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Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí
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Hornická 10 má místa
už jen pro děti a mládež
Zahrada u hasičárny, kde pořádá SDH Paskov akce pro veřejnost.
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PRO BUDOUCNOST, TO JSOU
I ZÁCHODY PRO HASIČÁRNU

Dětské závody jsou oblíbeným doprovodným programem Hornické desítky ve Frýdku-Místku.

Úroveň jednoho z „nej“
silničních běžeckých
závodů letos pomohla
udržet těžařská nadace

metrů. Desítku na tři okruhy poběží osm stovek lidí, jeden mílařský okruh dvě stovky,“ uvedl někdejší odborář z paskovské šachty Josef Nejezchleba, ředitel akce
a zástupce pořádajícího – atletiky
TJ Slezan.

FRÝDEK-MÍSTEK – Hornická desítka potvrzuje ve svém letošním již
29. ročníku pověst jednoho z nejoblíbenějších českých silničních
běžeckých podniků, na který se
nedoporučuje otálet s přihláškami. Úroveň závodu letos pomohla udržet premiérově také těžařská nadace a nyní jsou na sobotu
1. listopadu volná místa už jen pro
dětské a mládežnické kategorie či
na zdravotní kilometr.
„Už první den v říjnu – měsíc
před startem – se ukázalo, že kapacita závodu na 10 tisíc metrů
je naplněna stejně jako maximální počty účastníků běhu na 3333

Nadace OKD. Tradiční běh je tak
na první listopadovou sobotu připraven opět v plném lesku,“ poznamenal Nejezchleba.
Ředitel NOKD Martin Olša
uvedl, že grant pro Hornickou 10
souvisí s podporou havířských

„V posledních třech letech byl náš běh vyhlášen
mezi desítkou nejlepších v ČR a získali jsme třikrát
v řadě zlatou plaketu od Českého atletického
svazu,“ upozornil zástupce pořádajícího oddílu.
Mezi přihlášenými objevil loňského nejrychlejšího zástupce zaměstnanců těžební společnosti
Antonína Jahna z darkovské šachty i jiné bývalé kolegy. „Těžaři patřili k zakladatelům závodu, nicméně vzhledem k současné situaci v hornictví se stala jedním
z našich hlavních partnerů také

tradic dotýkajících se i společenského života v regionu, což patří k nadačním prioritám. „Běh
ve Frýdku-Místku si naši pozornost zaslouží také proto, že je oblíbenou akcí, která propojuje výkonnostní sportovce na straně
jedné a rodiny s dětmi na druhé,“
nechal se slyšet Olša.

A právě děti a mládež mají
na akci stále ještě šanci!
„Počítáme s tím, že drtivá většina dorazí až přímo v sobotu 1. listopadu na start, nicméně už nyní
evidujeme hromadné přihlášky – například ze škol v OstravěHrabové a polského města Ruda
Śląska. Rádi bychom překonali magickou tisícovou hranici dětských a mládežnických účastníků,“ podotkl Nejezchleba.
Pro chlapce i dívky od ročníků
1998 do 2010 je připraveno celkem dvaadvacet kategorií a trati v délce 836, 300 či 150 metrů.
Mohou běžet i rodiče s dětmi narozenými od roku 2011, a to na
80 metrů. A připraven je též Běh
pro zdraví s Revírní bratrskou pokladnou na 1000 metrů, kdy prvních sedm set na místě přihlášených dostane triko závodu a upomínkové předměty.
Radek Lukša

O společenských akcích na příští rok
Zástupci jednotlivých
kroužků krojovaných
havířů (tentokrát
v civilu) schůzovali
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KARVINÁ – Zdař Bůh! Tímto tradičním hornickým pozdravem zahájil předseda koordinačního výboru Kroužků krojovaných horníků (KKH) na Karvinsku František
Hejda první říjnový čtvrtek setkání v budově Knihkupectví U sv.
Kříže ve Fryštátě. Program schůze byl jasný – naplánovat si akce
pro následující rok 2015 tak, aby
se navzájem nepřekrývaly.
Zájem na tom mají jak samotné KKH, tak těžařská nadace. „Klíčovou informací pro
nás je vědět, kdy, kde a jaký program krojovaných horníků proběhne. Na udržování a prohlubování hornických tradic v regionu se zaměřujeme nejenom
prostřednictvím podpory konkrétních organizací v našich
grantových programech, ale
rovněž z vlastní iniciativy,“ řekla Karolína Drozdová, zástupkyně ředitele Nadace OKD. Ta při-

se totiž bude konat v Havířově.
„Setkání proběhne během slavnosti Havířov v květech v termínu
19. až 21. června,“ podotkl Hejda,
bývalý střelmistr na Darkově
s tím, že symbolem příštího ročníku bude hornický kahan, který
v Českém Krumlově přebral osobně havířovský primátor Zdeněk
Osmanczyk.
aja, uzi

Harmonogram na rok 2015

Druhý říjnový čtvrtek se plánovalo. V čele předseda koordinačního výboru KKH
František Hejda.
spěla na činnost spolku z bývalé šachty František či jubilujícího stoletého kroužku ze Stonavy.
„Rozšiřování podpory těchto aktivit se týká i bývalých zaměstnanců společnosti OKD, kteří působí v různých seniorských klubech,“ poznamenala Drozdová.
„Každý ze zástupců spolků zveřejnil na karvinské schůzce svůj
plán. Bez větších problémů jsme
se na všech termínech shodli,“
usmál se Hejda. V zasedací míst-

nosti panovala dobrá nálada, vše
potřebné se probralo a vysvětlilo.
Řeč se také stočila na Setkání hornických měst a obcí (SHMO), které se letos o posledním zářijovém
víkendu konalo v jižních Čechách,
konkrétně v Českém Krumlově.
Byl to již 18. ročník této tradiční akce, na které pochopitelně zástupci ostravsko-karvinského revíru nechyběli.
Vzápětí se plynule přešlo na příští, už 19. ročník SHMO. Ten

