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Tam pod Landekem

na soutoku Odry a Ostravice
se vznáší nad člověkem

hozená historie, kutání, rukavice!

Chopme se ťoho svědka dávné minulosti,
zachovejme všq co tu zhylo z dalavání,

vylepšeme to pro další pokolení k radosti,
yše co z homictví zasluhuje pomilování!

Tento adkaz i tradici
chovejme v srdcích svých,

až z nové generace vstanou apět horníci;
ať svět konečně uvidí, jak to hylo v dabách zlých,

kdy ničifi tátovu práci, t. zv. profíci!

Ať zazvaní nám sv. Barbora,
Ať zní píseň havířskému pochodu.

Aťse otevřou brány pravdy od shora.
Ať konečně se svěfem dáme tradici do chodu,

to nám i všem ostatním chci přát,
s vámi i sám o náš osud havířů se bát/,

Zdař BůhI
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Z počátku se spouštěl do hlubin matičky země
svázán s druhem na laně;

potom skládá žebříky do výstupků země,
se svým životam byl vždy na hrané!

Je to kamarádství!

Je to síIa a odvaha
vrývat se do matičky země

v ělověku musí b,ýt rozvaha!
Je to kamarádství!

V hlubinách tmy a teple,
pro lidské blaho bytí;
jen při lampy svěť/e
havíř bojuje o přežití!
Je to kamarádství!

Je to zvláštní řemesia,
lampa a havířské rady;

táta a syn jsou kdy
aby z hlubiny vyšli na světlol

Je to kamarádství!

Odkázán jeden na druhým
každý den se noří pod zem,
čIověk by měl byt slavným,
kdř za síto klece je zavřen!

Je to kamarádství!

Je to havířů duch,
je to v hlubinách zemé,
to vše zní velmi dojemně
při pozdravu ,,Zdař Bůh"!

Je to kamarádství!

Jaro.
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PÉtelé, kotegryně, kolegově, knr*r*d§r, kalnaťádil

Vroce 2oa7 se zrodil napad založit laoniku našeho klubu. Předsedou KPHM Ing.

Zdeňkem Dombrovslcým bylo určeno, ,lby se kronikou z*býval Ing. Jaroslav Minka.
Aby tato kronika nás dobŤe reprezentovala a hlawě aby v ní bylo zaehyceno co nejvíce

z naší činnosť a našebo života, cecbu i naší odbornosti včetně kvalifikace §e na vás na
všeehny obraclm s prosbou.

D&vod: Není vsilách jedné osoby, aby byla na všech akcích nejen našeho klubu na

§ole Ánselm v Peťkavieíeh, ale také v }íavífuv§ Peťrrald{ Karvixé včetně da§Ícb
akcí kdevšude se náš klubbude prezentovat

Mělo bvbvt cť každáho z nás do této kroni§y dodávat zánamy o činnosti, fotografie

s uvedením co představují včetně jmen osob na nich. Pmzatím mě pomohl Adolf
Konečný, který vydil svýcb záznamů a počítače a velmi Msným způsobem ilustroval
ně}íeré naše akce. Já sám jsem do ro}H aoo8 neměl počítač a tak jsem byl rád za
každoupomoc.

Víryval pokrrd vlas*rúte fotoo áanamy, histor}y pruďm o dodárú do
Xrenttey.

Naše uzpomíntgr začínaJí v této kroníce rokam tgW a do dnašních
dní ja to pěkná řada vzpomíne*, nád sveřejním jméno každého z nág
jako autara, Krani*a naní moje ale nás všechl

Váš lng. Jaroslav Minl<a

, -š.t-;:!i 
}* _/:'-: . /.'_./"-ú4?^
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1/ Novoročnívýstupy na Landek a Emu

2/ První rnýbor KPHM v novém roce - výroční členská schůze

3/ Skoky přes kůži - naše kamarádství

4/ Setkání hornických měst - naše prezentace

5/ Den horníků

Ostrava-Petřkovice, Havířov, Orlová, Karviná, Petřvald

5/ Společenské akce

Zájezdy, výstavy, se m i n á ře, konferen ce, prezentace

7/ Akce pořádané obcí, městem, krajem, regionem, republikou

8/ Naše prezentace v mediích
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práce kronikářel

Čistl Zpravodaje, Horníklt, Právo , Denn Mf,.n úterní deníky s přílohami
Havířovskon Ostravsko, Karvinsko i jiné s naši tématikou.

