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Nadace OKD zjišťuje dopady pandemie
na neziskový sektor a zvažuje, jak pomůže
Karolína Preisingerová
žádá: Táhněme teď
všichni za jeden provaz
s cílem snížit riziko
šíření nákazy!

Jak nadace funguje
za nouzového stavu?
V souvislosti s aktuální situací výskytu koronaviru na území ČR jsme

Iniciativa Dokořán nic nepořádá, teď šije roušky.
samozřejmě přijímali i my preventivní opatření. S tím, že maximální
ochrana zdraví našich zaměstnanců,
ale i všech ostatních lidí okolo nás, je
prioritou. Proto jsme se rozhodli uzavřít od druhé poloviny března karvinskou kancelář Nadace OKD a není
tedy možné osobně předávat jakékoliv dokumenty k podpisu. Partnery
jsme požádali, aby nám nechávali písemnosti ve schránce v přízemí budovy a komunikovali s naším týmem výhradně elektronicky nebo telefonicky.
A až se situace zlepší a opatření
zmírní?
Plánujeme opět otevření kanceláře pro veřejnost a budeme dodr-

ADRA pomáhá také nákupem přes
dobrovolníky.

žovat určitá hygienická opatření,
to bude platit i pro naše návštěvníky. Chceme, aby se zaměstnanci a návštěvníci cítili u nás bezpečně. Rouška, hygiena rukou, dodržení bezpečného odstupu a dezinfekce prostoru po každé návštěvě patří
dnes už ke standardům a toho se
chceme držet i v nadaci. O znovuotevření kanceláře budeme informovat na našich webových stránkách
a sociálních sítích.
Jak na situaci reaguje
neziskový sektor?
Vzhledem k vládnímu nařízení
z 13. března, omezující volný pohyb osob, všichni chápou, že ně-

Srdcovkoví hasiči v době pandemie:
Od šití roušek po dezinfekci objektů
Dobrovolné sbory pociťují
nouzový stav zejména
u sportovních družstev,
nemohou se scházet
ani trénovat, nemluvě
o závodech – tyto akce
se postupně ruší
demie dopadají – doposud nikoliv
zdravotně – na aktivity sborů dobrovolných hasičů (SDH) v regionu,
v nichž působí spousta zaměstnanců těžební společnosti. A které jsou
také příjemci minigrantové podpory z Nadace OKD. Je to patrné především na rušení soutěží v požárním
sportu pro dospělé i děti.
„Tak s dětmi šijeme roušky pro domov s pečovatelskou službou, máme
jich okolo stovky,“ říká Roman Raš,
předák opravářů pásových dopravníků v mechanické dílně na ČSMSever angažující se po práci v SDH
Horní Suchá. Tato jednotka není přímo předurčena na činnosti související s pandemií, vyráží k běžným zásahům, samozřejmě i požárům.
„Integrované bezpečnostní centrum
se nás prostřednictvím svého dispečinku snaží posílat k událostem zvlášť jako
dobrovolné hasiče. Abychom se co nejméně potkávali s profesionály a minimalizovali tak riziko přenosu nákazy,“
uvádí Milan Žabčík, velitel družstva
SDH Frýdek patřícího do kategorie
JPO II. To má nejblíže právě k profesionálním hasičům.
Jinak je Žabčík pracující na Hlavní
báňské stanici Ostrava srdcovkovým
patronem soutěže v požárním útoku
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ORLOVÁ – Následky koronavirové pan-

Dezinfekce za pomoci ozonizéru v Orlové.
„O pohár Nadace OKD“. Letos chce
SDH Frýdek pořádat její sedmý ročník. „Hasičské ústředí vydalo zákaz
všech akcí do konce června. My tu
naši plánujeme na druhý víkend v červenci. Prozatím jsme ji tedy neodvolávali,“ vysvětluje Žabčík.
Soutěž – v uzlování pro děti – chce
opět za podpory Nadace OKD organizovat i SDH Karviná-Hranice. „Termín
je na podzim a věříme, že to vyjde,“
konstatuje Martina Gerlichová, dcera
důlního elektrikáře z Darkova a partona tohoto projektu Edvarda Sznapky.
Hraničtí hasiči jsou teď podle ní vybavení a připraveni pomáhat třeba vozit
jídlo či léky seniorům.
Aktivně se do boje s koronavirem
zapojil SDH Orlová -Město. „Kluci
z jednoho družstva šli dezinfikovat budovy radnice pomocí ozonizéru. Strávili tam osm hodin, obcházeli kancelář po kanceláři. V každé se
ozonizér zapnul na deset minut, pak
se dovnitř nastupovalo v dýchacích

přístrojích a odvětrávalo,“ popisuje
velitel jeho výjezdové jednotky Petr
Durčák.
SDH Orlová -Město má díky svému
srdcovkovému patronu Pavlu Pekovi
(raziči čelbového kolektivu na ČSMJihu) z loňska pořízený stan vhodný
za současného stavu pro mimořádné
situace spojené s evakuací či dočasným umístěním lidí. „Srdcovku jsem
v tomto roce podával právě na dovybavení našeho stanu lavicemi a stoly,“
nechává se slyšet Pek.

A uvažuje nadace, že by nějak
pomáhala?
Samozřejmě! Podporované organizace postupně kontaktujeme, zjišťujeme, jak na tom jsou, jaké bude mít koronavirus dopady na jejich fungování. Z toho pak vyvodíme závěry, které předložíme správní radě Nadace
OKD. Ta může rozhodnout o nějaké
formě pomoci, třeba právě na udržení činnosti konkrétních neziskovek.
Připadá nám logické zajistit jejich
další fungování, pomoci jim při řešení problémů.

