5. stretnutie banských miest a obcí Slovenska
Konalo se v Banské Štiavnici od 21. do 24. 6. 2012. Setkání se konalo pod záštitou
prezidenta SR Ivana Gašparoviče a předsedy Banskobystrického samosprávného kraje
Vladimíra Maňky. Organizaci zajišťovali město Banská Štiavnica a Banskoštiavnickohodrušský hornický spolek. Zúčastnilo se jej několik stovek horníků a hutníků ze
Slovenska, České republiky, Polska a Maďarska. Mezi nejpočetnější zahraniční delegace
patřili zástupci hornických spolků z Příbramska – Cech příbramských horníků a hutníků,
Spolek Prokop Příbram, Spolek Řimbaba Bohutín a Cech příbramských hutníků olovářů,
kteří vyslali celkem 40 svých členů.
Banská Štiavnica je historické město ležící v údolí Štiavnických vrchů a proslavilo se
především těžbou stříbra a zlata. Historická část města, kde se nachází celkem 360
umělecko-historických památek, je od roku 1993 zapsaná na seznam světového
kulturního dědictví UNESCO.
Naše početná delegace vyrazila z Příbrami časně ráno v
pátek 22. června 2012.
Čekal nás bohatý program - od hornických zajímavostí v
okolí Banské Štiavnice, přes architektonické a hornické
památky v městě samém až po samotný průvod, který
tentokrát díky hornatému charakteru města a okolnosti, že
se šlo výhradně do kopce, vyžadoval zocelené muže i ženy.
Vše dopadlo výborně - žádné ztráty nebyly a všichni do
Amfiteátru pod Novým zámkem dorazili.
Po slovenské státní hymně a hornické
hymně Hornický stav budiž velebený
přivítali přítomné paní primátorka
Babiaková a ministr školství, vědy,
výzkumu a sportu Dušan Čaplovič, který
připomněl význam Banské Štiavnice
v oblasti báňského školství - v roce 1762
byla ve městě na základě rozhodnutí
císařovny Marie Terezie zřízena Báňská
akademie.
Součástí slavnostního programu bylo také předávání vyznamenání a pamětních medailí
za práci v hornictví a za udržování hornických tradic. Mezi oceněnými byla i mincmistryně
Sdružení hornických a hutnických spolků ČR, členka Cechu příbramských horníků a
hutníků Helena Tomšovská, kterou ocenila Nadace Georgia Agricoly svou pamětní
medailí.
Dále byl pokřtěn překlad knihy Christopha Delia:
Poučení o zručnosti hornické, za nějž získal Jiří
Hlávka v dubnu letošního roku cenu Český
permon. Jedním z kmotrů byl i perkmistr Cechu
Miroslav Šťastný.
Na závěr vystoupil zástupce města Košice, který
přítomné pozval na 6. Setkání hornických měst
Slovenska a zároveň 15. evropský den horníků a
hutníků, které se uskuteční ve dnech 6. - 9.
června 2013 v Košicích.
Organizátoři nám nabídli řadu exkurzí, čehož jsme také využili.
V pátek odpoledne jsme navštívili Baňu Všechsvätých v obci
Hodruša-Hámre. Při prohlídce štoly byly k vidění např. ručně
ražené chodby pomocí želízka a mlátku, komíny a dobývky.
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V neděli dopoledne jsme za krásného slunečného počasí a
v doprovodu kamaráda Erika Sombathyho absolvovali
několikakilometrovou pěší túru od sedla Červená studňa
k vodní nádrži Klinger.

Cesta vedla nad městem a tak se nám několikrát naskytl
nádherný pohled do údolí na historické centrum Banské
Štiavnice i celé okolí Štiavnických vrchů. Na závěr jsme ještě
navštívili Báňské muzeum
v přírodě, které je umístěno
v areálu šachty Ondřej.
Podzemní část skanzenu tvoří
štola Bartoloměj, kde nás
průvodce seznámil se
způsobem dobývání rud od
17. století do současnosti.
Po krátkém posezení a rozloučení s našimi slovenskými kamarády jsme se bohatší o nové
zážitky vydali na cestu do Příbrami, kam jsme v neděli hodinu před půlnocí dorazili.
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