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{4. setkání hornických měst a obcí ČR
ve Stříbře,

ve dnech 10. až 12. Záři 2010.

Na 14. Setkání se sjelo do §tříbra, královského horního města, 850 kamarádů
ze všech koutů České republiky a také ze §lovenska, Mad'ar§kan a Německa.

Pořadatelem je vždy město a organizační část přebírá Spolek horníků a
hutníků s podporou celostátního §družení hornichých a hutnických spolků a
garanty se stává kraj a sponzoři, kteří se při tomto setkání zviditelní. Celostátní
Sdružení hornických a hutnických spolků je při všech prezentacích společně
s panem starostou nebo primátorem města. V souěasnosti je to za §družení
lng. Miroslav Št'astný a za příslušné město Stříbro starosta Mgr, Miroslav
Nenutil.

Klub přátel hornického muzěa, kter,ý má v současnosti přes 400 členů,
uspořádat zájezd pro své členy do královského města §tříbra na 14. setkání
hornických měst. Z Karvinén Havířova, Petřyaldu, Ostravy vyjelo 1a. září z0ía
36 kamarádů a kamarádek Klubu přáteI hornického muzea abychom
reprezentovali svá města a OKD. Společně s námi se setkání zúčastnili
kamarádi z Nadace Landek a z měst a obcí: Ostravyn Havířova, Karviné, Horní
§uché, Petřvaldu.

Při každém setkání je udělováno jedno z nejvyšších hornických ocenění
,,Český Permon". Letos jej získal Klub přátel hornického muzea a cenu převzal
předseda Klubu Mgr. Rodan Broskevič,

Členové hornického spolku ve §tříbře svojí pílí vybudovali během šesti let u
řeky Mře hornický skanzen a zrekonstruovali, královskou dědičnou štolu
Prokop. Záštitu nad konáním í4. setkání převzali osobně: předseda senátu ČR
Přemysl §obotka, hejtman Plzeňského kraje Milada Emmerová, předseda
Českého báňského úřadu lvo Pěgřímek. Zapsal jeden z účastníků tohoto
setkání lng. Jaroslav Minka.,,Zdař Bůh"
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§§TKÁNí r*onrglcxÝCn naĚst

A OBCI CR ve Stříbře

ue dnech 1O. až 12. zóří 2O7a
u krá}ouském hornťm městě stříbře

\ýda]: Město Stříbro a Hornicko - hisiorický spolek ve Sříbře v roce 201ú
Zpracoval: Karel Neuberger
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Na konec t 4. s*Ťi, ť]ť#h měst ve §tříbř*!

Vše má své začátlqy a konce. Poslední foto před školou ve
Sříbře a před odiezdem autobusu ze zdařilého vystoupení
KPHM na 14. setkání horniclcýeh měst.

Vše velmi pělcrě popsal rng. Petr Rojíček v našem Zptavodaji
N. f zato včebrě fotografií.
Náš klub dostal historiclcé ocenění o,Česlcý Permon" a

předseda Mgr. Rodan Broskevič obdržel medaili ,rFrantiška
Jareše za zásluhý', která mu byla udělena výkonnou radou
Horrricko - historického spolku ve Sříbře za dlouholetou a
obětavou činnost, za udržování tradic v České republi ce a za
jeho práci pro setkávání horniclcých měst a horniclcých parád
s oprávněním veřejně nosit tuto medaili.

Vše a detailně je popsáno ve Zpravodqii Ilr. f 2o1o
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14.SETKÁNÍ uonNICKÝCH nnĚsr A oBCÍ
ve dnech 10. až 12. záři 2010 v královském homím městě Stříbře

Historie setkaní hornic§i.ch měst a obcí ČR zapačalav roce l996,kdyžzástupci spolků Cechu
příbramských horníků, ,,Prokop" a Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě se dohodli na ideové
platformě setkávání.V roce L997 se pak konalo pnmí setkání v královském horním městě Příbrami.Bylo
neopakovatelné a dalo inspiraci do budoucna. Po dlouhých letech byl zase i kromě jiných akcí realizován
pověstný hornic\ý pruvod. Rok od roku stoupala latka úrovně pro další nasledovníky : v Krásně,ve
Zlatych Horách , v Osfoavě Peťkovicích,ve Střibře,v Plarré a Drmolu, v Sokolově,v Rudolfově,v Ostravě-
Radvanicich a Bartovicích,V Příbrami , v Horním Slavkově, v Mostě, v Jihlavě aažpo dosud posledni
l4.,konané ve Sříbře.Uběhlo od pnmího setkání l4,leqzměnily se podminky i společenská
aftnosfér4podstafirě se rozšířila spolková činnost, navazovala se mnohá přatelsM a prohlubovaly vzájerné
spolupráce a to i se za}rraničím zejména Slovenskem.Hornická setkávaní majíza sebou již pruvodní

,,dětské nemoci a tak po velmi zdařilán setkání v minulém roce konané v Jihlavě jsme se těšili na,,
setkání 20r,a* ve Sříbře.

