červen 2012

Magazín pro občany Frenštátska a Rožnovska

Z první ruky

OKD podporuje
rozvoj
Frenštátska

Co nejvíc komplikuje každodenní život
občanům Frenštátska? A jaké problémy je v místě jejich
života nutné v první
řadě řešit? Nechtěli
jsme se opírat o pocity a emoce, ale
mít své kroky podložené tvrdými daty.
Proto jsme nechali v polovině loňského
roku vypracovat výzkum veřejného mínění, kde jsme se mimo jiné ptali více než
tisícovky obyvatel Frenštátu a okolních
obcí právě na tyto otázky.
Získané informace mohly leckoho
překvapit. Více než čtvrtina respondentů
viděla jako největší problém stav dopravní infrastruktury, přes 17 % dotazovaných trápí nedostatečná občanská
vybavenost (školy, obchody, hřiště), 12 %
lidí vidí největší problém v nezaměstnanosti a nejistotě na trhu práce a 8 % obyvatel mikroregionu považuje za největší
problém dění okolo Dolu Frenštát.
Rozhodli jsme se na tato zjištění reagovat a zřídili na podzim loňského roku
Fond na podporu Frenštátska a Rožnovska, přičemž dominantní podpora
z 20 miliónů korun, jež jsme se pro něj
na následující čtyři roky rozhodli vložit,
bude směřovat právě do oblastí, které
trápí místní obyvatelé nejvíc.
Zájem o podporu obecně prospěšných
projektů předčil naše očekávání. Jsme
rádi, že neziskové organizace i obce vidí
v OKD spolehlivého partnera, s jehož pomocí je možné zkvalitnit život v jejich obci.
O prvních podpořených projektech
si můžete přečíst na posledních dvou stranách bulletinu. A jak žádat o podporu?
Neváhejte využít k tomu určený formulář
na webu www.dulfrenstat.cz
Petra Mašínová
ředitelka pro PR a komunikaci
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Nejasnosti okolo staveb
v areálu Dolu Frenštát
Střet mezi stavebním
a horním zákonem
komplikuje společnosti
OKD správu ložiska

Občané Frenštátska se v poslední době
setkávají s velkým množstvím informací
týkajících se staveb v areálu Dolu Frenštát. Mnohé z nich jsou zkreslené, některé zaujaté pro tu či onu stranu a nepopisují reálnou situaci. O co tedy v případě
těchto objektů jde?
Na začátku 80. let minulého století
probíhaly přípravné práce k hloubení
jam Dolu Frenštát. K tomuto projektu
bylo třeba připravit i potřebnou infrastrukturu. Jako generální dodavatel
stavby byla tehdy vybrána společnost
VOKD, která byla zároveň majitelem
objektů souvisejících se stavbou dolu.
Ty byly zkolaudovány v 80. letech minulého století. Tedy v době, kdy měly
být podle původních předpokladů
dokončeny otvírkové práce, provizorní infrastruktura měla být zbourána
a nahrazena definitivními budovami,
které měly sloužit při plánované těžbě.
V projektu však došlo z několika důvodů ke zpoždění a ke stavbě definitivního zázemí pro vlastní činnost dolu již
nedošlo.
V roce 1990 přestal být projekt financován státem a situace okolo staveb
v jeho areálu se ocitla ve vakuu, kdy
nepanovala shoda, co s areálem a budovami v něm dál. Nejednoznačný stav
panoval až do roku 1994, kdy bylo rozhodnuto o konzervačním režimu. Účastníkem tehdejšího řízení byl i stavební
úřad města Frenštát pod Radhoštěm.
Budovy nutné pro zajištění konzervačního režimu dolu, jak ho definuje
platná legislativa, odkoupila společnost
OKD od VOKD v roce 2005.

