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Občanské sdružení svatá Barbora (OSSB)

Občanské
sdružení
svatá Barbora
Občanské sdružení svatá Barbora
(dále též jen „OSSB“ nebo „Barborka“) vzniklo
v roce 2004 na pomoc dětem, kterým zemřel
jeden z rodičů na následky pracovního úrazu
v hornictví.
Situace rodin, které přišly o živitele, není
jednoduchá. Díky pomoci sdružení mohou „děti
z Barborky“ bez omezení pokračovat ve studiu,
rozvoji talentu i ve svých koníčcích a zálibách.
Sdružení také financuje zdravotní péči o děti.
Prioritou je přitom vzdělávání a příprava
na samostatný život.
Počet dětí v evidenci sdružení v souvislosti
s dlouhodobým trendem poklesu počtu
smrtelných pracovních úrazů v OKD
a s odchody dětí do samostatného života klesá,
v průběhu roku 2011 se snížil z 87 na 79.
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úvodem

Rok 2011 byl v OKD plný událostí. Především to byl rok, kdy se potvrdil přínos našich mimořádných investic
do nejmodernějších těžebních technologií a ochranných pomůcek, čímž se zvýšila nejen produktivita práce,
ale především bezpečnost našich zaměstnanců.
Mezi mé největší dojmy – ač jsem důlní inženýr a mou doménou je především těžba a hospodaření firmy
– však patřil benefiční koncert Nadace OKD pro Barborku. Na této akci jsem se poprvé osobně setkal
s hornickými vdovami, kterým pomáhá Občanské sdružení svatá Barbora. Poznal jsem, že jsou to mimořádně
statečné ženy. Osud jim nebyl nakloněn, přesto nezatrpkly a usilují o to, aby mohly žít plnohodnotný život
a vychovávat své děti. Mnohé z nich dokonce pomáhají dalším vdovám, které tolik kuráže a vnitřní síly nemají.
Rád bych jim poděkoval, stejně jako všem dobrovolníkům z OKD i dodavatelských firem, kteří pracují
ve výboru Barborky nebo tomuto sdružení finančně či jinak pomáhají. OKD je spolu se svou nadací v čele této
pomoci. Rád bych všechny „naše“ maminky i děti ujistil, že tomu tak bude i nadále.

Klaus-Dieter Beck
generální ředitel a předseda představenstva OKD

Zřejmě nikoho nepřekvapím konstatováním, že Barborka je velmi potřebné sdružení skvělých lidí, které
potkal nelehký osud. Lidí, které spojuje tak silné pouto, že dokážou společně zorganizovat krásné
společenské akce. Lidí, kterým fandí řadoví horníci, manažeři i ti, kteří s hornictvím nemají nic společného.
Lidí, kterých si vážím a které mám rád.
Možná ale někoho překvapí, když řeknu o Barborce, že je skvělým vzdělávacím inkubátorem. Z 87 dětí,
které sdružení v roce 2011 podporovalo, je 33 na vysoké škole, zbytek na ostatních školách dle svého věku.
Neznám přesně věkové složení, ale odhadem se na tak vysokou školu dostanou 4 z 5 „dětí z Barborky“. Toto
je jasný důkaz toho, že lidé ze sdružení o své svěřence opravdu pečují, záleží jim na jejich osobním rozvoji, a ač
jejich „členství“ začalo tou nejhorší událostí, přispívá k jejich světlejší budoucnosti.
Závěrem bych chtěl popřát maminkám, výboru i přátelům Občanského sdružení svatá Barbora, ať jim
vydrží nasazení a pozitivní nálada. Dětem pak, ať mohou i díky získanému vzdělání najít zajímavou práci,
která je bude nejen živit, ale také vnitřně naplňovat.

Jiří Suchánek
ředitel Nadace OKD
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Pomyslným vyvrcholením sedmileté historie OSSB byl v roce 2011 benefiční koncert Nadace OKD pro Barborku
v karvinském Obecním domě Družba. Činnost sdružení se díky tomuto nevšednímu večeru definitivně rozšířila
z šachet také na veřejnost – v zaplněném hledišti byli kromě reprezentantů OKD také zástupci partnerských firem
a měst i obcí z celého regionu. Všichni podpořili činnost sdružení svým příspěvkem do pokladničky, ale především
osobním projevením sounáležitosti.
Hosté koncertu svou účastí projevili úctu nejen rodinám z Barborky, ale také OKD, která má zřejmě jako jediná firma
v České republice transparentní systém podpory dětí, jež ztratily jednoho z rodičů na následky pracovního úrazu.
Počet dětí ve sdružení v posledních letech klesá a naopak jeho příjmy postupně narůstají, bez ohledu na okolní
ekonomické turbulence. Obě skutečnosti jsou dobrým signálem, že se o „naše“ děti zvládneme (čím dál tím lépe)
postarat i v budoucnu.