Zúěastňovat §e co neivíce akcí pro dokumentaci kroniky.

Vybírat foto a dávat zpracovat pro kroniku.

Vyhodnoeovat události a hlídat r&zná qýroěí.

Evidovat mimořádné události, doplňovat historická foto.

Vybírat tex§l z našich shromáždění.

Telefonovat, mailovatn setkávat se,

ffim pmďk*mďS* v$&e uwa&d*rrxýmfu §Nmpm$w&;

Navrhovat úpravu, barevnost kažúó ctranyn listu kronikyr.

§tanovit písmo textu,

Prohližet naše internetové stránky.

Sledovat s možným rryužitím zajimavoeti z rrybranýeh souborŮ.

S}rce tg denně ale*poň í až 2 ltodiny věnorrat s* prá*i pro kro*iku,

Při absenci to pak bývají pŮtdny i celé dny.
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Qo jsme fufr, co jsme, co 6uďeme..,

\lfiám {životupaňí ďut

frn sp o ďa, fulmnráďství, žena,

to 6yk naše$a žití sůf

v tom je dnes naše pratlďa o6sažena!

le to pár symdafů - Lk&v§p amúiU§"

nátedsvatéfn eroQgpa htomic{ý ďen v září a wátedsvatá 6ar6ory

pro fiavíře a jejkli ro{iry toť největší sváteí7

ažďlť s frornicwím jsou spjary maďašecfrnl tlěďtí a6ory!

A je to prhlě mltř§,g zem aj$í fifu6in1

lt* jr*, upsa7 noje život1

tep tl rušicft žiíácli rl íiťuhinócli mtrib froďiry.

Ťa fiistorie ta{ujnwmnéfn cecfiu

j e traďbí růzrrjcft vě ftfi, §t4 fttí

ni i ujznnmnou a nesmfourlarlau macecftu,

je to pofrtitfu ma{omocensťvíté ďob ajefio zajetí!

í{erasty a 6 o futswí ruí této p {anety

ťi*ášrú tleftg nepofotje a o ně se ved$ váíIly,

zltím c0 íiavíře ďrže{cfiG6, §quseílsktiry,lloďa a fufury šóí§g!

hkmáme se čeíia 6á1 vžQť ďo matřfy zaně půjďeme spát,

s námitam 6uďe je§ěaermoní{amožnánaďniwi 6uďe saftpomníd

a ostatní z ďějin íiornhtví 6uďer.,ťasttit fuirtov"r§]
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Hornické symboly

r. Horniclcýanak - mlátek aže|izko od rz. Století

g. I{ornictcý kroj - lqytle, kůže - flek, švancara, fedrpuš - pokrývka hlary

3. Pozdrav - *7ÁaI Bůh" němeclry,,Gliick auf' * štěstí vzhůru (nahoru)

4. Hornické slavnosti - 4. ěervence - na sv. Prokopa
4. prosince - na sv. Barboru
g. září,- Den horníků u příležitosti 7oo let vzniku

Ťxl"J§Hiifi *""l§l1,;":&,#:ilffi i
ve městě Jihlava setkání horniclcých měst.

5. Hornichýkahan - oči haúře, dnes různé typy osvětlení na hlavovce přilby.

6. Těžrú véž- symbolvstupu do podzemí,fáťani,těžba rubaniny, větrání dolu.

r.Řentý kotouč -beztoho těžba a ražba se dnes neobejde.
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Na co bychom neměli zapomínat?

