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V srdcovkové výzvě uspělo
47 z 57 žadatelů o minigrant
KARVINÁ – Správní rada Nadace OKD

poslední únorové úterý rozhodovala
o poskytnutí podpory v programech
vyhlášených v grantové, respektive
minigrantové výzvě pro letošní rok.
Dala šanci také projektům na pomoc
hornickým sirotkům a rozvoji aktivit
havířských spolků.
Celkem se v těžařské nadaci sešlo
181 žádostí. Nejvíce v programu Pro
region, kdy ze 124 podaných získalo granty 84 uchazečů. „Srdcaři z revíru poslali za neziskové organizace,
ve kterých aktivně působí, sedmapadesát projektů. Nutno zdůraznit,
že přínosných a kvalitních, vždyť
podpořeno nebylo jen deset z nich,“
uvedla nadační ředitelka Karolína
Preisingerová. Mezi srdcovkové patrony, jak upřesnila, NOKD rozdělí 954 tisíc korun. „Využijí je sportovci, rybáři, kynologové, dobrovolní hasiči, vodáci, turisté, hudebníci

z dechového orchestru, ale i neziskovky věnující se handicapovaným,“
sdělila.
Všechny žádosti, jak navázala projektová manažerka Silvie Balčíková,
byly bedlivě pročítány a hodnoceny.
„Výsledky oficiálně zveřejníme v pondělí 1. března na našich internetových
stránkách www.nadaceokd.cz a informovat o nich budeme do pátku 5.
března také dopisem v elektronickém
systému Grantys,“ upřesnila s tím, že
NOKD poskytne i doporučení, jak
dále postupovat.

„Apelujeme hlavně na organizace,
jejichž projekt byl podpořen, aby dbaly na včasné dodání všech potřebných
dokumentů pro vyhotovení smlouvy. Jen tento malý krůček je totiž dělí
od uskutečnění projektu,“ zdůraznila Balčíková. Svá slova adresovala též
Spolku svatá Barbora, jemuž opět poskytnou prostředky na jeho činnost.
Jakožto kroužkům krojovaných horníků ze šachet Barbora a Gabriela,
dále Klubu přátel Hornického muzea
Ostrava či Koordinačnímu výboru
důchodců OKD. „Ty usilovaly o podporu hornických tradic,“ vzkazovala
projektová manažerka.
„Jestliže byl váš projekt vybrán,
gratulujeme a již nyní se těšíme
na spolupráci. Pokud jste neměli štěstí a vaše žádost neuspěla, nezoufejte, zkuste to příští rok. Právě k těmto
účelům slouží námi nabízené konzultace,“ doplnila nadační ředitelka.

Název organizace

Název projektu

TJ Baník Karviná, z.s.

Jdeme s dobou! Nové jistící pomůcky pro
instruktory.

FK Gascontrol Havířov, z.s.

Zimní soustředění mládežnických družstev

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Orlová

Rybářské závody pro mládež

Myslivecký spolek Václavovice u Frýdku-Místku, z.s.

Na myslivecké políčko jetel, oves, zrníčko

Český kynologický svaz ZKO Havířov - Bludovice
- 038

Nákup výcvikových překážek

Klub stolního tenisu a plavání Karviná, z.s.

Rozvoj stolního tenisu v Karviné

Vodní záchranná služba ČČK Ostrava, pobočný
spolek

18. ročník X-RUNTO TRIATHLON BRUŠPERK

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petrovice
- Závada

Mladí hasiči SDH Petrovice - Závada 21

Rugby Club Havířov, zapsaný spolek

Tréninkové pomůcky pro mládež

Tennis Club Karviná, z.s.

Letní tenisová škola mláděže

7

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Karviná Rybáři pro děti a hendikepované
Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ
ve Václavovicích

Nebuď "ZEKO", objev v sobě "EKO"

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Koblov

Zajištění sportovní činnosti dětí a mládeže
v roce 2021

UNIE ROSKA-reg.org. ROSKA Frýdek-Místek,z.p.s.

I s handicapem (roztroušená skleróza) nejsme
mimo hru, jsme stále soutěživí a hraví a toužíme
být vidět

Horníci, ale také další dárci
na Barborku stále pamatují

Ski klub Kozlovice, z.s.

Beskydský pohár žáků ve skoku na lyžích
(Turné čtyř můstků)

SPMP ČR pobočný spolek Karviná

Edukační pobyt

CK Orlík Orlová z.s.

Rukávky a nohavičky pro cyklistické závodníčky

Horolezecký oddíl Tatran Havířov, z.s.

Útěk v řetězech - 12.ročník

STONAVA – Skoro půl milionu korun získal
za poslední rok Spolek svatá Barbora
(SSB), který pomáhá od června roku
2004 dětem a rodinám obětí hornické
práce v revíru společnosti OKD. Mezi
milé setkání s dárci patří i to z počátku
února na Dole ČSM-Jih, kde se mezi
sebou složili a předali Barborce jednadvacet tisíc korun!
Předsedkyně Monika Němcová
za dar poděkovala vedení ČSM-Jihu,
úseku svislé dopravy pod vedením Jana
Pejsara, stejně tak dalším kolegům
nejen z Jihu, ale i ze severní lokality,
kterým není osud dětí z Barborky
lhostejný. Spolek měl na počátku roku
2021 v evidenci čtyřiačtyřicet českých
a polských dětí, od těch nejmenších až
po vysokoškoláky. A nejdůležitější je, že
mezi ně už druhým rokem žádné další
nepřibylo. V OKD se totiž v letech 2019
a 2020 pracovalo historicky poprvé bez
smrtelných úrazů!
„I v této nelehké době se ukazuje,
že jsou mezi námi stále lidé, pro něž je
obdarovat potřebné prostě samozřejmostí. Jimž není osud dětí z Barborky

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Karviná-Hranice Nový dataprojektor do naší hasičárny

Spolek svatá Barbora
lhostejný,“ pokračovala Němcová s tím,
že spolek nerozlišuje mezi dary velkými
či malými. Všechny byly totiž poskytovány nezištně a z dobré lidské vůle. SSB
podpořily v poslední době i velké firmy,
počínaje stáním podnikem PRISKO (mateřskou společností OKD), přes Veolia
Průmyslové služby po Green Gas DPB.

