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Prioritou je vzdělání dětí
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Cílem Občanského sdružení svatá Barbora (OSSB) je pomoc dětem, kterým zemřel jeden z rodičů
na následky pracovního úrazu, většinou v hornictví. Založení sdružení v roce 2004 znamenalo
konec finanční diskriminace desítek dětí, jež ztratily tátu.
Situace rodin, které přišly o svého živitele, není jednoduchá. Díky pomoci sdružení mohou všechny „děti z Barborky“ bez omezení pokračovat ve studiu, rozvoji talentu i ve svých koníčcích a
zálibách.
Prioritou OSSB je podpora vzdělávání dětí. Hradí jim nejen náklady související se studiem, ale také
například autoškolu či rekvalifikační kurzy. Aktivním studentům rovněž zajišťuje jazykové kurzy v zahraničí. I přes osudem neblaze poznamenané dětství se tak všichni mohou připravit na
úspěšný vstup do samostatného života.
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Úvodem
Občanské sdružení svatá Barbora je pro OKD důležitým a spolehlivým partnerem. Tak jako se Nadace OKD stará o podporu
veřejně-prospěšných aktivit v regionu, kde naše společnost působí, „Barborka“ je zase důležitým signálem pro naše zaměstnance. Všichni dnes vědí, že když při práci dojde k nejhoršímu, firma se prostřednictvím tohoto sdružení o jejich rodiny
a především nezletilé děti postará.
Děkuji všem lidem z OKD i z partnerských firem, kteří se na činnosti Občanského sdružení svatá Barbora podílejí, a přeji jim,
aby měli do budoucna co nejméně práce.
Zdař bůh!
Klaus-Dieter Beck
generální ředitel a předseda představenstva OKD

ZE ZEMĚ PRO ZEMI
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Nadace OKD se „narodila“ na začátku roku 2008 a hned si „adoptovala“ svou první holčičku – Barborku. Jinými slovy: Částečně od OKD převzala záštitu nad Občanským sdružením svatá Barbora.
Jak jsem brzy pochopila, nebude to jen adopce na papíře neboli přerozdělování peněz. Barborka je zvídavá, takže se hned
začala kamarádit se svými novými sestrami – dalšími organizacemi, které Nadace OKD podporuje – a využívá jejich zkušeností a aktivit pro své vlastní členy. Zároveň je docela pracovitá, takže nadaci pomáhá při organizaci různých akcí.
Jednoduše řečeno: Nadace OKD je na svou Barborku pyšná a ráda ji bude pomáhat, aby se mohla stejně dobře jako dosud
starat o malé i větší kluky a holky, kteří ji hodně potřebují.
Blanka Týřová
ředitelka Nadace OKD

Slovo předsedy
Barborka na křižovatce
Předsedou Občanského sdružení svatá Barbora jsem se stal v červnu 2008, kdy mě Valná hromada zvolila do čela téměř nového
Výboru, ve kterém zůstali jen dva ze sedmi původních členů. Bylo jasné, že se musíme hodně učit, abychom navázali na vše dobré,
co předchozí Výbor vybudoval. Přebírali jsme fungující sdružení, které plnilo své poslání, každoročně hospodařilo s vyrovnaným
rozpočtem, na účtech vytvořilo slušnou rezervu a udělalo si dobré jméno na veřejnosti i mezi horníky. Za to všechno bych všem
členům i spolupracovníkům předchozího Výboru i revizní komise rád poděkoval.
Před námi stála otázka: Budeme „udržovací vládou“, která zachová všechna nastavená pravidla, nebo se pokusíme zavést do
života sdružení nějaké novinky? První měsíce však rozhodly za nás.
Bylo to zhruba v polovině prázdnin, kdy jsem v prostorách OKD dohodl schůzku šéfa cestovní kanceláře, jež zařizovala ozdravný
pobyt na Krétě, se třemi maminkami, které měly k akci drobné výhrady. Majitel cestovky přišel s kytkou, dámám se omluvil, vše
vysvětlil a odešel. Ženy zůstaly a asi po hodině povídání jsem pochopil, co ještě může náš Výbor dát sdružení: Prostor k větší
aktivitě maminek, které mají tolik nápadů a navíc samy vědí, jaká pomoc je pro ně nejužitečnější a nejefektivnější.
Tak vznikl Výbor maminek, jeho členky se zúčastňovaly zasedání výboru, navrhovaly a připravovaly společné akce. Díky
podnětům maminek jsme také připravili nová a transparentní pravidla finančních výpomocí, která zahrnují aktuální potřeby dětí.
Aktivitou maminek dostala činnost sdružení zcela jiný rozměr.
Nyní stručně k činnosti sdružení v roce 2008.