K důstojné afrnosťeře oslav přispěla i naše delogace členů Klubu přátel Hornického m|tzea
v Ostravě,která díky nadačnímu příspěvku Nadace Landek a přispěvku Stafutarního města Ostrava zaplnila
celý autobu§ a roprezentovala hornické tradice nejen Osfiavy,ale i Karviné , Havířova a Petřvaldu ,neboť
zálezdl se zučastnili naší členové z těchto místních poboček Klubu,Za ostravský region se zučastnily také
delegace městského obvodu Radvanice,PetřvalóStonava ,Horní SuchaKarvina a Nadace Landek Ostrava
.Celkem se dle orgarrizátoŇzučastnilo setkani 64 měst a obcí reprezentovaných 77 ďelegasemi měst,obcí a
spolků ( oficirálně registrovaných členů delegací bylo 510 a velké množsM těch,kteří se u organizátorů
neregistrovali).Nejvzdrálenější delegace byly až z Košic a Spiše.

Město Sťíbro hostící setkání navánalo na tu nejlepši hadici,která dnes spojuje profesionaly i
příznivce ,, hornického řemeslď' a poskytla jim mofoiost prezentovat se anavázat nové kontakty i
přátelství. By1o nadmíru zŤejmé,že organizátoři tohoto setkání připravili pro účastníky a veŤejnost boha!ý a
v mnohém i alternativní kulturní program,ťozpracovaný do detailního členění dle času a místa konání a o
kterém se zniním dále. Bylo by vhodné, abych uvedl i několik vět o Sříbře a stříbrském rudním revíru,

Město Sťíbro se rozkládá nad hlubo§ým údolím řeky Mže asi 30 km západně od Plnrě.Na rozvoj
města opevněného kadbami s baštami a branami mělo v,.fuazrrý podíl nejen hornictví,ale též ýhodné
umistění města na důležité obchodní stezce Praha-Norimberk.V současné době má město necelýctr 8 tis.
obyvatel.Bezprostředně u města je rozsa}rlá rekreační oblast řlracholuské vodní nádrže,kde jsme
v rekreačním sťedisku Butov nalezlíubytovaní.Městečko má celkem v současné době 21 památek zruchž
většina byla bezplatně zpřistupněna po dny ,,l4.setkání" široké veřejnosti.Dnes na hornickou minulost
upomíná již jsn naučná hornická stezka ,exponáty v hornickém skanzenu a zejména nově zpřísfupněna
Kráovská dědičná štola Prokop.Sťíbrs\ý rudní revír byl pravděpodobně nejstarší rudni revir českého
království.Těžba sříbra a následně těžba olorrrrato-zinkových rud je doložena od založení města počátkem
12.století. V roce 1801je ve Sříbře zíizenHorní úřad a v roce 1804 Horní soud pro Plzeňslcý a Klatovs\ý
kraj.Horní město sfríbro je márrré v celé Ewopě a to nejen dít), těžbě olověných rud ,ale i nrádherqým
skvostům z podr,emi jako jsou sďíbrské minerály( galenit,sfalerit křemen,kalcit,cerusit,barit) Y roce 1947
dochér;zi k intenzivnímu geologickému průzkumu a od roku 1950 je zahájena intenzivní těžb4která byla
sousťeděna na několik jam.Těžba rud je v reviru definitivně ukončena v roce 1975.

