Nadace

OKD

21. ledna 2016 číslo 3 ročník 46

www.nadaceokd.cz

Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí

Renovovali vyhořelou stolárnu

SRDCAŘI SI DÁVALI NA ČAS,
ŽÁDOSTI JICH POSLALO 89

Vedení montánního
skanzenu v levé části
objektu instalovalo také
novou expozici – věnuje
se historii a vývoji
důlní dopravy

KARVINÁ – 23.52 v pátek 15.
ledna – takový
kový byl čas doručení
poslední žádosti
ádosti
o minigrant
nt
z těžařské
nadace.
Přišla
pouhých
osm minut před
uzávěrkou!!
„Docelaa
to charak-terizuje letošní
tošní
přístup patronů
atronů projektů, pravděpodobně
vděpodobně kvůli
vlastnímu pracovnímu vytížení
si nechávali podávání Srdcovek
na poslední chvíli. Donášeli
je především osobně, největší
nápor jsme měli poslední čtvrtek
14. a pátek 15.,“ sdělila nadační
ředitelka Karolína Preisingerová
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OSTRAVA – Těsně před dokončením je kompletní rekonstrukce
jedné z nejstarších budov v hornickém skanzenu Landek Park.
Původní konírnu postavenou
na předlomu 19. a 20. století – nynější stolárnu – zničil v roce 2012
požár. Od té doby ji správa areálu neustále opravovala. Finišovat
s těmito pracemi jí umožnila
i těžařská nadace.
Po uzavření Dolu Anselm (Urx)
objekt sloužil k mnoha účelům.
Skladovali zde mj. neveřejný depozit muzea, posloužil k podnikání obchodníka s oleji i práci uměleckého kováře. „Právě za posledního nájemce skoro do základů
vyhořel. Oheň zcela zničil pravou
část, u levé podstatně poškodil
střechu,“ informoval ředitel areálu Lumír Plac.
Obnova této kulturní památky, jak upozornil, už vyšla na té-

je sezonní lidová restaurace zkolaudovaná předloni. Těší se hojné návštěvnosti, zejména cyklisté projíždějící Landekem si na ni
zvykli. Letos ji otevřeme na jaře
současně se zahájením cyklistické
sezony,“ pokračoval.
Vznikla tady i nová expozice
důlní dopravy. „Kde jinde bychom
ji měli umístit než v bývalé maštali? Vždyť koně byli svého času
základním dopravním prostředkem na povrchu i v dole. Expozice
na panelech popisuje vývoj důlní dopravy od původní historie
žentourů a koní až po současnost
s důlními lokomotivami,“ líčil ředitel Landek Parku.
V expozici důlní dopravy si už hráli i návštěvníci Dětského dne OKD.

Jedna z nejstarších staveb
Pomineme-li pravěké chýše
původních obyvatel petřkovického kopce, patří dnešní
stolárna k nejstarším stavbám
na Landeku. Původně vznikla
jako konírna, později maštale
měř dvanáct milionů korun. Díky
tomu se stolárnu podařilo uvést
do podoby z roku 1900. „Nadace

doplnila také kočárovna. Po nahrazení koní mechanizací
a automobily se budova změnila
na stolárnu, dále k ní přistavěli
sušárnu dřeva. Vedl z ní i most
na někdejší třídírnu uhlí.
OKD z operativního fondu přispěla na zrestaurování původních
příček a zvláštní omítky z hrubě
zatažených cihel, které odpovídají
typickému industriálnímu stylu,“
upřesnil Plac.
Při jednom podle něj opravili i dříve zazděná okna, nyní dokončují vnitřní prostory. „Budovu
jsme rozdělili na dvě části. V levé

