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Nadace OKD podpoří opět
i sirotky či hornické tradice

Havířská paráda na oslavách hornického svátku.
které tato nešťastná událost potkala, díky nadaci a dalším dárcům dosáhnout vzdělání odpovídající jejich
představám, přáním a předpokladům, aby se mohly v budoucnu samy
zařazovat do aktivního pracovního
procesu,“ vzkázala Preisingerová.
Kromě podpory vzdělávání, jak zdůraznila, je Barborka rodinám oporou
i při řešení dalších problémů a životních situací, navíc pořádá řadu oblíbených akcí a setkání.
„Z dalších cílů Nadace OKD je zachovat hornicko- kulturní dědictví
v rámci činnosti klubů hornických seniorů a příznivců hornictví. Zejména
udržování hornických tradic u vý-

ročních příležitostí, předávání historicko-kulturního dědictví regionu
a zajištěni volného času pro hornické seniory a členů kroužku krojovaných horníků. Jednotlivé kluby zajišťují pro své členy atraktivní program,
který seniorům nabízí se sociálně začleňovat do komunity,“ líčila nadační ředitelka. Pět projektů, díky nimž
se může přes půldruhého tisíce hornických seniorů setkávat v klubech,
kde aktivně tráví volný čas a vzpomínají na dobu, kdy byli zaměstnanci
hornické společnosti, a tak vzájemně
udržovat tradice, které jsou pro tento region typické, tak získalo podporu z NOKD.
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ReBarbora, trvale udržitelný festival
na někdejší šachtě ukáže i neziskovky
KARVINÁ – Nadace OKD se připojila
ke spolupráci na zajišťování prvního
českého „trvale udržitelného“ festivalu, tedy akce s minimálním dopadem na životní prostředí. Uskuteční
se v pátek 27. a sobotu 28. května
v areálu někdejšího Dolu Barbora
u Karviné a bohatý program nabídne
jak muziku, tak další aktivity včetně
představení neziskových organizací.
„Byli jsme osloveni a stali se hlavním spolupracovatelem s místními neziskovými organizacemi na zajištění komunitní scény. Díky naším
zkušenostem a kontaktům se jich
nám do výjimečné akce podařilo zapojit šestnáct a toto číslo možná nebude konečné. Jsem skutečně nadšená, že se k nám přidá tolik organizací, které budou součásti prvního trvalé udržitelného festivalu v Česku,“
oznámila Karolína Preisingerová, ředitelka těžařské nadace. Upřesnila,
že partnerské neziskovky nebudou
na ReBarboře jen o samotné prezentaci, ale návštěvníci se mohou těšit
na spoustu kreativních aktivit, her,
sportovní zábavy, ale také se seznámení s vážnějšími tématy jako je například paliativní péče. „Zároveň
bude probíhat v budově strojovny Dolu Barbora mini kulturní program, kde se tyto organizace představí a vystoupí s tanečními a divadelními ukázkami,“ pokračovala
Preisingerová.
Cílem, jak doplnila, bude veřejnost
seznámit s komunitní činnosti neziskových organizací a ukázat jim, co vše
dělají. Že bez nich by spoustu služeb,
aktivit nebylo. „Festival je určen pro
děti, dospělé, seniory, rodiny i kama-

SRDCOVKA
Žadatel
Klub vojenské historie Ostrava,
z. s.
SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Třanovice
FK Gascontrol Havířov, z.s.