Před několika měsíci pak stavební úřad
ve Frenštátu pod Radhoštěm zamítl žádost
OKD o prodloužení povolení ke stavbám,
u nichž uplynula doba jejich trvání a které
jsou potřebné pro zajištění konzervačního
provozu dolu ve smyslu báňských předpisů. Společnost OKD se odvolala ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje,
který toto odvolání zamítl.
V celé situaci tak dochází ke střetu
v legislativní oblasti mezi stavebním
a horním zákonem. Horní zákon totiž
OKD přisuzuje povinnost pečovat o ložisko, zabezpečit jeho ochranu a zajistit
bezpečný konzervační provoz dolu, což
není bez odpovídající infrastruktury
možné. Těžařská firma proto plánuje podání správní žaloby.
Některé budovy v lokalitě, které mají
v mnoha případech platné kolaudační
povolení na dobu neurčitou, společnost
OKD pronajímá místním podnikatelům
k provozování jejich činnosti.

8.6.2012 13:40:02

Co znamená průzkum
ložiska v okolí Frenštátu?
V září loňského roku oznámila společnost OKD svůj záměr
prozkoumat zásoby uhlí a plynu v okolí Frenštátu pod
Radhoštěm, aby získala nezbytné informace a objektivní
údaje pro rozhodování o budoucnosti dolu. Firma se zároveň
zavázala, že průzkum nebude mít žádný vliv na životní prostředí
a obyvatele, kteří žijí v okolí ložiska.
Z následných reakcí je jasné, že to, co
chybí v první řadě, jsou nezkreslené
informace a vyjasnění toho, co je oním
průzkum vlastně míněno. Naším cílem
je poctivě vyjasnit naše záměry, aby lidé
disponovali korektními informacemi vycházejícími ze skutečnosti.
Co se pod slovem průzkum v případě zveřejněného plánu společnosti OKD
skrývá a jaké by měl dopady na život
v obcích na Frenštátsku?

Co je to průzkum?

Společnost OKD plánuje zhruba 900 metrů pod zemí vybudování přibližně kilometr dlouhé průzkumné chodby, která bude
navazovat na existující důlní díla. Není
tedy nutné ani budování nových staveb
na povrchu, ani hloubení jam. Důl Frenštát se totiž skládá ze dvou jam o hloubce
903 a 1088 metrů, které jsou propojeny
na úrovni 1. patra na kótě 442 metrů.
Průzkum by měl trvat zhruba čtyři
roky. Z toho rok bude vyhrazen na technickou přípravu, dva roky na vlastní ražbu a půl roku na vyhodnocení výsledků.

Proč je průzkum potřeba?

Z řady kritiků zní opakovaně protesty:
Proč to chce OKD dělat? Má přece informací dost, průzkum v minulosti proběhl
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a v současnosti jde jen o skrytou přípravu těžby. Nezbývá, než vysvětlovat. Ano,
v minulosti proběhl základní průzkum
ložiska. Na konci 60. a v průběhu 70. let
bylo realizováno 65 vrtů z povrchu, které potvrdily výskyt rozsáhlých ložisek
černého uhlí, a díky nim stát v roce 1976
rozhodl o výstavbě dolu. Ta byla zahájena ještě téhož roku.
Nicméně výsledky průzkumu jsou
více než třicet let staré a nedostatečně komplexní pro rozhodování o další
budoucnosti dolu. Společnost OKD se
chce podívat pod zem a provedením
průzkumných prací zpřesnit a doplnit
informace o rozsahu a kvalitě zásob uhlí
a plynu, jejich uložení a geologických
podmínkách v dole.

Nejde o přípravu těžby

Průzkum není přípravou pro těžbu
a není to ani technicky možné. Například profil průzkumné štoly je menšího rozsahu a ani hypoteticky ho není
možné kvůli technickým parametrům
využít pro dobývání uhlí. S ním společnost OKD navíc aktuálně nepočítá
a o další budoucnosti dolu chce firma
se zainteresovanými subjekty diskutovat až po ukončení průzkumu, kdy
bude mít k dispozici aktuální a nezpochybnitelná data.„Technologie, které
chceme při průzkumu využít, jsou zcela odlišné než ty, jež bychom potřebovali pro těžbu uhlí. Stejně tak všechna potřebná povolení jsou v případě
průzkumu a těžby zcela jiná. A především – jako dceřiná firma veřejně obchodovatelné společnosti se musíme
a chceme chovat seriózně. Když lidem
i státu říkáme, že usilujeme o průzkum, máme na mysli právě průzkum.
S těžbou nemají naše aktivity nic společného,“ tvrdí generální ředitel OKD
Klaus-Dieter Beck.

