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18. setkání hornických měst a obcí ČR
18. setkání hornických měst a obcí ČR se uskutečnilo od 26. do 28. září 2014 v Českém
Krumlově.
Od roku 1997 pořádají různá hornická města v České republice Setkání hornických měst a
obcí ČR. Od roku 2004 jsou při Setkání udělovány ceny Český permon v pěti kategoriích.
S již osvědčeným dopravcem jsme objeli zácpu u Milína a ubytovali se v kempu ve Zlaté
Koruně. Setkání začalo v pátek ve 20 hodin slavnostním zahájením v zahradách pivovaru
Eggenberg, kde pak také probíhal sobotní program. Pátek byl sice poněkud deštivý, ale pak
se počasí umoudřilo a v sobotu a v neděli na nás i svítilo sluníčko.
Po slavnostním zahájení následovala vtipná soutěž pro tříčlenné týmy spolků „Zavalený
havíř“. Zúčastnili se zástupci devíti spolků. V prvním kole náš „A“-tým získal výborným časem
možnost bojovat ve druhém kole o zlato. Jak ale manažer týmu Václav Beck po boji
prohlásil, je nutné, aby jsme s ohledem na stříbrnou historii Příbrami získali stříbro. První
místo obsadili kamarádi ze slovenské Vyhne a druhé místo Cech příbramských horníků a
hutníků. VIP účastníci mezitím navštívili štoly Madeta a ochutnali výbornou Nivu, které máme
nyní díky Rusku v Čechách trochu přebytek :-).
Hlavně však kamarádi z Plané poděkovali Ing.
Otakaru Veselému za podporu při vydání knihy
Christopha T. Delia: Anleitung zu der
Bergbaukunst, která před dvěma lety vyšla
česky a letos německy. Na překladu
spolupracovala se zesnulým Jiřím Hlávkou
paní Renate Böhme, které za to naše Sdužení
hornických a hutnických spolků ČR udělilo před
14 dny v Marienbergu svou medaili Za rozvoj a
udržování montánních tradic.

Sobotu až do jedné hodiny jsme trávili
v překrásném Českém Krumlově s množstvím
turistů. Japonští a čínští byli trochu „na větvi“
z našich kytlí a bůh ví, čím se pak budou
doma chlubit s kým že se to tam fotili.

Nabízený program byl - také
díky probíhajícím
Svatováclavským slavnostem
bohatý, a kdo nechtěl
postávat u nějakého pódia,
posedávat u jídla a pití nebo
být na koncertu v kostele,
mohl navštívit některé
z muzeí.
Přivítání zástupců delegací starostou města v Prokyšově sále Prelatury Český Krumlov se za
náš spolek zúčastnil perkmistr Mirek Šťastný.
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V sobotu po 14. hodině pak centrem Českého Krumlova,
mezi davy návštěvníků a obyvatel města, prošla hornická
paráda čítající na 900 účastníků v kytlích a historických
hornických krojích z ČR, Slovenska, Polska, Rakouska a
Německa s celkem 61 prapory a několika hornickými
kapelami. Konec parády byl v pivovarských zahradách a
z pódia vítal moderátor každé město a jednotlivé spolky.
V průvodu s námi byl i náš starosta Příbrami, Ing. Pavel Pikrt.

Stužkování praporů na závěr parády požehnal pan
vikář P. Václav Pícha.
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Starosta Českého Krumlova Dalibor Carda
převzal od primátora Kladna Dana Jiránka
putovní prapor Setkání a předseda KPHT
Kladno Eduard Michalíček předal předsedovi
HS Český Krumlov Pavlu Geršlovi putovní flek
se jmény všech dosavadních pořadatelů
setkání. Obojí budou v Českém Krumlově
opatrovat do dalšího Setkání HMO ČR.

Proslovy čestných hostů na tribuně byly přiměřeně krátké, takže neunavily, jako vždy ale
promluva našeho slavného, vysokého a neomylného perkmistra patřila k nejkratším, avšak
nejobsažnějším.
Mezi čestnými hosty letošního Setkání byli také
rektor Montanuniversität Leoben Univ.-Prof. Dr.
Wilfried Eichlseder, děkan HGF VŠB-TU
Ostrava prof. Ing. Vojtěch Dirner, CSc.,
předseda ČBÚ Ing. Ivo Pěgřímek,
místopředseda senátu PČR MUDr. Přemysl
Sobotka, předseda poslanecké sněmovny PČR
Jan Hamáček a předseda vlády ČR Mgr.
Bohuslav Sobotka.

Večer proběhl slavnostní akt předání cen Český permon (kdo a jakou cenu dostal viz další
zpráva). Ještě před tím využili čas kamarádi ze Slovenska a předali několik medailí ministra
hospodárstva, a po Permonech i kamarádi ze Stříbra předávali několik svých cen. SHHS ČR
předalo prof. Ing. Jiřímu Grygárkovi, CSc. medaili Za rozvoj a udržování montánních tradic.
Vystoupení Holzmusik z obce Mühlbach am Hochkönig v Rakousku a poté ohnivý rej
předznamenaly konec setkání.
Primátor statutárního města Havířova, Ing. Zdeněk Osmanczyk a Ing. Robert Heczko
převzali do opatrování další symbol setkání - světlo Sv. Barbory, patronky havířů.
Havířov je totiž pořadatelem 19. setkání HMO ČR, které proběhne od 19. do 21. 6. 2015.
A na úplný závěr ohňostrůjci z Jihlavy svou salvou rachotící postupně pár minut připomněli,
že Jihlava bude setkání hornických měst a obcí organizovat v roce 2019.
Součástí setkání byla také nedělní návštěva nově otevřeného hornického muzea
v nedalekém Rudolfově (více další samostatná zpráva).
Generální partner Setkání - Grafitový důl Český Krumlov a hlavní organizátor - Hornický
spolek Český Krumlov, jmenovitě tedy Ing. Viktor Weis, Ing. Pavel Geršl a zaměstnanci
Grafitového dolu odvedli obrovský kus práce i za podpory starosty města Dalibora Cardy.
Myslím, že za nás všechny mohu výše jmenovaným poděkovat za dobře připravený program
a organizaci.
Pavel David
Příbram 28. 9. 2014

