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Hornická oslava se neobešla bez programu s Nadací OKD

KARVINÁ – Nadace OKD přichystala
na Hornické slavnosti 2018 opět program zaměřený především na nejmenší návštěvníky Parku Boženy
Němcové. V jejím nadačním městečku se uskutečnila soutěžní cesta
po stanovištích celkem dvaceti partnerských organizací s plněním jednoduchých úkolů. Spolupracoval
na tom i darkovský důlní elektrikář
a srdcovkový patron sboru dobrovolných hasičů z Karviné-Hranic Edvard
Sznapka.
„Děti na stanovištích plnily různé
sportovní i vědomostní úkoly. Jejich
úkolem bylo například zdolávat překážkovou dráhu, nasadit hasičskou
hadici na hydrant, namalovat správně obrázek, skládat puzzle, nebo
správně uhodnout, co je na fotkách.
Pro soutěžící jsme měli nachystáno spoustu krásných sportovních
i jiných odměn, které poskytlo také
OKD. Nejvíce šly na odbyt nadační
batohy a skládací lahve na vodu, jimiž jsme vybavovali budoucí školá-
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Neziskové organizace
využily prezentace
ve fryštátském parku
také k vlastnímu
náboru, který pořádají
vždy se začátkem
školního roku

ky. Dětem se líbilo i rozdávání balonků či drobných hraček a velký
úspěch měly i deskové hry,“ konstatovala nadační ředitelka Karolína
Preisingerová.
Odměn se podle ní vydalo přes
šest stovek a balónků skoro pět set.
„Návštěvníky nadačního městečka
potěšilo i testování smyslů v tajemných bednách, kde po hmatu poznávali předměty uvnitř. Skládalo se také
obrovské nadační puzzle s hornickou
tématikou a hudebním fandům posloužil dřevěný megaxylofon,“ pokračovala administrátorka nadačních
programů Kateřina Tůmová Blablová
s tím, že řada neziskových organiza-

SVÁTEK HORNÍKŮ
SLAVILI I PASKOVÁCI
STAŘÍČ – Útlum – Jih (ÚJ) si rovněž
připomínal zářijový hornický svátek.
A to první pátek v měsíci tradičním
uctěním památky kamarádů, kteří
ztratili své životy při zdejších důlních
neštěstích. Květiny k pamětní desce
ve Staříči a pomníčku v Chlebovicích
položili závodní Ivan Šimek a závodní
inspektor bezpečnosti práce Jindřich
Lettovský.
Následovala porada techniků
na Olešné, jejímiž hlavními tématy
se stala oblast bezpečnosti a plnění

Překážková dráha od karvinských atletů.

Nadace OKD pobavila ve svém městečku.

harmonogramu přípravy dolu na technickou likvidaci. Neformální částí
programu pak byl bowlingový turnaj,
v němž si vedl nejlépe vedoucí oddělení
technologické projekce Petr Bartík.
Ve stejné sportovní disciplíně soutěžili Paskováci také o týden později
na odborářské oslavě svátku havířů
ve Frýdku-Mísku, které se zúčastnilo
osmatřicet zaměstnanců ÚJ. Vítězem
tohoto sportovního odpoledne se stal
povrchový zaměstnanec servisních
provozů Miroslav Novák.

Neziskovek se zúčastnilo celkem dvacet.
cí – vzhledem k začínajícímu novému
školnímu roku – využila Hornických
slavností i k náborovým akcím.
„Od všech účastníků organizačního týmu máme pozitivní ohlasy.
Celkově jsme rádi, že se akce líbila
a byli její součástí, protože bez nich by
městečko nikdy nevzniklo. Zároveň
jsme vděčni za každou pomoc. Velký
dík proto patří našim pomocnicím,
které s námi v městečku celou dobu
byly,“ doplnila členka nadačního
týmu Ladislava Poláková. Letošní
slavnosti se podle ní, Preisingerové
i Tůmové Blablové vydařily. Nic
na tom neměnila i chvilková průtrž
mračen.

Jízda na ponících po nadačním městečku.