Účastníci klubového zéýezdudorazili v pátek 10.9. po několika hodinové cestě do Butova.Stačili
jsne se v rychlosti ubytovat a vyrazili jsme do Sťíbra"kde jsme se na radnici zaregisíovali,obdrželi
detailní progíam vč. kulturních akci na ři dny ataké pěkné propagačni materialy města a jeho
historie.Předseda a místopředseda našeho Klubu lryrazili na slalmoshí zasedáni členů Sdružení
hornic§ich a hutnic\ých spolků CR,}teré se konalo v pivovmu U Rybiček.Zasedáni bylo mimořádné
v tom,že se ho zúčastrilo mnoho vymamnýchhostu z domova i ze spřáteleného Slovenska. Za
předsednic§ým stolem zasedl kromě perkmista SHHS-ČR Miroslava Šťastného takévzácný host Přemysl
Sobotka-předseda Senátu ČR,tteqý vzal záštítanad konáním 14. setkarú ,hlavní hostitel Miroslav Nenutil-
staíosta města §říbr4 náměstek předsedy ČBÚ OuSarr Havel a samoďejmě za organtzátory setkání Radek
Sfrml§nuller-předseda Hornicko-historického spolku Sťíbro a současně i tajemnik městského uřadu
Sříbro a jeho místopředseda Karel Neuberger a současně i zastupitel města Sťíbro,Ze zahraničních hostů
uvádím alespoň předsedu Zdražena banickych spolkov a cechov Slovenska p. Jaroslava Malcharka.
Jednání se vedlo v ťátelském a veselém hornic§inn duchu,rozďávaly se ocenění a dárky hostům,vyslechli
jsme zdravice hosťů a vedly se řeči o významu Setkarrí hornic\irch měst,obcí a spolků,vyměnili se
zkušenosti se slovenskými zástupci homic\ich spolků aukénala se smlouva o vzájemrÉ spolupráci ,

Naši přrátelé z Klubu se mezitím zašli posilnit, případně si problédli náměstí,l;teré bylo slavnosírě
lyzdobené a v celé jedné půli věnované vzniku sďedověkého tržiště,ukazkám tradičních řemesel,ražbě



pamětrúch mincí,prodeji mineralů,hornických suverrýrů,dětskYm soutěžnim hrám inspirovaným
sředověkem a ruzným pamlskum od medoviny počínaje apraým turechían medem obsýpaqým včelami
koněe a další.Ve městě zŇalaprobíhat celá řada akcí ,které účastníkům přibližovali historií i současnost
města.Přijeli jsme z deštivé Moravy a dojeli jsme do nádhemého babího létakteré nám po celý pobyt
vydrželo a tak beze sporu krásné počasí přispělo k pohodě všech hostu i návštěvníků l4.sďkaní.

Navečer jsme se všichni sešli na oíicirálním zahájern l4,setkarrí v městském kině,Slavnostní akci za
účastí mnohaýmamrtých hostu zahájíl §tarosta města.Celé zahrájení bylo r,.tipně moderováno pány
Strankmullerem a Neubergerem-klobouk dolů,bylo tam i rrrnoho klasicky hornichích a zdařilých
improvizací.Ocenil to zcelaveřejně a také uvolněně náš předseda senátu ČR,coby čestný host.No co naplat
tito panové coby schopní organaátaŤi a zástupci svého spolku a města Sďíbra jako jediné vyznamenal
předseda senátu paměnú medaili předsedy Senátu ČR a myslím si ,že po zásluze. Padly zdravice hostu a
také íizná oceněni pro jednotlivce i spolky a některé stmosty hornických měst.

Rád bych zdetaké oznámil našim kluboqilrn členům,že ocenění obdržel i náš předseda Rodan
Broskevič.Obdržel medaili ,,Františka Jareše za zéslu,hy ,, kterámu byla udělena rýkonnou radou
Hornicko-historického spolku ve Sťibře za jeho dlouholetou a obětavou činnost,za udržovi{ní íadic
v České republice aza jeho práci pro setkávarrí hornických měst a horniclaých parádách s oprárměním
veřejně nosit tuto medaili.Určitě potěšila nejen jeho za dosud,vykonanou ptáciv rámci dosavadní činnosti
KPHMo.

Celý večemí program byl proložen kulturními vystoupeními zntchžbych rád zrnínil dětslcý
pěvec§ý sbor Zlatíčka Sříbro.Zpivali krasně a procitěně i později na radnici a na nárněsti.Nikdy předtím
jsern neslyšel,aby děti tak krásně zazpívaly nám tak blízké hornické písně.

