
JEŠTĚ celý rok mají trvat úpravy bývalé jihlavské tržnice na park Gustava Mahlera. Dominovat mu mají Koblasovy sochy 
a projekt vzniká za podpory Evropské unie.                                                                                                   Foto: Lubomír Maštera

Pozvánka ke kulatému stolu na téma 
Vzdělávání, sport a volný čas:

Zveme všechny občany města  a 
návštěvníky na jihlavskou pouť. Ta se 
bude konat ve dnech 24. - 28. 6. 
podle následujícího rozpisu:

24., 25. 6. - 9 - 20 hodin, 
26., 27. 6. - 9 - 24 hodin, 
28. 6.          - 9 - 20 hodin.
Místem konání jihlavské pouti je 

Masarykovo náměstí.                     -lm- 

Pozvání 
na jihlavskou pouť

 V krajském městě se v červnu před 
kulturou neschováte. Červen je mě-
sícem, který završí usilovné přípravy 
vedení města na akce, které pravdě-
podobně „přitáhnou“ do města ná-
vštěvníky ze širokého okolí.

 Připomeňme si jen dvě, které nás 
čekají. Jihlavské havíření 2009 je na-
zýváno kulturní událostí roku a zce-
la po právu. Na havířské slavnosti 
19. až 21. června se tentokrát sjedou 
zástupci padesáti obcí a havířských 
spolků z celé republiky i ze zahrani-
čí, pro veřejnost je připraven bohatý 
kulturní program, který podrobně 
přinášíme i s představením obcí a 
spolků uvnitř listu.

Jihlava kulturou žije a bude žít
 Bezprostředně po tomto dění bude 

následovat Jihlavská pouť ve dnech 
24. až 28. června. Ta bude na Masa-
rykově náměstí, kde – jak se zdá – se 
již zabydlela. Není to tak dlouho, kdy 
Jihlavská pouť „umírala“ ukrytá mi-
mo přirozené centrum a vítězily ná-
zory, že v centru města má být pusto 
a „kolonádní atmosféra“.

 O kulturu v Jihlavě budete dokon-
ce i fyzicky zakopávat. V Benešově 
ulici se staví – doufejme - další kul-
turní centrum krajského města – 
Park Gustava Mahlera. Na prostoru 
bývalého městského tržiště vyrůstá 
další oáza klidu a odpočinku, nemys-
litelně spojená s kulturní osobností, 

která je v Jihlavě skloňována ve všech 
pádech.

 Na procházce kolem jihlavské 
ZOO jistě půjdete kolem amfi teátru 
Malý Heulos a uvidíte, kterak koryto 
potoka pod náporem bagrů a zem-
ních strojů mění svoji trasu, aby zde 
v budoucnu vznikl kvalitní prostor 
vhodný pro pořádání kulturních akcí 
pod širým nebem. 

 A tak ve městě, jak se zdá, zatím 
chybí jen ten mnohokrát diskutova-
ný multikulturní sál, který by doká-
zal pojmout tisíce návštěvníků vět-
ších akcí. Je pravděpodobné, že se i 
toho v dohledné době krajské město 
dočká.                                                 -lm-

Zveme občany města na besedu na 
téma - Vzdělávání, sport a volný čas. 
Obsahem besedy u kulatého stolu bu-
dou tato témata:

• Projekt Zdravé město a místní 
   Agenda 21 - základní informace
• Program Škola podporující zdraví
• Projekty na školách
• Koncepce sportu a volnočasových 
   aktivit statutárního města Jihlavy 
   v letech 2009 - 2011
• Komunitní a osvětové kampaně
• Návrh Plánu zdraví a kvality života 
• a další
Přítomni budou odborníci z odboru 

školství, kultury a tělovýchovy. Beseda 
se uskuteční v Hotelu Gustav Mahler v 
pondělí 8. června od 15.30 h.        -lm-

 Bezesporu jed-
nou z nejvýznam-
nějších jihlavských 
s p o l e č e n s k ý c h 
událostí letošního 
roku bude 13. se-
tkání hornických 
měst - Jihlavské 
havíření 2009, kte-

ré se bude konat ve dnech 19. - 21. 
června. Položili jsme proto několik 
otázek náměstkyni primátora  Ireně 
Wagnerové, která odpovídá za kul-
turu.

 Kdo Jihlavu navštíví?
 Město Jihlava přivítá na 350 přihlá-

šených jednotlivců a zhruba padesát-
ku představitelů měst a spolků. Mezi 
významné hosty budou patřit kromě 
představitelů našich současných ofi -
ciálních zahraničních partnerů...

                        (Pokračování na str. 3)

I. Wagnerová 
k události roku

V pátek 5. června od 14.00 do 
22.00 hodin a v sobotu 6. června 
od 08.00 do 14.00 hodin budeme 
volit poslance do Evropského parla-
mentu. Volič prokáže svoji totožnost 
a státní občanství ČR platným ob-
čanským průkazem nebo pasem ne-
bo totožnost a státní občanství jiného 
členského státu EU a zápis v evidenci 
obyvatel. Hlasovací lístky může vo-
lič obdržet i ve volební místnosti, vo-
lební okrsky a místnosti jsme uvedli 
v minulém vydání NJR a jsou rovněž 
k dispozici na webových stránkách 
města.                                                     -lm-

Volby do EP



STRANA     2 Aktuality NJR - ČERVEN  2009

 V Jihlavě v současné době probíhá výstavba stez-
ky pro chodce a cyklisty z Telečské ulice do části 
města Jihlavy-Pístova. 

 Nová komunikace s označením R01 povede do 
Pístova vlevo vedle silnice podél garáží a vojen-
ských objektů. Součástí stavby je také vybudování 
veřejného osvětlení. Nová komunikace pro nemo-
torovou dopravu bude sloužit pro bezpečnější po-
hyb pěších a cyklistů, kteří se dosud musí pohybo-
vat po frekventované silnici. Stezka bude dlouhá asi 
1,1 km, dokončená stavba bude veřejnosti k dispo-

Stezka pro pěší a cyklisty bude do konce roku

 Primátor Jaroslav Vymazal navští-
vil obecně prospěšnou společnost 
Tyfl o Vysočina, která poskytuje služ-
by a zájmové činnosti nevidomým a 
zrakově postiženým osobám. 

 Primátor k návštěvě využil den ote-
vřených dveří denního stacionáře na 
Havlíčkově ulici v Jihlavě, který spo-
lečnost Tyfl o Vysočina uspořádala. 
„Tyfl o Vysočina Jihlava patří k aktiv-
ním společnostem, pracuje pro stovky 
zrakově postižených lidí a město Jihla-
va na její činnost přispívá. Chtěl jsem 
se seznámit s prostředím této organiza-
ce a s využitím prostředků města,“ řekl 
k návštěvě primátor Vymazal. 

 Ve stacionáři si prohlédl například 
výuku psaní Braillova písma, speciál-
ní zařízení pro čtení textů, dílny, po-
čítačovou učebnu, společné prostory 
a seznámil se s další náplní činnosti 
organizace. 

 Město Jihlava přispívá na provoz 
Tyfl o Vysočina Jihlava,  v roce 2008 
částkou 10 tisíc korun, v roce 2009 

Město přispělo nevidomým 
na tepelnou tiskárnu

částkou 10.700,- korun, letos město 
také přispělo 43.792,- korun na poří-
zení speciální tepelné tiskárny reliéf-
ních obrazů. 

 „Jsou to dobře vynaložené prostředky, 
které alespoň částečně mohou pomoci v 
nelehkém údělu zrakově hendikepova-
ných osob. Přítomnost organizace ve 
městě považuji za důležitou. Lidí, kteří 
jsou ochotni pomáhat nemocným nebo 
hendikepovaným, není mnoho,“ uvedl 
primátor Jaroslav Vymazal.

 Instruktoři Tyfl a Vysočina pra-
cují s klienty buď v domácnostech, 
nebo přímo v denním stacionáři na 
Havlíčkově ulici, který je vybave-
ný počítačovou učebnou, dílnou na 
ruční pletení košíků, tkalcovství a 
keramiky, cvičnou kuchyňkou a po-
silovnou, jsou zde k dispozici kom-
penzační pomůcky. Organizace po-
skytuje pro nevidomé sociální práce 
a poradenství, sociální rehabilitace 
nebo asistenční služby, školení, ex-
kurze, besedy apod.                        -lm-

 Stará plovárna v Jihlavě byla vždy 
místem pro odpočinek obyvatel 
města, v posledních desítkách let ale 
okolí nádrže pustlo. 

 Před dvěma lety proto začala po-
stupná úprava. V okolí nádrže jsou 
nové dřevěné lavičky, odpadkové 
koše, město nechalo pro bezpečnost 
chodců na svah nad plovárnou umís-
tit 100 metrů nového zábradlí, kvůli 
hrozbě padající skály vykoupilo pod 
svahem několik starých garáží, které 
nechá odstranit. Nové nebo obnove-
né jsou stezky pro pěší, město pravi-
delně udržuje trávu i další zeleň.

 Terénními úpravami nedaleko hrá-
ze vznikl rovný prostor osetý trávou. 
„Úpravy okolí plovárny jsou u konce, 
ale nový prostor se nabízí k dalšímu 
využití. I v roce 2010 budeme pokra-
čovat v rozšiřování sítě dětských hřišť, 
jedno z nich by mohlo vzniknout právě 
zde,“ uvedl náměstek primátora Ra-
dek Vovsík, který úpravy Staré plo-
várny před dvěma lety inicioval. U 

Stará plovárna se bude proměňovat
plovárny ještě přibude několik lavi-
ček, ve druhé polovině roku budou 
dosazeny keře.

 Po „suché“ etapě v okolí nádrže by 
měly následovat zásahy také v samot-
né nádrži. Zástupce Povodí Moravy 
informoval o záměru Starou plovár-
nu odbahnit, bude hledat prostředky 
na nákladný odvoz stovek tun bahna 
ze dna nádrže a místo jeho uložení. 
Odbahnění by měla přecházet také 
protierozní opatření v okolí, aby ne-
docházelo k dalšímu splavování or-
nice a nečistot do nádrže.

 Stará plovárna je prostor využívaný 
Jihlavany k vycházkám a projížďkám 
na kole. V nádrži se lidé i koupali, 
ale asi od šedesátých let to už kvali-
ta vody nedovoluje. Na plovárně se 
později spíše jezdilo na lodičkách, v 
zimě bruslilo, dodnes je využívána k 
rybolovu, nádrž je útočištěm vodní-
ho ptactva. Ze svahu nad plovárnou 
je výhled na starou Jihlavu.           -lm-

 Časopis Ekonom vyhlásil výsled-
ky svého průzkumu Město pro byz-
nys kraje Vysočina. Jihlava neodešla 
s prázdnou, primátor Jaroslav Vy-
mazal z předávání, které proběhlo 
v sídle Krajského úřadu kraje Vyso-
čina, odcházel s oceněním města za 
nejlepší webové stránky z pohledu 
podnikatelů. 

 Celkově má Jihlava devátou pozici, 
nejlepším městem pro byznys kraje 
Vysočina 2009 byl vyhlášen Humpo-
lec následovaný Pacovem, Žďár nad 
Sázavou a Nové Město na Moravě se 
dělí o třetí příčku. Ve výčtu výjimek 
Jihlava pořadatele zaujala například 
vysokým a nejrychleji narůstajícím 
počtem podnikatelů, nejnižší ne-
mocností a nejnižším počtem úřed-
níků vykonávajících přenesenou pů-
sobnost.

 Podstatou soutěže Město pro byz-
nys je určení pořadí měst s nejlep-
šími podmínkami pro podnikání 
v České republice i v jednotlivých 
krajích. Pro zajištění co největší ob-

Jihlava má nejméně magistrátních úředníků

jektivity soutěže byla města hodno-
cena na základě padesáti kritérií roz-
dělených do šesti oblastí. Zdrojem 
hodnot každého kritéria byla statis-
tická data nezávislých a odborných 
institucí a odborníky garantovaný 

výzkum. Téměř polovinu kritérií 
mohou radnice ovlivnit úplně nebo 
částečně.

 „Samozřejmě nás těší úspěch našeho 
už tak úspěšného webu, který získal i 
řadu jiných ocenění. Celková devátá 
pozice města není špatná, rychle ros-
toucí počet podnikatelů v Jihlavě je 
potěšující informací. Ne všechny věci 
může radnice ovlivnit, budeme ale dis-
kutovat o tom, co je v silách města pro 
podnikání zlepšit,“ komentoval vý-
sledky primátor Jaroslav Vymazal. 

 Pozastavil se ovšem nad zmínkou 
ve výsledcích, která hovoří o tom, 
že v Jihlavě je o 17 procent nižší ka-
pacita školek: „Naše aktuální čísla 
ukazují, že kapacita jihlavských ma-
teřských školek pokrývá 96,5 procenta 
požadavků,“ upřesnil primátor Vy-
mazal. 

 V jakých kritériích se Jihlava vy-
myká z průměru?

 Je zde o 20 % více fi rem, než je 

krajský průměr, a počet podnikate-
lů zde roste skoro dvakrát rychleji 
než v ostatních městech, zastoupení 
středních fi rem je zde o 25 % vyš-
ší, podíl sektoru služeb o 6 % vyšší 
a podíl cizinců mezi podnikateli je-
denapůlkrát vyšší. 

 Podnikání se zde evidentně daří, 
ale Jihlava si drží i neduhy velkých 
měst - je zde nejvyšší kriminalita a 
o 17 % nižší kapacita školek. Poměr 
dlouhodobě nezaměstnaných je zde 
skoro třikrát nižší a průměrný plat je 
zde o 7 % vyšší, než je průměr kraje. 

 Pracovní neschopnost je zde nej-
nižší, magistrát nejvíce myslí na ob-
sahové sdělení pro podnikatele na 
svých webových stránkách a počet 
úředníků vykonávající přenesenou 
působnost je zde nejnižší. V Jihlavě 
je nejmenší příležitost najít on-line 
počítač pro veřejnost a jsou zde nej-
vyšší ceny nemovitostí.                 -lm-

PRIMÁTOR města Jaroslav Vymazal 
převzal ocenění města za nejlepší we-
bové stránky z pohledu podnikatelů. 

                                   Foto: archiv NJR

zici do konce roku. 
 Část nové komunikace je budována na spojovací 

cestě před garážemi. Tím se částečně omezí mož-
nost pohybu garážovaných vozidel, doprava se pro-
to přesune na cestu za garážemi, která ale momen-
tálně není ve vyhovujícím technickém stavu.  

 Magistrát města  proto přijal opatření a v nejbliž-
ších dnech bude tato cesta urovnaná a řešeny odto-
kové poměry. V původním projektu se také počíta-
lo pouze se dvěma výjezdy z areálu garáží na silnici, 
nyní úřad připravuje ještě další výjezd z areálu. Zad-
ní cesta za garážemi bude z provozních fi nančních 
prostředků v letošním roce opravena.  Do rozpočtu 
roku 2010 bude navržena další úprava zadní cesty 
za garážemi včetně odvodnění. 

 Výstavba stezky pro pěší a cyklisty do Pístova je 
součástí projektu Rozšíření sítě cyklistických stezek 
v Jihlavě, který je spolufi nancován z Regionálního 
operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Maxi-
mální výše dotace činí 92,5 % celkových způsobi-
lých výdajů. 

Do tohoto projektu je dále zahrnuta i cyklo- stez-
ka pod mostem na Havlíčkově ulici (pracovní název 

G04 podjezd pod komunikací Havlíčkova) o celko-
vé délce cca 120 metrů. Cyklisté a další uživatelé 
již vybudované cyklostezky podél řeky Jihlavy (u 
koupaliště Vodní ráj, obchodních domů atd.) se tak 
bezpečně dostanou až ke starému mostu u sv. Jána. 

Díky výběrovému řízení došlo ke snížení ceny 
stavebních nákladů z předpokládaných Kč 22 736 
975,- na Kč 15 780 533,52 včetně DPH.             -lm-
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Č. Kříž 2

Mrštíkova 19

 Dům Gustava Mahlera v Jihlavě 
ve Znojemské ulici byl v květnu uza-
vřen. Důvodem je krátkodobá, ale 
nezbytná rekonstrukce, kterou měs-
to provádí díky evropské dotaci na 
projekt „Poznejte Gustava Mahlera“.  

 V budově není vyhovujícím způ-
sobem rozvedena elektřina a sítě pro 
počítače, vznikne také centrální ovlá-
dání osvětlení. Do uvolněného bytu 
v nejvyšším patře domu se přesunou 
kanceláře z nižšího patra a badatel-
na s knihovnou a nahrávkami hudby 
Gustava Mahlera pro odbornou čin-
nost. Místo nich vznikne společen-
ská místnost s audiovizuální techni-
kou pro semináře, besedy, školení a 
lektorské kurzy a také nová expozice, 
týkající se společného života Gusta-
va Mahlera a jeho ženy Almy, a také 
přátel a osobností té doby (např. Jo-
sef Hoff mann, Alfred Roller, Franz 
Werfel atd.). V objektu bude nain-
stalováno elektronické zabezpečení, 
které doplní kovaná mříž. Uprave-
na bude vzduchotechnika a rovněž 
vstupní dveře objektu, které jsou v 
nevyhovujícím stavu. Stávající sklad 
se promění na dětský koutek pro ak-

Dům Gustava Mahlera je zavřený

tivní práci s nejmenšími dětmi. 
 Ve sklepě domu se budou mě-

nit podlahy a odvlhčovat stěny. „Ve 
sklepních prostorách vznikne expozi-
ce týkající se rodiny Gustava Mahlera. 
Jeho otec byl vinopalníkem, takže v do-
mě vybudujeme i vinopalnu s šenkem,“ 
popsala jednu z úprav domu náměst-
kyně primátora pro oblast kultury 
Irena Wagnerová: „Nejde samozřejmě 
o propagaci a výrobu alkoholu, ale o 
jeden z důležitých detailů z Mahlerova 
života, chceme návštěvníkům přiblížit 
atmosféru domu a prostředí, ve kterém 
Mahler vyrůstal a které ho silně ovliv-
nilo.“ 

 Uzavření domu přišlo ve stejný 
den jako zahájení Festivalu Gustava 
Mahlera. „Nejsme z toho šťastní, dří-
ve ani později to ale nešlo. Do konce 
prázdnin musí být úpravy hotové, v zá-
ří již budeme připravovat výstavu díla  
Pabla Picassa,“ omluvila uzavření do-
mu náměstkyně Wagnerová. Rekon-
strukce vyjde zhruba na 2,7 milionu 
korun bez DPH (celková výše dota-
ce na projekt „Poznejte Gustava Ma-
hlera“ je 8 500 000 Kč).                  -lm-

PROSTORY domu Gustava Mahlera se uzavřely veřejnosti. Důvodem je rekon-
strukce interiérů.                                                                                   Foto: archiv NJR

(Dokončení ze str. 1)
...- německého Heidenheimu a 

holandského Purmerendu i zástu- 
pci měst, se kterými spolupracuje-
me zejména na kulturní a společen-
ské úrovni - rakouského Ybbsitzu či 
chorvatského Sisaku. Pozvání přija-
la také řada významných osobností 
naší politické scény. 

