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Golf na Lipinách má za sebou desátou sezonu, opět úspěšnou
KARVINÁ – Nemůžeme si stěžovat, ote-

ně odvedenou práci i ostatním kolegům.
Zároveň poděkoval za přízeň všem milovníkům golfu – kteří hřiště s dominantou v podobě makety těžní věže
označují za jedno z nejpovedenějších.
Teď se každopádně rozebíhá 11. lipinská sezóna, na kterou je plánováno
devětačtyřicet akcí: Od pátečních devítek s grilovačkou, dětských turnajů,
osmnáctijamkových turnajů na úpravu hendikepu, klubových turnajů,
úvodních lekcí pro nováčky, dámských
dní, společenských setkání… „ Prostě
tak, aby si každý mohl vybrat turnaj
dle svého gusta. Pokud nám počasí dovolí, tak chceme zkraje čtvrtého měsíce otevírat všechny plochy a závodní
sezonu chceme zahájit turnajem dvojic Texas Scramble v sobotu 16. dubna,“ líčí Malina.
Momentálně je na Lipinách v provozu cvičné Driving Range z umělého
koberce a Mistrovské hřiště na zimních jamkách. Otevřeno mají denně
od 8 do 18 hodin.
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vřeno bylo nepřetržitých 219 dní. To
vzkazují z Golf Resortu Lipiny k loňskému roku, kdy tu zaznamenali celkem 21 077 odehraných kol (předloni 23 831). Areál na dohled od šachet
vytvořený na zrekultivovaném území společností OKD má za sebou jubilejní desátou sezonu, letos vstupuje
do jedenácté.
„Tu uplynulou jsme odstartovali
30. dubna na letní jamky. Ale později než obvykle, z důvodu sněžné plísně na greenech. Tým údržbářů golfového hřiště, pod vedením Jiřího
Michalíka, se s tímto travnatým onemocněním popral a po zbytek sezóny byly již tyto plochy opět v perfektní kvalitě,“ popisuje vedoucí areálu
Pavel Malina. Upozorňuje, že golfu
nahrála svým způsobem i epidemiologická situace, kdy tato aktivita patřila k povoleným.
„Podařilo se nám vloni uspořádat jednašedesát akcí: Od dámských

Areál s maketou těžní věže vstupuje do jedenácté sezóny.
golfových dnů, klubových, veřejných
a dětských turnajů po úvodní lekce
golfu. Vrcholem sezóny byl právě veřejný turnaj Lipiny Cup 2021. Závěr
pak představoval osmnácti jamkový Mix Texas Scramble Golf Resort

Golfu si vloni na Lipinách v Karviné užívaly rovněž děti.

Lipiny,“ uvádí Malina. Hráči se tu
objevují na letních jamkách zůstávajících ve skvělé kondici až do prvního prosincového týdne (a sněžení).
Ve zbytku roku jsou v provozu takzvané zimní jamky.

„Zaměstnancem roku 2021 jsme
v Golf Resort Lipiny vyhlásili in memoriam dělníka údržby Jana Jiránka.
Honza byl neskutečný srdcař, který nám
bude velmi chybět,“ pokračuje Malina,
vyslovující poděkování za profesionál-

Karvinské děti lyžují, tradičně za podpory Nadace OKD Těžařská nadace upozorňuje

žadatele na aktualizaci údajů

BUKOVEC – Po jednoleté pauze zapří-

KARVINÁ – Kdo je připraven, není zaskočen!

Karvinští předškoláci a školáci se učí lyžovat.
Základy a správnou techniku lyžování se děti začaly učit v lyžařské škole
v Bukovci, kde měly ideální podmínky. V aktuálním ročníku tam jezdily ty
z MŠ Centrum, MŠ Čajkovského, MŠ
Na Kopci, MŠ Kpt. Jaroše, ZŠ Cihelní
či ZŠ s polským jazykem vyučovacím.
„Za tuto akci jsme strašně rádi, každý rok ji vítáme, líbí se jak rodičům,
tak dětem, ty si to maximálně užívají,” pochvalovala si učitelka Petra
Jelínková z MŠ Centrumáček
Některé děti zvládaly základy rychle a během týdne se už skupinka zdatnějších dostávala na větší a strměj-

ší svah. Nejzdatnější školáci se také
v průběhu kurzu vypracovali na velký vlek. „Učí se ve skupinkách, šest
až sedm dětí na jednoho instruktora.
Začínají na úplně mírném svahu, kde
získávají základy a postupem času by
měli zvládnout nějakou zatáčku v pluhu a zastavení,” prozradil k náplni
výcviku majitel lyžařské školy Petr
Maliga.
Pokud to klimatické i epidemiologické podmínky dovolí, tak děti z karvinských mateřských a základních
škol budou do Beskyd za lyžováním
vyrážet až do začátku března.