Je z hlediska generace našich dětí důležité podrobně
prozkoumat, jak zásoby uhlí a plynu vypadají a zda
vůbec někdy v budoucnu se s nimi dá počítat?
27 %
spíše ano

23 %
určitě ano

20 %
spíše ne

30 %
určitě ne

Zdroj: STEM, 911 respondentů z Frenštátska, červen 2011

8.6.2012 13:40:05

Lidé ve Frenštátě mají
kvalitní pitnou vodu,
i díky OKD
Jakou vodu pijí obyvatelé
Frenštátu pod Radhoštěm
a Trojanovic? Odkud a jakým
potrubím teče do jejich bytů
a domů? Odpověď na tyto
a další otázky mnohé překvapí.
Ale nejdříve se podívejme
trochu zpátky v čase.
Jakou vodu pijí obyvatelé Frenštátu pod
Radhoštěm a Trojanovic? Odkud a jakým
potrubím teče do jejich bytů a domů?
Odpověď na tyto a další otázky mnohé
překvapí. Ale nejdříve se podívejme trochu zpátky v čase.
Do roku 2011 Důl Frenštát provozoval
vlastní vodovodní potrubí pro veřejnou
potřebu a dodával vlastní vyrobenou
a upravenou povrchovou vodu z nádrže
Lubina jako vodu pitnou, nejen těm, kterým se voda ztratila zahájením výstavby
Dolu Frenštát, ale i do vodovodních sítí
SmVaK, a.s., ze kterých byly zásobeny
lokality města Frenštát pod Radhoštěm.
Touto vodou byl zásoben i samotný Důl
Frenštát.
Voda byla dodávána potrubím velkých profilů, z nichž nebyl dostatečný
odběr, v důsledku toho stála a při teplém počasí nevykazovala dobrou kvalitu. Odebíraná povrchová voda z nádrže
Lubina při zvýšených a intenzivních
přívalových deštích byla navíc nepoužitelná k úpravě na vodu pitnou. Za těchto havarijních situací důl proto pitnou
vodu nevyráběl a byl povinen provádět
náhradní zásobování prostřednictvím
cisteren. Za těchto podmínek byla firma
vystavena kontrole a sankcím Krajské
hygienické stanice.
Tento stav se firma rozhodla řešit
ve spolupráci s Frenštátem pod Radhoštěm a s provozovatelem vodovodních sítí
SmVak, a.s. Proto byla na podzim roku
2009 zpracována pro město projektová
dokumentace „Revitalizace vodovodního potrubí Dolu Frenštát“. Cílem byla
v první etapě oprava potrubí protažením
stávajícího potrubím s menším profilem,
v dalších dvou etapách mělo jít o opra-
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ilustrační foto

vu dvou tlakových stanic a výstavbu
třetí v lokalitě Papratná, včetně napojení na vodovod a připojení přípojek NN.
Projekt měl zároveň sloužit městu Frenštát pro získání dotací z evropských fondů a urychlenou opravu vodovodů.
Společnost OKD se kvůli korozi
ocelového potrubí velkých profilů rozhodla sama opravit potrubí ve svém
vlastnictví. V červnu roku 2011 byla
zahájena oprava vodovodu tak, že bylo
stávajícím potrubím protaženo potrubí menšího profilu. Oprava skončila

ke konci loňského roku, kdy došlo
k napojení vodovodu OKD na Ostravský oblastní vodovod, z něhož jsou
obyvatelé Frenštátu zásobováni kvalitní pitnou vodou.
Rekonstruovaný vodovod ve vlastnictví OKD tak slouží kromě zásobování
areálu dolu k zásobování pitnou vodou
obyvatel Frenštátu a Trojanovic včetně
napojení na vodovodní síť společnosti
SmVaK, a.s., a plně nahrazuje bývalou
vlastní výrobu pitné vody z přehrady
Lubina v úpravně vody Dolu Frenštát.