Judo club Orlová z.s.
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ce rozhodla, že v letošním roce rozdělí osm a půl milionu korun na podporu celkem 131 veřejně prospěšných
projektů. A chybět mezi nimi nebudou dotace na hornické sirotky ze
Spolku svatá Barbora či pro havířské
kluby udržující profesní tradice, jak
oznámila ředitelka NOKD Karolína
Preisingerová.
„Žádostí v programu Pro region
jsme obdrželi 122 a podporu poskytneme osmdesáti z nich. Tyto projekty
bývají zaměřeny především na oblasti
sociální pomoci, kulturního rozvoje,
volnočasových aktivit pro děti a mládež, ale rovněž na seniorské programy či podporu akcí spojených s rozvojem regionu,“ řekla Preisingerová.
V programu Srdcovka, jenž se
od vzniku těší přízni aktivních zaměstnanců
dárcovských
firem
NOKD, pokračoval zájem patronů projektů. „Tedy lidí, kteří ve svém
volném čase pomáhají mentálně
postiženým nebo jsou vedoucími
ve sboru dobrovolných hasičů, horolezců, skautů, vodáků a mnoho
dalších. Dostali jsme od nich dvaapadesát žádostí a vyhovíme pětačtyřiceti z nich,“ upřesnila nadační ředitelka. S tím, že Srdcaři byli tradiční
i úplně noví a zaměřovali se letos spíše na víkendové pobyty, soustředění,
pořádání soutěží, ale také na nákupy
vybavení či zvelebování oddílových či
spolkových kluboven a zázemí.
„Ctíme samozřejmě nadále myšlenku sociální výpomoci dětem a rodinám těch, kteří zemřeli v souvislosti s následky pracovního úrazu v hornictví. Barborka umožňuje dětem,

Podpořené projekty

TJ Sokol Palkovice
Dobrodiní o.p.s.

KARVINÁ – Správní rada těžařské nada-

rády. Moc se na něho těším. Cítíme,
že to bude skvělé a jedinečné,“ vzkázala nadační ředitelka. Pořadatelé
ReBarbora Open Music zatím potvrdili účast Davida Kollera, Petra
Bendeho & Bandu, Horkýže Sližeů,
Richarda Müllera či Voxela.
„Chceme v praxi zkusit co nejvíce
věcí, které v oboru pořádání kulturních, společenských a hromadných
akcí, sníží dopad na životní prostředí. Můžeme inspirovat i další organizátory, kteří by pak s nimi mohli v budoucnu pracovat,“ vysvětlil za pořadatele Matěj Ostárek. V rámci akce
se připravuje i diskusní fórum s tématy spojenými se zaměřením festivalu.
„Na neveřejnou část jsme pozvali kolegy ze všech koutů republiky, kteří
organizují nejznámější kulturní akce
u nás, a budou si moci všechny námi
testované záležitosti vyzkoušet,“ uvedl Ostárek.
Aktuální bude takzvaná Ukrajinská
linka: na festivalu ReBarbora pokryjí zatím neobsazené hudební bloky
právě hudebníci z válkou zkroušené

země. „Jednání s konkrétními umělci se teprve rozebíhají, jakmile budeme vědět více, doplníme je do našeho programu,“ informoval David
Moravec za organizátory. Ti nabídli lístky ukrajinským uprchlíkům
a chystají pro ně i sbírku.

Trvale udržitelný festival
Festival se zaměří na bezobalový
provoz, minimalizaci odpadu i jeho
další využití. Počítá se s využíváním
kompletního sortimentu vratných
kelímků na všechny nápoje, úplně
poprvé se objeví i takové „panáky“
na tvrdý alkohol. Vratné a omyvatelné budou dále všechny nádoby, jež
budou používat prodejci jídel. Velmi
důležitým prvkem udržitelného festivalu bude i testování využití vodíkového agregátu k výrobě elektřiny,
zbývající energii dodají obnovitelné
zdroje. Organizátoři budou mimoto
ke snížení zatížení životního prostředí preferovat čistou dopravu.

