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Těžařská nadace oslavovala deset let své činnosti

Výkonný ředitel OKD Antonín Klimša při blahopřání k 10. narozeninám těžařské nadace.

Program v rodinném duchu
Nadační administrátorka Kateřina
Tůmová Blablová upřesnila, že při
organizování oslav 10. výročí založení
vycházeli z podstaty své činnosti – vzájemné spolupráce a takřka
rodinných vztahů s podpořenými neziskovými organizacemi. V programu,
jehož smyslem bylo rovněž poděkovat
všem partnerům a spolupracovníkům
Nadace OKD, se představil Spolek
svatá Barbora starající se o hornické
sirotky, Podané ruce z Frýdku-Místku

Nadační ředitelce Karolíně Preisingerové gratuloval i provozní ředitel
OKD Pavel Hadrava.

Srdcovkový patron frýdeckých dobrovolných hasičů Milan Žabčík.

Důchodci z OKD si velmi považují podpory
– bez ní by kluby zanikaly
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sirotky opravdu výrazně. „Díky těmto prostředkům umožňujeme dětem z Barborky
studovat v celé České republice, ale
také v Polsku či Dánsku. A dále trávit
společné chvíle na víkendových akcích,“
vysvětlovala Furendová s přáním, aby
těžařská nadace svou bohulibou činnost
provozovala spoustu dalších let.

Adraiana Furendová

a Sbor dobrovolných hasičů Frýdek,
jenž díky minigrantu slaví úspěchy při
pořádání soutěží v požárním sportu.
O zpestření slavnostního večera se
postaraly tanečnice z oddílu mažoretek Michelle Karviná a nechyběl
samozřejmě ani obrovský narozeninový dort. Ten krájel společně předseda
správní rady Nadace OKD a finanční
ředitel OKD Michal Sládek a náměstek moravskoslezského hejtmana Jiří
Navrátil.

Finační ředitel OKD Michal Sládek (vlevo) a náměstek hejtmana MS
kraje Jiří Navrátil při krájení dortu.

Barborka: Prostředky z nadace
dáváme zejména na studium dětí
KARVINÁ – Nikomu
není lhostejný osud
dětí, jimž zahynul
táta při práci
na šachtě. A proto
hned od založení
podporovala
Spolek svatá Barbora
Nadace OKD rodiny
z Barborky. Více sdělila tajemnice spolku
Adriana Furendová, která sama prošla
touto těžkou životní zkušeností.
„Barborkovským dítětem jsem se stala před více než jedenácti lety. Po smrti
táty – horníka v Dole Doubrava – se mi,
sestře i naší mamince dostalo velké
pomoci. Barborka, jak ji všichni, kteří
se okolo spolku pohybují, říkají, nám
umožnila postavit se zase na nohy. Já
i sestra jsme díky ní dostudovaly vysoké
školy,“ popisovala Furendová.
Za největší přínos nicméně označila
skutečnost, že se její rodina mohla
na společných akcích setkávat s ostatními dětmi a maminkami a sdílet společný
osud. „Staly jsme se součástí velké barborkovské rodinky. Proto se nám podařilo
překonat nelehké období po smrti táty,“
uvedla Furendová, jež se před čtyřmi lety
stala tajemnicí spolku. Začala tak podle
svých slov alespoň částečně splácet dluh
Barborce, za to, že se o ně postarala.
Nadace OKD, jak zdůraznila, v posledních deseti letech podpořila hornické

poskytující canisterapii a osobní asistenci, Iniciativa Dokořán z Karviné
organizující kvalitní kulturní akce,
Cirkus trochu jinak z Ostravy bavící
veřejnost artistickými kousky, Dům
na půli cesty Heřmánek z Karviné pomáhající mladým bez zázemí a ohroženým dětem, Koordinační výbor
důchodců OKD sdružujícího vysloužilé zaměstnance a zaměstnankyně
šachet, Dům kultury v Orlové zajišťující zábavu obyvatel haví řského města