Co vy osobně vidíte jako největší problém Vaší obce a okolí,
co je potřeba bezprostředně a naléhavě vyřešit?
doprava, silnice, chodníky, kamióny

27 %

6%
kanalizace, ČOV

17 %
školy, obchody, hřiště, kultura

4%
životní prostředí

12 %
nezaměstnanost, pracovní místa

neví

doly, těžba

8%

nic

6%
6%

Zdroj: STEM, 911 respondentů z Frenštátska, červen 2011
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OKD: moderní a odpovědná
ﬁrma s perspektivou
do budoucna
Práce pod zemí při těžbě černého uhlí se v uplynulých
letech výrazně změnila. Společnost OKD prošla dynamickou
proměnou, která z ní udělala moderní a perspektivní firmu
s doly vybavenými špičkovými technologiemi.
nasazení nových technologií se zvýšila
produktivita a efektivita těžby. Ale především: zvýšila se bezpečnost při práci
v dolech. „Díky špičkovým technologiím dokážeme těžit uhlí v hloubkách
a podmínkách, kde to předtím nebylo
reálné, čímž jsme pro OKD otevřeli perspektivu na dalších několik desítek let

dopředu,“ říká ředitel OKD pro strategii
a rozvoj Ján Fabián.

Bezpečnost na prvním místě

Firma si uvědomuje, že lidé jsou nejcennějším kapitálem, který má. Na prvním
místě tedy stojí jejich bezpečnost při
práci stovky metrů pod zemí. V letech

Ačkoliv si spousta lidí v dalších regionech republiky stále myslí, že uhlí se
těží pod Ostravou, horníci ho rubou sbíječkami a lopatami nakládají do vozíků,
které pak tlačí k těžní věži, realita je zcela odlišná.
Kdo by chtěl vidět horníka, jak se
sbíječkou v ruce doluje ze sloje černé
zlato, musel by se vrátit do Ostravy 60.
let minulého století. I zde se ale postupně nastupovala mechanizace v podobě
dobývacích kombajnů, pluhů, výztuží
a dalších technologií.

Doly s nejmodernějšími
technologiemi

Společnost OKD vyhlásila v roce 2008
Program optimalizace produktivity, který skončil v uplynulém roce. V jeho rámci byly doly firmy vybaveny nejmodernějšími razicími a dobývacími komplexy
od špičkových světových výrobců, ale
také od zkušených dodavatelů z našeho
kraje, jako jsou například FERRIT ze Starého Města u Frýdku-Místku, ostravská
firma FITE nebo opavský Ostroj. Celková
investice dosáhla téměř 10 miliard korun, jednalo se tedy o jednu z největších
investic v kraji po roce 1989. V důsledku
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Horníci byli v průběhu programu SAFETY 2010 vybaveni nejmodernějšími ochrannými a pracovními pomůckami.

2008–2010 byli všichni zaměstnanci
vybaveni novými osobními pracovními
a ochrannými pomůckami. „Půlmiliardová investice do této oblasti byla tím
nejlepším, co jsme mohli udělat. Bezpečnost zaměstnanců je pro nás naprostou
prioritou. Hospodářské úspěchy nemohou nahradit bezpečnost a zdraví našich
lidí,“ říká ředitel pro HR a rozvoj revíru
Radim Tabášek. Další mechanizací se
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navíc daří snižovat fyzickou náročnost
práce. Díky investicím do technologií
došlo ke zlepšení pracovního prostředí.
„Například prašnost se podařilo v některých lokalitách snížit až o 60 %,“ dokládá na konkrétním příkladu Tabášek.
To, že doly OKD jsou bezpečné jako nikdy předtím, dokládají klíčové ukazatele
v oblasti bezpečnosti práce. Počet úrazů se
v roce 2011 meziročně snížil o 8 % (z 271

