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Zahájení léta v Kozlovicích
ve znamení skoků na lyžích

Děti vysázely zeleň s václavovickými
myslivci podporovanými Nadací OKD
zajíce, srnečky … Tak se jmenuje už
několikátý projekt Mysliveckého spolku
Václavovice u Frýdku-Místku, který
pomáhá uskutečnit Nadace OKD. Jen
po odchodu jeho předsedy Ivana Hocha
do penze, přebírá roli srdcovkového
patrona v této organizaci Ivo Lajčok.
Václavovičtí myslivci díky minigrantům v minulých letech budují rybníky
a oživují mokřady, odchovávají malé
bažanty pod kvočnami domácích slepic, chystají políčka pro zvěř, zajišťují
divokým obyvatelům lesů a polí zimní
krmení, vypouštějí do přírody mladé
zajíčky. „Jsou to drobné aktivity, které
přinášejí velkou radost. Srdcovka je
přitom tak jednoduchá a umožňuje
podpořit široké spektrum aktivit zaměstnanců těžařů i dárcovských firem
jejich nadace,“ říká Lajčok, dispečer energetické divize společnosti
GreenGas DPB Paskov.
V té působí až do důchodu (po svém
přechodu z Dolu ČSA) jako geolog
i báňský inženýr Hoch. „Nadace OKD
nám pomáhá od samého začátku srdcovkového programu. V dnešní době,
kdy je pro spolky těžké získat finacování, to znamená obrovskou pomoc,“
uvádí dnešní předseda václavovických
nimrodů.
A jejich spolek letos za pomoci
dětí vysazuje v oblasti biocentra
Lunčiska v povodí potoka Datyňky,
blízko ulice Tichá a v okolí rybníku
Kamenech takzvané plodonosné
dřeviny. „Od kaštanu jírovníku, přes
plané jabloně, švestky a hrušky až
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Finále čtyřdenní skokanské soutěže dětí.
jinak moc peněz nedostává. V našem
případě je to na práci s dětmi, co přináší
radost jim i dospělým a jsou za ní vidět
výsledky,“ řekl Štefek pracující od roku
1991 na šachtě Chlebovice. Jako povrchový elektromechanik a nyní i technik zodpovědný za elektrické zařízení
na této utlumované lokalitě – od osvětlení přes čerpadla až po těžní stroj.
Na kozlovické dětské skokanské
soutěži se pak věnoval řadě organizačních záležitostí. „Na našich můstcích
jsou porcelánové nájezdy a umělé doskoky – byly tam dříve, než si je pořídili například ve Frenštátě – které v létě
stačí polévat vodou. Skokani nám tu
brzdí v hoblinách a pilinách.“ popiso-

val. Ve ski klubu v domovské obci, jak
upřesnil, je okolo dvacítky dětí, které
skáčou na lyžích. Motivací se jim stala
také přítomnost Pavla Fízka, juniorského mistra světa v této disciplíně z roku
1977 z Gstaadu ve Švýcarsku (jehož
syn tu působí jako dětský trenér).
Letos se celého Beskydského poháru účastnilo na osm desítek dětí
ve věku od čtyř do čtrnácti let. „A právě ty nejmenší – říkáváme jim bonbónci – skákali v Kozlovicích na devítimetrovém můstku. Ty trošku větší na osmnáctimetrovém,“ doplnil Štefek s tím,
že lyžařský a skokanský areál na kopci
Tábor si kozlovičtí sportovní nadšenci
vybudovali prakticky sami svépomocí.

Judo Karviná vrátí prý až po letních
prázdninách. A hned od září tu zahájí nábor!
„Ještě předtím však uspořádáme náš letní tábor, tentokrát na téma
Dobyvatelé ztracené archy. Bude
u Vrbna pod Pradědem, kde je kapacita až sto padesát dětí. Přihlášených
jich ale zatím máme ani ne třicet.
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Moravskoslezský klub
(MSK) Judo Karviná, jehož jádro
tvoří současní i bývalí horníci a valnou část dětské základny pak potomci pracovníků společnosti OKD, se
vzpamatovává z následků koronavirové krize. Kvůli zákazům a opatřením proti šíření nákazy se totiž během jarních měsíců necvičí a nepořádají soustředění ani tradiční závody.
„Velikonoční turnaj i Dětský den
letos odpadly. Školy nefungovaly, neměli jsme kde trénovat. Alespoň deset nejlepších reprezentantů v žácích
jsme vozili do pronajatých prostor
v Ostravě. Ostatní se museli udržovat
v kondici doma,“ popisuje předseda
oddílu Petr Rabas, vysloužilý čelbový ze šachty Mír. Do domovské tělocvičny na ZŠ Prameny v Ráji se MSK

Hornický judistický klub chystá letní tábor.