Vladislav Sobol
předseda výboru Občanského sdružení svatá Barbora

Vážené maminky, milé děti, přátelé,
dovolte mi malé ohlédnutí a krátké bilancování za loňským společně prožitým rokem. Pro nás všechny v Barborce byl
velmi pestrý, zajímavý a veselý. Máme za sebou akce sportovní, relaxační, ale i zábavné, kde se naše děti pořádně
vydováděly.
Hlavním cílem těchto akcí byly, tak jako vždy, společné chvíle nás, „barbomaminek“ a „barbodětí“. Každé toto setkání
bylo velice srdečné, upřímné a radostné. I pomoc maminek a našich studentů při různých akcích byla opět větší
a vstřícnější, za což jim moc děkujeme.
Ráda bych za nás všechny poděkovala hlavnímu výboru OSSB i výboru maminek, které vždy ochotně spolupracovaly
a dbaly o naši spokojenost. Díky všem těm hezkým setkáním a společným chvílím v Barborce jsme prožili spokojený,
plnohodnotný rok 2011.

Marta Szamaránská
předsedkyně výboru maminek
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Hlavní události roku 2011
Výbor OSSB

Veřejná sbírka

•V
 roce 2011 proběhlo 11 zasedání výboru, z toho jedno výjezdní

• V roce 2011 pokračovala veřejná sbírka, řádně registrovaná

u příležitosti podzimní akce dětí a maminek v Dolní Lomné.
•H
 lavní náplní činnosti výboru byla koordinace aktivit sdružení

a schvalování žádostí maminek o finanční výpomoc, naprostá
většina z nich byla vyřízena ve shodě všech členů výboru.

Revize nových pravidel finanční výpomoci

na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje.
• Sbírka probíhala u příležitosti veřejných akcí:
• Novoroční koncert Májováku (Karviná)
• Hornické slavnosti OKD (Karviná)
• Den horníků Dolu Paskov (Staříč)
• V průběhu roku se do kasiček vybralo celkem 49 060 korun, což je
výsledek srovnatelný s rokem 2010.

•J
 edním z cílů výboru bylo provést další vyhodnocení

a případnou revizi pravidel pro poskytování finanční výpomoci
rodinám, která byla zavedena v roce 2009. Výbor posoudil
reakce maminek i vývoj hospodaření a konstatoval, že pravidla
se i v roce 2011 osvědčila, budou však potřebovat další
průběžnou aktualizaci.
•V
 červenci výbor doplnil a upravil pravidla v oblasti zásad
hrazení zdravotní péče, příspěvků na internet a počítač a pobytů
organizovaných školou.
•V
 ýbor konstatoval, že pravidla jsou nyní transparentní a zároveň
umožňují efektivnější podporu dětí než dříve, a to především
v oblasti vzdělávání.
•H
 ospodaření sdružení zůstalo i přes vyšší výdaje ve prospěch
dětí v kladných číslech, především díky úsporám při pořádání
společných akcí.
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Významné akce
• Koncert Májováku pro Barborku (leden)
• Den s Nadací OKD v zoo (duben)
• Tábornický víkend na Myšinci (červen)
• Dětský den – návštěva multikina Cinestar Ostrava a Aquacentra
v Bohumíně (červen)
• Dovolená v Adršpachu (červenec)
• Jazykové kurzy pro 4 studenty v Anglii (léto)
• Benefiční koncert Nadace OKD pro Barborku (září)
• Hornické slavnosti OKD v Karviné (září)
• Den horníků Dolu Paskov ve Staříči (září)
• Podzimní prázdniny v Beskydech – Dolní Lomná (září)
• BarboRadování v kompresorovně Hornického muzea (prosinec)

Lidé v Barborce
Výbor
Předseda
Místopředseda
Členové

Zaměstnanci
Vladislav Sobol
Josef Hoďák
Alice Blanářová (od 16. 2. 2011)
Vladislav Kaluža (do 16. 2. 2012)
Karel Lipowski
(do 16. 2. 2011)
Milena Malinská
Zdeněk Stronček
Marta Szamaránská
Marie Szusciková (od 16. 2. 2011)
Vladislav Gadula

Revizní komise
Předsedkyně
Členové

Eva Marciniáková
Jana Kašíková
Zdeňka Barabošová

Výbor maminek

Zdeňka Bínová
Marta Szamaránská
Anna Wybraniecová

Odborní zástupci (garanti)
za jednotlivé doly a dodavatelské firmy
Důl Darkov
Důl ČSM
Důl Karviná
Důl Paskov
POL-ALPEX, s.r.o.
CARBOKOV s.r.o.
THK – ČECHPOL s.r.o.
POLCARBO spol. s r.o.

Jan Jurášek
Alice Blanářová
Stanislav Wizur
Tomáš Pala
Vladislav Gadula
Tomáš Belka
Karel Janík
Jan Balwar

Tajemnice
Účetní

Kamila Kašovská
Irena Pawlasová

Členové
A. Fyzické osoby
Tomáš Kyselovský
Petra Nováková
B. Právnické osoby
OKD, a.s.
Sdružení hornických odborů
OKK Koksovny, a.s.
POL-ALPEX, s.r.o.
ALPEX, PBG, Sp. z.o.o.
CARBOKOV s.r.o.
THK – ČECHPOL s.r.o.
POLCARBO spol. s r.o.
VOKD, a.s.
RPG Byty, s.r.o.
Advanced World Transport a.s.
AWT Rekultivace a.s.
Green Gas DPB, a.s.
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
Karvinská hornická nemocnice a.s.
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Individuální finanční výpomoc
Jednou z nejdůležitějších částí podpory, kterou OSSB dětem
poskytuje, je finanční výpomoc. Na základě žádostí maminek
proplácí sdružení konkrétní náklady na vzdělání, volný čas
a zdravotní péči.
Maminky mladších dětí čerpají pomoc určenou zejména
na úhradu nákladů spojených se školní docházkou (školy
v přírodě, lyžařské kurzy, školní výlety) a volnočasovými aktivitami
(kroužky, školné na základních uměleckých školách, letní tábory).
U starších dětí (studentů středních a vysokých škol) pokrývá
výpomoc nejčastěji školné, ubytování na kolejích a internátech,
odbornou literaturu potřebnou ke studiu nebo náklady spojené
s přípravou bakalářských či diplomových prací.