na 248) a úrazová četnost jako mezinárodně uznávaný parametr bezpečnosti práce
(počet hodin pracovní neschopnosti/1 milion odpracovaných hodin) klesla na 7,82,
což je nejméně v historii firmy.
Program PERSPektiva 2015 stanovuje
jako cílovou hodnotu úrazové četnosti
v roce 2015 číslo 5 a těžaři jsou rozhodnuti realizovat veškerá opatření, aby byl
tento cíl splněn.
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Na nejnáročnější závod
planety s podporou OKD
Nejlepší Sportovec roku 2011 Svatopluk Božák z Rožnova pod Radhoštěm vstoupil
do letošní sezóny s podporou společnosti OKD jako generálním partnerem.
fornské a nevadské poušti, kde teploty
atakují tropickou čtyřicítku. Pak přijdou
dlouhé roviny a pláně, tak dobře známé
z amerických filmů. Říká že, šest dní se
jen šlape, potom teprve závodí,“ říká cyklista. Závod startuje 13. června v Ocean Side v Kalifornii, cíl je v Annapolis
v Marylandu. Cyklistův tým odletěl
do USA 6. června. Svatopluk Božák si
dal za cíl dojet do jedenácti dnů.
Že vzal cyklista přípravu na nejtěžší
závod své kariéry opravdu vážně, potvrzuje i fakt, že v květnu absolvoval náročný závod okolo Slovinska. Oproti loňsku
si polepšil o čtyři místa a dojel na v mimořádně silné konkurenci zahraničních
profesionálů vynikající osmé příčce. Během závodu musel zvládnout převýšení
více než 13 000 metrů a ujet 1188 kilometrů. To zvládl ve vynikajícím čase jeden den, třiadvacet hodin a dvaačtyřicet
minut. Slovinský úspěch bral cyklista
jako skvělé nastartování závodního režimu před cestou do USA.
Všichni, kdo mají zájem získat
více informací, mohou navštívit web
www.svatabozak.cz
Cyklistický ultramaratonec chce letos
jako první Čech absolvovat nejnáročnější závod planety Race Across America
(RAAM), během kterého musí projet
USA ze západního pobřeží na východní.
Sportovec, který jako jediný ze světové špičky není profesionálem, přiznává,
že bez výrazné podpory sponzorů by
nebylo možné tuto náročnou misi uskutečnit. „Našel jsem ale výzvu OKD pro
žadatele o příspěvek z Fondu na rozvoj
Frenštátska a Rožnovska, což je region,
kde žiji. Bez sponzorů by tak nákladná
cesta nebyla uskutečnitelná a za jejich
pomoc velice děkuji. Vždyť neletím
sám. Budu mít osmičlenný tým s lidmi
schopnými řídit za mnou doprovodné
vozidlo, navigovat, servisovat, masírovat, starat se o jídlo a pití. Málokdo si
uvědomuje, jak náročné je celý projekt
připravit po organizační a logistické
stránce. Teprve pak je možné skutečně
závodit, “ vysvětluje Božák.
Limit pro zdolání celé vzdálenosti je
stanovený na dvanáct dnů. Podle statistik do cíle dorazí necelá polovina startujících. „Celkem jde v přepočtu o 4800
kilometrů. První dva dny pojedu v kali-
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Na folklorní slavnosti do Lhotky
pod Ondřejníkem s OKD
Osmnáctý ročník populárního folklorního
festivalu Sochovy národopisné slavnosti,
který se každoročně koná ve Lhotce pod Ondřejníkem, získal podporu společnosti OKD
z ﬁremního Fondu na podporu Frenštátska
a Rožnovska. Akci každoročně navštíví více
než tisíc diváků a vystupuje na ní několik
set členů jednotlivých souborů.
Folklorní soubory z regionu i zahraničí se
do obce sjedou poslední prázdninový víkend.
Celý program bude jako tradičně zahájen
shromážděním u pamětní desky místního
sběratele lidových písní a tanců, zakladatele
lhoteckého národopisného souboru Pilky
a řídícího učitele místní školy, Vincence
Sochy. Po ukončení oﬁciálního programu
bude následovat jako vždy lidová veselice s hudbou, zpěvem a tancem v podání
zúčastněných souborů.
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Fond na podporu
Frenštátska vzbudil
zájem obcí i spolků
Výzkumy veřejného mínění v uplynulém roce ukázaly, že
lidé na Frenštátsku považují za největší aktuální problém
nedostatečnou infrastrukturu nebo její nedobrý stav, případně
špatnou občanskou vybavenost obcí pro volnočasové aktivity.
Lidem chybí hřiště a místa, kde by mohli trávit volný čas.
To byl jeden z impulsů proto, aby společnost OKD na podzim loňského roku
založila Fond na podporu Frenštátska a Rožnovska, jehož prostřednictvím mohou obce ležící v dobývacím
prostoru Dolu Frenštát nebo spolky