Vždy 4. Července, na svátek Prokopa §e konaly hornické
slavnosti, mrané parády! V ten den bylo na dolech pracovní
volno! každého roku v tom samém dni se horníci ve
stejnokrojích shromáždili na nádvoří dolů, odkrrd se za vedení
inženýrů a dozorců ubíraly průvody na náměstí v Moravské
Ostravě, kde se odbývala polní mše.

Rokrr 1883 pochodovalo Ostravou přes 3 ooo krojovaných
havířri, kteří byli doprovázeni šaehebrími hudebníky.
Pod Ostrarrou je v hloubce přes 1 ooo metrťr uk4yto

koksovatelné uhlí.
Důl Hlubina zde těžil od r. 1863 až do r. lggt, to je 128 let!

§lezská Ostrava měla od počátkrr dobývání celkem r4z jam, štol
a šachet. Nejstarší byla štola z r. 18oo Korunní princ a jáma
hluboká r5 metrů stejného názrrtr.

V Ostravě - Peřkovicich byla Juliána hlavní denní zr. t78z
štola dlorrhá 49r metrů.

V Kanriné - Doly rokrr t776 to byla 43 metni hluboká šachta
jménem 7Áaí Bůh.

Peřkovice mělyještě větrní jámu zu t7g6 Jan a průzkrrmnolr
jámu hlubokou z7 metrťr David.

Poslední založené šachty OKD jsou ve Frenštátě.
Frenštát 4 - západ,vtažná 1. 8. tg&4hluboká go5 metďr
Frenštát 5 - západ větrní v 8. měsíci 1985 hloublcy ro87,6 m.
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z HlsToRlE DoLu ANSELM

- zahájeno hloubení jámy Ferdinandovo štěstí v Ostravě-Petřkovicích, později
přejmenované na jámu Anselm

- zahájeno ražení štoly Kinzerv Ostravě-Petřkovicích
zatope no h lou ben í jámy Ferdi na nd ovo štěstí v Ostravě-Petřkovi cích
postaven pa m í těžn í stroj na jámě Ferd inand ovo štěstí v Ostravě-Petfl<ovicích

postavena koksorrací pec na šachtě Ferdinandovo štěstí v ostravě-
Petřkovicích 1. tilová pec

postaven další pamí těžní stroj na jámě Ferdinandovo štěstí v Ostravě-
petftovicích

a1924 _ při neopatrném zacházení § rnýbušninami došlo v důlních
prostorách k výbuchu, při němž zahynuli čtyři homíci.

zahájena výstavba homické kolonie Mexiko v Ostravě-Hrušově
pro DůlAnselm

rvence 1946 _ Důl Anselm v Ostravě-Petfl<ovicích přejmenován na Důl
Masaryk l

rvence í946 - Důl OŠkarvOsťavě-Hošťálkovicích přejmenován na Důl Lidice

1951 - Důl Masaryk l v Ostrav&Petřkovicích přejrnenován na Důl
Eduard Ux

1951 - Důl Masaryk ll v Ostmv&Hošťálkovicích přejmenován na Důl
Lidice

1954 - Důl Lidice pfičleněn k Dolu Eduard Ux
1963 - průval vod ze stařin na Dole Eduard, Urx. Z vody uvolněný

sirovodík ve smňelné koncentraci usmrtil devět horníků. Jeden
homík F$upa se zachránil tím, že použilfiltroqý sebezáchranný
přístroj ZP-3.

