniach kovov na sústruhoch, frézkach a obrážačkách sme sa učili zvárať
plameňom aj elektrickým oblúkom. Po prácach v dielňach sme sa učili
laboratórnym technikám. Od merania po komplexné hodnotenie kvality. Veľa času sme venovali technickému kresleniu a čítaniu výkresov.
Pre väčšinu z nás to boli galeje. Technické písmo bez šablóny najskôr
ceruzkou, neskôr tušom. Hodiny strojových súčiastok, strojárskej technológie, strojov, ale aj iných technických predmetov pozostávali hlavne
z kreslenia voľnou rukou do zošitov. Museli sme poznať a dokázať nakresliť „črevá“ všetkých používaných strojov. Kreslenie tušom na pau75

zovací papier malo úskalia v technike používania rysovacích pomôcok.
Aj takmer dokončený výkres bolo treba začať nanovo, keď sa pravítkom
či rukou rozmazala nezaschnutá čiara. Gumovať či vyškrabovať slovenský pauzák nebolo v silách nešťastníkov. Kvalitný fínsky pauzák bol ako
tuzexové bony, len pre vyvolených. Maturitné odborné práce priemyslovákov boli nekompromisnou previerkou vedomostí a zručností. Nedali
sa kamuflovať. Ako vzťahy medzi Zvolenom a Bystricou, ale aj medzi
Slovákmi a Maďarmi, či medzi bielym a farebnejším etnikom. Sú historicky dané, treba ich rešpektovať a robiť všetko pre dobré spolunažívanie. Som šťastný, že Zvolenčania dokázali vybudovať priemyslovku s takým vybavením a zázemím, iní a nielen Bystričania nedajú dopustiť na
Vysokú školu lesnícku a drevársku, podobne ako mnoho Zvolenčanov
na bystrické školy, výrobné či kultúrne ustanovizne, ktoré im umožňujú
získavať vzdelanie, alebo im dávajú prácu. Preto mi je divne na duši,
keď počujem posmešky či vulgarizmy na „Bryndziarov“, „Bystrických
pažravcov“ alebo „Hugáňov“. Nikdy nevieme, kam nás osud zaveje,
s kým spriahne naše životy, a preto majme na pamäti: Myslieť si môžeš,
čo chceš, ale na reči si daj pozor. Zahryznutie do jazyka bolí menej ako
ublíženie slovom.
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Aby sa nezabudlo…
(1900-1960)
Kam sa chodilo za oných dobrých, zlatých čias, časť I.