 Barbora
21. 5. – vaječina
6. 6. – vítání léta
11. 7. – zahradní slavnost
12. 9. – vinobraní
 ČSA
31. 1. ples
 Gabriela
13. 6. – zahradní slavnost
 František
4. 7. – zahradní slavnost
 Stonava
20. 2. – hornický ples
27. 6. – zahradní slavnost
19. 7. – pouť Stonava
21. 11. – Barborka
4. 12. – skok přes kůži

PASKOV – Udržovat kulturní
a společenský život v obci včetně
pořádání veřejných akcí pro sousedy
i přespolní a potýkat se přitom
s nedostačující kapacitou toalet?
Tuto choulostivou situaci se rozhodli
za pomoci grantového programu
těžařské nadace Pro budoucnost vyřešit ve Sboru dobrovolných hasičů
(SDH) v Paskově.
„Hasičárna na malém městě či
vesnici znamená jeden ze středobodů zdejšího života. Náš sbor
přitom funguje už od roku 1877,
takže co všechno zde paskovští
dobrovolní hasiči udělali by se
vešlo na hodně dlouhý seznam,“
sdělila pokladnice a hospodářka
SDH Kateřina Nogolová, odpovědná i za projekt nového sociálního
zařízení.
Město nechalo hasičárnu vloni
zrekonstruovat a SDH Paskov, kde
působí například staříčský lokomotivář Dalibor Vágo či důlní záchranář
Karel Bajza, tak získal prostory,
které se rozhodl využít k vybudování
nových toalet. „Na jejich výstavbu jsme však neměli dostatečné
ﬁnanční prostředky. Jejich cena
několikanásobně překračovala náš
celoroční rozpočet,“ poznamenala
Nogolová.

Inspiraci nicméně našli
u Pionýrské skupiny Paskov, která
dříve využila podpory z Nadace OKD
na pořádání kulturního programu. „Jsme z hornického města,
po němž se jmenuje stále fungující
šachta, tak jsme se rozhodli to taky
zkusit a naštěstí se nám podařilo
v grantových programech uspět,“
líčila Nogolová s tím, že už postavili
nové WC přímo na zahradě, kde se
většina akcí odehrává.
Tři kabinky pro dámy, stejný počet
pisoárů pro pány a jedna pánská
kabinka měly ještě v létě svou
premiéru pro návštěvníky paskovské
pouťové slavnosti. „Jako obvykle
jsme zpřístupnili zahradu u hasičárny, kde byl klid k setkávání i možnost
občerstvení,“ dodala hospodářka
SDH čítajícího výjezdovou jednotku
i týmy požárního sportu.
uzi

Nové toalety pořízené díky nadačnímu grantu.

GOROLSKÉ DEPTÁNÍ KAPUSTY
DOLNÍ LOMNÁ – Gorolové ze sdružení
Koliba už mají za sebou další část
těžařskou nadací podpořeného
projektu udržování lidových obyčejů
a řemesel; při takzvanému Roszodu
vraceli v Košařiskách a poté i polském Koniakówě ovce ze salaší zpět
k chovatelům. A na sobotu 25. října
chystají Deptání kapusty v Dolní
Lomné.

„Deptání kapusty je pro našeho
nářečí neznalé šlapáním zelí.
Proběhne v Lomňanském muzeu
a součástí je i seminář o zpracovávání a uchovávání potravin včetně
zelí a pečení regionálních specialit
– placků a kapuśniku,“ informovali
organizátoři ze sdružení Koliba
a Ogniska Goroli Śląskich. Slavnost
šlapání zelí začíná ve 14 hodin. uzi

OTEVŘOU VENDRYŇSKÝ PARČÍK
VENDRYNĚ – Kjej, že to beje panoczku otwarte, kiedy to otwjyrocze? Beje tam co wypić? Bo bych
sie prziszeu na te slawe podziwać…
Těmito slovy se jistý starší obyvatel
Vendryně tázal, kdy proběhne ta
velká sláva v podobě otevření areálu
vybudovaném v projektu „Dětem
pro radost, dospělým k odpočinku“.
Dočká se nejen on, a to v úterý
28. října!

„Je nám ctí pozvat všechny
na otevření parčíku pro hru i relaxaci, vybudovaného v naší obci za podpory Nadace OKD na Čornovském.
Všechno vypukne od 14. hodiny
a za případné drobné nedodělky se
na nás, prosím, nezlobte. Pracovali
jsme na tom ve svém volném čase,“
vzkázal Milan Zakřevský z Klubu
zábavy a sportu Záolší. A i nějaké to
občerstvení zajistí.
uzi

SVĚTLUŠKOVÁNÍ V DOUBRAVĚ
DOUBRAVA – Všechny tajemné bytosti nejen z Doubravy, nýbrž i širokého
okolí, zve obec a zdejší knihovna
na druhý ročník Světluškování, které
se uskuteční v pátek 7. listopadu
od 16 hodin v Národním domě.
Chystá se strašidelný rej, průvod
strašidel či soutěž o „nej“ strašidlo.
„Světýlka a strašidelné převleky
rozhodně s sebou. Už jen proto, že

všechny masky se dočkají nějaké
odměny,“ řekla Šárka Hugáňová
z doubravské radnice s tím, že vstup
na akci, která je součástí projektu
podpořeného Nadací OKD, se
neplatí. To hlavní pak podle ní začne
v 17.30, kdy od Národního domu
vyjde průvod nadpřirozených bytostí
včetně ohnivého muže či strašidelného trubadúra.
uzi