3%

3%

1%

4%
5%

7%

9%

20 %

Struktura
finanční výpomoci
v roce 2011
Mimořádní finanční výpomoc rodinám 20 %
Jazykové kurzy
17 %
Ubytování na kolejích a internátech
16 %
Školné
15 %
Pomůcky, notebooky, PC příslušenství, internet
9%
Finanční příspěvky na studium
7%
Tábory, školní výlety, školy v přírodě
5%
Autoškola, zájmové kroužky
4%
Učebnice a školní pomůcky
3%
Zdravotní péče a ozdravné pobyty
3%
Lyžařské kurzy
1%

17 %

15 %
16 %

Přehled finanční výpomoci 
2010

2011

Školné

224 000

257 000

Ubytování na kolejích a internátech

256 000

273 000

Finanční příspěvky na studium

96 000

124 000

Autoškola, zájmové kroužky

82 000

71 000

Učebnice a školní pomůcky

49 000

43 000

Ozdravné pobyty

40 000

1 500

Tábory, školní výlety, školy v přírodě

55 000

91 300

Zdravotní péče

27 000

47.000

Lyžařské kurzy, lyžařský víkend

72 000

12 000

Mimořádná finanční výpomoc rodinám

528 000

347 000

Pomůcky, notebooky, PC příslušenství, internet

195 000

153 000

Jazykové kurzy

224 000

285 000

1 848 000

1 704 800

Celkem
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(Kč)

Jednorázové paušální příspěvky
Na rozdíl od individuální finanční výpomoci, kterou čerpají
především rodiny, jejichž děti mají finančně náročné studium,
případně sociálně slabší rodiny, jednorázové paušální příspěvky
jsou určeny pro všechny děti.
V roce 2011 jsme každému dítěti vyplatili částku 3000 korun
při zahájení školního roku 2011/2012) a koncem roku pak
mimořádně 10 000 korun u příležitosti vánočních svátků.

Paušální příspěvky 

(Kč)
2010

2011

Zahájení školního roku

256 000

235 500

Vánoční příspěvky

252 000

800 000

Příklady čerpání individuální finanční výpomoci
Vzdělání

Ozdravné pobyty

• školné na soukromých školách
• poplatky za mateřské školy
• rekvalifikační kurzy
• odborné kurzy a školení

• individuální pobyty na horách nebo u moře
doporučené lékařem

Ubytování při studiu
• poplatky středoškoláků za ubytování na internátech
• platby vysokoškoláků za ubytování na kolejích
• úhrada nákladů vysokoškoláků, kteří při studiu využívají
ubytování v soukromí

Učebnice a školní pomůcky
• učebnice
• odborná literatura
• skripta
• slovníky
• výroba diplomových prací

Autoškola
• úhrada výcviku pro získání řidičského oprávnění

Notebooky
• nákup notebooku nebo počítače (OSSB hradí 50 %
pořizovací ceny, maximálně 10 000 Kč)
•p
 říslušenství k počítači a tiskárně (do částky 1 000 Kč ročně)

Zájmové kroužky
• tenisový klub
• taneční kroužek
• mažoretky
• ZUŠ – hra na bicí
• kroužek angličtiny
• florbalový kroužek
• plavecký kurz
• zumba
• jízda na koních

Školní výlety
• výlety v rámci školní výuky

Rehabilitace, lékařská potvrzení
• zdravotní rehabilitace
• permanentky do solné jeskyně
• vystavení zdravotních potvrzení (autoškola, přijímací
zkoušky)

Školy v přírodě
• školy v přírodě v rámci učebních osnov

Letní tábory a rekreace

Lyžařské kurzy

• účastnické poplatky za tábory v přírodě

• lyžařské kurzy v rámci učebních osnov
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Pravidla pro poskytování finanční výpomoci
1. Náklady na řádné studium

3. Další vzdělávací aktivity

Druh nákladu

OSSB proplácí

A. Školné

až 100 % (max. 25 000 Kč / rok)

B. Učebnice, odborné pomůcky

až 100 % (max. 3 000 Kč / pololetí)

C. Ubytování na kolejích

až 100 % (max. 4 000 Kč / měsíc)

D. Ubytování v pronájmu

až 100 % (max. 4 000 Kč / měsíc)

2. Náklady související se studiem
Druh nákladu

až 2 000 Kč / pololetí

B. Internet (od 6. třídy ZŠ)

až 50 % (max. 300 Kč / měsíc)

C. Náklady na diplomové a podobné práce
D. Notebook, počítač (od 6. třídy ZŠ)

OSSB proplácí

A. Autoškola (oprávnění pro osobní automobil)
B. Vzdělávací a rekvalifikační kurzy (v ČR)

až 100 %
až 100 % (max. 5 000 Kč / rok)