 Taková akce zřejmě potřebuje 
důkladnou přípravu...

 Přípravy na toto setkání město 
nepodcenilo, a tak již od podzimu 
minulého roku intenzivně praco-
val tým lidí na zajištění kulturního 
programu, na propagaci, zajištění 
ubytování, programu pro význam-
né hosty atd.

 Prvním krokem však bylo jedná-
ní s perkmistrem Ing. Miroslavem 
Šťastným, předsedajícím Cechu 
příbramských horníků a hutníků, a 
následně schválení nominace města 
Jihlavy na organizování tohoto se-
tkání zastupitelstvem města Jihlavy, 
což znamenalo také vyčlenit na toto 
setkání odpovídající fi nanční částku 
z rozpočtu města.

 Jistě Jihlava splňuje historicky 
předpoklady pro konání takové 
akce?

 Město Jihlava se do historie čes-
ko-moravského hornictví zapsalo 
nepřehlédnutelným způsobem. Již 
samotné objevení ložisek stříbrných 
rud kolem roku 1239, následně pak 
v roce 1249 potvrzení horních práv 
králem Václavem I. a markrabětem 
moravským Přemyslem Otakarem, 
s platností pro všechny doly v Krá-
lovství českém, potvrzuje existenci 
jihlavských horníků a mincovny. 

 Tento fakt řadí Jihlavu do skupi-
ny slavných horních měst, která vý-
znamnou měrou přispěla k rozvoji 
Království českého a následně dal-
ších státoprávních útvarů. Při pří-
ležitosti oslav 700letého jubilea jih-
lavského horního práva 9. 9. 1949 
byl v Jihlavě vyhlášen první Den 
horníků. 

 Výše uvedená fakta ukazují, že 
hornické povolání bylo v Jihlavě a 
na Jihlavsku váženo a patřičně oce-
ňováno.

 Pojďme k programu – na co se 
máme těšit?

 V rámci  Jihlavského havíření 
2009 je pro návštěvníky nachys-
tán nejen bohatý kulturní a spole-
čenský program s řadou tradičních 
hornických akcí, jako je například 
Cena Permona, Svěcení tupláku či 
Skok přes kůži, ale i seminář k té-
matu jihlavského dolování.

 Dále je to samozřejmě Jihlavský 
havířský průvod, který bude bo-
hatší díky účasti ostatních měst a 
folklorních souborů, které vystoupí 
v rámci Jihlavského folklorního lé-
ta. Tradice jihlavského havířského 
průvodu byla založena v roce 1799, 
první průvod se konal k domnělé-
mu 1000. výročí založení Jihlavy. 

 Letos si navíc připomeneme 160 
let od  narození  Johanna Haupta 
(16. 10. 1849), fotografa Jihlavy, 
radního, kustoda jihlavského mu-
zea a tvůrce jihlavského havířského 
průvodu. Výstavu, která přiblíží ži-
vot a dílo Johanna Haupta a kterou 

I. Wagnerová k události roku
budou moci  návštěvníci zhlédnout 
ve vestibulu radnice, město přichys-
talo ve spolupráci s Muzeem Vyso-
činy. 

 Hauptova výstava nezůstala 
osamocena... 

 Druhou výstavou, která se váže k 
historii Jihlavy, a to i té hornické, a 
kterou je již od 15. května možné 
vidět v galerii V suterénu v Horác-
kém divadle Jihlava, je retrospekti-
va díla jihlavského rodáka Gustava 
Kruma. 

 Vernisáž výstavy byla spojena se 
křtem knihy Vladimíra Prokopa o 
Gustavu Krumovi za účasti autora i 
jeho nerozlučných přátel - historika 
Františka Hoff manna a malíře Jose-
fa Bulanta. 

 Gustav Krum vytvořil jedinečné 
dílo, popisující bohatou historii Jih-
lavy, v letech 1959 - 1961 vytvořil 
padesát úhlových a křídových kre-
seb inspirovaných jihlavskou his-
torií od dávných počátků dolování 
stříbrných rud ve 13. století přes 
slavná období a těžké pády města 
Jihlavy  až do roku 1945. 

 Dále vytvořil pro jihlavskou rad-
nici soubor 25 barevných listů - 
akvarelů a temper (1999), které 
jsou umístěny v primátorském sa-
lonku radnice a jejichž reprodukce 
jsou k vidění na Bráně Matky Boží.

Co dál vypíchnete z bohatého 
kulturního programu?

 Bohatý kulturní program se bude 
odehrávat na mnoha místech Jih-
lavy a ve spolupráci s mnoha part-
nery, součástí Jihlavského havíření 
2009 bude například i řemeslný jar-
mark, Den ježka, sportovní akce a 
cyklojízda, prohlídka katakomb či 
ohňostroj. 

 Věřím, že si na své přijdou ná-
vštěvníci všech věkových kategorií, 
je totiž připravena i spousta pořadů 
speciálně pro děti a pro seniory. 

 Přála bych si, abychom si při-
pomínáním bohaté historie svého 
města uvědomovali svoji přítom-
nost, našli své místo v životě a byli 
na své město patřičně hrdi.  

 Nakonec bych chtěla poděkovat 
všem, kteří se na přípravách Jihlav-
ského havíření 2009 podíleli a kteří 
budou veškeré dění také zajišťovat.

                                                            -lm-
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Vilím: Nový odbavovací systém cestujících 
v MHD v krajském městě je připraven

 V závěru roku 2009 zavádí Doprav-
ní podnik města Jihlavy (DPMJ) no-
vý principiálně odlišný odbavovací 
systém založený na použití čipových 
karet. Smyslem projektu je zvýšení 
komfortu cestujících při odbavení, 
spravedlivější tarifi kace dle ujetého 
počtu zastávek, úspora nákladů při 
tisku papírových jízdenek a získává-
ní statistických údajů o vytíženosti 
jednotlivých linek a spojů. Projekt je 
podporován z fondů Evropské unie. 
Předpokládané náklady na zavede-
ní odbavovacího systému dosáhnou 
výše 21,3 milionu Kč, podíl dotace z 
Regionálního operačního programu 
EU bude činit 16,2 mil. Kč. Při této 
příležitosti jsme hovořili s ředitelem 
DPMJ Josefem Vilímem. 

 
 Představte, prosím, čipovou 

kartu....  
 „Nový odbavovací systém je první 

aplikací Jihlavské karty. V budoucnu 
lze pokračovat v jejím rozvoji využi-
tím u dalších subjektů vlastněných 
městem, například při placení par-
kovného, u vstupného do bazénů a 
ZOO. Jihlavská karta může umožnit 
i aplikace, při kterých nebude do-
cházet k přeúčtování tržeb, například 
evidence stravenek žáků, evidence 
o zapůjčených knihách z městské 
knihovny či vstup do budov. Čipo-
vou kartu je možno perspektivně vy-
užít i při tvorbě integrovaného systé-
mu v osobní dopravě.“

 Kde ji lze získat?
 „Čipové karty budou vystavovány 

v dostatečném předstihu ve středis-
ku Předprodej jízdenek na Masary-
kově náměstí č.p. 1. Cestující předlo-
ží vyplněnou žádost o vydání karty a 
průkaz totožnosti. Klient bude vyfo-
tografován, následovat bude pořízení 
dat o klientovi do databáze, úhrada 
poplatku se zvýhodněnou zavádějící 
cenou 100,- Kč, vystavení a předání 
čipové karty.“

 Co karta umožňuje?
 „Karta umožňuje dvě základní 

funkce: nákup zvoleného časového 
předplatního jízdného (kupónu) a 
nabití elektronické peněženky pro 
úhradu jednotlivých jízd ve vozi-
dlech MHD. Je možné koupit zá-
roveň časový kupón i nabít elektro-

nickou peněženku, která poslouží 
k přejezdům do pásma, kde kupón 
neplatí, popřípadě hradit jízdu ve 
dnech, kdy již skončila platnost sta-
rého kupónu a nový ještě nebyl po-

řízen. Prostřednictvím karty je také 
možno hradit jízdné za spolucestují-
cí osoby, zavazadla či přepravované 
zvíře.“

 Budou také karty přenosné?
 „Na rozdíl od současných průka-

zek budou kromě nepřenosných - 
personifi kovaných karet (opatřených 
fotografi í a jménem) vydávány i kar-
ty přenosné - nepersonifi kované. 
Tyto však budou moci být použity 
pouze pro plnocenné přenosné jízd-
né a samozřejmě i pro elektronickou 
peněženku s plnocenným tarifem.“

 Dobíjení karet bude probíhat 
jak?

 „Nákup časových kupónů a dobí-
jení elektronické peněženky bude 
možné nejen na předprodeji jízde-
nek, ale také v 5 multifunkčních ter-
minálech, které umožní samoobsluž-
nou formou nákup kupónů či dobití 
elektronické peněženky v hotovosti 
nebo za použití bankovní karty. Ter-
minál umožní také přístup na inter-
netové stránky Dopravního podniku 
či města Jihlavy. Terminály budou 
zřízeny na Masarykově náměstí u 
pošty a pod Priorem, na ulici Okruž-
ní na konečné zastávce linky C, Hav-
líčkově ulici u hlavního nádraží ČD 
a v Horním Kosově na konečné za-
stávce linky C.“

     
 Co bude pro cestujícího nejvý-

hodnější? 
 „Pokud cestující využívá MHD 

zcela ojediněle nebo tak málo, že by 
se mu nevyplatilo pořízení čipové 
karty, která bude platit po dobu 5 let, 
zakoupí si tak jako dosud v předpro-
deji papírovou jízdenku. Pokud jezdí 
často, například denně do zaměstná-
ní, bude pro něj nadále nejvýhod-
nější pořízení časového kupónu. Pro 
všechny ostatní případy poslouží 
elektronická peněženka.“ 

 Jak se bude stanovovat cena za 
jednotlivé jízdné?

 „Zásadní změnou je stanovení ce-
ny dle ujeté vzdálenosti, tedy spra-
vedlivější systém, který umožňuje 
snížit cenu přepravy za projetí kratší 
vzdálenosti. Nový tarif pracuje s ter-
mínem projetý zastávkový úsek, což 
je vzdálenost mezi 2 sousedícími za-
stávkami. U tohoto druhu jízdného 
se ruší dosavadní rozdělení na vnitř-
ní a vnější pásmo. Jízdenky pro jed-
notlivou jízdu jsou nepřestupní.“

 Papírové jízdenky zůstanou?
 „Papírové jízdenky nakoupené 

předem a zvolené dle plánovaného 
počtu ujetých zastávkových úseků se 
označují zasunutím do štěrbiny kom-
binovaného odbavovacího zařízení. 
Přejetí povoleného počtu zastávko-
vých úseků je posuzováno jako jízda 
bez platného dokladu...“ 

 Doplňkový prodej u řidiče zů-
stává?

 „U řidiče nakupuje jízdenku ces-
tující, který nemá nabitou elektro-
nickou peněženku nebo si předem 

nepořídil jízdenku papírovou. Po-
žadovaný druh a počet jízdenek volí 
na multifunkčním odbavovacím za-
řízení u předních dveří, popř. využije 
pomoci řidiče. Po zaplacení vytiskne 
řidič na tomto zařízení papírovou 
jízdenku, která platí pouze v daném 
voze. Cestující tuto jízdenku již neo-
značuje. K ceně papírové jízdenky je 
připočtena přirážka ve výši 5,- Kč.“

 A jak to bude s elektronickou 
peněženkou?

 „Elektronická jízdenka je výrazně 
levnější než papírová. Navíc lze vy-
užít významné slevy při přestupu na 
jiný spoj. Nabití elektronické peně-
ženky umožní mít kdykoli k dispozici 
univerzální jízdenku pro jednotlivou 

jízdu, odpadá problém se sháněním 
papírových jízdenek a jejich vybírání 
dle vzdálenosti. Odbavovací systém 
toto provádí automaticky. 

 Cestující přiloží při nástupu do vo-
zidla kartu k odbavovacímu zařízení 
a je odbaven dle druhu tarifu, který 
má na kartě nastaven (plnocenný či 
zlevněný). Na displeji se objeví in-
formace o nákupu jízdenky, jejíž ce-
na je určena vzdáleností do konečné 
zastávky na příslušné lince. Cestující Evidence 

stravenek žáků, 
zápůjčky 

z městské knihovny

Nákup předplatného,
nabití peněženky

při výstupu opět přiloží kartu, a to u 
kteréhokoli zařízení ve vozidle, sys-
tém spočítá počet projetých zastáv-
kových úseků, vrátí na peněženku 
částku za neprojeté úseky a informu-
je o skutečné ceně jízdy. 

 Pokud potřebuje cestující daňový 
doklad o uskutečněné jízdě, získá ho 
na multifunkčním odbavovacím za-
řízení, které je umístěno u předních 
dveří.  Cestující má možnost pro-
vést do 30 sekund storno předchozí 
operace nebo si zobrazit informace 
o jeho kartě. Přestup do 30 minut 
od označení výstupu z vozidla bude 
zvýhodněn 70% slevou.“

 Pojďme k pojmu časové jízdné...
 „Tzv. papírová jízdenka bude na 24 

hodin. Předem zakoupená jízdenka 
je přestupní a platí v obou pásmech. 
Jízdenka stojí 50,- Kč, zlevněná 25,- 
Kč.

 Dále budou předplatní časové jíz-
denky (kupóny). Jsou uloženy na či-
pové kartě. Budou vystavovány pro 
pásmo I nebo pro obě pásma (I+II). 

 Novinkou je přenosné časové jízd-
né u 30denního kupónu. Cestující s 
platným časovým kupónem se jako 
dosud nemusí o odbavení starat, či-
povou kartu předloží pouze při revi-
zi jízdenek. Ztrácí tím však nárok na 
slevu, neboť při dobrovolném znače-
ní nástupu a výstupu může získat bo-
nusové body, které si uplatní při kou-
pi následujícího kupónu. Výše slevy 
může dosáhnout maximálně 10% z 
hodnoty právě používaného kupó-
nu.“                                                       -lm-

Elektronická 
peněženka 

zjednodušuje 
systém jízdenek
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Šetřit energií se vyplatí.
Přesvědčte se sami!

www.energieplus.cz

Jako významný dodavatel elektřiny a zemního plynu cítíme velkou
odpovědnost nejen za spolehlivou dodávku energie našim zákazníkům
a kvalitu našich služeb, ale i za životní prostředí kolem nás. Díky naší
iniciativě letos poprvé do České republiky zavítalo nejvýznamnější
světové ocenění v oblasti ochrany životního prostředí – 
Energy Globe Award.

Každý již ví, že šetřit energií se vyplatí! Chcete-li se dozvědět více,
odhalte svět energetických úspor na

 Po odhalení památníčku patrona 
myslivců sv. Huberta na vrchu Rud-
ný ve Zborné a po výstavě trofejí v 
gotickém sále proběhla další akce s 
tematikou lesa a myslivosti. 

 Do 15. května byla ve vchodu do 
jihlavské historické radnice volně 
přístupná výstava o lesích a lesním 
hospodářství. Výstava se konala v 
rámci akce „Týden lesů“ vyhlášené 

Výstava o lesích  na magistrátu

VEDOUCÍ oddělení lesního hospodářství Milan Slavinger (druhý zleva) z jihlav-
ského magistrátu na výstavě k Týdnu lesů vystavoval i své fotografi e.                           

Foto: archiv NJR

ministerstvem zemědělství.
 „Mimo řady informačních materiá-

lů o lesích a hospodaření v nich, které 
byly zájemcům volně k dispozici, se ná-
vštěvníci seznámili s kalendářem pra-
cí v lese, ochranou lesa, funkcemi lesa, 
právy a povinnostmi návštěvníků lesa, 
prosbou lesa a dalšími informacemi o 
našich lesích,“ uvedl vedoucí oddě-
lení lesního hospodářství Milan Sla-
vinger. Návštěvníci si na výstavě také 
mohli ověřit své znalosti z poznává-
ní lesních dřevin apod. Výstava byla 
doprovázena řadou fotografi í a zají-
mavostmi o lese. 

 Expozici připravili pracovníci stát-
ní správy lesů magistrátu města Jihla-
vy ve spolupráci s krajským ředitel-
stvím Lesů České republiky, krajem 
Vysočina a Správou městských lesů 
Jihlava.                                                 -lm- 

 V květnu pokračovalo jarní blo-
kové čištění, při kterém zatím bylo 
odtaženo 210 vozidel neukázněných 
řidičů. Strážníci městské policie za-
bezpečovali průběh jízdy na in-line 
bruslích po Vrchlického ulici, za-
jišťovali bezpečnost na fotbalovém 
utkání FC Vysočina s FC Bohemians 
Praha a podíleli se na zajištění veřej-
ného pořádku při předvolebním mý-
tinku Dělnické strany na Masaryko-
vě náměstí. 

 „Při kontrole osoby, která neoprávně-
ně projížděla po Masarykově náměstí, 
bylo zjištěno, že kontrolovaný nevlast-
ní řidičské oprávnění a že je pod vlivem 
alkoholu,“ řekl Stanislav Maštera, zá-
stupce ředitele MP Jihlava. 

