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OSTRAVA – O bohulibosti unikátního „evropského“ programu těžařské nadace se mohou
od neděle 22. listopadu přesvědčovat v centru Ostravy jak věřící,
tak ateisté. Katedrála Božského
Spasitele doslova září novotou
zvenčí i zevnitř. Nejrozsáhlejší
rekonstrukci za posledních 100
let umožnilo také více než 30 milionů korun z unijních fondů.
„Římskokatolická
farnost
Moravská Ostrava uspěla s žádostí v ROP Moravskoslezsko,
kterou podložila projektovou
dokumentací vytvořenou díky
grantu z Nadace OKD. Evropské
peníze pokryly polovinu nákladů na tak obrovskou renovaci,“ vysvětlila Dagmar Jiskrová
z Diecéze ostravsko-opavské
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Hlavní svatostánek
ostravsko-opavské diecéze
je od založení spjat
s těžaři. Ti kdysi přispívali
na výstavbu i vybavení,
teď na rekonstrukci

Katedrála Božského Spasitele v centru Ostravy je v novém hávu.
(DOO). Ta má katedrálu jako
hlavní kostel.
Od loňského září byla stavba
(vybudovaná také z dotací židovských těžebních a průmyslových
velkopodnikatelů
Rotschildů
a Gutmannů a vysvěcená v roce
1889 arcibiskupem Theodorem

Uvnitř jsou expozice včetně té seznamující s děkanátem Karviná.

Kohnem) uzavřena kvůli opravám. I obnovenou slavnost patrona havířů sv. Prokopa krojovaní horníci a ctitelé montánních tradic přesunuli do kostela
sv. Václava.
Několik stavebních ﬁrem se
pustilo do obnovy věží, střechy,
krovů, soch, oken, dveří, fasády
(žluto-červenou nahradila krémovo-písková). V interiéru se
pak opravovaly podlahy, vytápěné lavice, elektroinstalace, osvětlení či malby. Vznikly výstavní
expozice, panely dokumentující
budování i rekonstrukci katedrály. Pro návštěvníky stavbaři zřídili i toalety.
„Za zmínku stojí jistě transparentní displeje v zadních oknech;
na první pohled vypadají jako obvyklé sklo, ale po spuštění programu zobrazují výtvarný obsah.
Tato moderní technologie navazuje na tradiční vitráže v kostelních oknech. Při otevření katedrály se takto prezentovali stu-

denti Fakulty umění z Ostravské
univerzity,“ upřesnila Jiskrová.
Se zprovozněním katedrály se
odbyla také slavnost Ježíše Krista
Krále a mše celebrovaná biskupem DOO Františkem Václavem
Lobkowiczem za účasti metropolity moravského a olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera
i církevních hodnostářů z Polska
či Slovenska. Ti během ceremonií
uložili do bočního oltáře ostatky
papeže sv. Jana Pavla II.
„Katedrálu Božského Spasitele
jsme veřejnosti zpřístupnili celodenně od úterka do soboty v době
mezi ranními a večerními bohoslužbami. V zádveří je recepce,
kde lze získat informace či publikace. Půjčit si lze také audioprůvodce,“ zakončila Jiskrová s tím,
že v interiéru vystavují i dokumenty z 19. století či přehled zajímavých sakrálních památek
DOO.
Radek Lukša
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Evropský nadační program
pomohl s obnovou katedrály
Děti z MSK Judo Karviná dosáhly skvělých úspěchů na mistrovství v Opavě.

SRDCOVKOVÍ JUDISTÉ SBÍRALI
MEDAILE VE DVOU SOUTĚŽÍCH
KARVINÁ – Hodiny tréninku
na tatami pořízeném z minigrantu těžařské nadace zúročovaly
druhou sobotu v listopadu děti
z Moravskoslezského klubu (MSK)
Judo Karviná na krajském mistrovství v Opavě. Dospělí zástupci
oddílu včetně několika havířů i srdcovkových patronů zase nastoupili
ve stejném termínu na veteránském
šampionátu v Praze. Ani tam se
neztratili!

Havířské stopy

Krajské přebory v Opavě

První boční oltář katedrále
darovali horníci z Dolu Hlubina,
oltáře sv. Prokopa a sv. Václava
jejich kolegové z Dolu
Šalamoun. Největší ze čtyř zvonů nese jméno sv. Prokopa.

„Devítiletá dcera Eliška se loučila
s kategorií benjamínků. Poněkud
doplatila na to, že dorazila silná
konkurence. Získala třetí místo.
Stejně dopadl i Jakub
Vaněk. Ale náš Láďa
Pastronický je novým
mistrem kraje,“ sdělil
Roman Bielczyk,
který je po Miroslavu
Tamášovi a Františku
Vlašicovi třetím Srdcařem
m
v řadách MSK Judo Karviná.
á
Dopomohl mu letos k nové žíněnce.
„Srdcovka je super věc pro
podporu veškerých mládežnických
projektů. Výsledky jsou jasně vidět.
U nás v podobě medailových zisků
pro malé judisty. Ti se v tomto roce

zúčastnili také sportovního soustředění v Karlovicích v Jeseníkách,
na které získal minigrant horník
z rubání v ČSM Franta Vlašic,“ řekl
Bielczyk, jenž k judu přivedl i nyní
dvanáctiletého syna Adama.