Navečer se náš kolektiv rozdělil,aby každý podle svého využil nabidky organizátoru.Větší část nás
odjela na podvečerní prohlídku kulturní narodní památky do Kladrub- Katedrala a část přilehlého
klášter4ostatrri vyrazllt na večsrni prohlídku štoly Prokop,nedávno po sedmileté investiční akci oteťené
pro vďejnost nebo na hornic§ý večer v restauraci u Kalicha s muzikou až do pozdrnch popůlnočních hodin
nebo na divadelní představení nebo na loutrroý koncert v muzeu aj,

Zatímco my jsme se v Butově v sobotu okolo sedmé sbírali na snídani ve městě už od šesti
pochodovala kompanie bubeníků z Nepomuka a burcovala místní lid.Výborná skupin4která své umění
předváděla nejen v fanním a večerním hornickém průvodu.Na hlavní tribuně na nárněsť se už od sedmi
rano sfrídají ve zpěl,u a hraní naše miláZlatíčka ze SříbraRoánitalská venkovank4hornická kapela
Barbora -Krásno,probíhají registace na radnici a samoďejmě také zaúěasti hudby.

V 9 hod, začinápřivitaní zástupců hornic\fch měst a obcí a hornicloých spolků starostou města ve
velkém sále historické radníce. Na náměstí mezitím vystupují Vesnic\f mažoretky Skalná a účastníci
z jednotlirlých delegací se loudají na sťaz před stadion Baník.Sedmdesát sedm delegací vytvoří
několikasetnetrol^ý pruvod proložený sem taín homic§ými kapelami, nebo i skupinami místrrích
uměleckých souborů dětí a mládeže. Krojovarrý hornic§ý pruvod se dává do pohybu po výsťelech ze
sťedovělc,ých houfiric.Čím blíž k centru města,tím více lidí lemuje naš pruvod avzájemné se veselé
zdravíme.Nejčastěji na nás Osffavaky pokřikují všem anám;fm a útočnlfon ,, Baíúk*. Na Masarykovém
náměstí jsou ze slavnostní tribuny s předstaúteli města a řadou rlýznamných hostu zdraveny jednotlivé
přichazející delegace.Delegace se řadí před tribunou,

V nasledující hodině proběhne obřad od uvitaní účasíúků l4.setkaní §taíostou města a hornického
spolku Sťíbro,zazrrí slavností sahy ze sfiedověkých mušket apo zazněrtt státní funnny a hornické hymny
,,Hornichý stav budiž velebený" zazpívaný Zlattěky,následuje sťíbrská polka a nara navazající slavnostní
projely,předaní hornického praporu starostovi města Sťíbra od primatora města Jihlavy,dekorovrárrí celé
řady spolkových hornických praporů standartami Hornického spolku Sříbro apak již probíhá nejen na
hlavním pódiu kultuťní program až do večerních hodin,ale také v Klášterní zahradě,Městském muzeu,na
radnici města a do půlnočních hodin i ve dvoře hornické hospody restaurace Zlaty Kalich zpřístupněné jen
pro všechny oficiálně zaregistrované účastrúky .Sřídavě vystupuje po celý den asi dvacet hudebních a
tarreěních souborů a v prostorách historické budovy radnice probíhá ,,procházkadějinnými abtazy"
doproviázená historic\ými scénkami divadla DlvocH,ukazkafil historic\ých ostrosřelec\ých akcí a
akcemi pro dětí.A tuto skvělou atnosféru nrám zpříjemňovalo krásné babí léto.lJvedené kulturní počiny
byly doplněné výstavami jako chovatelrimineráů aj.Zpřistupněných památek města byl atraktivni kostel
Všech svaqých zejménaprato,že po dlouhé řadě let byla zpřístupněna kostelní věž sloužící se sqfmi 50m
jako rozhledna a ten kdo si odestál neustálou frontu si mohl dopřát vidět nádheru městečka a jeho
okolí,Samoďejmě vel§ý zájembyl o nádherně zrekonsťuované terasovité kláštení zahrady a zejména o
nově zrekon§truovaílou a právě otevřenou Kralovskou štolu Prokop Myslím, že toto důlní dílo si přišli
prohlédnout všichni naši účasfrúci zájezdu a můžu jen konstatovat ,, klobouk dolů před qýsledkem práce
Hornického spolku ve Sříbře".Památek stojící za návštěw však bylo mnohem více.

Po dvanácté hodině se malá naše delegace KPHMO tvoŤená předsedou,místopředsedou a předsedy
našich poboček áčasfrrila ve velkém sáe radnice slal,rrosnúho předávaní prestřních cen ,,CESKY
PERMON 2010 ,, ,Cerru obdrželi v pěti udělovaných kategoriích držitelé nominovi{ní a uvederri již v



/Lr8

HornickémZpta,oďajiě.ilI.2010. MůžemebýtjakoKlubhrdí,neboťnašedlouholetáprácenaúčastí
ochrany azprasovávinikulturníoh hodnot dokumentujících historickY vívoj hornictví především v našem
kraji,pořádáním přednáše§besed,vydáváním publikaoí o hornictví a souvislostech s touto činnosť
scuvisející a zprosfiodkováváním toho všeho vďejnosti si toto ocerrění za svou dlouholetou činnost určřě
zaslouá a také prezerrfuje navenek k veřejnosti formáně úspěch našeho snažerri a v colostatním měřítku je
to úspěch i pro naší OSTRAW ! ! !