 Byla zadržena jedna osoba, po kte-
ré bylo vyhlášeno pátrání z důvodu 
nenastoupení výkonu trestu. Na zá-
kladě žádosti strážníci vypátrali cho-
vatelku psa rasy rhodéský ridgeback, 
který pokousal muže. Na základě na-
šeho zjištění se muž s majitelkou psa 
zkontaktoval a vyhnul se případné 
preventivní léčbě na vzteklinu.                                                      

                                                            -lm-

Jel náměstím 
bez dokladů a opilý
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 Jedete na dovolenou? Pak se podívejte se na 
platnost vašeho pasu!

 „Není to zbytečné upozornění, jelikož se na pra-
covišti cestovních pasů s klienty, kteří mají propadlý 
pas, setkáváme často. Těm, kteří  cestují do zemí EU, 
však postačuje platný občanský průkaz,“ řekla Pavla 
Martinů, vedoucí správního odboru magistrátu.

 Lze požádat o cestovní pas se strojově čitelnou 
zónou a s biometrickými prvky tzv. E-PAS nebo 
pas typu BLESK.

 „V případě E-PASu je nutné se dostavit osobně na 
Magistrát města Jihlavy a mít s sebou platný občan-
ský průkaz (dále jen OP). Žádost vyplní úřednice i s 
pořízením technického snímku obličeje a otisky prstů. 
Jsou vydávány ve lhůtě 30 dnů, pro děti do 15 let za 

100,- Kč s platností pět let, pro ostatní za 600,- Kč s 
platností deset let,“ upřesnila Pavla Martinů.

 Do pasu rodiče nebo zákonného zástupce lze 
zapsat dítě ve věku do deseti let. K tomu je třeba 
vyplnit žádost a na úřad si s sebou přinést rodný 
list dítěte, svůj OP a platný cestovní pas. Správní 
poplatek činí 50,- Kč. 

 Za děti do 15 let podává žádost zákonný zástup-
ce, který se dostaví společně s dítětem. Nutný do-
klad je OP, rodný list dítěte a pokud se jedná o je-
ho první pas, také osvědčení o státním občanství.

 Občan ve věku 15 - 18 let potřebuje k vyřízení 
žádosti platný OP a svůj rodný list, nutná je též 
přítomnost zákonného zástupce, který podepíše 
souhlas s vydáním pasu. 

 K možnosti vystavení pasu typu BLESK při-
stupují zejména ti, kteří cestují mimo země EU, 
nemají platný pas a nemohou čekat do vystavení 
E-PASu. Dospělý občan k tomu potřebuje platný 
OP a 2 fotografi e o rozměrech 35 x 45 mm.

 Pro občana mladšího patnácti let může o ces-
tovní doklad požádat pouze zákonný zástupce. 
K vyřízení prvního cestovního dokladu je třeba 
předložit osvědčení o státním občanství (vystavu-
je Krajský úřad kraje Vysočina - matrika), rodný 
list dítěte, 2 fotografi e a OP zákonného zástupce. 

 Pro děti do 15 let věku stojí jeho vystavení 
1.000,- Kč, pro dospělé nad 15 let 1.500,- Kč. Plat-
nost  tohoto pasu je však jen 6 měsíců.               lm-

Typy cestovních pasů a jak je získat

Představujeme obce a havířské spolky 
- účastníky Jihlavského havíření 2009

Obec Zbůch

 Zbůch leží 7 km jihozápadním 
směrem od Plzně v rovinatém až 
mírně zvlněném terénu. Obcí pro-
chází významná dopravní tepna, 
silnice z Plzně na Domažlice, a také 
železniční trať Plzeň - Domažlice. 
Zhruba 1 km severně od Zbůchu 
vede trasa dálnice D5 Praha - Plzeň 
- Rozvadov. 

 K obci Zbůch také patří malá ves 
Červený Újezd, která leží východně 
od obce. Od 50. let 20. století byl 
Újezd ovlivněn provozem vojenské-
ho letiště, které bylo postaveno v le-
tech 1950-1952. V současné době v 
obci žije přibližně 70 obyvatel. 

 Obec protínají 2 významné silnič-
ní tahy. Nejvýznamnější je silnice I. 
třídy č. 26 Plzeň-Domažlice. Dru-
hou částí obce vede dálniční přiva-
děč č. 180 na dálnici D5, ze kterého 
je možné pokračovat do nedalekých 
Nýřan. Nelze opominout ani želez-
niční trať Plzeň-Domažlice, která 
prochází severovýchodním okrajem 
obce. 

 Při příjezdu od Plzně na první 
pohled každého zaujme odvalo-
vá halda po pravé straně silnice Pl-
zeň-Domažlice. V současné době je 
rozhrnována, přesto má stále výšku 
kolem 60 m (nejvíce měla 112 m). 
Po levé straně, kolmo na hlavní sil-
nici navazuje silnice III... třídy na 
Červený Újezd, která dříve sloužila 
jako příjezdová komunikace na Lín-
ské letiště. Za Červeným Újezdem 
je rozsáhlý les Dubovec. 

 Po levé straně Plzeňské ulice sto-

jí sídliště  s cihlovými bytovými 
domy, vystavěné pro zaměstnance 
ZUD, a Ústav sociální péče pro tě-
lesně  a mentálně postiženou mlá-
dež (ÚSP) v jehož objektu se nachá-
zí i tzv. dům s chráněným bydlením 
(na jeho místě dříve bývalo smíšené 
zboží Jednota), škola pro mentálně 
a tělesně postiženou mládež a uči-
liště s výukovými obory - zahrad-
ník, švadlena a rodinná výchova. 

 Vedle ÚSP je budova s lékárnou 
a lékařskou ordinací praktického, 
dětského a zubního lékaře.  Na dru-
hé straně ulice stojí rozsáhlý areál 
bývalého dolu, v němž nyní sídlí 
několik menších soukromých fi -
rem. Na jihovýchodním okraji byl v 
roce 2002 vybudován Dům s pečo-
vatelskou službou. Hornická ulice 
je lemována rodinnými domky, po-
stavenými bývalými horníky. Na je-
jím konci je budova místní základní 
školy a sokolské hřiště. 

 V důsledku poddolování obce 
změnila svoji tvář i místní krajina. 
V prostoru zatím neobydleného  
území v okolí Zálužského potoka 
je znatelný pokles půdy. Na rohu 
křižovatky s ulicí 5. května stojí re-
staurační zařízení  „Na Vršku“. Při  
výjezdu z obce se po levé straně 
nachází budova fi rmy HB Textilie, 
nazývaná „Hadrárna“. Nedaleko je 
také areál bývalého koupaliště. Za 
koncem obce v bývalém areálu Do-
lu na Týnci je sídliště „Starý důl“. 
Odvalová halda tohoto dolu byla již 
z velké části zlikvidována, protože 

se zde těží lupek, o který je ve sta-
vebnictví velký zájem. Silnice dále 
pokračuje do obce Chotěšov. 

 Ulici 5. května, vedoucí k náměs-
tí, lemují rodinné domy a bytové 
domy postavené pro zaměstnance 
dřívější šachty. Na pravé straně, v 
prostorách bývalého zajateckého 
tábora, stojí místní mateřská škola  
a  jídelna základní školy.  Náměs-
tí je tvořeno budovou obecního 
úřadu se sídlem pošty, kapličkou, 
rybníkem, obchodním střediskem 
a hasičskou zbrojnicí. Napravo od 
obecního úřadu vede cesta ke spor-
tovnímu areálu TJ Baník Zbůch, na-
zývaného „V Cihelně“. Nachází se 
zde také restaurační zařízení, které 
ve spolupráci s fotbalovým svazem 
a obcí pořádá kulturně-společenské 
akce pod širým nebem. 

 Západním územím obce vede že-
lezniční trať se zastávkou Zbůch. 
Prostor mezi Obecním úřadem a 
tratí je zastavěn rodinnými domy, 

které patří k nejstarší zástavbě ob-
ce. Nedaleko železniční stanice se 
rozprostírá monumentální budova 
bývalého kulturního domu, v níž je 
dnes  ubytovna. V Nádražní ulici je 
také místní knihovna. Nedaleko kři-
žovatky Sokolské a Nádražní ulice 
je restaurační zařízení „Baník“. Bu-
dova je pronajímána obcí a dispo-
nuje sálem, v němž se konají různá 
obecní zasedání a kulturní a spole-
čenské akce. 

 Při výjezdu z obce směrem na 
Nýřany je po pravé straně závod 
B&BC, místními obyvateli stále na-
zýván „Prefa“. Vedle areálu, na po-
zemcích bývalého JZD Svornost, 
sídlí v  dnešní době soukromé fi r-
my. Naproti „Prefě“ stojí několik 
domů s byty tzv. „Kolonie“, vystavě-
né pro zaměstnance bývalé šachty a 
dva bytové domy určené původně 
pro zaměstnance státního podniku 
„Prefa“. Za nimi byly v roce 2003 
postaveny dva nové bytové domy.

OBEC Zbůch patří k nejmenším obcím v ČR.                               Foto: archiv NJR

 Havířov je nejmladším městem 
České republiky. Městská práva mu 
byla udělena 4. 12. 1955 v dnes již 
historické budově kina Radost. 

 V bezprostřední blízkosti Havířova 
leží dvě přehradní nádrže - Žerma-
nická a Těrlická. Obě jsou určeny k 
rekreaci, rekreační střediska na jejich 
březích poskytují ubytování všech 
kategorií. Na Těrlické přehradě se 
nachází elektrický vlek pro vodní ly-
žování, který může využívat i veřej-
nost. 

 Útlum hornictví na Ostravsku a na 
Karvinsku se dotkl i Havířova. Pů-

Havířov
vodně dvě šachty, ležící na katastru 
města, již ukončily svou činnost. V 
roce 2007 vyjel poslední vytěžený 
vozík Dolu Dukla a v červnu roku 
2008 defi nitivní tečku za hornickou 
minulostí znamenal odstřel velké ski-
pové věže. Dříve tak rozšířené povo-
lání obyvatel města připomínají dvě 
hornická kladívka ve znaku města.

 Největší předností Havířova je 
kvalita životního prostředí, dostatek 
veřejné zeleně ve vnitřní zástavbě, 
nízký stupeň znečištění ovzduší a 
minimální povrchová degradace kra-
jiny důlní těžbou.

Hornická společnost podkrušnohorské oblasti
 Hornická společnost podkrušno-

horské oblasti je dobrovolná nepo-
litická zájmová organizace, která je 
samostatnou právnickou osobou. 
Členství ve společnosti může být in-
dividuální, kolektivní a fi remní. 

 Program společnosti je zaměřen 
na získávání a rozšiřování poznatků 
z oblasti hornické činnosti, zejména 
v problematice důlní techniky a zaří-
zení, technologií dobývání a úpravy 

nerostných surovin, rekultivace a za-
hlazování důlní činnosti, marketingu 
a obchodu, čistých technologií užití 
uhlí (tzv. clean coal technology), ge-
ologii. 

 Členové společnosti zúčastni-
li oslav  Setkání hornických měst 
v Mostě  v roce 2008 a 1. setkání slo-
venských hornických měst v Pezin-
ku.

                       (Pokračování na str. 16)
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 Svaz důchodců pořádá již 4. roč-
ník s názvem „Vítání Jihlavského léta 
2009“. 

 Na travnatém prostranství před 
Svazem důchodců v ulici Karolíny 
Světlé 18. června od 14 do 17 hodin 
proběhne program, v němž vystopí 
člen Horáckého divadla pan Kubín a 
členka Vysočanu paní Hromádková. 
Rovněž se představí pěvecký krou-
žek Seniorek Svazu důchodců a hu-
dební program doplní známá kapela 
Otíňanka. Svaz důchodců zve na tu-
to slavnost širokou veřejnost.

                                                                -lm-

Vítání Jihlavského 
léta 2009

 V červnu 22. a 23. vyroste na Masarykově náměstí z přineseného elektrood-
padu socha Šrotonátora. Tu vytvoří výtvarník z Vysočiny.

 Tato akce se koná pod záštitou primátora Jihlavy Jaroslava Vymazala a 
hejtmana kraje Vysočina  Jiřího Běhounka a podporuje občany v recyklaci a 
sběru elektroodpadu. Do akce jsou formou soutěže zapojeny i školy na www.
recyklohraní.cz. Akci pořádají společnosti Asekol a Ekolamp, neziskové organi-
zace, zabývající se sběrem elektroodpadu a zářivek a recyklací. Akci podporuje 
zahradnictví Školky Montano, které má pro návštěvníky sazeničky - symbolic-
kou protiváhu sebraného elektroodpadu, který by jinak skončil na skládce či ve 
spalovně.                                                                                                                                  -lm-  

Šrotonátor přichází

 V lese na vrchu Rudný u obce 
Zborná (část města Jihlavy) byl za 
zvuku lovecké fanfáry odhalen nový 
pomníček s motivy patrona myslivců 
sv. Huberta. Na místě nahradil pů-
vodní již neexistující kamenný po-
mník. 

 Nový vyřezávaný pomníček byl 
odhalen za přítomnosti primátora 
Jihlavy Jaroslava Vymazala,  jedna-
tele Správy městských lesů Václava 
Kodeta a velmistra Řádu sv. Huberta 
Jana Františka Votavy. Na závěr malé 
slavnosti pomníček požehnal svato-
jakubský farář Petr Ivan Božík.

 Obnovu pomníčku iniciovali pra-

Pomníček sv. Huberta 
je odhalen a požehnán

PRIMÁTOR Jihlavy Jaroslav Vymazal (vpravo) byl přítomen slavnostnímu od-
halení pomníčku sv. Huberta na vrchu Rudný.                               Foto: archiv NJR

covníci státní Správy lesů a mysli-
vosti Magistrátu města Jihlavy, po-
mníček městu věnovala Hospitální 
nadace Františka Antonína hraběte 
Sporcka v Kuksu, kterou podporují 
členové Řádu sv. Huberta. Řezbu sv. 
Huberta s  jelenem, typicky vyobra-
zeným s křížem mezi parohy, vytvo-
řil Karel Hurdálek z Hronova. Deska 
je osazena do mohutného, asi tuno-
vého dubového kmene.

 Pomník sv. Huberta je umístěn v 
lese poblíž lesní cesty vedoucí od za-
stávky městské hromadné dopravy 
„U Lyžaře“ východním směrem ke 
sjezdovce na vrchu Rudný.           -lm-

Červen je měsícem svateb. Cel-
kem devět svateb proběhne 6. červ-
na v obřadní síni magistrátu, jeden 
svatební obřad je venku a dva sňat-
ky jsou církevní. Rovněž tento den 
se bude slavit diamantová svatba, 
oddávat bude primátor města.

Koncem měsíce došlo  ve velké 
gotické síni k slavnostní předává-
ní „ Zlatých křížů III. stupně dár-
cům krve za 80 odběrů a předá-
vání zlatých a stříbrných  plaket 
profesora doktora Jana Jánského.

                                                            -lm-

Krátce
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Představujeme obce a havířské spolky... 

DIAMO, státní podnik se sídlem ve 
Stráži pod Ralskem, zajišťuje prová-
dění sanačních a rekultivačních prací 
v souvislosti se zahlazováním násled-
ků hornické činnosti po uranovém, 
rudném a části uhelného hornictví a 
těžbu a úpravu uranové rudy pro čes-
kou jadernou energetiku. Působnost 
státního podniku DIAMO je po celé 
České republice a činnosti jsou za-
jišťovány prostřednictvím 4 odštěp-
ných závodů – Těžba a úprava uranu, 
o. z., Stráž pod Ralskem, Správa ura-
nových ložisek, o. z., Příbram, GE-
AM, o. z., Dolní Rožínka a ODRA , 
o. z., Ostrava.

Po roce 1989 došlo na základě řa-
dy usnesení vlády ČR k výraznému 
útlumu těžby a úpravy uranové ru-
dy a poklesu počtu zaměstnanců na 
dnešní necelé 3 tisíce. 

V současné době probíhá těžba 
uranové rudy na jediném uranovém 
dole v České republice, a to na dole 
Rožná v kraji Vysočina, kde zajišťuje 
těžební činnost odštěpný závod GE-
AM Dolní Rožínka. V současné do-
bě státní podnik DIAMO produkuje 

DIAMO, státní podnik, se představuje
255 t uranu ročně, z toho 220 t roč-
ně pochází z těžby uranu na ložisku 
Rožná.

Současná těžební činnost probíhá 
na odštěpném závodě GEAM v Dol-
ní Rožínce. V roce 2012, na základě 
geologického průzkumu zásob, bude 
vláda posuzovat případný návrh dal-
šího postupu těžby na ložisku Rož-
ná...

Dopad těžby na životní prostředí je 
průběžně sledován a vyhodnocován 
na základě plánů monitoringu všech 
složek životního prostředí. Výsledky 
ukazují, že v důsledku těžby a úpravy 
uranu v oblasti Dolní Rožínka nedo-
chází k závažnému znečišťování nebo 
poškozování životního prostředí.

Na závěr je třeba připomenout, že 
kromě těžby a úpravy uranové rudy 
zajišťuje státní podnik DIAMO sa-
nační a rekultivační práce na loka-
litách po celé republice a spravuje 
více než 6400 environmentálních 
zátěží. Tak široký záběr aktivit s. p. 
DIAMO je možný díky kvalitnímu 
personálnímu a technickému zajiště-
ní činností.

O baníckom meste Handlová
8. 3. 1376 – Ludovít I. vydáva za-

kladajúcu listinu Handlovej. V tom-
to roku sa v Handlovej oslavuje jubi-
leum - 100 rokov priemyselnej ťažby 
hnedého uhlia. 

Ťažba uhlia podstatne ovplyvnila 
rozvoj mesta vo všetkých oblastiach 
života jej občanov. Z obce z roku 
1945 s počtom 4652 obyvateľov sa  
stalo zásluhou ťažby uhlia moderné 
mesto s vyše 18 tisícami obyvateľov.

Preto sa v meste traduje slogan – 
Mesto je baňa, baňa je mesto. 

V tomto období dochádza k útlmu 
ťažby. Dostupné zásoby uhlia sú ulo-
žené v zložitých hydrogeologických 
podmienkach, ktoré  ovplyvňujú 
jeho ekonomicky výhodnú vyťaži-
telnosť, ale hlavne značne ohrozujú 
bezpečnosť baníkov častými prieval-
mi vôd už od roku 1980.