4. Volnočasové a jiné aktivity
Druh nákladu

OSSB proplácí

A. Příspěvek na studium (SŠ, SOU, VOŠ, VŠ)

Druh nákladu

OSSB proplácí

A. Zájmové kroužky

až 100 %

B. Výlety, lyžařské kurzy, tábory

až 100 %

5. Zdravotní péče

až 100 %
až 50 % (max. 10 000 Kč, 1x za 3 roky)

E. PC příslušenství (tiskárna, náplň, oprava PC)

až 100 % (max. 1 000 Kč / rok)

Druh nákladu

OSSB proplácí

A. Zdravotní péče vč. prevence pro děti i maminky
B. Mimořádné náklady na zdravotní pomůcky
C. Očkování proti rakovině děložního čípku

1 000 Kč /rok (max. 70 %)
až 50 %
plná úhrada jedné dávky

Děti, o které se staráme
Občanské sdružení svatá Barbora pomáhalo v roce 2011 celkem
87 dětem, jejichž tátové přišli o život v důsledku pracovního
úrazu v členských firmách sdružení. V roce 2011 jsme přijali
5 dětí, celkem 8 námi podporovaných mladých lidí ukončilo
přípravu na povolání a vstoupilo do samostatného života. Počet
podporovaných dětí se snížil o osm.

Složení dětí podle státní příslušnosti
Česká republika

59

Polsko

26

Slovensko

Česká republika 68 %

10

2

		

Polsko 30 %

Slovensko 2 %

Složení dětí podle věku
0–5 let

4

6–10 let

8

11–15 let

20

16–20 let

31

21–26 let

24

0–5 let

4%

6–10 let

9%

11–15 let

23 %

16–20 let

36 %

21–26 let

28 %

Lidé v Barborce

Akce pro děti a maminky

Kromě vzdělávání v jeho základní podobě podporuje OSSB
také všestranný rozvoj dětí a vytváří podmínky pro jejich
dobrou zdravotní kondici. Pravidelně proto pořádá pro děti
i jejich maminky společné poznávací akce, zájezdy a ozdravné
pobyty.

Setkání maminek v Agape (duben)
Příjemné setkání s maminkami a posezení u dobrého čaje
a kávy se uskutečnilo v prostorách komunitního centra
Agape v Karviné. Setkání bylo netradiční zejména v tom,
že šlo o první setkání maminek Barborky s novou tajemnicí
Kamilou Kašovskou. Jako každý rok měly maminky možnost
od tajemnice a předsedy získat nové informace o programu
chystaných akcí.
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Víkend na Myšinci (červen)
Dalším vydařeným víkendem byl pobyt na turistické základně
Myšinec, kde si všichni užili spoustu legrace a sportu.
Na programu byly hry a soutěže pro děti, karneval v duchu
lesních víl, ale také návštěva blízkého zámku Hradec nad
Moravicí. Vyvrcholením akce bylo hromadné opékání párků
a nedělní sportovní dopoledne.

Kino a aquapark (červen)
Den dětí jsme v roce 2011 oslavili hned na dvou místech –
v aquaparku Bohumín a v ostravském multikině Cinestar. Děti se
nejdříve vyřádily na toboganu, ve venkovním bazénu i ve vířivce.
Po společném obědě se všichni přesunuli do ostravského
Cinestaru, kde si každý vybral film podle svého gusta.

Dovolená v Adršpachu (červenec)
Skupinka téměř šedesáti „Barborčat“ a jejich maminek se
vydala na konci července do krásných adršpašských skal.
V nedaleké obci Zdoňov našli útočiště v takřka horolezeckých
dřevěných chatách. Týden byl plný aktivit a výletů –
Teplickoadršpašský skalní areál, zámek v Náchodě, Babiččino
údolí nebo safari ve Dvoře Králové – tam všude se děti
podívaly. Ze sportovních aktivit vedla jízda na koni, procházky
do okolí, výšlapy nebo jízda na kole. To vše za podpory
Nadace OKD.

Dolní Lomná plná tradic
i přírodních krás (září)
Poslední zářijové dny strávilo téměř 50 dětí, babiček,
dědečků a maminek v penzionu Armáda v Dolní Lomné, kde
jsme uspořádali podzimní setkání. Akce začala kulturou –
v nedalekém centru Dolní Lomné se kluci a holky z Barborky
podívali na tradiční jarmark. Dále byla na programu jízda
na bobové dráze v nedalekých Mostech u Jablunkova nebo
relaxační pobyt v sauně, který ocenily zejména maminky.
Poslední večer se konala parádní diskotéka, kde svůj taneční
talent předvedly nejen děti, ale také maminky a prarodiče.
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Jazykové kurzy
Poděkování
Ráda bych Barborce poděkovala za kurz v Anglii. Byl
pro mě velkým přínosem, hostitelská rodina byla super,
opravdu hodně milá. Škola byla fajn, učitelé mluvili pomalu
a srozumitelně, takže nebyl žádný problém. Naučila jsem
se hodně nových věcí a poznala hodně spolužáků z různých
koutů světa, se kterými si píši i teď!

