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SPMP: Oddychové pobyty
a cestování za poznáváním

Karvinští judisté posbírali
medaile na turnaji v Praze
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KARVINÁ – Společnost pro podporu
lidí s mentálním postižením (SPMP)
uskutečnila díky svým Srdcařům
a podpoře z Nadace OKD akce
pro handicapované. Její pobočka
z Havířova vyrazila na dva ozdravné a rehabilitační pobyty, zatímco ta
z Karviné na poznávací zájezd.

Víkend s koníky, týden
v lázních

SPMP Havířov u koníků.
baly, procházky v přírodě, prohlídka
města a pramenů, exkurze do likérky,
muzea hasičů, kovozoo… Bylo skvěle,
takže jsme zapomínali i na koronavirus,“ popisovala Závadová.

ný pobyt s rodiči nebo opatrovníky
v lázeňském prostředí. „Dvacet našich mentálně hadicapovaných členů
s doprovodem mělo bohatý program
v Luhačovicích: Bazén, masáže, zá-

Na začátku déšť a na konci slunce. Tak
komentovala Jiřina Roubalová za karvinskou SPMP zájezd naplánovaný „jejich“ Srdcařem – Jánem Sitaiem z Dolu
ČSM. „Nejprve jsme vyjeli do Zlatých
hor, kde jsme si ale nemohli kvůli
urputnému lijáku vyzkoušet rýžování zlata. Místo něj byla jen přednáška
pod přístřeškem. Poté se pokračovalo
do Králík, kde zejména mužské účastníky potěšila prohlídka vojenského
muzea. Dámy si naopak přišly na své
ve Vamberku v muzeu paličkovaných
krajek. Druhý den jsme byli v Čechách
pod Kosířem v muzeu kočárů a zámecké expozici starých kol a filmového ateliéru otce a syna Svěrákových. Ve slunečném odpoledni jsme si prohlédli
i zámecký park. Zájezd se velmi vydařil,“ upřesnila Roubalová.

výkony současných i vysloužilých
horníků i dalších chlapů z OKD velkým
úspěchen,“ nechal se slyšet představitel Moravskoslezského klubu judo
Karviná Petr Rabas, jenž kdysi také
fáral na šachtě Mír, pracoval na čelbách. Zmínil i kolegu z Míru Bronislava
Szusczika, který už sice karvinský oddíl
opustil, nicméně z Prahy si tentokrát
odvážel stříbro. Zlato pak získal na zářijovém turnaji další odchovanec klubu
Miroslav Tamáš, jinak báňský záchranář
na ČSM.

KARVINÁ – V pořadí čtyřiadvacáté
Setkání hornických a měst a obcí ČR se
uskutečnilo při příležitosti Dne horníků
v Žacléři na východním okraji Krkonoš.
Ostravsko- karvinský revír na něm reprezentovali zástupci havířských spolků
a regionální hornická kapela získala
na této akci navíc i prestižní ocenění
Český Permon v oblasti folklóru.
„Proticovidová opatření způsobila,
že setkání tentokrát proběhlo bez
tradičního průvodu městem a dalších
doprovodných oslav. Bylo pouze slavnostní zasedání vybraných zástupců
spolků v hotelu Kahan,“ informoval
Vilém Uher, předseda Koordinačního
výboru důchodců OKD. Rostislav Grim,
předseda Kroužku krojovaných horníků
František – kteří jsou členy Sdružení
hornických a hutnických spolků ČR pořádajících setkání – přímo v Žacléři převzal Českého Permona pro Hornickou
kapelu z Havířova vedenou Jaroslavem

„V kategorii Jednotlivci – Junior B
startovala Natálie, která byla čtvrtá, Erika, která skončila osmá. Obě
cvičily na koni Estor lonžovaném
Katkou Kalfasovou,“ uvedla patronka projektu. Do těžařské nadace
vzkázala, že Voltiž Duha se ctí dostála toho, co avizovala již v žádosti
o Srdcovku!

