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Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí

HAVÍŘOV – Okolo deseti tisíc lidí
dosahuje nyní členská základna osmatřiceti klubů sdružujících na Karvinsku, Ostravsku
a Frýdecko-Místecku penzionované pracovníky společnosti OKD.
S ubývajícím počtem činných důlních závodů v našem revíru nicméně mizí jejich často jediné zázemí v podobě domovské šachty.
Pomyslná ochranná křídla jim tak
vytváří Nadace OKD.
„Dolů ubývá, stejně jako nás
hornických vysloužilců, ale i tak
tady máme obrovský počet lidí,
kteří mnohdy celou kariéru spojili s OKD. Ti si nezaslouží, aby
jejich spolky zůstávaly bez prostředků. Podpora z Nadace OKD
pro ně znamená doslova záchranu a je zároveň i uznáním jejich pracovních zásluh,“ prohlásil Karel Bajtek, předseda
Koordinačního výboru důchod-
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Koordinační výbor
důchodců OKD
přerozděluje prostředky
klubům, které ztratily
zázemí v podobě
mateřských závodů

Nejaktivnější i největší klub tvoří bývalí pracovníci Dolu František.
tí mají v podobě fungujících dolů,“
vysvětlil Bajtek s tím, že pomáhají celkem sedmnácti klubům napříč revírem. Markantně se přitom liší počty členů; od 30 ve spolku Krojovaných horníků Dolu
František až po 550 v klubu důchodců (KD) stejného podniku.

ců (KVD) OKD. Toto sdružení
z titulu svého postavení rozděluje klubům důchodců prostředky
z těžařské nadace.
„Samozřejmě nikoliv všem, nýbrž těm, které přišly o svého hlavního sponzora – totiž šachtu.
Ostatní tuto záštitu zatím naštěs-

Radek Lukša

Penzista z dolu cvičí psy

Nadační podpoře se těší
KD Dolu Jeremenko, KD Dolu
Odra (podnik i závod),
KD Rekultivace, KD Dolu Fučík
1 i 3, KD Dolu Hlubina, KD
Informačních technologií OKD,
KD Dolu Zárubek,
KD Dolu Bezruč, KD Dolu Koblov,
KD Dolu Heřmanice, KD Dolu
Šverma, KD Dolu Dukla, KD
Dolu Paskov, KD Dolu František,
Krojovaní horníci Dolu František.

„Všechny dostávají paušálně stejnou částku. K tomu padesát korun na každého člena.
Znamená to pro ně skutečně hodně, vždyť z členských příspěvků
by nevyžili a nemohli plnit svou
roli,“ upřesnil Bajtek s upozorněním, že čerpání podpory má jasná
pravidla. Tím hlavním je využívat
peníze jen na činnost toho kterého KD. Koordinační výbor každopádně vyžaduje rozpis uskutečněných aktivit.
„Pořádají se výlety do hornického skanzenu na Landeku, turistické i poznávací zájezdy, oslavy profesních svátků a havířská setkání,
vzpomínkové akty k výročí havárií na Dukle i Františku. Kluby pořádají sportovní turnaje, zařizují
návštěvy u nemocných kamarádů
i oslavy významným jubilantům,“
řekl předseda KVD. Nejčilejší jsou
právě penzisté z Františku, kteří organizují v Domečku v Horní
Suché i řezbářský plenér, z něhož
vzešla řada pěkných děl včetně
plastiky svaté Barbory.

Kluby penzistů pořádají společné akce, často s hornickým podtextem.

Karel Bajtek nastoupil po hornické průmyslovce na Důl
František, kde štajgroval
v rubání i přípravách. Celé čtvrtstoletí pak strávil u zdejší ZBZS,
jako báňský záchranář poznal
většinu dolů v OKD. Do penze
odešel po sedmatřiceti letech
v havírně. Záchranářství mu ale
zůstalo v krvi natolik, že si pořídil psa, vycvičil ho k vyhledávání
osob v sutinách a stal se členem
moravskoslezské záchranné
kynologické brigády. Výchově
psů se věnuje dodnes.

