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VEC: Projekt parný stroj
Vážený pán starosta, vážená obecná rada,
na základe telefonického rozhovoru s pánom starostom si Vám dovoľujeme predstaviť projekt
umiestnenia parného stroja do Vydrovskej doliny.
Parné stroje boli dlhoročne nezastupiteľne späté s rozvojom drevárstva vo Vašom regióne.
V spojitosti s odpadovým drevom, ktoré vznikalo pri pílení drevnej hmoty takéto píly fungovali
ako takmer perpetum mobile. Píly produkovali výrobky a na pohon takmer nepotrebovali
nakupovať zdroje energie. Navyše veľmi často bola píla aj nositeľom pokroku v obci, keď parný
stroj poháňal zároveň generátor elektriny, ktorá sa zužitkovala nielen na píle, ale aj v obci.
O využití odpadovej (výfukovej pary) na vykurovanie, alebo sušenie dreva ani nehovoriac.
Takéto výhodné prevádzkovanie parných strojov sa ukončilo v sedemdesiatych
osemdesiatych rokoch, kedy sa zdalo, že takéto zariadenia sú neefektívne a nemoderné. Postupne
sa začali odstavovať z prevádzky a neskôr aj fyzicky rušiť. Takmer zázrakom sa stalo, že sa
pomerne neďaleko od seba zachovali dva parné stroje na dvoch bývalých pílach, ktoré boli späté
z prevádzkou Čiernohronskej železnice. Jedno zariadenie sa nachádza v kotolni bývalej píly
Štiavnička (súčasný vlastník sú Železiarne v Podbrezovej) a druhé je na bývalej píle Jánošovka (
vlastník Smrečina – Hofatex). Obe zariadenia nemajú vo svojich pôvodných areáloch využitie
a v oboch areáloch sa predpokladá demolácia pôvodných priestorov v ktorých tieto zariadenia
pracovali a sú doteraz uložené.

Ležatý parný stroj v strojovni bývalej píly Štiavnička (foto január 2009)

Parná lokomobila v strojovni bývalej píly Jánošovka (foto február 2007)
Naše občianske združenie je zamerané na ochranu a obnovu technických pamiatok a našou
hlavnou činnosťou je vyhľadávanie a následná ochrana a obnova strojných celkov a artefaktov
minulosti. Na základe návrhu nášho klubu (KOTP) sa podarilo v roku 2008 zapísať medzi štátom
chránené pamiatky zariadenie z bývalej píly v Čiernom Balogu – Jánošovka. (rozhodnutie
o zápise je v prílohe č. 1). Toto zariadenie je v súčasnosti najviac ohrozené, lebo areál píly je
opustený a nestrážený, čo zneužívajú mnohí ziskuchtivý občania s cieľom odcudziť časti
spomínaného zariadenia.
Vzhľadom na historický charakter zariadení a návštevnosť už vybudovaného Lesníckeho
skanzenu vo Vydrovskej doline navrhujeme inštaláciu parného stroja v tomto prostredí. V prvom
rade by malo ísť o inštaláciu kotolne – strojovne s možnosťou prevádzkovania tohto zariadenia,
čo je najlepší spôsob ukážky. Zariadenie by tak, ako v minulosti spaľovalo biomasu.
Aby sa takéto zariadenie neprevádzkovalo samoúčelne a so stratou (plat strojníka, údržba
zariadenia, palivo...), navrhujeme zariadenie začleniť do jedného celku s vybavením a budovami,
ktoré vo Vydrovskej doline chýbajú a pritom sú v územnom pláne. Ide o stravovacie, ubytovacie
a rekreačné kapacity. Našou predstavou je, že parný stroj bude súčasťou takéhoto zariadenia, kde
popri oddychu návštevníci skanzenu budú môcť pozorovať uvedené zariadenie pri práci. Parný
stroj by pri svojej činnosti prinášal viacero pozitívnych prínosov. Okrem prezentačno –
didaktického prínosu by sa stal novým dynamickým magnetom expozície vo Vydrovskej doline.
Odpadová – výfuková para by dokázala vykurovať ako stravovacie, tak aj ubytovacie priestory
a na parný stroj pripojený generátor by dokázal dodávať vyrobenú energiu ako do obecnej
(napríklad na nočné osvetľovanie obce), tak do verejnej elektrickej siete. Okrem vybudovaním
tohto zariadenia vzniknú vo Vašej obci ďalšie pracovné miesta, čo je najmä teraz v čase
hospodárskej krízy tiež veľmi pozitívne.
Na takýto projekt však treba spoluprácu všetkých zložiek. Ako nadšencov (členov a priaznivcov
nášho klubu), tak obce, ktorej patria dotknuté pozemky, tak aj zriaďovateľa skanzenu. Priame
náklady na vybudovanie takéhoto komplexu nie sú zanedbateľné a tak v súčasnosti samozrejme
hľadáme možnosti, ako prefinancovať takýto projekt. Chceli by sme projekt financovať z troch
zdrojov, z nášho počiatočného vkladu, financiami z „Eurofondov“ a prípadne z úveru.

Dovoľte, aby sme Vás oslovili s týmto predbežným zámerom s cieľom o vyjadrenie
k možnostiam, za akých by sme mohli uvedený projekt vo Vašej obci uskutočniť.
Očakávame Vaše stanovisko, či takýto projekt podporíte a ak áno, čo a za akých okolností
by obec bola ochotná vniesť ako vklad do tohto projektu.
Tešíme sa na Vašu skorú odpoveď aj vzhľadom na fakt, že situácia je veľmi vážna a každé
oneskorenie môže znamenať neodvratné poškodenie kultúrnej pamiatky.

S pozdravom

Marian Paulini
predseda klubu KOTP

Príloha č.1 – Oznámenie o zápise národnej kultúrnej pamiatky:

