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Nejlepší karvinský veteránský
judista je strojník z DZ 2-Sever

Těžařská nadace vstupuje
do desátého roku činnosti

či později na povrchu v tepKARVINÁ – Strojník těžního
lárně ČSM, míval na svého
zařízení TZ 2 na výdušné jámě
koníčka více času. „Dělal
Důlního závodu 2 – Sever
jsem i trenéra mládeže. Ale
Julius „Julek“ Majerčák se stal
s nástupem do úseku důlní
nejlepším loňským veteránem
dopravy ČSM před osmi lety
Moravskoslezského klubu
jsem začal chodit na směny.
(MSK) Judo Karviná. Toto
Takže mi to na trénink vycháocenění vybojoval svými výkozí jednou týdně,“ uvedl.
ny, které korunoval ziskem
Přesto dokázal Majerčák
moravského mistrovského
zužitkovat své zkušenosti
titulu.
Julius Majerčák
a vloni získat i druhá místa
„Hodnotilo se období
na Mistrovství ČR v Praze, Mistrovství
od prosince 2015 do prosince 2016.
SR v Povážské Bystrici a vyhrát premiéPředloni koncem roku jsem získal druhé
rový ročník Mistrovství Moravy Masters
místo na moravském mistrovství, kde
v Karviné. „Ten poslední závod pořádal
jsem se utkal i s mladšími ročníky.
náš oddíl MSK Judo společně s turnajem
Ve své váhové kategorii do devadesáti
pro děti. Nás, veteránů, startovalo v růzkilogramů jsem neměl soupeře,“ popiných kategoriích šestatřicet. Já vzhledem
soval Majerčák, jenž se k tomuto sportu
ke své blížící se šedesátce jsem byl už
dostal ve čtyřiadvaceti letech. Tehdy
ve věkové kategorii M7 a váhové kategorii
začal i fárat.
do 90 kg,“ upřesnil judista.
„Dá se říci, že jsem byl takový hosMajerčákovi vysekl ostatně poklonu
podský rváč. Když jsem přišel do kurzu
také český zlatý reprezentant v této
sebeobrany, poslali mě za dva týdny
disciplíně z loňské olympiády v Riu
mezi judisty do Baníku Karviná, abych
Lukáš Krpálek. „Sešli jsme se v Havířově
prý zkusil ubližovat jim. V judu jsem
na Memoriálu Alexandra Jurečky a řekl
dostával půl roku na frak, házeli tam se
mi, že mne obdivuje, když dokážu
mnou. Ale vydržel jsem u toho a začal
ve svém věku ještě závodit. Odpověděl
soutěžit v lize i extralize. Byl jsem průjsem mu, že mě po turnaji bolívá celé tělo
měrný závodník,“ líčil judista.
a někdy to musím spravit Brufeny. Lukáš
Dokud pracoval u VOKD (byl mj. hlavje na tom podle svých slov v šestadvaceti
ním předákem kolektivu hloubícího jámy
letech podobně,“ doplnil Julek.
a budujícího výstroj šachet v revíru OKD)

Jak hodnotíte situaci OKD,
ohrozí nadaci?
V nadačním týmu je nám velice líto,
v jaké situaci se náš zřizovatel nachází. Nadace OKD však bude i nadále
podporovat veřejně prospěšné neziskové projekty. Disponujeme vlastními ﬁnančními prostředky, které jsou
na OKD zcela nezávislé. Díky odpovědnému hospodaření v minulosti
a úsporným opatřením můžeme proto letos, ale i v dalších letech přispívat neziskovým organizacím, obcím
a městům.
Zaznamenali jsme názory, že NOKD už nebude pomáhat neziskovému sektoru
na Karvinsku a blízkém okolí.
Tuto myšlenku neustále vyvracíme.
Nadace má ještě dlouhý život před sebou. I když je náš zřizovatel ve složité
situaci a nemůže NOKD podporovat
tak jako v předchozích letech, přesto
jsme mu velmi vděční. Bez jeho velkorysosti by nadace nemohla vzniknout a hlavně by nemohla pomáhat.
Nadační tým si z celého srdce přeje,
aby se situace v těžařské ﬁrmě vyřešila v její prospěch.
A jaký byl pro NOKD uplynulý rok?
Rok 2016 byl rokem změn, které
vedly jen a jen k lepšímu. Sídlíme
v nových prostorách. Partneři to
k nám mají mnohem blíž a věci dostaly spád. Jsme vděční za to, že
nám naši příjemci stále pomáhají
i nad rámec jejich povinností. Vloni
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KARVINÁ – Nekončíme! To hned
na úvod rozhovoru zdůraznila ředitelka těžařské nadace Karolína
Preisingerová.

FOTO: MSK Judo Karviná

Nadace OKD (NOKD) je
připravena a ﬁnančně
zabezpečena na dalších
deset let. Určitě podpoří
i Barborku a hornické
spolky.

