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První společný výlet Koordinačního

KARVINÁ – Další horník i se svou dcerou rozšířil řady Moravskoslezského
klubu (MSK) JUDO Karviná a hned
se stal také srdcovkovým partnerem
jeho letošního projektu. Minigrant
z Nadace OKD získal Petr Hruška
na Májový turnaj, který se uskuteční v sobotu 27. května na obvyklém
místě – v tělocvičně ZŠ Prameny
v Mizerově.
„Judu se věnuji od loňska. Hledal
jsem nějaké vyžití a objevil tento
klub, do kterého jsem přihlásil i dceru Sáru. Začátky s tímto sportem byly
pro mne po dvaadvaceti letech v rubání docela fuška,“ popisoval Hruška,
který je požárníkem v kolektivu hlavního předáka Romana Sasyna z úseku Rostislava Huspeky v Důlním závodě 2.
Narozdíl od své jedenáctileté dcery Hruška ještě za sebou ostrý strart
na tatami nemá. „Holka se zúčastnila už pěti turnajů, jednou měla zlato,
jednou stříbro, jednou bronz. Získala

Petr Hruška (stojící uprostřed) s dcerou
Sárou na tréninku.
už taky bíložlutý pásek, zatímco já
mám stále začátečnický bílý. Ale
mám před zkouškami na vyšší úroveň a chystám se na svůj první závodní start. Pravda, ve dvaačtyřiceti to
bude v kategorii veteránů,“ pokračoval Hruška.
Ten zároveň zařídil pro MSK JUDO
Karviná prostředky na květnový turnaj, jenž se uskuteční pod heslem
„Pojď si zkusit judo“ a cílí na nejmladší – benjamínkovskou – kategorii.
„Přihlásit se do něj může každý, aby
si opravdu náš sport zkusil. Závodit
se začne v 10 hodin, po ukončení turnaje se na zahradě uskuteční dětský
den s opékáním párků,“ přiblížil parton projektu s tím, že Srdcařem se stal
proto, aby udělal něco pro klub a děti.
V organizačním týmu se ostatně objeví i další horníci a dřívější
Srdcaři. „Roman Bielczyk bude mít
na starosti ozvučení, Julek Majerčák
diplomy a Franta Vlašic bude rozhod-

výboru důchodců OKD

čím,“ popisoval zakladatel klubu Petr
Rabas. Ten je bývalým přípravářem
ze šachty Mír a MSK JUDO Karviná
vede se svým synem, taktéž Petrem
(policistou).
„Havíři k našemu oddílu patří.
Trénují, závodí, starají se o organizaci akcí, vodí tady vlastní děti. Když jim
vyjdou šichty, bývají tu třikrát týdně
vždy nejméně dvě hodiny. A o víkendech, pokud máme akce, tak pomáhají taky,“ popisoval Rabas starší s tím,
že MSK JUDO Karviná má nyní okolo dvacítky dospělých – převážně veteránů – a sedmdesát dětí. Jejich domovská tělocvična je v ZŠ Prameny,
jejímuž vedení klub děkuje za poskytnutí prostor.

KVD vyrazil na společný zájezd na Hanou.
HAVÍŘOV – Muzeum kočárů a zámek
s parkem v Čechách pod Kosířem
na Hané se staly ve třetím květnovém týdnu cílem společného výletu
Koordinačního výboru důchodců (KVD)
OKD a členů organizací vysloužilých
horníků z našeho revíru.
„Byla to jakási forma odměny
pro celý výbor, jehož úkolem je

Veteráni sbírali medaile
Stříbro v kategorii do 100 kg – důlní
elektrikář z DZ 1 – Darkov Roman
Bielczyk. Bronz v kategorii do 90 kg
– strojník skipu DZ 2 Julius Majerčák.
To byly úspěchy zaměstnanců OKD
na slovenském mezinárodním
mistrovství Masters v judu. „Čest
hornického stavu hájil také směnový
předák čéesemáckého rubání Franta
Vlašic, jenž kvůli zranění při zápase
s polským závodníkem, skončil
čtvrtý,“ komentoval výsledky výpravy
MSK JUDO Karviná Petr Rabas starší.

koordinovat činnost celkem šestatřiceti klubů bývalých zaměstnanců
OKD sdružujících okolo deseti tisíc
lidí. Na výlet společně s námi vyrazili
i zasloužilí členové klubů, které jejich
představitelé navrhli za to, že se
bez nároku na odměnu angažují při
aktivitách svých organizací,“ přiblížil
bývalý štajgr v rubání i přípravách
a závodní báňský záchranář Dolu
František Karel Bajtek (ten se
po dvaceti letech vzdal funkce
předsedy KVD a nyní je jeho čestným
předsedou).
„Co já pamatuji, tak to byl za dvacet
let první společný zájezd výboru. Vzali
jsme s sebou i manželky a partnerky,“
pokračoval vysloužilý čerstvý místopředseda KVD Karel Žák, který od vyučení fáral v Dole Dukla v provozech
rubání i příprav. Výbor, jehož předsedou
se stal někdejší horník z Dolu 1 Máj
Vilém Uher, dostal i letos na svou
činnost prostředky z Nadace OKD. Ty
přerozděluje dále jednotlivým klubům
hornických důchodců.

