Nová alba Jaroslava Kubánka na Rajčeti v roce 2022
(1. 1. – 3. 4. 2022):
1. 2. 2022 se konala v restauraci "U VLKA" v Ostravě - Svinově přednáška na téma
"Karvinské hornické kolonie".
Byla velice pečlivě připravená panem Oswaldem Wytrzensem, členem Klubu přátel
hornického muzea Ostrava. Přítomní byli seznámení s velice zajímavými
skutečnostmi a historií karvinských hornických kolonií od 18. století.
prohlédněte si album přednáška Karvinské hornické kolonie

90 let pana Karla Dolínka - člena Klubu přátel hornického muzea Ostrava
Dne 12. 2. 1932 se narodil pan Karel Dolínek. Celý život pracoval v hornictví v
různých profesích a také hrál lední hokej v různých klubech (Baník Ostrava, TJ
Vítkovice aj.). Nakonec hrál i v reprezentaci Československé republiky. Dlouho
pracoval na Dole Staříč a na Generálním ředitelství Ostravsko - karvinských dolů.
Oslavu svých 90. narozenin uskutečnil v restauraci Evropa mezi Seniory "U kulatého
stolu", jehož je dlouholetým členem. V Klubu přátel hornického muzea Ostrava je od
jeho vzniku.
prohlédněte si album 90 let pana Karla Dolínka

85 let pana Josefa Stružky člena KPHMO, pobočky Havířov
Paní Mgr. Michaela Kroupová společně s emeritním předsedou Havířovské pobočky
Klubu přátel hornického muzea Ostrava panem Jaroslavem Čihařem umožnila
přátelské setkání s panem Josefem Stružkou, dlouholetým pracovníkem Dolu
Ostrava-závod Zárubek u příležitosti jeho 85. narozenin. Vážený pan Josef Stružka je
nadšeným ilustrátorem hornické profese a velice váženým mistrem olejových obrazů.
Veřejnosti se představuje tím, že dekoruje hornické historické slavnosti- Skoky přes
kůži, namaloval několik stovek skúr pro Skoky přes kůži a dekorací pro tyto akce.
Také dekoruje Kroniky Dolu Ostrava a v současné době dekoroval Skoky přes kůži v
Obci Stonava. Přejeme hodně zdraví do dalších let.
85 prohlédněte si album 85 let pana Josefa Stružky

11. 3. 2022 - Výroční schůze Klubu hornických důchodců Dolu František
Předseda Klubu hornických důchodců Dolu František pan Roman Konopka spolu s
výborem uspořádal výroční schůzi KHDF po koronavirové pandemií poprvé od roku
2019. Uvítal přítomné a paní Mgr. Milena Twardziková seznámila přítomné s
programem výroční schůze. KHDF patří mezi největší hornické kluby v České
republice s počtem 296 členů, jak přednesl ve zprávě předseda KHDF pan Roman
Konopka.
prohlédněte si album Výroční schůze Klubu hornických důchodců Dolu František

Návštěva největšího evropského plynárenského muzea v Paczkowě
31. 3. 2022 na pozvání předsedy Klubu plynárenské historie v Hlučíně pana Mgr.
Josefa Marka se uskutečnila návštěva největšího evropského plynárenského muzea
v Paczkowě na území Polska. Za Nadaci LANDEK Ostrava se zúčastnil ředitel
Nadace pan Ing. Josef Gavlas spolu s tajemníkem nadace panem Ing. Jaroslavem
Kubánkem. Pačkov leží v jihozápadní části Polska v Opolském vojvodství. Má 500
obyvatel. Muzeum plynárenství, kterého organizátorem a mecenášem je Polský
spolek plynárenský je největším evropským exponátem. Vznikl 23. listopadu 1991 v
zapomenutých prostorách klasické plynárny, která více než před 75 lety produkovala
plyn spalováním černého uhlí. V roce 2007 započala obrovská modernizace celého
objektu. Bylo vybudováno moderní výstavnicko-školící středisko kde minulost splývá
se současnosti. Návrh provedl známý architekt Mgr. Ing. Marek Mikulski, který
projektoval také Muzeum Varšavského povstání. Muzeum obsahuje velké množství
exponátů z oblasti plynárenství. Blíže viz fotografie.
prohlédněte si album návštěva největšího evropského plynárenského muzea

Návštěva Městského muzea v Javorníku, jehož součásti je expozice Klubu
plynárenské historie
Dne 1. 4. 2022 ředitel Nadace LANDEK Ostrava Ing. Josef Gavlas s Ing. Jaroslavem
Kubánkem navštívili expozici Klubu plynárenské historie s jeho předsedou panem
Mgr. Josefem Markem. Expozice je součástí Městského muzea a Městského
informačního střediska v Javorníku. Unikátem expozice je 5 původních svítiplynových
konzolových interierových lamp, přestavěných na zemní plyn. Posláním expozice je
zachování regionálních tradic plynárenství a industriální historie pro příští generace,
prohlédněte si album Návštěva Městského muzea v Javorníku

7. Skok přes kůži Spolku krojovaných horníků při obci Stonava
Spolek krojovaných horníků při obci Stonava, vedený panem Tomášem Hejdou,
uspořádal dlouho odkládaný pravidelný 7. Skok přes kůži dne 2. 4. 2022 za vydatné
pomoci starosty obce a senátora pana Ing. Andreje Febera. Této významné hornické
akce se zúčastnilo kolem 200 pozvaných hostů a dvě delegace z Polska. Celou
významnou událost řídilo "Slavné, vysoké a neomylné prezidium" pan Ing. Josef
Kasper, ředitel Hlavní báňské záchranné služby v Ostravě Radvanicích za vydatné
pomoci "Slavného, dědičného Kantora" pana Josefa Grimma a jeho smečky.
prohlédněte si album 7. Skok přes kůži SKH při obci Stonava