1964 - Důl Eduard Ux v Ostravě-Petřkovících a Důl Stachanov
v Ostravě-Hrušově sloučeny s Dolem Vítězný únor v Ostravě-
Přívoze

1991 - ukončena těžba uhlí v jámovém ohradníku a tím byl Důl Anselm
zrušen.

lng. LubomírHájek
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;_ťj {j, i1,1dtlli; /l, il ;ilr,/, li', lr ttir'',rl
/',/tilitl tl \ir;;"jiiltr1,17, ll l.,i;tit ! }t,lltt;ti!
i /, i;, _]{'ť;j

l' ,il,,l lt \jlli lriil,ri t!,,l: i.it:.t:i

]\,{*sto r, *,i!.a,ltrí.h (]cclr.lclr, ptrtotltrč slt)vitl]ská r,e:s, krcrli bt,I.1
;:llclžctr; n:r iibclrrrclní r-csrč l)lzcň ^ Clrcb. I]}rllií píscnrtrli zrrrínka
cr tr5lrqj4_1(, l rtlktt n5t.7 rrrku t]7_1 c.risrrlje i;,íscnlri;i znrírlka cr rtrčs-
rt:čku, kt*rtl chrání lrr,;r,][rv.l l.i.íktlpr,. 1.1 st.c.lovčku sc r_r l)1.1rré rč_
*ily srií[rrné;r olclr,čné ru.{y, Z.lciší ri;cnrí plri.ilcr o.l rt,ku rtr7 až do
rtrkrt tťl{i5 Š]ik,in,, krr: ii{o []larir! 1,icstčlrcrvali.ažbtl r.rlirrcí z |:íi:lry,
ll}0v;t il ,.lil loktr lťir4 edt r;lzilistiílrr.rlé trrince. J' iccrilet;i vlilka zn,l-
trrcnal;t illro I)llrrrrrr tip;r.ltk. Zlcpšcrrí nltstalo rolvtl"jetrr rčÉlry rir,1,
i'r,nrr:scl :t obclro.{u.'l'ililllt rtrd tryl,r tlk,.rtrčctta rr;;v"e rrírrr rlolťr v rc.,ct:
t759. I)r,rr lrospo.1í skt! rliiverrí ť.y.lo r.,,:lro.1Lrjír:i zlrrllr.1-l7něr-rí žclce,
lričlrí rr':lrč t'rorc t8?z. l)o.it,tIhti svirt)\,ó u,il,jc rr,rsi-,ll ťr;la.lck rnč,sr;r
a rcgionu .1ík1,ot{srrrrLr .l[rl,v:lr,-:l rrčnrtlcké nártl.{Ilrrsri, \,.pot.ičiší do.
[lč byl , ntiiltt! illr"ržr:lr lj,tl,j Agrosc.vis, ''lj.it,,la;r.nru,.,i rr,"rr*rr,"-
n;rl .l.1rcr',r;pr;tr:iriíri .r ptlrt-lr.irl;i sLij prtirrrysl. [)rkl,sttrrsr:rl,ttcnrlt n:i
riisru r-rlr},r.,,rt"| |_.1,1;r t,rl;,iIi,r,,.,, ini].1rstrtrkrtlra lt o[lč:trtsk;i vvh;lvctrost,
-J;rko p íkl;ril slottíí v stirvl.,lt tretrtt.ťt.}icc v Bo. lctc,:lr no. rt.ll,,rí.

K r,íi :rra rrrnr1, Ilr p;r nl,i r kli rlt trltlsrlr pati"i: Kos rc l N.r nc[rc,zcťí l)lr n-
rr1, IVl;rric, krcrv byl r,l,sral,ť,rl bčhcrlr t]. srtrlctí r,pozdllč ronl;inskónr
;tž rartč gtirickórrr sltrlrrr. [)roti l<osttlrt srojí brrolini Jóklrrstr,í z let
t7o{l .t7o8.

Vc l,t],chorlní tl:isri ltlčsrlt lr1,1 1r,tl5111y.,.1,, t{r,ir:s jii;rušenť,.k<rsrel
sr.. I)trr;t ;r l)llvll v pťiTrlllt": rrlrrrjr-rs[Eť,ttt sleiltu.

