A boli sme pri tom... Raabova štola slávnostne otvorená!
Viac ako 10 rokov spolupracuje Spolok Permon Marianka s našimi priateľmi zo severnej Moravy a
preto sme si nemohli nechať „ujsť“ príležitosť a zúčastniť sa na otvorení Raabovej štoly, prvého
sprístupného bridlicového podzemia v Českej republike. Sprístupnenie štoly stálo nemalé finančné
prostriedky, bolo podporené dotaciou z Ministerstva priemyslu a obchodu Českej republiky. Náklady
dosáhlli viac ako dva milióny českých korún.
Čo je vlastne Krajina bridlice? (obr.1) Je to oblasť vymedzená geologickými mapami. Krásné, hlboké
údolia riek Odry a Moravice, potoky, lúky, hlboké lesy, osamelé skupinky stromov, to v šetko ukrývá
čierne bohatstvo Krajiny bridlice, usadenú, čiastočne metamorfovanú horninu – bridlicu. Len občas je
možné v krajine vidieť haldy bridlicového odpadu, ktorý je znamením, že tento kraj po dobu niekoľkých
storočí žil čulým baníckym životom. Dnes už komerčná ťažba bridlice v tejto oblasti nie je, ale možno
sa opäť jej dočkáme. Baníctvo vytvorilo v krajine tiež krásne krajinotvorné prvky, jako je napr.
Strieborné jazieko pri obci Pohoř, ktoré je zatopeným banským dielom po ťažbe striebronosných rúd.
Viac informacií nájdete na www.krajinabridlice.cz
V sobotu 19. mája 2018 se v Krajine bridlice objavila nová atrakcia, bola slávnostne otvorená
Raabova štola. Štola sa nachádza v blízkosti obce Zálužné, je dlhá necelých 100 metrov a je
zakončena malou vyťaženou komorou. Raabova štola je súčasťou celého komplexu banských diel,
ktorý je vzájomne prepojený, nachádza sa v západnom svahu nad potokom Horník. Jednotlivé vstupy
sú od seba vzdialené približne 100 metrov, v troch výškových úrovniach. V Raabových baniach
prebiehala ťažba bridlice v rokoch 1873 – 1888 a zamestnancami boli prevažne miestni usadlíci, ktorí
do tej doby pracovali prevažne v poľnohodpodárstve. S baníckou činnosťou nemali mnoho
skúseností. Možno práve preto dochádzalo v týchto baniach k častým nešťastiam s vážnymi
následkami, v priebehu spomínaných 15 rokov, kedy prebiehala ťažba, zahynulo šest baníkov.
Zajímavosťou je, že bridlica zo Zálužného pokrývá napríklad strechu Národného divadla v Prahe,
budovu parlamentu v Budapešti alebo Katedrálu sv. Štefana vo Viedni.
Otvorenie štoly bolo spojené so slavnostnym programom. Celá akcia začala omšou v kaplnke v
Zálužnom (obr.2), ktorá bola slúžená za zomrelých baníkov. Potom sa všetci účastníci presunuli
priamo ku štole (obr.3,4), kde nešlo neprehliadnuť nadšencov zo súboru Permoník zo Zlatých Hor
(obr.5). Úžasne pozitivní škriatkovia všetkých výborne pobavili tancom a spevom baníckych piesní.
Nechýbalo ani symbolické prestrihnutie pásky pri vchodu do štoly a požehnanie pánem farárom. Po
skončení oficiálnej časti si desiatky záujemcov v malých skupinkách prehliadli štolu a že nebolo ich
málo, viac ako 400.(obr.6)
Na záver vydarenej akcie sa konal seminár k súčasnosti a budúcnosti Krajiny břidlice. Teší nás, že v
rámci seminára si jeho účastníci mohli prehliadnuť náš dokumentárny film „Putovanie za marianskou
bridlicou“, ktorý mal veľmi kladný ohlas a určite prispel k propagácií našej obce v zahraničí. Opätovne
sme sa pri priateľskom rozhovore stretli so starostom města Budišov nad Budišovkou, Ing. Patrikom
Schrammom.

Veľkú zásluhu na sprístupnení štoly má Petr Zahnaš zo Spolku Zálužné, ktorý spolu s Petrom
Havlickým zabezpečuje prehliadky štoly, ktoré sú vykonávané len organizovane za doprovodu
sprievodcu v období od začiatku apríla do konca októbra, v skupinách 5 až 10 osôb. Prehliadku si
môžete objednať telefonicky na tel. +420 722 085 248 nebo prostredníctvom e-mailu:
os.zaluzne@gmail.com.
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