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Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí

NADAČNÍ VÝZVY JSOU TU!

Dvě tři hodinky pro druhé
FRÝDEK-MÍSTEK – Před štědrovečerním posezením s vlastními rodinami si dokázaly najít Renáta
Sládková a Dagmar Fialová
z Frýdku-Místku chvilku na předání dárků a popovídání u stromečku nad cukrovím u osaměle žijících seniorů. Sváteční čas
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ADRA ve Frýdku-Místku
začala díky Nadaci OKD
loni posílat dobrovolníky
přímo na návštěvy
osaměle žijících seniorů,
s koncem roku se to
ukázalo důležité

Dobrovolníci ve Frýdku-Místku docházejí k seniorům domů.

KARVINÁ – S omezenou působností,
ale stále stejnými cíli pomáhat neziskovému sektoru vyhlásila Nadace
OKD výzvy pro rok 2016. Uchazeči
o granty v programech Pro region
či Pro Evropu mohou posílat své
projekty od středy 6. ledna. O srdcařské minigranty už žádají patroni
z těžební společnosti i dárcovských
ﬁrem od loňského 4. prosince.

prozradil, že je docela zcestovalý. Hovoříme na toto téma, řeč došla také na vánoční zvyky ve světě,“ pokračovala Fialová s tím, že
není jedinou dobrovolnicí, která
chodí k penzistovi trávícímu jinak dny pouze ve společnosti svého pejska.
ADRA Frýdek-Místek přitom
začala k osamělým seniorům
domů posílat dobrovolníky teprve loni. „Pilotní projekt jsme spustili po dobrých zkušenostech kolegů z ADRA Havířov. Velký zájem o tuto službu projevil i frýdecko-místecký magistrát, ale dokud
nás nepodpořila Nadace OKD,
neměli jsme prostředky tento pro-

V programech Pro
region a Pro Evropu
jsou uzávěrky v pátek
12. února ve 24 hodin.
„O granty smí žádat jen neziskovky působící v Karviné, Orlové,
Havířově, Paskově, Frýdku-Místku,
Stonavě, Horní Suché, Doubravě,
Dětmarovicích a Staříči. Je to
dáno i nelehkou situací zřizovatele a dalších dárců. Prostředky
k podpoře prospěšných projektů
rozdělíme z rezervy z předchozích
let,“ řekla nadační ředitelka Karolína
Preisingerová.

Povídání i s vdovou po havíři
KARVINÁ – Nový domov v Karviné
je zařízení, kam za osamělými
seniory docházejí také dobrovolníci
z ADRA. Včetně Lenky Pustówkové,
jejíž táta dělal důlního zámečníka
na Máji 3 – Míru a v Darkově. „Měli
jsme se všemi uživateli předvánoční besídku s výrobou ozdob a dekorací a povídáním o vánočních
zvycích. Za devětaosmdesátiletou

paní Bedřiškou, vdovou po horníkovi, kterou navštěvuji už rok
a půl, jsem pak byla na Silvestra
i na Nový rok. Většinou ty naše sedánky trvají dvě hodinky,“ upřesnila
Pustówková, i „v civilu“ sociální
pracovnice. Dobrovolnický projekt
v Karviné a Orlové vloni realizovala
ADRA Havířov opět za přispění
těžařské nadace.

Lenka Pustówková s paní Bedřiškou při vánočním setkání.

Radek Lukša

Vánoční městečko s „nadačním“ programem

HAVÍŘOV – Strávit adventní čas jinak než lítáním po obchodech
umožnilo prakticky všem generacím havířovské městské kulturní středisko. Jeho pracovníci včetně vysloužilých havířů vybudovali na centrálním náměstí Vánoční
městečko a grant od Nadace OKD
pomohl zajistit odpovídající atrakce i zábavu.
„Městečko svým pojetím, bohatou a pestrou nabídkou oslovilo širokou veřejnost. Důstojně poukázalo i na tradice vánočních svátků
a určitě je pomohlo udržet v povědomí lidí. Setkávali se zde dospělí, děti, senioři, sousedé. Nadace
OKD nám tuto akci podpořila poprvé, umožnila krásný třítýdenní program,“ zhodnotila Monika
Hrabalová za MKS Havířov dění
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Havířov se zapojil
také do celostátního
zpívání koled, veřejnost
na náměstí doprovázela
srdcovkový pěvecký sbor
Canticorum

Na pódiu s logy NOKD vystoupil i rocker Aleš Brichta s kapelou Project.