V'lctc.'lr r68o*róBr; ll1,1:l vr,star,čtr;i.iti{ntrpart.or,;i rlttrč lrlrr,rkltí r:a.l_
rricc, l<rcr;i i-l,vl* v rtr.,c lti81 :1,1i{l1rx ,.l tl,rlší},r;rtr.cl. ( _]t,rinvrrr soclrlr ski':rrr
clilcrrr tl,:;rlitnélrtl ettt,lrll_jc sr..itrr,j,irlskl,slorrlr.," s,.l,i"lro,, *u, j,rr.r" Ň.,,
1.or:lurkóho z roku t;t:,, rtnrísti:rr}i vc stict{u ri;irrróstí, N,lt!sro st: nr žc
Pochlrrl'it P:rtrt:itktrvČ cltr:irrtlrrÝrrri .i,.ttrrt,tt;r rr:íttrisrí, ir rriihi lze itlerr-
tiílkovat tutické.jádrt,, klcrť: ll1,ly up-r1,,rvcr1l,d,r slr;lrtr rctrcs.ttt.:c ttťlro
b"rrrlka. Nlr:;il',lrlrríl}l (}kl,,lii rrlčsr.r_jt,trrr.isri..kt,:ljirlr.lv:í rolhlcdrra,
z 9o. lcr ro. stolerí, \/ t,,,i.,r9qr hy],r ilistorrckó'ili.litl tlrčsr;r pr()hl.íše-
trt:' trri:slsktrtl lratrr;irkc,vtrtr ztiIrtrtt. PllrIlj tr NrI;rr]i.r,lsLyilr [..izlrío.rrii
pťál,clrt k rlc!h,lu{norr-ri"išírn }rerrr;írkrrl,yrrptlnlilrt Z,i1..1.|,11. lr ( _.]ch.

Fltrrrrit:kou rrrirrultrsr p ip9p1|11,i l ltTrnickó ínu:ťltl11 v Slrclrl, ulici
.r ;,rrrlrlíJkLll,:i írtrll ()rltl .,-c jc Štika, Šrrrle bvll r"ržcrrlr v, tlbtirr|rí r6.-
l9. stcllrri,ilko drilrrí rlílt, l.r,, trr,čittlí;:isol, sr.ítrrrtí,,:h rtrr_i. I)rl Llktrn_

,1.2
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icrríriižclllričittt-t,.lsti slor,riillr t':ist šrol1,tttísttrírlttt pivtli,;trtt j.lko skl;lJ,
I)tl ro.:., r9iiq, cl íky;rkriviti;},1,rrrrickrl,hisrtlricktllrtl sl.rllkir [)l;rnli, 1-1.,

l;l šrola r,,t,lólic,-lo lo<l lt1 tlprllliťllil ir po tloplIlč:l)ícxporrlit1, rlr,rkl.tdrrií,
cirrli horrricktru pr:ici r. rtler: tqgtl :pi-ísf trprTórt:t vci:ejrrosti.j;rko prohlí.1-
ktrvr1 .l í lt,, .{,rk latl tr jit í lrorrl irktru lrrilrlr l<rsr rrrčsta [)llrr;í Lr N'l.r ri;_iIr sk )',e lr

l,;i:rri, l)tlslet,lttí horIricktllr .rktivirtlu v rrkolí Pl;rrró [r1.1;r tť:;b.t ttr;tntr-
vyilr rtlJ. 1-oiiskr Z.r.lrri (]lro.,ltrv, Vírkov I1 a I)yltri |1,11 1,1.rčierl.r
.t tt?.tvi,illt;l r, ;.lč;irkrr go, lct ,:,_l. sttrlcti.

Il11,1,,tt!