Výbor

• Proběhlo celkem 12 zasedání Výboru. Na jejich programu byla především standardní agenda, schvalování finančních výpomocí a
příprava společných akcí.
• Členové „starého“ i „nového“ Výboru (zástupci ředitelství OKD, jednotlivých dolů a členských firem) jsou vyjmenováni na jiném
místě. Všem patří velké poděkování.

Tajemnice

• V první polovině roku byly tajemnicemi Jiřina Kolderová a po ní Vlasta Rádlová. Obě plnily velmi svědomitě všechny úkoly a
byly pro Výbor velkou jistotou. Paní Kolderová se s námi rozloučila z osobních důvodů (stěhování), paní Rádlová ze zdravotních
důvodů.
• Novou tajemnicí se stala Hana Gumpingerová, která dala tomuto postu nové parametry, zejména díky tomu, že po ztrátě tatínka
v dole byla sama mladou dívkou, které dříve Barborka pomáhala.
• Kromě běžných úřednických záležitostí zajišťovala například kontakt s „novými“ maminkami, pro které byla její návštěva v prvních
dnech či týdnech po tragédii velmi důležitá. Hanka, kterou většina rodičů i dětí znala ještě jako slečnu ze společných akcí, také
pomohla rozproudit spolupráci mezi Výborem a maminkami.

Účetní a revizní komise

• O účty se Barborce stále vzorně stará Irena Pawlasová, která se také účastnila zasedání
výboru. V popisu její práce je mimo jiné úhrada schválených finančních výpomocí a dalších
závazků sdružení, zpracování finančních uzávěrek a vyúčtování grantů.
• Revizní komise, která pracuje v tříčlenné sestavě, v průběhu roku 2008 stejně jako výbor
obměnila své členy. Hospodaření i vedení účetnictví OSSB hodnotila velmi dobře.

Hlavní akce roku 2008

• Poznávací zájezdy do Vídně a do Polska (jaro 2008).
• Ozdravný pobyt na Krétě (červen 2008).
• Jazykové kurzy pro 4 studenty (léto 2008).
• Hornické slavnosti OKD v areálu Hornického muzea na Landeku (září 2008).
• Den horníků Dolu Paskov ve Staříči (září 2008).
• Ozdravný pobyt čtyř rodin v Chorvatsku (září 2008).
• Účast dětí a maminek na koncertu Rádia Čas (listopad 2008).
• BarboRadování v kompresorovně Hornického muzea OKD (prosinec 2008).

Důležité novinky roku 2008

• Založení Výboru maminek – neoficiální „poradní orgán“ výboru OSSB, který zajišťuje a
zlepšuje komunikaci mezi výborem a maminkami a aktivně se podílí na přípravě mnoha
akcí.
• Nová pravidla pro vyplácení finančních výpomocí – výbor je schválil s platností od 1. ledna 2009. Kladou důraz především na další
investice do vzdělání dětí. Zároveň jsou transparentní a přehledné pro maminky. (Podrobněji na dalších stranách.)
• Smlouva s učilištěm Dakol – školné studentům (dětem z OSSB) proplácíme přímo na účet školy, vždy za celé pololetí. Snížila
se tím administrativa, poplatky za bankovní převody a především „papírování“ pro maminky, které již nemusí každý měsíc posílat
potvrzení o úhradě školného.
• Změna financování ze strany OKD – příspěvek firmy ve výši cca 1 mil. Kč ročně zůstává, ale na jeho úhradě se bude podílet
kromě společnosti OKD (řádné členské příspěvky) také Nadace OKD (v rámci svých grantů).
Vladislav Sobol
předseda sdružení
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Lidé v Barborce
Výbor
do 12. června 2008
Předseda			
Místopředsedkyně		

Zdeněk Starý
Věra Breiová

Členové		
			
			

Tomáš Belka
Vladislav Kaluža
Gabriela Mechelová

od 12. června 2008
Předseda			
Místopředseda		
Členové			
			
			
			
			

Vladislav Sobol
Josef Hoďák
Tomáš Belka
Vladislav Kaluža
Karel Lipowski
Milena Malinská
Zdeněk Stronček

do 12. června 2008
Předseda			
Členové			
			

Jan Kurial
Karel Lipowski
Lubomír Ciosk

od 12. června 2008
Předsedkyně		
Členové			
			

Eva Marciniáková
Jana Kašíková
Zdeňka Barabošová

Odborní zástupci (garanti)
za jednotlivé doly a dodavatelské firmy
Důl Darkov		
Důl ČSM			
Důl Karviná		
Důl Paskov		
POL- ALPEX
		
CARBOKOV
		
THK ČECHPOL

do 12. 6. 2008		
od 12. 6. do 31. 9. 2008
od 1. 10. 2008		

Jiřina Kolderová
Vlasta Rádlová
Hana Gumpingerová

Účetní
celoročně		

Irena Pawlasová

Členové

Revizní komise
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Tajemnice výboru

Jan Jurášek
Karel Lipowski
Stanislav Wizur
Lubomír Ciosk
Vladislav Gadula
Tomáš Belka
Karel Janík

A. Fyzické osoby
			
			
			
			

Lubomír Langr
Tomáš Kyselovský
Slavomír Bretz
Petra Nováková

B. Právnické osoby
			
OKD, a.s.
			