PANORÁMA HANDLOVEJ zo súčasného obdobia. V pozadí pohorie, pod kto-
rým je sloj s hnedým uhlím.

Niečo o nás – Handlovskom baníckom spolku
Handlovský banícky spolok vzni-

kol ako občianské združenie hand-
lovských baníkov, ktoré po podaní 
prihlášky bolo zapísané na Minister-
stve vnútra SR 5. septembra 2006.             

Hlavným dôvodom založenia Han-
dlovského baníckeho spolku (ďalej 
HBS), boli blížiace sa oslavy storoč-
nice priemyselnej ťažby hnedého uh-
lia v Handlovej v roku 2009. 

Bezprostrednou úlohou HBS je 
do júna tohoto roku otvoriť Banícky 
náučný chodník.   V tomto projekte 
chceme verejnosti, hlavne turistickej, 
predstaviť všetky povrchové objekty 

úzko súvisiace s banskou činnosťou 
v podzemí a ktoré sú umiestnené                   
v prekrásnej prírode v blízkom okolí 
Handlovej. 

Netajíme, že srdcovou záležitos-
ťou členov HBS je podpora myšli-
enky ustanoviť v Handlovej Banské 
uhoľné múzeum s celoslovenskou 
pôsobnosťou. Tešíme sa podpore ve-
denia mesta, ktoré už v tejto oblasti 
vykonalo kroky, ktoré boli zavŕšené 
prevodom budovy z majetku mes-
ta Slovenskému banskému múzeu v 
Banskej Štiavnici, ktorému expozitú-

ra bude organizačne podliehať.
V Handlovej, v tomto baníckom 

mestečku, žijeme s presvedčením, 
že za pomoci vedenia Hornonitrian-
ských baní, a. s.,  vedenia mesta, ale 
aj za pomoci vyšších štátnych orgá-
nov sa nám podarí pripraviť oslavy 
100. výročia priemyselnej ťažby hne-
dého uhlia v našom meste na takej 
úrovni, akú si toto významné výročie 
zaslúži. HBS si váži toho, že môže 
svojou činnosťou pomáhať pri prí-
prave a priebehu osláv.

Vojtech  Hégli
tajomník  HBS

Harrachovská šachta byla ve své 
době významným zaměstnavatelem 
v tomto krkonošském městě, spolu 
s místní proslavenou sklárnou, Krko-
nošským národním parkem a Inter-
hotely. Cca polovina horníků se re-
krutovala z místních obyvatel, druhá 
polovina dojížděla z Rokytnice nad 
Jizerou, Jablonce nad Jizerou  a Koře-
nova.

Důl Harrachov byl jedním z pro-
vozů, který zajišťoval surovinu pro 
úpravnu závodu Rudné doly Sobě-
druhy (později FLUORIT Sobědru-
hy)  u Teplic. Ze zpracované rudni-
ny se vyráběl koncentrát kazivce pro 
chemickou výrobu, kusový kazivec 
pro hutě, baryt pro výrobu barev a 
pro použití ve stavebnictví a olověný 
koncentrát. První dobývací práce na 
harrachovském ložisku probíhaly dle 
písemných zpráv už v polovině 17. 
století. Novodobá historie ložiska se 
datuje od roku 1947, kdy zde Spolek 
pro chemickou a hutní výrobu v Ústí 
nad Labem zahájil průzkumné prá-
ce  zaměřené na barytovou surovinu. 
Těžba na ložisku byla zahájena v roce 
1957.

Důl byl otevřen vstupní štolou  o 
délce cca 150 m, na kterou navazo-
vala slepá těžní jáma. Ta byla v době 
ukončení hornické činnosti na do-
le vyražena  do hloubky 350 m od 
úrovně štolového patra (plus cca 12 
m přehloubení do jámové tůně). Jed-
notlivá patra byla od sebe vzdálena 50 
m a hlavní dopravní chodby na pat-
rech byly raženy  severozápadě – ji-
hovýchodním směrem  většinou jako 
směrné.  Celkově bylo vyraženo více 
jak 20 km chodeb. Při počtu pracov-
níků kolem 70 lidí bylo dosahováno 
ročně až 30 kt těžby smíšené  fl uo-
rit-baryt-galenitové rudy. Vytěžená 

Důlní provoz Harrachov
rudnina se dopravovala vagony ne-
bo nákladními auty ke zpracování do 
úpravny v Sobědruhách.

Po vytěžení posledního vozu ru-
dy dne 30. 9. 1992  došlo postupně 
k provádění likvidačních prací na 
ložisku. Byla demontována někte-
rá technologická zařízení a vybavení 
z podzemí, uskutečnily se potřebné 
zajišťovací práce na povrchových za-
řízeních a přestala se čerpat důlní vo-
da. Důl byl zatopen až do úrovně 10 
m pod náraziště štolového patra (od-
borný název pro tento stav je „mokrá 
konzervace ložiska“). 

Na povrch bývalého dolu je v sou-
časné době postaveno několik apart-
mánových domů a dalších  zařízení, 
která slouží k uspokojování potřeb 
návštěvníků Harrachova, v současné 
době nejvýznamnějšího turistického 
střediska západních Krkonoš. Vel-
ký význam má v tomto směru vybu-
dované Hornické muzeum spojené 
s prohlídkovými chodbami na úrov-
ni štolového patra bývalého dolu. Její 
návštěvníci se můžou seznámit nejen 
s nejrůznějšími nástroji  a vybavením 
bývalého dolu, ale dojdou provozní 
štolou k zachované podzemní stro-
jovně s těžním strojem, prohlédnou si 
část slepé těžní jámy, sklad výbušnin i 
větrací překop do Rýžoviště. Pro vět-
šinu návštěvníků je to jedinečná mož-
nost utvořit si o hornické práci dosti 
reálnou představu a pro toho, kdo ni-
kdy do podzemí nefáral, představuje 
návštěva muzea jedinečný zážitek. 

Využijte proto jedinečné příležitos-
ti k seznámení se s odvětvím činnos-
ti člověka, které mělo v historii vždy 
významný podíl na hospodářské síle 
státního útvaru v našem českém regi-
onu. Činnosti, jejíž účastníci i pamět-
níci stále ubývají a ubývají…

Horní Slavkov
Historie dnešního Horního Slav-

kova je spjata s hornictvím. Poměrně 
bohatá ložiska nerostných surovin 
byla dobývána již v době bronzové 
a později keltské. V desátém století 
byla oblast Horního Slavkova vý-
znamným střediskem vývozu cínu a 
stříbra. Avšak první zmínka o exis-
tenci sídliště se objevuje až na počát-
ku 12. století, kdy byl na kopci po-
staven kostelík a osada se rozkládala 
pod ním. 

V této době bylo území dnešního 
Horního Slavkova součástí bečov-
ského panství, jehož majiteli byli 
Riesenburkové. Osada pod kostelí-

kem proto získala jméno po jednom 
z představitelů tohoto rodu – po 
Slávkovi z Riesenburku. 

První písemná zmínka o osadě 
Slavkov pochází z roku 1357, kdy byl 
do svého úřadu uveden místní farář. 
Nedostatek dochovaných písemných 
zpráv je velmi zvláštní, protože pod-
le některých úvah byl Slavkov měs-
tečkem již v roce 1335 a z roku 1351 
je dochována první pečeť. Bečovské 
panství se v polovině 15. století sta-
lo majetkem pánů z Plavna. Za jejich 
vlády došlo k úpadku města. 

                       (Pokračování na str. 18)

(Pokračování ze str. 8)
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Horní Slavkov

(Dokončení ze str. 16)
Horníci vytěžili hlavní ložisko a 

zajišťování další těžby bylo velmi 
nákladné, takže se od další těžby po-
stupně upouštělo. V roce 1713 bylo 
město zčásti zničeno požárem, kte-
rý byl způsoben bleskem. Ve čtyři-
cátých letech osmnáctého století, 
v době války o rakouské dědictví, 
bylo město obsazeno francouzský-
mi vojáky, kteří žádali výpalné. V 
letech 1743-1744 měla na Ležnici 
svůj hlavní stan vojska císařská, což 
pro město znamenalo také velkou 
fi nanční zátěž. V pozdějších dobách 
bylo město nuceno rozprodávat i 
svůj majetek. V roce 1872 byl na-
příklad prodán revír Krudum měs-
tu Loket. Úpadek hornictví s sebou 
přinesl rozvoj jiných řemesel. Nej-
významnějším řemeslem se stala vý-
roba porcelánu. V roce 1792 otevřel 
Jan Jiří Paulus v Horním Slavkově 
první porcelánku v Čechách. Tato 
porcelánka získala v roce 1812 privi-
legium na výrobu porcelánu a v roce 
1900 zlatou medaili na světové vý-
stavě v Paříži. 

Další důležitou etapou ve vývoji 
města byla doba před vypuknutím 
druhé světové války. Horní Slavkov 
leží v oblasti Sudet, a tedy po po-

depsání Mnichovské dohody v září 
1938 bylo město připojeno ke třetí 
říši. V roce 1940 byl ve městě pro-
veden nový geologický průzkum, při 
kterém byl objeven wolfram. Wolf-
ram a cín se začaly těžit pro válečné 
účely. Po válce byla odsunuta vět-
šina německého obyvatelstva, kte-
ré tvořilo významnou část obyvatel 
města. Avšak po dalších prospektor-
ských pracích, které proběhly v roce 
1946, se život ve městě opět změnil. 
Byla objevena uranová ruda a bylo 
započato s její těžbou. Do města za-
čali opět přicházet lidé, kteří hledali 
uplatnění jako horníci. Počet obyva-
telstva začal růst až na jedenáct tisíc 
na konci padesátých let. V důsledku 
toho bylo vybudováno nové měs-
to ve stylu socialistického realismu. 
Padesátá léta se nesla v duchu po-
litických monstrprocesů. Političtí 
vězni byli obvykle umísťováni do 
lágrů v blízkosti uranových dolů. Je-
den z těchto lágrů se nacházel také v 
Horním Slavkově. Po skončení těžby 
uranu na počátku šedesátých let se 
město začalo rozvíjet i jiným smě-
rem. Vznikly nové průmyslové pod-
niky, ve kterých lidé našli uplatnění. 
Některé z těchto podniků fungují 
dodnes.

Horní Suchá
V době, kdy nalézáme první pí-

semné záznamy o Horní Suché, by-
la tato obec součástí panství těšín-
ského knížete. Feudálové té doby 
vedli však mnohdy velmi hýřivý a 
nákladný život. Není proto divu, že 
když kníže Bedřich Kazimír v roce 
1573 zemřel, docházelo následně k 
postupnému rozdrobování majetku 
i polností.

Základním zdrojem obživy zdej-
šího obyvatelstva té doby bylo pěs-
tování obilí a lnu. Na tuto práci pak 
logicky navazovala činnost v jedno-
duchých dílničkách tkalců a plátení-
ků. Z urbáře panství v Horní Suché 
z roku 1726 se dovídáme, že nejvyš-
ší dávky příze na Těšínsku byly zjiš-
těny právě v této obci, a to na dílu, 
jehož majitelem byl hrabě Ludvík 
Nostic z Noces. Počátkem 19. století 
patřila již obec Horní Suchá ke kar-
vinskému panství hraběte Jana La-
rische-Mönnicha, který zemřel roku 
1820. Rod Larischů je v tomto regi-
onu spojován především s rozvojem 
průmyslu, a tak nejstarší šachty ve 
východní části ostravsko-karvinské-
ho revíru patřily právě jim.

Dolování uhlí na Karvinsku zača-
lo jen o několik let později než ve 
Slezské Ostravě. Počáteční období 
se vyznačovalo hloubením jen plyt-
kých šachtic, hlubokých nejvýše 40 
metrů, které nesly ponejvíce jména 
místní jako „Pandolina“, „Na Kře-
měncu“ nebo čísla vrtů „šestý“, „se-
dmnáctá“ a podobně. V 50. letech 
se podobné šachtice, kterých by-
lo na Karvinsku více než 40, začaly 
sjednocovat, prohlubovat a rozši-
řovat. Nově vznikající jámy byly už 
pojmenovány nejčastěji po známých 
osobnostech vlastníků. Na území 
Karviné (dnešní Karviné 2 - Doly) 

tak postupně vzniká původní šach-
tice „Na Křeměncu“ jáma Jindřich, 
pojmenovaná po tehdejším majiteli 
panství, hraběti Jindřichu Larisch-
Mönnichovi a v témže roce (1886) 
byla založena i jáma Františka.

Na území Karviné, v těsné blízkos-
ti Horní Suché vznikaly i další šach-
ty. Z majetku bývalého Těšínského 
knížectví a později Těšínské komory 
vznikl majetek Báňské a hutní spo-
lečnosti. Podniky Těšínské komory 
byly ve druhé polovině 19. století 
dokonale organizovaným celkem, 
velmi dobře vedeným a řízeným ře-
ditelem železáren Těšínské komory 
Ludvíkem Hoheneggerem. Snahou 
bylo zajistit železárnám pravidelnou 
a dostačující rudnou i palivovou zá-
kladnu. To mělo zabezpečit zahájení 
dolování železných rud na Sloven-
sku a kamenného uhlí na Karvinsku.

Nejstarší historii z dolů bývalé Tě-
šínské komory (později Báňské a 
hutní společnosti) má Důl Gabriela. 
První kutací práce s úspěchem pro-
váděl v roce 1852 hrabě Zdenko Že-
rotín se svým společníkem hormist-
rem Františkem Handwerkem, avšak 
se střídavými úspěchy. Pojmenování 
šachty bylo po jejich manželkách 
(obě měly jméno Gabriela). S hlou-
bením jámy Hohenegger bylo zapo-
čato v roce 1883, těžba byla zahájena 
až v roce 1889. Závod byl pojme-
nován po úspěšném a zasloužilém 
řediteli železáren Ludviku Hohene-
ggerovi. Až mnohem později Báň-
ská a hutní společnost využila své 
kapitálové síly a v roce 1907, v těsné 
blízkosti katastrálního území Horní 
Suchá, bylo započato se stavbou na 
tehdejší dobu moderní šachty „Aus-
tria“, přejmenované v roce 1920 na 
jámu „Barbora“. Na západ od Horní 

Suché vlastnili kutací právo koncem 
19. století bratři Gutt manové. V ro-
ce 1907 byla na katastrálním území 
Prostřední Suchá zahájena výstavba 
jámy Císaře Františka Josefa, po ro-
ce 1918 přejmenované na jámu „Su-
chá“, od roku 1949 nese název Důl 
Dukla. 

Druhá polovina 19. století by-
la významným předělem ve vývoji 
struktury obyvatelstva Horní Su-
ché. Původní rolníci obdělávající 
půdu feudálních pánů, tkalci a plá-
teníci se začali zajímat o manufak-
turní práci v malých dílničkách, aby 
posléze poznali jiný druh a způsob 
práce. Rozvoj hornictví v tomto 
regionu byl tou nejlepší příleži-
tostí. Proto mnozí muži, živitelé 

rodin, zaměnili motyku a tkalcov-
ský stav za hornický kylof, lopatu a 
benzinku. Pracovní příležitosti se 
naskytly nejdříve na karvinských 
šachtách Hohenegger, Gabriela 
či na nejbližší Barboře a od roku 
1911 na hornosušské šachtě Franti-
šek. Na šichty se chodívalo zpravidla 
pěšky ve skupinkách, ti movitější pak 
na jízdním kole, ke kterému neod-
myslitelně patřila „karbidka“, lampa 
pro noční jízdy. Charakteristickým 
rysem zdejšího obyvatelstva je jeho 
staleté bytostní sepětí se zemí. Půda 
a uhlí zajišťovaly obživu jednotlivců 
a celých rodin. Zelená a černá se sta-
ly i základními barvami praporu ob-
ce Horní Suchá.

Statutární město OSTRAVA -
Městský obvod RADVANICE a BARTOVICE

   Městský obvod Radvanice a Bar-
tovice tvoří dvě obce, které v letoš-
ním roce vstoupily do 704. roku své-
ho trvání.

Ves RA DVANICE poprvé připo-
míná soupis desátků vratislavského 
biskupství z roku 1305, kde je uve-
dena pod názvem Radvanowitz.

      Ryze zemědělská obec prodě-
lala v 2. polovině 20. století závažné 
změny. Výstavba nových dolů a prů-
myslových závodů v samotných Rad-
vanicích a okolních obcích výrazně 
proměnila ekonomickou a sociálním 
sféru. Již ve čtyřicátých letech de-
vatenáctého století začal v blízkosti 
katastru provádět kutací práce kní-
že Hugo Salm Reiff erscheidt, avšak 
až v roce 1896 se tu podařilo nalézt 
uhlí. Proto v roce 1898 začala Ost-
ravsko-karvinská báňská společnost, 
která zakoupila zdejší důlní pole od 
knížete Salma, hloubit jámu Ludvík, 
která byla úplně dokončena až v roce 
1912. Kvalifi kovaní pracovníci byli 
získáváni z jiných dolů a pomocné 
síly byly přijímány z řad obyvatelstva 
Radvanic, Bartovic, dalších okol-
ních obcí a přistěhovalců především 
z Polska. Majitelé dolů pro ně začali 
stavět obytné domy - hornické kolo-
nie.

  Šachta Ludvík se svými koloniemi 
svérázně podepsala na vzhledu obce.              
S neustále postupující výstavbou 
městských sídlišť po druhé světo-
vé válce se však mnoho havířských 
rodin přestěhovalo do moderních 
bytů. Ani šachta si neudržela své 
jméno. V roce 1961 byla sloučena s 
jámou Fučík v Petřvaldě, byla pře-
jmenována na Důl Fučík III a další 
události se už staly součástí novodo-
bé historie. Těžba se rozmáchla for-
mou údernického hnutí, desítky ki-
lometrů důlních chodeb vyražených 
za účelem odkrytí uhelných zásob 
vytvořily podzemní labyrint, který 
musel být udržován, větrán, což se 
ne vždy dařilo vzhledem k horským 
tlakům. Značné ekonomické náklady 
na údržbu a málo kvalitní sloje zřej-
mě urychlily rozhodování o osudu 
Dolu Ludvík při útlumu šachet v os-
travské části revíru. Těžba na Fučíku 
III byla zastavena, oba jámové stvoly 
zasypány a 25. dubna 1996 ve 13.00 
hod byla odstřelena poslední těžní 
věž radvanické šachty.