Název
Pochod 4. kolony OlomoucSlavkov, XVII. ročník
Bez vody to nejde.
Fotbalový kemp pro děti v roce
2022
Žijeme zdravě - sportujeme II
Adaptačně ozdravný pobyt pro
děti s autismem
POSILUJEME v JUDO CLUBU
ORLOVÁ 2022
DĚTI BAVÍ NEJVÍCE, KRMIT
KAPRY V RYBNÍCE.
Soustředění mládeže

Myslivecký spolek Václavovice
u Frýdku-Místku, z.s.
Rugby Club Havířov, zapsaný
spolek
ADAM - autistické děti a my, z.s. Terapeutické aktivity pro děti
s autismem
TJ Baník Karviná, z.s.
Do skal pouze s kvalitní helmou!
1.FBC Karviná, z.s.
Pomůcky pro trénování u dětských družstev
Český kynologický svaz ZKO
Rekonstrukce sociálního zařízení
Havířov - Bludovice - 038
Shotokan Karate FrýdekVýuka dětí a mládeže ve sportovMístek, z.s.
ní a tradiční formě KARATE stylu
Shotokan podle SKIF
Vodní záchranná služba ČČK
19. ročník X-RUNTO TRIATHLON
Ostrava, pobočný spolek
BRUŠPERK
Střední škola, Základní
8. Abilympiáda ke 100. výročí
škola a Mateřská škola, Karviná, založení školy
příspěvková organizace
Tělovýchovná jednota Sokol
Podpora volnočasových aktivit
Dolní Lutyně-Věřňovice, z.s.
dětí a mládeže v Tělovýchovné
jednotě Sokol Dolní LutyněVěřňovice, z.s.
Dům dětí a mládeže, Orlová,
Cesty za poznáváním krás
příspěvková organizace
naší vlasti a podporu činnosti
mladých sportovců
PASKOV SAURIANS z.s.
Příměstský tábor - SAURIANS
2022
SH ČMS - Sbor dobrovolných
Víkend v přírodě
hasičů Horní Suchá
Spolek POSEJDON
Tábor TROSEČNÍCI aneb
Z DŽUNGLE DO DŽUNGLE
SH ČMS - Sbor dobrovolných
Zajištění sportovní činnosti dětí
hasičů Koblov
a mládeže v roce 2022
CK Orlík Orlová z.s.
Závodní cyklistika je naše vášeň
Tělocvičná jednota Sokol
Spojení srdcí pokračuje
Karviná
HC Vlci Český Těšín, z. s.
Příměstský tábor pro nejmenší
hokejisty
Horolezecký oddíl Tatran
Útěk v řetězech - 13.ročník
Havířov, z.s.
DON BOSKO HAVÍŘOV o.p.s.
Braň se rychlými údery
Thorovo kladivo
SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Orlová - Město
Sportovní Klub Lapačka, z.s.
Fitness v přírodě nejen pro
lukostřelce
Ski klub Kozlovice, z.s.
Beskydský pohár žáků ve skoku
na lyžích
UNIE ROSKA-reg.org. ROSKA
Sportovní odpoledne s holandFrýdek-Místek,z.p.s.
ským billiardem k 35. výročí
založení ROSKY Frýdek-Místek
(lidí s roztroušenou sklerózou
a jejich rodinami a přáteli)
SPMP ČR pobočný spolek
Rehabilitační víkendový pobyt
Haviřov
pro mentálně hendikepované
v krásné přírodě - Areál Setina
SH ČMS - Sbor dobrovolných
Základna CTIF
hasičů Havířov Město
Městský sportovní klub Orlová, FIRST CUP 2022 - benjamínci
příspěvková organizace
Městský sportovní klub Orlová, Bezpečné bruslení pro mateřské
příspěvková organizace
školy
Junák - český skaut, středisko Podsadové stany pro skauty
Evžena Cedivody Karviná, z. s.
Torpedo Havířov, z. s.
Modernizace tréninkové činnosti
mládeže
Základní škola F. Hrubína
Vánoční setkání s rodiči,
Havířov-Podlesí, příspěvková
prarodiči a přáteli školy
organizace
Městský sportovní klub Orlová, Chance Orlová 2022
příspěvková organizace
SPMP ČR pobočný spolek
Ozdravně víkendový pobyt
Karviná
Horolezecký oddíl Beskyd
Nákup horolezeckého materiálu
Karviná,z.s.
pro instruktory a děti
Dechový orchestr Ostrava,
Mladí Dechového orchestru
spolek
Ostrava
Spolek rodičů a přátel školy při Vraťme dětem vesnici
ZŠ a MŠ ve Václavovicích
Dragon Club Karviná, z.s.
Cítit se mlád a být stále zdráv! :)
SH ČMS - Sbor dobrovolných
Mladí hasiči SDH Petrovice hasičů Petrovice - Závada
Závada 2022
SH ČMS - Sbor dobrovolných
Podpora zajištění na XVII.
hasičů Frýdek
Mezinárodní hasičskou
olympiádu CTIF Celje 17.7.2022
– 24.7.2022, Slovinsko
PRO REGION
HCB Karviná, z.s.
Svaz diabetiků ČR, pobočný
spolek Karviná

