Zpráva o činnosti

Jihlavského havířského průvodu
v roce 2014
Spolek, nebo přesněji stále ještě občanské sdružení Jihlavský havířský průvod,
prožil sedmnáctý rok své existence. Tento rok byl klidnějším, ve kterém se nekonal v Jihlavě velký průvod. Přesto, kromě toho že jsme se pravidelně scházeli,
se téměř každý měsíc odehrála nějaká akce nebo událost.

6. února 2014 - TRADIČNÍ SCHŮZKA VE ZBORNÉ

HOSTINEC U LÍPY - zimní schůze s Javořickým ležákem Kozlíček, chlebem
se sádlem a tlačenkou ve velmi neformálním duchu.

2. března 2014
DĚTSKÝ KARNEVAL

FINANCE

V roce 2014 jsme hospodařili s celkovými příjmy Kč 626 546,01 (přibližně 45% činil
příspěvek města Jihlavy + Statutárnímu městu Jihlavě fakturujeme další výdaje
na reprezentaci na setkáních).

Karneval jsme spolupořádali již tradičně s Centrem pro rodinu Vysočina v DIODu. Opět bylo beznadějně
plno dětí a rodičů.

Z celkových příjmů jsme vynaložili: Za pronájmy (tábor a klubovna) 63.656,- Kč,
Kč 116 125,- za kulturní program, Kč 15.000,- na propagaci, Kč 68.258,- na technické zajištění, Kč 122.171 na údržbu a pořízení kostýmů, Kč 160.844,- na výlety
a na tábor, Kč 22.068,- na nákupy, OSA Kč 870,- a ostatní výdaje zahrnující občerstvení apod. činily Kč 12.783,-. Celkové výdaje činily Kč 581.775,-.

4. března 2014
JIHLAVSKÝ MASOPUST

Poprvé jsme se zapojili do nově obnovené tradice masopustních průvodů. Pozvali jsme děti a někteří naši
členové se aktivně zapojili do maškarního reje.

KOSTÝMY

Pořídili jsme nové vesty do průvodu svatého Martina, šijeme nové postavy z dílny mincmistrů a budeme mít nový praporec Jihlavského havířského průvodu.
Hezkým zdrojem informací se stává náš facebookový profil plný fotek z činnosti
a samozřejmě i trochu zanedbávané webové stránky http://havirskypruvod.cz

6. března 2014 - VALNÁ HROMADA

Tradiční valná hromada se konala ve Vinové v salonku. Schvalovali jsme rozpočet
a plán činnosti na rok 2014.

3. dubna 2014 - ČLENSKÁ SCHŮZE

V tesařské dílně mistra Kloudy na Znojemské ulici. Pozoruhodná byla minimálně tím,
že se střílelo z děla.

30. dubna 2014 - ČARODĚJNICE

Zúčastnili jsme se s malou skupinkou havířů zahájení městské slavnosti u příležitosti
oslav čarodějnic.

24. června 2014 - PIKNIK

Protože jsme si vysnili piknik s piknikovými koši a cestou vlakem, tak jsme o jedné květnové sobotě nasedli do vláčku z Jihlavy do Dvorců a putovali kolem řeky,

zastavili se u Baueršímů na louce před chatou a z Rantířova se vrátili zpět do Jihlavy. Zůstaly nám nehynoucí doživotní zážitky.

22. června 2014 - POUŤ KE SVATÉMU JÁNU

kým očekáváním, které bylo bezezbytku naplněno. Překrásné městečko plné lidí,
turistů a do toho téměř tisícihlavý průvod havířů. S našimi dětmi se chtěli vyfotit
úplně všichni Japonci, kteří Český Krumlov navštívili.

11. listopadu 2014
PŘÍJEZD SVATÉHO
MARTINA DO JIHLAVY

Událost, kterou se nám podařilo u kostelíku svatého Jana Křtitele probudit
k životu, se rozrostla do nečekaných rozměrů. Přišlo stovky nadšených diváků
a účastníků a naše akce měla nebývalý ohlas.

Tradiční průvod kolem
jezdce
představujícího
svatého Martina na bílém
koni, který zajišťujeme,
měl tentokrát tolik členů, že nebylo v lidských
silách je všechny spočítat.
Problémy
pochopitelně
nastaly při vydávání řízků
a gulášků v cateringovém
stanu… Jinak se příjezd
svatého Martina povedl
jako ještě nikdy před tím.

25. června 2014
PŘIVÍTÁNÍ PREZIDENTA

Do města Jihlavy zavítal prezident Miloš Zeman, kterého
přivítala i skupinka jihlavských
havířů.

13. - 27. srpna 2014
LETNÍ TÁBOR
NA ROHOZNÉ - EUROPA

Tradiční tábor na Rohozné
má v současné době téměř
dvacet mladých vedoucích,
přes šedesát spokojených dětí a skromné zázemí nestárnoucího týmu kuchařek
a hospodářek. Hrálo se na starou Evropu a přes nepřízeň počasí a poměrně studený srpen se nám tábor vydařil.

26. - 28. září 2014
18. SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST A OBCÍ - ČESKÝ KRUMLOV

Plný autobus dětí a dospělých vyrazil na 18. setkání do Českého Krumlova s vel-

20. listopadu 2014 - SETKÁNÍ ČLENŮ A NEJVĚRNĚJŠÍCH PŘÍZNIVCŮ
SPOLKU V divadle otevřených dveří DIOD
22. prosince 2014 - VÁNOČNÍ BESÍDKA

Závěr roku patřil slavnostnější schůzi, která tentokráte proběhla v salonku
RADNIČNÍ RESTAURACE. Hodnotili jsme celý uplynulý rok, popřáli si vše dobré
do nového roku a nakonec si předali dárečky na písmeno „W“.