Sdružení hornických odborů
			
OKD, OKK, a.s.
			
POL-ALPEX, s.r.o.
			
CARBOKOV, s.r.o.
			
THK-ČECHPOL, s.r.o.
			
POLCARBO spol. s r.o.
			
VOKD, a.s.
			
ČMD – Účelové zařízení¨
			
RPG Byty, s.r.o.
			
OKD, Doprava, a.s.
			
OKD, Rekultivace, a.s.
			
Green Gas DPB, a.s.
			
Revírní bratrská pokladna
				
Ostrava, zdr.poj.
			
Karvinská hornická nemocnice, a.s.

Děti, o které se staráme
Občanské sdružení svatá Barbora pomáhalo v roce 2008 celkem 95 dětem, jejichž tátové přišli o život na následky
pracovního úrazu v členských firmách sdružení.

26
3

Polsko

27 %

Česká republika

Slovensko

3%

66

Polsko

Slovensko

Česká republika

66 %

Rozdělení dětí podle státní příslušnosti

Rozdělení dětí podle věku
(na konci roku 2008)

21 – 26 let

21

7
let
0–5

21 – 26 let 22 %

39

16 – 20 let 41 %

20

4%

11 – 15 let
16 – 20 let

11 – 15 let 22 %

4
11

6 – 10 let 11 %

0 – 5 let
6 – 10 let

Výbor maminek
Na podzim roku 2008 vznikl díky iniciativě rodičů Výbor maminek, který se začal aktivně podílet na činnosti sdružení.
Jeho největším přínosem je plánování a pomoc při organizaci akcí a také příprava nových pravidel finančních výpomocí,
které začaly platit od 1. ledna 2009. Cílem je přizpůsobit činnost a pomoc občanského sdružení podle skutečných potřeb
rodin a zejména dětí.

Členky výboru v roce 2008:
Zdeňka Bínová
Marta Szamaranská
Anna Wybraniecová
Alena Kunčíková

Finance
Individuální finanční výpomoci pro děti
Jednu z nejdůležitějších částí podpory dětí jsou finanční výpomoci. Na základě žádostí maminek proplácí sdružení konkrétní
náklady na vzdělání i volný čas.
Maminky mladších dětí potřebují pomoci zejména s úhradou vedlejších nákladů spojených se školní výukou (školy v přírodě,
lyžařské kurzy, třídní výlety) a také s placením volnočasových aktivit (kroužky, školné na základních uměleckých školách,
letní tábory).
Starším dětem (studentům středních a vysokých škol) proplácíme nejčastěji školné, ubytování na kolejích a internátech, odbornou literaturu potřebnou ke studiu nebo náklady spojené s přípravou bakalářských či diplomových prací.

Přehled finančních výpomocí v roce 2008
303.000

Ubytování na kolejích a internátech

149.000

Autoškola

55.000

Notebooky

51.000

Letní tábory a rekreace

41.000

Učebnice a školní pomůcky

39.000

Ozdravné pobyty

30.000

Zájmové kroužky

20.000

Školní výlety

15.000

Rehabilitace, lékařská potvrzení

14.000

Školy v přírodě

12.000

Lyžařské kurzy

11.000

Různé

5.000

Sportovní výbava

2.000

0,3 %
Sportovní výbava

0,7 %

1,5 %
Lyžařské kurzy

Různé

1,6 %
Školy v přírodě

1,9 %
Rehabilitace, lékařská potvrzení

2%

2,7 %
Zájmové kroužky

Školní výlety

4%
Ozdravné pobyty

5,2 %
Učebnice a školní pomůcky

6,8 %
Notebooky

Letní tábory a rekreace

7,4 %
Autoškola

5,5 %

747.000
Ubytování na kolejích a internátech		
19,9 %

40,5 %

Celkem

Školné
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Školné

Jednorázové paušální výpomoci
Zatímco individuální finanční výpomoci čerpají především sociálně slabší rodiny nebo rodiny, jejichž děti mají finančně náročné
studium, jednorázové paušální výpomoci jsou určeny pro všechny děti.
V roce 2008 jsme zvýšili částky, které jsme dětem u příležitosti zahájení školního roku i před Vánocemi vyplatili. V obou případech jsme každému dítěti vyplatili částku 3.000 korun.
Zahájení školního roku			
Vánoční příspěvky				

