Hodnotiaca správa projektu
„ Úprava spevnenej plochy a externých exponátov
Múzeum baníctva v obci Malé Straciny“

Projekt bol realizovaný na základe zmluvy č.99/2019/ODDRF o poskytnutí finančnej dotácie na rok
2019
Názov projektu : Úprava spevnenej plochy a externých exponátov Múzeum baníctva v obcí Malé
Straciny
Termín akcie : 22.10.2019 - 20.11.2019
Zhodnotenie akcie:
Projekt bol uskutočnený , aby slúžil nielen pre občanov, či rodákov, ale i ostatných návštevníkov
obce. ktorí majú vrúcny vzťah k baníctvu , zaujímajú sa o danú problematiku a nie je im ľahostajná táto
náročná a ťažká práca.
Expozícia verejnosti priblížuje časť techniky , strojový park , aby návštevníci videli aké dopravné
a pracovné stroje sa v bani používajú pri ťažbe tzv. čierneho zlata.
Na upravenej ploche sú na koľajniciach umiestnené nasledovné exponáty : banská lokomotíva, osobný
vagón na prepravu baníkov do podzemia, nákladný vagón – klaničiar , najvzácnejším exponátom je
nákladný vagón - huntík s historicky poslednou vyťaženou tonou uhlia v Bani Dolina.
Mimo koľajníc : hydraulická sekcia, vrátok a ostatné menšie exponáty.
Obec Malé Straciny získala tieto exponáty prostredníctvom banského cechu Dolina z dnes už zo
zlikvidovaného závodu Baňa Dolina , v ktorom j bola ťažba ukončená 29.05. 2015 V tento deň baníci
posledný krát sfárali do podzemia , aby dali bani živiteľke posledné Zdar Boh. .
Náš podiel spočíva predovšetkým v tom, že sme uchovávali banskú techniku, tá ktorá už skončila
svoju púť v bani, aby jej historická hodnota ostala zachovaná pre budúcnosť.
BBSK sa podieľal na tomto projekte sumou 3000 €, za čo mu patrí poďakovanie. Obec Malé Straciny
sa podieľala finančným a materiálnym zabezpečením. Vynaložené finančné prostriedky boli správne
využité, o čom svedčia spokojné ohlasy nielen našich občanov, ale i návštevníkov obce, ktorí už počas
výstavby prejavili veľký záujem k danej problematike. Cieľom prevádzkovania vzniknutého areálu je
zachovanie baníckych tradícií a kultúrneho dedičstvo v našej obci, ako i v celom našom regióne
a v samosprávnom kraji.