Darkovský elektrikář u hasičů
Horníci nebyli jen mezi návštěvníky slavností ve fryštátském parku. Aktivně se
na programu pro své kolegy, jejich rodiny
a potomky i ostatní účastníky Hornických
slavností 2018 podílel Edvard Sznapka.
„Stejně jako vloni jsme využili možnost
prezentovat náš SDH i jeho činnost, a to
především na poli požárního sportu
s hasičskými mládežníky. Děti jsme
nechali probíhat tunelem používaným při
soutěžních disciplínách CTIF, dále rozmotávaly a smotávaly hadice, nasazovaly
je na proudnice či hydrant, montovaly
spojky,“ popisoval náměstek starosty

Sboru dobrovolných hasičů Karviná
– Hranice. Sznapka – důlní elektrikář
na Darkově – se stal jeho srdcovkovým
patronem potřetí. Díky jeho přičinění

koupili hraničtí hasiči motorovou požární
stříkačku pro dětské družstvo, stany
(které letos použili i na Hornických
slavnostech) ceny do uzlařské soutěže.
A také nové čerpadlo do stříkačky; to
pořídili za odměnu získanou Sznapkou
po loňském vítězství v soutěži Nadace
OKD o Srdcaře roku. „Díky prezentaci
na hornických slavnostech se rodiče
více zajímají o hasičské kroužky pro
děti. Nejmenších členů máme teď okolo
dvaceti,“ poznamenal Sznapka, jehož
dcera Martina Gerlichová začala v SDH
Edvard Sznapka u hasičského stanoviště. Karviná-Hranice vést právě mládežníky.
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Památku obětí uctili závodní Ivan Šimek (vlevo) a ZIPB Jindřich Lettovský.

KARVINÁ – Ve fryštátském parku
nechyběli na zářijové oslavě hornického
svátku ani hráči prvoligového klubu odkazujícího se na zeleno-černé havířské
barvy, tradiční spojení s těžaři i partnerství s její firemní nadací. Ve stánku
MFK Karviná se zejména soutěžilo
s kopačákem a měli zde i fanouškovský obchod s propagačními předměty
s logem týmu.
Od pěti hodin odpoledne pak proběhla autogramiáda s hráči, na kterou
dorazil brankář Martin Berkovec, záložník Lukáš Budinský a útočník Tomáš
Wagner. „Zájemců o podpisy a focení
se objevovalo dost. Převažovaly děti,
ale setkali jsme se i s dospělými, kteří
se vyptávali a přáli nám hodně štěstí
v lize,“ komentovali účast na Hornických
slavnostech 2018.
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Hornické slavnosti s prvoligovými fotbalisty

Karvinští fotbalisté na Hornických slavnostech 2018.

Za branami OKD

27. září 2018 | www.okd.cz

7

Minigranty opět pomohly
pořadatelům letních táborů

Poznávací zájezd SPMP Karviná do Jeseníků.

SPMP Karviná: Poznávací zájezd
i rehabilitační pobyt díky NOKD
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KARVINÁ – Judisté, horolezci, fotbalisté, florbalisté a samozřejmě turisticky
orientovaní skauti či vodáci z hornického regionu vzpomínají na letošní
prázdninové tábory, které opět probíhaly za minigrantové podpory těžařské nadace. A samozřejmě většinou
i osobní účasti – pokud to tedy jejich
pracovní situace na šachtách dovolovala – patronů ze společnosti OKD.
„My jsme byli v Železné u Vrbna
pod Pradědem třetím rokem,“ popisoval horník z rubání na ČSM
František Vlašic tábor pod hlavičkou Moravskoslezského klubu judo
z Karviné. Působil tam jako vedoucí a také kuchař. Se čtyřmi desítkami malých judistů strávil čtrnáct dní,
přičemž využíval volna o prázdninové výluce. Spolu s ním tam byl i elektrikář z ČSA Roman Bielczyk a vyřazení horníci z čeleb a rubání Petr
Rabas a Petr Hruška. „Náplní tábora bylo samozřejmě judo, ale zvládali
jsme i výlety, túry či soutěže,“ poznamenal Vlašic.
Do oblasti Českého ráje naopak zamířili členové Horolezeckého oddílu Beskyd Karviná. „Byl jsem tam jen
dva dny z deseti, protože fárám v totálním nonstopu a v létě bylo málo lidí
a hodně dovolenek,“ nechal se slyšet
lokomotivář důlní dopravy z Darkova
Luboš Kováč. Jeho první Srdcovka
umožnila rodičům malých horolezců
levnější soustředění. Jeho účastníci
byli v kempu Beskyd, za nímž se hned
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Chlapům ze šachet
nestačilo jen získat
Srdcovku z Nadace OKD,
sami se se svými oddíly
a kluby pobytů účastnili