281.000
279.000

Příklady čerpání individuálních finančních výpomoci
Školné

• školné na soukromých školách
• poplatky za mateřské školy
• rekvalifikační kurzy

Ubytování na kolejích a internátech

• poplatky středoškoláků za ubytování na internátech
• platby vysokoškoláků za ubytování na kolejích

Autoškola

• platba za získání řidičského oprávnění

Notebooky

• příspěvek na nákup notebooku nebo počítače (OSSB hradí 50% pořizovací ceny, maximálně 10.000,- Kč)

Letní tábory a rekreace

• účastnické poplatky za tábory v přírodě

Učebnice a školní pomůcky
•
•
•
•
•

učebnice
odborná literatura
skripta
slovníky
výroba diplomových prací

Ozdravné pobyty

• individuální pobyty na horách nebo u moře doporučené lékařem

Zájmové kroužky
•
•
•
•
•

basketbal
flétna
kytara
taneční kroužek
mažoretky

Školní výlety

• třídní 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

Lyžařské kurzy

• lyžařské kurzy v rámci učebních osnov

Různé
•
•
•
•

kadeřnický kufřík
plavecký kurz
cykloturistický instruktorský kurz
bicí souprava

Sportovní výbava

• výbava do kroužku stolního tenisu
• potřeby na lyžařský kurz
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Nová pravidla finančních
výpomocí pro rok 2009
Změnou pravidel finančních výpomocí se začal Výbor OSSB zabývat v září 2008. Impulsem bylo několik zjištění, jež vyplynuly ze
setkání se vznikajícím Výborem maminek:
• Finanční výpomoci byly dosud založeny na jakémsi „zvykovém právu“.
• Maminky přesně nevěděly, na co jim OSSB může přispět, ty ostýchavější si proto raději některé výdaje ani nezkusily nechat
proplatit.
• Od vzniku sdružení uplynuly již čtyři roky. Vzdělávací proces, život dětí a tím i jejich potřeby se od té doby částečně změnily.

Hlavní výhody nových pravidel
• Každé dítě i maminka ví, na co jim může OSSB přispět nebo dokonce v plné míře proplatit. Informace jsme poslali všem
maminkám dopisem.
• Více kladou důraz na vzdělání včetně podpory moderních technologií, které dnes děti a zejména studenti pro své
vzdělávání potřebují (notebook, internet).
• Zavádějí maximální částku jednotlivých příspěvků, která je odvozena od aktuálních cen a byla většinou stanovena na horní
hranici sumy, kterou mohou děti v dané oblasti potřebovat.

Nové položky, které pravidla zavádějí
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• Internetové připojení (částečná úhrada).
• Notebook či počítač již od sedmé třídy základní školy.
• Příslušenství k počítači, notebooku či tiskárně.
• Příspěvek na studium – paušální částka ve výši 2.000,- Kč, která se vyplácí studentům středních
a vysokých škol po úspěšně absolvovaném pololetí či semestru. Má pokrýt zejména náklady, které se
nedají řádně vyúčtovat nebo by velmi zvýšily administrativní zatížení (doprava, drobné režijní výdaje).
• Mimořádný příspěvek v případě tíživé sociální situace rodiny.

Pravidla dále zpřesnily
• Spolufinancování nákupu notebooku či počítače.
• Financování nákladů na ubytování pro studenty (nejen koleje či internáty, ale i doložitelné platby za ubytování v soukromí).

Pravidla finančních výpomocí
pro děti platná od 1. 1. 2009
1. Náklady na řádné studium
(základní škola, střední škola, učiliště, gymnázium, vyšší odborná škola, vysoká škola)
Druh nákladu

OSSB proplácí

A. Školné

až 100 % (max. 25.000 ročně)

B. Učebnice, odborné pomůcky

až 100 % (max. 3.000,- Kč / pololetí)

C. Ubytování na kolejích

až 100 % (max. do výše 4.000,- Kč měsíčně)

D. Ubytování v pronájmu

až 100 % (max. do výše 4.000,- Kč měsíčně)

2. Náklady související se studiem
Druh nákladu

OSSB proplácí

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

až 2.000,- Kč / pololetí

B. Internet (od 7. třídy ZŠ)

až 50 % (max. 300,- / měsíc)

C. Náklady na diplomové a podobné práce

až 100 %

D. Notebook, počítač (od 7. třídy ZŠ)

až 50 % (max. do 10.000,- Kč, 1x za 3 roky)