„Nadace OKD nám
pomohla s obnovou
kulturní památky
spojené právě
s hornictvím,“
poznamenal
ředitel areálu.
V pravé části stolárny naplánovali celoroční restauraci s otevřenou kuchyní (ty jsou v Ostravě stále naprostou výjimkou). Návrh vypracoval uznávaný architekt Josef
Pleskot. „Hotovo bude do dubna,
tím celkovou rekonstrukci završíme. Stolárna stojí na prohlídkové trase hornického skanzenu, ale
poslouží i všem ostatním návštěvníkům,“ dodal Plac.
Radek Lukša

s tím, že žádostí napočítali
celkem 89.
Většina
z nich se týká
Vě
podpory
volnočasopod
vých
vý sportovních aktivit
tiv dětí a mládeže.
„Těší
„T nás, že Srdcaři
myslí
m na zdraví,
pohyb
a kondici.
po
A samozřejmě
rovněž
s
jejich zájem, minigranty
jsou nejoblíbenějším
ne
nadačním programem.
Cítíme srdečný
srdeč přístup patronů
k neziskovému sektoru i jejich
vděčnost za podp
podporu,“ nechala se
slyšet Preisingerová.
Žádosti posoudí komise a posléze správní rada nadace. Výsledky
zveřejní ve středu 10. února, což je
datum, odkdy úspěšní žadatelé smí
zahájit své projekty.
uzi

MUZIKANTSKÝ PLES Vol. 6
KARVINÁ – Sál domu PZKO
ve Fryštátě bude hostit poslední
lednovou sobotu Muzikantský
ples. Pořádající Iniciativa dokořán
k němu přidala Vol. 6, což v hudebnické hantýrce znamená šesté
pokračování.
„Můžete se těšit na welcome
drink, kapelu Manatees Friends,

občerstvení, tombolu,“ upřesnili
organizátoři a podtrhli charitativní
stránku akce. Výtěžek z bálu půjde
na pořízení speciálního kočárku pro
malého Davídka z Petrovic u Karviné
trpícího dětskou mozkovou obrnou.
Lístky je možno pořídit pouze přes
rezervaci na www.dokoran.info/
ples, a to až do 27. ledna 2016. uzi

PREMIÉROVÝ BÁL ADAMA

Stolárna v hornickém skanzenu v roce 2012 po požáru.

Dnešní podobu kulturní památky umožnila i podpora z těžařské nadace.

OSTRAVA – AUT není OUT. Pod
tímto heslem pořádá spolek
ADAM – Autistické děti a my
svůj premiérový benefiční ples.
Proběhne v pátek 26. února v hudebním klubu Garage v Martinově
od 20 hodin.

Program? Swingová kapela
Big Blast! Band, tribute Elvise
Presleyho, tři různé taneční show,
vystoupení Trapnomagie s herci
Staré Arény (jeden z nich, Šimon
Pliska, bude moderovat) a také
beneﬁční tombola.
uzi

Česká jednička na Jadranu
Moře slev, výhod a novinek pro celou rodinu v roce 2016
NEJVĚTŠÍ VÝBĚR DESTINACÍ

PLACENÍ DOVOLENÉ ZAMĚSTNANECKÝMI POUKÁZKAMI

FIRST MINUTE SLEVY AŽ 45 %

NÁSTUP NA DOVOLENOU KDYKOLIV

DĚTI ZDARMA

DOVOLENÁ S PROGRAMEM V „NEPTUN KLUBU“

EXPRESNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA NA JADRAN

BEZPEČNÉ DESTINACE

Nejširší nabídka hotelů, penzionů, apartmánů, kempových domků
a lodí. Více než 550 pobytových míst na Jadranu.

Do 29.2.2016 bezkonkurenční slevy za včasný nákup.

Až 3 děti zdarma ve vybraných pobytových místech.

Nejrychlejší autobusová doprava z Ostravy, Brna, Prahy a Českých
Budějovic přímo na Makarskou rivieru bez dalších zastávek.

SodexoPass, FlexiPass, Le Cheque Dejeunér, Accor services,
Benefit management.

Možnost nástupu na pobyt i jiný den než v sobotu.

Celodenní animační program pro rodiny s českými animátory.

Při výběru pobytových míst dbáme především na Vaši bezpečnost
a pohodlí.

NEJVÍCE NÁSTUPNÍCH MÍST V ČR
Více než 70 nástupních míst v celé ČR.

SLEVY PRO SKUPINY

7/SML. HBC15/16

Zvýhodněné ceny i pro malé skupiny s 8 a více osobami.

Nejlepší cestovní kancelář 2015 dle hlasování veřejnosti

www.ckvt.cz

800 567 567