Ke konkrétním výsledkům
patří vydání odborné knížky,
vývoj bezpečnostního
zámku nebo vznik
nejmodernějšího pultu
centralizované ochrany v ČR
OSTRAVA – Vytváření mostů mezi
vědou, výzkumem a praxí. Tak se
dá hovořit o aktivitách České technologické platformy průmyslu
(CZ-TIPS) a Bezpečnostně technologického klastru (BTKlastr)
z Ostravy. Řada z nich se přitom
rozeběhla po prvotních injekcích z prostředků Evropské unie
za podpory Nadace OKD, užitek
z toho mají i samotní těžaři a jejich
partneři patřící k členům těchto
ostravských sdružení.
„Česká technologická platforma průmyslu má hotovou potřebnou dokumentaci pro žádost
na podporu projektu česko-pol-

ské přeshraniční spolupráce v oblasti podpory inovací i transferu
technologií pro bezpečnost průmyslu. Zpracovali jsme ji právě díky těžařské nadaci,“ líčil syn
strojníka těžních zařízení z Dolu
Odra Robert Chlebiš. Tento absolvent Fakulty bezpečnostního inženýrství na „báňské“ stojí v čele
CZ-TIPS i BTKlastru.
Platforma také v projektu Podpora a rozvoj bezpečnosti průmyslu v Moravskoslezském
kraji pořádala konference, semináře i workshopy (Řešení protivýbuchové bezpečnosti v reálných
podmínkách průmyslových provozů, Správná praxe, Kultura bezpečnosti, Safety Engineering).
Účastnili se jich zástupci jak přímo OKD a HBZS, tak partnerů těžařů z Vysoké školy báňské
– Technické univerzity Ostrava,
VVÚU, RSBP či FITE. „A ve spolupráci s odborníky z těchto ﬁrem
a institucí vyšla publikace Rizika
průmyslových procesů s nebez-

Laboratoř v Horním Benešově, kde se zkoušejí bezpečnostní zámky.

Na ZŠ Mendelova pořádal KLUBsten Karviná turnaj jednotlivců.

KLUBSTEN VYCHOVÁVÁ DALŠÍ
GENERACE STOLNÍCH TENISTŮ
KARVINÁ – Ondrovi Martinovskému
je teprve sedm let, u ping-pongového stolu je relativním nováčkem
a na svou turnajovou premiéru si
ještě musí nějaký ten čas počkat.
To však jeho tátovi nebránilo,
aby už teď pro karvinský oddíl
stolního tenisu KLUBsten vyřídil
minigrant z ﬁremní nadace svého
zaměstnavatele.

„Museli jsme si půjčit
další ping-pongové
stoly ze školy, abychom
jich na turnaj měli
dost,“ řekl patron
projektu.
„Poslední březnový víkend jsme
na ZŠ Mendelova pořádali krajský
turnaj jednotlivců. Kluka jsem
ještě startovat nenechal, teprve se
s pálkou učí a u stolu se rozkoukává. Konkurence byla navíc silná,
zúčastnilo se skoro osmdesát dětí
z celého Moravskoslezského kraje,
naši nejlepší hráči Martin Šmahaj
a Martin Sliwka skončili na třetím,
respektive čtvrtém místě. Bojovalo

