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

Nadace OKD se zařadila
ve 21. století k horníkům,
kteří na chrám
přispívali od doby
jeho vybudování

tato stavba vysvěcená v roce 1889
po bazilice na Velehradě druhým
největším chrámem na Moravě
a ve Slezsku. „Vazba katedrály
na havíře není náhodná. Kromě
toho, že na ni chlapi ze šachet přispívali, slavívali zde i svátky svých
patronů. Tradici oslav sv. Prokopa
jsme ostatně obnovili předloni,“ vysvětlila Jiskrová s tím, že
kromě obřadů se zde uskutečnily i kulturní akce, jako byly koncerty v rámci festivalů Janáčkův
Máj nebo Svatováclavský hudební festival.

OSTRAVA – Ve šlépějích zbožných
havířů z minulého a předminulého století kráčí těžařská nadace,
která Římskokatolické farnosti
Moravská Ostrava přiznala grant
ze svého evropského programu.
Usnadnila jí čerpání prostředků na rekonstrukci katedrály
Božského Spasitele, kde momentálně dělníci pod vedením tří stavbyvedoucích renovují vnitřek, fasádu, střechu i věže kostela.

„Kostel zpřístupníme
celoročně,“ upřesnila
projektová manažerka
Biskupství ostravskoopavského.

„Horníci z Dolu Hlubina věnovali v roce 1889 katedrále první boční oltář, nad nímž visí obraz svaté
Barbory a dvou klečících havířů.
Jejich kolegové z Dolu Šalamoun
pak ve 20. letech dvacátého století přidali oltáře sv. Václava a sv.
Prokopa. A po patronovi horníků sv. Prokopovi se jmenuje i jeden ze zvonů. Nadace OKD se
tak zařadila po bok těchto dárců. Její podpora pro nás měla obrovský význam na samotném počátku. Díky ní jsme zpracovali dokumentaci pro žádost o dotaci z Regionálního operačního
programu Moravskoslezsko, kde
jsme uspěli a farnost získala jedenatřicet milionů korun. Bez pomoci těžařské nadace bychom
museli potřebné prostředky dlouhou dobu sbírat mezi našimi farníky,“ oznámila Dagmar Jiskrová,
projektová manažerka Biskupství
ostravsko-opavského.

Slaví zde havířské svátky
Katedrála na náměstí Msgre.
Šrámka patří s konkatedrálou
Nanebevzetí Panny Marie v Opavě
k hlavním kostelům diecéze
(má-li biskup dva sídelní kostely, označuje se druhý jako konkatedrála – pozn. red.). Zároveň je
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Dary od havířů

Katedrála, stojící na náměstí Msgre. Šrámka, je obestavěna lešením a zakryta.

Obnova
 nové krovy a střechy včetně těch na obou věžích, oprava fasád, oken,
dveří, vnitřní dlažby, elektrorozvodů, vytápění v lavicích, restaurátorské
práce na sochařské a umělecko-řemeslné výzdobě, vymalování interiéru, doplnění osvětlením včetně slavnostního nasvícení
Zatraktivnění
 vznik expozice církevních památek v bočních lodích a kreativní graﬁcké ztvárnění oken za pomoci moderních technologií ve spolupráci
s Fakultou umění Ostravské univerzity v Ostravě
Zpřístupnění
 každodenní zajištění služby a dozoru uvnitř v čase mezi ranními a večerními bohoslužbami tak, aby do chrámu mohli návštěvníci
 vybudování toalet, které zde doposud chyběly

