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Hornická desítka:
Vytrvalci z JM Demolex
ze slovenského Bardejova
neměli konkurenci, získali
zlato, stříbro i čtvrté místo
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FRÝDEK-MÍSTEK – Partnerství
s Nadací OKD znamenalo jednu
z mála podstatných změn v zaběhnutém scénáři Hornické 10,
jejíž 29. ročník se konal v tradičním termínu první sobotu v listopadu. Organizace i úroveň totiž zůstaly špičkové, závodníků i diváků dorazilo opět více,
mezi ženami jako obvykle vyhrála Petra Kamínková a celkové prDopoledne patřilo na akci podpořené Nadací OKD dětem a mládeži.
venství z loňska obhájil Ruslan
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Hornické 10 za rodinu Kržinových
počet více než úctyhodný,“ nechal
Frýdek-Místek a těžařskou nadaz ostravské Lhotky. Ráno běžely své
se slyšet Nejezchleba s tím, že zácí až po její mateřskou společnost
kategorie děti, dvouletý Vít i čtyřletá
stupci Slezanu se neztratili. Mají
OKD. Ta zapůjčila stan, kde dětem
Ivanka (ta dokonce potřetí). Desítku
sedm vítězství, pět druhých a jeda mládeži vydávali čipy, a věnovala
pak absolvoval za 50 minut a 12
no třetí místo.
také něco do soutěže o věcné ceny.
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mílařský závod – pak absolvovala Běh pro zdraví zaštítěný jiným
z partnerů, Revírní bratrskou pokladnou, zdravotní pojišťovnou.
Zdravotní kilometr si zaběhlo 784
lidí. Do závodu na 3333 metrů se
jich přihlásilo 192 a na 10 000 metrů pak 760. Dohromady se akce zúčastnilo 2689 běžců.
Nejspokojenější se vraceli do Bardejova atleti z oddílu JM
Demolex. Ukrajinský běžec v jeho
barvách Pechnikov zvládl desítku stylem start–cíl v čase 30 minut a 10 sekund. Druhý skončil jeho krajan a klubový parťák
Volodymyr Jurčuk (30:24), třetí Jakub Zemaník (30:35) z SSK
Vítkovice a čtvrtý bardejovský
Tibor Sahajda. Ženská jednička
Kamínková z Olomouce měla čas
35:43.
Radek Lukša

sekund táta Ivan Kržin (37). „S hornictvím sice nemáme nic společného, ale Hornickou 10 celá rodina
miluje. Přitáhli jsme na ni i některé
známé. Je to nejen sportovní podnik,
ale i příjemné místo setkávání,“
nechali se slyšet Kržinovi.
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výkony běžců i zábava diváků s rodinami

Jaroslav Čechmánek u přístavku s posezením vedle tenisových kurtů.

TENISTÉ Z PALKOVIC MAJÍ
NOVÉ ZÁZEMÍ S POSEZENÍM
PALKOVICE – Symbolické podpory
na dálku od wimbledonské hvězdy
Petry Kvitové se po dokončení rekonstrukce areálu dostalo tenistům
z Palkovic na Frýdecko-Místecku.
A mnohem reálnější podoby poté
nabyla pomoc od Nadace OKD prostřednictvím programu Srdcovka.
Vedle nových kurtů si díky ní postavili kryté posezení i s přístavkem pro
uskladnění vybavení.
„Chybělo zázemí pro hráče a jejich doprovod, stejně jako možnost
schovávat se před nepřízní počasí
a místo, kam ukládat věci,“ upřesnil
Jaroslav Čechmánek, předseda TJ
Sokol Palkovice i jeho tenisového
oddílu. Ten v současné době čítá
pětačtyřicet členů, přičemž drtivou
převahu mají děti žijící v této obci.
Na dvou dvorcích hrají také klienti
Vejmělkovy tenisové akademie.
„Těžařská nadace je jediná, která
umožňuje uvést v život projekty,

jako byl ten náš. Nemá ani složitou
administrativu. Jsme za minigrant
velice vděčni. Doslova nám vytrhl trn
z paty. Lépe se nám budou pořádat
i turnaje,“ řekl Čechmánek s tím, že
materiál na stavbu si sháněli sami
a veškeré práce prováděli svépomocí. Přístavek s krytým posezením
využívají tenisté od září.
uzi

Na dvou nových dvorcích v Palkovicích trénuje i tenisová akademie.

Profáral většinu šachet OKR
Zatímco u Sokolů z Palkovic působí
Jaroslav Čechmánek (50) osmnáct
let, u Green Gas DPB Paskov pracuje už sedmadvacet let. Během té
doby fáral na naprosté většině jam
v ostravsko-karvinském revíru.

Ruslan Pechnikov z oddílu Demolex Bardejov zopakoval loňské prvenství.

