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Sbírka
rodiny zpět,
obětí Karviná
z ČSM
Tradicepro
se vrátila
vynesla
přes 2,7slavnosti
milionu korun
zažila Hornické
OKD
sbírka začala hned následující den
po tragédii – v pátek 21. prosince
2018 – a finanční dary na bankovním
účtu okamžitě přibývaly,“ popisovala
Preisingerová s tím, že se zapojili jak
jednotlivci, tak firmy či instituce. A to
z Česka i Polska. Dárci v průměru posílali dvoutisícové částky.
Získané peníze těžařská nadace
jednorázově rozdělí mezi manželky,
družky a děti třinácti horníků, kteří
přišli o život v důsledku výbuchu metanu, jenž postihl porub a čelbu v oblasti 29. sloje na severní lokalitě stonavské šachty. „Potřebujeme nyní
především zjistit údaje o pozůstalých
příbuzných. To bude mít vliv na výši
finančního daru, protože si uvědomujeme, že například náklady čtyřčlenné rodiny jsou daleko vyšší než
u dvoučlenné. Naší společnou snahou
je, aby finanční dary byly předány v co

závodů a jiní krojovaní zaměstnanci, jakožto členové havířských spolků nejprve uctili na Univerzitním náměstí ve Fryštátě památku horníků,
kteří při výkonu svého povolání ztratili to nejcennější, vlastní životy.

FOTO: Eduard Kijonka

ké prosincové mimořádné události
na ČSM-Sever. Její ředitelka Karolína
KARVINÁ – Společnost OKD pořádaPreisingerová informovala, že bezla v sobotu 2. září v Karviné tradiční
mála 1400 dárců přispělo dohromady
oslavu profesního svátku – Hornické
2slavnosti.
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Předseda představenstva a výkonný
ředitel OKD, a.s. poHornické
44 letech
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opouští
firmu
ké
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slavnosti OKD

Ing. Boleslav Kowalczyk
po vzájemné dohodě s jediným
akcionářem
OKD 1- Boleslav
Ředitel
Důlního závodu
společností
PRISKO - že
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studia
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za posledstavily se partnerské ﬁrmy a subjekněž fryštátský farář Przemysław
na Dole ČSM-Sever, které si vyžání roky náročné práce, kdy nakonec
ty (AWT, Revírní bratrská pokladna,
Traczyk při bohoslužbě v kostele
dalo 13 lidských životů a i v této nestanul v samotném čele společnosHornicko-geologická fakulta VŠBPovýšení sv. Kříže, kam se účastnízáviděníhodné krizové situaci obti, jež mezitím prošla obtížným obTUO, Střední škola techniky a služeb
ci pietního aktu přemístili ve špalístál se ctí,“ v reakci uvedl stávající
dobím insolvence a procesem vlastKarviná, Sandvik).
ru za doprovodu hornické dechovky.
místopředseda představenstva Jan
ní záchrany jako její výkonný ředitel
Cestu na Hornické slavnosti 2017
V průvodu nechyběly ani prapory příkterý po
odchodu
Boleslava
aslušníků
současně
i předseda představen- siSolich,
samozřejmě
našli
zaměstnanci
těpolského havířského cechu.
Kowalczyka bude představenstvo
stva. Na konci loňského roku byl nadočasně řídit.  
víc vystaven nelehké situaci při zdo-

dány výhradně za sociálním účelem.
ká minulost, a proto se nás tragéTedy jako instituce, které měly pomoci
die na ČSM dotýká. Všichni soucítípostiženým rodinám právě v takových
me s rodinami zahynulých horníků.
těžkých chvílích.
Nemůžeme sice nahradit jejich živoNa pozůstalé mysleli i radní
ty, ale přispějeme Nadaci, která rozMoravskoslezského kraje; schválili
dělí peníze jejich příbuzným. Tyto
poskytnutí stotisícové částky. „Téměř
prostředky pomohou jistě zmírnit
kilometr pod zemí přišli o život otcojejich složitou situaci. Děkuji všem,
vé rodin a manželé, prostě lidé, ktekteří hlasováním podpořili schváleří jsou pro své blízké nenahraditelní daru,“ prohlásil primátor města
ní a po nichž zůstane neskutečná
Tomáš Macura.
prázdnota. Osobně jsem neznal nikoPodle známého regionálního ctitele
ho z nich, přesto jsem cítil intenzivní
montánních tradic a emeritního profeKoller bezmoc a smutek. Vlna lidúzkost,
sora VŠB-TUO Pavla Prokopa tak mo- David
ské sounáležitosti, díky níž se ve veravskoslezská metropole – kde se uhlí
řejných sbírkách střádaly peníze pro
netěží od první poloviny 90. let minupostižené rodiny, snad alespoň trošlého století – přispěla na oběti z ČSM
ku povzbudila všechny, kterých se
nejvíce. „Přál bych si, aby se k hornické
tragédie dotkla,“ vzkázal hejtman Ivo
charitativní činnosti postavili stejným
Vondrák. Ten navíc sám přispěl ze
nebo alespoň podobným způsobem
svého poslaneckého platu do sbírky
i jinde,“ konstatoval Prokop s tím, že
třicetitisícovou sumou.
i havířské spolky byly původně zaklá-

možná nejkratším termínu, bez zbytečných časových prodlev,“ konstatovala Preisingerová. Vzhledem k zákonu na ochranu osobních údajů a také
přání rodin obětí nebude Nadace
OKD uvádět podrobnosti o výši jednotlivých poskytnutých darů.
Jako vůbec nejštědřejší se ve sbírce ukázala Ostrava – její zastupitelstvo schválilo přeposlání 325 tisíc
korun! „K důlnímu neštěstí sice nedošlo přímo v našem městě, ale v našem regionu, který spojuje hornic-

