
K činnosti KPHMO, z.s. za rok 2018 s přihlédnutím k uplynulému volebnímu období (2016-
2019) a významné akce spolku v r. 2019

Vážení přátelé, členové spolku !

V podstatě bych vás mohl z velké části odkázat na moji zprávu o činnosti uvedenou v květnovém
Bulletinu 2018 a zejména na  vydání rozšířeného Hornického zpravodaje č.II./2018 věnované naší
rozsáhlé činnosti  k 30.výročí vzniku našeho spolku a každoročnímu publikování kalendária o  akcích
našeho spolku a také všech vydání  Hornického zpravodaje v daném období.

V květnu letošního roku  nám končí tříleté volební období našeho výboru.Vypořádali jsme se se
zápisy v rejstříku krajského soudu.Budeme volit nové členy do výboru a n ěkteří snad  budou
pokračovat v dosavadní víceméně úspěšné práci ve prospěch nás –členů. Já osobně  po 10 letech již
kandidovat do výboru ani na předsedu nebudu a to z osobních důvodů, mimochodem jsem tuto
skutečnost oznámil ve zprávě o činnosti v r.2018 . Upřímně bych chtěl proto využít i této p říležitosti  a
poděkovat svým spolupracovníkům dřívějším  i současným  za dobrou spolupráci i velmi dobré
dosažené výsledky v minulém funkčním období. Velmi si cením práce předsedů poboček
Ing.Ed.Heczko ( pob.Havířov) a v r. 2017 J.Čihař, Ing. St.Kuba( pob.Karvina) , Pavel Sisr (pob.Ostrava) a
místopředsedy Jiřího  Kunčického . Zejména však za svého nejbližšího spolupracovníka pokládám
Karle Budina.Ten ve spojené funkci jednatele a hospodáře perfektně a aktivně zajišťoval vše
podstatné bez čehož by našich dobrých výsledků nemohlo být docíleno. Jako předseda jsem
zodpovědný za vše. To znamená i za hospodaření spolku. A zejména zde jsem se mohl o pečlivého a
zodpovědného Karla opřít. Účetnictví bylo vždy perfekně vedeno, účty hlídané takže jsme se nikdy
nedostali do problémů např. dluhů a kontroly finančního úřadu vždy dopadly dobře, daňová přiznání
byly včas a bez připomínek FÚ přijaty. Za ostravskou pobočku bych pak poděkoval za dlouhodobou
obětavou práci Romanu Krzakovi, služebně nejstaršímu členu výboru našeho spolku. Také s velkou
mírou kamarádství vzpomínám i na bývalého zesnulého předsedu havířovské pobočky J.Vincence, L.
Bardoně a J.Minku a také na vynikající  spolupráci s bývalým předsedou redakční rady Prof. Ing.
J.Grygárkem,Csc. s nímž jsem 5 let jako člen RR a místopředseda spolku spolupracoval. Za kus
odvedené práce děkuji i jeho následovníku Ing. J. Vaňkovi, CSc., který z osobních důvodů v průběhu
roku 2018 z funkce odstoupil. Dobrou práci odvedla i revizní komise , která si za předsedu zvolila
pana Arnošta Felkla.Tato komise má podle našich stanov i ze zákona velkou odpovědnost a má i do
budoucna ve své činnosti rezervy. Není jen tak , že členové komise jsou ze zákona zapsaní v rejstříku
spolků u Krajského soudu! Samozřejmě si cením obrovské práce funkcionářů poboček, kteří zajišťují
pravidelné akce naší základní a velmi úspěšné činnosti a to jsou měsíční odborné přednášky,exkurze
a výlety na pobočkách. Omlouvám se ale  nemohu zde všechny uvést ale vy je na pobočkách znáte. Je
to jejich obrovská organizační práce a zodpovědnost vč. svého  času který poskytují zdarma našemu
spolku. Velmi dobrou práci odvedli naši kronikáři na pobočkách a sami by se měli se svými kronikami
představovat na   akcích jako jsou „Barborka“, výroční schůze, reprezentační akce apod., což se i dělá
a to zejména v havířovské pobočce. Jen členové by jim měli občas osobně vyjádřit pochvalu. Velmi
dobrou práci pro Klub dělá pan Jiří Hrubý-webmaistr našeho spolku.Jen by už měl mít mladšího
pomocníka aby bylo vůbec komu tuto nezbytnou činnost pro spolek předat. V poslední době mu
zejména na Facebooku pomáhá Ing. K. Polínková.