 Historie byla dopsána a šachta 
Ludvík - Fučík III zanikla.

Nejstarší písemnou zprávu o BAR-
TOVICÍCH obsahuje soupis desát-
ků vratislavského biskupství z roku 
1305. Ves byla v roce 19411 prodána 
Ješkem z Kornic Ondřeji z Tvorkova, 
majiteli bohumínského a polskoos-
travského panství. Jeho součástí zů-
stala až do poloviny 17. století, kdy 
byla odkoupena majitelem šenov-
ského panství Janem Skrbenským z 
Hřiště. Bartovice zůstaly ve svazku 
šenovského panství až do roku 1848.

 Posledním majitelem Bartovic 
před první pozemkovou reformou 
byl hrabě Jindřich Larisch-Mönnich 
z Karviné. Jeho téměř celý pozem-
kový majetek podlehl záboru v roce 
1925. Bývalý zámecký dvůr přešel 
do vlastnictví rodiny Strnadelových 
a ostatní část pozemku byla přiděle-
na drobným zájemcům. Jak z textu 
vyplývá, zdrojem obživy obyvatel-
stva bylo zemědělství. Život však 
nepřímo ovlivnila výstavba dolů a 
průmyslových závodů v posledních 
dvou desetiletích 19. a na počátku 
20. století. Dostatek pracovních pří-
ležitostí v těchto nových závodech 
odváděl část mužských pracovních 
sil do dolů a průmyslu, v obci  našlo 
nový domov i několik set přistěho-
valců.

V NOVODOBÉ HISTORII vy-
kročily obě obce na společnou cestu 
v červnových volbách roku 1960. 

Od roku 1948 však občané Radva-
nic i Bartovic nalézali pracovní uplat-
nění při výstavbě hutnického kolosu 
– Nové huti Klementa Gott walda 
- která třetinou své rozlohy zasahuje 
do katastru Bartovic. V současnosti 
nese tento ocelářský komplex název 
ArcelorMitt al.

Od 1. dubna 1949 vznikl v Radva-
nicích  závod Správa ústředních dí-
len OKD (Ostravsko-karvinských 
dolů) dnes známý po celé republice 
jako strojírenský komplex BASTRO.

Od roku 1952 zahájil svou činnost 
v radvanické části Kocobenc Vědec-
ko-výzkumný uhelný ústav. Ten v 
době svého vrcholu v 80. letech za-
městnával 760  špičkových pracov-
níků. V současnosti ústav podniká v 
oborech hornictví, stavebnictví, geo-
technice, zkušebnictví a strojní výro-
bě.                    (Pokračování na str. 19)
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Královské město Chomutov

Statutární město OSTRAVA -
Městský obvod RADVANICE a BARTOVICE

(Pokračování ze str. 18)
Na území dnešního městského 

obvodu  v srpnu 1957 vznikl pro-
fesionální záchranný sbor Hlavní 
báňské záchranné služby (HBZS).  
Logo HBZS obsahuje maltézský 

kříž, jehož osm vrcholů symboli-
zuje vlastnosti důlního záchranáře: 
dobromyslnost, svobodomyslnost, 
statečnost, skromnost, rozvážnost, 
chytrost, spravedlnost a bohaboj-
nost.

Chomutov leží na úpatí Kruš-
ných hor nedaleko hranic se SRN. 
Vzhledem ke své bohaté historii, 
významným kulturním památkám a 
jedinečným přírodním lákadlům se 
město stalo vyhledávaným turistic-
ky atraktivním cílem návštěvníků z 
celé republiky i ze zahraničí.

Počátky Chomutova sahají do 
10. nebo 11. století, kdy na důleži-
té cestě z Lipska do Prahy vzniklo 
malé slovanské sídliště. První his-
torické zmínky o Chomutovu jsou 
datovány k roku 1252, kdy Bed-
řich Načeradec daroval město řádu 
německých rytířů.  Roku 1605 se 
Chomutov vykoupil z poddanství a 
stal se svobodným královským měs-
tem. 

Zajímavosti města: 
Městská památková zóna
Historické centrum Chomutova 

bylo v roce 1992 vyhlášeno měst-
skou památkovou zónou. Jádro 
města si zachovalo středověký pů-
dorys, typický pro historické tržní 
sídlo. Významné stavební památky 
okolo náměstí 1. máje vznikaly od 
13. století, počínaje stavbou kostela 
sv. Kateřiny, až po dokončení jezu-
itského areálu v 17. století.

Kamencové jezero 
– jediné na světě

Jezero vzniklo zatopením kamen-
cových dolů v 18. století. Složení 
vody vylučuje jakýkoliv organický 
život kromě prvoků. Rekreační areál 
nabízí zdravé koupání, upravené plá-
že a mola, ubytování v hotelu a auto-
kempu i širokou nabídku sportovní-
ho vyžití, například vodní lyžování s 
nejdelším okruhem v ČR.

www.kamencovejezero.cz 
Podkrušnohorský zoopark 
– největší ZOO v Čechách

Chová se zde více než 1000 kusů 
zvířat v unikátně členěném prostředí 
na ploše téměř 120 hektarů. Svézt se 
můžete vláčkem – Lokálkou Amál-
kou po areálu zooparku nebo Safa-
ri Expresem do výběhu Eurosafari. 
Zajímavou částí zooparku je skanzen 
Stará Ves s větrným mlýnem, hrázdě-
nou kaplí a krušnohorským statkem.

www.zoopark.cz  
Přírodní park Bezručovo údolí 
Toto nejhlubší, nejdelší a také nej-

krásnější údolí Krušných hor tvoří 
významnou rekreační zónu přímo 
navazující na městskou výstavbu. 
Prochází tudy množství značených 
turistických stezek, cyklotras a také 
6 km dlouhá naučná stezka.

V prosinci roku 1996, u příležitosti 
oslav svátku svaté Barbory, patronky 
horníků, vznikl z  iniciativy malé sku-
pinky nadšenců Spolek severočeských 
havířů, jenž si vytkl za cíl záchranu 
hornických historických památek a 
vzkříšení hornických tradic v severo-
českém hnědouhelném regionu. Zá-
kladním krédem spolku je nemyslet 

Město Most
Podkrušnohorské město Most 

vzniklo na staré zemské cestě vedou-
cí z Prahy do Saska. První zmínky o 
něm pocházejí z roku 1040. Václa-
vem I. byl Most kolem roku 1250 
povýšen na královské město, největ-
šího rozkvětu dosáhl ve 14. století.

Původní královské město však ve 
druhé polovině 20. století ustoupilo 
těžbě uhlí, z historických památek se 
dochovala replika hradu Hněvín, je-
hož typická silueta z dálky dává ná-
vštěvníkům tušit, že se blíží k městu 
Most. Unikátním se stala záchrana 
nejcennější části bývalého města, a 
to děkanského kostela Nanebevzetí 
Panny Marie, který byl počátkem 70. 
let přesunut o více než 800 metrů na 
své současné místo. Chrám se tak 

stal nejen pýchou gotické architektu-
ry, ale i svědkem umu lidí a možností 
soudobé techniky. 

Své plody na Mostecku přináší kaž-
dým rokem vinná réva, jež se pěstuje 
v okolí. Místní specialitou jsou vína 
košer, která se zde vyrábějí jako jedi-
ná v republice. 

Současný Most je město moderní 
a dynamické. Pravidelně se do ně-
ho sjíždějí příznivci motoristického 
sportu, neboť mostecký autodrom 
patří mezi naše nejlepší okruhy. 
V blízkosti města vyrostlo i golfové 
hřiště a koňské závodiště. Platí-li, že 
nejhezčí pohled na svět je z koňské-
ho hřbetu, pak nejkrásnější pohled 
na podkrušnohorský Most se nabízí 
právě z mosteckého hipodromu.

Spolek severočeských havířů
jenom na přítomnost, ale i na odkaz, 
který bude po hornické činnosti na 
severu Čech zanechán příštím poko-
lením. Členové spolku se domnívají, 
že kulturní a hospodářskou úroveň 
země nutno objektivně hodnotit ne-
jen podle počtu vytavených ingotů, 
objemu výroby nebo produkcí čeho-
koliv na jednoho obyvatele, ale mimo 

Muzeum Sokolov
V  1. podlaží objektu sokolovského 

zámku je ve 12 sálech umístěna ex-
pozice muzea. Je zde prezentována 
příroda, historie a hornictví Soko-
lovska. Středověké a novověké dě-
jiny regionu, archeologie, církevní 
umění 17. - 19. století, etnografi e, 
počátky chemických výrob – mine-
rální závody, nejstarší porcelánka 
v Čechách, válečné přípravy v roce 
1938 a pamětní síň koncentračního 
tábora ve Svatavě. 

POBOČKY MUZEA SOKOLOV
HORNICKÉ MUZEUM KRÁS-

NO
EXPOZICE MUZEA - v expozi-

ci je umístěn těžní parní stroj z dolu 
Marie v Královském Poříčí z roku 
1897 a dokumentace k jeho transfe-
ru. Dále je zde prezentována historie 
hnědouhelného hornictví na Soko-
lovsku, ukázky mineralogické sbírky 
ze Slavkovského lesa a trojrozměrné 
sbírkové předměty týkající se těžeb-
ních aktivit v oblasti.

AREÁL CÍNOVÉHO DOLU VI-
LÉM -  expozice důlní povrchové 
kolejové dopravy rozchodu 900 mm 
používané společností Sokolovská 
uhelná a. s. na povrchových lomech. 
Dále vozový park o  rozchodu 450 a  
600 mm užívaný v rudných a uhel-
ných  dolech na Sokolovsku a ve  
slavkovském rudném revíru. Expozi-

ce s hornickou tematikou jsou v bu-
dovách rozvodny, strojovny a v těžní 
budově. V objektu bývalých dílen je 
rozsáhlá expozice raně novověké-
ho hornictví   s modely historických 
důlních strojů podle G. Agricoly a 
ukázka štoly.

MUZEUM HORNÍ SLAVKOV
EXPOZICE MUZEA - prezentu-

je hlavní historické mezníky a vý-
znamné obory lidské činnosti, které 
ovlivnily dějiny města (ukázky rud a 
hornické industrie, hornické památ-
ky, cínařství, produkce porcelánu, 
Chráněná krajinná oblast Slavkovský 
les, dějiny architektury města). Sou-
částí expozice je unikátní měšťanská 
černá kuchyně. V prostorách muzea 
je umístěna expozice historie a vy-
bavení špitálního kostela sv. Anny v 
Horním Slavkově.

ŠTOLA Č. 1 JÁCHYMOV
Tato štola byla ražena v rámci roz-

sáhlých průzkumných prací bývalý-
mi jáchymovskými doly. 

Po zpřístupnění  se mohou návštěv-
níci na 270 metrech prohlídkové tra-
sy seznámit s několika způsoby důl-
ní výztuhy, používaným hornickým 
nářadím (vrtačky, kladiva, čerpadla) 
včetně ukázek různých typů důlních 
vozíků.

Spolek horníků Barbora z Krásna
Spolek byl založen po skončení ak-

tivní důlní činnosti na ložiscích Krás-
no a Horní Slavkov závodu Stannum, 
tehdejšího státního podniku Rudné 
doly Příbram.

 Počátkem r. 1996 se sešlo několik 
nadšenců, s cílem udržet tradice a 
zvyky hornických profesí a zachra-

ňovat a udržovat památky na hornic-
kou činnost v tomto regionu, sahající 
do 13. století.

I přes krátkou dobu činnosti spol-
ku můžeme říci, že svou činností ak-
tivní členové naplňují cíle, zakotvené 
ve stanovách.

jiné i podle toho, jak se chová ke svojí 
historii, ať již jde o jakýkoliv obor lid-
ské činnosti, hornictví nevyjímaje.

V duchu svého programu a za úče-
lem pokusu o záchranu toho, co zde 
z historických památek ještě zbylo, 
se podařilo v roce 2003 založit obec-
ně prospěšnou společnost Podkruš-
nohorské technické muzeum, která 
začala realizovat přípravu expozic na 
bývalém Dole Julius III v Kopistech 
u Mostu. V tomto areálu lze expozice 
hornických činností celkem libovolně 
rozšiřovat a doplňovat podle okamži-
tých technických i fi nančních mož-
ností provozovatele. Nosným expo-
nátem je unikátní technická památka, 
kterou je parní těžní stroj z roku 1891, 
jenž byl na dole v provozu až do jeho 
likvidace v roce 1992 a v současné do-
bě je za provozu muzea v rámci mož-
ností rekonstruován. Vystavována je 
i další řada unikátních strojů, nástro-
jů a zařízení z konce minulého století, 
která do posledních chvil sloužila na  

dolech. 
Členové Spolku rovněž pilně shro-

mažďují historické mapy, dokumen-
ty a ostatní písemnosti a disponují 
dnes už slušným fondem, zúčastňují 
se sympozia Hornická Příbram. Dále 
se podařilo vzkřísit každoroční oslavy 
patronky havířů svaté Barbory v Mos-
tě a založit novou tradici v podobě se-
tkávání hornických kapel. 

Spolek severočeských havířů závě-
rem vyzývá všechny, kterým záchra-
na movitých i nemovitých památek 
na hornickou činnost v severočeské 
pánvi něco říká, aby přispěli svým dí-
lem k této prospěšné činnosti, každý 
podle svých možností. Zároveň vyzý-
vá všechny občany, kteří mají ve svém 
majetku či dědictví historické doku-
menty nebo předměty, aby umožnili 
spolku jejich zdokumentování nebo 
zhotovení jejich věrných kopií. Kul-
tura každého národa se totiž neměří 
jenom počtem vytěžených tun, ale 
i vztahem k odkazu svých předků.

Chodov
 Chodov, město s bohatou  historií,  

s prvními písemně dochovanými zá-
znamy z roku 1194, naleznete  na  zá-
padě Čech na trase mezi Karlovými 
Vary a  Sokolovem.  

 Na přelomu 19. a 20. století bylo v 
okolí Chodova na 50 šachet a šach-
tiček, ve kterých se těžilo hnědé uhlí 

hlubinně, i tzv. selským dobýváním. 
Ale již v roce 1799 byla v chodovské 
matrice zapsána v osobě Antonína 
Sollese nová profese - horník a důlní, 
a od té doby se horníci stali stabilní 
sociální skupinou chodovského oby-
vatelstva. 

                         (Pokračování na str. 34)
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Masarykovo náměstí:
 16.00–17.30 Naši folklorní hosté I (Jihlavské folklorní léto – soubory 

z Gruzie, Řecka, Slovenska a Rumunska)

  

Horácký zimní stadion:

 9.00–12.00 Ježek a Dukla dětem – sportovní program, soutěže, skákací 
hrad, trampolína, vojenská technika, záchranná služba, poli-
cie, kynologové, hasiči a autogramiáda hokejistů Dukly Jih-
lava (partner Český rozhlas Region). Pokus o zápis do Knihy 
rekordů – co největší počet dětí oblečených do dresů Dukly 
nebo červených a žlutých triček – odměna pro účastníky.

   Moderují: Martin Káca Kacafírek a Martin Skřítek Kolář

Masarykovo náměstí:

 12.00–15.00 Hitrádio Vysočina dětem – soutěže, atrakce, pohádkové 
postavičky, dárky. Moderuje: Milan Řezníček

 14.00 Cyklojízda městem do jihlavského pivovaru v čele s para-
lympionikem a mistrem světa v cyklistice Jiřím Ježkem, od-
startuje primátor města.

  Trasa: Masarykovo náměstí, Farní, Jakubské náměstí, Joštova, 
Brněnská, Křižíkova, cyklostezka pod budovou CPJ, U Kože-
luhů, Skalka, Telečská, Bří Čapků, Žižkova, slepá ul. na Šte-
fánikovo náměstí, Vrchlického, pivovar. Trasa měří 3,3 km.

 15.00–16.30 Naši folklorní hosté II – soubory z Gruzie, Slovenska, Ru-
munska a dva z Řecka.

 16.30–18.00 Jumping Drums (bubenická show)
 18.00–19.00 Jihlavský havířský průvod
  Trasa: Masarykovo náměstí, Benešova, Palackého, Matky 

Boží, Věžní, Benešova, Palackého, Matky Boží, Masarykovo 
náměstí. Moderuje: Jakub Škrdla.

 18.00–19.00 Krojovaný průvod folklorních souborů (jihlavské i za-
hraniční soubory)

  Trasa: nám. Svobody, Komenského, Husova, Palackého, Be-
nešova, Masarykovo náměstí.

  Průvod povede Krušnohorská dudácká muzika.
 19.00–20.00 Krušnohorská dudácká muzika (koncert)
 20.00–21.30 Javory (koncert) 
 21.30–23.00 Jarret (koncert) 
  Moderuje: Pavel Bláha a Milan Řezníček

Jihlavská radnice:

 12.15 Vernisáž výstavy: Johann Haupt a jihlavský havířský průvod 
(uvede ak. mal. Irena Wagnerová a Ing. Milan Kolář– vestibul 
radnice)

 13.00–15.00 Seminář k domnělému 760. výročí jihlavského městského 
a horního práva a 10. výročí obnoveného jihlavského ha-
vířského průvodu ( ) – (velká gotická síň)

Hotel Gustav Mahler:

 15.30–17.30 Skok přes kůži ( )

Kostel sv. Ignáce:

 20.30–21.30 Komorní fi lharmonie Vysočina – koncert z děl P.  Vranické-
ho, J. V. Stamice, J. Haydna a dalších.

