ZÁPIS Z VÝROČNÍ PLENÁRNÍ SCHUZE KLUBU PŔÁTEL HORNICKÉHO
MUZEA V OSTRAVĚ, KONANÉ DNE 7.KVĚTNA 2013
Místo konání: Kompresorovna LANDEK PARKU v Ostravě-Petřkovicích
se zahájením v 15 hodin
Při prezentaci obdržel každý z účastníků bulletin, vydaný výborem KPHMO „Plenární schůze
Klubu přátel hornického muzea v Ostravě 7.května 2013“,obsahující rámcový program
schůze, přehlednou zprávu o aktuálním stavu členské základny,výsledky hospodaření za rok
2012,návrh rozpočtu na rok 2013 (příjmy i výdaje) a návrh na úpravu a doplnění stávajících
stanov. Proto již nebudeme tyto údaje publikovat v Hornickém zpravodaji ani na našich
webových stránkách.
Předsednictvo schůze:
Mgr.Rodan Broskevič,předseda Klubu
Ing. Petr Rojíček, místopředseda Klubu
Karel Budin, jednatel a hospodář Klubu
Pavel Sisr, člen KPHMO
Předsedové poboček KPHMO Ing.Stanislav Kuba a Ing. Jan Vincenec
Ing. Lumír Plac, ředitel hornických expozic LANDEK PARK a Hlubina
Ing. Josef Gavlas, za Nadaci Landek Ostrava, místopředseda
Sdružení hornických a hutnických spolků ČR
Omluven: Ing. Josef Kimer,CSc., ředitel Nadace Landek Ostrava

Průběh plenární schůze:
1. Zahájení: Místopředseda Klubu Ing. Petr Rojíček uvítal všechny přítomné členy Klubu i
hosty Následovala zdravice hostů a informace o rozvoji Landek Parku.Po hornické
hymně pak požádal místopředseda o minutu ticha jako vzpomínku na členy, kteří
v minulém období zemřeli.Poté seznámil plénum s programem schůze,který byl následně
schválen.
2. Ustavení a volba komisí:
Mandátová komise: Roman Krzak, Ing. Jaroslav Minka, Ing. Petr Janků.
Návrhová komise: Prof. Ing. Jiří Grygárek, CSc., Ing. Zdeněk Dombrovský, CSc.,
Ing. Joef Lang.
Revizní komise: Arnošt Felkl, Zdeněk Dudek, Vratislav Svoboda.
Zapisovatelé: Prof. Ing. Jiří Grygárek, CSc., Ing. Jan Vincenec.
Ověřovatel zápisu: Ing. Josef Vilím.
Všechny komise pak byly jednohlasně plénem schváleny.
3. Zpráva mandátové komise: Komise konstatuje, že dnešní výroční plenární schůzi je
přítomno 80 členů s právem hlasovacím a 6 hostů.
4. Zpráva o činnosti Klubu za rok 2012: Zprávu přednesl za dočasně nepřítomného předsedu
Karel Budin, doplnil ji místopředseda Ing.Petr Rojíček a bude uveřejněna v našem Hornickém zpravodaji. Je v ní i zdůvodnění, proč bylo nutno k 31.12.2012 zrušit pobočku
Petřvald ale také ustanovit pobočku Ostrava.
5. Zprávy o hospodaření za rok 2012 a k návrhu rozpočtu pro rok 2013 přednesl s využitím
podkladů, uveřejněných v dříve vydaném bulletinu jednatel hospodář Klubu Karel Budin
6. Zprávu revizní komise přednesl Arnošt Felkl. Uvádí v ní, že v hospodaření Klubu nebyly v
roce 2012 shledány žádné nesrovnalosti
7. Návrh na aktualizaci stávajících stanov Klubu pak přednesl za výbor Ing.Petr Rojíček.
Vysvětlil, proč bylo nutno stávající stanovy v jednotlivostech upravit a konstatoval, že v

období přípravy se sešla řada připomínek z nichž podstatná část byla do navrhovaného
znění zahrnuta. Na místě pak byl návrh stanov, vytištěný pro plénum, doplněn o 14 přednesených připomínek.Plénem pak byly aktualizované stanovy schváleny a po jejich
opětovné registraci Ministerstvem vnitra ČR budou v plném znění otištěny v Hornickém
zpravodaji.
8. Návrh členů výboru , redakční rady Hornického zpravodaje a revizní komise pro další
funkční období za návrhovou komisi přednesl J.Grygárek:
Členové výboru (v abecedním pořádku) pro funkční období 2013 až 2016:
Bardoň Ladislav- dlouholetý člen Klubu a výboru KPHMO
Mgr. Broskevič Rodan- dlouholetý člen Klubu, dosavadní předseda KPHMO
Budin Karel- dlouholetý člen Klubu, nyní jednatel a hospodář
Prof.Ing.Grygárek Jiří,CSc.- dlouholetý člen Klubu, nyní i předseda redakční rady HZ
Krzak Roman- dlouholetý člen Klubu a jejího výboru- předpoklad funkce hospodáře v
pobočce Ostrava
Ing. Kuba Stanislav- člen výboru a předseda pobočky Karviná
Ing. Minka Jaroslav- dlouholetý člen Klubu a jejího výboru, kronikář Klubu
Ing. Rojíček Petr- dosavadní místopředseda KPHMO a člen redakční rady HZ
Sisr Pavel- dlouholetý člen KPHMO- předpoklad funkce předsedy v pobočce Ostrava
Ing. Vincenec Jan- člen výboru, předseda pobočky Havířov
Návrh Redakční rady Hornického zpravodaje (RRHZ) pro funkční období 2013 až 2016:
Prof. Ing. Grygárek Jiří, CSc.- stávající předseda RR HZ
Slíva Karel- dlouholetý člen KPHMO a RR HZ
Prof. Ing.Vojtěch Dirner, CSc.- člen KPHMO,pobočka Havířov-nový člen RR HZ
Ing. Vaněk Jiří, CSc.-člen KPHMO,pobočka Ostrava-nový člen RRHZ
Návrh složení revizní komise (RK) pro funkční období 2013 až 2016:
Felkl Arnošt- dlouholetý člen KPHMO a RK
Dudek Zdeněk- dlouholetý člen KPHMO
Svoboda Vratislav- dlouholetý člen KPHMO