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

až 100 % (max. 1.000,- Kč / rok)
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3. Další vzdělávací aktivity
Druh nákladu

OSSB proplácí

A. Autoškola (na osobní automobil)

až 100 %

B. Vzdělávací a rekvalifikační kurzy (v ČR)

až 100 % (max. 5.000,- Kč / rok)

4. Volnočasové a jiné aktivity
Druh nákladu

OSSB proplácí

A. Kroužky

až 100 %

B. Výlety, lyžařské kurzy, tábory

až 100 %

C. Zdravotní aktivity (masáže, rehabilitace)

až 100 % (jen s lékařským posudkem)

Zpráva o hospodaření
za rok 2008
Příjmy
Text

Kč

Finanční dary – viz tabulka 2
Členské příspěvky – viz tabulka 1
Úroky od České spořitelny, a.s.

Příjmy celkem

2 166 284,00
684 120,00
44 040,67

2 894 444,67

Výdaje

a)
Režijní náklady
Mzdové náklady

Kč
158 000,00

Sociální a zdravotní pojištění

55 300,00

Nákup materiálu (propagační předměty - trička)

50 233,50

Poplatky za vedení účtu

19 091,27

Občerstvení (valná hromada, zasedání výboru)

4 147,00

Cestovné

12

Režijní náklady celkem

678,00

287 449,77

						

b)
Náklady na sociální účely
Zahraniční ozdravné pobyty (Kréta, Chorvatsko)

Kč
832 868,00

Školné

358 269,02

Finanční příspěvky u příležitosti zahájení školního roku

281 000,00

Finanční příspěvky u příležitosti Barboradování (Vánoce)

279 000,00

Jazykové kurzy

270 103,00

Ubytování na kolejích

149 359,46

Poznávací zájezdy Vídeň - Macocha a Kraków – Wieliczka

143 344,00

Ostatní (z toho notebooky: 51 014,00 Kč)

56 519,00

Letní tábory a rekreace

40 682,14

Učebnice

39 140,26

Ostatní ozdravné pobyty

29 547,76

Zájmové kroužky

19 726,00

Školní výlety

15 195,00

Rehabilitace a lékařská potvrzení

13 540,00

Barboradování (dárky pro děti, doprava)

12 034,50

Školy v přírodě

12 002,16

Lyžařské výcviky

11 035,00

Hornické slavnosti

4 938,50

Sportovní výbava

1 794,00

Náklady na sociální účely celkem

Výdaje celkem
Výsledek hospodaření			

2 570 097,80

2 857 547,57
36 897,10

Tabulka 1: Příspěvky členů OSSB
Fyzické osoby

Částka

Právnické osoby

Částka

Petra Nováková

3 000,00

OKD, a.s.

Tomáš Kyselovský

2 000,00

Karvinská hornická nemocnice, a.s.

20 000,00

Lubomír Langr

1 000,00

POL-ALPEX, s.r.o.

20 000,00

Slavomír Bretz

Celkem

500,00

6 500,00

Tabulka 2: Přehled darů
Dárce

Částka

413 430,00

Sdružení hornických odborů

20 000,00

CARBOKOV, s.r.o.

20 000,00

Revírní bratrská pokladna Ostrava,
zdr.poj.

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

ČMD – Účelové zařízení

20 000,00

Zdeněk Bakala

680 956,00

RPG Byty, s.r.o.

20 000,00

Nadace OKD

330 000,00

OKD, Doprava, a.s.

20 000,00

IMPACT MEDIA, s.r.o.

250 000,00

Green Gas DPB, a.s.

20 000,00

Klaus-Dieter Beck

162 500,00

OKD, OKK, a.s.

20 000,00

Ján Fabián

100 000,00

OKD, Rekultivace, a.s.

Petr Motloch

100 000,00

Celkem

Důl Darkov – Šachťák

264 190,00

70 350,00

Důl Paskov – Šachťák

65 915,00

Drahomíra Tošenovská

50 000,00

HCB OKD Karviná

50 000,00

FC Baník Ostrava

50 000,00

Důl ČSM – Šachťák

46 300,00

Kolektiv elektro (Důl Darkov)

20 000,00

Kolektiv R. Walica (Důl Darkov)

18 650,00

Karvinská hornická nemocnice, a.s.

18 000,00

Kolektiv J. Zátopka (Důl Paskov)

10 000,00

Kolektiv příprav V. Czyže (Důl Paskov)

10 000,00

Kolektiv hl. předáka Milana Čecha (Důl Karviná)

10 000,00

Kolektiv hl. předáka Illka (Důl Paskov)

10 000,00

Kolektiv M. Brady (Důl ČSA)

10 000,00

Kolektiv Z. Gardoně (Důl ČSA)

10 000,00

Evžen Kočenda

8 700,00

Anonymní dar

8 000,00

PaS de Theatre s.r.o.