KARVINÁ – Šestým rokem spolupracuje
dispečer ze stonavské šachty Ján Sitai
s karvinskou pobočkou Společnosti pro
podporu lidí s mentálním postižením
(SPMP) ČR. Díky minigrantu z tohoto
roku vzpomínají klienti této neziskovky
na letní zájezd s názvem Poznáváme
krásy a řemesla naší vlasti.
„Honza se na přípravě poznávacího
zájezdu podílel a osobně se i zúčastnil.
Vydali jsme se na Jesenicko, první

Nadace OKD opět podpořila letní tábory.
rozkládal terén vhodný k tréninkům.
„Slezli jsme i skálu, která byla ve filmu
Jak dostat tatínka do polepšovny. Tam
se jmenovala Dračí zub, zatímco její
oficiální jméno zní Skaut,“ líčil Kováč.
Skauti, ti ostatně vyrazili díky
Srdcovce na tábor rovněž. „Střídáme
to, jeden rok je putovní, druhý stálý. Letos byli v Sedle u Jindřichova
Hradce na stálém vodáckém. Hned
vedle něho měli rybník a lodě,“ uvedl
koordinátor dopravy ze šachty ČSA
Viliam Ergie. Ten je skautem od druhé poloviny osmdesátých let minulého století a u Junáků ve Středisku
Evžena Cedivody v Karviné má statut veterána. Jeho syn Adam naopak
takzvaného staršího člena, rovera.
„Kluk pochopitelně tábořit byl, mně
to nevyšlo kvůli práci,“ podotkl Ergie.
Záchranář ostravské HBZS Radim
Zurczek si kvůli letnímu pobytu
dětí z 3. Pionýrské skupiny Orlová
v Řepicích u Strakonic vybral čtr-

Pionýři z Orlové při sjíždění řeky Otavy.

náct dní dovolené. „Tábory pořádám
už devatenáct let. Bývám tam hlavním vedoucím, zdravotníkem a vykonávám řadu dalších funkcí,“ popsal s tím, že mezi více než šedesáti účastníky byla také jeho manželka (táborová hospodářka) i dcery,
dvojčata Simona a Kateřina (začínající oddílové instruktorky) . Pionýři
na jihu Čech sjížděli na raftech a kánoích řeku Otavu, vyráželi na výlety, navštěvovali hrady i zámky, učili se komunikaci morseovkou a vázání uzlů, policisté pro ně připravili
ukázky své zásahové jednotky i psovodů... „Minigrant nám umožnil pronájem nově vybudované táborové základny, kde jsme tábořili poprvé,“ doplnil Zurczek.
Šedesát dětí měl i Albrechtický fotbalový kemp, jehož účastníci nejezdili nikam daleko. Vše se odehrávalo ve dvou turnusech přímo v areálu albrechtického FK Baník. „Kromě
domácích jsme tam měli i děcka z MFK Havířov, TJ Petřvald, FC
Baník Ostrava. Z prvoligového klubu za námi přijel i fotbalista Daniel
Holzer, který byl pro malé hráče velkou motivací a musel jim podepisovat spoustu předmětů a dresů,“ informoval Lukáš Hawlasek s tím, že
Srdcovku vyřídil už podruhé. A to
jako lokomotivář kolejové důlní dopravy na šachtě ČSM-Sever. Po práci se Hawlasek začal věnovat v FK
Baník Albrechtice tréninku předpřípravky (klukům ve věku pěti až šesti
let), vyhledávání nových talentů pro
FC Baník Ostrava a pořádání klubových akcí pro děti i jejich rodiče.