Pivovar Jihlava: DEN JEŽKA – hlavní scéna

 14.45–15.00 příjezd pelotonu cyklojízdy do pivovaru s Jiřím Ježkem
  Koncerty:
 15.00–16.00 Radim Hladík a Blue Effect 
 16.30–17.30 Marek Ztracený 
 18.00–19.00 Krausberry 
 19.30–20.30 Jakub Smolík 
 21.00–22.00 Děda Mládek Illegal Band 
 22.30–23.30 Hudba Praha 
  Moderují: Martin Káca Kacafírek a Martin Skřítek Kolář

Regionální scéna s Českým rozhlasem Region (zahrada pivovaru):

 14.00–15.00 Mouchy (koncert)
 15.30–16.30 Šatlava (folkrock Přibyslav)
 16.30–17.00 Ad Infi nitum (ukázky zbraní a boje)
 17.00–18.00 Xˇandi (bluegrass Polná)
 18.30–19.30 Rockle (rock Jihlava)
 20.00–21.00 4th soul (koncert)
 21.00–21.30 Ad Infi nitum – ohňovka
 21.30–23.30 Major Major (rock Jihlava)
  Moderuje: Petr Palovčík

  

Jihlavská radnice:

 8.00–9.00 přijetí hostů 13. setkání ( )

Masarykovo náměstí:

 9.00–10.00 řazení účastníků hornického průvodu
 9.00–10.00 Jumping Drums
 10.00–11.00 Jihlavský havířský průvod + průvod účastníků hornic-

kých měst a obcí + hornických dechových hudeb + mažo-
retek. 

  Moderuje: Jakub Škrdla
  Trasa: Masarykovo náměstí, Benešova, Palackého, Matky 

Boží, Věžní, Benešova, Palackého, Matky Boží, Masarykovo 
náměstí

 10.00–11.00 Krojovaný průvod folklorních souborů – účastníků 
Jihlavského folklorního léta

  Trasa: nám. Svobody, Komenského, Husova, Palackého, Be-
nešova, Masarykovo náměstí

Dolní pódium:

 11.00 slavnostní zahájení 13. setkání primátorem města 
  Hornický ceremoniál: hornická hymna – Hornická kapela 

BARBORA  |  předání putovního praporu primátorovi měs-
ta Jihlavy primátorem Mostu (pořadatel 12. setkání v roce 
2008)  |  projevy hostů  |  stužkování účastníků setkání
Svěcení tupláku – Cech příbramských horníků a hutníků.

  Moderuje: Petr Palovčík
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partneři:

Horní pódium:

Jihlavské folklórní léto – 55 let souboru Vysočan
 12.00–14.00 Dostaveníčko v Jihlavě na rynku – I. festivalový pořad
  Zahraniční folklorní soubory – Mairy Loannidou Řecko, 

Pesvebi Gruzie, Mladosť Slovensko a Doina Baragunului 
Rumunsko.  |  Podjavořičan Telč, Drahan Blansko, HSPT 
Vysočan, Jeřabinka, Dřeváček, Pramínek a Šípek z Jihlavy. 

  Moderuje: Jan Havel a Lenka Nevrklová

Koncert bez hranic
Dolní pódium:   Horní pódium:

 14.00 Kašpárek v rohlíku 15.00 Anna K & band
 16.00 Marie Rottrová 17.00 Karel na nákupech
  se skupinou Neřež 19.00 Vladimír Mišík & ČDG
 18.00 Petr Bende & band 21.00 Michal Pavlíček se skupinou
20 .00 David Koller & band  + Kamil Střihavka
 22.00 XIII. století
Moderuje: Ondra Beníček a Emanuel Míšek

 23.15 Komponovaný ohňostroj

Dům kultury – společenský sál:

 19.00–23.00 Hrajte muzikanti vesele
  K tanci a poslechu hrají muziky z Gruzie, Řecka, Slovenska, 

Blanska a Vysočiny. Večer zahájí Krušnohorská dudácká 
muzika z Mostu. Vstup pro veřejnost zdarma. 

  Moderuje: Jan Havel

Jihlavská radnice – gotická síň: ( )

 13.00–14.00 Český Permon 2009 
 14.00–15.00 prohlídka historické části radnice 

Zadní trakt jihlavské radnice – parčík:

Přehlídka hornických dechových hudeb
 12.30 Barbora Krásno, okr. Sokolov
 13.45 Rožmitálská Venkovanka Příbram
 15.00 Hornická kapela Severočeských dolů Chomutov
 16.15 Nýřaňanka
 17.30 Sitňanka Banská Štiavnica
  Moderuje: Karel Paštyka

Jihlavské podzemí:

 15.30, 16.30 prohlídka jihlavských katakomb ( )

Jihlavské havíření DĚTEM
Brána Matky Boží – přednáškový sál:

 13.00–18.00 promítání fi lmů o Jihlavě a dolování

Parkán:

 13.00 O princezně s dlouhým nosem (Divadlo Koráb Brno)
 15.00 Krušnohorská dudácká muzika (Most)
 15.45 Havíření s Bobodivadlem
 16.45 Dětská cirkusová show – kouzelnická škola, cvičení pudlíci, 

marionety….
 17.30 Rytířský turnaj o dceru pana Jaroslava ze Sternberga (sku-

pina HEBRIX Třešť)
 18.15 O kouzelné jehle (Divadlo Mrak H. Brod)
  Moderuje: Petr Palovčík

Scéna za branou – loutková divadla:

 15.30 O princezně Rozmařilce (Divadlo Kašpárkův svět Opava)
 17.00 Když se čerti ženili (Divadlo Kašpárkův svět Opava)
  Moderuje: Petr Palovčík a Anna Doležalová 

Travnatá plocha u hradeb a prostor za branou:

 13.00–18.00 skákací hrad, trampolína, soutěže, fotografování dětí v po-
stavách havířků, nafukování balonků, Twist – výherní kolo 
(partner Český rozhlas Region, Kengi).

  Malování dětí na obličej (McDonald’s).

  19.–20. 6. 2009       

Řemeslný jarmark v Komenského ulici

  

Masarykovo náměstí: 

Jihlavské folklórní léto – 55 let souboru Vysočan
 10.00–12.00 Prameny – soutěžní přehlídka folklorních souborů 
  z etnografi cké oblasti Horácko.
 14.00–16.00 Zpívej, Horácko milé – II. festivalový pořad
  Zahraniční folklorní soubory: Mairy Loannidou Řecko, Pe-

svebi Gruzie, Mladosť Slovensko a Doina Baragunului Ru-
munsko.  |  Podjavořičan Telč, Drahan Blansko, HSPT Vyso-
čan, Jeřabinka, Dřeváček, Pramínek a Šípek z Jihlavy. 

   Moderuje: Jan Havel a Lenka Nevrklová
 16.00–17.00 BROLN (partner Český rozhlas Region)
  Orchestr lidových nástrojů – pořad s hudebně folklorní 

tématikou. Moderuje: Petr Palovčík

 9.30 Pouť ke sv. Janu
  Průvod havířků po trase ZŠ Křížová, Srázná, starý most 

u ÖMV, kostelík sv. Jana Křtitele

Kostelík sv. Jana Křtitele a prostranství kolem:

 10.00  mše svatá v kostele svatého Jana Křtitele
 11.00  Pověst o jihlavském Blaníku (divadlo DSU) 
 11.30  Modrej drahokamen anóbrž zelená Gizela a mrkvajzníci 

(divadlo DFM)
 12.30  Jak Madla do pekla spadla aneb praštěný čert (ZUŠ Jihlava)
 13.00  Ginevra (historický folk z Příbrami)
 14.00  Království (divadlo Vyrob si své letadýlko)
 15.00  Pinocchio (divadlo Já to jsem)
 16.00  Létající rabín (klezmer z Prostějova)
 17.00  kejklíř Vojta Vrtek
 17.30  Šípková Růženka (Teátr Víti Marčíka)
 18.30  orchestr Péro za kloboukem
 19.00  Tři zlaté vlasy děda Vševěda (Teátr Víti Marčíka)
 20.30  Don Quijote z Doudleb (Kejklířské divadlo)

Ústřední hřbitov:

 11.30 Pocta Johannu Hauptovi (uctění památky zakladateli havíř-
ského průvodu v roce 1890 a položení květin na jeho hrob)

  19.–21. 6. 2009        

Hornická naučná stezka 
Délka 5,5 km – cca 3 hodiny chůze. Začátek a konec stezky je před Sprá-
vou městských lesů s.r.o., Pod Rozhlednou 8, Jihlava. Deset infotabulí 
seznamuje s historií dolování stříbra a místní přírodou. Celý okruh je 
vyznačen zeleno-bílou turistickou značkou ve tvaru psaníčka.

  19. 6.–14. 8. 2009
    
Výstava Johann Haupt a jihlavský havířský průvod ve vestibulu jihlavské 
radnice.

Srdečně zvou pořadatelé akce: Statutární město Jihlava, Pivovar Jihlava a.s., Horácký 
soubor písní a tanců Vysočan a Občanské sdružení Jihlavský havířský průvod
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V rámci Havíření hornických měst 
bude udělen Český permon 2009.

  Český permon je cena udělovaná 
1x ročně celkem v pěti kategoriích 
v rámci ČR osobnostem nebo insti-
tucím, které se výrazně zasloužily o 
rozvoj hornických tradic. Cenou je 
soška permona na podstavci ve tvaru 
zvonku.

 Došlé nominace na ceny Český per-
mon 2009

V kategorii 1 došlo celkem 7 nomi-
nací na 4 subjekty,

v kategorii 2 došlo celkem 4 nomi-
nace na 2 subjekty,

v kategorii 3 došlo celkem 6 nomi-
nací na 2 subjekty,

v kategorii 4 došlo celkem 10 nomi-
nací na 4 subjekty.

 Hornické konzilium konané dne 
24. 4. 2009 v Mostu

ve složení Cech PHH Příbram, 
Cech PHO Příbram, HSPO Most, 
HHS Planá, HHS Stříbro, KPHM 
Ostrava, Nadace Landek Ostrava, 
Spolek přátel Rudolfova, Spolek Pro-
kop Příbram, SSH Most a VŠB-TÚ 
Ostrava- HGF rozhodlo o udělení 
cen takto:

 Ceny Český permon pro rok 2009 
obdrží:

Udělení ceny Český permon 2009

 Kategorie 1 - Hornický folklor
Občanské sdružení Jihlavský ha-

vířský průvod,
předseda Ing. Milan Kolář, Jihlava
Za znovuobnovení a pravidelnou 

organizaci havířského průvodu v 
Jihlavě.

OS bylo založeno v r. 1997 za úče-
lem znovuobnovení tradice Jihlav-
ského havířského průvodu, který 
vychází z jihlavského podzemí pod 
Masarykovým náměstím.

Jde o podívanou na překrásné kos-
týmy historických postav. Je to ale-
gorie někdejšího bohatství, krásy a 
slávy královského města Jihlavy, Je 
to svátek všech občanů města Jih-
lavy a velký den dětí, které tím, že 
představují některé historické posta-
vy, získávají ke svému městu neoby-
čejný vztah. 

Toto OS se stará o to, aby počet 
kostýmů průběžně narůstal, a zajiš-
ťuje jejich údržbu.

Kromě bienále, které se koná v Jih-
lavě, vyjíždí havířský průvod do ji-
ných měst v ČR i do zahraničí (Ně-
mecko, Holandsko) a účastní se i 
jiných jihlavských městských akcí, 
např. průvodu příjezdu sv. Martina 
11. 11. každoročně. Dále se havířci 
účastní velmi slavnostního každo-
ročního předání Cen města Jihlavy. 

V letošním roce uplyne 10 let od 
obnovení havířského průvodu v Jih-
lavě (1999).

 Kategorie 2 - Záchrana technic-
kých památek

DIAMO s.p., o.z. SUL Příbram, 
Za nepřehlédnutelnou podporu 

obnovy a zpřístupnění významných 
hornických děl.

Závod SUL významným způsobem 
přispěl a přispívá k obnově a zpří-
stupnění významných hornických děl 
v Příbrami - Březových Horách i v ji-
ných regionech.

Na Březových Horách byla zpří-

stupněna vodní štola, tzv. Wasserlauf 
s komorami vodních kol. Toto dílo 
využívá jako expozici Hornické mu-
zeum Příbram a navštívily jej už tisíce 
návštěvníků.

V oblasti zlatorudného ložiska Jílové 
u Prahy byla zpřístupněna štola Anto-
nína Paduánského a předána k využití 
Muzeu zlata v Jílovém.

Na lokalitě Hřebečná u Abertam byl 
zpřístupněn štolou Christov cínový 
důl Mauritius.

 Kategorie 3 - Největší počin roku
Jaroslav Richtermoc, Mariánské 

Lázně
Za publikaci 100 let výroby důlních 

svítidel v Bohaticích u Karlových 
Varů. Kniha velmi podrobně a kom-
plexně informuje o 100leté historii 
podniku od základních listin až po 
současnost. Autor se po mnoho let 
věnoval sběru - získávání všech mož-
ných důlních svítidel vyrobených za 
uplynulých 100 let v Bohaticích. Při 
přípravě pokladů pro tuto knihu tě-
žil informace z řady různých archivů 
České republiky. Autor sám zpraco-
val veškeré fotografi e a grafi cké práce 
spojené s přípravou knihy do tisku.

 Kategorie 4 - Celoživotní dílo
prof. Ing. Pavel Prokop, CSc., Os-

trava - Poruba
Za dlouholetou obětavou práci za 

udržení hornických zvyků v jejich tra-
diční podobě. 

Jako nadlišák a posléze SVNP se 
zúčastnil mnoha skoků přes kůži a za-
sloužil se o propagování a udržování 
hornických tradic nejen v hornické 
veřejnosti, ale také na akademické pů-
dě, kde předával a předává své zkuše-
nosti s hornickými tradicemi i mlad-
ším generacím.

O víkendu 5. a 6. června se v Jihlavě uskuteční jedenác-
tý ročník největší prezentace činnosti občanských sdru-
žení dětí a mládeže a středisek volného času s názvem 
Bambiriáda. 

Areál základních škol Demlova a Březinova tak bude 
po celé dva dny volně přístupný všem zájemců, kteří se 
přijdou podívat na zajímavý program a přehlídku růz-
ných volnočasových sdružení.  Akce se koná s podporou 
města Jihlavy.

„Celý víkend bude patřit volnočasovým aktivitám. Ti, co 
přijdou, určitě získají inspiraci, jak smysluplně naplnit svůj 
volný čas. Návštěvníci se mohou také těšit na historický 
šerm, projížďku na koních, lanové aktivity a také na ukázky 

Bambiriáda je příležitostí pro děti
zásahu hasičů a policie,“ popisuje jeden z hlavních organi-
zátorů Martin Paclík a dodává, že letos se představí i 22. 
základna letectva v Náměšti n. Oslavou.

Program dokreslí i vystoupení několika hudebních ka-
pel, jako jsou například Laura a její koťata, známý třešť-
ský Zatrestband nebo Pio Squad. Možné bude i pozoro-
vat oblohu pomocí astronomických dalekohledů.  

Bambiriáda patří k pravidelným akcím na Vysočině, kde 
se každoročně představují organizace pracující s dětmi a 
mládeží. „Pokud by se nějaké sdružení či organizace chtěly 
přijet představit, ukázat veřejnosti svoji činnost a strávit pří-
jemný víkend, mohou se přihlásit,“ říká Martin Paclík. Kon-
takt coody@cesketabory.cz.                                       -lm-

 Tradiční výstava trofejí spárkaté 
zvěře ulovené za uplynulý rok byla k 
vidění minulý měsíc. 

V gotické síni jihlavské radnice by-
lo vystaveno 500 trofejí srnčí, jelení, 
mufl oní, daňčí a černé zvěře. Kaž-
dá trofej měla lístek s informacemi 
o lovci, zvířeti a hodnocení trofeje. 
Výstavu doplnily ukázky řezbářské 
práce, kresby, modely mysliveckého 
zařízení, vábničky a balabány. 

 Chovatelskou přehlídku zahájil pri-
mátor města Jihlavy Jaroslav Vyma-

Stovky trofejí na jihlavské radnici
zal. „Jsem rád, že výstava ukazuje ne-
jen trofeje, ale připomíná, že myslivost 
je také práce a starost, vztah člověka k 
přírodě a také udržování tradic. Mys-
livec není jen lovec,“ uvedl primátor 
Vymazal a poděkoval myslivcům za 
jejich práci. 

  Magistrát města tuto výstavu po-
řádal v rámci výkonu státní správy 
myslivosti. Výstavu obvykle navštíví 
asi tisíc lidí. 

 Jihlavský správní obvod má 74 ho-
niteb o celkové výměře přesahující 

81 tisíc hektarů. V roce 2008 byly v 
obvodu uloveny tyto počty zvířat:

- 1439 kusů srnčí zvěře
- 1588 kusů černé zvěře
- 6 kusů jelení zvěře
- 27 kusů daňčí zvěře
- 66 kusů mufl onů
- 510 zajíců polních
- 253 bažantů
- 1586 kachen
- 626 lišek
- 24 jezevců.                                     -lm-

 Statutární město Jihlava s porad-
ním hlasem Hornického konzilia 
uděluje:

Kategorie 5 - Mimořádná cena
doc. RNDr. Zdeněk Laštovička, 

CSc., Jihlava
Za dlouholetou činnost směřující 

k záchraně a zdokumentování po-
zůstatků po středověkém jihlavském 
stříbrném dolování a za kladení dů-
razu na význam stříbrného dolování 
pro město Jihlava.

 Doc. RNDr. Zdeněk Laštovička, 
CSc., se narodil 6. 6. 1940 v Praze - 
Žižkově.

 Je absolventem přírodovědecké 
fakulty Masarykovy univerzity v Br-
ně, obor geologie. V roce 1981 zís-
kal doktorát přírodních věd, v roce 
1987 ukončil vědeckou aspiranturu 
(CSc.) a v roce 1990 byl jmenován 
a v roce 1993 se habilitoval jako do-
cent na Mendlově zemědělské a les-
nické univerzitě v Brně.

 Za dobu své praxe pracoval jako 
hydrolog a geolog, nejdéle působil 
v Muzeu Vysočiny v Jihlavě (1965 
- 1978). Od roku 1980 působil ja-
ko vysokoškolský učitel na Vysoké 
škole zemědělská v Brně, Lesnické 
fakultě, Ústav pedologie a geologie 
(1990-1994 vedoucí jihlavského 
odd. VŠZ), 1992-1994 - proděkan 
AF VŠZ, 1995- Ústav geologie a pe-
dologie.

 V letech 1995 až 1998 působil v 
uvolněné funkci zástupce staros-
ty města Jihlavy. Poté se vrátil na 
Mendlovu zemědělskou a lesnickou 
univerzitu, Lesnickou a dřevařskou 
fakultu jako vedoucí Ústavu geolo-
gie a pedologie. 

