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A,tmosféra poslední schůzky v roce 2BOE byla přátelská a diskuze veselá.
Na snímku zleva p.Tajdus, lng.Janků, lng. Schreiber a Kovalčík.
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Historle a činnost pobočky KPHMO v Petřvaldě.

Na první schůzce vPetřvaldském KD dne 14.2.20a2 byl zvolen výbor ve složení :

Milan Kovalčík - předseda.

lng. Petr Schreiber, CSc. - jednatel,
hospodářem klr.rbu Miloslav Capča.

Koordinátorem dění mež pobočt<ou

a mateř§kou organizací Klubu od
sarného počátku až do současností
je l ng.Zde něk Dombrovský.CSc.

Čbnská základna pobočky nepřesáhla
do souča§no§ti hranici 34 zaujatých
fandů udržení tradic a historie do§ývání

" černého data. v regionu.
Můžeme se pochlubit i neformálním
členstvím čtyř žen.

Na tomto místě je důležité poznamenat, Že klub přátel hornického muzea
pobočka v Petřvaldě volně navazuje na Petřvialdské kolegium z roku 1992, které
po ukončení Hornického muzea otevřeného vprostorách bývalé fary v roce 1983
a po předchozí neorganizované aldivitě o zachování hornických tradic na území
Petrvaldu od roku 1972.

Kromě praridelných besed se zajímavlm programem přednášek nejenom z
obtasť hornictví. Další součásti naší činnostije publikační činností našich členŮ :
Otakar Kochan, lng. Petr Jank&, Karel Budin. spolupráce našich členŮ na publikaci

,,Hornické kolonie karvinského okesu.
Nemalou části naší práce je výstavní činnost. přednášky pro mládež nebo
obnovená ťadice oslavDne hornků. Vprcholením byla akce k 10. výročí ukončení
těžby na Dole Julius Fučík v petřvaldské dílčí pánvi v břeanu 2008.
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ProtoŽe změna je Život, nevyhnula se
tato zákonitost ani naší organizaci.
Dnem 12.2.2aM převzal funkci
předseůr p.Mitoslav Čapča.
lng. Petr Schreibber, CSc. -jednatel.
hospodářern se stal Stanislav Ža*.
Dalšími členy vYboru byli zvoleni lng.
Jaroslav Mencner, lng. Petr JankŮ a
Přemysl Gross.
Ta]do pracoval výbor do 13.1edna 2005,
kdy z funkce předsedy odchází p.

Miloslav Capča.

Do 9.března 2006 řídili pobočku lng" Peř Schreiber.CSc. a lng. Petr JankŮ spolu
s lng. Jarostavem Mencnerem. Hospodářem zůstal Stanislav Žák,ktery se poté
ujal funkce předsedy pobočl'ry počínaje uýše uvedeným dnem. Do funkce jednatele
byla zvolená lng.Jana Dadoková a hospodářern pobočlry p.BedřiškaZáková.

Nutno ovšem zdŮraznit. že výše uvedená jména
nejsou jedinými nositeli činnosti Klubu přátel
hornického muzea pobočka Petřvald.
Vyjmenovat bychom milseli mnohé další členy
naší organizace.

Pro důstojnou a klidnou prácije neméně důležtá
spolupráce s MěÚ Petřvald. bez jehož vsťícnosti
a pochopení by naše existence nebyla možná.
Dobré vztahy udržujeme i s dalšími organizacemi
ve městě, za všechny je možno jmenovat
sportovní klub HEPO Peťvald. Dobré zkušenosh
máme i s pracovnky KD v Peřvaldě a bylo by
možno pokračovat i dále.

V neposlední řadě musírne vzpomenout spolupráce a pomoci ze strany mateřského
Klubu v Osřavě. §amotněho Hornického muzea na Landeku, OKD a.5. a dalších,
se kterymi nás spojují společné zEmv a cíle.

Nezbývá, než vyjádňt upřímné poděkování za dosavadní spolupráci všem
zainteresovaným a s troškou neskromnosti konstatovat. že.isme platnými členy
společného díla.
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Nyní nahlédneme do života
Klubu přátel Hornického muzeao pobočka Petřvald :

Jakjiž bylo uvedeno páteří činností Klubu jsou pravidelné schůzky členŮ v
prostorách Kulturního domu Petřvald, kde se jednou v měsíci scházíme k naplnění
společného zájmu - hornictví a jeho tradice. K tomuto tématu jsou zaměřené
i přednášky, které jsou nedíInou součásti těchto schůzek.