Teď novorenesanční kostel prodělává nejvýznamnější rekonstrukci za posledních sto let. Cíle jsou
tři – obnova, zatraktivnění i zpřístupnění. „Výsledkem bude celoroční zpřístupnění, vznik expozice církevních památek, vytvoření tří nových pracovních míst.
Představí se zde všechny děkanáty naší diecéze, zvýší se atraktivita objektu v centru Ostravy, které
dlouhodobě bojuje s poklesem návštěvnosti,“ pokračovala projektová manažerka Jiskrová. Hotovo
chtějí mít do konce léta.
Nadaci OKD každopádně farnost oslovila i v probíhajícím
grantovém řízení. Finanční limity poskytovatelů dřívějších dotací totiž neumožňovaly zahrnout
do projektu vybudování zádveří.
„To staré nevyhovovalo a neplnilo bezpečnostní předpisy. Nechali
jsme ho odstranit, a hrozí tak velké tepelné ztráty. Očekáváme návštěvnost okolo čtyřiadevadesáti
tisíc lidí ročně a tím zvýšený pohyb osob. Bez funkčního zádveří porostou náklady na vytápění,“
dodala Jiskrová.
Radek Lukša

JABLUNKOV – Průměrný denní počet
jízd devět, měsíční pak 196 a roční
2351. Každý měsíc okolo 62 klientů.
Čísla z loňského roku dokazují zájem
obyvatel Jablunkova a okolních
lokalit o Taxi Senior, které v nejvýchodnějším městě Česka pomohla
rozjet Nadace OKD.
„Podpora těžařské nadace znamenala pro naše město především
úsporu ﬁnančních prostředků
na samém startu projektu, o kterém
jsme předem nevěděli, zda uspěje,
či nikoliv. Zároveň šlo o záštitu
projektu jako takového – Nadace
OKD věřila společně s námi, že
děláme dobrou věc pro občany,“
oznámila sociální pracovnice Táňa
Čmielová z jablunkovské radnice.
V městě nyní žije 5675 lidí, přičemž
seniorů nad pětašedesát let – tedy
cílové skupiny pro Taxi Senior – je
okolo 850.
Město vymezilo dvanáct
míst, do kterých z výběrového
řízení vzešlý poskytovatel služby
(TaxiCool Zdenky Dubanové) vozí
seniory za zvýhodněnou cenu.
„Jízdné je od ledna letošního roku
dvacet korun v jednom směru bez
ohledu na počet ujetých kilometrů.
Zvýhodněných jízd může člověk
v jednom měsíci využít deset.
Je však možné i jejich navýšení,
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Stoletá oprava katedrály

JABLUNKOVSKÉ SENIOR TAXI
ROZJELA TĚŽAŘSKÁ NADACE

Nadace OKD pomohla při startu
projektu, nyní si Taxi Senior ﬁnancuje
město Jablunkov.

zejména ze zdravotních důvodů,“
pokračovala Čmielová s tím, že nejčastěji Taxi Senior jezdí k lékařům,
na úřady, pošty, do bank a nákupních center.
Jablunkov zřízením této služby
reagoval na požadavky svých obyvatel vyvolaných chybějící sítí městské
hromadné dopravy a nedostatkem
autobusových spojů. „Cílová
skupina si Taxi Senior chválí. Lidé
nejsou tolik závislí na autobusech či
dopravních prostředcích rodinných
příslušníků a známých. Pozitivně to
vnímají zejména občané ve vzdálenějších částech města, jako jsou
Radvanov, Černé, Vitališov, Městská
Lomná, Lyski nebo Žihla,“ konstatovala Čmielová.
uzi

SPONTÁNNÍ MUZIKANTSKÁ
BENEFICE POMŮŽE UKRAJINĚ
FRÝDEK-MÍSTEK – Po sbírce potravin
pro lidi trpící konﬂiktem na Ukrajině,
kterou organizoval bývalý havíř
a báňský záchranář Karel Folwarczny
(viz Horník 11/2015), je tady další
chvályhodná aktivita. Muzikanti
z Frýdku-Místku a okolí, kteří
nechtěli nečinně přihlížet strádání
ukrajinských obyvatel, uspořádají v jejich prospěch beneﬁční
čtyřkoncert. A výtěžek dostane opět
humanitární organizace ADRA. Svým
vystoupením ji v sobotu 4. dubna podpoří na třicet účinkujících
(Tomáš Kočko, Café Industrial,
Downbelow, Mirai, Bandjeez, Hana

a David Kopřivovi, Petr Kahánek,
Grunik nebo Humbug).

uzi

Jeden den, čtyři pódia,
desítky muzikantů
 Hospůdka U Bobra
v Raškovicích od 13 hodin
 Náměstí Svobody ve FrýdkuMístku od 14 hodin
 ZUŠ ve Frýdlantu nad Ostravicí
od 15 hodin
 Hudební bazar v Ostravě
od 19.30.