Došlo i na sportovní aktivity.
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Zvířata v akci, zahradní slavnost
v domově seniorů Pohoda v Orlové

Sokolnické ukázky na zahradní slavnosti.

Vybrat si můžete z pozemků
v těchto lokalitách: Karviná

ry je v těch nejmenších věcech a radovat se z nich,“ líčila Třasková.
Těžařská nadace se na zajištění akce, na níž k úplné spokojenosti
publika vystoupil i taneční klub Joy
z DDM Orlová a proběhla tombola,
podílela svým grantem. Zúčastnila
se jí také její ředitelka Karolína
Preisingerová.

Seniorům se představili i cvičitelé pejsků.

Doly, Lazy, Louky, Darkov, Ráj,
Doubrava, Stonava,
Horní Suchá, Orlová.
Neváhejte nás kontaktovat,
rádi vám poradíme.
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ta Orlová, Domov Vesna z Orlové
a polská zařízení Miejski dom pomocy społecznej z Rybniku a Dom pomoci społecznej z Gorzyc. „Cílem našeho projektového dne bylo vyhledat
drobné radosti a potěšit se jimi. Ohlas
zahradní slavnosti se zvířátky nás
ujistil, že senioři se stále umí zadívat
do krásné přírody, vidět kolik nádhe-
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ORLOVÁ – Domov seniorů Pohoda
v Orlové, mezi jehož uživatele patří řada bývalých horníků i příbuzných zaměstnanců zdejších šachet,
hostil zahradní slavnost podpořenou
Nadací OKD. Její název vypovídal
o všem: Zvířata v akci!
„Vystoupili u nás sokolníci ze skupiny Vancoš, jež kromě ukázek výcviku hovořili zajímavě také o způsobu života dravých ptáků. Neméně
poutavé bylo představení canisterapeutického týmu z Bohumína, který
předvedl nejen terapeutické, ale i záchranářské možnosti cvičených pejsků. Pomyslnou třešičkou na dortu se
pro přítomné stalo vystoupení orlovské kynoložky Renáty Radovesnická
s psím šampionem Sashimimem
Expertem Absolutem,“ popisovala
pracovnice domova pro seniory Hana
Třasková.
Na zahradě Pohody podle ní nebyli jen zdejší klienti, pozvání na akci
totiž přijaly i partnerské organizace – Domov pro seniory Kamenec ze
Slezské Ostravy, Sociální služby měs-

zastávkou se stala sklárna Jakub, kde
nám předvedli dobovou výrobu skla.
Neméně zajímavá byla návštěva středověkého hradu Sovinec. Pradědova galerie v Jiříkově nakonec účastníky nadchla
svými dřevěnými sochami v životní
velikosti i různými druhy betlémů,“ popisuje Jiřina Roubalová za SMPM. Srdcaře
z OKD považují v této organizaci za skvělého garanta a výborného kamaráda
– byť Sitai sám nemá handicapovaného
potomka. Pro neziskovku pracuje díky
svému (již penzionovanému) kamarádovi ze šachetního dispečinku Františku
Šípkovi.
Nadaci OKD pak děkuje SPMP
Karviná nejen za minigrant na poznávací
zájezd, ale i za grant obdržený v programu Pro region. „Ten nám umožnil vzít
klienty na týden do rodinného hotelu
U studánky v Horní Lomné. Při pobytu
zaměřeného na rehabilitaci, relaxaci
i environmentální výchovu probíhaly
masáže, koupání v bazénu odpočinky
ve vířivce, procházky po okolí, ale
i workshopy zaměřené na posílení jemné motoriky. Navštívili jsme i zážitkové
centrum Ursus s muzikoterapií a zahradou všech smyslů,“ dodává Roubalová.
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