Volební Valná hromada SHHS ČR v Jihlavě 9. listopadu 2018.
Valnou hromadu Sdružení jsme opět svolali do Jihlavy. Byli jsme zde již v letech 2010 a 2012,
ve stejném podniku - Pivovarské restauraci. Jak se říká – dobří holubi se vracejí.
V pátek 9. 11. 2018 v 11 hodin jsme začali projednávat poměrně bohatý program.
Mimo jiné nás zástupci magistrátu, náměstek primátora Ing. Jaromír
Kalina a vedoucí odboru kultury, školství a tělovýchovy Mgr. Tomáš
Koukal informovali o stavu příprav 23. Setkání hornických měst a obcí,
které se bude konat 21. – 23. 6. 2019 v Jihlavě a jejich informace doplnil
předseda spolku Jihlavský havířský průvod Milan Kolář. Jihlavský havířský
průvod oslaví 20 let od svého obnovení a celý víkend má název Jihlavské
havíření. Navíc všichni máme ještě v paměti úspěšné 13. Setkání
v Jihlavě v roce 2009.

Do Sdružení jsme přijali 27. spolek – Historické rudné doly Mědník, z.s. a doufáme, že
na obzoru jsou další spolky, které s námi budou chtít spolupracovat.
Společně s kamarády ze Slovenska, z iniciativy šéfredaktora časopisu Montanrevue,
jsme začali pracovat na Bedekru hornických, hutnických a mineralogických muzeí a
expozic, zpřístupněných štol a hornických skanzenů Česka, který bychom rádi spojili
s již existujícím obdobným Bedekrem Slovenska.
Hlavní úkol však byl zvolit po třech letech na další
tři roky nové předsednictvo a revizní komisi.
Perkmistrem byl opět zvolen Miroslav Šťastný,
1. místopředseda je Vratislav Klabouch,
2. místopředseda je Václav Dorazil,
tajemník Pavel David
a mincmistrová Helena Tomšovská.
V revizní komisi jsou
Rudolf Tomíček, Dana Vrublová a Pavel Geršl.

Velmi si vážíme práce kamarádů Zdeňka Brázdy a Josefa Gavlase, kteří
jako místopředsedové byli velkým přínosem pro fungování Sdružení.
Ostatně na jejich zkušenosti a rozhled spoléháme i do budoucna, neboť
jsou a budou aktivními spojkami s kamarády v Polsku a na Slovensku,
Zdeněk je navíc i novým členem redakční rady Montanrevue.

Pavel David,
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