4. stretnutie banských miest a obcí Slovenska
Rožňava 26. - 28. 8. 2011
Ve dnech 26. až 28. srpna 2011 hostila východoslovenská Rožňava několik set horníků a
hutníků Slovenska, Česka, Polska a Maďarska, kteří se na pozvání města a Gemerského
baníckeho spolku Bratstvo účastnili již 4. setkání horníků na Slovensku.
Zástupci Příbramska - celkem 42 kamarádů a kamarádek - byli snad nejsilnější
zahraniční delegací. Cech příbramských horníků a hutníků, Spolek Prokop Příbram,
Spolek Řimbaba Bohutín a Cech příbramských hutníků olovářů byli v sobotním průvodu
nepřehlédnutelní i díky častému zpěvu. Ocenili jsme také účast zástupců města Příbram místostarosty Václava Černého a uvolněného člena RM Juraje Molnára. Z Česka bylo
přítomno celkem dvanáct spolků.
Setkání ale začalo již v pátek položením věnců na Námestí baníkov. My jsme se zúčastnili
večerního Šachttágu - slavnostního skoku přes kůži. Byl tentokrát pořádaný na tribuně
na náměstí, takže i široká veřejnost měla možnost nahlédnout, jak se baví slovenští
horničtí kamarádi.
Na sobotní dopolední průvod pak navazoval slavnostní
program na tribuně. Hlavními body bylo předání putovního
praporu setkání do rukou představitelů města Rožňavy a
předání vyznamenání a ocenění.

Celkem 23 osobností a organizací
vyznamenal ministr hospodárstva
Slovenské republiky Čestným
odznakem ministra za zachovanie
tradícií. Za Českou republiku obdrželi toto ocenění dva naši vynikající kamarádi - Zdeněk
Brázda a Josef (Pepuša) Bernard. Srdečně jim k tomuto ocenění gratulujeme.
Hornicko historický spolek Stříbro zase ocenil podobné zásluhy tří slovenských kamarádů
svými pamětními medailemi.
Prostor na pódiu dostal i místostarosta Chodova k pozvání přítomných na 15. setkání
hornických měst a obcí České republiky 16. -18. 9. 2011.
Okolí Rožňavy pak všem poskytlo dostatek možností jak strávit letní odpoledne. Ať to
byly Rejdovské folklórní slavnosti (tam zazněly i hornické písně pod vedením kantora
Cechu Petra Milce) nebo návštěva zámku Betliar, hradu Krásná Hórka či Baníckeho
múzea - nikdo nebyl zklamaný.
Členové prezidia VEBH (Hribernigg a David) využili 4. setkání také k jednání se zástupci
Košic o přípravě 15. evropského dne horníků a hutníků v roce 2013.
Čtvrté slovenské setkání je za námi a my se budeme těšit na páté, které se bude v roce
2012 konat v Banské Štiavnici společně s tradičním Banskoštiavnickým Salamandrem.
Pavel David, Příbram, 30. 8. 2011