Lenka Adamčíková

Škola hrou v Anglii
Milá svatá Barborko,
studijní pobyt v Brightonu bylo to nejlepší, co se mi za letošní
prázdniny přihodilo.
Měla jsem celkem obavy, než jsem tam jela. Cizí město, cizí
prostředí, cizí lidé a to vše v cizím jazyce. Ale hned po prvním
dni ze mě veškeré obavy spadly.
Škola byla naprosto úžasná, pracovníci školy byli velmi
milí, a co se týče vyučujících, tak lepší učitele jsem si nemohla
ani přát. Měla jsem strach, že rodilému Angličanovi nebudu
rozumět, ale všichni byli velmi vstřícní a trpěliví, snažili se
mluvit pomalu a používat slova, která známe, a ne žádné
odborné termíny. Měli jsme hlavního učitele, a poté učitele
na konverzační hodiny, ti se střídali, což bylo dobré k zažití více
stylů učení. Každý učitel vedl své hodiny jinak, takže to nebyla
běžná denní rutina. Zde se spíše razilo pravidlo „škola hrou“,
takže každá hodina byla zábavná, a přitom jste se toho tolik
během dne dozvěděli.
Byla jsem jediná Češka ve třídě, což mi vůbec nevadilo,
díky takové bohaté škále národností jsem se dozvěděla
mnoho zajímavých věcí o jiných kulturách a náboženstvích.
Občas při poslouchání smutných příběhů, které se dějí v cizích
zemích, jsem byla šťastná, že žiji v naší republice, a hrdě jsem
se k tomu hlásila.
16

Ve třídě jsme ovšem nedělali žádné náboženské či rasové
rozdíly, byli jsme všichni na jedné lodi, s jediným cílem, prožít
tady krásné chvíle a zdokonalit se v anglickém jazyce, který
byl pro nás z důvodu zlepšení výsledku v práci či škole velmi
důležitý. A to se mi, mohu říct, podařilo. Strávila jsem tam
nádherný čas, má angličtina se rozhodně zlepšila a rozšířila,
ztratila jsem stud při konverzaci s cizincem, a stala se mnohem
jistější při náslechu anglického jazyka. Co se týče osobního
volna, škola se starala o mnoho zajímavých poznávacích
zájezdů, dávala tipy na zajímavá místa k vidění a každý den
byla na pláži v klubech studentská párty v různém stylu.
Byl to pro mě neskutečně obohacující zážitek, za který jsem
velice vděčná a tobě, svatá Barborko, moc děkuji, že díky tvé
pomoci jsem tyto krásné a kouzelné chvíle mohla prožít.

Šárka Nováčková

Hornické slavnosti OKD a Den horníků Dolu Paskov
Barborka získala 43 251 korun
z oslav svátku havířů
Buchty na celorevírních Hornických slavnostech 2011 v Karviné
a dobrovolné vstupné na samostatných oslavách Dolu Paskov
ve Staříči vynesly hornickým sirotkům z Občanského sdružení
svatá Barbora celkem 43 251 korun. Potvrzuje se tak skutečnost,
že rok od roku jsou havíři, jejich příbuzní i přátelé k dětem, jimž se
táta nevrátil domů z práce na šachtě, štědřejší.
Ukázalo se to hlavně ve Staříči, kde v kasičce Barborky skončilo
31 393 korun! Za karvinské buchty se vybralo dohromady

11 858 korun. „Moc nás samozřejmě potěší každý dar. Peníze
pravděpodobně použijeme – stejně jako vloni – na jazykové kurzy
a školné,“ upřesnila tajemnice sdružení Kamila Kašovská s tím, že
výtěžek sbírek je OSSB povinno do roka utratit.
Maminky z Barborky vyzdvihly při této příležitosti Milenu Malinskou
z Dolu Paskov, která je ve výboru sdružení a stála i za organizací
oslav hornického svátku na této šachtě. „Musíme jí extra
poděkovat, vždyť nám dělá tak dobré jméno. I díky ní se vybralo
tolik. A to bychom děti pracovníků Dolu Paskov mezi námi sečetli
na prstech,“ řekla za všechny Marta Szamaránská, předsedkyně
výboru maminek OSSB.
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Andělské BarboRadování 2011
Radost dětem a maminkám udělala
ostravská cirkusová společnost se svou show
Přání scházet se bez dalších nových tváří zaznělo na takřka rodinném setkání
v předvečer svátku svaté Barbory v zaplněné kompresorovně nejstarší ostravské
šachty Anselm na Landeku. Občanské sdružení pojmenované po patronce horníků
a pečující o děti havířů, kteří se nevrátili z práce domů, totiž o žádné „přírůstky“ nestojí.
„Byla s námi už i paní, jejíž rodina byla postižena říjnovou nehodou na Dole
Karviná. Jitka Horváthová dorazila s pětiletou Monikou a teprve osmnáctiměsíčním
Radimkem,“ uvedla předsedkyně výboru maminek Marta Szamaránská s tím, že
pozvání na BarboRadování přijaly dvě třetiny rodin, jež OSSB podporuje. Celkem se
zúčastnilo přes dvě stě lidí.
„Slováci už teď v našich řadách nejsou, slečny odrostly, skončily školu. Polských dětí
máme dvaatřicet, zbytek z osmdesáti jsou české rodiny. Děti jsou od kojenců po velké,
už dospělé a studující,“ popsala tajemnice sdružení Kamila Kašovská. Ta hodnotila rok
2011 pro Barborku jako velmi úspěšný, dárců bylo spousta, a dosti štědrých.
I díky nim OSSB připsala na konto každému z dětí coby mimořádný vánoční
příspěvek deset tisíc korun! Na vzdělávání hornických sirotků ostatně přispěla
ve svém gratnovém programu i Nadace OKD. V neposlední řadě přišli lidé z dolů
s výtěžky ze šachťáků či Radek Orszulik z dodavatelské firmy Katim se šekem
na padesát tisíc korun..
Barborce udělala radost také společnost Cirkus trochu jinak, která připravila
mikulášskou show s čerty, anděly i nadělujícím světcem. „Zástupce tří šachet jsme
pojali jako tři krále s dobrými zprávami. Z předsedy sdružení a mluvčího těžební
společnosti Vládi Sobola jsme zase udělali mluvčího pekla,“ líčila za výbor maminek
Zdeňka Bínová.
K nadílce se připojila také firma Exage, pořadatel ostravského Veletrhu hraček.
Do balíčku, který každé z dětí dostalo, připravila spoustu různých překvapení.
Akci podpořili:
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Z dopisů maminek
Milá Barborko,
víš, co pro nás s Matym znamenáš?
Tátu nám fyzicky nahradit nemůžeš, ale díky Tobě máme nové
kamarády, vídáme se s lidmi, se kterými je nám fajn. Zažíváme
spoustu dobrodružství, ať jsou to super dovolené, víkendy
na horách, výlety do kina, do bazénu... Díky Tobě objevujeme
nejen krásy naší země, ale vezmeš nás i do světa.
Hlavně Ti patří velký dík za to, že vše to krásné můžu zažívat se
svou novou rodinou.
A Matymu nejvíc pomáháš pořád stejně jako každý rok...
Přispíváš nám na léky, které mu pomáhají získat imunitu. Za to
moc velký dík, Barborko!!