li dostatek prostředků,“ poznamenala
Preisingerová s tím, že za heslo si nadace zvolila slogan Buď dobrý!
Výkonný ředitel OKD Antonín
Klimša vyslovil přesvědčení, že kredit těžařské nadace bude nadále růst
a popřál jí, aby i v příštím desetiletí
patřila mezi největší a nejlepší podporovatele neziskového sektoru v kraji
i republice vůbec. „OKD za svůj dlouhý život zakládala spoustu institucí.
Tou nejmladší je OKD Nástupnická,
která bude pokračovat v hornické
činnosti jako součást našeho reorganizačního plánu. Druhou nejmladší je pak Nadace OKD a v pořadí třetí Spolek svatá Barbora. Přeji proto
nadaci, aby dobře vycházela se svými mladšími sestrami, a aby trojice OKD, Nástupnická, Nadace OKD
a Barborka tvořily v budoucnosti silné uskupení při podpoře rozvoje regionu,“ uvedl Klimša.
Zdůraznil také, že Nadace OKD při
pomáhání lidem v městech a obcích
kraje, zlepšování jejich života, rozvíjení
duchovních a humanitárních hodnot,
podpory vzdělávání, životní prostředí,
sportovních a kulturních aktivit, zdravotních či sociálních služeb stála u zrodu stovek dobrých nápadů a projektů.
„Dnes proto sice nadace spolupracuje s celou řadou partnerů, nicméně jejím pomyslným rodičem stále zůstává těžební společnost OKD. A já jí chci
popřát úspěšné vykročení do další desítky, v níž už ji rovněž čeká její plnoletost, a v neposlední řadě i hodně nových
úspěšných projektů a spokojených lidí,
pro něž zodpovědně dělá svou práci,“
doplnil Klimša.

HAVÍŘOV – Nadace OKD vznikala pod
hlavičkou firmy, jejíž zaměstnanci
jsou velmi pyšní na své profesní tradice a dodržují je. Proto bylo od počátku jasné, že bude myslet i na hornické
důchodce. Vysloužilý štajgr v rubání
a závodní báňský záchranář Dolu
František Karel Bajtek prozradil jak.
„Koordinační výbor důchodců OKD
spolupracuje s Nadací OKD celých
deset let její existence a já osobně jí
vděčím za všestrannou pomoc našim
členům. Sdružujeme šestadvacet
organizací a klubů důchodců a také
několik dalších spolků bývalých
zaměstnanců například rekultivací,
dopravy, automatizace řízení. Tyto
organizace mají více než osmdesát
tisíc členů a příznivců z řad členů
rodin či občanů v místě svého sídla.
Bez podpory z Nadace OKD by přežily
velmi těžko,“ uvedl.
Koordinační výbor důchodců
OKD, jak upřesnil, se za přispění
těžařské nadace také snaží zachovat
činnost spolků, které ztratily zázemí
mateřských šachet nebo provozů
(zejména z důvodu jejich likvidace). „Činnost těchto organizací je
zaměřená především na udržování
hornických tradic, společenské
a kulturní vyžití, podporu nemocných nebo postižených a na pietní
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HORNÍ SUCHÁ – Ve všech dřívějších či
nynějších programech Pro zdraví, Pro
radost, Pro budoucnost, Pro Evropu,
Sídliště žije, Srdcovka a Pro region
podpořila dohromady 2035 projektů částkou více než 312 milionů korun.
Toho dosáhla od svého založení Nadace
OKD, která koncem ledna oslavila
v Dělnickém domě desáté narozeniny.
„Nadaci zakládala OKD jako ﬁrma s dlouholetou tradicí a silnou vazbou na region proto, aby přinesla novou
perspektivu a rovněž světové standardy
společenské odpovědnosti, které jsou
obvyklé v mezinárodním podnikatelském prostředí. Úkol svědomitě, systematicky a nanejvýš transparentně rozdělovat prostředky získané od jednotlivých dárců po celou dobu plní a neupustí od toho ani v budoucnu,“ řekla její
ředitelka Karolína Preisingerová.
Ta zdůraznila, že i přes těžké období
pro české hornictví a společnost OKD,
zůstává těžební ﬁrma jejím hlavním
partnerem. „Pořád jsme největší soukromou nadací v moravskoslezském
regionu. V jeho podpoře můžeme pokračovat navzdory omezeným možnostem OKD, jelikož jsme v lepších časech hospodařili odpovědně a uspoři-
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Výkonný ředitel OKD
Antonín Klimša popřál
jubilantce, aby spolu
s OKD, Nástupnická
a Spolkem svatá Barbora
tvořila silné uskupení při
podpoře regionu

Karel Bajtek děkoval NOKD za hornické důchodce.

vzpomínky na důlní neštěstí – například na Dukle, Františku, Barboře,“
konstatoval Bajtek.
Popisoval i konkrétní příběh dlouholeté hospodářky a účetní výboru

Lenky Dulové, která po mozkové
příhodě částečně ochrnula a zůstala
sama v nedostavěném domě. „I v jejím případě nám nadace pomáhá
ulehčit její život,“ zakončil Bajtek.