Srdcovkový hasič zařídil pro sbor
sestřelovací terče na požární útok
zajišťujeme v SDH sami,“ uvádí patron
projektu, jenž je členem výjezdové jednotky (velí ji jeho otec Vladimír) i soutěžního družstva „starých pardálů“,
neboli dospěláků. Ve sboru z Neradu
ho považují za jednoho z nejsvižnějších běžců v týmu, jehož úkolem je právě stříkat z proudnice na terče.
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KARVINÁ – Osmiletá dvojčata Šimon
a Mikuláš patří k nejmenším ve Sboru
dobrovolných hasičů (SDH) Dolní
Lutyně – Nerad a v dětském družstvu soutěží i v požárním sportu včetně takzvaného útoku: Co nejrychlejšího vytvoření vodního proudu a zasažení terče, jako kdyby opravdu hořelo!
Pomůcky k tomu shání z minigrantu
Nadace OKD jejich táta Lukáš Nemec.
„Děti jsou u dobrovolných hasičů
tak jako já od malička,“ popisuje parton projektu nazvaného „Poslední
krok ke sportovnímu úspěchu“. Ten
spočívá právě v pořízení nástřikových
terčů pro kvalitnější trénink. Nemec
(jenž má za sebou bez měsíce jedenáct let na šachtě ČSM-Jih jako důlní elektrikář a dobrovolný záchranář)
v minulosti získával Srcdovky také
na jiná vybavení.
„Pomoc z těžařské nadace je obrovská, vždyť prakticky všechno si jinak

Požární útok v provedení SDH Nerad.

„Většinou běhám jako levý proud,
jde tam hodně o rychlost, složit vedení, nabrat do mašiny vodu a natáhnout hadice dříve, než ji strojník
pustí … jinak to může bolet a člověk
je hodně mokrý,“ popisuje podmínky soutěží v požárním útoku. A v tom
SDH Nerad patří v regionu k průměrnějším, jeho členové proto věří,
že s novými „nadačními“ terči se jim
kondice zlepší.
„Máme družstva mladších i starších dětí, dospělých a sem tam se
sejdou i ženy, kterých není ve sboru moc, takže si musí někdy závodnice půjčovat od jiných hasičů,“
nechává se slyšet Nemec. S tím, že
SDH Nerad pořádá i vlastní soutěže, většinou bývají v létě na fotbalovém hřišti ve Věřňovicích,
a jsou spojeny s hudební zábavou i družbou s polskými kolegy
z Gorzyczek.

aktuálnost údajů ve veřejném rejstříku,
zejména pak:
• správnost jména, sídla, adresy, předmět činnosti, právní formu,
• vložení úplných a aktuálních stanov
spolku / organizace či zřizovací list
i jejich případné změny,
• vložení rozhodnutí o volbě nebo jmenování, odvolání nebo doklad o jiném
ukončení funkce osob, které jsou
členem statutárního orgánu, počet
členů a jejich údaje,
• vložení dalších případných listin jako
jsou usnesení z valných hromad či
zasedání.
„I v případě, kdy organizace po skončení funkčního období svých orgánů
zvolí tyto orgány ve stejném složení
– tedy tytéž osoby – je třeba provést
zápis do veřejného rejstříku. Při zjištění
neshody sepíšeme s příjemci smlouvu
až po jeho aktualizaci,“ uzavírá projektová manažerka.