7 777,00

Novomanželé Gurbielovi

7 697,00

Kolektiv záchranářů Dolu Lazy

7 500,00

Kolektiv M. Szelonga (Důl Darkov)

7 000,00

Kolektiv P. Špernogy (Důl Darkov)

7 000,00

Kolektiv ved. úseku J. Petyniaka (CZ Bastav)

6 500,00

Vanda Vojtková

6 000,00

Kolektiv elektro (Důl ČSM)

5 000,00

Eva Vévodová

5 000,00

Den horníků 6.9.08

4 810,00

Hornické slavnosti 30.8.08

3 929,00

Erich Dal

3 300,00

Jiří Černík

3 000,00

Stanislav Raszka

1 100,00

Josef Fojtík

700,00

Miroslava Knichalová

600,00

Celkem

4 190,00

2 166 284,00

13

Ozdravné pobyty
a poznávací zájezdy
Kromě vzdělávání v jeho základní podobě podporuje Občanské sdružení svatá Barbora také všestranný rozvoj dětí a
vytváří podmínky pro jejich dobrou zdravotní kondici. Pravidelně proto pořádá pro kluky, holky i jejich maminky poznávací
zájezdy a ozdravné pobyty u moře či na horách.

Vídeň a Moravský kras
Den dětí oslavila Barborka dvoudenním poznávacím
zájezdem do Moravského krasu a Vídně. V rakouské
metropoli se všech 23 účastníků akce prošlo historickým centrem města i francouzskými zahradami a navštívilo nejstarší ZOO na světě.
Na zpáteční cestěse všichni zastavili v Punkevní jeskyni
a prohlédli si propast Macocha.

Krakow a Wieliczka
Další poznávací zájezd, tentokrát jednodenní, zavedl
malé turisty i jejich maminky na sever – do polského
historického města Krakow. Po pestrém programu zamířil autobus směr Wieliczka, kde všichni absolvovali
zajímavou exkurzi do Solných dolů.
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Kréta
Pětačtyřicet dětí a maminek prožilo jedenáct prázdninových dní v letovisku Bari (hotel Lisa Mari) na slunném
ostrově Kréta. Pro mnohé z nich to byl vůbec první
pobyt u moře. Všichni byli nadšeni exotickou přírodou i
mořským vzduchem, který se brzy u mnoha účastníků
projevil zlepšením zdravotního stavu. Drobnou vadou
pohodového pobytu byly ne zrovna ideální hotelové
služby

Chorvatsko
Tato dovolená původně nebyla v plánu. Vymysleli ji
zaměstnanci společnosti OKD, OKK, kteří svou cenu
za druhé místo v bowlingovém turnaji týdeníku Horník
věnovali Barborce. A protože tou cenou bylo ubytování v chatkách u Jadranského moře, prodloužili jsme
čtyřem „barborkovským“ rodinám prázdniny.

Jazykové kurzy
Pomoc při zvyšování jazykové vybavenosti dětí je pro Občanské sdružení svatá Barbora stejně důležitá jako podpora pravidelného vzdělávání v rámci školní docházky. Sdružení proto každoročně vysílá několik studentů s dobrými jazykovými
předpoklady na měsíční pobyt do zahraničí.
V roce 2008 se jazykových kurzů v Anglii zúčastnily čtyři děti – nyní již mladí lidé, z rodin, o které se Barborka stará. Podmínkou bylo doložení dobrých základních znalostí angličtiny a chuť na sobě dále pracovat.
Na jazykovém kurzu zajištěném společností Student Agency strávili Hanka, Tereza, Iva a Marek čtyři týdny – všední dny ve
školních lavicích, víkendy poznáváním historie a kultury Velké Británie. Sdružení jim uhradilo plnou cenu jazykového kurzu
i leteckou přepravu a poskytlo kapesné.
Jazykové kurzy v zahraničí pro děti z Barborky potvrzují hlavní cíl sdružení – podporovat vzdělávání hornických sirotků, a
to od jejich útlého věku až po vstup do samostatného života.
Ve vysílání dětí na zkušenou do zahraničí bude sdružení pokračovat i v příštích letech.

15

Hornické slavnosti OKD
V Hornickém muzeu OKD, na úpatí vrchu Landek a v sousedství historického dolu Anselm, se na konci srpna uskutečnily
Hornické slavnosti OKD. A Barborka byla u toho.
Členové Výboru, maminky i další dobrovolníci připravili pro návštěvníky nástěnky o činnosti OSSB a především dvě tradiční
aktivity, do kterých se hojně zapojila veřejnost.