3542 hodin dobrovolníků na labyrintu ve Vendryni
Výsledek celého
projektu je nyní
na očích doslova
všem projíždějícím
obcí vlaky, auty či
na kolech

tak Karpentné, Třince či
uskutečňování projektu
Bystřice,“ sdělil Milan
Dětem pro radost, dospěZakřevský z KZaSZ
lým k odpočinku... proZaolší, čítajícího tucet
bíhajícího pod taktovkou
nadšenců ochotných měKlubu zábavy a sportu
nit věci k lepšímu.
Zaolší (KZaSZ) a za podNadace OKD jim v mipory Nadace OKD.
nulosti poskytla již gran„Vypočítali jsme si, že
ty na projekty Táhneme
kdyby tohle všechno děza jeden provaz (hřišlal jediný člověk v klasictě na beachvolejbal a mikých
osmihodinových
VENDRYNĚ – Kolik je třenikopanou) a Zahrada
šichtách, zabralo by mu
ba času, aby se z nepěknéplná zábavy a odpočinto 447 dnů včetně sobot,
ho, nečistého plácku vyku (hřiště u školky) přímo
nedělí a svátků. U nás se
tvořilo nevšední a atrakv Zaolší. „Domovská
však prostřídalo
tivní místo? Přesně 3542
obec nám začala
na devět desítek
hodin! Tolik odpracobýt malá, a proto
dobrovolníků.
vali dobrovolníci u nájsme expandovali
Jak obyvadraží ve Vendryni v loTolik malých habrů
do Vendryně, kde
tel Vendryně,
kalitě Čornovské při
vysadili do labyrintu
měli u nádraží
na Čornovské
pozemek sloužíve Vendryni.
cí v posledních letech leda tak k ostudě,“ vysvětlil Zakřevský.
A
nyní
je
tedy
na Čornovské parčík s přírodním bludištěm, posezením, hřištěm, pískovištěm i arboretem se stromy mapujícími původní beskydské kultury. „Už
při výstavbě se zastavoVyhlídka nad posezením v labyrintu, který dotvoří habříky, až
vali cyklisté projíždějící
dorostou.
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Velká sláva ve Vendryni, kde na Čornovské vybudovali zajímavý areál.
po takzvané Werkové magistrále vedoucí z Návsí
k železárnám v Třinci, zajímali se, co tam chystáme,
a někteří dokonce přiložili
ruku k dílu,“ poznamenal
Zakřevský.
Labyrint – ačkoliv živé
ploty ze zakrslého stromoví ještě nedorostly požadované výšky – je rovněž
viditelný z vlaků ve stanici Vendryně či aut na výpadovce Ostrava–Žilina.
„Během jeho budování jsme přidali i jednu původně neplánovanou věc.
Stříšku nad posezením
jsme doplnili zábradlím

a schůdky, a vznikla tak
i vyhlídka na areál z výšky,“ zakončil Zakřevský.
Těžařská nadace má
projekt Dětem pro radost, dospělým k odpočinku… za vzorový příklad
toho, co dokážou lidé vytvořit, když spojí své nadšení a síly. „Klub zábavy
a sportu Zaolší byl schopen nejen sehnat prostředky od obce a partnerů, ale
také svépomocí vybudovat
toto fajn místo, které začne
sloužit nejen obyvatelům
Vendryně,“ řekl za Nadaci
OKD Nikola Vavrous.
Radek Lukša

GOROLI DEPTALI KAPUSTU
I PRO JEDNU Z NÁVŠTĚVNIC
DOLNÍ LOMNÁ – Deptání kapusty
v Dolní Lomné v projektu Dědictví
Karpat podpořeném Nadací OKD
se poslední říjnovou sobotu setkalo
s takovým zájmem veřejnosti, že
třináctiletá dvojčata Elenka a Jura
Koždoňovi našlapala zelí nejen pro
pořádající spolek Koliba, ale také
pro jednu z návštěvnic.
„Táňa Marszalková z Dolní Lomné
nás poprosila, jestli bychom jí nenadeptali taky. Rychle si doběhla pro
zelí a všechny potřebné ingredience,
chtěla to do menšího kameninového
soudku, asi pětadvacetilitrového.
Rozumí se, že jsme jí zelí natlačili,“
popisoval předseda gorolského
sdružení Josef Straka.
Pro veřejnou ukázku nicméně
gorolové připravili metrák zelí, čerstvého a poctivě očištěného. „Střídali
jsme se potom s Honzou Koždoněm,
jehož děti kapustu deptaly, u krouhací stolice. Ženy chystaly česnek
a koření. Začali jsme ve dvě odpoledne, končili v pět. Bečka byla plná
skoro po okraj,“ líčil Straka.
Elenka s Jurou nadeptali stolitrový sud zelí, které v minulosti tvořilo
základ jídelníčku gorolů. „Takové
množství ale mívali bídní bezzemci,
na dobrém gruntu kvasily i pětisetlitrové bečky kapusty. Ta naše bude

hotová na Vánoce, a po Silvestru
neznám nic lepšího než kapuśnicu
na spravení,“ poznamenal Straka.
Kyselé zelí ve spolku Koliba spotřebují společně. „Na seminářích,
různých akcích, stejně jako členských schůzích přijde vhod. Uvaří se
kapuśnica nebo zelo, dobří susedi
donesou jelita, ten kobzol pak už
najdeme,“ řekl předseda s tím, že
těžařská nadace se stala jejich
partnerem pro udržování lidových
obyčejů.
uzi
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Petra Kamínková pravidelně vyhrává Hornickou 10 v ženské kategorii.

Začínal jako zámečník – opravář
důlních strojů, poté ve funkci mechanika zaváděl nově vyvinuté stroje a zařízení a zaškoloval osádky
obsluhující vrtné soupravy. Nyní je
mistrem střediska dílen a údržby.

Elen Koždoňová při gorolském deptání kapusty.

