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Projekt Pro život kostelů Broumovska přihlášený do grantového programu Nadace OKD – Pro
Evropu 2013 byl jako jeden z mála projektů přihlášený mimo Moravskoslezský kraj v letošním
roce úspěšný. Příspěvek Nadace OKD určený na zpracování projektových podkladů je 100 tisíc
korun. Podle čerstvé informace administrátora broumovské farnosti Martina Lanžiho projekt
obdržel další finanční injekce, tentokrát od Královéhradeckého biskupství a Města Broumov.
{jathumbnail off}
Nadace OKD, jejímž zřizovatelem je černouhelná těžební společnost OKD, a. s., je největší
nadací v Moravskoslezském kraji a zároveň jednou z nejvýznamnějších v celé České republice.
Podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče,
volnočasových aktivit, kulturního vyžití i životního prostředí. Většina prostředků směřuje do
Moravskoslezského kraje.

Do letošního grantového kola přihlásily organizace celkem 1177 projektů. Nadace se
soustředila zejména na Moravskoslezský kraj a speciálně na regiony, ve kterých těžba uhlí
přímo ovlivňuje život obyvatel. Většina prostředků tedy putuje na Karvinsko, Ostravsko a
Frýdecko-Místecko, s výjimkou aktivit, které v rámci dlouhodobé nadační specializace podporují
integraci hendikepovaných osob do pracovního procesu a jejich zapojení do kulturního dění či
sportu. Správní rada Nadace OKD se přitom snažila postupovat tak, aby zachovala podporu
především organizacím, jejichž činnost má výrazný vliv na zdravotní a sociální péči o obyvatele.

"Královéhradecké biskupství má tzv. fond solidarity, kam přicházejí peníze z jednotlivých
farností, a pak se centrálně rozdělují. Letošní rok nám diecéze z tohoto fondu přidělila částku
150 tisíc korun, která bude využita na pokračování opravy střechy děkanského kostela sv. Petra
a Pavla v Broumově. Je to již po druhé, co biskupství financuje opravu střechy kostela. Také
Město Broumov přidělilo na opravu 360 tisíc korun. Něco máme ještě na účtu, takže počítám,
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že by se letos mohlo proinvestovat 600 tisíc korun, za což se může opravit obdobný úsek
střechy kostela jako v loňském roce," oznámil informaci o přidělení dalších finančních dotací na
záchranu broumovských kostelů Martin Lanži.

Projekt Pro život kostelů Broumovska má za cíl obnovu broumovské skupiny barokních kostelů
a života v nich. Kostely tzv. broumovské skupiny kostelů byly na území klášterního panství řádu
benediktinů postaveny podle plánů nejlepších architektů své doby, Kryštofa Dientzenhofera (mj.
kostel sv. Mikuláše na Malostranském náměstí v Praze) a jeho syna Kiliána Ignáce mezi lety
1709 – 1743.
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