6. - 9. 6. 2013 Košice:
15. evropský hornický a hutnický den
6. setkání baníckych miest a obcí Slovenska
Ve dnech 6. - 9. června 2013 se uskutečnilo ve slovenských Košicích již 15. evropské setkání
hornických a hutnických spolků a 6. setkání hornických měst a obcí Slovenska. Za krásného
počasí se do Košic sjelo na 1 700 horníků a hutníků z Čech, Maďarska, Německa, Rakouska,
Holandska, Slovinska, Polska, Rumunska, Ukrajiny a samozřejmě nejvíce jich bylo ze
Slovenska.
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.
Odpoledne věnovaly delegace volnému programu v okolí Košic, například 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. Závěr průvodu
patřil na tribuně jako obvykle proslovům
a oceněním význačných kamarádů. 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 zakončil velký ohňostroj.
Na závěr Vás srdečně zveme na dny 6. - 8. září 2013 do Kladna, kde se pod heslem Kladenské
fedrování uskuteční 17. setkání hornických měst a obcí České republiky.
18. setkání HMO ČR bude v roce 2014 v Českém Krumlově, 19. setkání pak od 19. do 21. 6.
2015 v Havířově. Kulaté 20. setkání hornických měst a obcí ČR společně s 16. evropským
dnem horníků a hutníků bude v roce 2016 ve stříbrné hornické Příbrami, která v tom roce
oslaví 800 let.
Pavel David, 16. 6. 2013
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