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Za hornickými tradicemi do Podkrkonoší a Kladgka.

KPHM a národní přírodní památky Landek v Ostravě - Peťkovicích s pobočkami v Karviné a Peťvaldě
uspořádal zájezd 25. a 26. ííjna 2005 za homic§mi tradicemi,

Ve Rtyni v Podkrkonoší nás přivítal náš přítel a kamarád ing Jan Kábít, kter,ý nám celý program nejen
připravil ale také nás celé 2 dny doprovázel.

PnnizastávkaveRtynivPodkrkonošívmuzeu,kerébylozaloženor.1936ador.1975jerlbudověbývalé
rychetské maštale, Muzeum má tři expozice: etnografické, selské bouře t. 1,175 a největší expozici
podkrkonošského hornictví 

"

Před budovou jsme byli přivítani manželi Věrou a Václavem Jiráskowými. S panem Jřáskem jsme patr< dále
pokračovali do Malých Svatoňovic. Na nárněstí nás přivítala paní Eva Hylmanová býTzalá učitelka vKarwiné
dnes starostka města a současně nás pozvala do muzea braťí Čapků, které je chloubou města.

Po obědě a prolrlídce muzea nás doprovázel dáIe p, Jirásek rl autobuse přes Trutrrov s nejzachovalejším
náměstím ja§ jsme doposud viděli. Nic nebylo zbourárro vše stojí dodnes jak bylo postaveno. Samozřejmě
s noými původními restawovanými fasádami. Vše barevně impozantrrě sladěno včetně podloubí kolem celého
náměstí kde ani za největšího deště nezmoknete ani v zimě nebudete zaváíi. Po krátké prohlídce jsme

pokračovali na ubýováni do Žaclďe, Zde 1sme v kulturním domě ,. Horník" v tradičním hornickém večeru zapili
nejen přátelství ale také sizazpivali naše hornické písrrě.

Ráno po 8. hodině nás přivítal r, Městskern muzeu tajemník p. Václav Musil společně s ředitelem muzea
v Zacléíi p. Danielem Machem, kde jsme byli seznámerri s historií mésta až po současnost a také s historií
homictví. tIhIí zde bylo naiezeno vr, 1570 opatem Tobiášem představeným kláštera vdnešnim Krzeszowie
/Gru"ssaul a dolovalo se tu až do r. 1992. Expozice muzea je umístěna v budově č. 10 na Rýchorském náměstí a
je rozdělena do čtyř stálýeh oddělení - historického, kdejsou zpracoviny dějin5l do r. 1945, oddělení osobností,

homictví s modelem průřezu kamenouhelným dolem, ocelovou ýztlůi a mnoha jinými zajimaqimi předměty a

oddělení narodopisného kde je vystaveno vícenež 250 exponátů zeživoía mrnulých generací.
Dále nás opět doprovázel kamarád a přítel p. Ing Jan Kábrt přes hranici Lubowka do Kladska. Po cestě jsme

navštivili perlu Dolního Slezska Krzeszow s bazylikou Matky Boží Laskavé a pokračovali jsme přes Broumov
kde jsme si prohlédli pěkné náměstíčko. Naším předposledním cílem byla Nowa Ruda kde je uhelná šachta
včetně podzemní turistickou trasou se vstupem do štoly vedle šachetrrí véže. Zde jsme v podzemí s lampami a

přilbou na hlavě viděli ražbu chodby, nakladač na čeii:ě, dtlpravni zŘi:zeni, pcrub ,t,e stojkách s b,ihnor{,rn
kombajnem. Celou trasou nás doprovázel mladý průvodce včetně permoníka lépe myšáka, ktelý z temných
zákoutí dolu napadal hlomozem hlavně žerry radujíc se z jejich výKiků. Nakonec kťdou pomazal kouskem uhlí.
Při cestě kolem pásu jsme spařili ženu s lopatou kde nám byla humorně připomenuta práce žen v podzemí"
Stávalo se pli dost často, že žana byla pfivedena do jiného star,rr ale pro tmu v dole bylo dost těžko rozpoznat a

určit s §m to bylo. Takže společnost, která doly provozovala musela platit takovéto haviřce vše od tarození až
do ukončení školních let dítěte. Jelikož tyto náklady přer,yšovaly produktivitu žen a zatěžovaly ťrnančně
společnost práce žen v dole byla zakázina zákonem. Hlarmí důvod rršak byl, že tak namáhavou práci nezvládly a

tak mohly pracovat jen na powchu. Nakonec jsme k qichodu ze šachty byli svezeni vláčkem se skutečnou dů]ní
lokomotivou a vagón§.