Připomínám , že každoročně na plenární schůzi vyhlašujeme Čestného člena našeho spolku. Toto
nejvyšší ocenění letos navrhuje výbor spolku udělit panu Prof. Ivo Černému, CSc. Několika členům



již bylo také uděleno „Za činnost pro rozvoj spolku a udržování hornických tradic“ spolkové
vyznamenání- medaile a to poprvé v loni v červnu na slavnostním shromáždění ke 30.výročí založení
spolku a podruhé na „Barborku 2018“. Na této výroční plenární schůzi to bude již potřetí.

Již v roce 2016 jsme zahájili  přípravy na různých projektech k této jubilejní oslavě 30. Výročí
ustanovení-založení  KPHMO. Projekt na vyznamenání byl již připraven v předstihu a součástí byla i
realizace výstavy v Parlamentu ČR-Senátu v únoru 2016: „Uhlí na Ostravsku-činnost a hornické
tradice KPHMO „. Výstava pak putovala dva roky po regionu. Panely jsou archivovány v muzejní
hornické expozici v Havířově. Do budoucna je stále aktuální a měl by ji vidět každý i budoucí člen
spolku aby se o činnosti spolku něco v retrospektivě dověděl. Tato výstava pak byla doplněna o
výstavní panely zpracované pobočkou Havířov (pan Čihař  s vedoucí hornické expozice) u příležitosti
oslav 30. Let KPHMO a všechny výstavní panely vystaveny v sále Kompresorovny u téže příležitosti.
V roce 2016 byl spolek po zásluze oceněn konsiliem 26 hornických spolků nejvyšší hornickou cenou
Českým Permonem v kategorií Počin roku. Od roku 2008 každoročně výbor zajišťoval zájezdy na
Setkávání Hornických měst a obcí. V loni to byl Sokolov ,který narychlo za skromných podmínek
zorganizoval setkání když naše „ hornická“ Ostrava vybouchla a na poslední chvíli od tak významného
projektu ustoupila.Na každé setkání jsme získali částečnou finanční podporu (v časeNLO,NOKD,město
Havířov,Magistrát Ostrava a další organizace) Reprezentovali jsme se a angažovali v práci ve SHHS-ČR
jehož jsme spoluzakladateli (r.1998) a reprezentovali náš spolek ( formou delegace) na řadě akcí
spolků v našem regionu. Snad nejznámější jsou celostátní Skoky přes kůži ( 2017 v Kompresorovně
Landek parku) a také již 5krát tradiční a velmi zdařile organizačně  realizovaný Skok přes kůži ve
Stonavě nebo známe  Stonavské zahradní slavnosti a den Horníků v Petřvaldě každoročně
organizovaný našim spolkem ( Budin, Janků s manželkami a další..), Den Horníků organizovaný
spolkem Důchodci Dolu František a spousta dalších jako jsou návštěvy akcí spolků třeba i na
Slovensku a Polsku. Musím zmínit také náš Seminář k hornickým památkách na Ostravsku který se
konal již po jedenácté v červnu těsně před Setkáním k 30. Výročí na VŠB v Porubě. Organizačně
zdařilý , zajištěný dokonce pohoštěním a hlavně odborně zdařilým Sborníkem přednášek vydaným
klubem pod redakcí pan Mgr. O. Klepka., který obdrželi všichni zúčastění. Bohužel pokud se týká
účasti našich členů bylo mi smutno. Přišlo cca 25 osob z našeho spolku a k tomu 20 hostů. Takovou
ignoranci ze strany členů spolku si nedovedu vysvětlit. Vždyť přednášková činnost je naše základní
činnost. V Ostravě  i Havířově běžně navštěvuje přednášky  i přes 50 osob a Karviné i 30 osob z 35.
To že klesá účast na zájezdech a exkurzích je možno připsat na vrub našeho stárnutí a zdraví ale
nezúčastnit se dlouho připravované a propagované akce mne osobně rozesmutnělo! 30. Výročí bylo
oslaveno společenským setkáním členů spolku a hostů v Kompresorovně v Landek Parku . Bylo
doplněno kulturním programen včetně dechové hudby, vystoupením tanečků a písní lidovým
souborem Havířovských babek, zmírněným oceněním členů i hostů vč. nadací a spolků, stužkováním
hornických praporů. Zúčastnilo se ho na 160 osob včetně hostů zastupujících SHHS-ČR , některé
spolky hlavně z regionu a pak zástupce i ze Slovenska a Polska ,zástupci kolektivních členů,nadací a
také Magistrátu Ostravy,Petřkovic,Petřvaldu a další.. Těch chybějících čtyřicet osob do dvou set
(plánovaná účast) z našich řad opět nedorazilo i když reklamu jsme dělali půlrok dopředu a to
nemluvě , že jsme zajistili i finanční prostředky na naše poměry na bohaté pohoštění, když už jsme se
dožili té třicítky. Možná to další bude za 10 let ale to už tu mnozí nebudem. Každý účastník obdržel
dárek v igelitce-pamětní placku, hornické tričko, mimořádný zpravodaj… Počasí bylo pravé slunečné a
teplé-červnové. Nevím co řadě členů bránilo nezúčastnit se naší jubilejní akce. Příprava stála hodně