 V letech 2002 až 2004 učil také 
na Vyšší odborné škole Jihlava, kde 
se výrazně podílel na přípravě nové 
Vysoké školy polytechnické Jihlava. 
Po jejím vzniku působil jako prorek-

tor pro vědu, výzkum a celoživot-
ní vzdělávání až do roku 2007, kdy 
odešel do důchodu.

 Doc. Laštovička je autorem desí-
tek odborných a vědeckých publi-
kací a podílel se i na vydání několika 
odborných monografi í. V rámci od-
borné profese (geologie, montanis-
tika, historie kamenictví, cestovní 
ruch aj.) - většinu vědecko-výzkum-
ných prací (a následně publikací) 
věnoval Českomoravské vysočině a 
Jihlavě. Předcházející publikační čin-
nost od r. 1965 do r. 1999 je rovněž 
tematicky zaměřena převážně na pří-
rodu Jihlavska a Vysočiny - vychází 
z pracovního poměru na přírodo-
vědeckém odd. Muzea Vysočiny v 
Jihlavě (1965-1978) a Geologické-
ho průzkumu Jihlava (1962-1964 a 
1979-1980).

 Zdeněk Laštovička byl v 70. letech 
průkopníkem v činnosti směřující k 
záchraně a zdokumentování pozů-
statků po středověkém jihlavském 
stříbrném dolování, v letech 80. a 
90. v  této činnosti dále pokračoval 
a byl a je jednou z nejvýznamnějších 
osobností, které v této oblasti půso-
bily. Osobně prošel a zdokumento-
val všechna bývalá důlní díla, a to jak 
po stránce historické, tak z hlediska 
geologie a mineralogie. 

 Po celou dobu své činnosti neú-
navně upozorňoval na význam stří-
brného dolování pro město Jihlava a 
celou oblast Jihlavska, v období své-
ho působení na Vysoké škole země-
dělské v Jihlavě, kde byl vedoucím 
katedry geologie, seznamoval stu-
denty s touto problematikou a vedl 
je k uvědomění si významu, který 
má i pro současné generace odkaz 
našich předků. Byl a zůstává člově-
kem, který se nikdy nezpronevěřil 
svým zásadám, člověkem vysokého 
charakteru.                                            -lm-
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Představujeme obce a havířské spolky...
Město Petřvald

Královské horní město Krásno
 Ve 20. století se v Krásně těžily 

kromě cínových i wolframové a ura-
nové rudy a živce. Roku 1976 bylo 
Krásno jako pouhá část obce při-
pojeno k městu Horní Slavkov. Po 
roce 1989 se Krásno osamostatnilo 
a v roce 2007 získalo zpět i statut 
města.

 V současné době je Krásno čle-
nem Svazu měst a obcí České re-
publiky (SMO ČR), Místní akční 
skupiny Sokolovsko, která je spoje-
ním tří sektorů: podnikatelského, 
neziskového a samosprávy. Tato 
skupina je založena za účelem po-
skytování veřejně prospěšných slu-
žeb a jejím cílem je rozvoj regionu 
Sokolovsko s hlavním zaměřením 
na venkov. 

 Do této skupiny jsme vstoupi-
li 24. 5. 2008, kdy byla podepsána 
Partnerská smlouva. Starostka měs-
ta je členkou správní rady skupiny. 
Město také působí v nadaci Georgia 
Agricoly, která je zapojena do Sdru-
žení horních spolků a sdružení ČR. 

 Základním posláním této nadace 
je ochrana dochování montánních 
památek a mineralogicko-geolo-
gických lokalit před devastací prů-
myslovou a zemědělskou činností v 
širokém Hornoslavkovsko-krásen-
sko-čisteckém revíru. Nadace se po-
dílí na rekonstrukci štol, udržování 
zájmových památek pro vědecké a 
veřejné využití a úpravách, či zpří-

stupnění pozůstatků hornické čin-
nosti. 

 Posláním nadace je vytvářet fi -
nanční zdroje, jež budou využívány 
k naplnění poslání nadace. Město 
Krásno patří k zakladatelům (zři-
zovatelům) nadace a starostka měs-
ta je členkou správní rady. Dále je 
město členem regionálního sdru-
žení obcí a měst Euregio Egrensis. 
Jedná se o sdružení působící na poli 
přeshraniční spolupráce.

 Hornické pozůstatky: Důl Jero-
ným u Čisté

 Stručná historie: Endokontakt-
ní cínem zrudněné zóny a křemen-
né žíly s kasiteritem byly předmě-
tem dolování již na rozhraní 15. a 
16. století. Největší rozmach těžby 
nastal v 16. století, sporadicky pak 
probíhala těžba ve století 17. a 18. 
Poslední exploatační práce malého 
rozsahu jsou z let 1940 až 1943.

Odhadem bylo na lokalitě vytěže-
no celkem 500 až 700 tun cínu. Ob-
sah kovu v rudě se pohyboval pouze 
kolem 0,2 až 0,4 % Sn, avšak s velmi 
dobrou úpravenskou výtěžností. 
Dobývací prostor na ložisku Čistá 
- Jeroným nebyl úředně stanoven a 
leží v chráněném ložiskovém území 
Horní Slavkov, stanoveném v roce 
1975. Zásoby Sn, W rud byly ode-
psány vynětím z evidence.

 Současný stav: Důl Jeroným v 
katastrálním území Čistá u Rovné 

Nadace Landek Ostrava
 Nadace Landek Ostrava vznikla 

v roce 1994 a za 14 let své činnosti 
podpořila ve smyslu svého Statutu 
nadačními příspěvky 286 projektů 
v celkové hodnotě 26 milionů ko-
run.

 Nadace Landek Ostrava poskytu-
je podporu projektům, které řeší zá-
chranu a údržbu hornických pamá-
tek a dokumentů, záchranu a údržbu 
lokalit souvisejících s hornictvím, a 
projektům které slouží k seznamo-
vání veřejnosti s historií hornictví, 
k zachování starých hornických tra-
dic a zvyků a podporuje rovněž kul-
turu v regionu i mimo něj. 

 Nadace Landek Ostrava je jedinou 
hornickou nadací, která je příjem-
cem prostředků Nadačního inves-
tičního fondu do nadačního jmění 
(NIF). Svou činností podporuje prá-
ci našich historiků vydáváním jejich 
rukopisů a výsledků jejich výzkumů 
a vyhledáváním a zveřejňováním sta-
rých důlních map.

 Financování projektů, které ře-
ší výše uvedené oblasti podpory, je 
prováděno prostřednictvím celostát-
ně vyhlášených výběrových řízení. 

 Nadace Landek již tradičně vydává 
(pro rok 2009 pojedenácté) stavov-
ský Hornický kalendář s perokres-
bami těžních věží od Ing. Stanislava 

Vopaska, který se stal velmi oblíbe-
nou publikací mezi hornickou veřej-
ností. 

 Mezi další nejvýznamnější publi-
kace, jejichž vydání nadace podpoři-
la, patří: Jiří Agricola – Dvanáct knih 
o hornictví a hutnictví, Ústav Geoni-
ky AV ČR – Vliv ukončení hlubinné 
těžby uhlí na životní prostředí, Prof. 
Milan Myška – Vilém Jičínský, Prof. 
Ing. Jiří Grygárek – Za hornictvím 
zlatohorského rudného revíru, Ing. 
Jaromír Škola, Ph.D. – Lignit na již-
ní Moravě, Kolektiv autorů – 100 let 
Dolu Dukla, Ing. Jaroslav Klát – Těž-
ní věže (OKD), Kolektiv autorů – 
Karvinsko a jeho šachty, PhDr. Karel 
Jiřík – Trojice 1884 (Ke stodesáté-
mu výročí hornického krveprolití ve 
Slezské Ostravě), Ing. Stanislav Vo-
pasek – Heraldická historie hornic-
kých symbolů, Kasper Sternberk – 
Nástin českého hornictví, a mnoho 
dalších.

 Vyzýváme všechny potenciální 
zájemce o záchranu hornických pa-
mátek, hornických zvyklosti a tra-
dic, aby podle svých možností na-
dále podporovali naši činnost, která 
směřuje k obnovení dobrého jména 
českého hornictví, které v minulosti 
zajistilo bouřlivý hospodářský rozvoj 
celé naší republiky. 

 Město Petřvald se nachází v Mo-
ravskoslezském kraji a je součástí 
okresu Karviná.

 Podle statistiky v něm žije k 1. 
lednu 2009  7 091 občanů. Těžba 
uhlí byla na území města započa-
ta roku 1833 a ukončena v březnu 
roku 1998. Ve městě velmi aktiv-
ně pracuje pobočka Klubu přátel 
hornického muzea. Hlavním cílem 

organizace je snaha o propagaci 
hornictví, jeho tradic a udržení po-
vědomí o jeho důležitosti v minu-
losti, současnosti či budoucnosti.

 Za identifi kační tabuli půjdou v 
Jihlavě:

- členové Zastupitelstva města Pe-
třvaldu 

- zástupce Klubu přátel hornické-
ho muzea 

Chodov
(Pokračování ze str. 19)

 V dnes patnáctitisícovém městě  
ještě donedávna prosperovala Ma-
nufaktura na výrobu růžového por-
celánu, která patří vůbec k nejstarším 

v Čechách, a také řada stavebních a 
strojírenských fi rem. Chodov součas-
né doby je městem zeleně se zajiště-
ným příjemným kulturním a spor-
tovním vyžitím, které umí nabídnout 
návštěvníkům řadu zajímavostí. 

Banícky spolok Bratstvo v Rož-
ňave vznikol v r. 1999 a toho roku 
oslavuje 10. výročie svojho vzniku. 
Rožňava ako staré banícke mesto 
je súčasťou slovenských banských 
miest, ktoré prispeli do technické-
ho rozvoja Európy rozvojom ban-
skej a železiarskej techniky.  V Rož-
ňave a okolí sa za najstarší získaný 
kov pokladá zlato, ktoré sa ryžovalo 
v alúviu Zlatého potoka pod Volov-
com. V priebehu 2000-ročnej tradí-
cie ťažby v samotnej Rožňave a oko-
lí sa ťažilo zlato, striebro, antimon 
a železné rudy. V čase najväčšieho 
rozmachu v Rožňavskom rudnom 
revíri pracovalo cca 1500 až 1895 
baníkov.

Banská Štiavnica
O matke banských miest Banskej 

Štiavnici nie je potrebné veľa písať. 
Bansko-štiavnické písané banské 
právo sa odvodzuje od Jihlavského 
práva a je len tri roky mladšie, zvy-
kové právo je o niekoľko desať ro-
kov staršie. V Banskej Štiavnici sa 
ťažilo zlato, striebro, cín, ale aj poly-

Banícky spolok Bratstvo v Rožňave
metalické rudy. V čase najväčšieho 
rozkvetu rudného baníctva v Ban-
skej Štiavnici pracovalo 2100 a viac 
baníkov. Nie je možné zabudnúť na 
vznik prvej vysokej školy technické-
ho smeru „Banskej akadémie g, kto-
rú v meste Banská Štiavnica svojim 
dekrétom zriadila cisárovná Mária 
Terézia a ktorej absolventi šírili slá-
vu do celého sveta.

Bratislavský cech
O Bratislavskom cechu je potreb-

né povedať, že je najstarším cechom 
združujúcim vo svojich radoch od-
borníkov z oblasti baníctva, geoló-
gie, environmentalistiky a ťažob-
ného priemyslu vôbec. Vznikol 29. 
apríla 1974. Jeho členovia pracova-
li prakticky vo všetkých vedúcich 
štátnych orgánoch. Za cieľ si spolu 
s ostatnými spolkami a cechmi kla-
die obnovenie, udržiavanie a rozví-
janie viac storočných baníckych tra-
dícií a zvykov. Úzko spolupracuje s 
obdobnými organizáciami na Slo-
vensku aj v zahraničí.

je zapsán jako kulturní památka v 
Ústředním seznamu nemovitých 
kulturních památek. Rozdělen je na 
oblast opuštěných a starých důlních 
děl, uměle oddělených dalším důl-
ním komplexem neznámého rozsa-
hu. Vstup do podzemí zabezpečují 
nové kamenné portály otvírkových 
děl s uzamykatelnou mříží a vleto-
vými otvory pro netopýry a rekon-
struovaná vstupní šachtice. Odtok 
důlních vod a průchozí větrání za-
jištěno novou štolou. Historické 
hlušinové odvaly malého rozsahu; 
vegetační kryt přírodním náletem 
dřevin a travin, bez významného 
vlivu na životní prostředí.

Další pozůstatky důlních děl spa-
dají pod Hornické město Horní 
Slavkov, které je vzdálené necelých    
5 kilometrů od nás.

 Současnost: 
 Hornické muzeum v Krásně. Na 

expozice v Hornickém muzeu při-
spívá město Krásno každým rokem 
fi nanční částkou podle dohody a 
potřeb muzea. Muzeum je zajímavé 
již  svým situováním, stojí  na místě 
historického cínového dolu Vilém. 

 V areálu dolu Vilém je zachována 
budova úpravny, objekt dílen, těžní 
věž a těžní budova, strojovna, vrát-
nice a stavba jedné z nejstarších tra-
fostanic na našem území. Expozice 
byla slavnostně otevřena dne 5. Zá-
ří 1998 u příležitosti 2. Setkání hor-

nických měst a obcí České republi-
ky, které se konalo v Krásně. Bývalá 
úpravna slouží jako objekt hornic-
kého muzea v přírodě, které se roz-
kládá na ploše několika hektarů. 

 Další budovy areálu byly rekon-
struovány v letech 1998-2004 a od 
roku 2004 jsou zpřístupněny veřej-
nosti. Hlavním atraktivním exponá-
tem je těžní parní stroj z dolu Ma-
rie, pocházející  z roku 1897. Dále 
je zde prezentována historie těžby 
hnědého uhlí od 19. století až do 
současnosti. 

 Další zajímavosti muzea - slav-
nostní hornické uniformy a důlní 
měřictví, expozice mineralogie a 
geologie Slavkovského lesa, expozi-
ce rudných ložisek Českého masí-
vu těžených po roce 1945, zařízení 
důlní trafostanice, obrazy s hornic-
kou tematikou, prezentace utrpení 
politických vězňů využívaných jako 
levná pracovní síla při těžbě uranu 
v okolí, replika důlní štoly a modely 
důlních strojů, důlní vozíky, lopato-
vé nakladače a vybudovaná ukázko-
vá štola o délce 40 m. Od loňského 
roku je v provozu důlní vláček, kte-
rý Vás proveze uměle vytvořenou 
důlní štolou.

 Hornický spolek Barbora: stara-
jí se o historická díla spojená s těž-
bou v Krásně a okolí.

                    (Pokračování na str. 35)
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Představujeme obce a havířské spolky...

Malokarpatský banícky spolok
Malokarpatský banícky spolok 

v Pezinku vznikol v r. 2002. Mesto 
Pezinok má viac ako 800-ročnú his-
tóriu a dá sa povedať, že ide o mesto 
s vinohradnícko-banskou tradíciou. 
Malokarpatský banícky spolok bol 
spoluorganizátorom prvého stretnu-
tia banských miest a obcí Slovenska, 
na ktorom spoločne privítali viacero 

zástupcov českých baníckych spol-
kov a cechov. Okrem dobrého vína 
sa v Malých Karpatoch už pred 670 
rokmi ťažilo zlato. Členovia spol-
ku udržiavajú staré historické tradí-
cie a spolupodieľajú sa na vytvorení 
banského skanzenu v Malých Karpa-
toch.

Královské horní město Krásno
 Ve 20. století se v Krásně těžily kro-

mě cínových i wolframové a uranové 
rudy a živce. Roku 1976 bylo Krás-
no jako pouhá část obce připojeno k 
městu Horní Slavkov. Po roce 1989 se 
Krásno osamostatnilo a v roce 2007 
získalo zpět i statut města.

 Hornické pozůstatky: Důl Jero-
ným u Čisté

Současný stav: Důl Jeroným v  ka-
tastrálním území Čistá u Rovné je za-
psán jako kulturní památka v Ústřed-
ním seznamu nemovitých kulturních 
památek. Rozdělen je na oblast opuš-
těných a starých důlních děl, uměle 
oddělených dalším důlním komple-

xem neznámého rozsahu. 
 Současnost: Hornické muzeum 

v Krásně. Na expozice v Hornickém 
muzeu přispívá město Krásno kaž-
dým rokem fi nanční částkou podle 
dohody a potřeb muzea. Muzeum je 
zajímavé již  svým situováním, stojí  
na místě historického cínového dolu 
Vilém. V areálu dolu Vilém je zacho-
vána budova úpravny, objekt dílen, 
těžní věž a těžní budova, strojovna, 
vrátnice a stavba jedné z nejstarších 
trafostanic na našem území.

 Hornický spolek Barbora: starají 
se o historická díla spojena s těžbou v 
Krásně a okolí.

Banská Štiavnica

Město Planá a Hornické muzeum
 První písemné zmínky o Plané se 

datují z roku 1251. Dle pověstí zde 
již od 10. - 11. století existovala slo-
vanská osada. 

 Hornické muzeum se nachází té-
měř ve středu města na úpatí svahu, 
na kterém je rozloženo  plánské ná-
městí. V nově vybudované provozní 
budově jsou umístěny výstavní ex-
pozice, pokladna a zázemí pro ná-
vštěvníky. 

 Muzeum bylo slavnostně otevřeno  
před 11 lety v roce 1998. Zasloužili 
se o to členové Hornicko-historic-
kého spolku Planá, bývalí pracovníci 
Uranových dolů Západní Čechy. Je-
jich nápad fi nančně podpořilo vede-
ní města, místní sponzoři  a Plzeňský 
kraj. Práce na úpravě štoly, výstavba 
provozní budovy a hlavně vybudo-
vání výstavních expozic si vyžádaly   
mnoho měsíců dobrovolné a bez-
platné práce hornických nadšenců. 