Také tento den jsme spokojeně zakončíli v pozdních hodinách,plní nádhenrých dojmů a to po
hlavním večerním hornickém průvodů městem s loučemi,bubny,prapory a za olrlušujícího rachotu bubnů,
lyhrávajících horniclqich kapel a skotačících děť v historickYch laojích atd. Mnozí naší ělenové vÉotili
desítky snímků a snad je časem něktqý šikovný znás zpracge do podoby dokumentu a uvede
vprezentaci našim členům .

Dopoledne posledrú den zájezdu jsme vyrržili prohlídkou památek města,předseda s několika čle,lry

se zučastnil rozloučení na radnici.městakde také za naši delegaci poděkoval a starostovi města předal naší
repreze,lrtativní publikaci ,,TĚŽNÍ vÉŽB v rEROKRESBÁCH STANISLAVA VOPÁSKA ,,..

Po slawostním rozlouěení na radnici jsme se ještě 'rryfotili s naším Permonem a v pohodě a
spokojení ujížděti k domovu s pozvánkou na 15. Setkrfuú honriclqých měst a obcí ČR,které se bude konat
ve dnech 16 .a 17 .záňí 20 1 l v městě Chodov. Závéram bych se joště zínínil" že cestu zpét ,ala i do Sťíbra
nrám zpříjemnil svým harrnorikářs\frn uměním pan Jiří Pěgřímek z Peťvaldq takže náš záqezd a
r€prezentace Ostravy byla včetně kvalitního autobusu úspěšná a to také díky qýbornó příprawé f;ázi
,kterou z4iišťoval předsedapobočky Petřvald pan §anislav ŽeW<tE* se ze zdravotdch důvodů nakonec
nemohl zájezďazučastnit a závěrečnou realizaci zájazdupo něm převzal pan Karel Budín .Oběma tak
vyslovuji zartýbor Klubu i zučastlěné členy poděkovaní za dobrou přípravu a pruběh reprezentativního
zájeztlu.

Petr Rojíček

K ,,14.setkání.., " §e autor pfispěvku wací několika svými fotogafiemi,které zachycují některé
okarržiky.

l.foto (D§CN 1S68)- Účastníci zájezdaKPHMO /-L 7c.l<:/e-

2. foto (1823)_ Česnré předsednictvo slavnostního lasedánivalné hromady SHHM ČR v p.ivovar

U Rybičelqupíos*ěd rremysl Sobotka-předseda Senátu ČR,vlevo perknristr SHHM ČR
tvt. Šťastqlr,v pravo starosta města §tříbro M. Ne,nutit a niirrrěstek předsedy CBU D.Havel

3.foto (1S79) - Čelo úča§tníků z Ostravy hornického průvodqv čele z leva Rodan Broskevič-
předseda KPHMO, J.Kimmer_ ředitel Nadace| Landek Ostrava a Josef Gavlas- člen správní rady
NLo

4.foto ( 1S87) -Preádirmn 14. §etkání.uprosfied starosta města M,Nenutil,n4pravo předseda ČBU
Pěgřime§nalevo primiátor Jihlavy a prof. Makmius .y'*.L 1< 1'c'.,<-/e

5. foto ( 191 1)- Rodan Broskevič-předseda KPHMO po převzett ceny Čes§ýPermon 20 10, přitrlíží
od leva - M.Šťastný-perlanistr §HHM ČR, regřimek - předseda ČnÚ a $aíosta Sťíbra M. Neirutil

6, fotc ( 1931)- Rodan Broskeviě se soškou Perrronav kruhu členů KPHMO

7. foto( 1933)- Účastúci zfujezdaKPHMo s Perrnonem před odjezderrr do Ostravy

8, foto ( 1923)_ Parnětní list ČrsrÝ PERMON 2010

9. foto (1922)- Pamětú plaketa ČBsrÝ PERMoN 2010

10.ťoto (1942} *Pozvánka na 15. Setkání do města CHODOV
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