Důl Barbora z ptačí perspektivy
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Karviná CUP 2022
Edukační a rehabilitační
pobyt na horách - hotel Brněnka
Verniřovice
TAEKWONDO W.T.F. Havířov z.s. Soustředění chata DUKLA
v Čeladné pro sportovce děti
a mládež
Místní skupina Polského kultur- Dolański Gróm 2022
ně-osvětového svazu Karviná
- Fryštát, pobočný spolek
APROPO z. s.
Osobní asistence = svoboda
života s handicapem
Radibudky.cz, z. s.
Radibudky.cz
Městský fotbalový klub
Fotbal pro děti a mládež 2022
Karviná, z.s.
Město Petřvald
Pasování na čtenáře
Město Petřvald
„Co kdo hledo, dycki nojdě“,
aneb v Petřvaldě jsme rádi.
ADAM - autistické děti a my, z.s. 11.ročník ADAMova tábor pro
autistické děti
ADRA, o.p.s.
ADRA projekty na Karvinsku
2022
Rugby Club Havířov, zapsaný
Cvičení dětí z mateřských školek
spolek
Symfonický dechový orchestr
Koncerty Májováku v roce 2022
Májovák Karviná, z. s.
Golf Club Lipiny
Golfová výkonnostní akademie
2022
Golf Club Lipiny
Příměstské golfové tábory 2022
spolek Po súsedsku
Materiální vybavení, upřesnění
a předvedení skočného tance
„Ondrášův skok“
Sdružení pěstounů ELIA, z.s.
Pobyt pro děti z pěstounských
rodin- „Kdo jsem a odkud
pocházím“
Dům dětí a mládeže, Orlová,
POZNÁVÁME ZAJÍMAVOSTI
příspěvková organizace
MORAVY A SLEZSKA
Český rybářský svaz, z. s., místní Rybářské závody pro mládež
organizace Orlová
ONKO - Naděje, spolek onkolo- Ozdravný pobyt v Beskydech
gických pacientů Karviná

Základní škola Orlová-Lutyně K.
Dvořáčka 1230 okres Karviná,
příspěvková organizace
Středisko volného času
JUVENTUS, Karviná, příspěvková
organizace
Středisko volného času
JUVENTUS, Karviná, příspěvková
organizace
Dům kultury města Orlové,
příspěvková organizace
Dům kultury města Orlové,
příspěvková organizace
Stonavská Barborka, z.s.
SPMP ČR pobočný spolek
Karviná
Mateřská škola Doubrava, okres
Karviná, příspěvková organizace
Statutární město Karviná
Statutární město Karviná
Město Orlová
Město Orlová
Městská knihovna Havířov
Městské kulturní středisko
Havířov
Městské kulturní středisko
Havířov
Městské kulturní středisko
Havířov
Spolek Madleine
Římskokatolická farnost Staříč