„Duchovní odkaz vánočního času připomenulo
například předávání betlémského světla
přivezeného skauty z Rakouska,“ prohlásila mluvčí
kulturního střediska.
na Náměstí republiky od 5. do 20.
prosince.
Začínalo se pochopitelně v mikulášském duchu, což si užívaly zejména děti. Bronzová nedě-

le pak znamenala rozsvícení vánočního stromu se vší slávou okolo. „Začátek adventu se také nesl
v duchu šedesátého výročí založení našeho města, promít-

li jsme ﬁlm Zlatá šedesátka aneb
jak Havířov k názvu přišel podle Richarda Krajča. Tento již celorepublikově známý rodák posléze
vystoupil s kapelou Kryštof, což
pro mnohé bylo vrcholem programu v městečku. Na koncert přišlo
až dvacet tisíc lidí,” líčila.
Celkové počty návštěvníků
Vánočního městečka jsou však
pouze odhadované, neboť vstupné se nevybíralo, turnikety neexistovaly. „Za pořadatele mohu
konstatovat, že s účastí veřejnosti
jsme opravdu spokojeni. Lidé sem
hojně chodili všechny dny,“ podotkla Hrabalová. Každý si podle ní
na náměstí našel své.
Děti? Výtvarné stánky, řemesla,
pohádky, ranč se zvířátky, soutěže, nadílku. Mládež? Vláďu Hrona,
Miro Šmajdu, rappery Silver Haze.
Dospělí? Punč, svařák, revival
Jiřího Schelingera, Rock´n´Roll
Band Marcela Woodmana, Aleše
Brichtu. Senioři? Vystoupení
cimbálovek Fojt a Slepenica či
šlágry z mládí v podání Zdeňka
Krásného. A všem se líbil ohňostroj i koledy se srdcovkovým
sborem Canticorum. Radek Lukša

z Ostravy do Karviné, aby byla blíže
žadatelům. Největší počet jich totiž
pochází z tohoto okresu.
uzi
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„Naše přítomnost ve vánočním čase znamenala
povzbuzení lidí, kteří by jinak trávili svátky sami,“
líčily dobrovolnice Sládková a Fialová.
gram uskutečňovat,“ upřesnila
zástupkyně organizace Gabriela
Slívová. A právě pracovnice sociálního odboru radnice podle ní
doporučily penzisty – převážně
ženy – jimž bylo třeba se věnovat.
„Společníci jsou pro seniory
podporou, aktivizují je. Snižují rizika provázející stáří – od změn
v psychice a fyzické soběstačnosti
přes ztrátu zájmu o kontakt s okolím po nežádoucí nabídky služeb
či případy krádeží a loupeží,“ poznamenala Slívová. Dobrovolníci
se stávají kamarády i na procházky nebo nákupy, předčítají knížky.
Jen, jak to v životě chodí, musí si
tyto dvojice sednout. Na tom nyní
ADRA pracuje nejvíce.

Srdcovkové žádosti
o minigranty jsou
přijímány do pátku
15. ledna do 24 hodin.

