10. výročí vzniku Hornického spolku ve Stříbře
V pátek 9. března 2012 se do královského horního města Stříbra sjeli horničtí
kamarádi z celých Čech, ze Slovenska
a z Německa, aby se stříbrskými členy hornického spolku oslavili jejich desetileté výročí. Dopoledne bylo určeno přednáškám
o stříbrském rudním revíru (RNDr. Zbyněk
Navrátil – o stříbrských minerálech, ing.
Vladislav Karel – o rudním hornictví a Karel Neuberger s Radkem Strankmüllerem
o hornickém spolku). Mimo jiné byl poprvé
spuštěn film o šachtě Ludovika ve Španie
Dolině. Dojem perfektní, velmi poutavý,
dominující zvuk, kolosální.
Po společném obědě se většina účastníků
zúčastnila prohlídky hornického skanzenu
a štoly Prokop. V 15:00 se vzácní hosté
sešli na stříbrské radnici na malém společenském setkání u starosty města Dr.
Červeného. Setkání se zúčastnili senátor
Miroslav Nenutil, poslanec Václav Votava,
ředitel DIAMO s.p. o.z. SUL Václav Plouhat
a Ladislav Hešnauer, předseda Obvodního
báňského úřadu v Plzni, Bivoj Merc a Kamil Šmida, předseda Obvodního báňského úřadu v Mostě, Dušan Havel, za ZBSC
Slovenska Dušan Vilím a Erik Sombathy.
Poté se hosté vrátili k budově Městského
muzea, kde se celá akce konala. Před budovou byli již připraveni dělostřelci z královského horního města Jihlavy, kteří předvedli parádní ostrostřelbu houfnicemi ze
14. a 15. století. V novém konferenčním
sále Muzea již byli nastoupeni praporečníci a ke slovu se dostal dětský pěvecký
sbor ze ZŠ Mánesova pod taktovkou Blanky Červené. Nejpůsobivější písničkou asi
bylo jejich samotné pěvecké zakončení
neznámou hornickou karmínou „Proto
tedy připijme hornickému stavu…“ Poté
se již ujali slova představitelé hornického
spolku Radek Strankmüller a Karel Neuberger. Pan Karel Neuberger odpolednem
provázel a moderoval, předseda hornického spolku Radek Strankmüller se věnoval
společenské záležitosti dekorování a zároveň přijímání darů. Na začátku zaznělo,
proč jsme se zde dnes sešli a proč jsme
pozvali právě Vás.
Následovalo vyznamenání členů hornického spolku ve Stříbře, poté vyznamenání
našich kamarádů z Čech, Slovenska a Německa za jejich kamarádství, kolegialitu
a obětavost pro dobrou společnou věc,
a to zachování hornických tradic v našich

významných horních revírech pro budoucí generace (paní Malšovská a Pastorová,
pánové Mráz, Dvořák, Merc, Liška, Nejedlý, Eyer, Krob, Vachulka, Sitár, Kuchař,
Milec, Merc, Kovář, Havel, Votava, Nenutil, Kočka, Vítovec, Teplík, Granec, Jiskra
a Kutscher). Nezapomnělo se poděkovat
sponzorům, bez kterých by to nešlo, dárcům, obdivovatelům, příznivcům, ale i politikům. Nemohli jsme opomenout naše nejstarší Karla Toffla, Jindřišku Šrámkovou,
Svobodovou a Jaroslava Plecháče.
Nezapomněli jsme ani na naše bývalé
městské představitele Rudolfa Svobodu
a Petra Bursíka. Na závěr byly dekorovány
hornické prapory stuhou dnešního setkání.
Samozřejmě si vzali slovo všichni vzácní
hosté a dekorovaní jednotlivci. Jednoznačně se s obdivem shodli na desetileté práci
členů hornického spolku při rekonstrukci
štoly Prokop, při vybudování hornického
skanzenu, při rozšíření hornické stezky, při
velmi výrazné propagaci hornického města
Stříbra v republice i v zahraničí.
Následovalo pozvání na slavnostní raut.
Mimo jiné dnešního dne byla ředitelem
Muzea RNDr. Navrátilem slavnostně otevřena první expozice pro novou sezónu,
a to mineralogická expozice, zároveň byla
představena výstava o.p.s. GEOLOCI –
vznik mezinárodního Českobavorského
geoparku.
K poslechu a dobré náladě hrála všem přítomným hornická kapela našeho spolku
pod vedením kapelníka J. Vojtěchovského.
Krom toho jsme si dnes připomněli životní
výročí Josefa Lišky a kamaráda z Pezinku
Štefana Granece. Večer gradoval za pomoci „kantorů Petra Milce a Zdeňka Mráze“ při sérii hornických karmín. Rozcházeli
jsme se všichni v pozdních večerních hodinách s velmi dobrými pocity.
Děkujeme ještě jednou Všem hostům a kamarádům za účast, za ocenění naší mnohaleté práce při záchraně a i obnově stříbrských hornických památek.

„Zdař Bůh“
Karel Neuberger – 1. Místopředseda
Radek Strankmüller – předseda
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