vyvíjející v nich svou činnost, žádat
o finanční podporu svých obecně prospěšných projektů. Společnost OKD
na ně vyčlenila 20 miliónů korun pro
období čtyř let. O příspěvek mohou žádat obce, na jejichž území zasahuje do-

bývací prostor Dolu Frenštát, sdružení
a spolky obcí, jejichž součástí jsou obce
v této lokalitě, případně organizace působící v těchto obcích. Více informací a formulář žádosti je možné nalézt
na http://www.okd.cz/cz/nas-region/.
Po několika měsících existence fondu
je jednoznačně vidět, že zájem o podporu
ze strany OKD je velký a první projekty
se úspěšně rozjely. Ať již jde o sérii turnajů v halovém fotbale dětí v Čeladné nebo
olympiádu dětí a mládeže, kterou hostil
Moravskoslezský kraj. S prvními žádostmi přišly obce, které čekají na příchod
jara a možnost využít prostředků na výstavbu, případně opravy infrastruktury.
Například obec Lhotka po Ondřejníkem
připravuje díky pomoci z Fondu na podporu Frenštátska opravu stometrové
chodníku vedoucího k mateřské školce
a kulturnímu areálu, který je každoročně dějištěm mnoha společenských akcí,
z nichž nejvýznamnější jsou Sochovy národopisné slavnosti. Ty se budou na konci srpna konat již po osmnácté.

Společnost OKD podpořila Arsenal Cup,
největší sérii fotbalových turnajů pro děti
a mládež u nás
Poslední lednovou neděli odstartoval
v kryté sportovní hale v Čeladné největší seriál fotbalových turnajů Česka
i Slovenska a probíhat bude uvnitř
i na venkovním hřišti v této podhorské
obci po celý letošní rok. Děti od pěti let
až po dorostence v jednotlivých kategoriích bojují o vítězství také díky podpoře projektu ze strany OKD.
„Je to největší akce svého druhu
u nás. Seriál turnajů probíhá od ledna každý měsíc do konce roku. Nejčastěji se bude hrát v únoru, březnu,
listopadu a prosinci, prostě v období
vhodném pro halový fotbal. V létě se
přemístíme na venkovní hřiště v Čeladné. Na turnajích, na rozdíl od běžných zápasů, dostanou prostor skutečně všichni hráči. Zájem dětí i rodičů je
obrovský,“ říká manažer rožnovského
klubu FK Arsenal Lubomír Rybenský,
který akci organizuje. Kromě Čeladné
se turnaj hraje i v hale s umělým trávníkem v Korni kousek za hranicemi se
Slovenskem.
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Společnost OKD kromě finanční
podpory, která je využita především
na organizaci turnaje a pronájem
haly, motivuje malé fotbalisty i věcnými dary pro ty nejlepší. „Nejlepší
brankář, střelec i hráč každého turnaje od nás dostane fotbalový míč. Ale
upomínkovou drobnost máme připravenou vždy pro všechny účastníky
turnaje,“ říká zástupce OKD Marek
Síbrt.
Série turnajů je určena především
pro kluby věnující se práci s těmi nej-