Zostavil Dušan Klimo a s jeho dovolením doplnili a upravili Július
Burkovský a Milan Lichý
…na nákupy
mäsiari
„K Štróblovi“ (na Ringu pri Hodinovej veži)
„K Lánikovi“ (Dolná ulica)
„Ku Klimovi“ (Horná ulica)
„K Franciscimu“ (Dolná ulica, neskôr na Ringu v Ebnerovom dome)
„k Palinayovi“ (Dolná ulica)
„K Baranovi“ (v Kapitulskej ulici)
„K Pribylincovi“ (na Huštáku)
„K Hudecovi“ (Lazovná ulica)
„K Albrechtovi“ (Dolná ulica)
„Rosenberger“ (na Hornom predmestí pri vojenských činžiakoch)
potraviny
„Mihalík“(mliekáreň, Dolná ulica)
„U Klimov“ (na Ringu)
„K Zátrochovi“ (na Huštáku, neskôr v Dolnej ulici, na Hornom námestí)
„U Genderov“ (Horná ulica)
„Do Raganov“(Dolná. ulica)
„Do Drobkov“ (Uhlisko)
pekárne
„U Hornov“ (Dolná ulica)
„U Mihálikov“ (na Ringu, Horná ulica)
„K Reinhardtovi“ (Horná ulica)
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„Petrík“ (Lazovná ulica)
„Biman“(Horná ulica)
„Matis“ (Hronská ulica)
lahôdky
„Gerger“ (bodega Národná ul. )
“U Mainlov“ (bodega, lahôdky pri Hodinovej veži)
„Orion“(cukrovinky Námestie pri Lesnom riaditeľstve)
„U Slávikov“ (Kapitulská)
rôzne
“U Kemov“ (textil, na Ringu)
„Gebauer“ (nábytok, Dolná ulica)
„Krušpán“ (Kožušníctvo, Dolná ulica)
„Mulický“ (sedliarstvo, remenárstvo, Dolná ulica)
„U Friedov” (železiarstvo, Horné námestie)
“Hrúz” (krajčírstvo, Horná ulica)
„U murína“ (lekáreň, Dolná ulica)
„U Kulíškov“ (textil na Ringu)
„Do Krenekov“ (textil Horná ulica)
„K Babuljakovi“ (krajčírstvo na Ringu, neskôr v Národnej ulici)
„Baťa, Popper“ (obuv)
„K Mažárymu“ (obuvník, Skackavá ulica)
“Medzi stĺpmi“ (drogéria, na Ringu)
„Mork“ (farbenie-pranie)
„Do kúta“ (hračky, na Ringu)
„U Šebíka“ (Šport-Šebök, Dolná ulica)
„Oskár Bárczy“ (Športové potreby, na Ringu)
„Onofrej“ (brašnár, remenár, Školská – Komenského ulica)
„Machold“ (kníhkupectvo a papierníctvo, na Ringu, tlačiareň na
Hornej ulici)
„Havelka“ (papierníctvo pri Tržnici)
„Krompecher“ (obchod s porcelánom, Dolná ulica)
„Rosenauer“ (nábytok, Dolná ulica)
„Marko“ (poľovnícke a rybárske potreby v Cikkerovom dome)
„Lányi-Viazanica-Midriak“ (športové potreby, Národná ulica)
„Renner“ (zlatníctvo na začiatku Dolnej ulice)
„Hamada a Drdoš” (zasklievanie a rámovanie, Dolná ulica)
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„Seidner“ (zberné suroviny na Huštáku)
„K Antalovi“ (neskôr ku Gajdošovi, kováčňa na Huštáku)
„Rettka“ (holičstvo/kaderníctvo na Ringu)
„Štraus“ (holičstvo/kaderníctvo, Kapitulská ulica)
„Vágner“ (holičstvo/kaderníctvo, Národná ul. )
„Brečka“(holičstvo/kaderníctvo, Námestie pod vežou)
„Chrenka (holičstvo/kaderníctvo, Dolná ulica)
„Stračina a Styk“ (maliarstvo v Hornej Striebornej ulici)
„Klibányi“ (maliar)
„Kožehuba a Dillnberger“ (Rádio-elektro na Ringu v Beniczkého
dome)
„K Čadekovi“ (autodieľňa na Huštáku)
...na pohárik
„Šesťka“ (na Ringu)
„U Vincov“ (na Huštáku)
„U Frimma“ (na konci Radvanskej ulici)
„U Futáka“ (na Striebornom nám. )
„U Kopov“ (pod Mäsiarskou bašťou)
„U Galátov“ (na rohu Krížnej a Hornej Striebornej)
„Kolkáreň“ (Štádlerovo nábrežie)
„U Raka“ (na Ringu)
„U Maršíkov“ (Medený hámor)
„U Kopov“ (pri Hrone)
. . . na kávu
„Národný dom“ (Národná ulica)
„Hungária“ (Horná ulica)
na šutemín…
„Odstrčil“ (cukráreň, Dolná ulica) )
„Louda“ (cukráreň, Horná Strieborná ulica)
„U Valterov“ (Dolná ulica)
. . . na obed
„Národný dom“
„ U Wágnerov“ („U Freiwirthov“, na Ringu)
„Červený rak“ (na Ringu č. 13, kedysi č. 15)
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. . . na tanec
„Kolkáreň“ (Štádlerovo nábrežie)
„Tanzplac“ (Serpentínke na Urpíne)
„Národný dom“ („Národná ulica“)
„Katolícky spolok“ (Súdobná ulica)
„Evanjelický spolok“ (Horná ulica)
. . . do divadla / kina
kino Praha, kino Partizán, kino Urpín, kino Hviezda, letné kino
Amfiteáter
. . . na výlet / turistiku
„na chatu pod Suchým vrchom“
„na Tajovskú chatu“
„…do Andrašovej…“
„…do Harmančoku…“
„…do Plavna…“ (chata primára D. Petelena za Šalkovou)
„…do Laskomera…“
„…na Vartovku…“
„…na Kráľovu studňu cez Pánsku kolibu…“
. . . na šport
letné športy
futbal na Uhlisku
tenis na „kurtoch“ v Parku
ľahká atletika na štadióne gymnázia A. Sládkoviča v parku
zimné športy
ľadový hokej a krasokorčuľovanie na tenisových kurtoch v parku
skoky na lyžiach: na Srnkovej, na Žltých pieskach, v Laskomeri
zjazdové disciplíny: na Králikách, na Donovaloch, na Chopku (Trangoška)
. . . na plaváreň / do kúpeľa
Sokolská plaváreň
Vojenská, „dôstojnícka“ plaváreň
Plážové kúpalisko
Krytá plaváreň/Parný kúpeľ za Hronom v objekte kín Praha a Parti80

zán
kúpele pri parku
kúpele „U Kantarských“ na konci Hutnej ulice
. . . k doktorovi / do lekárne
„Do špitála“
„Do krankasy“
„Do Červeného kríža“
„K Petelenovi“ (na chirurgiu)
„K Puskajlerovi“ (nosný / ušný)
„K Barátovi“ (detský/všeobecný)
„K Homolovi“ (detský/všeobecný)
„K Weissovi“ (kožný)
„K Seidnerovi/Solanovi“ (zubár)
„Ku Kolačnému“ (očný)
„K Bukovému“
„K Burdovi“ (lekárnik)
„K Holešovi“ (lekáreň na Ringu)
“Ku Göllnerovi“ (lekáreň na Ringu)
„K Flittnerovi“ (lekáreň Horné námestie)
. . . do kúpeľov
Brusno, Sliač, Korytnica
. . . za erotikou
„Šesťka“ (na Ringu)
„Cukermandel“(za Margitlakom)
„Ku Kohútovi“ (hodinový hotel pred starou Veľkou stanicou)
. . . k fotografovi
Otto Lechniczký (Národná ulica)
Solan (Dolná ulica)
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