L)llcc le ží r,, krlrji Klrrlov,rrskirrl rrl siIrrir:i i'lze ň-( ]lrct,,, l11ťzi o[).ť,
nii (]lrtr,"ltlv:i [)l:rrrá a Vclklí t{}edlscl-re, t krn,jilrtr;;ip:rdr-rč ocl lvlali;in,
skriclr [.;i:rrí" }}rvtlí;.-lrrírlk.1 rl $s;rdč i)rrrrorll i[)urecrrn,ratrl) 1c t lcr
tióó-r3ól{, ()[.last, ,,,tl ktcrti sc l )rrlrtrLtl r:lreirá;;í, tly,la k.'cskí,rrltt tiir-
rt.i pcvrrč pi,ipcricrrlr ;ti vc t4,. srolcti. Ll I)rnrcrr"rlrr sc r, tuittttltrsti tčii-
la r:u.l:r s obsalrcrrr nrč.li. l)iil byl v rtr,:c l74g z,t rragicklich trkolrrosri
IJtopcn. irja tlkr;rji rrbcc se tt\žil jíl, kterÝ se ;prac,.:lr,lir,:tI v .:ihcllrč,
ktcrá llyl,r 1..r clrLrhé svč,rt;.,,ó l,:ilcc uzar. ctr;l. V rllrci žila po e trr;i iir,lov-
sk,i korr'Lrnira, po krertl zt,,1,1y, |.rko i.arrrlirk),, ;rtlzr_isr:ltky stltri syrr;r,

gogy z rokLl rťoj, krcrjr b1,1a v rtree t938 l,ypál,-:rr;r tlltcisť1,, l lcsrrí ži"

U.1

ť,. irl!,irrr - l)ťrlll,t í)rrltortl 1)r"lrrcrl1 fil(t2, l()ťl) lrrg, li..\lt,,rr
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tněst pokračovalo v .{alšíclr lcr.:cl,r. Vyslovili sorrhles k r{elšírrrLr jcclrrá-

ní a rozšíi.r:ni sptlltrprlicc rrrezi lrorrricko,htrr,rri.:k rrri sprolk,v, nitciacc-

nri a rllr.:elrri s lr<rrrrickou rrrinr,rlostí, Nl _;cdnárri se k po ii."lárrí 7. sc,

rkárrí lTtlrnicky.:lr nrčst p ,ihl,isili zástup,lci rrrčsta Sokolr:li,.

Osratní r':člsrrríci se rkání rrrčli nr<ržr.ost v r;itrrr:i pr,,gr,trrlllllrsc,l-
rlo!,it L]Olečlr občd, prtllrlíi-lktr rrrčstir Planá, e to t,rkť, g yčžc k.:stela,

pr:c,,lrlí.lku HornickéĚo rntlzť]l ir št,.r[y C)nd c_je ŠLik,r,.1,rko* ivl,slcch-
rTout p ctlrrlíšku tl lrorníckó hisrorii Phnt! a [)rniotrltr. l)o pi'csrrrrrt

.1o [)rrrrtlultt se ťte:asrrríciscrk;iníse adili na lr išti,,.,,dktr.,l se v t5 lr,_ld.

vydal rr,r cesru sIlvnirstrrí lrorriicky 1rruvod lrostťr, trrísrlríclr trb.,anťi,

hudb1,, r]l.ržoferek e zástupcu horrrír:kych spolkii v irniŘrrnl;ir:lr. I)rii-
vt,.l [r},l ukrrnče n p ,e,_1 kirlrLrrrrítrl ,_1onrctrr, z:rztlčl;r hornická hyrnnl.
sťilí()sril ,,[rcc 1.rc,tttlttvil k 1r írorlrnl,nr a lryl zah:i|e lr ki)nťťrt lrtrrrri,:ké

k.ipe Iy, l)rtrgrlnr 1r;tk 1lokrlt'tlvll v srdc.'nó ltnrr,,sfi,c e zlr vclrrri ;l í,
jctrttrólltl ptťlrsí lrž t{o scttrrčrlí,r pek o.1 zo lro,1.1,slilc kirltrrrrlílrt, cltl-

trltl, Šcst.,.ccrliárrí bylo z,leí-ilé, sr.le čné a vcsclé_ic<ln,rk díky lrczkérrrtr