Pro nás, klďiznárne naše důlní muzea to bylo zase něco nového včetně zaŤizertí na powchu. Tam kde jsme
brali lampy a přilby byl starý ruční lis naraženi pamětních mincí a několik stánkr s upomínkovými předměty,
Na příklad propisovaci tužka shavřem vhornickém kroji apod. Prostě propagace hornického cechu na klerj, se

mnohdy zbytečně zapomíná i když přináší hodnotu nejen jako kuriozita ale také dobře reprezentuje daný region
a podle statistikry láká čím dál více návštěr,níků,

Zde došlo k rozloučení s našimi pruvodci a jim paří náš obdiv za 1ejích snahu a úsilí, které věnují k propagaci
našeho řemesla a současně tak přibližují veřejnosti celou historii ť po současnost celého regionu,

Potom jsme již přes Kladsko ujížděli na přechod Glucholazy do Zlatych Hor kde jsme se seznámili s novou
expozicí: mlýnem na drcení rudy, rlfžováním zlata a také s krásným prostředím na úpatí Jeseníků, Na podkladě
historických záznamů, obrázkú, pohledů a fotograťri se podařilo postavit něco co obnoví vzpomínk1, na získáviiryrí
kow z rubaniny, v našem připadě zlata, Škoda, že toho na dolování ve r,zpomínkách nerrí více, některá štola by
si to i zasluhovala jako důlní rudné muzeum.

Myslím, že celý autobus fandů a bývalých havířů včetrrě manželek se \ztahem k našemu řemeslu byli plně
spokojeni a všem organizátorům paří náš dík včetně starostům měst v podkrkonoší, správcům a ředitelům

^ur"i, 
majitelům fitmy Gemec Ing Zdeňku Adamcovi, Ing Josefu Drncovi, přednostovi OBÚ v Trr:írově a

Palivorzého kombinátu v Ústí n/Labem lng André Mikschovi, majitelce muzea v Nowe Rudě paní Barbaře
Korbas i pruvodci Hornického muzeave Zlaýcít Horách.

Zdař Bůh! Ing -Tarosiav Minka
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z5. listopadu 2oo4 ustavení pobočt<y KPHM v Karviné.
V ledrru 2oo5 byl zvolen ětyřčlenný úbor a předsedou se stal
Ing. Starrislav Kuba. Do práce pobočky se zapojili pouze rng.
Kuba, Ing. Szostek a zástupce výboru KPHM pod Landekem

Ing. Minka. V r. 2oo5 bylo uskrrtečněno celkem 6 besed
s vysokou odbornou úrovní ale s nízkou účastí maximálně ro -

ti osob. K 3t. 12. 2oo5 měla pobočka 13 členů.

Kladno

Rok 2oo5 byl již + - tým rokem činnosti v rámci organizace
KPHM Ostrava. V roce 2oo5 pobočka na Hornickém skarrzenrr

Dolu Mayrau ve Vinařicích u Kladna zorgarrizovala nebo se
podílela na 23 akcích, kterých se zúčastrrilo více jak 24oo osob.

Petřwald

Zde synci uskutečnili g přednášek ajednu zárrěrečrrou besedu
s rlyhodnocením činnosti klubu. Prohloubila se spolupráce

s MěÚ v Petřvaldě a byta uzavřena písemná dohoda o
spolupráci vedení pobočky KPHM s představiteli města.

Pokračovalo jednárrí KPHM a zástupců pobočtcy s vedením s. p.
DIAMO o zajištění prací spojených s ,rMantinskou štoloťo.

Výbor pobočlcy pracoval bez předsedy, v důsledkrr odstoupení
p. Čapči a vellcý podíl na úspěšné práci pobočky měli: Ing. Petr

Janků, Ing. Petr §chreiber, Otakar Kochan a §tanis|av Ž,áů<.
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25. 11. 2oo4bylo velké zasedání všech představitelů
dolů

kanrinské oblasti v budově Bratrské pojišťovny -
bývalý

hotel Jelen ve Fryštátě na náměstí.
Program:

asre lEilÍ rua ď rť rrilI ť r^enVilvg t

V lednu 2oo5 bul ztsolen čtyřčlerrrn;ú uýbor a
předsedou se stg.l Ing. §tcnůslotu Kttbo.

Do práce pobočky se zapojilipouze Ing.Kttba,
Ing Szostek c. zó.sfrqlce z aýbont KPIIM Ing.Minko'

V roce 2oo5 bylo uskutečněno celkem 6 besed s
rrysokou odbornou úrovní, bohužel s nízkou účastí.
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Tento rokje už čtvrtýrn rokem činnosti v rámci

organizace KPHM v Ostravě.

Pobočka na Hornickém skanzenu Dolu Mayrau

ve Vinařicích u Kladna zorganizovala anebo se podílela
na 23 akcích, kteďch se zúčastrrilo více jak 2 4oo osob.
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Bylo uskutečněno 9 přednášek a jedna závérečná
beseda s ryhodnocením činnosti klubu. Prohloubila se
spolupráce s MěÚ v Petřvaldě a byla uzavřena písemná

dohoda o spolupráci vedení pobočt<y KPHM
s představiteli města. Pokračovalo jednání KPHM a

zástupců DIAMO §.p. o zafištění prací spojených
s ooMartinskou štolou".

Výbor pobočlcy pracoval bezpředsedy v důsledku
odstoupení p. Čapči a vellcý podíl na rlspěšné práci
pobočlcy měli Ing. Petr Janků, Ing. Petr Schreiber,

otakar kochan a stanislav Žák
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