Třiadvacet medailí pro Mažoretky Michelle
Kolotoč tréninků, soustředění
a soutěží pravidelně zúročuje
i dcera patrona srdcovkového
projektu Kateřina Glučová
KARVINÁ – Sedmnáct zlatých, tři stříbrné a stejný počet bronzových. Takovou
medailovou
nadílku
zaznamenaly
Mažoretky Michelle na II. ročníku
Karvinského poháru! A dvě
si domů odnesla také patnáctiletá Katka, jejíž
táta Pavel Gluč zařídil na nepostupovou
Postupové finále
soutěž skupin a sólona Mistrovství ČR
v disciplíně s hůlkou se
formací v mažoretkov Karviné
vém sportu minigrant
koná 30. a 31. kv
ětna
Srdcovka.
v hale STaRS.
„Dcera je mažoretkou
od čtyř let, začínala v karvinském Juventusu a poté přešla do Michelle.
Letos vstoupila – a naše rodina samozřejmě s ní – do dvanáctého roku kolotoče
spočívajícího v nejméně dvou trénincích
v nonstop provozu, což pro
týdně a víkendech plných soustředění
něj znamená časté výměny
a závodění. Stojí to spoustu času i peněz,
šichet i čerpání volna právě
proto jsme strašně rádi, že nás Nadace
kvůli víkendovým akcím
OKD podpořila. Pro skupinu Michelle
Mažoretek Michelle.
to znamenalo, že nemusela při pořádá-

Karvinský pohár 2015 se uskutečnil za podpory Nadace OKD.

Kvůli mažoretkám mění šichty
Na směnového předáka
údržbářů skipové jámy
na Darkově to dotáhl
vyučený zedník Pavel Gluč.
Syn bývalého raziče z Fučíku

3 nastoupil do OKD v roce
1999, po celou dobu pracuje v úseku svislé dopravy
vedoucího Milana Kuše.
Chodívá pouze na ranní
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Baton

Pavel Gluč s dcerou Katkou a její medailovou
sbírkou
ní Karvinského poháru vybírat od rodičů děvčat dodatečné prostředky ani krátit rozpočty u jiných aktivit,“ vysvětlil
Gluč. Ten také mažoretkám zajišťuje dopravu, dohled dospělého či zdravotnickou
asistenci.

Jeho dcera Katka během doby, kdy
procházela jednotlivými mažoretkovými kategoriemi od nejmenších kadetek
až po seniorky, nasbírala na 130 medailí. K jejím největším úspěchům zatím patří čtvrté místo na republikovém mistrovství v Karviné a desáté na světovém mistrovství v Praze (obojí z loňského roku).
„Na druhém ročníku Karvinského poháru v sobotu 14. března vyhrála zlato
ve formaci juniorek, kde ještě může soutěžit. V sólo seniorkách skončila druhá,
předběhla ji Nikol Trzaskalikowá také
z Mažoretek Michelle. To vše v sestavách
s batonem – hůlkou typickou pro mažoretky,“ poznamenal Gluč.
Karvinský pohár hostil v městském
kulturním domě celkem jedenadvacet
mažoretkových skupin z celé ČR. „A také
holky ze Zig Zag z Polska, které vyhrály
zlato ve skupině seniorek – velkých formacích do pětadvaceti členek,“ upozornila Ivana Poláková, předsedkyně spolku Mažoretky Michelle. Soutěž, z níž se
nepostupuje do vyšších kol jako je mistrovství ČR, se konala v jeho režii a zaznamenala kladné ohlasy. Podpora Nadace
OKD umožnila také odměnit účastnice ve věku od čtyř do šestnácti let poháry
a medailemi.
Radek Lukša

