Jubilejní padesáté vydání Hornického zpravodaje
Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou jubilejní 50. číslo Hornického zpravodaje. Rozhodnutí o vydávání
vlastního časopisu bylo přijato na ustavující schůzi Klubu přátel hornických tradic Kladno dne 20. 2.
2007 a již v březnu stejného roku, tedy o pouhý měsíc později, šlo do distribuce první číslo.
Od té doby vychází Hornický zpravodaj
pravidelně každého čtvrt roku v nákladu 325
výtisků. Od prvního vydání tak bylo celkem
připraveno a rozesláno úctyhodných 16 250
zpravodajů, každý zhruba o 53 stránkách.
Výsledkem
je
neuvěřitelných
861 250
popsaných stran formátu A5, které čtenáře
seznamují s činností Klubu, s historií dobývání
uhlí nebo železné rudy, přibližují některé důlní
nehody, ale Hornický zpravodaj se nevyhýbá ani
ostatním tématům. Čtenářům přibližuje
historická místa a budovy v Kladně, významné
osobnosti (v této souvislosti bylo vydáno i
speciální číslo HZ, věnované významnému finančnímu expertovi rakouské monarchie Kajetánu
Mayerovi a jeho podílu na rozmachu kladenského průmyslu), dále publikuje rozhovory se zajímavými
lidmi, reaguje i na aktuální problémy a informuje o kulturních akcích pořádaných Klubem, Sládečkovým
vlastivědným muzeem v Kladně nebo Hornickým skanzenem Mayrau ve Vinařicích.
Záměrem redakční rady je poskytovat informace i těm členům, kteří se již pro svůj pokročilý
věk nemohou na akcích Klubu aktivně podílet. Pro tyto členy se náš časopis mnohdy stává jediným
pojítkem se svým hornickým spolkem a zdrojem informací o jeho činnosti a připravovaných projektech.
Členové Klubu dostávají zpravodaj zdarma. Pro veřejnost je k dispozici v knihovně Národního
technického muzea v Praze, ve Státním oblastním archivu v Praze a ve Státních oblastních archivech
v Kladně a v Rakovníku. Pravidelně posíláme po jednom výtisku do Středočeské a do Městské knihovny
v Kladně.
Poděkování tak právem patří všem autorům a dopisovatelům, zejména členům redakční rady,
kteří každé vydání odpovědně připravují. V této souvislosti bych poprosil naše čtenáře, aby omluvili
opožděná vydání tohoto periodika v závěru roku 2018 a na začátku letošního roku, způsobená
onemocněním předsedy redakční rady. Do konce roku bychom chtěli tento problém vyřešit a v roce
2020 by již měl Hornický zpravodaj vycházet pravidelně.
Na vydávání vlastního periodika vynakládá náš Klub nemalé prostředky. Zvláštní poděkování
proto patří kolektivním členům Klubu přátel hornických tradic Kladno z.s., Statutárnímu městu Kladno,
členům našeho spolku, kteří z vlastní iniciativy na zpravodaj přispívají, a ostatním sponzorům, bez
jejichž finanční pomoci bychom si nemohli vydávání vlastního periodika nikdy dovolit.
Hornický zpravodaj Klubu přátel hornických tradic Kladno je otevřeným časopisem, který si
našel značný okruh čtenářů, a do kterého může psát články každý z vás. Všechny příspěvky budou
zveřejněny. Přivítáme i vaše názory a připomínky, jak obsah našeho časopisu zlepšit.
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