Taťána Mieresová a syn Matyáš

Barborka pro mě a mé dcery znamená hodně. Všechny akce
jsou bezvadné. Mám možnost se setkat s maminkami, které mají
za sebou to samé, co já. Za ty roky už se z nás staly kamarádky
a vždycky se těším, že se s nimi znova uvidím. Holky se zase
potkávají se svými kamarády, kterých díky Barborce mají hodně.
I finanční pomoc, kterou nám Barborka poskytuje, je pro
nás důležitá, ale ta lidská stránka je k nezaplacení. Děkujeme,
Barborko.

Věra Málková s dcerami Lucií a Markétou
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Horníci pro Barborku
Z týdeníku Horník

Šachťáky

Raziči VOKD z Dolu Paskov dali deset tisíc na Barborku
VOKD se stala první dodavatelskou firmou, jejíž kolektiv udělal
velkorysé gesto v podobě příspěvku Občanskému sdružení
svatá Barbora pomáhajícímu hornickým sirotkům. Raziči hlavního
předáka Jaroslava Konvičného z úseku HS 21 vedeného
Hynkem Řeháčkem dali deset tisíc korun!

Šachťák, neboli Skok přes kůži, je tradiční hornická slavnost
plná veselí, masti (piva) a hornických písní, která probíhá
v předvánočním čase na každém dole. Nálada v sále se vždy
změní ve chvíli, když mezi zaměstnanci i hosty koluje „gumák“.
Ten se vždy brzy zaplní bankovkami na podporu hornických
sirotků z Barborky.

„Ty peníze jsou odměnou za druhé místo v soutěži bezpečných
pracovišť na Dole Paskov po jejím zdanění. Rozhodli jsme se
tak proto, že každý máme rodinu a děti. Chtěli jsme pomoci těm
z Barborky,“ vysvětlil Jaroslav Konvičný, šéf třicítky přípravářů,
zámečníků a techniků. Kolektiv fárá na Dole Paskov od roku
2000.

Přehled darů z šachťáků 
Důl ČSM

133 031

Důl Darkov

113 240

Důl Karviná

94 000

Důl Paskov

91 010

Centum servisních služeb

„Jsme fajn parta, což se potvrdilo taky po referendu vypsaném
hlavním předákem o předání peněz Barborce. Předtím se to
probíralo s chlapy na šichtách, svůj souhlas podepsali všichni,“
upřesnil směnový předák Vlastislav Růžička s tím, že ocenění
za „Bezpečný kolektiv“ berou jako důkaz dobře odvedené práce.
„Jenže jsme v hornictví, kde úrazy číhají okolo nás všech. To bylo
dalším důvodem, proč dát peníze hornickým sirotkům. Každý
z nás si přeje vyfárat zdravý, ví, jaký je to pocit…,“ uvedl zástupce
vedoucího úseku David Vodička. Pro bezpečnost je podle něj též
důležité předávání zkušeností starších havířů mladším.
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(Kč)

Celkem

51 574
482 855

Dary zaměstnanců ze šachťáků 
2010

335 116

2011

482 855

(Kč)