námahy a času jak mne osobně tak zejména K.Budina a i ostatní členy výboru, revizní komise a
některé další.

Přednášky a zájezdy z našich poboček  předpokládám , že uvedou předsedové poboček a tak je zde
neuvádím. Velmi si cením , že ve stanoveném datu každý měsíc konáme ročně až 26 přednášek. Když
jsem počátkem roku byl za novým ředitelem RBP p.Klimšou se představit a žádat proplacení finanční
podpory za r.2018 a na r.2019 novou smlouvu nestačil se divit co vše my „staříci“ stačíme dělat.
Věnoval se nám celou hodinu a slíbil co jsme po Revírní požadovali. Pro budoucího předsedu dávám
k dobru známou  zkušenost : jedině osobním jednáním lze získat podporu pro spolek! Samozřejmě
pan ředitel obdržel naše vydání HZ k 30. Výročí kde se letmo mohl seznámit s naší činnosti, obdržel
Pohádky , M. Szottkové / 2017/ a také hornický kalendář 2019. Doprovázel mne předseda revizní
komise A. Felkl. Považuji za vhodné aby návštěvu realizovala dvojice pokud je to jen možné! Obdobně
i osobním  jednáním s K.Budinem jsme získali pro projekt 30. let KPHMO od devíti kolektivních členů
pro rok 2018 dvojnásobnou výši ročního příspěvku. Dále pak přispěla NOKD a NLO a městské obvody
Petřkovice a Petřvald,obce Stonava a Havířov a snad i další v rámci zpracovaných a proúčtovatelných
projektů. Představuje to obrovskou práci, čas jak pro napsání projektů, předání ale i pak práce
s vyhodnocením….Aktivně vypomohli i předsedové poboček. Ale to si najděte ve zprávě o
hospodaření spolku. Všem zúčastněným i touto cestou vřele za podporu děkuji .

Také činnost a podíl havířovské pobočky na vzniku hornické muzejní expozice je významný. Provoz
této instituce pod pláštíkem městské knihovny je výhodný pro obě strany. Konala se tam celá řada
akcí spojených s hornictvím, řada výstav i vzpomínkových akcí. Především pak na této spolupráci má
aktivní podíl pan Jaroslav Čihař z havířovské pobočky. Knihovny jsou místem kde se nám daří. Také
Karvinská pobočka má místo působení v oblastní knihovně Karviná Fryštát a oboustranně obohacuje
aktivity obou organizací a přispívá k prezentaci Klubu. Ostravská pobočka získala v tomto roce azyl na
dole Hlubina-KNP a přednášky se konají v kinosále kavárny Maryčka. Havířovská pobočka se schází
v loutkovém sále kulturního domu P. Bezruč, což je instituce spadající rovněž pod oblastní knihovnu.

