naše značka:

Vyřizuje / telefon : 374 801 104
dne : 20. ledna 2010
Karel Neuberger 602 264 077
E: mail : novakova@mustribro.cz, k.neuberger@hornickyspolekstribro.cz

Vážený pane starosto,
v letošním roce se uskuteční již 14. setkání hornických měst České republiky v našem Královském horním městě Stříbře.
Ve dnech 10. – 12. září 2010 se naše město stane Vaším hostitelem.
Účelem této akce je každoroční setkávání hornických, hutnických spolků, zájemců o hornické tradice, bývalých horníků ze
všech našim současných i bývalých rudních a uhelných revírů a i ze zahraničí.
Hlavním organizátorem a garantem akce je královské horní město Stříbro reprezentované zastupitelstvem města a Sdružení
hornických a hutnických spolků ČR.
Dovolujeme si Vás již začátkem roku oslovit z důvodu získání předběžných údajů o Vaší účasti na tomto setkání. Setkání je
velkou společenskou událostí i příležitostí k prezentaci Vašeho města v tisku a dalších médiích.
Chtěli bychom Vás tímto požádat předběžně
předběžně o sdělení následujících informací :
-naše horní město se 14. setkání hornických měst zúčastní v počtu…. osob
-naše horní město : má – nemá hornický prapor
-žádáme o zaslání závazné přihlášky a dalších potřebných organizačních pokynů
-předpokládáme jednodenní návštěvu anebo vícedenní návštěvu města Stříbra
-ubytování – nezajišťujeme
-veškeré informace nám zasílejte na adresu:
(adresa města, kontaktní osoba za Vaše město, fax, e-mail,telefon )
Prosíme o včasné zaslání Vaší odpovědi max. do 30. března 2010 na adresu Městský úřad Stříbro, Masarykovo náměstí 1,
349 01 Stříbro, k rukám pana Karla Neubergera 602 264077 (k.neuberger@hornickyspolekstribro.cz) nebo
paní Marcely Novákové 374 801 104 ( novakova@mustribro.cz ).
Na základě získaných informací Vám bude zaslána závazná přihláška.
Veškeré informace budeme rozesílat v průběhu měsíce května a června 2010.
Podrobnější informace jsou k dispozici na webových stránkách města Stříbra :www.mustribro.cz
Srdečně Vás zveme na připravované setkání do našeho malebného města a jeho okolí.
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Území našeho státu je odedávna proslulé svým nerostným bohatstvím, zejména těžbou stříbrných a zlatých rud. Těžba
nerostných surovin je od nepaměti spjata s historií našeho Českého království.
Jedním z nejstarších rudních revírů Českého království
království je právě město, které Vás chce uvítat a to je Královské horní město
Stříbro s datem založení 1183.
V místech bohatých nálezů rudních žil vznikaly hornické osady, které byly panovníky země povyšovány nejdříve na horní
městečka a později na horní města. K povzbuzení dalšího hornického podnikání byly těmto městům udělovány různé výsady a
zvláštní práva. Čeští králové ochotně vycházeli vstříc žádostem majitelů panství
o povyšování na horní města. Panovníci potvrzovali horníkům jejich výsady, ale zároveň vylepšovali horním městům jejich
pečeti a městské znaky.
Města, která byla bohatá na ložiska drahých kovů byla výhradně ve správě krále a ten je povyšoval na nejvyšší stupeň a to
na královská horní města.
Význam městské pečeti a později městského znaku byl naprosto jednoznačný. Obrazové náměty městských pečetí nebyly
voleny náhodně, vždy zdůrazňovaly určitý vztah města k hlavnímu druhu podnikání obyvatelstva
( např. hornictví – zkřížená kladívka, tj. želízko a mlátek ).
Vzniklá hornická města měla pro rozvoj českého státu velký význam, jak hospodářský, tak i politický a kulturní.
Na území naší republiky je více než sto historických horních měst.
Naší snahou je připomenout Vám význam hornictví pro naši i Vaši oblast v době současné i dávno minulé, jak historický tak
i současný kulturně společenský.
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