Ivan Hoch s dětmi při výsadbě.

po morušovník či jedlé kaštany.
Z křovin pak trnky, pamelníky, hlohy,
šípkové růže,“ komentuje to Hoch.
Zeleň je samozřejmě určená pro živočichy obývající uvedené lokality. Projekt
má za cíl obohacovat i biologickou
rozmanitost prostředí a podpořit
zadržování vody v krajině,
„Hlavním smyslem však bylo, aby se
do výsadby zapojily dětí. Ty poznaly, že
se stromečky a keře musely zakoupit,
dovézt, vyčistit místo sadby, vykopat díry, zasadit a nakonec oplotit.
Že to byl kus práce, bolely z toho
trochu ruce a muselo se to taky umět.
Nakonec se na vysazené stromy a keře
dívaly a hřál je dobrý pocit,“ líčí Hoch.
Účastnící výsadby, jak dodává,
mohou třeba za deset let pyšně říci:
„Tyhle stromy jsem dal do přírody
právě já!“

Nadšenci dělají prohlídku Dolu P. Bezruč

Karvinští judisté připravují tábor i turnaje
KARVINÁ –
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VÁCLAVOVICE – Děti sází stromečky, pro

V beskydské obci
proběhlo finále tradiční
čtyřdenní dětské
putovní soutěže, které
podpořila těžařská
nadace z minigrantu
KOZLOVICE – První letní víkend se z kozlovického kopce jménem Tábor vznášely děti v kombinézách, helmách
a na charakteristických dlouhých širších lyžích. A nepotřebovaly ke skokům z můstků kategorie K9 a K18 ani
sněhovou nadílku. Domácí sedmiletý
Šimon Elek tady vybojoval v nejmladších závodnících – předžácích – zlato.
Kozlovický závod byl součástí tradičního, již dvaatřicátého ročníku Beskydského turné žáků ve skoku na lyžích. „Začínal ve čtvrtek
18. června na můstku TJ TŽ Třinec
v Nýdku, v pátek 19. a sobotu 20. pokračoval ve Frenštátě pod Radhoštěm
a Rožnově pod Radhoštěm v režii tamních TJ a v neděli 21. bylo u nás finále,“ oznámil Václav Štefek ze Ski klubu
Kozlovice.
Ten patřil ke spolupořadatelům a zároveň se stal srdcovkovým partnerem
posledního dne celé akce. „Nadaci
OKD jsem oslovil proto, že v minigrantovém programu vidím velký potenciál a snahu podporovat aktivity, jimž se
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OSTRAVA – Kateřina Polínková a Petr

Kubinský z Klubu přátel hornického muzea
Ostrava chystají na sobotu 27. června exkurzi na Důl Petr Bezruč, jednu z dominant
moravskoslezské metropole a zároveň též
jeden ze zdejších nejvyšších bodů.
„Projdeme si areál a budeme hovořit
o počátcích hornictví v Ostravě, historii
samotného Dolu Petr Bezruč, kde

Rodiče se zřejmě kvůli koronaviru
stále bojí,“ informuje Rabas s tím, že
na tábor má vyrazit důlní elektrikář
a báňský záchranář Roman Bielczyk.
Ten totiž se svými dětmi judo nejen
cvičí, ale sám také v oddíle zastává
funkci zdravotníka.
Regisgrovat se na tábor dá, jak
Rabas vzkazuje, až do konce června (prostřednictvím e-mailu mskjudokarvina@seznam.cz, webu www.
mskjudokarvina.cz či telefonu +420
603 786 771). Termín je od 1. do 12.
července. MSK Judo Karviná zveřejňuje už i data budoucích soutěží:
Tradiční turnaj dětí Judo Karviná pořádá 31. října, Mezinárodní mistrovství Moravy veteránů – muži a ženy,
Otevřená soutěž Karviná pak organizuje 5. prosince.

horníci v jeho západním poli ve sloji
Hermenegilda dosáhli nejvyšší hloubky
v OKR – 1368 metrů – o důlní dopravě i technice a způsobech dolování.
Ukážeme i hornické relikvie a pomůcky,
fotografie, modely,“ zvou nadšenci, kteří
chtějí od 14 do 15:30 provádět stylově
oblečeni do fáraček, vybaveni helmami
a lampami.