menšími fotbalisty a hledajícími nové
naděje. Účastní se proto nejen regionální týmy, ale i družstva z dalších
krajů nebo ze Slovenska.
„Smysluplně strávený volný čas
dětí považujeme za mimořádně důležitý pro jejich budoucnost. Vzhledem k vysoké loňské účasti v prvním
seriálu Arsenal Cupu přispějeme naší
podporou k tomu, že několik tisíc dětí
bude moci trávit po celý rok aktivně
víkendy. Třeba se mezi nimi objeví
i nový Milan Baroš,“ říká Síbrt.
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Olympiáda v Beskydech
s podporou OKD
Díky Fondu na podporu Frenštátska a Rožnovska bojovaly děti
o cenné kovy stejně jako na opravdové olympiádě
Vše vypuklo slavnostním ceremoniálem včetně zapálení olympijského ohně
a zpěvu hymny 29. ledna v ostravské
ČEZ Aréně. Frenštát pod Radhoštěm byl
kromě závodů ve skocích na lyžích dějištěm jednoho z medailových ceremoniálů,
který se odehrál poslední lednový den
za mrazivého večera přímo na náměstí.
Akce je projektem Českého olympijského výboru. Ten pořádá letní či zimní
hry ve vybraných krajích. „Mladí lidé poznávají nejen olympiádu a její hodnoty,
ale i běžný olympijský den – potkávají se
na ubytování, v jídelně, při závodech či
ceremoniálech. Ukazujeme jim, že cesta
na vrchol začíná už v útlém věku,“ prohlásil předseda ČOV Milan Jirásek.
Společnost OKD věnovala na památku
všem účastníkům praktický dárek. Teplé
nákrčníky s jejím logem, které se dají používat také jako čepice. Podle ohlasů se
malým olympionikům náramně hodily.
Vždyť na Pustevnách se i v poledne sportovalo ve více než patnáctistupňovém
mrazu.

Na přelomu ledna a února hostil Moravskoslezský kraj Hry V. zimní olympiády
dětí a mládeže. Do Beskyd a Ostravy se
sjelo více než 1 300 mladých sportovních nadějí, které bojovaly o olympijské
medaile se stejnou vervou, jak to známe z her jejich dospělých vzorů. To vše
mohlo proběhnout také za podpory společnosti OKD, která v rámci svého Fondu na podporu Frenštátska akci podpořila a stala se jejím hlavním partnerem.
„Akce tohoto typu jsou pro náš region
velmi přínosné. Přitáhnou k němu pozornost, zvýší jeho prestiž a oživí cestovní
ruch, protože kraj navštíví lidé, které by
to jinak ani nenapadlo. Protože společnost OKD jako největší moravskoslezská
firma a zaměstnavatel cítí za náš kraj odpovědnost, jsme rádi, že jsme mohli být
u toho. Navíc dlouhodobě podporujeme
aktivity s důrazem na zdraví životní styl

a sport. V případě mladých lidí to platí
dvojnásob,“ vysvětlil důvod podpory ze
strany OKD Marek Síbrt.
Závodilo se na skokanských můstcích ve Frenštátě pod Radhoštem, areály na Bílé a Pustevnách patřily lyžařům,
biatlonistům, běžkařům a snowboardistům. Ostravské haly hostily hokejisty,
rychlobruslaře či krasobruslaře. Jako doplňkové sporty byly zařazeny rovněž šachy a disco dance.
Olympiáda dětí a mládeže se v České republice uskutečnila popáté a vždy
v jiném regionu. Zatímco na „dospělácké“ olympiádě mezi sebou soutěží státy,
na této to byly jednotlivé kraje. Moravskoslezský se podle počtu medailí umístil na pátém ze čtrnácti. Nejlépe si vedla
výprava Libereckého kraje, která nasbírala třináct zlatých, šest stříbrných a dvanáct bronzových medailí.
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