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1. Hornický folklór

kdo a případně jaká činnost
Soubor lidových písní a tanců Hlubina
vedoucí souboru Kateřina Macečková,
Za více než sedmdesátiletou propagaci hornického folklóru.
Soubor lidových písní a tanců Hlubina patří mezi nejstarší taneční soubory
v České republice. Vznikl v Ostravě roku 1947 původně jako dívčí taneční
skupina, která se věnovala studiu slezského folkloru a účinkovala v Ostravě
a jejím širokém okolí. Během krátké doby z malé skupiny vznikl soubor, který
přijal jméno Hlubina - podle názvu šachty a kulturního domu, kde působil až do
roku 1990. Aktivně se podílí na reprezentaci Moravskoslezského kraje a stojí za
pořádáním významných kulturních akcí, jako je např. Folklor bez hranic.
Tradičně se soubor jako jeden z mála kolektivů v České republice zaměřuje na
projevy havířského prostředí (Na havířském výletě, Na havířském bále,
Havířské obrázky aj.).

2. Záchrana technických památek
Strojírna Oslavany spol. s r.o.
Ing. Slavomír Kudláček, jednatel
Za záchranu unikátní těžní věže dolu Kukla v Oslavanech
Soukromá firma Strojírna Oslavany, spol. s r.o., provádí od roku 2010
s podporou evropských dotačních fondů rozsáhlou revitalizaci vybraných
objektů výrobního areálu. Její zásluhou byla unikátní těžní věž dolu Kukla (V.
Nosek) prohlášena kulturní památkou a poté výborně zrekonstruována. Objekt
těžní věže je navíc zařazen do originálního technicko-naučného zábavného
parku s příběhem pro děti i dospělé (Permonium). Zrekonstruovaná těžní věž
dolu Kukla je jedinečnou technickou památkou Rosicko-Oslavanského uhelného revíru, kde probíhala těžba černého uhlí celkem 238 let až do roku 1991.
3. Počin roku

4. Celoživotní dílo

Spolek Zálužné
Petr Havlický, předseda
Za zpřístupnění Raabovy štoly, otevření břidlicového podzemí
Štola se nachází přímo na trase naučné stezky Dědictví břidlice (zřízené podle
projektového záměru Spolku Zálužné v r. 2013), jejímž správcem a
provozovatelem je Spolek Zálužné. Naučná stezka je součástí rozsáhlé sítě
dalších naučných chodníků na Budišovsku a Vítkovsku, nazvané Krajina
břidlice. Návštěva Raabovy štoly je tedy další přidanou hodnotou pro její
návštěvníky. Štola umožňuje prezentovat široké veřejnosti autentický důl,
v němž se ve druhé polovině 19. století těžily pokrývačské břidlice. V rámci celé
ČR není nikde jinde možno navštívit podobné důlní dílo, které dříve sloužilo
k těžbě pokrývačských břidlic.
Ing. Libor Jalůvka, MBA,
Za celoživotní péči o hornické památky
Ing. Libor Jalůvka, MBA, celý život a nad rámec svých běžných pracovních
povinností organizuje záchranu a zdokumentování technických kulturních
památek zejména na Ostravsku a v péči s. p. DIAMO. Díky jeho aktivitě a
návrhům byla opravena řada důlních objektů a zařízení. Snad za nejkrásnější
z nich lze považovat opravené stavební objekty dolu Alexander v Ostravě,
kterým se právem říká „hornické Versailles". Ing. Jalůvka je zdatný propagátor
historie hornictví a důlní techniky. Připravuje dny otevřených dveří na
zrekonstruovaných památkách, přednáší na veřejných seminářích o hornických
památkách, které pořádá Klub přátel hornického muzea v Ostravě.

5. Mimořádná cena pořadatele setkání
Město Sokolov
Za návrat hornických tradic do města
Od roku 2015 pořádá město Sokolov opět hornické slavnosti
Příbram, 20. 4. 2018, Pavel David, SHHS ČR
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