Jihlavské havíření 2019 a ceny Český Permon
Od pátku 21. do neděle 23.
června 2019 hostilo krajské
město Jihlava horníky z Česka,
Slovenska, Polska a Maďarska
na 23. Setkání hornických měst
a obcí České republiky pod
heslem Jihlavské havíření 2019.
Téměř
800
registrovaných
účastníků, 79 hornických spolků,
obrovský doprovodný program a
zejména péče organizátorů
zaručila veleúspěch této akce.
Účastníci se sjížděli již v pátek,
aby stihli noční havířský průvod
s loučemi a lucernami napříč
ulicemi Jihlavy, přičemž průvod
započaly
děti
v historických
kostýmech havířů následované
hornickými spolky. A bylo na co
koukat!

Ulice Jihlavy byly dokrášleny
létajícími anděly v živé podobě!
Průvod došel až do nedalekého
Pivovaru Ježek, kde začal další
program.

V sobotu ráno přivítala paní primátorka v historickém sále jihlavské radnice delegaci
hornických spolků a partnerských měst a v 10 hodin vyšel opět honosný průvod
městem až do Pivovaru Ježek. Celý den byl doplněn kulturními akcemi na Masarykově
náměstí, ve Smetanových sadech, v Pivovaru Ježek či v Parku Gustava Mahlera.
Účastníci havíření mohli taktéž navštívit jihlavské podzemí, radnici, jihlavské kolektory
a další památky.

Sobotní odpoledne patřilo cenám Český permon, které každoročně uděluje Sdružení
hornických a hutnických spolků ČR (SHHS ČR). Předávání cen bylo umocněno krásou
gotického sálu jihlavské radnice, kde akt proběhl.
Za hornický folklor získal sošku
Permona Hornický spolek Praha za
realizaci „Hornické parády Prahou“. Za
záchranu hornických památek byl
Permonem oceněn Ivan Cáder - za
záchranu systému hornických štol na
vrchu Mědník. Počinem roku byli
oceněni tvůrci televizního filmu Dukla 61.
Za celoživotní dílo získali Permona Josef
Gerthner coby patriot hornictví na
Mostecku a Ladislav Kajzar coby
průkopník a udržovatel hornických tradic
ve Stonavě.
Medailí sv. Barbory z rukou Ing. Erika Sombathyho, předsedy sdružení slovenských
spolků, byl oceněn perkmistr SHHS ČR Ing. Miroslav Šťastný. Dr. Jaroslav Jiskra
z Nadace Georgia Agricoly předal vyznamenání Lux Ex Tenebris (Světlo v temnotách)
paní Aleně Zápotočné z Magistrátu města Jihlavy a doc. RNDr. Zdeňkovi Laštovičkovi,
CSc. za celoživotní činnost v oblasti rozvoje hornických tradic a ochrany montánních
památek.
Celým slavnostním aktem provázel místopředseda SHHS ČR Vratislav Klabouch za
přispění hudebního doprovodu místní ZUŠ a gymnázia.
Hornická obec zažila nádherný víkend v duchu hornických tradic a přátel. Obrovské
poděkování patří jihlavskému magistrátu a organizátorům, bez nichž by tato akce
nebyla. Již za rok se setkáme v Žacléři na 24. Setkání hornických měst a obcí ČR!
Zdař Bůh!
Za SHHS ČR Václav Dorazil
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