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SDH Havířov Město
pořádal 26. ročník velké
soutěže malých hasičů,
kteří poměřili své síly
ve třech disciplínách
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Tolik malých hasič
ů
se účastnilo
havířovských
závodů.
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HAVÍŘOV – Ještěže máme tu
Srdcovku, konstatovali zástupci Sboru dobrovolných hasičů
Havířov Město po velkých mezinárodních závodech malých požárníků. Jejich dětská družstva totiž poslední sobotu v únoru nedopadla
v silné konkurenci zrovna nejlépe.
A právě minigrant z Nadace OKD
jim umožní pobyt v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích,
kde nabudou patřičné zručnosti.
„Halová pohárová soutěž mladých hasičů, která je zároveň neoﬁciálním mistrovstvím Čech, Moravy,
Slezska, Slovenska a Polska, se konala v Havířově už po šestadvacáté. Naši mladší žáci se akce takového formátu účastnili vůbec poprvé,
předtím na to neměli věk. Starší žáci
svým způsobem rovněž prvně, protože v dřívějších ročnících startovali ještě v kategorii těch mladších,“
oznámil René Bulava.
Celkem osmašedesát družstev
hasičské omladiny změřilo síly
ve třech disciplínách. „Požární
útok s vodou by nebyl v hale vhod-

SDH Havířov Město pořádal mezinárodní závody mladých hasičů.
Ten ostatně vede – po práci na darkovské lokalitě Důlního
závodu 1 – v SDH Havířov
Město spolu s přítelkyní Janou
Urbancovou, Hanou a Kateřinou
Brokešovými týmy dětí a mládeže. Celkem jde o pětačtyřicet mladých požárníků ve věku od šesti
do osmnácti let. Kromě toho působí v jednotce vedené Emanuelem
Došlíkem jako strojník. „K hasiDo
čům jsem se dostal v roce 2001 náčů
hodou přes kamarády,“ upřesnil.
ho

ný, proto se soutěžilo ve štafetovém běhu dvojic, štafetě 4 krát 40
metrů a uzlové štafetě. Svou roli sehrála nervozita dětí, takže ty naše
mladší skončily na dvaadvacátém
a starší na osmnáctém místě. Vše
se obešlo bez úrazů a o umístění
rozhodly jen sekundové rozdíly,“
líčil Bulava.

To, že Bulava pracuje v OKD,
využil k možnosti získat minigrant z NOKD. „Srdcovka pomůže vyškolit děti na soutěže v požárním sportu. Koncem května je čeká
pobyt v Ústřední hasičské škole, kam jezdí malí i dospělí hasiči
z celé republiky. Naučí se tam hodně,“ doplnil. Spolu s ním ve sboru působí požární technik pro důl
z DZ 2 Zdeněk Chvojka i pracovníci VOKD a Green Gas DPB Lukáš
Daněk a Luděk Najzar. Radek Lukša

Srdcař následuje rodinnou hornickou tradici
Když si nenajdeš robotu, jdeš na šachtu! A jak kdysi nebožtík otec –
někdejší vedoucí OTK z Dolu Darkov – pravil, tak se i stalo. René Bulava
jako mechanik strojů a zařízení s maturitou nastoupil také na darkovskou
šachtu. Prošel úsekem služeb, dělal na pleničkách či přibírkách, pak řidiče
důlních závěsných lokomotiv. Nyní je na dispečinku logistiky. S hornictvím
je ostatně spojena i další část jeho rodiny – děda končil jako technik příprav na Máji/Barboře, máma Sylvie Bulavová pracuje ve vrátnici na Lazech
a strýc Jiří Bulava fárá jako technik v úseku elektro na Darkově.
René Bulava při přípravě štafetové disciplíny na 4 krát 40 metrů.

Těžařská nadace pomáhala i v Modřanech

PRAHA – Od letošního roku
Nadace OKD vyhlásila grantové programy pouze pro hornická města a obce severní Moravy
a Slezska a místní neziskovky.
Přesto na její pomoc hned tak nezapomenou ani v Praze. Obecně
prospěšná společnost Modrý klíč
dostala grant na svou dílnu s chráněnými místy v Modřanech hned
dvakrát.

„Těžařská nadace deklaruje podporu zaměstnávání a vůbec začleňování hendikepovaných do společnosti jako jednu ze svých priorit. A totéž je náplní Modrého klíče, založeného již v roce 1991.
Velmi jsme uvítali podporu v oblasti chráněného zaměstnávání, kterou je jinak problém získat,“ nechal
se slyšet zástupce SPMP Radovan
Netušil.
Modrý klíč se věnuje lidem
s mentálním i kombinovaným postižením a jejich rodinám. „Nyní
máme 115 uživatelů ve věku od tří
do šedesáti let. Poskytujeme jim
služby denního či týdenního stacionáře, zázemí pro speciální mateřskou a základní školu, nabízí-

Modřanská dílna s chráněnými pracovními místy SPMP Modrý klíč.

