Prezident Slovenské republiky Ivan Gašparovič přijal
zástupce hornických a hutnických cechů
Prezident SR Ivan Gašparovič se
v pátek 10. ledna 2014 setkal již po
páté
se
zástupci
Združenia
baníckych
spolkov
a cechov
Slovenska. Přítomni byli i zástupci
Sdružení hornických a hutnických
spolků ČR.

Prezident ve své promluvě zdůraznil, že „banícke a hutnícke remeslo je ťažká, náročná a

zodpovedná práca. Baníctvo a hutníctvo patrili vždy k nesporne najvýznamnejším a aj
najzaujímavejším priemyselným odvetviam v slovenskej histórii. V dejinách našej krajiny
majú baníctvo a hutníctvo bohatú tradíciu, za ktorú nadobudlo veľkú úctu.“

Slovenský prezident připomenul, že obě tyto činnosti daly impulz vzniku prvního evropského
společenství - Evropského společenství pro uhlí a ocel, které se stalo základem dnešní
podoby evropské integrace.
Slovenský prezident ocenil loňské aktivity Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
- konkrétně organizaci 15. Evropských dnů horníků a hutníků, které se konaly v červnu 2013
v Košicích.
Předseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska Jaroslav Malchárek zdůraznil, že
zájem hlavy státu o práci horníků a hutníků pomohl rozvoji jejich hnutí i k zlepšení názorů
občanské veřejnosti na postavení hornictví ve Slovenské republice. „Podielame sa a

spolupracujeme na riešení aktuálnych problémov slovenského baníctva, vážime si, že koncom
minulého roka, pod vedením Ministerstva hospodárstva SR boli dokončené práce na
surovinovej politike Slovenskej republiky a veríme, že prijatie tohto materiálu a hlavne jeho
legislatívne závery umožnia podrobné zoznámenie sa so skutočným stavom domácich
surovinových zásob a pomôžu zváženiu ich efektívneho využívania.“
Předsednictvo Sdružení hornických a hutnických
spolků ČR udělilo prezidentovi SR „Medaili za
rozvoj a udržování montánních tradic“. Vyjádřilo
tím hlubokou úctu a uznání panu prezidentovi za
jeho zájem o práci horníků a hutníků a jeho
podporu
zachování
a rozvoji
hornických
a hutnických tradic.

Zdeněk Brázda předání medaile uvedl takto:
„Několikrát v minulosti, i dnes zde, bylo vysloveno, že málo oborů lidské činnosti snese
takové srovnání s činností, která vyžaduje vedle umu a dovednosti hodně odvahy a hodně
taky hrdinství nejen pracovního, ale i osobního.
My, čeští horníci jsme se zde na Slovensku několikrát přesvědčili a z úst pana prezidenta
slyšeli úctu a také pokoru k hornické práci. Ať už to bylo v Pezinku, ať to bylo ve Spišské
Nové Vsi, na tryzně v Handlové, nebo i v tomto sále prezidentského paláce. A my si této úcty
a podpory - a nejen podpory samotného hornictví, ale i udržování a rozvoje tradic - velmi
vážíme. My děkujeme za opakované přijetí se slovenskými kamarády zde u Vás a na důkaz
úcty k tomuto Vašemu přístupu k hornictví se předsednictvo Sdružení hornických a
hutnických spolků České republiky rozhodlo udělit vám významnou, opravdu významnou
medaili, protože ji udělujeme velice zřídka a velice vzácným osobnostem, a byli bychom
velice potěšeni, kdybyste ji dnes z našich rukou přijal.“

Pan prezident poděkoval a dodal: „To je jedno z prekvapení pre mňa, ale prekvapenie veľmi
milé. Vážim si to, že český baníci sú tak družný spolu so slovenskými baníkmi, že to naše
také rozdelenie, to nie je rozdelenie, to je len, ako ukazujú dni, umocnenie nášho priateľstva,
umocnenie toho, aj keď nie sme už republikou pod jedným slovom, ale sme dvaja priatelia.
Dva názvy štátov, dva samostatné štáty, ale tak si blízke, že aj dneska vieme, že
potrebujeme jeden druhého.
A baníctvo je v tomto príklad a vzor, takže vaše ocenenie pre mňa je ocenením, ktoré
vychádza práve z tohto - že si navzájom dokážeme prejaviť úctu, že si navzájom dokážeme
pomôcť a že sa rešpektujeme. A to je neuveriteľne nádherné. Ešte raz veľmi pekne
ďakujem“.
Starosta Českého Krumlova společně
s Viktorem Weisem poté pozvali pana
prezidenta na 18. setkání hornických
měst a obcí ČR, které se v tomto
městě bude konat ve dnech 26. - 28.
září 2014.