Šindelem. „Získala ji za dlouholeté udržování tradice hornických písní a hudby
na Ostravsku,“ upřesnil Uher.
Krojovaní horníci z Františka, jak
dále informoval, využili pozvání kolegů
ze Žacléře (a také dotace domovské
Horní Suché) a kromě účasti na setkání hornických měst a obcí poznávali
i montánní památky a báňskou historii
Podkrkonoší.
„Zajistili nám exkurzi do bývalého
černouhelného Dolu Jan Šverma. Nyní je
v něm skanzen, ale v dobách těžby patřila šachta k základním ve svazku Žacléř
– Svatoňovice – Radvanice. Zaujalo nás,
že nález černého uhlí v uvedené lokalitě
pochází až z roku 1570,“ popisoval Uher
s tím, že návštěva z Ostravska viděla naučné štoly s uhelnými slojemi, historické
stroje i těžní jámu s těžní věží a strojovnu s kompresorovnou a historickými
artefakty.
„Závěrem našeho putování hornickou
stezkou nás překvapila pravá havířská
kapela, se kterou jsme si zazpívali též
naše známé hornické karmíny a oslavili
tak důstojně Den horníků 2020,“ zakončil předseda Koordinačního výboru
důchodců OKD.
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há cesta napříč Českem s defektem
na dálnici a hodinovou přestávkou
kvůli výměně pneumatiky.
Karvinský oddíl dorazil do chomutovského zooparku s kompletní šestičlennou juniorskou skupinou – Erikou, Míšou, Natálií, Anetou
a dvěma Aničkami – a koni jménem Sebastián a Estor. „Toho prvního jsem lonžovala, tedy vedla, já.
Naši kategorii jsme vyhráli,“ upřesnila Pachotová. Její dcera Míša ještě s Anetou na Sebastiánovi vyjezdila stříbro v kategorii Pass de Deux
a Adéla bronz v kategorii Jednotlivci
– Děti.

PRAHA – Ještě před opětovným ochro-

KKH František využil pozvání
i k exkurzi do Dolu Jan
Šverma, kde objevili první
černé uhlí už před 450 lety

Duha slíbila v žádosti o minigrant
výhru, její předsevzetí se naplnilo

KARVINÁ – Spolu se Srdcovkou pro výhru na kraj České republiky! Tak se
nazýval letošní projekt oddílu Voltiž
Duha
podpořený
minigrantem
Nadace OKD. A jak sdělila jeho patronka, darkovská dělnice povrchových provozů Karolína Pachotová,
skutečně se tam znovu vítězilo.
„Naposledy jsme se na závody
do Chomutova dostali před pěti lety,
to naše skupina D na koni Hasan vyhrála zlaté medaile. Letos se nám
na tento úspěch podařilo navázat se
cvičenkami o pět let staršími,“ informovala s tím, že formu svěřenců
Voltiže Duha nerozhodila ani dlou-

Výprava hornických judistů z Karviné.

Zástupci revíru vyjeli na setkání
hornických měst a obcí v Žacléři

Zlato, krajky, kočáry i „Svěráci“

SPMP Karviná v muzeu.

Mistrovství ČR Masters 2020 v Praze.

mením života v tuzemsku – sportovního
nevyjímaje – kvůli koronavirové nákaze
se předvedli „horničtí“ judisté z Karviné
v Praze. Elektromechanik a dobrovolný
záchranář z ČSM-Sever Radim Bielczyk
vybojoval stříbro v kategorii + 100 kg,
povrchový pracovník ze šachty 1. máj
Miroslav Huňař další stříbro, stejně jako
bývalý havíř z Dukly Jiří Feber.
„Mistrovství ČR Masters se zúčastnilo celkem devětašedesát
sportovců. V takové konkurenci byly
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„Víkend v horském prostředí zaměřený na hipporehabilitaci jsme měli
v Bystřici nad Olší v pezionu U stadionu a jízdy na konících i v bryčce ve stáji Vatality,“ řekla Barbora Závadová
za havířovský pobočný spolek SPMP.
Patron projektu – Tomáš Pawlica
z Green Gas DPB Paskov, který je
členem této neziskové společnosti
s manželkou i dvěma handicapovanými dětmi od roku 2003 – tam připravil pro všechny i Bystřickou olympiádu s hledáním pokladu.
Grant od těžařské nadace z programu Pro region pak umožnil havířovské SPMP ještě týdenní ozdrav-
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Setkání hornických měst a obcí 2020 v Žacléři.
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INZERCE PRO ZAMĚSTNANCE OKD

Karolína Pachotová s účastnicemi chomutovského závodu.

Karolína Pachotová s účastnicemi chomutovského závodu.

VZPOMÍNÁME
„Vzpomínky na Tvoje srdce zlaté zůstanou nám navždy svaté.“
Dne 18. 10. vzpomeneme 30. smutné výročí, kdy nás navždy opustil pan
Jozef Szamaranszký z Karviné. Zahynul při výkonu svého povolání na Dole
Barbora-1.máj a spolu s ním zahynulo i jeho 29 spolupracovníků. Prosím,
kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte. Děkují manželka Marta, děti Josef,
Petr, Luboš a Kateřina s rodinami.
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