Oslaďte život dětem
Upečená buchta byla vstupenkou do areálu a zároveň příspěvkem do soutěže „Oslaďte život dětem“ o nejlepší pekařský
výrobek. Ty hodnotila porota v čele s Evženem Tošenovským a jeho manželkou Drahomírou. Slavnou a Barborce dlouhodobě nakloněnou manželskou dvojici doplňovala ředitelka útvaru PR a komunikace OKD Petra Mašínová, ředitelka Nadace
OKD Blanka Týřová a předseda OSSB Vladislav Sobol. Z donesených soutěžních buchet jsme vytvořili balíčky na prodej.
Návštěvníkům slavností chutnaly nejen oceněné buchty, ale také ty, které porotu nezaujaly. Jejich kvalitu lidé ocenili dobrovolnými příspěvky pro Barborku, jejich celková výše se vyšplhala téměř na 4.000 korun.

Cyklistický memoriál
Ještě více finančních příspěvků získalo sdružení díky aktivitě pohybuchtivých návštěvníků, kteří na rotopedech našlapali
téměř 40 kilometrů. Nadace OKD slíbila za každý kilometr darovat Občanskému sdružení svatá Barbora tisíc korun, protože
ale cyklisté překonali historický rekord, rozhodla se nadace „vyšlapanou“ částku zdvojnásobit. Výtěžek ve výši 80.000 Kč
jsme později použili na lednový poznávací zájezd „Za vysvědčení do Prahy“.

Barborku podpořil také Paskovští
Sbírka pro Barborku proběhla rovněž první zářijovou neděli na Dni horníků Dolu Paskov. Návštěvníci oslav mezi sebou
vybrali bezmála 5.000 korun.
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BarboRadování
Tradiční prosincové setkání rodin z Barborky se členy výboru a dalšími přáteli sdružení v kompresorovně Hornického
muzea jsme tentokrát uspořádali ve spolupráci s Nadací OKD. Společně jsme pozvali také děti ze čtyř dětských domovů
(DD Dubová, DD Horní Benešov, DD Ostrava - Na Vizině a DD Slezská Ostrava), které připravily pro všechny účastníky
pestrý program.
Hlavní hvězdou akce byla slavná šumperská pop-rocková kapela „o5 & Radeček“, která – ač v komorní sestavě –
potěšila hezkými melodiemi včetně svého největšího hitu Praha.
Po programu byla ta pravá chvíle na raut (připravený sponzorsky společností Sodexo) a diskotéku (kterou rovněž
zdarma, jako předvánoční pozornost, zajistilo Rádio Čas). Nad colou i vánočním punčem pak všichni vzpomínali na
společné akce a plánovali další aktivity na rok 2009.
Všechny děti dostaly kromě „mikulášského“ balíčku sladkostí a hrníčku od našich přátel z občanského sdružení
Heřmánek také „vánoční obálku“ se třemi tisícikorunami.

Sponzoři BarboRadování 2008
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Děti z Barborky a z dětských domovů na jednom pódiu.

O program se postaraly talentované princezny
(a princové) z dětských domovů.

Tomáš Polák z kapely o5 a Radeček.

Z dopisů dětí a maminek
Mé dojmy z dovolené na Krétě...
...jsou úžasné! Už při setkání v Ostravě před odjezdem na pražské letiště jsme se všichni zúčastnění velice vřele
přivítali. Moc jsme se těšili na společné chvíle u moře a hlavně jsme byli plní očekávání. Kréta byla pro nás zatím
veliká neznámá. Musím říct, že se splnilo naše očekávání.
Bydleli jsme v hotelu Lisa Mari, který je na pěkném místě kousek od moře. Několik z nás mělo to štěstí,
že se mohli z terasy svého pokoje každé ráno kochat východem slunce a obdivovat tu krásu. První společný večer
byl velice milý a srdečný. Děti i rodiče byli úžasní, byli jsme jako jedna velká rodina. Další dny jsme strávili
skotačením u moře nebo v bazénu. Děti byly tak spokojené, že jsme o nich skoro ani nevěděli. Zúčastnili jsme se
i několika výletů, z kterých nás nejvíc uchvátil výlet lodí na Modrou lagunu. Nedá se slovy popsat tu nádheru!
Vzpomínám i na večerní procházky, kdy jsme tiše a s láskou v srdci vzpomínali na své drahé manžely, kteří už
s námi nemohou být.
Dovolenka nám utekla jako voda. Na rozloučenou s Krétou jsme uspořádali pyžamový bál, který byl tak veselý
a spontánní, že se k nám přidali i cizí hosté. Děti z toho měly obrovskou radost! Při odjezdu z letoviska na
letiště jsme se tiše loučili s krásným ostrovem a v duchu děkovali všem, kteří se zasloužili o to, že naše děti i my
maminky jsme mohli prožít tak skvělou a krásnou dovolenou.
Děkujeme...
maminka Marta Szamaranská,
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Název pro časopis
Napadlo mě s Dominikem, že název časopisu našeho sdružení by mohl znít
„Světluška“, a to z následujícího důvodu: Již několik let naše rodina vlastní
lampičku-horníka nesoucího v rukou lucernu, která je ještě dnes v prodeji právě
na Landeku v hospůdce. Stejně tak si s lucerničkou svítí na cestu i světluška a
takovou „světluškou“ pro naše děti-sirotky je na cestě životem Občanské sdružení
svatá Barbora. Díky ní se nám s dětem žije mnohem lépe a za to všem ze
sdružení včetně sponzorů děkujeme.
maminka Monika Švecová a syn Dominik Ivan

