STŘÍBRO

HORNICKO - HISTORICKÝ SPOLEK
STŘÍBRO

Návštěvní hodiny:
duben - říjen

středa 15,00 - 17,00 hod
sobota 9,00 - 14,00 hod
listopad - březen sobota 9,00 - 14,00 hod
v ostatní dny jen na základě objednávky
nejmenší počet osob prohlídky - 5 • nejvyšší počet osob prohlídky - 18
• děti do 6 let - mají zákaz vstupu

kontakt : tel: 606 634 220, 602 264 077
www.hornickyspolekstribro.cz
e-mail : k.neuberger@hornickyspolekstribro.cz

Dopravní spojení:

> vlakem:
z nádraží, kolem hotelu Branka, přes historický most, doprava,
po levé straně řeky až k nám
z nádraží, kolem hotelu Branka, před historickým mostem doprava, buď po hornické stezce
a nebo přes dva viadukty pěšky cca 25 minut
> autem:
na náměstí a odtud pěšky levou částí náměstí průchodem do parku a dolů k řece pěšky 5 – 10 minut
kolem hotelu Branka, přes historický most, doprava, parkoviště
u ČOV pěšky 2 minuty
> autobusem:
na náměstí a odtud pěšky levou částí náměstí průchodem
do parku a dolů k řece pěšky 5 – 10 minut

Hornicko-historický spolek Stříbro již při svém vzniku, tzn.
v roce 2002, plánoval pro svou činnost několik priorit. Hlavním cílem
spolku je sdružování bývalých horníků a příznivců historie hornictví.
V současné době čítá členská základna spolku šedesátku mužů a žen
nejen ze Stříbra a blízkého okolí, ale také například z Tachova, Teplé,
Černošína a Plzně.
Další naší prioritou je snaha o důstojnou reprezentaci spolku
a města Stříbra na různých kulturních a společenských akcích spojených s hornictvím. Hlavním a v současné době prvořadým zájmem
Hornicko-historického spolku je však vybudování Hornického skanzenu a zpřístupnění Královské dědičné štoly. První zmínka o založení
města Stříbra byla na počátku hornické činnosti v této oblasti, a město
Stříbro je tak místem o kterém je dle starých záznamů jisté, že vzniklo
díky tvrdé hornické práci našich předků ve 12. století a olověné rudy se
zde dobývaly 800 let.
Zpřístupnění Královské dědičné štoly Prokop, vybudování Hornického skanzenu a rozšíření Hornické naučné stezky ve směru na osadu
Vranov a doplnění o informační tabule, vybudování Muzejní úzkorozchodné důlní dráhy a rekonstrukce odpadního kanálu ze štoly Prokop
pozitivně ovlivní turistický ruch a zvýší kredit horního města Stříbra.
Současný areál hornického skanzenu ve Stříbře byl zcela vybudován
od základu ( můžete zde spatřit provozní budovu, strojovnu, imitaci
důlní chodby, velké množství důlní techniky, mineralogickou sbírku,
výstup na vyhlídky, vlakové nádraží s lokomotivou a pullmany, portál štoly Prokop s vlastní štolou v délce 700 bm ). Ve štole Prokop se
můžeme pochlubit křemennými a galenitovými žilami, středověkými
dobývkami, skladištěm výbušnin, kde jsou instalovány expozice mineralogie, trhací techniky, záchranářské techniky a vrtací techniky, kompletním osvětlením celého úseku štoly a dalšími zajímavostmi.
Členové hornického spolku připravují pro děti Mikulášskou nabídku ve štole Prokop, již tradičně před svátkem sv. Barbory se koná
hornický ples, každé dva roky v únoru hornický večerní pochod za svitu
loučí a kahanů jako vzpomínku na udělení hornického praporu a práva
nošení hornických uniforem stříbrským horníkům v roce 1806. Vydali
jsme již v pořadí čtvrtou publikaci o hornické historii královského horního města Stříbra. Hornický spolek má v současné době k dispozici
čtyři hornické prapory.
V roce 2005 jsme obdrželi od předsedy Českého báňského úřadu
v Praze čestnou Zlatou plaketu a v roce 2006 jsme získali Českého Permona za počin roku. V roce 2010 jsme získali Českého Permona za záchranu technické památky ( královská dědičná štola Prokop ) - je to
velké uznání práce všech našich členů.
Hornický spolek je zakládajícím členem Sdružení hornických a hutnických spolků ČR.