Vyhlášení nejlepších kolektivů
v BOZP za druhé pololetí 2018
Ewa Farna

Od letošního roku se
v pololetní soutěži
bodují tři rubáňové,
osm čelbových a dva
kolektivy v kategorii
vybavování a likvidace

FOTO: Radek Lukša
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Statistika těžařské nadace:
Každá druhá žádost uspěje!
KARVINÁ – Největší moravskoslezská
a zároveň jedna z nejvýznamnějších
českých nadací vstupuje do jedenáctého roku činnosti. A jak v rozhovoru
při této příležitosti upozorňuje její ředitelka Karolína Preisingerová, prakticky každá druhá přijatá žádost z neziskového sektoru se dočká grantové
či minigrantové podpory.

HORNÍ SUCHÁ – Koordinační výbor
důchodců (KVD) OKD svolal ve druhém
únorovém týdnu do Domečku v Horní
Suché každoroční valnou hromadu,
na které bilancoval loňskou činnost. Při
podpoře klubů vysloužilých pracovníků
šachet a zachovávání hornických tradic
v regionu mu, jak zdůrazňoval předseda
Vilém Uher, výrazně pomáhala opět
těžařská nadace.
„Prostředky z Nadace OKD, jež dále
přerozdělujeme všem osmnácti organizacím hornických důchodců, pomáhají
některým menším klubům doslova
a do písmene přežívat. Jejich členská
základna by totiž jinak ze svých příspěvků nedokázala zaplatit ani nájmy,
energie, vodu,“ líčil Uher s tím, že KVD
v roce 2018 evidoval v kraji na 1700
penzionovaných pracovníků z dolů.
Největšími a nejaktivnějšími byly
spolky krojovaných horníků z dolů
František a Dukla. „Ale i taková přibližně
třicetičlenná organizace ze šachty Fučík
3 – Ludvík působící v Radvanicích, se

Chceme lidi i bavit, říká ředitelka těžařské nadace (vpravo).

Podpora NOKD neznamená ale
jen granty.
Granty k nadaci neodmyslitelně patří, ale není to všechno, co pro neziskový sektor děláme... a co dělá on pro
nás! Schválením žádosti naše spolupráce teprve začíná. Nejen, že pří-

Připravujete něco speciálního
pro Srdcaře?
Novinkou je elektronické podávání
žádostí v systému Grantys. Ten toho
umí spoustu a náš tým chce všechno Srdcaře naučit. Vůbec bychom
rádi celou administraci přesunuli sem do Grantysu, aby měli Srdcaři
vše na jednom místě. Včetně dokládání zavěrečných zpráv. Ale neznamená to, že s námi ztrácí osobní kontakt,
který je nepostrádatelný pro naši práci. Srdcaři jsou pro nás velkým přínosem a inspirací, vždyť za docela málo
peněz dokážou velké věci. Spousta
z nich nás nabíjí energií, kterou přenášejí, když hovoříme o jejich projektech a plánech do budoucna. Věřím,
že nás nevidí jako administrátorky,
ale jako přátele. Srdcovka by nemohla
být taková, jaká je bez vzájemné úcty,
důvěry a spolupráce.

má čím chlubit. Spolupracuje také
s tamním úřadem,“ řekl předseda KVD.
Na jeho valnou hromadu dorazil rovněž
hornosušský starosta Jan Lipner, který
si bývalých havířů považuje.
„Scházíme se, ctíme tradice naší profese, snažíme se žít s aktivními horníky,
kteří vykonávají stále to krásné povolání,“ popisoval Uher činnost zaštiťovanou
KVD OKD. Nepřehlédnutelní podle
něj byli horničtí důchodci ve svých
parádních uniformách na spoustě
veřejných akcí – od Hornických slavností
v Karviné, přes tradiční Barborky až
po Havířský bál na Františku.
„Bohužel ale vymíráme. Čerství důchodci se mezi nás moc neženou. Noví
členové nejčastěji byli ovdovělí muži
a ženy, kteří osaměli a rozhodli se přijít
znovu mezi ty své, zavzpomínat a pofedrovat...“ konstatoval Uher. KVD OKD
už také oslovil Nadaci OKD s žádostí
o podporu také v tomto roce – předložil
projekt udržování havířských tradic
a života hornických spolků.
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Jaká je nadace v jedenáctém
roce činnosti?
Zahájili jsme další dekádu a s jistotou můžeme říci, že stále budeme
hájit zájmy neziskových organizací prostřednictvím grantových programů Srdcovka a Pro region. A rovněž dále ctít a podporovat hornické
tradice, a to prostřednictvím kroužků krojovaných horníků. A naší dnes
již samozřejmosti je podpora hornických sirotků z Barborky. To všechno je běžnou nadační činnosti, v níž
hodláme pokračovat i v dalších letech. Práce v nadaci je ale jak o neziskových projektech a pomáhání druhým, tak i o zábavě. A my se rozhodně
chceme bavit a rozdávat smích a radost i ostatním lidem. Proto budeme
s Nadací OKD v letošním roce vyrážet na různé zábavné akce v regionu. Doufáme, že se za námi zastavíte
a přijdete nás pozdravit.

