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Ve čtvrtek 24. září 2020 se kamarádi na Ostravsku rozloučili
s panem Karlem Budinem,
jednatelem a hospodářem Klubu přátel hornického muzea Ostrava.
Pan Karel Budin se narodil v Petřvaldě u Orlové a celý jeho život je spojen s hornictvím a
propagování hornických tradic. Pracoval v Ostravsko – karvinském revíru na různých
dolech a nyní dlouhá léta pracoval ve funkci jednatele a hospodáře Klubu přátel
hornického muzea v Ostravě dále jen (KPHMO) a vždy udělal vše pro podporu spolkové
činnosti a udržování hornických tradic na Ostravsku, Karvinsku a také spolupráci s jinými
spolky nejen v regionu ale i v zahraničí. V roce 2018 byl hlavním organizátorem oslav 30.
výročí založení KPHMO. Rovněž organizoval pravidelné měsíční besedy pro členy, ale
prezentoval i své velice zajímavé přednášky, věnované převážně historii Petřvaldských,
Orlovských a Karvinských dolů. KPHMO reprezentoval na všech pravidelných Setkáních
hornických měst a obcí České republiky, pietních aktech a místních i přeshraničních
akcích spojených s hornictvím, vždy v hornické uniformě. Jako jednatel a hospodář
KPHMO pečlivě vedl ekonomickou stránku spolku, zajišťoval projekty a styk se sponzory
a nadacemi. Souběžně s obětavou prací pro KPHMO byl i zakládajícím členem Klubu
Přátel Staré Orlové, který od června 2001 propaguje bohatou historii tohoto hornického
města. Významná je jeho publikační činnost v rozsáhlé publikaci Hornické kolonie Ostravy
a Karviné. Je autorem mnoha článků v časopisech a v regionálním i místním tisku. Dlouhá
léta pravidelně organizoval Den horníků v Petřvaldě a to zejména pro bývalé pracovníky
Dolu Fučík. Všemi vážený pan Karel Budin byl navrhován Nadaci LANDEK Ostrava na
udělení ceny Český Permon 2020 a také na titul Senior roku 2020 České republiky.
V roce 2018 mu Sdružení hornických a hutnických spolků ČR udělilo medaili „Za rozvoj
a udržování montánních tradic“ jako ocenění jeho práce pro KPHMO, zachovávání
hornických tradic a podporu hornické spolkové činnosti.
Čest jeho památce.
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