ORLI Z PASKOVA ROZDÁVALI
OPĚT VÁNOČNÍ KAPŘÍKY

ADRA Frýdek-Místek nadále poptává nové dobrovolníky.

jim naplnily pohodou jako dobrovolnice humanitární organizace
ADRA.
„Vánoce i závěr roku vnímají
senioři mimořádně citlivě. Jejich
srdíčka jsou ve vzpomínkách
s blízkými, rádi zavzpomínají,
jak a kdy co prožívali. Jsou moc
rádi za člověka, který s nimi cítí
a dokáže naslouchat,“ vysvětlovala Sládková navštěvující jedenadevadesátiletou paní Zdeňku.
V předvánoční atmosféře tak „řešily“ vlastní rodiny a den před
Silvestrem ukončily lehkou oslavou s přípitkem pomalu a jistě
končící rok.
„K panu Eduardovi, jemuž je
dvaaosmdesát, chodím každé úterý. Zatím se poznáváme, ale už

Maximální příspěvek činí dvě stě
tisíc v regionálním a sto tisíc korun
v evropském programu. Srdcaři
mohou počítat s pěti až třiceti
tisíci korunami. „Právě minigranty
si zaměstnanci našich dárců velmi
oblíbili, vyhlašujeme je již popáté.
Vážíme si aktivních lidí, chceme si
zachovat vzájemnou přízeň i nadále,“ vzkázala referentka Zuzana
Balická.
Nadace OKD letos vstoupila
do osmého roku činnosti, od svého vzniku podpořila více než
1982 projektů celkovou částkou
292 481 227 Kč. Řadí se k nejvýznamnějším nadacím nejen v kraji,
ale v celé republice. Vloni přesídlila

Orli z Paskova se loučili se sezonou vánočním turnajem.
PASKOV – Vánoční kapříci se opět
rozdávali na prosincovém rozloučení se sezonou i starým rokem
v házenkářské hale Orlů v Paskově.
Srdcovkový patron mužského týmu
Radomír Kuča na turnaji pískal
utkání starších žáků a nastoupil
i za veterány.
„Vánoční turnaj má dlouholetou
tradici, je to setkání celé party Orlů
a přátel, vlastně doslova společenská událost. Nazdobená hala
byla plná, dorazili tradiční soupeři
z Kmelína a Místku, vše zahajoval
paskovský starosta Petr Baďura,“
uvedl Kuča s tím, že hrály přípravky,
žákovské kategorie, muži, veteráni.
Jen ženám to tentokrát nevyšlo,
chybělo i místní družstvo, pro které
na rok 2015 zařizovala minigrant

Renáta Kubánková.
„Nezklamali ovšem paskovští
rybáři. Pro kapitána každého z osmi
přítomných týmů poskytli živého
kapříka. Pěkného tříkilového.
Ryby jsme nadělovali za účast,
bez ohledu na umístění. Ti nejlepší
pak dostali vánoční medaile, děti
sladkosti,“ poznamenal jednatel
Orlů Jiří Štefek. Po turnaji následovalo posezení a návštěva vánočního
jarmarku.
Při bilancování sezony zdůraznili
paskovští Orli roli těžařské nadace
pomáhající mužskému i ženskému
družstvu. „V dnešní době nikdo
zadarmo nic nedá. Každá koruna
je dobrá, pomůže naplnit rozpočet,
který horko těžko dáváme dohromady,“ dodal Štefek.
uzi

Patroni jsou sportovci od mala
Radomír Kuča se vyučil pro
Bastro, dělal elektrikáře na šachtě
v Paskově i Staříči a nyní je u ZBZS
na Chlebovicích. Sportování
s jednotou Orel se věnuje od dětství. Hrává sice jen za veterány,

nicméně má licenci rozhodčího.
Renata Kubánková, jež je strojnicí
odsávací stanice Green Gas DPB,
hrávala házenou rovněž od mala.
Poté, co nechala aktivní kariéry,
připravuje dětské talenty.

BRÁNA ŘEMESLŮM OTEVŘENÁ
KARVINÁ – Střední škola techniky
a služeb Karviná, která připravuje
i budoucí zámečníky, mechaniky a elektrikáře pro šachty, zve
na další ročník Brány řemeslům
otevřené. Uskuteční se ve středu
20. ledna od 9 hodin za podpory
Nadace OKD.

„Projektem chceme prakticky
ukázat krásu řemesel a oživit tím
upadající zájem o jednotlivé profese. Zejména o obory technického
směru, jejichž popularitu chceme
zvýšovat především,“ vzkázali ze
školy s tím, že akce se ponese
v duchu soutežní hry
uzi

