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Editorial
Vážení přátelé, milí čtenáři, změna je život…
již téměř šest let se snažíme přinášet pozitivní změny do životů stovek lidí kolem nás. Slovo
změna se objeví v tomto úvodníku hned několikrát a po jeho přečtení jistě pochopíte proč.
Lidé, kteří mají zájem změnit k lepšímu veřejná prostranství, by měli zpozornět právě
v těchto dnech, protože vypisujeme výzvu v programu Sídliště žije. Musím se přiznat, že
ten patří v nadaci k mým oblíbeným. Asi i proto, že jsem ho pomáhal od základů budovat
a díky spolupráci s obcemi a neziskovkami se daří úspěšně přinášet život do nového
skateparku, sportovního hřiště, otevřené zahrady, softbalového hřiště i dalších míst mezi
paneláky, které si změnu prostě zaslouží. Do 13. prosince můžete zasílat své náměty, které
ještě nemusí být nutně precizně připravenými projekty, jelikož s jejich dopracováním Vám
rádi pomůžeme. Bližší informace naleznete snadno na našem webu a inspiraci můžete
načerpat na www.sidlistezije.cz.
Další důležitá změna se týká mé osoby. Tento úvodník je totiž mým posledním v nadačním
dresu. V dresu, který jsem si za tři roky svého působení na Ostravsku tolik oblíbil. K 15.
listopadu totiž končím ve funkci ředitele a stejně, jako byla v roce 2010 pro mě neznámou
Ostrava, stane se neznámou město na druhém konci republiky – Plzeň. Důvodem je jednak
nová pracovní výzva a pak chuť rodiny přiblížit se více k domovu, hlídacím babičkám i
kamarádům z dob studií. Musím říci, že mi bude velmi chybět skvělý nadační tým i desítky
z Vás, kteří byli posledních 31 měsíců mými kolegy a často přáteli zároveň. Jak jsem
ujišťoval v zářijovém úvodníku, nadace je v dobré kondici a o své okolí se bude ještě
dlouhé roky zodpovědně starat. Neleníme, nekrníme a i v dobách nelehkých připravujeme
inovace tak, abychom mohli dál měnit jeden odlehlý kout Evropy k lepšímu. Věřím, že se
neloučíme úplně a dál se budeme potkávat. Ještě v listopadu totiž kandiduji na člena
správní rady nadace, a pokud vše dobře dopadne, budu s chutí a bez nároku na honorář
pracovat pro nadaci i nadále. Závěrem bych rád poděkoval všem dobrým lidem, se kterými
jsem měl možnost v nadaci spolupracovat, vyjmenovat je zde není možné, proto končím
svým oblíbeným heslem… Buďte i nadále dobří!
Jiří Suchánek
ředitel Nadace OKD

Aktuality
Vyhlašujeme výzvu grantového programu Sídliště žije
Nadace OKD pokračuje ve svém úspěšném programu, jehož cílem je oživit veřejná
prostranství na sídlištích a zároveň zlepšit sousedské vztahy v okresech Karviná, FrýdekMístek a Ostrava. Nově se mohou zapojit i menší města. Největší šanci na podporu mají
neziskové organizace a obce, které přijdou se zajímavým nápadem a nabídnou přímé
zapojení obyvatel. Uzávěrka je v pátek 13. prosince, další podrobnosti zveřejnila nadace na
webu www.sidlistezije.cz.