se ve dvou sálech, ještě jsme si
půjčili ping-pongové stoly ze školy,
abychom jich mohli postavit celkem
patnáct,“ líčil Petr Martinovský.
Ten vzal pálku do ruky poprvé asi
v deseti letech. V rodných západních
Čechách se umisťoval v první desítce krajského přeboru. „Když jsem
začal žít na Karvinsku a pracovat
v OKD, hrál jsem za závodní klub
tehdejšího Dolu Darkov krajskou ligu
družstev. Teď už chodím jen tak pinkat a pomáhat s dětmi v KLUBstenu.
Registrovaných stolních tenistů
máme přibližně čtyřicet,“ vysvětloval Martinovský starší.
Syna má v nováčkovském
družstvu a na rozdíl od ostatních
s Ondrou dosud nechodí trénovat pětkrát týdně, ale jen třikrát.
„Trenérskou licenci jsem měl
svého času taky, ale propadla mi
a nějak jsem ji nestihl obnovit. Takže
jsem jen pomocníkem Rostislava
Horáčka a Bronislava Góreckého,
hlavních trenérů KLUBstenu
fungujícího od roku 1998 s cílem
vychovávat novou generaci stolních
tenistů,“ doplnil Martinovský s tím,
že Srdcovku využijí na pořízení herního vybavení (míčků, sítí i pálek).
Radek Lukša
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Evropský program pro bezpečnost v průmyslu
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Ochranná křídla pro hornické vysloužilce

Konference Safety Engineering konaná v Dolní oblasti Vítkovice.
pečím vzniku výbušné atmosféry,
týkající se i důlní tematiky,“ řekl
Chlebiš.
Klastr loni ﬁnišoval s projektem Podpora výzkumu v bezpečnosti, v jehož rámci v Prostřední
Suché mezi bývalými šachtami
Dukla a František u ﬁrmy NAM
System vznikl nejmodernější pult
centrální ochrany v tuzemsku. „Je
jádrem dohledového a poplachového centra, které svůj provoz zahájí už tento měsíc. Zúročí se zde
výsledky kolektivního výzkumu,
vývoje a testování nových vychytávek zaměřených na technickou

BTKlastr
Bezpečnostně-technologický
klastr vznikl v roce 2010 s ambiciózním cílem stát se centrem
výzkumně-vývojových aktivit v ČR.
Podporuje, sdílí i zavádí novinky
v oblasti bezpečnosti, neomezuje
se jen na regionální či tuzemské
podmínky, funguje nadnárodně.

ochranu objektů proti neoprávněnému vstupu a napadení,“ upřesnil Chlebiš.
Za přispění klastru v Horním
Benešově na Opavsku vznikla laboratoř, kde bádají nad kvalitou
materiálů na výrobu bezpečnostních zámků i jejich speciﬁckými vlastnostmi. „Jeden prototyp
jsme s předním producentem zadlabacích zámků v Česku také vyvinuli,“ doplnil Chlebiš. Do budoucna se klastr a platforma hodlá
podílet i na bezpečnostně-vzdělávacích programech pro zaměstnance OKD či HBZS. Radek Lukša

CZ-TIPS
Česká technologická platforma
bezpečnosti průmyslu od roku
2007 vyvíjí aktivity na posílení
a rozvoj bezpečnosti průmyslu
v ČR. Spojuje podniky, univerzity, výzkumné a veřejnosprávní
organizace.

Petr Martinovský přivedl ke stolnímu tenisu i svého syna Ondru.

Petr v dole uhelném, Jan v uranovém
Petr Martinovský se ze západních
Čech přestěhoval do Slezska
kvůli perspektivě práce na šachtě. Koncem sedmdesátých let
minulého století se vyučil důlním
zámečníkem, přidal k tomu
hornickou průmyslovku, chvilku
fáral ve strojním úseku na Míru
(Gabrieli), načež začal mistrovat
hornickým učňům na Máji. Jirku
Dostála, jehož připravoval v odborném výcviku v osmdesátých

letech, stále potkává na Lazech.
Tam nastoupil v roce 1997,
nejprve do příprav jako zámečník, posléze revírníkoval v úseku
centrální pásové dopravy. Nyní
je specialista na hydraulické
agregáty v úseku centrální údržby
a zástupce hlavního předáka
Leszka Ožany. K hornictví přičichl
i Martinovského starší bratr Jan,
na šachtě Planá u Mariánských
Lázní těžil uran.

