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hodin večer. Vstupné se neplatí, kulturní program nebyl ze zřejmých důvodů připraven.
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O bruslení je oproti loňsku
eminentní zájem

Karvinský advent.
KARVINÁ – I přes omezení vyvolaná na-

šlo k zákazu prodeje a veřejné konzumace těchto nápojů. „Otevřeny
zůstaly stánky s vánočními ozdobami
a tradičními výrobky. Hudbu máme
jen reprodukovanou“ řekla Martina
Orgoníková z radnice.
Karvinské adventní trhy, na nichž
nechybí ani psaní dopisů Ježíškovi,
lití olova nebo ražení vánočních pamětních mincí, budou pokračovat
až do 23. prosince a přístupny jsou
od pondělí do neděle vždy v době
od jedenácti hodin dopoledne do pěti

příč společnosti situací s onemocněním covid-19 se uskutečnily projekty podpořené těžařskou nadací pro
navození té správné adventní nálady v hornických městech. Karviná
uspořádala tradiční vánoční jarmark
na Masarykově náměstí a Orlová opět
zprovoznila pro veřejnost kluziště
na ledu.

„Letos jsou naše vánoční trhy v duchu
komorní atmosféry, ale když si uvědomíme, že dokud dýcháme, máme
pořád pro co žít, a doufat v lepší dny
plné kladných zpráv, které nám zase
vykouzlí úsměv na tváři. Ten je nejkrásnější a nejvzácnější dar, co můžeme dát rodině i známým či přátelům,“
hodnotil za občany Petr Dvořák.
Fryštátské náměstí a uličky se naplnily záplavou vánočních ozdob, rozesmátými tvářemi dětí i vůní punče či svařeného vína – dokud nedo-
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Klidná atmosféra bez
kulturního programu

Bezplatný je vstup i na ledovou plochu na náměstí u radnice v Orlové,
kde Městský sportovní klub (MKS)
nechal instalovat kluziště. „Nadace
OKD nám poskytla grant na půjčovnu bruslí i převlékárnu, obojí až nebývale zvýšilo zájem veřejnosti,“ oznámil ředitel MSK Michal Kozák s tím,
že vloni tady průměrně bruslilo denně okolo dvaceti lidí.
„Letos jich během tří dnů přišly
necelé tři stovky! Samozřejmě musíme dodržovat hygienická a protiepidemická opatření, takže neexistuje jich na led pustit více, než padesát. Pořadatelská služba vyzývá
bruslaře, aby se střídali,“ komentoval Kozák provoz. Kluziště, jak upřesnil, je v provozu ve všední dny od 13
do 20 hodin, o víkendech a svátcích
pak od 9 do 20 hodin. „A na závěr ještě jedna důležitá informace, nekončíme s Vánocemi, bruslit pod širákem
se bude celý prosinec i leden. Věříme,
že tento dárek udělá radost nejen
Orlovanům,“ dodal ředitel MSK.

Orlovské kluziště.

Přestěhovali památník obětí
HAVÍŘOV – Devětapadesáté výročí největšího poválečného důlního neštěstí
v tuzemsku si v červenci připomínali
kvůli pandemii víceméně jen soukromě pamětníci, kolegové a příbuzní
naposledy přímo v areálu Dolu Dukla
v Dolní Suché. Šedesát let od tragického požáru se 108 hornickými oběťmi se už bude uctívat na hřbitově
v Havířově-Šumbarku, kam město
nechalo pomník přestěhovat.
„Přivítali jsme to, vždyť z Dukly
jsou dnes jen památkově chráněné
dílny a naše vzpomínky,“ konstatoval
předseda klubu důchodců z této šach-

ty Antonín Čejka. Zdůraznil, že pro
památník kamarádů bylo kvůli rozvoji
průmyslové zóny Dukla třeba najít důstojnější a taktéž veřejně přístupnější
místo – to se naskytlo na centrálním
havířovském pohřebišti v Šumbarku
vedle původní smuteční síně.
„Souhlas s tím udělilo Ministerstvo
obrany ČR, náklady uhradila společnost Asental Land a o technickou stránku se postaraly Technické
služby Havířov,“ informovala mluvčí havířovského magistrátu Michaela
Adamcová. Přesun podporoval
Asental coby vlastník pozemků

na Dukle i z toho důvodu, že pomník
zůstával prakticky nepřístupný uprostřed staveniště, bouraly se tu nevyužívané objekty.
Na šumbarský hřbitov se přestěhoval po nezbytné údržbě, kameník ho
rozmontoval a vyčistil, odstranil staré
cementové pojiva a takzvaně „oživil“.
Na desce památníku je 108 jmen havířů, co zahynuli 7. července 1961 při
požáru způsobeném náhodným spuštěním dopravníku, jehož potah se třením zahřál a vznítil. Havířov chce připravit na šedesáté výročí tohoto neštěstí opět tradiční pietní akci.