9. Volby navržených členů výboru, redakční rady Hornického zpravodaje a revizní komise
pro funkční období 2013 až 2016: Všichni byli zvoleni jednohlasně. Součástí volby těchto
orgánů bylo i potvrzení předsedů poboček pro další funkční období. Jsou to: Pro pobočku
Havířov Ing. Jan Vincenec, pro pobočku Karviná Ing. Stanislav Kuba a pro pobočku Ostrava Pavel
Sisr.

10.Návrh a volba předsedy Klubu pro období 2013-2016: Do této funkce navrhuje Ing. Minka
za KPHMO Ing. Petra Rojíčka, současného místopředsedu Klubu. Následně je Ing. Rojíček
do této funkce všemi kromě jednoho hlasu zvolen.Nově zvolený předseda pak poděkoval za
dosavadní práci ve funkci předsedy Mgr.Rodanu Broskevičovi, shrnul nejvýznamnější
úspěchy Klubu,docílené pod jeho vedením a uvedl v pěti bodech to, co se Klubu nedaří
nebo je hodně problematické. Dále v deseti bodech shrnul priority Klubu, jak je sám cítí.
11.Návrh Čestného členství: KPHMO navrhuje na Čestné členství Mgr.Oldřicha Klepka,dlouholetého člena Klubu za rozsáhlou publikační činnost, přípravu a řízení seminářů k ochraně hornických památek. Návrh byl všemi hlasy přijat.Mgr.Klepkovi pak byl předán Dekret
Čestného člena KPHMO.
12.Diskuse:
- Ing. Jaroslav Minka vyřizuje schůzi pozdrav od Ing.Václava Pošty, dlouholetého ředitele
HBZS v Ostravě-Radvanicích a čestného člena KPHMO od roku 2014. Ing. Pošta se

výroční plenární schůze nemohl osobně zúčastnit.
- Ing.Zdeněk Dombrovský,CSc.přednesl rozsáhlý diskusní příspěvek ve kterém se zabýval
doplněním stanov Klubu, zřízením archivu KPHMO,vyhlášením soutěže o nejlepší hornickou publikaci, dalšími možnostmi jak získávat mladé členy i situací v Petřvaldě, kdy
by zároveň se zánikem pobočky neměly zaniknout každoročně pořádané oslavy Dne horníků na hřišti HEPO.
-Ing. Dombrovský předal svůj příspěvek předsednictvu schůze písemně. Proto upouštíme
od jeho bližší specifikace a v podrobnostech jej projednáme na nejbližších výborových
schůzích.
- Ing. Josef Gavlas informoval plénum o výsledcích soutěže český permon a uvedl některé
další náměty k rozšíření činnosti KPHMO (výstavy, placené akce, spolupráce s Doněckem).
- Ing.Miroslav Šmíd doporučuje spolupráci s odbory, zejména s novinami Zdař Bůh
- Mgr.Oldřich Klepek: Zapisovat vzpomínky starých havířů. 28.května se v NTP Důl
Michal koná křest rozsáhlé publikace „Ostravské dělnické kolonie II-Závodní kolonie
kamenouhelných dolů a koksoven ve Slezské části Ostravy“, zpracované Ostravskou
univerzitou. Doporučuje účast našim členům.
- Jiří Hrubý: Písemnosti závažnějšího rázu uveřejňovat jeho prostřednictvím na našich
webových stránkách www.hornicky-klub.info.
13. Návrh usnesení z výroční plenární schůze pak přednesl Jiří Grygárek. Byl schválen a
bude společně se zápisem z této schůze otištěn v Hornickém zpravodaji pro III. čtvrtletí
2013. K dispozici bude také na našich webových stránkách.
14. Před závěrem pronesl krátký projev stávající předseda KPHMO Mgr.Rodan Broskevič.
Jeho dobrou práci pak ocenili členové výboru tím, že mu předali vyřezávaný hornický
kylof jako upomínku na jeho působení ve funkci předsedy Klubu.
15. Výroční plenární schůzi KPHMO ukončil v 17.30 hodin nově zvolený předseda. Poděkoval všem za účast a všechny přítomné pozval na malé hornické občerstvení.

V Ostravě dne 7. května 2013
Zapsali: Prof. Ing. Jiří Grygárek, CSc. a Ing. Jan Vincenec
Ověřil: Ing. Josef Vilím

