AKTUALITY

Výročí 40 let od ukončení těžby
ve stříbrském rudním revíru
V sobotním dopoledni 3.10.2015 se na stříbrské radnici za zvuku hornické hymny „Hornický stav budiž velebený“ sešli pozvaní
bývalí pracovníci Rudných dolů Příbram, závod Stříbro k malému
připomenutí 40 let od ukončení těžby rud ve stříbrském rudním
revíru.

Pozvání obdrželi všichni žijící a hlavně Ti s aktuální adresou. Záštitu nad akcí převzalo Město Stříbro.
S finanční podporou Hornickému spolku pomohli
Krajský úřad v Plzni a Nadace Jakoubka ze Stříbra.
Pozvání přijali zástupci firmy DIAMO s.p., o.z. SUL
v Příbrami (V. Plojhar), Obvodního báňského úřadu
v Plzni (V. Šedivec), Krajského úřadu v Plzni, Nadace
Jakoubka ze Stříbra (R. Svoboda). Přítomné přivítal
předseda hornického spolku Stříbro R. Strankmüller.
Setkání zahájil pěvecký soubor ZŠ Mánesova pod
vedením paní učitelky B. Červené a za klavírního
doprovodu A. Neubergerové. Poté proslov stíhal proslov, hlavní slovo měl místopředseda spolku K. Neuberger. Nezapomnělo se ani na ty, kteří již nejsou
mezi námi, minutou ticha. Bylo předáno několik
pamětních listů a všichni přítomní obdrželi na památku glejt a pamětní medaili. Po skončení slavnostního aktu byli horníci pozváni na malé občerstvení.
Většina si měla ještě po létech co říci a případně si
i odpustili staré hříchy. Přejeme Všem do dalších let
hlavně mnoho zdraví!
Zdař Bůh
Za Hornický spolek Stříbro
Karel Neuberger

Českomoravský štěrk oslavil
svátek sv. Barbory
V posledních letech je stále rozšířenějším zvykem mezi horníky
a lomaři slavit společně svátek sv. Barbory, patronky havířů, dělostřelců, pyrotechniků, hasičů, tunelářů a mnoha dalších rizikových
povolání, stejně jako architektů a matematiků.
Pracovníci, kolegové i přátelé společnosti Českomoravský štěrk,
a.s. se sešli v předvečer svátku sv. Barbory, aby společně v přátelské atmosféře zhodnotili uplynulý rok. Vedení společnosti pro ně
přichystalo „Šachťák“, který nevedl nikdo jiný než sám prof. Pavel
Prokop. Večer tak nebyla nouze o smích, hornické karmíny a někteří účastníci se stali i přímými aktéry skoku přes kůži.
Těžební unie děkuje, že mohla být při tom.

Jedinečné hydraulické rýpadlo Komatsu v kaolince u Kaznějova
Zástupci společnosti KUHN - BOHEMIA
a.s. 9. prosince slavnostně předali pásové
hydraulické rýpadlo Komatsu PC800LC-8
společnosti LB Minerals v kaolinovém
lomu v Kaznějově nedaloko Plzně. Unikátní
rypadlo o váze více než 90 tun je vybaveno
vrchní nakládací lopatou o objemu 5m3 od
společnosti Nekr. Unikátnost rypadla Komatsu spočívá v těžební a nakládací kinematice TriPower, která zamezuje odtlačení
stroje od těžební stěny a tím velmi výrazně
zvyšuje efektivitu práce.
Foto: Vladimíra Štěpánková (Lomy a těžba)
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