Blíží se udělování výročních Cen Nadace OKD
Nadace OKD kvůli nepříznivým ekonomickým okolnostem dlouho zvažovala, zda letos bude
udělovat Ceny Nadace OKD. Nakonec se však rozhodla v oceňování nejlepších
neziskových projektů pokračovat. „Mezi námi žijí tisícovky lidí, kteří dělají užitečné věci pro
své okolí. Většinou pracují zdarma nebo za minimální odměnu, jejich hlavní motivací je
radost a dobrý pocit. Přínos pro společnost je výjimečný, poděkování se jim ale dostane jen
zřídka,“ vysvětlil ředitel Jiří Suchánek smysl udílení výročních cen. Letošní ročník je navíc
jubilejní, Ceny Nadace OKD se totiž budou udělovat již popáté. Opět jsou nominování
nejlepší, nejnápaditější či nejpřínosnější projekty v každém nadačním grantovém programu
a budou rovněž uděleny ceny Srdcař roku a Osobnost neziskové sféry. Určitou změnou však
soutěž přeci jen prošla – o vítězi nerozhoduje veřejnost svým hlasováním, ale komise
složená jak ze zástupců Nadace OKD, tak z odborníků na neziskový sektor. Vyhlášení
proběhne ve čtvrtek 21. listopadu a do jednotlivých kategorií jsou nominovány tyto
organizace se svými projekty:
PRO ZDRAVÍ
CHRPA sociální firma Slezské diakonie o.p.s. - Příležitost s Chrpou
Statutární město Karviná - Relaxačně- rehabilitační koutek pro seniory se zdravotním
postižením
MIKASA o.s. – volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením Rozšíření cílové skupiny MIKASA denního stacionáře – děti a mladí lidé s autismem
PRO RADOST
Spolek přátelé Vrbenska - Lesní slavnost Lapků z Drakova 2012
Občanské sdružení Kulturní Ostrava - Ostravské křemíkové nebe
Obec Stonava – Mezinárodní soutěž ve zpěvu komorních ansámblů „Stonavská Barborka“ –
6. ročník
PRO BUDOUCNOST
Národní památkový ústav - Restaurování a instalace parní turbíny
Římskokatolická farnost Karviná- Doly - Zvony naděje do šikmého kostela sv. Petra
z Alkantary, obnova věžních hodin
Město Zubří - Prameniště pod Obecníkem – voda pro lidi i pro přírodu
PRO EVROPU
Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace - Kdo je připraven, nebývá zaskočen
Základní škola, Ostrava- Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace - My to společně
zvládneme
Masopust, o.s. - Podpora přípravy projektů o.s. Masopust
SRDCAŘ ROKU
Michael Kálmán, OKD Darkov - Tandem II aneb Help Klub na cestách
Jiří Kubalák, OKD Paskov - Dětský sportovní kemp bojových umění II.

Milan Žabčík, HBZS, a.s. - Podpora zajištění na XV. Mezinárodní hasičské olympiádě CTIF
Mulhouse 14. - 21. 7. 2013, Francie
OSOBNOST NEZISKOVÉ SFÉRY
Daniel Cieslar – Armáda spásy, Iniciativa Dokořán
Jan Zajíček – Centrum pro rodinu a sociální péči
Pavel Sporysch – Dům na půli cesty Heřmánek

Podpořené projekty
Dokončili jsme nový skatepark v Ostravě - Porubě
OSTRAVA - Název projektu „Oživíme skatepark společně?!“ se může transformovat do
oznamovacího způsobu. Povedlo se a všichni skateboardisté a ostatní nadšenci
kolečkových sportů se konečně dočkali otevření, na které s nadějí čekali celé léto. Nový
celobetonový skatepark v Porubě otevřel své brány v rámci Skate contestu, na který přijeli
přední čeští jezdci. Zkušení skejťáci ocenili kvality nového parku a předvedli v něm
mnoho povedených triků a skvělých jízd, které nadchly desítky přítomných diváků
i začínajících skateboardistů. Věříme stejně jako všichni, kteří se na vzniku tohoto
sportoviště podíleli, že se stane centrem skateboardingu pro komunitu mladých sportovců
z celé Ostravy a okolí.

