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Pojďte s námi „Po stopách OKD“!
Vydejte se za svědky historie Ostravska a Karvinska! Místa zasažená těžbou uhlí a těžkým průmyslem se opět
probouzejí k životu – díky rekultivačním aktivitám společnosti OKD, za pomoci projektů podpořených Nadací OKD a
hlavně díky nadšení místních obyvatel. Stopy OKD vás zavedou na deset zajímavých míst Moravskoslezského kraje,
umožní vám vytvořit si vlastní internetový Putovní deník a nabídnou netradiční odměny. Zapojit se mohou jednotlivci
i týmy. V každé kategorii se hraje o poukázky na 20, 10 a 5 tisíc. Vítěznému týmu bude převedena částku formou
sponzorského daru a může za ní pořídit něco pro vlastní činnost, třeba sportovní potřeby, školní výlet nebo
počítačové vybavení. Nejlepší jednotlivec (nebo rodina) má šanci stát se sponzorem – určí, komu získanou částku
převedeme. Třeba škole nebo sportovnímu klubu, do kterých chodí děti, občanskému sdružení, se kterým
spolupracujete, nebo nadaci, kterou, chcete podpořit. Chcete vědět, jaká místa můžete při svém putování poznat?
Pak čtěte dále, neboť následuje malá ochutnávka od každého z nich! Přesné znění pravidel soutěže naleznete na
stránce http:// www.postopachokd.cz/

Hornické muzeum (Ostrava)
Muzeum nabízí podzemní expozici – Důl Anselm, kam lze do hloubky několika metrů sfárat
i s dětmi, expozici důlního záchranářství a množství hornických exponátů volně
rozmístěných v areálu. Spolu s restauracemi, možností sportovního vyžití nebo vycházky
na vrchol Landek (národní přírodní památka) je areál ideální příležitostí, jak strávit
s rodinou nebo školní třídou hezký a zároveň poučný den. Více

Cvičná štola Dolu Paskov (Staříč)
Cvičná štola byla zprovozněna v roce 1983 a slouží především k výcviku nových
zaměstnanců, oblíbili si ji ale i turisté a školní exkurze. Jedná se o podzemní objekt v
hloubce cca 5 metrů, kde jsou v délce 200 metrů chodeb rozmístěna pracoviště
v technologické posloupnosti jako ve skutečném dole. Pozoruhodné je vybavení převážně
funkčními stroji a technologiemi. Návštěvníky provází štolou zkušený průvodce. Více

Důl Michal (Ostrava- Michálkovice)
Muzeum vytvořené z bývalého Dolu Michal vypadá tak, jako by lidé, kteří zde pracovali,
právě včera odešli – a zanechali vše na svém místě. Součástí areálu dolu je jedinečný
soubor elektrických těžních strojů a kompresorů z počátku elektrifikace, dále
hornické koupelny, bývalá lampovna, dopravní mostky s výklopníky a těžní budova
s důlními klecemi. Více

Parčík (Klimkovice)
Projekt Parčík je historicky prvním komunitním projektem v Klimkovicích. U jeho
zrodu stáli nadšenci z Rodinného centra Želvička a výsledkem je dětské hřiště a relaxační
zóna pro dospělé. Neváhejte se přijet podívat – děti se tady hezky vyřádí a dospělí na vlastní
oči uvidí, co všechno se dá vybudovat díky nadšení lidí. Více

Kostel sv. Petra z Alkantary (Karviná- Doly)
Nejšikmější kostel v České republice neboli „česká Pisa“. Kostel nechal postavit
v roce 1736 na místě původního dřevěného kostela místní šlechtic František Wilhelm
Larisch. V interiéru se nachází stále používaná kamenná křtitelnice z 15. století. Tato
barokní rarita stojí v místě, kde došlo během 40 let minulého století k poklesu půdy o cca
36 metrů, což způsobilo úklon kostela o 6,8 stupňů. V devadesátých letech se poklesy
terénu postupně stabilizovaly a tak mohlo dojít k rekonstrukci stavby, kterou financovaly
doly Darkov a ČSA. Více

Kostel Narození Panny Marie (Orlová)
Farní kostel Narození Panny Marie je výraznou dominantou původního centra Orlové.
Novogotická dvojvěžová stavba se nachází na konci výrazného opyše nad centrem strarého města.
Od náměstí vede ke kostelu, jehož areál je volně přístupný, monumentální schodiště se sochařskou
výzdobou. Za pozornost stojí také Zámecký park za kostelem, kde až do 80. let 20. století
stával zámek, a také doposud existující náhrobek Richarda z Mattencioitu. Na rekonstrukci
kostela do stávající podoby se výrazně podílela také společnost OKD a v posledních letech také
Nadace OKD, která přispěla například na obnovení fasády. Více

Labyrint (Bělá)
Křesťanský labyrint na okraji obce Bělá na Opavsku vznikl díky grantu Nadace OKD
jako místo k zastavení, rozjímání i odpočinku. Průměr labyrintu je 26 metrů, cesta do
středu měří 576 metrů. Vybudován byl ze staletých cihel klingerek pocházejících
z rotschildových staveb. Inspirací pro stavbu byl francouzský labyrint v Chartres
postavený v roce 1213. Více

Pavilon drápkatých opiček v ZOO (Ostrava)
V roce 2008 podpořila Nadace OKD vybudování expozice, která ukazuje život v tropickém
pralese. V expozici žije například skupina drápkatých opiček tamarínů pinčích, první
zástupce paryb v ostravské zoo truncha skvrnitá, dále piraňa skvrnitá, leporinus
pruhovaný, panceřníček Sterbův, úzkotlamka nádherná atd. V teráriích jsou k vidění
pavouk sklípkan korálkový, švábi i žabky pralesnička strašná a pralesnička třípruhá.
Více

Naučná stezka Člověče, zastav se (Fulnek)
Vůbec první naučná stezka ve Fulneku mapuje pozoruhodnou historii regionu, zajímavou
architekturu i osobností, které se narodily nebo žily ve Fulneku, v čele s Janem Ámosem
Komenským. Stezka je dlouhá 2,5 kilometru a návštěvníci se na ní postupně setkají s 13
informačními tabulemi. Stezka je dílem místního sdružení Comenius Fulnek, které na
projekt získalo grant Nadace OKD. Více

Naučná stezka Ostrava, Halda Ema (Ostrava)
Naučná stezka zavede návštěvníky nenáročným terénem z centra severomoravské
metropole až k jednomu z nejtajemnějších míst Ostravy – haldě Ema. Stezku, kterou
vybudoval Klub českých turistů díky grantu Nadace a podpoře dalších partnerů, lemuje
celkem 12 informačních panelů s popisem historických, přírodních i technických
zajímavostí v okolí. Ema je dodnes termicky aktivní, stále se z ní kouří a vysloužila si
přívlastek „ostravská sopka“. Více
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