KARVINÁ – Organizace

podporované
těžařskou nadací slibují na následující letní období v Karviné
i Havířově docela bohatý program, jenž by měl alespoň
částečně vynahrazovat týdny bez zábavy v době vyhlášeného nouzového
stavu. V jednom případě půjde doslova o zahnání hladu.

Koncerty regionálních skupin
proběhnou vždy v neděli od 17 hodin
na Masarykově náměstí ve Fryštátě:
• 5. července Vadim & Karlsson (pop),
• 12. července Self Made (poprock),
• 19. července Formace JQ (jazz),
• 26. července BandaBand (blues,
funky, rock),
• 2. srpna Šajtar (multižánrová
skupina)
• 9. srpna Dobráci od kostí (blues,
folk),
• 16. srpna Jagár (cimbálovka, folklór),
• 23. srpna Benjammin (multižánrová
skupina), Petr Muk Revival (pop),
• 30. srpna Saca (melodický rock).

 arviná Rocks se jmenuje
K
festiválek pořádaný
v pátek 10. července od 16
hodin v areálu Lodiček
v Parku Boženy Němcové,
je to čtvrtý ročník a tentokrát vystoupí:

• Doga,
• Witch Hammer,
• Seventh Passion,
• Clustter,
• Orchidea,
• Iné Kafe (jako hlavní host večera).

Letní pohádky budou bavit děti –
a snad i dospělé – v parku za KD
Radost v Havířově, začínají vždy ve 14
hodin a vstup je volný:
•1
 2. července Pouťové léto
s Hopsalínem,
•1
 7. července Myška Klárka, veverka
Terka a pirát Vrtinos (Divadlo
Ententýky),
•2
 6. července Pavel Novák dětem,
•2
 . srpna Pohádka z Beskyd (Divadlo
Křesadlo),
•9
 . srpna Kašpárek v pekle (Divadlo
Kašpárkův svět),

• 16. srpna Strašfunákovy počty
(Loutkový svět),
• 23. srpna Pirátská výprava
s Hopsalínem.

Promenádní koncerty v parku se chystají za KD Radost vždy od 16 hodin
a vstupné se na ně neplatí
• 12. července Hornická kapela,
• 19. července Dechová hudba
Javořinka,
• 26. července Šlágry ze Šlágru (Pavel
Novák),
• 2. srpna Dechová hudba Leškovanka,
• 9. srpna Motýl Band TV Šlágr,
• 16. srpna Dechová hudba
Krnovanka,
• 23. srpna Dechová hudba
Slatina.
SmaCZnego!, aneb karvinský food
festival je první akcí svého druhu
ve městě, pořádá ji v sobotu 25. července Iniciativa Dokořán od 14 hodin
na Lodičkách pro milovníky dobrého
jídla, pití i muziky. Objeví se nejrůznější
stánky i vystupující, nemá chybět ani
program pro děti.

FOTO: Radek Lukša

Těžařská nadace pomohla zařídit prázdninovou zábavu

Ostravská šachta Petr Bezruč na Slezské.

Hornické oslavy a vzpomínky
• Oslavy jednoho z tradičních havířských patronů, sv. Prokopa, se konají
v úterý 2. července v centru Ostravy,
od 18 hodin proběhne v Katedrále
Božského Spasitele i tradiční mše
svatá za horníky i hutníky.

• Uctění památky 108 horníků, kteří
přišli o život v roce 1961 při neštěstí
na Dole Dukla, se uskuteční ve čtvrtek 7. července od 10 hodin v areálu
někdejší šachty v Horní Suché, a to
u jejich pomníku.

INZERCE PRO ZAMĚSTNANCE OKD
VZPOMÍNÁME

„Odešel jsi tiše s noční tmou, odešel jsi tiše s bolestí svou, odešel jsi
tiše, jak osud si přál, ale v našich srdcích žiješ dál. Kdo tě znal,
vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene.“
Dne 10. června jsme vzpomněli 2. smutné výročí od úmrtí našeho drahého manžela, tatínka, bratra a dědečka pana Petra Slazyka. S láskou a úctou vzpomínají manželka Šárka s rodinou, přátelé a známí.
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