Badatelský koutek
Příprava a realizace výchovných
koncertů pro žáky ZŠ okresu
Karviná
S dětmi za faunou a florou
ADVENT 2022 v Orlové
ON_LINE
Stonavská Barborka 2022
Rehabilitační pobyt v Jeseníkách
Doubravští šikulové a řemeslo.
S batůžkem do světa
Karviná lyžuje 2022
Senioři slaví tradiční Den
horníků
„Nahoru, dolů“
Kulturní a vzdělávací aktivity
pro seniory
Den - pro děti, historie, barev,
pro všechny
Léto s pohádkou
Vánoční městečko
Děti k Dětem – kulturní aktivity
pro děti z dětských domovů
Adaptace půdních
prostor pro volnočasové
využití a Novostavba zahradního
přístřešku
Basketbal v Orlové 2022

BK SNAKES ORLOVÁ, pobočný
spolek
Handicap Sport Club Havířov, z.s. Soustředění a tréninková příprava boccistů z HSC Havířov, z. s.
Handicap Sport Club Havířov, z.s. Podpora reprezentantů ČR
z klubu HSC Havířov v paralympijském sportu boccia při
zahraničních a mezinárodních
turnajích a reprezentačních
soustředění v roce 2022
Obec Stonava
Dobrodružství na vlnách
Obec Stonava
Stonava se baví
Judo club Orlová z.s.
JUDO CAMP Morávka 2022
Dům seniorů „Pohoda“, o.p.s. Cestujeme pro radost
Obec Doubrava
Mezi generacemi 2022
Obec Doubrava
Doubrava spolu X. - podpora
kulturního života v obci
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Doma až do konce
UNIE ROSKA-reg.org. ROSKA
Ergoterapie - důležitá součást
Frýdek-Místek,z.p.s.
rekondičního pobytu
Velká náruč, z.s.
Volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti ze sociálně slabých
rodin (Horní Suchá a okolí)
Naše Montessa, z.s.
Projekt farmář s úsměvem
GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. GALAXIE V POHYBU - zahradní
slavnost
1.FBC Karviná, z.s.
Mimořádné akce mladých
sportovců
Regionální knihovna Karviná,
Společně s úsměvem IV příspěvková organizace
Seznámení s knihovnou všemi
smysly
Regionální knihovna Karviná,
Léčba nejen knihou
příspěvková organizace
Iniciativa Dokořán, z.s.
Lodičky Dokořán 2022
Městský dům kultury Karviná, Kultura v plném proudu
příspěvková organizace
Městský dům kultury Karviná, Karvinský vánoční strom - cyklus
příspěvková organizace
adventních akcí
Taneční škola Horizonty Havířov Letní taneční soustředění
Taneční školy Horizonty Havířov
2022
POST BELLUM
Příběhy našich sousedů
Oblastní spolek Českého
Ošetřovatelská péče pro osoby
červeného kříže Karviná
bez domova
Andělé Stromu života p. s.
Mobilní hospic Strom života
- kontaktní a výjezdní místo
Havířov
Základní škola Orlová - Poruba Divadlo dětem
Jarní 400 okres Karviná
Základní škola Orlová - Poruba Šikovné ruce
Jarní 400 okres Karviná
SPMP ČR pobočný spolek
Poznávací ozdravný pobyt pro
Haviřov
osoby s mentálním postižením
s rodičem/opatrovníkem/ Český kras
Charita Český Těšín
Podané ruce, z. s.
Římskokatolická farnost
Dětmarovice
OLŠINA z.s.
Benjamín Orlová, z. s.

Angličtina pro děti nízkoprahu
Pes terapeutem
Výměna infrazářičů v kostele
v Dětmarovicích
Svatojánské slavnosti - spojujeme generace a regiony
Materiálové vybavení pro tábory
a jiné akce - matrace

SYNERGIA, z.s.

SPEAK FOR KIDS - cizí jazyk
není věda III.
Dragon Club Karviná, z.s.
Probuď v sobě draka: aneb
Jóga a Kung Fu jako dokonalá
kombinace pro zdravý život
Florbalový klub Horní Suchá z.s. Florbalový kemp
Místní skupina Polského
kulturně-osvětového svazu
v Stonavě z.s.
Centrum pro rodinu Sluníčko,
z.ú.
Family for kids, z.s.
Family for kids, z.s.
Jezdecká školka Jurášek z.s.
Městský sportovní klub Orlová,
příspěvková organizace
HK Karviná 2021, z.s.
HORNICKÉ TRADICE
Kroužek krojovaných horníků
Barbora, z. s.