Zahrada odhalených tajemství
ČELADNÁ - V jeden listopadový podvečer se na zahradě mateřské školy Čeladenská
beruška sešlo na 130 dětí a jejich rodičů, aby si mohli prohlédnout, co nového se zde za
poslední měsíc objevilo. Zjišťovali, kdo může přebývat ve hmyzích domečcích, prolézali
tmavou norou, hledali broučky ve vrbové chýši, přivoněli si k bylinkám z bylinkové
zahrádky. Vedle toho mohli pozorovat králíky, obdivovat motýlí zahrádku nebo si zahrát na
zvukové zahradě. Cestu poznání završili opékáním párků na ohni a ti odvážní po setmění
vyrazili s lampiony na procházku téměř kilometr dlouhou.

Darovali jídlo potřebným
OSTRAVA - Mezinárodní den za vymýcení chudoby 2013 znamenal ve třetím týdnu v říjnu
pro Potravinovou banku (PB) v Ostravě více než 2,6 tuny jídla získaného v dobročinné
sbírce. Trvanlivé potraviny bude nezisková organizace rozdělovat lidem v nouzi. „Potraviny
dostanou různé azylové domy, denní centra a podobná střediska pro potřebné. Pak ještě
ohrožené děti či muži, kteří dostávají novou šanci po propuštění z vězení,“ vysvětlovala
manažerka potravinové banky Irena Mrázková.

Na Pustevnách se neztratíte
PUSTEVNY - Severomoravské regionální sdružení ČSOP již pátým rokem provozuje na
Pustevnách informační centrum pro širokou veřejnost. Jelikož se Pustevny nacházejí na
rozhraní dvou krajů, žádný z nich do provozu informačního centra významně neinvestuje a
nechává ho „na pospas svému osudu“. Díky finanční podpoře od Nadace OKD tak mohl být
provoz zachován a informační centrum turistům mohlo nabídnout informace s důrazem na
zachování kvality přírody v okolí, průvodcovství po naučných stezkách či realizaci
doprovodných programů, jako jsou řemeslné řezbářské dílny s účastí veřejnosti.

Ostrava má nové železniční muzeum
OSTRAVA – Nové železniční muzeum vzniklo na nádraží Ostrava- střed. Jeho tvůrci chtějí
expozici věnovat vývoji železnice v ostravském regionu. Jak dokládá první výstava, v centru
zájmu nebudou pouze veřejné dráhy, ale například také báňská železnice. Výstava se
věnuje právě jejímu 150. výročí. "Chtěli jsme lidem báňskou dráhu přiblížit. Vinula se mezi
šachtami a byla určena pouze pro nákladní dopravu, proto to lidé moc neznají. Vedla z
hlavního nádraží přes Ostravu- střed a dál na Michálkovice, Doubravu, Orlovou a tak dále,"
upozornil ředitel Železničního muzea moravskoslezského Vojtěch Hermann.
Nové
ostravské železniční muzeum vybudovala skupina dobrovolníků. Návštěvníci si v něm
mohou prohlédnout například historické železničářské stejnokroje nebo artefakty z 19.
století. Děti potěší modely vláčků, milovníky historie dokumenty z dob Rakousko- Uherska.

Včelaření bez bariér
FRÝDEK- MÍSTEK – Včelaření je nejen krásný koníček, ale i určitá relaxace. Je hlavně
jednou z cest návratu k přírodě a pochopení její provázanosti s člověkem. To je motto
Včelařského naučného areálu v Chlebovicích u Frýdeku- Místku. Nachází se zde včelařské
muzeum, včelařský skanzen, naučná zahrada včelařsky významných rostlin, naučný včelín
či prodejna s včelařskými výrobky. Návštěvník má možnost vzdělávat se nejen v oboru
včelařství, ale i historie a životního prostředí. Skupinové zájezdy využívají i videoprojekce o
životě včel, přednášek o včelách, včelaření i včelích produktech, ukázky výroby svíček a
medového občerstvení. V rámci projektu podpořeného naší nadací bylo vybudováno další
výukové místo a opraveny chodníky, buduje se naučný koutek o včelách samotářkách a
upravují se prostory v naučné i oddychové části včelařského skanzenu. Areál se veřejnosti
znovu otevře na jaře.
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