Závěrem roku 2018 a to přesně 4.12. jsme uspořádali tradičně zdařilou „Barborku“ v Landek Parku ,
přičemž Pražský hornický spolek u příležitosti sto let obnovy České státnosti  uspořádal Hornickou
Parádu Prahou s návštěvou Parlamentu a přijetím jeho předsedou v zastoupení předsedy Senátu
(viz. Zpravodaj č. 1.2019) ve stejném datu , tedy 4.12.. Zúčastnilo se nás 10 členů KPHMO a z toho
přímo náš spolek reprezentovali čtyři členové a ostatní pak prezentovali spolek Sedliště,VŠB, NLO
jehož jsou také členy.

Pokud se jedná o nejbližší významné akce tak jede malá delegace 10 členů na 12.Setkání slovenských
hornických spolků do Ľubetovej ( u B.Bystrice) ve dnech 17.-19.května. Následuje Zájezd v červnu
do Polska a pak zájezd autobusem na 23.Setkání hornických a hutnických měst a obcí do Jihlavy.

Následuje již tradiční akce a to 6.Setkání u příležitosti  připomenutí si sv.Prokopa a to v úterý
2.července v chrámu v centru Ostravy od 18 hod. , sraz od 17 hod. Samozřejmě kdo má tak se
prezentuje v hornické uniformě. Akce se tradičně koná za účastí regionálních spolků.Hlavní
organizátor je však náš spolek a tak je nutné k tomu přistupovat ze vší zodpovědností.

V září předpokládáme tradiční den horníků v Petřvaldě a závěrem roku tradiční Barborku. Pobočky
pak připravují své zájezdy a exkurze na které můžou přijat i ostatní účast. Letos již tradičně počtvrté
můžeme oslavit neformálně den horníků na Den otevřených dveří DIAMA, s.p. Ten se bude konat



7.září (sobota) na Dole Jeremenko s možností prohlédnout si povrh dolu a dokonce vystoupat na
ochoz věže a pokochat  se mimořádně krásným pohledem na Vítkovice i Ostravské okolí. V loňském
roce se akce konala na Dole Alexander  a v roce 2017 na Dole Petr Bezruč kde v sále kompresorovny
bylo vystaveno  i našich 12  výstavních panelů. V roce 2016 jsme na Důl Alexander zorganizovali
exkurzi, které se zúčastnili i zájemci z veřejnosti  a zejména průvodci z Dolní oblasti Vítkovic.

Přátelé doufám , že v dostatečném počtu se zú častníte volební plenární schůze konané dne 7.května
t. r. v kinosále kavárny Maryčka na Dole Hlubina. Budeme volit nového předsedu a celý výbor i
revizní komisi a RR Zpravodaje. Potřebujeme doplnit výbor i o nové členy, tak aby výbor měl
minimálně 7 členů. Potřebujeme obnovit redakční radu a mít včele rady zkušeného předsedu.
Předseda RR je zodpovědný nejen za věcné uspořádání časopisu ale i o dodržování naší směrnice
KPHMO k vydávání publikace atd. Nechceme snad ztratit nárok na číslo ISSN, které nám poskytla
Národní knihovna . Co jsme tím získali ?Přece celorepublikovou prezentaci a pověst …..Před zákonem
je však za časopis zodpovědný statutární zástupce spolku a to je dle stanov a rejstříku zapsaných
spolků -předseda spolku! Proto se také uvádí jeho jméno v tiráži časopisu. Pokud se RD nenavolí a
popřípadě nebude řádně pracovat bude se muset vydávání zastavit a případně jen nahradit např.
Bulletinem vydávaných jen pro vnitřní potřebu nezbytných informací pro členy spolku. Od III. /2018
vydáváme HZ v mimořádném režimu a jen díky obětavostí pana jednatele Budina. To je však po
plenární schůzi dále již neúnosné. Paradoxně tak může znít , že na vydávání časopisu máme letos 100
% zajištěné finanční prostředky od podporovatelů ( NLO, Petřkovice, Petřvald). Mimochodem
informační Bulletin jsme vydávali 2x ročně také celé funkční období 2016-2018. K plenární schůzi i
k Barborce tam byl vždy uvedeno slovo předsedy  k činnosti Klubu i  předsedů poboček a zejména ze
zákona tam bylo zveřejněno hospodaření  spolku za minulý rok a návrh rozpočtu na běžný funkční
rok,vč. naplánovaných realizačních projektů.