Za jazykem do Anglie
Zdravím všechny z

„Barborky“,

chtěla bych moc poděkovat za možnost studia anglického jazyka v Anglii.
Do Británie jsme odlétali z Prahy, kde jsme se všichni i poznali – Marek, Terezka, Hanka a já – “děti
z Barborky“. Po celou dobu našeho pobytu jsme drželi při sobě a za ty čtyři týdny se z nás stali přátele, troufám
si říct, že navždy.
Po příletu na Gatwick jsme se rozjeli do Brightonu – přímořského letoviska na jihu Anglie a odtud poté
každý do své anglické rodiny, která náš příjezd již očekávala. Ubytovali jsme se, seznámili a později povečeřeli
svou první britskou typickou večeři... Popisovat vám tyto první dojmy z konzumace fish and chips raději nebudu...
Ovšem později jsme si zvykli a dnes si tohle jídlo občas udělám i doma.
Na druhý den jsme se všichni sešli ve školy GEOS English Academy. Napsali jsme si náš první testík a od
té chvíle se z nás stali studenti. Ve škole jsme si zvykli poměrně rychle a v Anglii jsme se aklimatizovali posléze
taky. Myslím, že nám to usnadňoval především přátelský přístup všech místních lidí a kamarádští učitele ve škole.
Všichni si zaslouží obrovský dík!!!
Kromě intenzivního studia, čímž jsme si zlepšili angličtinu, jsme poznali spoustu památek, jinou kulturu a především
spoustu nových známých, se kterými jsme v kontaktu i nadále a já si moc přeji, ať nám to vydrží napořád..
Měsíční pobyt ve Velké Británii nám dal opravdu hodně zkušeností nejen co se týče anglického jazyka, ale také
životních zkušeností, a spoustu nezapomenutelných zážitků.
… za tohle všechno vděčíme Tobě milá Barborko! Děkuji za to, že jsi a děkuji Ti za vše, co pro nás děláš.
S pozdravem Iva Šobrová

Báječné prodloužení prázdnin
Vážený pane předsedo,
chtěla bych poděkovat za všechny maminky a děti z Barborky, které se v září zúčastnily pobytu v Chorvatsku
v chatkách Tereza, a to jak Občanskému sdružení svatá Barbora, tak především těm, kteří nám poukazy darovali.
I přes ne příliš teplé počasí si to děti velice užily, hlavně chytáním ryb, koupáním v bazénech, prohlédli jsme si
krásné město Šibenik včetně chrámu sv. Jakuba a já se synem jsme se zúčastnili i plavby do Národního
parku Krka s překrásnými jezírky, krápníky, rákosišti či rostlinami.
Ještě jednou děkujeme všem za prodloužení letních prázdnin.
maminka Monika Švecová a syn Dominik
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Závěrem
Poděkování
Pomoc klukům a holkám z Barborky by nebyla možná díky nezištné
práci 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 uvnitř
Zprávy o činnosti, chceme za spolupráci v roce 2008 poděkovat zejména následujícím subjektům:
Agentura Orange, s.r.o.
Bison & Rose, s.r.o.
CK Mgr. Leoš Jašek
Heřmánek, občanské sdružení
Hornické muzeum OKD
o5 & Radeček
PaS de Theatre s.r.o.
Rádio Čas
Sodexo, s.r.o.
Týdeník Horník
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Kontakty
Kancelář		
Web			
E-mail			
Číslo účtu		
IČO			

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

Předseda
Vladislav Sobol

vladislav.sobol@okd.cz

Tajemnice
Hana Gumpingerová

hanka.gumpingerova@seznam.cz 739 339 726

725 595 417