NADAČNÍ VÝZVY BĚŽÍ!
KARVINÁ – Těžařská nadace připomíná
možnost podávat projekty do obou
jejích výzev pro rok 2021. Srdcaři – v neziskovém sektoru aktivní zaměstnanci
OKD, HBZS a Green Gas DPB – mohou
žádat o minigranty do pátku 8. ledna.
Uchazeči o grant v programu Pro region
pak mohou své žádosti podávat až
do pondělí 18. ledna.
„Srdcařům jsme v našem kraji
podpořili už 520 projektů,“ připomíná Karolina Presinegrová, ředitelka
Nadace OKD s tím, že patroni dostávají mezi pěti a třiceti tisíci korunami.
Subjekty přihlášené do programu Pro
region získávají maximálně 200 tisíc

korun (při jejich minimální dvacetiprocentní spoluúčasti).
Žádosti se vyřizují výhradně přes
webový portál Grantys (www.nokd-granty.cz). Autoři projektů mají
možnost s nadačním týmem své záměry
konzultovat v programu Sdrdcovka až
do středy 6. ledna a v programu Pro
region do pátku 15. ledna – ovšem jen
na předem domluvených schůzkách.
„Podrobné informace o výzvě jsou
dostupné na internetových stránkách
Nadace OKD a také doporučujeme sledovat naše sociální sítě jako Facebook,
Instagram a Twitter,“ poznamenává
nadační referentka Silvie Balčíková.

Barborka se sice v prosinci tradičně
neraduje, ale pomoc nadále zachovává
KARVINÁ – Není snad nyní oblast života,
na němž se nepodepisuje pandemie
onemocnění covid-19, činnost Spolku
svaté Barbory (SSB) starající ho se
o hornické sirotky nevyjímaje. Barborka
přesto pomáhat nepřestává, byť musí
vzhledem k situaci měnit plány i přístup,
jak v rozhovoru zdůrazňuje její předsedkyně Monika Němcová.

Jak se pandemie projevuje
na činnosti spolku?
Výrazně! Letos jsme bohužel museli
zrušit plánovaný společný jarní víkend
v Beskydech i tradiční prosincové setkání dětí a maminek v Karviné – známé
BarboRadování. To se mělo uskutečnit
již po patnácté. Všem je to velmi líto
a všichni také věříme, že v příštím roce
si to vynahradíme.

Barborkovské setkání ještě před koronavirem.

Také bychom touto cestou chtěli všem
dárcům, jakožto i všem zaměstnancům
OKD i dodavatelských firem popřát hlavně pevné zdraví, optimismus a šťastný
a spokojený rok 2021.

Změnily se oblasti, v nichž se
rodinám pomáhá?
Z důvodu koronaviru se samozřejmě
částečně obměnila skladba sociální
výpomoci, kdy děti musely pořizovat
například počítačovou techniku pro
domácí výuku. Některé maminky také
žádaly o mimořádné finanční podpory
z důvodů ztráty zaměstnání. Všem, kteří
to potřebovali, jsme pomohli! Podporu
každopádně poskytujeme podle platných pravidel a účel pomoci musí být
vždy dokládán.

V nelehké době však máte
i pozitivní zprávu?
Ano, dá se říci, že pro Barborku tu
nejdůležitější: Nepřibyl nám ani jeden
nový sirotek! Což si všichni každý rok
přejeme. A stalo se tak už druhým
rokem po sobě. V současné době máme
v evidenci pětačtyřicet hornických sirotků, a to od věku dvou let až po vysokoškoláky. Pětadvacet dětí je českých
a dvacet polských.

Jak na tom byla sama Barborka
s prostředky?
V průběhu letošního roku jsme v podporách dětí, jejich vzdělávacích i volnočasových aktivit, táborů či zdravotních
potřeb, pokračovali. Naštěstí jsme se
nijak nemuseli omezovat, protože jsme
si z předchozích let vytvořili dostatečnou finanční rezervu. A jako každý rok
nám velmi významně pomohla Nadace
OKD, kdy jsme v rámci poskytnutého
grantu obdrželi příspěvek ve výši půl
milionu korun.
A co jiní dárci, ti teď na spolek
nezapomínají?
Velice nás těší, že ti, kteří se rozhodli
hornické sirotky podporovat svými
dary, tak činili i v tomto těžkém roce.
Za což jim s velkou úctou děkujeme.
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Advent v hornických městech
opět podpořila i Nadace OKD
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Pomoc hornickým sirotkům nadále
pokračuje.

Informace pro dárce
Všichni zaměstnanci, kteří podporují Barborku formou srážky ze
mzdy, obdrží v lednu 2021 potvrzení o poskytnutých darech za rok
2020. Potvrzení bude předáno při

podpisu vyúčtování daně z příjmu
u zaměstnavatele. Když někdo
potřebuje dokument obdržet
e-mailem, pak stačí napsat na:
spolek.barbora@seznam.cz .

VPOMÍNÁME
„Vůle osudu byla silnější, než naše nejvroucnější přání.“
Dne 29. 12. 2020 vzpomeneme 7. smutné výročí úmrtí pana
Lubomíra Zamarského
z Karviné-Ráje. S láskou vzpomínají manželka, syn, dcera
s manželem, vnuci.
Děkujeme za vzpomínku.
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