Klub připravil také expozici pro výstavu Klubů a spotků města Petřvaldu.
Také výstava ,, Ekologie a hornická činnosť v prostorách knihovny města
Petřvaldu měla svůj kladný ohlas.

Dnes již mŮžeme konstatovat, že 5e stalo tradicí uspořádání Dne horníkŮ
v prostorách sportovního areá|u HEPO Peťvald.

Dalším naplněním naší činnosti je pománím svého okolí a to nejen v místě
bydliště. ale itémaťchými zájezdy, účasť na setkání hornickVch měst a obcí.

A nyní se pomocí

spoleČně podívejme jak to probíhalo :
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Den horníků 11.9.2006

§eclící íng_ JoŇtov{ íng.Menšík,
Z:ada: Budanová, Otýpková, Žáková,íng. Dadoková, Feherová, Gurská.



Den horníltů 13.9.2007

Člen našeho Klubu Tibor Racko předs{avil své
výrobky:

Hornické hole - jak je možno na snímku rozlišil
mají znak klubu i města Petřreldu na jedné.
a na druhé hornické symboly a pozdrav_

Aeva ' Otýpková, lng. DadokováJanků,ln g. Mitka,Feherová.Ourgká, Budinová
členky a přátelé Klubu.

a4Q
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Den Horníků 2007 - mužská část setkání

Den horníků 2007 - lng. Dombrovský ,CSc., v diskuzi se členem klubu
Petřvaldské pobočky Olakarem Kochanern

W;,h
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Kalendářní přehled akcí v roce 2aO7 :

{ {.ledna 2007

Přednášející:

Na téma :

8.února2OO7

Přednášející:

Na téma :

8.března 2007

Přednášející: Vladi mír Markl

Na téma: hornictví v české heraldice

{ í.dubna 2007

Přednášející: lng. Dušan Pavelek

Na téma: Báňské projekty minulosti

{O.května 2aa7

Přednášející:

Na téma:

{4.červen 2007

Přednášející: Profesor lng. Pavel Prokop, CSc.

Na téma : Skok přes kŮži
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13.září ?gg7

Den horníků - areál HEPO Petňrald

21. -22.záři 2aO7

Výstava KIubů a spolků

KD Petřvald

{ {.říjen 2007

Volné téma : jak jsem se upsal havírně....

8.listopadu ?aa7

Přednášející : Stanislav Žat<

Na téma : Požár 17.1,,l .1977 ve sloji 304
na Dole Fučík

{3.prosinec 2ga7

Hodnotící qiroční schŮze
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Kalendářní přehled a]tcí v roce 2003 :

íO.1eden 2008

Přenášející: Profesor lng. Jiří Grygárek, C§c.

Na téma : za těžbou rud v hornoměstském revíru

{4.únor 2008

Přednášející: Profesor lng. Jindfich Bilan, CSc.

Na téma : Hajnova metoda dobývání strmých slojí
na dole zafre

{3.březen 2008

Setkání u příleátosti : 10. výročí ukončení těžby
na Dole Jullus Fučík a v petřvaldské dílčí pánvi

{0"duben 2008

Přednášející: Václav Smička

Na téma :ááchranářství ve světě

{5.kýěten 20(}B

Přednášející: lng. Petr JankŮ

Na téma : Dobývaní mocných uhelných sloji v Bosně

í2.ěerven 2008

Přednášející: Karel Budin

Na téma :áávodní nernocnice v orlové
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5. - 7. 9. 2008

Clenové delegace na 12._Setkání hornických měst a obcí v Mostě.
Zleva : KareI Budin, §tanislav Zák,Proí.lng. Jiň Grygárek. lng. Pavel Křístek.

Přchod slatmostního pnivodu do areálu. kde proběhly všechny programy
v rámci 12. §etkání hornických měsl a obcí ve dnech 5. -7. zář 2008.
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5. - 7. záři 2008

12. Setkání hornických měst a obcí v lVlostě

11.záři 2008

Den horníků - areál HEPO Petřvald

9.říjen 2008

Přednášející: Profesor lng. Jindřich Bilan, CSc.

Na téma : Fučíkovci v Alžíru

t3.listopad 2008

Přednášející: Mi lan Adamčík

Na téma : Tramvajová linka Ostrava - Karviná

4.prosinec 2008

Hodnotící výroční schŮze klubu
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Předseda Petřvaldské pobočk;1 Klubu přátel hornlckáho muzea Stanisla,,, Žák
předkládá hodnotící zprá,iu členské zá[.lladně
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Karel Budin děl.1uje přecisedo,+i Stanislariu lákovijménem členskÉ základny
za jeho práci v roce 2003.


