„SPIŠSKÁ HISTÓRIA BANÍCTVA VO FOTOGRAFII A KRESBE“

v SMOLNÍKU.
Motto: Jozef Cíger Hronský
Národu možno odcudziť mnoho vecí:
Krajinu, pôdu, rieky, aj mu vypáliť dediny.
Národu možno vziať slobodu,
ale nie je možné mu ukradnúť jeho históriu,
vyrvať mu to, čo je v jeho duši
a čo nosí vo svojom srdci....
Smolnícka dolina je úzka, má nedostatok ornej pôdy, nevhodné podmienky pre
poľnohospodárstvo. Preto zdrojom obživy jej obyvateľstva boli lesy, pasienky, ale hlavne
baníctvo, ale aj hutníctvo, ktoré prekročili svojím významom hranice mesta i Slovenska a
majú čestné miesto v baníckej Európe.
BSS v snahe zachovať históriu baníctva 3 významných baníckych centier minulostí
pripravil výstavu „SPIŠSKÁ HISTÓRIA BANÍCTVA VO FOTOGRAFII A KRESBE“,
doplnenú o výtvarné diela p. Tibora Gurína.
Okruhy výstavy :
I.

Predstavenie autorov (p.Badár, Baláži a Kellner)

II. Smolník – kráľovské banské mesto, závod ŽB, banery s fotografiami (obec, nádvorie
šachty Pech, kremeň Švedlár, baňa pod V. obzorom, vodná nádrž Uhorná s prívodnými
kanálmi), kresby (paregry) banskej mapy J.G.Reiznera Smolníka z roku 1748).
III. Výtvarné diela p. Tibora Gurína
IV. Rudňany – závod ŽB, banery s fotografiami ( veže šachiet, fotografie z bane-strojné
vybavenie a údržbárske práce).
V.

Novoveská Huta – banské závody (Nerudné bane, Uránový prieskum)

Po prezentácií výstavy v Gelnici a Spišskej Novej Vsi sa 19.11.2016 v historickom
baníckom meste Smolník uskutočnila vernisáž tejto výstavy.
Začiatok a koniec vernisáže patril miestnemu folklórnemu súboru, v ktorého
prednese zazneli banícke piesne. Nasledovali príhovory starostov Smolníckej Huty
a Uhornej, ako i predsedu Baníckeho spolku Bratstvo Smolník-Smolnícka Huta Ing. Jozefa
Valku. Výstavu predstavil Ing. Jozef Daniel, ako i tvorcovia jednotlivých okruhov výstavy.
Históriu baníctva a banských máp Smolníka doplnil Ing. Milan Janíček. Záverečné slovo
patrilo čestnému predsedovi Baníckeho spolku Spiš Ing. Vladimírovi Klaučovi.
Výstava v Smolníku bude inštalovaná do 15. decembra 2016.
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