Za Pepou Gerthnerem (* 12. 11. 1943 - + 12. 8. 2020)
Pan Josef Gerthner byl nestorem severočeského hnědouhelného
hlubinného hornictví - oboru, který de facto zanikl uzavřením dolu
Centrum v roce 2016.

Celý život Pepy Gerthnera je úzce spojen s hornictvím. Poprvé
sfáral v roce 1962 do dolu Nejedlý, během profesního života
vystřídal množství šachet i funkcí a v roce 1999 odešel z funkce
vedoucího větrání na dole Kohinnor do důchodu. Jako čerstvý
důchodce začal dělat průvodce v Podkrušnohorském technickém
muzeu a ještě později průvodce populárního Uhelného safari na
uhelném lomu Československé armády. Za dobu svého
„průvodcování" předal své zkušenosti a názory desítkám tisíc lidí.
Zde je jeden z komentářů návštěvníků:
18.7.2018
Uhelné safari bylo naprosto skvělé. Je fascinující dostat se tak blízko k těžebním obrům a vidět vše
naživo. Musím poděkovat za možnost se na takové místo podívat . Průvodce pan Gerthner byl
naprosto super a jeho povídání velice zajímavé. Tato exkurze mi změnila pohled na mosteckou
oblast a rozhodně ji musím doporučit každému. Jirka, Rychnov nad Kněžnou

Hornictví bylo pro Pepu srdeční záležitostí. Nikdy je nebral pouze jako prostředek obživy,
ale vždy se snažil ovlivnit i to jak hornictví posuzuje veřejnost a jaký odkaz horníci zanechají
příštím pokolením. Nedokázal se smířit s tím, že Mostecko, které 150 let zásobovalo republiku
uhlím, bylo možná posledním velkým revírem, který neměl hornické muzeum. A že při uzavírání
posledních hlubinných dolů nenahraditelné technické památky nenávratně mizí.
Pepa se v prosinci roku 1996 stal jedn ím ze zakladatelů Spolku severočeských havířů, jehož
cílem bylo založit hornické muzeum. Díky spolupráci s místními těžebními firmami Spolek
získal areál dolu Julius Ill v Kopistech u Mostu a Podkrušnohorské technické muzeum se od
roku 2007 stalo skutečností.
Činnost ve Spolku severočeských havířů se stala pro
Pepíka druhým zaměstnáním Předsedou spolku byl až
do roku 2010 a i potom zůstal motorem spolkové
činnosti. Podílel se na vzniku nových spolkových tradic,
z nichž nejznámější a nejstarší je Předávání světla
svaté Barbory primátorovi města. Od roku 2010, kdy
jsme zahájili tradici Mosteckých šachťáků připravujících
mostecké fuxe k Slavnostnímu skoku přes kůži,
vychovával další generace příznivců havířiny ve své
funkci slavného, vysokého a neomylného prezídia.
Spolek severočeských havířů byl pod jeho vedením i
jedním ze zakládajících členů Sdružení hornických a
hutnických spolků ČR. V roce 2015 byl vyznamenán
medailí Za rozvoj a udržování montánních tradic, je
nositelem ceny Český permon 2019 za celoživotní dílo
v hornictví a také jeho zásluhou získal Spolek severočeských havířů ceny Český permon 2008
za hornický folklór a Podkrušnohorské technické muzeum Českého permona 2007 za záchranu
technické památky parní těžní stroj z dolu Julius III v Kopistech.
Odpočívej v pokoji a čest Tvé památce, Pepo.
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