VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti občanského sdružení Jihlavský havířský průvod
za rok 2003

4.3.2003
Valná hromada občanského sdružení proběhla v malé galerii hotelu Gustav Mahler.
1.5.2003
Vycházka do Ráje
Tradiční vycházka na místo plánovaného Havířského
skanzenu byla první akcí tohoto roku. Podíleli jsme se na
přípravě a realizaci kulturního programu, soutěží a her
pro děti. Účast dětí ovšem nebyla taková, jak bychom
si představovali.

24.5.2003
Výšlap na
„Šacberk“
Tento termín je už také tradičním k uspořádání výletu pro
naše děti. Tentokrát jsme zvolili naučnou stezku na vrchu
Rudný a krom čtení pověstí, hraní her a soutěží motivovanými havířskými legendami jsme si za krásného počasí
opékali špekáčky na zahradě restaurace U Lyžaře. Účast
dětí i jejich rodičů byla tentokráte velká.
18.6.2003
účast v průvodu ve Waldkirchenu (Rakousko)
Již podruhé jsme se stali účastníky velké vzpomínkové slavnosti
v rakouském Waldkirchenu. Průvodu a slavnostního aktu se zúčastnilo více než deset permoníků a několik „maminek“.
20.-22.6.2003
Jihlavský havířský průvod
Součástí havířského průvodu 2003 byla pouliční kulturní událost
„Saltimbango“, která již od středy před průvodem oživovala jihlavské náměstí. Na této akci jsme se podíleli organizačně
i finančně. Ztvárňované obrazy z dějin města Jihlavy vhodně doplnily havířský průvod a dá se říci, že byly zdařilou doprovodnou
kulturní aktivitu.
Průvod v pátek 20.6.2003
Kompletní havířský průvod
se všemi kostýmy vyšel
v 18:00 hodin od jihlavské
radnice za přítomnosti jihlavských radních, zástupců
jihlavských Němců a města
Heidenheimu. Poprvé za
zvuku našich nových bubnů a za přítomnosti nové
postavy „písaře“.
Průvod v sobotu 21.6.2003 v 10:00 h.

Opět všechny postavy průvodu vyrazily
do vyzdobených ulic města Jihlavy. Tentokráte
za zvuků dechovky Petra Píši a krásného počasí.
Po skončení průvodu bylo v hotelu Gustav Mahler
pro účastníky připraveno občerstvení a dárečky. Byly
to jako vždy trička a průkazky opravňující držitele
k volným vstupům do různých zařízení ve městě…
Průvod v neděli 22.6.2003
Ke kostelíku sv. Jana Křtitele byla již tradičně
vypravena menší část průvodu permoníků, která
se zúčastnila mše svaté. Po skončení mše odjela malá
skupinka permoníků s květinami na jihlavský ústřední hřbitov ke hrobu pana Johanna Haupta, zakladatele havířských průvodů v Jihlavě.
18.-26.8.2003 Letní tábor v Rohozné
Podruhé jsme tentokrát uspořádali letní stanový tábor nedaleko obce
Rohozná na základně DDM Polná. V blízkosti tábora se nalézají
památky po dolování stříbra. Tábora se zúčastnilo 22 dětí, tři instruktoři a pět dospělých.
4.10.2003 Drakiáda
Skupina přibližně čtyřiceti dětí se pod
vedením Věrky Novákové a Jany Strakové vypravila pouštět draky první
říjnovou sobotu. Cílem výpravy byla pole za Horním Kosovem směrem
k Zaječímu skoku.
18.10.2003 - Skupinka havířků přednesla zdravici při desátém výročí založení jihlavského Rotary clubu v hotelu Gustav Mahler.

21.11.2003
Vernisáž fotek a setkání s dětmi v hotelu Gustav
Mahler.
Tradičně velká účast provázela toto setkání nad fotografiemi a vzpomínkovými videozáběry shrnujícími činnost našeho spolku v roce 2003. V malé galerii byly
aktualizovány všechny fotografie dokumentující letošní
havířský průvod a naše další aktivity.

14.12.2003 Předvánoční karneval
Tentokráte
byl předvánoční karneval velmi
úspěšný,
o čemž svědčí velká
účast dětí a
jejich rodičů.
Celá řada her
a soutěží
nepřetržitě
bavila děti
více než dvě
hodiny.