Ke štědrým dlouhodobým dárcům
patří například Petr Motloch, Pavel
Hadrava, Ján Fabián, Vlastimil Kala
a dárci, kteří přispívají pravidelně každý
měsíc i mnoho dalších, kteří si přáli
zůstat anonymní.
„Jsme velice rádi, že na Barborku,
dárci nezapomínají. Asi nikdy nebude
dost díků za jejich laskavost, nikdy
mě nepřestane udivovat nezištnost
lidí kolem nás, i když často můžeme
mít pocit, že kolemje vše špatně.
Není!“ poznamenala předsedkyně
spolku.
K jeho prioritám, jak připomněla,
patří především zajišťování vzdělávání
dětí. Specifická se například ukázala
v době koronavirové pandemie, kdy byly
uzavřeny školy, potřeba dostupnosti
počítačů pro vzdálenou – čili distanční – výuku. Barborka se vloni rovněž
společně nesetkávala, odpadla i její
tradiční prosincová nadílka. „Věříme, že
letos se nám společná setkaní už podaří
uskutečnit a moc se těšíme na společný víkend i Barboradování,“ doplnila
Němcová.

ZE ŠACHTY ZA VOLANT
Autoškola Profi Havířov
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AKCE pro zaměstnance OKD a rodinné příslušníky
 Pokud jste se stal držitelem sk. C před 10. 9. 2009 nebo D před
10. 9. 2008, můžete u nás získat profesní průkaz bez zkoušek
a za bezkonkurenční cenu
 Profesní průkaz lze se slevou získat i ke skupinám C a D získané
v pozdější době.
 Pokud skupinu C , CE, D nebo profesní průkaz nemáte, můžete
je u nás získat ve zvýhodněném cenovém balíčku.

L

www.autoskolaprofihavirov.cz
e-mail: autoskolaprofihavirov@seznam.cz
603 357 069  603 969 315

U NÁS VŠE POD JEDNOU STŘECHOU

L

Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Lutyně-Věřňovice, Podpora sportující mládeže a dospělých
z.s.
ve fotbalovém oddílu TJ Sokol Dolní LutyněVěřňovice, z.s.
Pionýr, z. s. - 3. pionýrská skupina Orlová

Vodácký tábor Vltava 2021

PASKOV SAURIANS z.s.

Příměstský tábor - SAURIANS 2021

Horolezecký oddíl Beskyd Karviná,z.s.

Horolezecké soustředění Vysočina 2021

FK Baník Albrechtice z. s.

Albrechtický fotbalový kemp 2021

Dobrodiní o.p.s.

Adaptačně ozdravný pobyt pro děti s autismem

Městský sportovní klub Orlová, příspěvková
organizace

Svaly - základ sportování

Městský sportovní klub Orlová, příspěvková
organizace

MY NETRÉNUJEME, MY SE BAVÍME

Shotokan Karate Frýdek-Místek, z.s.

Výuka dětí a mládeže ve sportovní a tradiční
formě KARATE stylu Shotokan podle SKIF

1. SFK Havířov, z.s.

Podpora činnosti florbalového klubu v omezeném počtu

TJ KOVONA Karviná, z.s.

S pádlem na vodu

1.BFK Frýdlant n.O., z.s.

Nová šatna = zlepšení podmínek pro děti v 1.
BFK.

TJ Sokol Palkovice

Žijeme zdravě - sportujeme

Moravskoslezský klub Karviná, z.s.

Sport - volný čas pro děti a mládež 2021

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolní Lutyně
- Nerad

Poslední krok ke sportovnímu úspěchu

SPMP ČR pobočný spolek Haviřov

Rehabilitační víkendový pobyt zaměřený na hiporehabilitaci pro mentálně hendikepované.

ADAM - autistické děti a my, z.s.

Terapeutické aktivity pro děti s autismem

1.FBC Karviná, z.s.

Moderní pomůcky pro trénování u dětských
družstev

Gymnastika M&E Havířov, z.s.

Pořízení posilovacího a zpevňovacího načiní
pro trénink akrobatické gymnastiky

HC Vlci Český Těšín, z. s.

Soustředění HC Vlci Český Těšín U14 a U15

Tělocvičná jednota Sokol Karviná

NESEĎ DOMA, PŘIDEJ SE K NÁM

Spolek POSEJDON

Indiánské léto – síla kmene

Dechový orchestr Ostrava, spolek

Dechový orchestr Ostrava podporuje mladé
hráče

Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace

"Projdeme se vzhůru na Štramberskou trúbu"

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Suchá

ať nás všichni poznají

Beskydská amatérská hokejová
liga, z.s.

Exhibiční hokejové utkání

Dragon Club Karviná, z.s.

Digitalizace životní moudrosti bojovníků

Sportovní Klub Lapačka, z.s.

Zlepšování fyzické kondice nejen u lukostřelců
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