Stonavské dožínky 2022
Děti v hlavní roli
Rodina je grunt!
Klubovna Awana Karviná
HOBBY HORSING CUP PASKOV
Orlová 800 let - Orlovské hry I.
Tělocvična pro hokejisty
a hokejistky
Udržování hornických tradic
a provozní náklady klubovny

Koordinační výbor důchodců
OS PHGN

V Koordinačním výboru důchodců k udržování hornických tradic
v roce 2022

Klub přátel hornického muzea
v Ostravě, z. s.

Mezinárodní setkání hornických
měst a spolků v Kutné Hoře
2022
Slavnostní setkání k svátku Sv.
Barbory v roce 2022
Šíření a udržování hornického
ducha a tradic nejen mezi
horníky

Klub přátel hornického muzea
v Ostravě, z. s.
Spolek krojovaných horníků při
obci Stonava
Spolek Svatá Barbora
Spolek svatá Barbora

Podpora vzdělávání a volnočasových aktivit pro děti Spolku
svatá Barbora
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STONAVA – Coby čerstvého vyučence
přidělil Petra Gocieka tehdejší ostravský podnik Bastro na stonavskou
šachtu ČSM k zavádění dispečinku
zajišťujícího komunikaci dolu s povrchem. A z externisty ve zkušebním provozu v roce 1972 se stal v roce
2022 nejstarší zdejší zaměstnanec,
který se neztratil ani s přechodem
z analogové na digitální techniku.
„Jsem celou tu dobu elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích
zařízení,“ upřesnil Gociek pracující
v úseku slaboproudu nacházejícího
se v objektu telefonní ústředny lokality Dolu ČSM-Sever pod Martinem
Lisem. Nastoupil tady před neuvěřitelnými padesáti lety, když se zde začínaly montovat dispečerské pulty
řídící hovory a veškerou komunikaci s fárajícími. I on se ve „zkušebním
provozu“ osvědčil, stonavská šachta
si ho vyžádala na stálo.
„Tehdy bylo všechno nové, začínali
jsme s kabely a elektronkami,“ vzpomínal Gociek s tím, že odfárány měl
všeho všudy snad pouze tři šichty.
Jako primárně povrchový zaměstnanec se podíval do dolu na vyžádání kolegů, potřebujících například poradit

ze zlepšovacím návrhem systému sledujícího chod dobývacího komplexu
a těžbu v porubu. Zapojil se též do vytváření bezpečnostního dispečinku,
třeba v oblastech ISI (sledování osob)
či MTA (měření ovzduší).
„Dispečeři představují mozek,
my se staráme, aby se prostřednictvím našich nervů dostávaly pokyny
v dole do pomyslných svalů,“ vysvětloval Gociek. V sedmdesátých letech
minulého století – kdy pod jeho provoz slaboproudařů spadaly mimo jiné
všechna rekreační střediska OKD
od Těrlicka, přes Podolánky až po slovenský komplex Podbánské, kde se
opravovaly a udržovaly i hrací skříně
– ho sotva napadlo, kam až komunikační technologie časem pokročí.
„Teď jsme u mikroprocesorů a optických kabelů,“ konstatoval pamětník s tím, že bez stálého samovzdělávání by dávno v dané branži bezesporu skončil. Jednoduše by nestíhal
držet krok s dobou. A rovněž zdůrazňoval (se slovy „táhneme všichni za jeden kabel“) potřebu kolektivní práce. Přičemž zdejší patru slaboproudařů označil za sehranou, jen
škoda, že už odešel další machr elek-
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Machr na elektro-komunikaci,
padesát let na stonavské šachtě

Petr Gociek s technikou, kterou zažil při nástupu na Důl ČSM...