Benefiční koncert Nadace OKD pro Barborku
Zářijový benefiční koncert Nadace OKD, na kterém vystoupila
kapela hendikepovaných muzikantů The Tap Tap a jako
hlavní host Bára Basiková, vynesl pro Občanské sdružení
svatá Barbora neuvěřitelných 338 926 korun. „Byla to vůbec
první oficiální benefice v OKD, takže jsme s takovou částkou
rozhodně nepočítali,“ řekl Jiří Suchánek, ředitel Nadace OKD,
která je spolu s těžařskou firmou stálým pomocníkem dětí
z Barborky.
Dvouhodinový program byl plný smíchu, ale i dojetí. To když
symbolický šek od OKD přebíraly na pódiu hornické vdovy.
„Je to neuvěřitelné, že nám takto pomáháte. Mohli byste
nám dát jen zákonné odškodné, ale vy se o naše děti staráte

až do dospělosti. Cítíme se tady s vámi jako členové velké
rodiny,“ shrnula Marta Szamaránská pocity maminek, kterým
těžaři prostřednictvím své nadace a Občanského sdružení
svatá Barbora pomáhají.
Upřímný potlesk si vysloužilo gesto hendikepovaných
muzikantů z The Tap Tap, kteří výtěžek z prodeje svých CD
a reklamních předmětů – rovných 7000 korun – také věnovali
Barborce. Příspěvky v kasičce od hostů koncertu, jež přesáhly
sto tisíc, pak svými dary výrazně zvýšili dodavatelé OKD,
společnost Bucyrus Czech Republic ze skupiny Caterpillar
a firma CFT GmbH, která sdružení přispěla částkou převyšující
165 000 korun.
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Zpráva o hospodaření za rok 2011

1. Příjmy a výdaje

Hornické slavnosti 

PříjmyKč

Setkání maminek – občerstvení

Úroky od České spořitelny, a.s.

Náklady na sociální účely celkem

Členské příspěvky

2 278,70

BarboRadování34 747,80

32 807,10
620 450,00

Finanční dary

3 203 852,00

Výnosy celkem

3 857 109,10

3 151,00
2 975 601,24

2. Výsledek hospodaření
Kč
Výsledek hospodaření za rok 2011 bez veřejné sbírky

Výdaje
a) Režijní náklady
Mzdové náklady

Kč
188 500,00

Sociální a zdravotní pojištění

64 090,00

Ostatní
(nákup propagačních materiálů, kancelářské potřeby, nákup kolků)

27 086,00

Ostatní služby (nájem kanceláře, telefon)

35 265,40

Cestovné5 738,00
Poplatky České spořitelny, a.s.
Režijní náklady celkem
b) Náklady na sociální účely

28 523,65
349 203, 05
Kč

Školné253 985,82
Jazykové kurzy

244 376,38

Ubytování na kolejích

267 574,95

Učebnice42 498,71
Zájmové kroužky

29 999,68

Autoškola23 300,00
Příslušenství PC

19 825,65

Příspěvky na notebook

62 400,41

Příspěvky na internet

48 704,13

Školní pomůcky

12 415,33

Lyžařské výcviky

11 810,00

Letní tábory a školní výlety

66 177,62

Zdravotní péče – prevence

46 933,89

Víkend v přírodě Myšinec

6 100,80

Den dětí
Dovolená Adršpach
Podzimní prázdniny v Dolní Lomné
Ostatní (poštovné, cestovné, haléřové vyrovnání) 

18 464,00
221 589,00
52 540,00
260,27

532 305,46

3. Veřejná sbírka „pokladnička“
Na základě osvědčení oznámení o konání veřejné sbírky, které vydal Krajský úřad
Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, 28. října 117,
702 18 Ostrava, ze dne 24. 8. 2009, byla dne 5. 9. 2009 zahájena veřejná sbírka
formou pokladničky.
Dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, účetní doklady týkající se veřejné sbírky
jsou vedeny v odděleném samostatném účetnictví a finanční částky vybrané z veřejné
sbírky jsou uloženy na samostatném bankovním účtu u České spořitelny, a.s.
K 31. 12. 2011 činil zůstatek na účtu u České spořitelny 43 251,69 Kč.
Náklady
Režijní náklady

Kč

Poplatky České spořitelny, a.s.

282,11

Režijní náklady celkem

282,11

Náklady na sociální účely
Školné
Jazykové kurzy
Ubytování na kolejích
Učebnice

Kč
2 709,00
40 318,00
4 952,00
367,00

Příspěvky na notebook

10 000,00

Příspěvky na autoškolu

15 453,20

Příslušenství PC

540,00

Ozdravné pobyty

1 500,00

Zájmové kroužky

2 300,00

Letní tábory

1 250,00

Celkem náklady na sociální účely

79 389,31

Celkem náklady

79 671,31

49 060,00

Finanční příspěvky na studium 

124 000,00

Finanční příspěvky na závěr školního roku

235 500,00

Finanční příspěvky – vánoční

800 000,00

Výnosy z veřejné sbírky za rok 2011

Mimořádné finanční výpomoci

347 000,00

Výsledek hospodaření veřejné sbírky „pokladnička“ za rok 2011

Kč
-30 611,31

25

4. Výsledek hospodaření za r. 2011 celkem

6. Přehled darů za rok 2011

Výsledek hospodaření

Finanční dary

Kč

Výsledek hospodaření OSSB bez veřejné sbírky

532 305,46

Dárce

Výsledek hospodaření – veřejná sbírka „pokladnička“ (ztráta)

-30 611,31

Beck Klaus-Dieter

Celkem výsledek hospodaření vč. veřejné sbírky za rok 2011

501 694,15

Nadace OKD

744 000,00

CFT GMBH

164 872,65

Důl ČSM – šachťák

133 031,00

Důl Darkov – šachťák

113 240,00

Motloch Petr

100 000,00

5. Přehled členů a odvedených příspěvků
a) Fyzické osoby
Ing. Tomáš Kyselovský

2 000,00

JUDr. Petra Nováková

1 000,00

Celkem

3 000,00

b) Právnické osoby
OKD, a.s.