jemcům pomáháme s její administrací, ale také se snažíme v průběhu realizace projekty navštěvovat. Úsměv
spokojených senioru z rekondičního pobytu nebo vůně lesa s novými krmelci, to se na papír v závěrečné zprávě nepřenese, to je zapotřebí
zažít. Přejeme si, aby lidé celý neziskový sektor vnímali za velmi potřebný a aby si uvědomili, že bez nás a neziskovek to nejde. Proto jim dáváme
možnost se veřejnosti ukázat, seznámit je se svou činností na akci pořádané námi. Nejznámější je naše nadační
městečko, vloni se v něm představilo
okolo dvaceti neziskových organizací, takže bych si přála letos tento počet zúčastněných překročit.

Havířský bál spolku z Dolu František.

Průvodce hornickými památkami
ukazuje také lokality v revíru OKD
STAŘÍČ – Cvičnou štolu OKD
ve Staříči zařadili do prvního tištěného průvodce montánní historií v tuzemsku jeho autoři, pražští geologové
Roman Živor a Jaromír Zelenka. Kniha
s názvem Hornické památky České
republiky se věnuje dále šachtám
Paskov, Staříč, Frenštát, Žofie,
Pokrok (Fučík), František, Barbora,
Gabriela…
„Nechybí ani samotná Ostrava, její
odkaz na hornické památky zabírá
v publikaci nejvíce místa,“ uvedli tvůrci
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ci o veřejné sbírce s žádosti o kontaktování nadace, abychom je mohli informovat o dalším postupu. V našem
zájmu je peněžitý dar předat v co nejkratším možném termínu. Solidarita
si meze nekladla a přispívali lidé z celého Česka i ze zahraničí. Lidé velmi
často ke svým darům přikládali i slova soucitu a soustrasti.
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Nadace začala pomáhat
po neštěstí na ČSM...
Závěr roku byl dosti smutný a náročný. Neštěstí, které se stalo na ČSM
těsně před vánočními svátky, zasáhlo
i nehornické města a občany. A proto jsme se – po projednání se společnosti OKD – rozhodli ohlásit veřejnou sbírku a zřídit speciální bankovní účet, kam lidé mohli zaslat finanční dary rodinám postiženým důlním
neštěstím. Během celého svátečního času jsme se snažili vždy poskytovat informace o aktuálních stavech
výtěžku, protože jsme chtěli poskytnout přispívatelům i veřejnosti informace, že sbírka je v souladu se zákonem. Na zákon narážíme i nyní, a to
z důvodu ochrany osobních údajů,
kdy společnosti nemohou poskytnout jakékoliv údaje třetí straně, což
je právě nadace. Nicméně každá překážka má své řešení. V tuto chvíli jsme předali pozůstalým informa-

Spolky hornických důchodců
fungují za pomoci Nadace OKD
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Na co je tým NOKD z loňska
nejvíce hrdý?
Začátkem roku jsme oslavili deset let
od vzniku Nadace OKD. To nám dalo
novou energií do řešení nových neziskových projektů. Cítíme a víme, že
to má smysl! Celkem jsme v loňském
roce podpořili 151 nápadů z neziskových organizací a rozdělili mezi ně
částku více než devět milionů korun.
Statisticky se dá říci, že každá druhá
žádost je z Nadace OKD podpořena.
Loni jste nás mohli potkávat na různých karvinských akcích, jako byl
sportovní den či dětský den, divadlo
Jaroslava Duška na Lodičkách, festival Dolánski Gróm a neodmyslitelně také na Hornických slavnostech,
kde jsme měli naše nadační městečko.
A v tom chceme pokračovat i letos.
Velké díky patří zaměstnancům nadace – celý tým tvoří totiž pouze tři lidé
– bez nichž by to také nešlo a našim
příznivcům a podporovatelům včetně
dobrovolníků.

Valná hromada KVD OKD v Domečku.

Staříčská štola, jedna z památek v bedekru.

bedekru. Ti všechny lokality objížděli
jako turisté a informace proto zpracovávali právě z pohledu řadových
návštěvníků.
„Na hornictví se dnes pohlíží jako
na destruktivní a devastující činnost,
ale je na něm toho také spoustu
pozitivního, na co se dá dívat, co se dá
obdivovat. Chtěli jsme proto ukázat, co
nám přineslo pěkného, co může člověk
dneska stále vidět,“ vysvětlovali Živor
se Zelenkou s tím, že knížka má být
příspěvkem k zážitkové turistice.