... a dnes se v práci neztratí ani s digitální komunikací a počítači.

Monitor sledující hlavní rozvodnu proudu.

KHD Dolu František, setkání s hodnocením posledních tří let
li v roce 1999) směnmistr, dnes vede
jeden z největších hornických klubů
v republice s 289 členy.
„Obrovskou pomocí jsou prostředky z Nadace OKD přerozdělované Koordinačním výborem důchodců OKD,“ podotkl předseda k zajišťování aktivit KHD Dolu František.
Vloni ani letos sice tento spolek nemohl plesat na tradičním Havířském
bále, nicméně na další měsíce naplnil
kalendář docela slušně: Svátek matek
v květnu, vaječina v červnu, pietní akt
k výročí neštěstí na Dole Dukla v červenci, Den horníků – jubilantů, loučení s létem a zájezd do Kutné Hory
v září, vinobraní v říjnu, Barborka
a vánoční besídka v prosinci.

Výroční schůze se konala tradičně v Domečku.

Bezplatná inzerce
pro zaměstanace OKD
OZNÁMENÍ
S hlubokým zármutkem oznamujeme
všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 12. března ve věku
87 let navždy opustil pan Ing. Dušan
Pavelek, dlouholetý člen Klubu přátel
hornického muzea Ostrava. Celý svůj
profesní život zasvětil hornické profesi: pracoval na Dole Lazy ve funkci
vedoucího pole, hlavního inženýra,
byl ředitelem Báňských projektů
Ostrava
Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou s námi uctí jeho památku.

Předseda klubu Roman Konopka a kronikářka Milena Twardziková.
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HORNÍ SUCHÁ – Poprvé od roku 2019
pořádal Klub hornických důchodců
(KHD) Dolu František výroční schůzi. V hornosušském Domečku jeho
předseda Roman Konopka hodnotil
poslední tři roky činnosti ... ale kvůli
jejich značnému ovlivnění pandemií
onemocnění covid-19, vlastně ani nebylo moc co bilancovat.
„Rok před koronavirem jsme měli
všechny naše obvyklé akce, předloni
to byl ale už jen bál a vloni pak smažení vaječiny, vinobraní, hornický den
jubilantů a prosincové setkání,“ vysvětlil Konopka. Vysloužilý vrtař, štajgr u záchranářů a nakonec až do úplného konce Dolu František v roce
2001 (poslední vozík uhlí vyvez-

tro komunikace Vladimír „Mirek“
Kneifel, jenž také dávno překročil
sedmdesátku.
„Dnes mám na starosti sledování zaměstnanců v dole, opravy karet
pro měření plynů, podílím se na zprovozňování nových porubních kapacit,
od map až po evidenci osob,“ nechal
se slyšet Gociek. K němuž neváhají
pro radu zajít i mladší kolegové z úseku. Kde je momentálně okolo šedesáti chlapů s vysokým věkovým průměrem. Čtyřicátník, předák Tomáš
Badura ke svému kolegovi doplnil, že
nikdo komunikační síť nepoznal tak,
jako Gociek – jeden z jejích tvůrců.

Koronavirová pandemie se odrazila i v kronice.

VZPOMÍNÁME

„Já chtěl jsem žít, já
chtěl se smát, já chtěl
jsem síly své do práce
dát, v rodinném kruhu
si s dětmi hrát, musel
jsem zemřít, ač byl
jsem tak mlád.“
Dne 11. března uplynulo již 18 let
od tragického neštěstí, kdy při otřesu
na Dole Lazy zahynulo 7 horníků, mezi
nimi i můj druh, tatínek 3 dětí pan
Štefan IVAN z Karviné-Hranic (původem z Nitry).
Dne 29. března by oslavil své 53. narozeniny. Věnujte mu, prosím, tichou
vzpomínku.
Nikdy nezapomenou a s láskou
a úctou na něj vzpomínají družka
Monika, syn Dominik, Jiří a rodina
Kurillova.

