17. rakouský hornický a hutnický den
Pod heslem „1300 let těžby rudy ve štýrském Erzbergu“ se v sobotu 22. září 2012 konal
v městečku Eisenerz 17. rakouský hornický a hutnický den.
Eisenerz je historické hornické město, jehož počátky
se datují do období kolem roku 700. Leží nedaleko
Leobenu, na úpatí hory Erzberg. Místo je proslulé
jako jedno z nejbohatších evropských ložisek železné
rudy, navíc mimořádně kvalitní. Erzberg je dnes
obrovský povrchový důl s 60 terasami o výšce 6 - 16
m. Do roku 1986 se zde těžilo i pod zemí. Roční
celková těžba představuje nyní přibližně 7 mil. tun.

Českou delegaci tvořilo 28 členů Cechu příbramských
horníků a hutníků, Spolku Řimbaba. Spolku Prokop a
Cechu příbramských hutníků olovářů. Poprvé na
veřejnosti vystoupila vlajka Sdružení hornických a
hutnických spolků ČR.

V sobotu 22. 9. 2012 po desáté hodině začala na
stadionu v Eisenerzu hornická paráda, která
měla 1012 účastníků - bylo zde celkem 11 kapel
a 32 hornických a hutnických spolků. Ze
zahraničí se mimo naše uvedené spolky
účastnilo ještě pět kamarádů ze Slovenska
(Banská Štiavnica a Kremnica).
Na stadionu jsme vyslechli obvyklé projevy a vše doplňovalo několikeré společné
vystoupení všech kapel.
Poté jsme se autobusy přepravili na plochu
železnorudného dolu Erzberg, kde byl postaven
velký stan se dvěma pódii, na nichž se postupně
vystřídaly všechny přítomné kapely. Odpoledne
nám organizátoři nevšedním způsobem představili
obrovské sklápěčky a nakladače, používané na
Erzbergu.

Stroje vystoupily v choreografii Huberta Lepky skupiny lawine torrèn, zabývající se již od roku
1992 tanečním propojením lidí a nejrůznější
techniky (www.torren.at).

Slavnost ukončilo předání pamětních stuh
delegacím.

Naše výprava si nemohla nechat ujít prohlídku
proslulého Erzbergu, takže po přenocování
v Ramsau

jsme se dopoledne vydali na exkurzi pod zem,
kde jsme se pohybovali jako hejno žluťásků

a odpoledne ještě absolvovali projížďku lomem Erzberg na
korbě největšího taxi na světě - obří sklápěčky Hauly.
(http://www.abenteuer-erzberg.at)
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