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Tři „hlasy z ČSM“ zní na nové desce Chórku

Chlapi ze šachty účinkují i v hornickém, (zprava) Bohdan Firla a Pavel Tomiczek s kolegou.

Malí hasiči z Bahna mají díky Srdcovce bariéru...
včetně vedoucí souboru Barbary
Weiser ( její manžel Marian je
manažerem Chórku a také vedoucím provozních oprav OKD).
„Vstupujeme letos do dvanácté sezony v počtu pěti mužských
a osmi ženských hlasů. Kapel
jsme vystřídali pět, dokud nás
stabilně nezačala doprovázet

Zprava Marian Bura, Bohdan Firla (brýle) a Pavel Tomiczek ve slezských krojích.
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už máme vydaná dvě cédéčka
a v repertoáru přes 130 písniček
zejména z Těšínského Slezska, ale
i Polska či Slovenska,“ líčil další
člen z ČSM Marian Bura, fárající
jako vzorkař větrání na Jihu.
Čistě hornické písně – s výjimkou Již opět z věže zaznívá – doposud nenacvičili, nicméně v havířských mundúrech se zpěváci
ze šachty objevují právě na oblíbeném „Fedrování“. Jinak účinkují
ve slezských krojích. „Díky tomu,
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Spolek Dítě s diabetem bilancoval v novém sídle

OSTRAVA – Bilancování starého roku
2014 ve spolku Dítě s diabetem
proběhlo už v nových prostorách
v Jurečkově ulici č. 16, v samém centru Ostravy. Nezisková organizace
pomáhající jedenáctým rokem malým cukrovkářům i jejich rodinám
toho vloni zvládala díky partnerství
s těžařskou nadací skutečně dost!
„Členská základna v současnosti čítá 149 rodin, dětí je celkem 150,
přičemž už nikoliv pouze ze severní Moravy a Slezska. Necelá dvacítka
jich je z ostatních částí České republiky a i ony se účastní našich společných
akcí,“ informovala předsedkyně spolku Šárka Nosálková, dcera někdejšího vedoucího závodu Dolu Staříč II.
Spolek Dítě s diabetem nicméně nechystá jen terapeutické, relaxační a vzdělávací víkendy či pobyty.
„Jedním z hlavních cílů je pomoc novým rodinám dětských cukrovkářů.
Spolupracujeme při tom s nemocnicemi i odbornými lékaři,“ pokračovala Martina Bryndačová, jejíž táta
dělal dříve předáka na dole Rudý říjen (Heřmanice).
Mezi aktivity spolku patří rovněž
celoroční poradenství pro klientské
rodiny, stejně jako různá školení (na-

příklad jak ovládat glukometry a aplikátory inzulinu, bez nichž se diabetici neobejdou). Podporu v grantovém programu NOKD Pro zdraví si
pak nemohou vynachválit – těší se jí
pravidelně.
„Bez těžařské nadace bychom
toho tolik nezvládli. Rozhodně by
naše aktivity také podražily,“ shodly
se zástupkyně neziskové organizace
Dítě s diabetem. Do jejího fungování
se zapojují už odrostlejší z dětí členů
– syn zakladatelů Matěj Marčišovský
spravuje její webové stránky, pomáhá také syn předsedkyně Tadeáš
Nosálek a dcera místopředsedkyně
Michaela Bryndačová. Radek Lukša

Společné aktivity v loňském roce
 Sportem pro lepší kompenzaci
– lednový víkendový pobyt pro
patnáct rodin s dětmi ve Staré
Vsi v Jeseníkách
 Sám sobě odborníkem – dubnové jednodenní školení pro rodiče
diabetických dětí
 Vítání jara – květnový víkendový
pobyt pro dvacet rodin s dětmi
na Morávce v Beskydech
 Společně vše zvládneme – červencový tábor pro rodiny s dětmi

Malí hasiči trénují
na kladině i v okně
FRÝDEK-MÍSTEK – Když pořádali
dobrovolní hasiči v Bahně u FrýdkuMístku pro dětské družstvo mikulášskou nadílku, ukázal se v masce
čerta i velitel výjezdové jednotky Jiří
Lanča. Angažovat se pro budoucí
požárnické generace mu totiž není

dětí, které se věnují soutěžím v řadě
disciplín požárního sportu, a pořídili
jsme jim díky tomu vybavení pro
zlepšení jejich kondice i připravenosti na závody,“ upřesnila Lucie
Lančová, vedoucí mládežníků.

