6. - 9. 6. 2013 Košice:
15. evropský hornický a hutnický den
6. setkání baníckych miest a obcí Slovenska
Tak jsme opět vyrazili na delší cestu. S malou závadou na chladicí soustavě, která se projevila
až cestou a potrápila teplem osazenstvo hlavně v zadní části autobusu (a šoféra doléváním
vody do chladiče). V pořádku jsme ale dojeli kolem čtvrté odpoledne do Košic, registrovali se
a ubytovali ve slušných pokojích hotelu Akadémia.
Při pátečním zahájení ve Společenském
pavilónu bylo téměř 1 200 účastníků.
Pro pracovní zaneprázdnění se musel
bohužel omluvit slovenský prezident
pan Ivan Gašparovič a tak po nástupu
všech praporů a představení delegací,
předalo nizozemské město Heerlen
putovní prapor evropských setkání
Košicím a ihned následoval slavnostní
Šachtág.
Sobotní dopoledne zahájila slavnostní bohoslužba
v nádherném dómu sv. Alžběty, následovalo na
Alžbětine ulici odhalení pamětní desky význačnému
Košičanovi, rektorovi báňské akademie v Banskej
Štiavnici 1834-1845,
Gabrielu Mikuláši
Švajczerovi a poté
primátor Košic přijal
delegace hornických měst
a spolků.
Část dopoledne a celé odpoledne věnovaly delegace volnému programu v Košicích i v okolí.
Naše příbramská delegace si prohlédla US Steel (bývalé VSŽ Košice).
Současně proběhla v sobotu odpoledne valná hromada
VEBH (Sdružení evropských hornických a hutnických
spolků), které se účastnili zástupci osmi států (České
republiky, Maďarska, Německa, Nizozemska, Polska,
Rakouska, Slovenska a Slovinska). Valná hromada
zvolila na další čtyři roky staronové výkonné
prezidium (prezident Arno Jäger, viceprezident Kurt
Wardenga, generální tajemník Helmut Hribernigg,
pokladník Dietmar Richter a zapisovatel Pavel David)
s tím, že prezidium bude při nejbližší příležitosti
rozšířeno o dva zástupce ze Slovenska a Nizozemí. Valné hromady se jako hosté účastnili
zástupci Středoevropské železné cesty a její prezident pan Sperl z Leobenu ocenil při té
příležitosti její spolupracovníky z Maďarska.

Centrum Košic je velmi dlouhá pěší zóna se
spoustou zahrádek a posezení, nejstarší gotickou
katedrálou na východě, zvonicí a dalšími
památkami. A zde proběhla - či spíše postála sobotní večerní hornická paráda. Za krásného
počasí, které po všechny dny Košicím vládlo, se
parády zúčastnilo na 1700 horníků a hutníků z
Čech, Maďarska, Německa, Rakouska,
Holandska, Slovinska, Polska, Rumunska,
Ukrajiny a samozřejmě nejvíce jich bylo ze
Slovenska. V delegaci z Čech bylo na 150 lidí - zástupci 18 spolků a oficiální delegace měst
Kladna, Mostu a Příbrami. Cech příbramských horníků a hutníků navíc byl nejen vidět, ale i
slyšet - po celou parádu zněly z míst, kde se zrovna nacházel, hornické písničky.
Závěr průvodu patřil na tribuně jako
obvykle proslovům a oceněním
význačných kamarádů. Dozvěděli jsme se
také, že na 7. setkání slovenských
hornických měst pojedeme v roce 2014 do
Kremnice.
Primátor Košic pak předal pomyslnou
štafetu evropských hornických a
hutnických dnů městu Příbram, kde se toto
setkání uskuteční v roce 2016. Vše pak na
Hlavní ulici zakončil velký ohňostroj.
Žízniví (a to snad byli skoro všichni) pak zamířili na Pivní festival nedaleko plovárny. Byly
tam k ochutnání snad všechny značky evropských piv. Měli jsme ostatně s tímto místem již
dobré zkušenosti z pátku večer. Naštěstí byl náš hotel téměř v centru, takže nikdo se ani při
velmi pozdním návratu neztratil.
Neděle už byla ve znamení balení a návratu. Cestou jsme ještě navštívili Solivar v Prešově a
nelitovali jsme. Průvodce nás již očekával a prohlídka byla velmi zajímavá. Zastávka na
halušky u Liptovské Mary (Dechtáre) se trochu protáhla a pak nám cestou i pršelo, ale kolem
jedenácté jsme již byli v Příbrami. Kamarádi ze Stříbra, kteří s námi jeli autobusem, prý měli
občas pocit, že sedí ve sportovním letadle.
Velké díky patří Středočeskému kraji, který naši
prezentaci v Košicích podpořil z fondu hejtmana a
samozřejmě i městu Příbram které nám poskytlo na
účast grant, a které spolu s námi reprezentovali v Košicích místostarosta Václav Černý,
uvolněný radní Ing. Juraj Molnár a radní Jiřina Kaiserová.
Pavel David, 16. 6. 2013
Cech příbramských horníků a hutníků