S neziskovkami jistě stále
komunikujete…
Je to tak, jsme v úzkém kontaktu, navzájem se stále informujeme. Z naší strany potřebujeme především informace o realizaci jejich
projektů. Vyzvali jsme podpořené
organizace, aby nám daly vědět, pokud se stoprocentně rozhodly měnit
termíny akcí. Jsme schopni se dohodnout na dalším postupu. Lhůty
pro dodávání podkladů ke smlouvám se nemění, poštovní zásilky

Nosme roušky, zachraňme léto!
a možná už v létě můžeme zase normálně žít a snad se i bavit,“ vysvětluje
Lukáš Heczko. Dokořán se přidává
i k tisícům domácích výrobců roušek
na obličeje. „Jsou ze stoprocentní
bavlny,“ dodává Heczko s tím, že
vzhledem k nečinnosti této organice
vyplňují šitím i volný čas.

Tak se jmenuje aktivita karvinské
Iniciativy Dokořán, kterou Nadace
OKD podporuje při pořádání kulturních a společenských akcí pro širokou
veřejnost v tomto hornickém městě.
„Když se budeme všichni řádně
chránit, může se situace uklidnit
natolik, že vláda zmírní opatření

Vyšla publikace o šikmém kostele
zachráněném těžaři i jejich nadací
OSTRAVA – Ostravská spisovatelka Karin
Lednická představila před vyhlášením
nouzového stavu v Domě Knihy knižní
debut s názvem Šikmý kostel s podtitulem Románová kronika ztraceného města. Psala o kostelu sv. Petra z Alkantary
v karvinské části Doly, jenž po útlumu
těžby uhlí v uvedené lokalitě zachránila
a nechala kompletně zrekonstruovat
právě společnost OKD.
Děj publikace – vydané v tištěné i audio podobě – autorka zasadila do svého
rodného kraje a výstižně v něm v období
let 1894 až 1921 shrnula příběh někdejší pastevecké vesnice. „Která vystavěla svůj rozkvět na těžbě uhlí, avšak
o století později zašla na úbytě. A také
kvůli dobývání uhlí. Dnes už z výstavních
budov a vznosné katedrály nezbylo nic.
Jen šikmý kostel, který strmě a varovně
ční do pusté krajiny,“ vysvětlovala.
Kostel byl postaven roku 1736
v barokním slohu místním šlechticem
Františkem Wilhelmem Larischem
na místě dřevěného kostela svatého

Martina. (sv. Petr z Alkantary byl jako
patron nového kostela vybrán proto,
že v okolí stálo už více svatostánků
zasvěcených sv. Martinovi). Od roku
1854 bylo v dobývacím prostoru pod
ním vytěženo sedmadvacet slojí uhlí
v celkové mocnosti 46,82 metru. Těžaři
se v jeho záchraně angažovali už v 90.
letech minulého století. Po poslední
obnově dokončené v roce 2012 dostal
kostel sv. Petra z Alkantary i nové zvony,
a to díky daru z Nadace OKD.
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KARVINÁ – Opatření a omezení kvů-

li koronavirové nákaze pociťuje celá
společnost, neziskový sektor nevyjímaje. Těžařská nadace už eviduje případy, kdy podporované subjekty mění
plánované termíny akcí nebo odvolávají své schválené projekty, chystají se
vrátit poskytnuté prostředky. Situaci
komentuje Karolína Preisingerová,
ředitelka Nadace OKD.

jsou však doručovány s omezením
– do schránek chodí pouze obyčejná psaní. Pokud neziskovka potřebuje nadaci něco doručit, měla by
vkládat tyto dokumenty do elektronického systému, anebo je bezkontaktně vložili do schránky v našem
sídle. Chápeme i problém s ověřováním podpisů na smlouvách kvůli uzavřeným úřadům, ale nezaznamenali jsme u příjemců, že to je pro
ně překážka.

které blížící se projekty nemůžou
být uskutečněny. Reagovaly na to
už dva srdcovkové sportovní oddíly – zrušily hokejový a badmintonový turnaj, které byly naplánovány na jaro. Uspořádat je kvůli nákaze nemohli a jiné termíny nevyhovovaly. Lidé v neziskovém sektoru
každopádně dělají dále, máme informace například o šití roušek
v Iniciativě Dokořán, nákupech seniorům od dobrovolníků ADRA či
aktivitách Českého červeného kříže.

Publikace je v tištěné i audio podobě.

INZERCE PRO ZAMĚSTNANCE OKD
VZPOMÍNÁME
„To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání, stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.“
Dne 17. 4. 2020 to bude rok, kdy nás opustil pan Jiří Konkolský.
Manželka s dcerami.
„Žije dál v srdcích těch, kteří ho měli rádi.“
Dne 16. dubna 2020 by se dožil 47 let náš manžel, švagr, zeť a pan,
pan Luboš Mieres, který zemřel na následky pracovního úrazu na Dole
Darkov, závod 9. květen.
Za tichou vzpomínku děkují Táňa s Matyáškem, rodina Bőhmová a Hrdinová.

Dobrovolní hasiči při výjezdu v rouškách.

Dne 9. května 2020 si připomeneme šesté smutné výročí, kdy nás
navždy opustil Ing. Jaroslav ŠEBESTA, dlouholetý zaměstnanec
a bývalý hlavní inženýr Hlavní báňské záchranné stanice v OstravěRadvanicích. Kdo jste ho znali, věnujte mu společně se mnou tichou
vzpomínku.
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