Mistrovství veteránů v Praze
Bielczyk, Vlašic, strojník ze stonavské šachty Julius Majerčák a bývalý
dukelský horník Jiří Feber se v družstvu MSK Judo Karviná objevili 14.
listopadu mezi 150 judisty z 15
zemí na Mezinárodním mistrovství
ČR veteránů. „Byla to moje první
větší akce mezi veterány. Nakonec
z toho byl super výsledek. Ve váhové
kategorii +100 kilogramů jsem
skončil druhý,“ prozradil
sko
Bielczyk.
Bi
Domů se stříbrnou medailí se vracel
no
Majerčák. Ten bojoval
iM
v kkategorii do 90 kg. Stejně
jemuž patřilo třetí
jako Feber,
F
unikla medaile
místo. „Vlašicovi
„
po těžkém
é zápase se slovenským
reprezentantem,“ podotkl hlavní
trenér Petr Rabas, vysloužilý přípravář z Dolu Mír. Kluboví veteráni, jak
upozornil, se podílejí na přípravě
malých judistů jako trenéři, případně cvičitelé.
Radek Lukša

V katedrále mají i hornické kahany.

Srdcař z elektropříprav

V Karviné rozšířili workoutové hřiště
Osm nových prvků
včetně bradel pro
vozíčkáře přibylo
v lesoparku Dubina
i díky Nadaci OKD

let, začínal své působení na Dole
Darkov jako povrchový elektrikář.
Když se dostal do dolu, tak k elektropřípravám. Šachtě (nynějšímu
Důlnímu závodu 1) i úseku (nyní
Elektro 3) zůstává věrný doposud.
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Adam Januszek
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KARVINÁ – Cvičení pod otevřeným
nebem na speciálních prvcích vypadá velmi jednoduše, ale rozhodně takové není, o čemž by mohli
členové workoutového oddílu povídat. O oblíbenosti tohoto sportu
svědčí jeho rozšíření v Karviné či
květnové otevření v Orlové. To vše
za přispění Nadace OKD.
„Registrujeme zvýšený zájem
o tento sport, proto jsme se ho
v Karviné rozhodli podpořit i podruhé. Trávit volný čas na takovém hřišti a zároveň dělat něco
pro sebe je určitě užitečné,“ uvedla projektová manažerka Nadace
OKD
Zuzana
Macháčková
na slavnostním otevření druhé
části, které proběhlo v pondělí
16. listopadu.
Nové vybavení je na rozdíl
od první části určeno spíše začátečníkům a lidem, kteří si chtějí
sami a jednoduše zacvičit. Během
projektování nové části se nezapomnělo ani na hendikepované
jedince. „Jsou tady bradla pro vo-

cvičení. Na sportovním náčiní
nechybí prvky pro různé úchopy
nebo přítahy v různé výšce.
„Poptávka po tomto druhu
sportu byla vysoká. S první i druhou etapou výstavby nám pomohla Nadace OKD, zbytek doplatilo
město,“ vysvětlil náměstek
karvinského
primákarvin
tora
tor Lukáš Raszyk
a doplnil, že
v těchto dnech se
u hřiště instaluje
osvětlení a nové
přispě i
m
a
n
oru
Tolika k
lavičky.
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Třetí srdcovkový patron MSK Judo
Karviná Roman Bielczyk se vyučil
důlním elektromontérem s maturitou. Protože však v počátcích
90. let minulého století mohli
fárat pouze starší jedenadvaceti

Nad některými kousky se tají dech!
František Vlašic (vlevo) a Roman Bielczyk s francouzským judistou v Praze.

„Registrujeme zvýšený zájem o workout, proto
jsme se ho v Karviné rozhodli podpořit i podruhé,“
uvedla projektová manažerka Nadace OKD Zuzana
Macháčková.
zíčkáře podle norem a výšky vozíku. Takže i lidé s tímto druhem
postižení si mohou zacvičit, což je
pro ně dobrá zpráva,“ uvedl Lukáš

Strouhal z karvinského workoutového klubu. Ten společně s dalšími členy klubu během slavnostního otevření předvedl ukázky

Mikulášský turnaj 2015

Členové karvinského workoutového
oddílu jsou mistry ve svém oboru.

Pětadvacetiletou tradici má
Mikulášský turnaj. V režii MSK Judo
Karviná se uskuteční v sobotu 5.
prosince v ZŠ Prameny v Ráji. „Je to
ojedinělý sportovní podnik, protože
se mohou účastnit děti od 5 až

po dospělé po 100 let. Zvána je široká divácká veřejnost,“ líčil předseda oddílu Rabas. Soutěžit se bude
od 10 hodin ve dvou tělocvičnách
na čtyřech tatami. Chybět nemají
ani horničtí judističtí veteráni.