To vzkazují z týmu Nadace OKD žadatelům
v aktuálních grantových i minigrantových
výzvách v souvislosti s potřebou dokládat
dokumenty potřebné pro případné vyhotovení smlouvy o příspěvku.
„Výsledky výzev zveřejníme na našem
webu sice až v úterý 1. března 2022,
ale pro jistotu už v předstihu apelujeme na neziskové organizace i patrony
projektů, aby si připravili veškeré
náležitosti,“ říká projektová manažerka
Silvie Balčíková.
Organizace budou o rozhodnutí
správní rady těžařské nadace obeznámeny dopisem vloženým v systému
Grantys. „A v něm najdou informace, jak dále postupovat. Srdcaři
tyto dokumenty musí doložit do 31.
března 2022, příjemci ve výzvě Pro
region nejpozději do 29. dubna 2022,“
zdůrazňuje Balčíková. Upozorňuje, že
je stále dostatek času zkontrolovat si

Setkávání v režii KPHMO
OSTRAVA – Klub přátel hornického
muzea v Ostravě (KPHMO) rozjíždí sérii
akcí nejen pro hornickou veřejnost.
Přednášky a besedy se uskutečňují
v jeho pobočkách v Ostravě, Karviné
a Havířově, přičemž na činnost spolku
přispívá v rámci udržování havířských
tradic i Nadace OKD.
Ostravská sekce tak už letos uspořádala besedu s Osvaldem Wytrzensem
na téma „I v dolech je třeba vidět“
a Martinem Strakošem, který představil
sídliště a průmyslová města na příkladu Ostravy, Havířova a Karviné. „Třetí
setkání máme v plánu v úterý 1. března
opět v restauraci U Vlka ve Svinově
od 15 hodin, kdy mezi nás dorazí
Kamila Hladká, autorka knihy Hornické
vdovy,“ informovala Kateřina Polínková
z KPHMO.
Spisovatelka mapující osudy hornických vdov ostatně už byla se stejným
tématem v Karviné. Dále se tu objevil
Josef Lazárk z GEAM DIAMO s prezentací i historii těžby uranu na ložisku Rožná.
Na středu 30. března pozvali do pobočky Regionální knihovny Karviná
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činěné špatnou epidemickou situací začaly karvinské děti opět vyjíždět na svah v Kempalandu Bukovci
na Jablunkovsku. Na lyžařské kurzy
městu tradičně přispěla také Nadace
OKD, pro rodiče to znamenalo podstatně menší náklady.
„Osvojení si základních lyžařských
dovedností, popřípadě jejich rozvíjení u nejmenších dětí pak vše formou
zábavných her na sněhu. Pětidenní
výjezdový lyžařský kurz bývá určen
pro děti předškolního věku z mateřských škol a žáky prvního stupně základních škol, kterých je v Karviné
okolo pěti set. Zvyšuje zájem účastníků o pohybové aktivity a prospívá jejich zdraví pobytem v čistém prostředí v Beskydech,“ popisovala projekt
Sylvie Balčíková z nadačního týmu.
„Město začalo podporovat dané
aktivity v roce 2013 a od té doby –
kromě loňského roku, kdy se kvůli
covidu nedalo nikam vyjet – se snažíme tuto tradici udržet. Ročně vyčleníme zhruba 1,6 milionů korun
z rozpočtu na lyžařské výcviky, ale
i ozdravné pobyty. Jsem rád, že kromě nás na tyto akce přispívá i Nadace
OKD. Věřím, že tato podpora nějakou dobu ještě potrvá a rodiče nebudou muset platit za kurzy vyšší částky,“ nechal se slyšet karvinský primátor Petr Wolf.

Osvald Wytrzens hovořil o hornických
koloniích.

ve Fryštátě na 15:30 ředitele Nadace
LANDEK Josefa Gavlase. Havířovská
část měla přednášku Václava Smičky
o záchraně horníků z nepřístupného
dolu v Chile a opět Osvalda Wytrzense
o karvinských hornických koloniích. A na pondělí 14. března chystá
od 16:30 v loutkovém sále KD Petra
Bezruče setkání se zubařem Bohdanem
Kubíčkem, který pohovoří o dentálních
náhradách v každém věku.

Dokořán má v Družbě ples
KARVINÁ – Po dvou letech avizuje karvinská
Iniciativa Dokořán, uskutečňující akce
za podpory Nadace OKD, pořádání svého
plesu. Koná se v sobotu 19. března od 18
hodin v Obecním domě Družba.
„Je tady jedenáctý ročník! Znovu
nás rozproudí kapela Banda del Caffe,

na kterou protančíme nejedny střevíce,
po ní zahraje DJ Spotify, samozřejmě
dojde na klasické Dokohity, můžete
se těšit na raut od Kina Centrum Café,
charitativní půlnoční tombolu, soutěže a mnoho dalšího,“ vzkazují z týmu
Iniciativy Dokořán.
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