Pokud se týká členské základny tak nás samozřejmě přirozenou cestou ubývá ale noví přibývají takže
se v průměru držíme na 220 členech. Chybí nám mladí i když za poslední dva roky někteří přibyli.
Nutno se jim však věnovat, podchytit jejich aktivity a umožnit jim aby se mohli věnovat zajímavým
projektům tak jak tomu bylo v minulosti v našem spolku zvykem. Možná mi nebudete věřit ale
zájemců o hornictví  tak jak to máme specifikováno ve stanovách je v Ostravě a na Ostravsku mnoho.
Kde je hledat? Např. na Facebooku , zkrátka sociálních sítích . Od léta 2018 používám chytrý mobil a
nestačím se divit kolik lidí má zájem o hornictví. Jsou tam tři polouzavřené skupiny  ŠACHTY-
VZPOMÍNKY-SOUČASNOST-HISTORIE, dále OSTRAVSKÉ TĚŽNÍ VĚŽE a PODZEMÍ OSTRAVA a také
OSTRAVSKÉ LANOVKY.Tam je možno čerpat , aktivně komentovat a případně i lákat do našeho
spolku.Tito lidé však mají velký zájem o „hornickou problematiku“. Prozatím za náš spolek tam
komunikuje sem tam J.Hrubý, K.Polínková,P.Kubinský,V.Smička. Toť vše. Moderní technologie
vyhrávají nejen volby ale umožňují lidem stejného zájmu se sdružovat v konkrétním zájmu. Tak
konkrétně : skupina Šachty-organizuje pro své volné sdružené členy v dubnu fárání na Jeremenku a
pro velký zájem znovu v květnu. Je možno získávat informace sběratelského charakteru, informovat a
sdělovat odborné názory a tak i korigovat různé vzpomínky, odborné analýzy , poskytnout aktuální i
staré fotografie atd. Berte nebo neberte to jako podnět k využití pro další rozvoj v činnosti spolku.Ne
jsme na tom tak zle abychom činnost dál nerozvíjeli . Co jsem získal za zkušenosti  v rámci Sdružení
hornických a hutnických spolků je, že neustále vznikají nové a to i v místech kde na to lidé na své
hornictví skoro zapomenuli  a obnovují vzpomínky, zakládají a otevírají hornické expozice,zpřístupňují
štoly aj. Příklad ? Spolek v Zálužné u Vítkova , zabývající se hornickým dolováním břidlice,spolek ve
Zlatých horách a na Slovensku před 7 lety založený spolek v Ľubetovej( velice úspěšný) a řada dalších.



Pokládám za nezbytné upozornit nové vedení spolku , že výbor má svoji e-meilovou adresu na kterou
dochází řada korespondence úřední , spolkové-jako různá pozvání , veřejných organizací a osob
soukromých s dotazy ,přáním…. Je nutno tuto agendu sledovat a vyřizovat průběžně a neprodleně. Já
při té příležitostí děkuji všem našim členům , kteří mi pomáhali zpracovávat odborné rady , posudky
a informace pro diplomanty a zájemce o hornictví. Je jich hodně a většinou to  byli aktivní a
publikující členové spolku,nositelé titulu Čestného člena KPHMO a další.

Přeji  našemu spolku do další činnosti hodně úspěchu a invence  a věřím , že se bude dál ubírat
správným směrem , bude realizovat s invencí sobě vlastní další projekty a udržovat hornické
tradice a spolupráci v rámci Sdružení hornických a hutnických spolků i zahraniční spolupráce kde je
možno čerpat hodně inspirací. Přeji nám aby spolek měl dobré organizátory a uměl zajistit vhodné
a dobré přednášející a to zejména témat ze širšího okruhu hornictví, památkové péče a případně
zdravotnictví. Přeji vám všem dobré zdraví a pohodu a chuť nadále se scházet neboť je to nejkrásnější
nacházet společně společnou řeč a zavzpomínat a v lepším případě vymyslet zajímavý projekt . Každý
by měl něčím přispět do spolkové činností ! Tou základní povinností i radostí je účast na
organizovaných akcích naším spolkem. Podpořte tak  nově zvolené vedení spolku! Podpořte a oceňte
práci všech organizátorů naší spolkové činnosti !

Zdař Bůh!

Ing. Petr Rojíček, předseda