Kč
332 450,00

Karvinská hornická nemocnice a.s.

20 000,00

POL-ALPEX, s.r.o.

20 000,00

Sdružení hornických odborů

20 000,00

CARBOKOV s.r.o.

20 000,00

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

20 000,00

THK – ČECHPOL s.r.o.

20 000,00

POLCARBO spol. s r.o.

20 000,00

VOKD, a.s.

20 000,00

OKK Koksovny, a.s.

20 000,00

RPG Byty, s.r.o.

20 000,00

Advanced World Transport, a.s.

20 000,00

Green Gas DPB, a.s.

20 000,00

ALPEX, PBG, Sp. z o.o.

35 000,00

AWT Rekultivace a.s.

10 000,00

Celkem
Členské příspěvky celkem: 620 450,00 Kč.
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Kč

617 450,00

Kč
1 312 000,00

Důl Karviná – šachťák

94 000,00

Důl Paskov – šachťák

91 010,00

Bucyrus Czech Republic, a.s.

50 000,00

Fabián Ján

50 000,00

KATIM s.r.o.

50 000,00

Zaměstnanci VOJ Centrum servisních služeb

51 574,00

POL-ALPEX, s.r.o.

30 000,00

ALPEX PBG, Spól. Z o.o.

30 000,00

Nováková Petra

20 000,00

Útvar technického náměstka Dolu Karviná

18 000,00

Kolektiv ZBZS Dolu Karviná

15 000,00

Vojtková Vanda

13 200,00

Ormonde Organics International, s.r.o.

12 500,00

Bardoň Ervín

12 000,00

HCB OKD Karviná

12 000,00

Steiner Jiří

10 000,00

Kolektiv Jaroslava Konvičného, VOKD Paskov

10 000,00

Kolektiv Zbyslava Hermana, Důl Karviná

10 000,00

Vévodová Eva

10 000,00

Sobol Vladislav

5 425,00

Biolek Jan

5 000,00

Gadula Vladislav

5 000,00

Kala Adela

5 000,00

OKD, a.s.

5 000,00

Dal Erich

3 600,00

Trhlík Jiří

3 500,00

O´Reilly Michael

2 500,00

Schloemer William Joseps

2 000,00

Palák Václav

2 000,00

Bubík Jiří

2 000,00

Čerevka Stanislav

1 500,00

Prosker Jan

1 500,00

Talánová Anna

1 000,00

Káňová Iveta

900,00

Jonšta Kamil

500,00

Rihák Hynek

500,00

Stawgel Josef

500,00

Veřejná sbírka (pokladnička)
Celkem finanční dary za rok 2011

49 060,00
3 252 912,65

Ostatní dary
DárceKč
OKD, a.s. – bezúplatný přístup užívání
informačního systému SAP/R3

7 500,00 měsíčně

Tato zpráva o hospodaření OSSB byla projednána a schválena na jednání výboru dne 11. 1. 2012 a valnou hromadou dne 15. 2. 2012.
Zpracovala: Irena Pawlasová, účetní OSSB

V Ostravě 11. 1. 2012

Mgr. Josef Hoďák
místopředseda výboru

Vladislav Sobol
předseda výboru
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PODĚKOVÁNÍ
Pomoc klukům a holkám z Barborky by nebyla možná bez nezištné
práce členů výboru, revizní komise, patronů z jednotlivých dolů
a dodavatelských firem i mnoha dobrovolníků a příznivců.

Kromě dárců a sponzorů, které uvádíme v přehledné tabulce
v příslušné části výroční zprávy, chceme za spolupráci v roce
2011 poděkovat zejména následujícím subjektům:

Agape Karviná
Agentura Orange, s.r.o.
Aquapark Bohumín
Bison & Rose, s.r.o.
Cirkus trochu jinak
Duha Zámeček, občanské sdružení
Heřmánek, občanské sdružení
LANDEK PARK – Hornické muzeum
MIDI BUS – autobusová doprava Adolfa Wawrzyczka
Montana Trekking, Zdoňov

Penzion Armáda, Dolní Lomná
Rádio Kiss Morava
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
Richard Sklář, dvorní fotograf Barborky
Sodexo, s.r.o.
Student Agency
Týdeník Horník
Mediálním partnerem je
komunikační agentura R MEDIA, spol. s r.o.

KONTAKTY
Kancelář:
Web:
E-mail:
Číslo účtu:
IČ:

Prokešovo náměstí 6/2020, 728 30 Ostrava
www.svatabarbora.cz
barbora@svatabarbora.cz
1657156389/0800
26663597

Předseda:
E-mail:
Tel.:

Vladislav Sobol
vladislav.sobol@okd.cz
+420 725 595 417

Tajemnice:
E-mail:
Tel.:

Kamila Kašovská
kamila.kasovska@gmail.com
+420 721 630 754

R media
komunikační agentura

Sponzorsky vydala komunikační agentura R MEDIA, spol. s r.o., design Robin Caïs.
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