SDH Bahno vznikl jako
první ze čtyřiadvaceti
sborů v okolí, oddělil
se od hasičů z Místku,
aby se urychlily časy
výjezdů.
cizí; do řad sboru už přivedl oba
vlastní potomky, a vloni pak zařídil
přes ﬁremní nadaci svého zaměstnavatele nové tréninkové pomůcky.
„Je parádní, že u táty v OKD mají
nadaci myslící i na své pracovníky.
Minigrant ze Srdcovky našemu sboru dobrovolných hasičů moc pomohl. Chodívá k nám už okolo dvaceti

od narození do dvanácti let
na Ostravici v Beskydech
 Letní tábor pro děti s diabetem –
srpnový pobyt pro padesát dětí
ve věku od šesti do patnácti let
v Prostřední Bečvě na Valašsku
 Barevné DIAdny v Luhačovicích
– říjnový víkendový seminář pro
čtyřicet rodin
 Den otevřených dveří – prosincové představení nového sídla
spolku OS Dítě s diabetem

…i kladinu se speciálním povrchem
na běhání.

Srdcovkový patron Jiří Lanča jako
pekelník.

Ti dostali zvláštní hasičskou – pro
snadnější běhání tartanem potaženou – kladinu a bariéru o rozměrech dva krát dva metry, s oknem.
„Děti na soutěžích nepřeskakují
celou tuto překážku jako dospělí.
Překonávají ji právě oknem,“ vysvětlovala Lančová s tím, že mají i nové
hadice pro kategorii CTIF. Kroužek
pro děti od 5 a mládež do 18 let se
v SDH Bahno scházívá vždy v pátek.
Letos přitom uplyne 75 let
od chvíle, kdy v této frýdecko-místecké části vznikl „dorostenecký
odbor“ hasičů. „A většina jeho odchovanců poté přechází do jednotky,
které velím. Věnujeme se čerpání
vody, likvidaci nebezpečného hmyzu,
odstraňování následků dopravních
nehod, ale i hašení požárů. Můj
čtyřiadvacetiletý syn Jirka v ní má
specializaci na motorové pily,“ dodal
Lanča starší.
Radek Lukša

Hasič s hornickými kořeny
U dobrovolných hasičů v Bahně je
Jiří Lanča (48) letos osmým rokem,
čtvrtým pak ve funkci velitele
výjezdové jednotky. S hornictvím je
však jeho život spojen takřka od narození, neboť už jeho táta dělal
na Staříči mj. závodního inspektora
bezpečnosti práce. On sám se
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Letošní program
zahajuje neziskovka opět
sportovně, lyžařským
pobytem na Bílé
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HORNÍ SUCHÁ – Hlasy tří pracovníků z Důlního závodu 2 a manželky dalšího jejich kolegy zní z nového CD souboru Chórek z Horní
Suché, pojmenovaného „W tej naszej dziedzinie“. Těleso spadá pod
místní skupinu PZKO a pravidelně vystupuje na Nadací OKD podporovaných Fedrováních s folklorem. Vloni vydalo kolekci šestadvaceti skladeb právě před vánočními svátky.
„Doufáme, že jsme tím udělali radost milovníkům lidové muziky. Vždyť naši posluchači dali
impulz, aby se z Chórku nestala jen jednorázová záležitost.
Začali nás zvát na koncerty a jiné
akce, a proto jsme se shodli, že
pokračujeme v činnosti, dokud
to bude publikum i nás bavit,“
řekl předák hlavní čerpací stanice ze severní lokality ČSM Pavel
Tomiczek, který patří mezi jeho
zakladatele.
A spolu s ním i vedoucí větrání z ČSM Bohdan Firla a tři dámy
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Hornosušské foklorní
těleso původně vzniklo
jako jednorázová akce,
pokračování si vymínili
milovníci lidové muziky

Spolek se věnuje i rodičům malých cukrovkářů, zde v podobě školení.

začal učit v roce 1979 důlním elektrikářem, což je také profese, které
se celou dobu na šachtě věnuje (je
specialistou v paskovském elektroúseku). Na nynějším Důlním závodě
3 je povrchovým elektrikářem i jeho
bratr Jaroslav a narážečem švagr
Miroslav Todorov.