Karolína Preisingerová (vlevo) s kolegyněmi z nadačního týmu Kateřinou Tůmovou
Blablovou (uprostřed) a Ladislavou Polákovou.
takto například vznikla NOKD Neobyčejně Obyčejná Kuchařka
Dobrot. Neobsahuje jen recepty,
je to kuchařka s osobními příběhy, kterých si nesmírně vážíme. Pro
neziskový sektor jsme pak měli zajímavé výzvy, ve kterých mohl získat finanční podporu. Velkou změnou v programech Pro region a Pro
Evropu bylo posunutí vyhlášení výzev na prosinec. Dali jsme tím možnost začít realizovat projekty již
v březnu a nikoliv až v dubnu, jak
tomu bylo dříve.
Na co je nyní nadační tým nejvíce pyšný?
Musíme zdůraznit, že naši příjemci jsou pro nás velmi důležití. Bez
nich bychom nemohli postavit tolik hřišť, pomáhat nemocným lidem,
seniorům, dětem, vybavit sportovní
kroužky nebo pořádat zábavné akce.
Jim patří velké poděkování za práci, kterou nedělají pro sebe, ale pro
ostatní. Jsme pyšní na to, že naše
vztahy s neziskovkami nejsou jen
smluvní, papírové. Velmi si zakládáme na úzkém kontaktu. Těší nás,
že společně dokážeme tvořit nové
a nové věci. Fungujeme jako tým připravený spolupracovat s lidmi, kteří k nám přicházejí a chtějí s námi
pomáhat.
Jaké jsou vaše plány pro rok 2017 ?
Připravujeme jak oslavu desetiletého výročí činnosti, tak nové nezisko-

vé, zajímavé i zábavné projekty. Opět
jsme získali podporu na Neziskový
inkubátor II., v němž profesionalizujeme neziskovky na Karvinsku.
Zaměříme se na účetnictví, personalistiku, komunikaci, zvládání stresu,
sebeprezentaci, propagaci. Prioritou
bude maximálně zjednodušovat administrativní systém získávání grantů a jejich prokazování Od podání žádosti po konečné vyučtování. Tím
chceme neziskovkám ušetřit čas ,
aby se mohli více věnovat samotné realizaci projektů a novým nápadům. Rozhodně nezapomeneme ani
na hornické sirotky z Barborky či hornické spolky v regionu.

Bezplatná inzerce
BLAHOPŘEJEME
Dne 11. 1. 2017
oslavila své životní
jubileum 70 let paní
Anežka Šilhárová,
dlouholetá pracovnice
úseku zásobování Dolu
Doubrava. Přejeme jí spoustu
zdraví a životního elánu do dalších let.
Za celou rodinu dcera Anna.

Zůstává nadační prioritou
Srdcovka?
Prioritou je především podpora neziskového sektoru. Pokud má organizace svého Srdcaře z řad zaměstnanců OKD, HBZS či Green Gas
DPB, je pro ni snadné dosáhnout
na minigrant. Srdcovka je skvělá
proto, že podání žádosti je jednodušší než jakýkoliv grantový program
v regionu a má jednoduchá pravidla.
Letošní výzvu pro Srdcaře už máme
úspěšně uzavřenou, přišlo nám 66
žádostí. To bylo sice téměř o třetinu
méně než vloni, ale celková požadovaná částka se vyšplhala na více než
1,5 milionu korun. Srdcaři v 99 % žádostí požadovali podporu sportovních aktivit, pořízení sportovního
vybavení.

VZPOMÍNÁME
„Odešel, ale zůstal
v srdcích těch, kteří ho
měli rádi.“
Dne 2. 2. 2017 uctíme
tichou vzpomínkou 15.
výročí, kdy nás navždy
opustil pan Emil Kulig. Vzpomínají dcera
a synové.
Dne 31. 12. 2016 by
se dožil 75 let pan Jiří
Trlifaj, dlouholetý
zaměstnanec Dolu
1. máj-Barbora. Dne
4. 2. 2017 vzpomeneme smutné 18. výročí jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomíná celá
rodina.
V sobotu 7. ledna 2017 jsme vzpomněli nedožité 90. narozeniny pana
Josefa Horkého z Havířova, zaměstnance Dolu František v Horní Suché.
Dne 12. prosince 2016 uplynulo 21
smutných let od jeho úmrtí. Byl nám
drahý a v srdcích nám zůstane navždy.
Nikdy nezapomenou manželka a dcery
s rodinami.

„Navždy se zavřela
kniha Tvého života,
zůstaly jenom
vzpomínky
a prázdnota.“
Dne 4. 2. 2017 vzpomeneme nedožité 61. narozeniny mého
drahého manžela, pana Josefa Rochla
ze Šenova, dlouholetého zaměstnance
Dolu Dukla, který náhle před 7 lety
odešel od všeho, co měl rád. S úctou
a láskou vzpomíná manželka Alena
s celou rodinou. Děkuji všem, kteří
spolu s námi vzpomenou.
OZNÁMENÍ
Se zármutkem v srdci
oznamujeme, že dne
5. 1. 2017 po dlouhé
a těžké nemoci zemřel
bývalý dlouholetý
zaměstnanec Dolu Lazy
pan Jaromír Černoušek. Děkujeme
všem, kdo uctí jeho památku tichou
vzpomínkou.
Družka Dagmar, švagrová Věra a synovci Pavel, Antonín a Jiří s rodinami.
Zemřel Ing. Václav Harášek, CSc
V neděli 8. ledna zemřel náhle ve věku
77 let ve svém domku v Borovanech
u Českých Budějovic Václav Harášek.
Od ukončení studia na VŠB působil celý
svůj profesní život v technických funkcích na dolech OKR. Z důlního měřiče
se postupně vypracoval až na pozici ředitele Dolu 9. květen. Pro své teoretické
znalosti a praktické zkušenosti byl řadu
let aktivním členem havarijní komise
OKR. Čest jeho světlé památce!
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