BROUMOV – Region pískovcových
skal rozkládající se v severovýchodním výběžku česko-polského
pohraničí na Náchodsku sice
nikdy nepatřil k těžařským, nicméně stopy působení Nadace OKD
lze najít i zde. A to na několika
historických barokních kostelech
Broumovska, zachraňovaných
díky programu Pro Evropu.
„S nástupem baroka v osmnáctém století se Broumovsko jako
církevní kraj spravovaný řádem
benediktinů začalo radikálně
měnit. Objevila se spousta
dodnes zachovaných barokních
alejí a slavní pražští architekti,
otec a syn Dientzenhoferové,
svým způsobem přetvořili celou
krajinu. Uzpůsobili ji architektuře,
podle jejich návrhů vznikly zdejší
kostely tvořící unikátní soubor,“
popsal Jakub Děd, koordinátor projektu Pro život kostelů
Broumovska.
Ten se realizuje v režii
Římskokatolické farnosti
v Broumově a sdružení Omnium,
jež od roku 2011 zachraňuje a udržuje (nejen) sakrální
památky, představuje široké
české kulturní dědictví a pořádá
vzdělávací a osvětové programy
pro studenty či veřejnost právě
na téma památkové péče. „Ta
je na Broumovsku, které patřilo
k Sudetům a prodělalo po válce
odsun obyvatel německé národnosti, nutná. Dá se říci, že celá
skupina kostelů je v havarijním
stavu,“ uvedl Děd.
Prostředky na obnovu památek
už čerpá sdružení Omnium ze
státních programů i evropských
fondů. „Nadace OKD poskytla
grant na projektovou dokumentaci, kterou předkládáme, kde
se dá. Jednou ji máme kvalitně
vypracovanou, tak proč nezkoušet
štěstí znovu?“ nechal se slyšet
Děd s tím, že v řadě dílčích kroků
uspěli. Stavební práce provádějí
odborné firmy u všech kostelů
Broumovska, opravují střechy,
krovy, interiéry.

Hendikepovaní vytvářejí i vlastní autorské výrobky – co kus, to originál.
me odlehčovací péči a provozujeme i vlastní dílničku,“ pokračoval
Netušil.
Chráněnou dílnu – podle platných právních předpisů se oﬁciálně nazývá dílnou s chráněnými pracovními místy – otevírali před jedenadvaceti lety. „Máme
zakázky v oblasti jednoduchých
kompletačních prací a balení.
Produkujeme autorské výrobky z bižuterie, textilu i keramiky a ruční papír. Pracuje zde dvaačtyřicet lidí,“ vysvětlil Netušil.
Všichni pracovníci mají částečný úvazek, neboť produktivita
mentálně hendikepovaných není
tak vysoká jako u těch s čistě zdra-

votním postižením. „Stává se, že
čtvrthodinku pracují a tři čtvrtě
hodiny jsou u nás v rámci sociální
služby. Jsme rádi, že jim to můžeme umožnit, vždyť jim práce přináší radost a vidí její výsledky,“ líčil Netušil.
Podpora z Nadace OKD v programu Pro zdraví znamenala pro
Modrý klíč také rozšíření pracovních aktivit a tím lepší konkurenceschopnost na otevřeném
trhu. „Pořídili jsme stroj na balení do smrštitelné fólie, stojanovou
brusku na dřevo a mixér k recyklaci papírového odpadu pro výrobu ručního papíru,“ doplnil zástupce neziskovky.
Radek Lukša

Broumovské barokní kostely patří
k dominantám zdejší krajiny.

Renovované sakrální památky
však samy o sobě „žít“ nemohou.
„Vazbu na společnost už moc
nemají. Církevní duchovní centrum
na Broumovsku asi nevznikne,
nicméně my organizujeme u kostelů či přímo v nich různé aktivity.
Například semináře o varhanách
a barokních freskách či ve spolupráci s Národním památkovým
ústavem cyklus Netušené souvislosti. A tak kostely ožívají. Na akce
chodí od čtyřiceti až po sto lidí,“
dodal Děd.
Radek Lukša

Skály a barokní památky
Adršpašsko-teplické skály
tvořící doslova kamenná města
a Broumovské stěny s rozsáhlými pískovcovými útvary, stolové
hory Bor, Hejšovina a Ostaš,
to vše patří k nejvýznamnějším turistickým atrakcím
Broumovského výběžku.
Samozřejmě kromě barokních
památek, odkazů na dřívější
správce kraje, mnišský řád
benediktinů. Ochránci přírody
hovoří o Broumovsku jako o ekologicky i esteticky jedinečné
oblasti.

Kostely a jejich architekti
 kostel sv. Jiří a Martina
v Martínkovicích (1690–1693;
Martin Allio)
 kostel sv. Anny ve Vižňově
(1719–1728; Kilián Ignác
Dientzenhofer)
 kostel sv. Jakuba Většího
v Ruprechticích (1720–1723;
Kryštof Dientzenhofer)
 kostel sv. Michala
ve Vernéřovicích (1719–1722;
Kryštof Dientzenhofer)
 kostel Všech svatých
v Heřmánkovicích (1722–1724;
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SPMP Modrý klíč
rozšířil svou konkurenceschopnost pořízením
nového vybavení do dílny
s hendikepovanými

EVROPSKÉ PENÍZE ZACHRAŇUJÍ
PAMÁTKY NA BROUMOVSKU
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Na závody natrénují díky Srdcovce

Kilián Ignác Dientzenhofer)
 kostel sv. Prokopa v Bezděkově
(1724–1727; Kilián Ignác
Dientzenhofer)
 kostel sv. Barbory v Otovicích
(1725–1727; Kryštof
Dientzenhofer)
 kostel sv. Markéty v Šonově
(1726–1729; Kilián Ignác
Dientzenhofer)
 kostel sv. Marie Magdaleny
v Božanově (1735–1743; Kilián
Ignác Dientzenhofer)