FOTO: KDV OKD

V organizačním týmu
Májového turnaje
se objeví požárník
a směnový předák
z rubání, elektrikář
z příprav a strojník
skipového stroje

FOTO: MSK JUDO Karviná

Hornický judistický klub
pořádá závod benjamínků

Horničtí důchodci v muzeu kočárů.
Strojírenská ﬁrma Brück AM nabízí lidem s technickým
vzděláním nebo praxí zajímavou a ﬁnančně dobře
ohodnocenou práci. Všem novým pracovníkům věnujeme
dostatečnou pozornost, nutnou pro kvalitní zaučení
na danou pracovní pozici.

Inzerce pro zaměstnance OKD
OZNÁMENÍ
Věnujte prosím tichou vzpomínku
na pana Ing. Vladislava Ryšku, báňského inspektora OBÚ v. v., který zemřel
ve věku 80. let. Děkuje zarmoucená
manželka s rodinou.

HLEDÁME:

OBRÁBĚČE KOVŮ
FRÉZAŘE
ELEKTROMECHANIKY

S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům
a známým, že nás v pátek
19. 5. 2017 opustil
ve věku nedožitých 69 let
pan Rudolf Lipovský, dlouholetý
zaměstnanec Dolu Dukla. Kdo jste ho
znali, věnujte mu, prosím, tichou
vzpomínku. Zarmoucená rodina.

A DALŠÍ...
NABÍZÍME:

STROJAŘI
V BRÜCK AM
U VYSOKÉHO MÝTA
HLEDAJÍ POSILY

ZAJIŠTĚNÉ, HRAZENÉ UBYTOVÁNÍ.
Zašlete nám životopis, zavolejte
nebo nás navštivte osobně na adrese ﬁrmy.
drahomira.smetakova@brueck.cz
+420 724 864 177
www.facebook.cz/Brueck.AM
www.brueck.cz
www.stabilniprace.cz

®

LEPŠÍ

SPOJENÍ

VZPOMÍNÁME
„Kdo lásku a dobro
rozdával, ten neodešel
a žije v našich srdcích dál.“
Dne 31. 5. 2017 vzpomeneme 2. smutné
výročí úmrtí, kdy nás náhle a bez slůvka
rozloučení opustil můj milovaný manžel,
tatínek, dědeček a bratr pan Milan
Koziel z Orlové-Poruby. Dlouholetý
zaměstnanec Dolu Darkov, kde pracoval
jako zámečník. Zároveň dne 12. 6. 2017
vzpomeneme jeho nedožité 69. narozeniny. Děkuji všem, kteří tichou vzpomínkou uctí jeho památku. S láskou a úctou

Dne 19. 5. 2017 jsme
vzpomněli 10. smutné
výročí úmrtí mého
manžela pana Vítězslava
Klopce. Stále vzpomínají
a nikdy nezapomenou manželka
Zdenka, maminka a sestra s rodinou.
Dne 9. května 2017
uplynuly tři roky, co nás
navždy opustil
Ing. Jaroslav Šebesta,
bývalý hlavní inženýr
a dlouholetý zaměstnanec OKD, HBZS,
a.s. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou
vzpomínku se mnou.
Dne 25. 5. 2017 by oslavil
své 50. narozeniny pan
Ing. Bohuslav Maceček.
Kdo jste Bohouše
znali, vzpomeňte s námi
na tohoto vzácného dobrosrdečného
člověka, který nám i po osmi letech
stále velmi schází.
S láskou a úctou vzpomínají rodiče,
syn Daniel, Richard, manželka a sestra
s rodinami a celá široká rodina.
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nástupní mzda od 24 000 Kč, jasný kariérní postup
na 5 let dopředu, věrnostní odměny, řadu zajímavých
beneﬁtů, příplatky za noční a přesčasovou práci,
dotované stravování nebo příspěvek na dopravu
do zaměstnání.

vzpomínají manželka Zdeňka, syn milan,
dcera Monika s rodinami a sestra Majka
s rodinou.
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