lročr.sí l lrlavnč Jíky lrllvrrirrr orglrrilátrrrlitrl trrčst;l l)l;rrr;i tr lvl:rri,in-

skyclr Llirlii, obcc L)rnloul ;r F{rrrnii:k,o-1risrorickélro s1,')olktl l)l;rrrá,

ktcry z;r slrrr.r .ll.,,Lrlroiltltl.rtr lrktivirtr iryl v rocc 2oo{ ocL:l1čIl ,,()eskyrrr

p(:rn1()|]!:1ll'' r,klrrcg,.lrii ,,i\lrlin rtrkrt" za prtrvoztrr,litlí I Iorrrickc(lrt"l nrtr-

zc:t v l'l.ttttl ;r i.r.jišrilr,:llríhtlrrrickyclr sllrvtrosrí ;l tfJdiť r, t,eťitlnrt.
ó, irtItrilli l:|,rrt,i l)rrrrrrrrl - l}lrttt,j ,tllti.l,. 1nrllI,,,l: r,rir,!o,rtcl,r rl,t l}iartotr, foto rrr1, /i, 5/illr

.lovsky hi:[rit,_rv s 1rrol,)y :"ť L7. i\r8. stolcrí polrlíže osa.ly I)arrsky Vrt-lr

o ,liv,l žici,1vskó .)[,c.j sui,.{čí t.rkó jc.lnt)p,ltrtlvy, tr;rrokrrí drjrrr 2 liirt]_

ťc ls, sťOle ťí, kti:r1 sltlr,riil žiilovsk.i ohcijeko sprál,ní bu.l..lv;r. 7,.l cí|c,

včt{trtrrtlu 1r.áci, ťtc,",,rr vykrlnltl.,l Zasrupitclstvo tllrce l)r,rrroul v 9,:,

letcclr ztr. st,llctí llyl ollci u..]člcn rittrl

.,\/e slricc r.-rkr: z,:ož z; Klrt,ltlvlrrsk kraj",

šcstú sctk1rli lr,.lrrricky.,,lt ttrčst se uskurcčrriltr z podnčlrtr 1_1trr:ni.,

ko_1-risrlrri.:kélrr.r spolkr.r ÍrI,-,,,,,i, o" spoitr5,ráci s ťnč tr,nl Plarxi lr obcí

[)rrrroul, V se,botil r4. z;i i fOo2 V,i !,o.]. piivíral star(])st.l rrrésta })le-

,.,,i t,-,g. Klrt.:l \Ir;,rlt rrir radnici zlisttt;lcc n_lčsr, olrci, s1.olkt\, a lre.{;tci,

ktc ílli,r_1lli 1ro::várrí nli 6. setkllrrí lrorrri,:kÝclr mčst, K p ir,,ít;iní sc

prip,-'iilJr,rn.ro,* clb,:c DrnrtrrrI p.7,.{en.lk l,;rzur, kterl,pclzv;rlp ,ítolri,

i.,t'r,,,i'odp.,oi..{n.: ..i,o I)rrrrorrlr,i, k.ie lru.ie se rk;irrí 1.'okračovat sptrlci"

,rč s ekcí ,,Drriroirlt,,r,ské rrllci:rrí sllvnosti",
Na ra.{rrici rrlčstr Plani proi_rčlrlo ietlrrlirrí zásrupcLi nrčst, obcí,

s1.,crlku ll orglrlizlcí k náplrri a te rrrrirrťrnl.dalšiclr se tkání.]cdnání po_

ť..i,,r,," l.., ti- ki, oclp oled,rc r, [).rno,, lrt, k.:lc se sc šl a u žš i ;,racovn í 
.sk 

u,

irin;r, ktcr:i fi..,,rr.,frruall zár,ěrjcdrrárri. V.po.lst;rtč sc.!r írorrrrrí doho.1_

ii, t".1., r,z;,r|rrru všccLr.|cdnotiiu. a spr:lkti,;rby scrk;irrí lrorrri.:k clr
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