 Ti ostatně dodnes zajišťují pro-
voz muzea, průvodcovskou službu 
a doplňování expozic a to všechno 
dobrovolně, bez odměny. Snaží se, 
aby s útlumem hornictví  nezaniklo 
povědomí o tom, jak významná tato 
mnohasetletá činnost byla. Podle ná-
vštěvnosti muzea a návštěvnických   
ohlasů se jim jejich práce zatím daří.  
Muzeum je cílem mnoha návštěvní-
ků nejen z Česka. Hodně jich přijíž-
dí hlavně ze západní Evropy, kde se 
montánní turistika těší již dlouhole-
tému zájmu a oblibě.

Hornicko-historický spolek Planá 
pořádá každý rok na počátku čer-
vence hornickou slavnost, na kte-
ré se setkávají jak bývalí pracovníci 
Uranových dolů Západní Čechy, tak 
i hornické spolky z Čech i sousední-
ho Bavorska. Spolu  s městem Planá 
a obcí Drmoul byl organizátorem 6. 
setkání hornických měst a obcí ČR.

Příbram - Královna stříbrných hor
 V malebné podbrdské krajině v 

srdci Čech se nalézá město Příbram. 
Okolí Příbrami bylo osídleno již ve 
starší a střední době kamenné. Své 
stopy v krajině zanechali i staří Kel-
tové. Od 9. století je doloženo osíd-
lení Slovany. 

 První období horní slávy vrcholí 
v roce 1570, kdy císař Rudolf II. po-
vyšuje Příbram na královské horní 
město. Záhy však dochází k úpadku 
těžby a zůstává otevřen jen jediný 
důl, aby si obec uchovala udělený 

statut královského horního města. 
 V devadesátých letech 20. stole-

tí byla ukončena těžba i na urano-
vých dolech a tím se uzavřela skoro 
700letá sláva dobývání rud na pří-
bramských dolech. Nezanikla však 
sláva příbramského hornictví. Jejími 
nositeli se stala mimo Hornického 
muzea občanská sdružení tematicky 
spojená s hornickou minulostí kraje, 
Cech příbramských horníků a hutní-
ků, Spolek Prokop Příbram a Cech 
hutníků - olovářů.

Spolek Prokop Příbram, občanské sdružení
 V roce 1990 několik nadšenců, kte-

rým nebyla lhostejná hornická his-
torie, iniciovalo obnovení tradiční 
historické hornické pouti k poctě sv. 
Prokopa. Tito nadšenci stáli i u zro-
du spolu o necelé dva roky později. 
13. února 1992 se rozhodli o založení 
spolku, vypracovali první návrh sta-
nov a dne 25. března 1992 byl spolek 
pod  názvem Spolek Prokop Příbram 
zaregistrován. 

S postupem času se rozšiřovala i 
činnost a působnost spolku. Spolek 
připravuje kulturní pořady pro děti i 
pro seniory. Největší akcí je Mikuláš-
ská nadílka na přelomu listopadu a 
prosince, která se odehrává v Marián-
ské štole a v šachetní budově a v roce 
2008 ji zhlédlo na 5.000 návštěvníků. 

 V roce 2006 založil spolek novou 
tradici určenou pro rodiče s dětmi 

- průvod se světýlky za svatým Mar-
tinem, který se též těší značné oblibě 
veřejnosti. Dále členové spolku pořá-
dají pro Sdružení pro pomoc mentál-
ně postiženým v Příbrami a chovance 
Ústavu sociální péče ve Svatém Janu a 
Jedličkova ústavu v Lochovicích Ča-
rodějnice a Dětský den. Kulturní ži-
vot Březových Hor spolek obohacuje 
cyklem koncertů a vystoupení Březo-
horské kulturní léto a advent. Pro přá-
tele turistiky jsou pořádány tematické 
pochody, Silvestrovský a Velikonoční, 
obohacené o poznámky z historie i 
divadelní scénky.

 Spolek Prokop Příbram tak patří 
mezi nejvýznamnější společenské or-
ganizace v Příbrami, přestože své akti-
vity vyvíjí na základě nadšení a kama-
rádství členů a přátel spolku.

Spolek severočeských havířů
 Kdo jsme a co chceme?
 Nuže v prosinci roku 1996, u pří-

ležitosti oslav svátku svaté Barbory, 
patronky to horníků, vznikl z  inicia-
tivy malé skupinky nadšenců v Mostě 
Spolek severočeských havířů, jenž si 
vytkl za cíl záchranu hornických his-
torických památek a vzkříšení hornic-
kých tradic v severočeském hnědou-
helném regionu. 

 Programovým prohlášením Spol-
ku byla oslovena celá řada institucí, 
okresním muzeem v Mostě počína-
je, přes odbor kultury MěÚ v Mostě, 
nadaci J. Agricoly v Příbrami, okresní 
hornické muzeum v Sokolově, hor-
nické muzeum Anselm v Ostravě 
a národním technickým muzeem 
konče. Spolupráce byla navázána i s 
krajským památkovým úřadem v Ústí 
nad Labem. 

 V duchu svého programu a za úče-

lem pokusu o záchranu toho, co zde 
z historických památek ještě zbylo, 
se podařilo v roce 2003 založit obec-
ně prospěšnou společnost Podkruš-
nohorské technické muzeum, která 
začala realizovat přípravu expozic na 
bývalém Dole Julius III v Kopistech 
u Mostu.  3. 10. 2007 bylo muzeum 
zpřístupněno veřejnosti slavnostním 
otevřením simulované štoly s replika-
mi hlubinných chodeb, od těch sku-
tečných k nerozeznání. 

 Funkci Spolku pak i napříště spat-
řujeme hlavně v provokování přísluš-
ných institucí, v navrhování možností 
podpory Podkrušnohorského tech-
nického muzea a v neposlední řadě 
a především ve shromažďování a de-
ponování materiálů zatím nám do-
stupných, které se jinak mohou nená-
vratně ztratit.  

Hornicko – historický spolek Stříbro
Jako hlavním cíl při svém vzniku 

si členové spolku naplánovali něko-
lik priorit. Tím nejzáslužnějším bylo 
sdružování bývalých horníků a příz-
nivců historie hornictví, zmapování 
kulturního dědictví a  obnova starých 
hornických památek a tradic. 

 V současné době má spolek 66 
členů. Během posledních čtyř let 
jsme zapojili své aktivity hlavně do 
rekonstrukce štoly Prokop a zřízení 
hornického skanzenu, nacházející se  
v malebném údolí řeky Mže.  Těmito 
akcemi naše aktivity neskončily.  

 Vybudovali jsme provozní budovu 
se šachetní věží, dá se říci, že komplet-
ní hornický skanzen s expozicí důlní 

techniky. Dále jsme pracně a náklad-
ně zrekonstruovali  již 500 bm  Krá-
lovské dědičné štoly Prokop a  zma-
povali veškerá důlní díla stříbrského 
rudního revíru. Připravujeme projekt 
na rekonstrukci odvodňovacího ka-
nálu od štoly Prokop a vybudování 
důlní povrchové železniční trati.

 Členové spolku jsou přesvědče-
ni, že se nám daří zužitkovat výhodu 
dávné slavné historie horního města 
Stříbra, a dá se říci, že  i nejstaršího 
rudního revíru Českého království. 
Naše záměry jsou velice rozsáhlé  a 
také  fi nančně nákladné. Provozuje-
me  v současné době jediné důlní dílo 
v Plzeňském kraji. 

O matke banských miest Banskej 
Štiavnici nie je potrebné veľa písať. 
Bansko-štiavnické písané banské 
právo sa odvodzuje od Jihlavského 
práva a je len tri roky mladšie, zvy-
kové právo je o niekoľko desať ro-
kov staršie. V Banskej Štiavnici sa 
ťažilo zlato, striebro, cín, ale aj poly-
metalické rudy. V čase najväčšieho 

rozkvetu rudného baníctva v Ban-
skej Štiavnici pracovalo 2100 a viac 
baníkov. Nie je možné zabudnúť na 
vznik prvej vysokej školy technické-
ho smeru „Banskej akadémie g, kto-
rú v meste Banská Štiavnica svojim 
dekrétom zriadila cisárovná Mária 
Terézia a ktorej absolventi šírili slávu 
do celého sveta.

Bratislavský cech
O Bratislavskom cechu je potreb-

né povedať, že je najstarším cechom 
združujúcim vo svojich radoch od-
borníkov z oblasti baníctva, geoló-
gie, environmentalistiky a ťažobného 
priemyslu vôbec. Vznikol 29. apríla 
1974. Jeho členovia pracovali prak-
ticky vo všetkých vedúcich štátnych 

orgánoch. Za cieľ si spolu s ostatný-
mi spolkami a cechmi kladie obno-
venie, udržiavanie a rozvíjanie viac 
storočných baníckych tradícií a zvy-
kov. Úzko spolupracuje s obdobný-
mi organizáciami na Slovensku aj 
v zahraničí.

Představení ostatních obcí a spolků jsme do naší uzávěrky neobdrželi. 
Přehled  připravil -lm-
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Tenistům slouží čtyři nové kurty
Primátor Jaroslav Vymazal přestřihl pásku se zastupitelem Tomášem Sedlákem

Vyznavači tenisu všech vě-
kových kategorií z Tenisového 
klubu Spartak Jihlava a rekre-
ační sportovci se dočkali. Čty-
ři nově zrekonstruované kurty 
byly uvedeny do provozu v po-
lovině května ve sportovním 
areálu Teniscentra Jihlava a.s. v 
Mostecké ulici.

„Již od vzniku společnosti řeší 
představenstvo nutnost rekon-
strukce, nebo oprav v tenisovém 
areálu. Nejpalčivějším problé-
mem je stav venkovních kurtů a 
provozní budovy,“ konstatuje 
výkonný ředitel společnosti Te-
niscentrum Jihlava a. s. Gustav 
Slavík.

Veškeré stavby a kurty v areá-
lu jsou staré desítky let a právě 
nově zrekonstruovaná čtveřice 
dvorců patřila k nejstarším a 
generálku potřebovala jako sůl.

„Na dvorcích se sice dříve pro-
váděla každoroční předsezonní 
příprava, tenisté na nich mohli 
odehrát svoje soutěže, ale kvalita 
kurtů přesto neodpovídala pod-

mínkám pro vrcholový sport. Ta-
ké oplocení nevyhovovalo a hrozi-
lo zranění hráčů,“ dodal Slavík.

Rekonstrukci antukových 
dvorců provedla specializovaná 
fi rma, která kromě opravy vlast-
ních kurtů zajistila též oplocení 
a novinku v areálu - automatic-
ké zavlažování nově zrekonstru-
ovaných kurtů.

Opravy v celkové výši 2,8 mil. 
se začaly po skončení sezony na 
podzim 2008 a skončily v dub-
nu 2009. V částce je započítáno 
též odvodnění kurtů, rekon-
strukce vodárny a zbudování 
nového chodníku okolo nich.

V úterý 19. května, kdy došlo 
ke slavnostnímu otevření kur-
tů, se na dvorcích jako první 
představili hráči Spartaku Jihla-
va. Wimbledonský vítěz z roku 
2001 ve smíšené čtyřhře Leoš 
Friedl sehrál společně s kapitá-
nem exraligového smíšeného 
týmu Spartaku Jihlava Kamilem 
Vondráčkem exibiční zápas.

                                                      -vš-

PRIMÁTOR města Jihlavy Jaroslav Vymazal (vpravo) slavnostně přestřihl pásku při otevře-
ní nově zrekonstruovaných kurtů za asistence předsedy představenstva Teniscentra a. s. To-
máše Sedláka.                                                                                                Foto: Vladimír Šťastný

Šance fotbalistů na přímý 
postup se limitně blíží nule

JIHLAVA - Místo postupové pohád-
ky jsou fanoušci FC Vysočina účast-
níky hororového snu. Dvě kola před 
koncem soutěže ztrácejí Markovi svě-
řenci na druhou příčku zaručující jíz-
denku do Gambrinus ligy plných pět 
bodů. O rozpoložení kádru nejlépe 
vypovídá debakl 0:5 na půdě Soko-
lova...

Šok, trapas, ostuda... Tato slova pa-
dala nejčastěji v souvislosti s výletem 
jihlavských fotbalistů na sever Čech. 
„Jedeme bojovat o tři body,“ znělo z 
kabiny FCV. Jenomže slovo bojovat 
nebylo vůbec namístě. Už v 9. minutě 
favorit prohrával 0:3! A do závěrečné-
ho hvizdu z bídy nevybředl...

„Hráči předvedli hrubou nekoncen-

trovanost a zlehčení herních situací. 
Zklamali v psychické odolnosti a spor-
tovních schopnostech,“ zlobil se slo-
venský lodivod.

Vysoká porážka byla logickým vyús-
těním jarní formy. Podzimní forma je 
ta tam. Z posledních osmi kol uhrála 
Vysočina jen jednu výhru a dvě remí-
zy. Hned pětkrát odešla z hrací plochy 
poražena. Neúspěch je o to bolestněj-
ší, že Jihlavané podlehli všem aspi-
rantům postupu. Doma 0:1 Bohemi-
ans 1905 (hosté slavili díky vítězství 
postup), na Dukle Praha a v Čáslavi 
shodně 1:2.

Přitom v obou posledně zmíněných 
zápasech hosté vedli. „Čáslav jsme 
měli na lopatě. Ale vlastními chybami 
jsme jí nabídli vítězství. Prohráli jsme 
si to sami,“ smutnil Marko. Vysočina 
dokonce podlehla na vlastní půdě i 
zachraňujícímu se Třinci (0:1) a ak-
tuálně je již tři zápasy v řadě bez bo-
dového zisku.

To druhá Čáslav v pohodě míří za 
překvapivým postupem. I když v pří-
padě uhájení druhého místa by zřej-
mě prodala licenci. Zenit mohl defi ni-
tivně pohřbít jihlavské naděje výhrou 
nad Ústím nad Labem, jenomže duel 
skončil bezbrankovou remízou. A to 
Čáslav zahodila penaltu!

Dvě kola před koncem je situace 
jasná. Zenitu stačí k jistotě uhrát jedi-
ný bod, zatímco Jihlava musí dvakrát 
zvítězit a spoléhat na to, že Středočeši 
obě utkání prohrají. „Situace není pří-
jemná, ale z boje se neutíká,“ burcoval 
hráče ředitel klubu Zdeněk Tulis.

Fanoušci ale mají jasno. Jejich mi-
láčci ani se na třetí pokus do první li-
gy nevrátí...

Zbývající program FC Vysočina: 
neděle 31. května: Jihlava - Sparta 
Praha B (16 hod.), sobota 6. červ-
na: Fulnek - Jihlava (15 hod.).   -cio-

JE TO V PYTLI. Výraz trenéra FC 
Vysočina Karola Marka hovoří za vše. 
V úterý zasedalo představenstvo klubu 
a rozhodovalo mimo jiné i o osudu slo-
venského kouče.    Foto: Michal Boček

Hokejisté Dukly znají své trenéry

Hráči všech týmů Dukly Jihlava, 
počínaje seniory a konče první tří-
dou, již znají jména trenérů a asisten-
tů pro nadcházející sezonu, se který-
mi během května a června absolvují 
letní suchou přípravu.

Trenérem seniorského týmu zů-
stal Josef Augusta a jeho asistentem 
Roman Mejzlík. Trenérem gólmanů 
„A“ týmu a zároveň všech brankářů 
Dukly Jihlava napříč věkovými kate-
goriemi je Petr Jaroš.

Extraligové juniory povede, stejně 
jako loni při úspěšném návratu me-
zi juniorskou elitu, Aleš Tott er spo-
lečně s Petrem Kuchyňou, bývalým 
obráncem Dukly, který se vrátil z an-
gažmá v Pelhřimově. Zásadní změ-
nou prošla dorostenecká kategorie. 
Od nadcházející sezony se hraje v 
kategorii mladší a starší dorost, při-

čemž mladší dorost nahrazuje býva-
lou 8. - 9. třídu.

Starší dorost povede v extraligové 
sezoně Luboš Sláma, loňský asistent 
prvoligových mužů Třebíče, jemuž 
bude pravou rukou Luboš Pěška. Ex-
traligový mladší dorost povede loň-
ský trenér 8. a 9. třídy Jiří Jungwirth 
společně s asistentem Jiřím Cihlá-
řem, bývalým útočníkem Dukly, kte-
rý je na trenérském postu mládeže 
nováčkem.

Šéfem sedmé a osmé třídy, která 
bude hrát žákovskou ligu, bude Pe-
tr Svoboda, asistentem u sedmáků 
mu bude bývalý trenér dorostenců 
František Zeman. Ten navíc od květ-
na zastává funkci sekretáře klubu a je 
skautem mládeže. Asistentem Svo-
body u osmé třídy bude Aleš Tott er. 
Šestou a pátou třídu má od května 
pod palcem Martin Pykal, který se 
stejnými kluky pracoval již v uplynu-
lé sezoně. Asistentem u pětky a šest-
ky, jež v sezoně 2009 - 2010 bude 
hrát žákovskou ligu, mu bude Petr 
Svoboda.

Trenérem čtvrté třídy, která v loň-
ské sezoně hrávala krajskou soutěž 
přípravek a v nadcházející bude hrát 
dlouhodobou soutěž krajů nebo re-
gionů, je Jiří Cihlář s asistentem Ji-
řím Jungwirthem. Zásadním herní 
změna ve čtvrté třídě spočívá v tom, 
že se výsledky zápasů nezapočítávají 
do tabulky. Stejnou trenérskou dvo-
jici „vyfasovala“ taktéž třetí třída, 
která bude hrát dlouhodobou sou-
těž v minihokeji s jednou změnou. V 
poli bude nastupovat pouze trojice 
hráčů místo stávajících čtyřech.

Hlavním trenérem 1. a 2. třídy je 
Josef Kolda. Také pro hráče z dru-
hých tříd je pro nadcházející ročník 
jedna zásadní změna. Druháci sehra-
jí pravidelně jednou měsíčně turnaj 
v minihokeji se čtyřmi hráči v poli, 
čímž se zvýší inspirace pro nábory a 
kurzy bruslení pro děti.                   -vš-

ALEŠE TOTT ERA  čeká na lavičce ex-
traligových juniorů v nadcházející se-
zoně nelehká práce při obhajobě účasti 
v nejvyšší juniorské soutěži.                 

Foto: Vladimír Šťastný
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