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

Zahrada je ekologickou
třídou pod širým nebem

Kromě záhonů, kompostérů a kádě na dešťovou vodu jsou k dispozici také infotabule.
a pár kompostérů, káď na dešťovou vodu s čerpadlem na zalévání rostlinek, tabule na malování či
informace například o koloběhu
vody a živin v přírodě. „Snažíme
se o prožitkové učení, děti si mo-

hou vše osahat, se vším si hrát.
Více jim zůstane v paměti,“ líčila
Slowiková.
Ještě před otevřením „Školní
zahrady jako ekologické učebny pod širým nebem“ se ve škol-

ce učili, jak správně třídit odpad
(ten biologický jako slupky z ovoce a zeleniny už teď házejí do kompostérů) a snažili se dětem vštípit
i zdravý životní styl. „Hráli jsme
si na spotřební košík, kdy úkolem bylo rozlišit, co je zdravé, co
méně, a co nejlépe nejíst vůbec,“
vysvětlila ředitelka.
Nadace OKD projekt podpořila
i proto, že si je vědoma omezeného přístupu sídlištních dětí k přírodě, a naopak důležitosti budování vztahu k ní. „Je skvělé, že se
aktivně zapojili také rodiče předškoláků. Spolu si dělají kompost
na záhony pro pěstování bylinek
a zeleniny a poznávají na vlastní kůži koloběh života v přírodě,“
poznamenal za těžařskou nadaci
Nikola Vavrous.
Radek Lukša

Kapiasová: The Tap Tap v Orlové bude velký svátek
Hendikepovaní hudebníci
se představí 10. prosince
také díky podpoře NOKD

Kapela e Tap Tap je velmi populární. Co pro Orlovou znamená vystoupení studentů a absolventů škol pražského Jedličkova
ústavu za podpory Nadace OKD?
Pro celou Orlovou to bude událost
a velký svátek. Tímto koncertem
bychom chtěli všem lidem ukázat, že
i přes částečný hendikep je možné si
život užívat a rozdávat lidem radost.
Věřím, že sál bude naplněn, stejně
jako začátkem října v Karviné, kde
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ORLOVÁ – Oblíbená kapela z řad
hendikepovaných absolventů a studentů pražského Jedličkova ústavu
a školy v čele se zakladatelem a kapelníkem Šimonem Ornestem se
v rámci svého turné The Tap Tap
načerno – Turné černého humoru 2014 představí po Karviné také
v sousední Orlové, konkrétně v tamním kulturním domě. A opět díky
podpoře Nadace OKD.
Izabela Kapiasová, ředitelka orlovského kulturního domu, v rozhovoru vysvětluje, proč se koncert přesunul na 10. prosince od 19 hodin
a jak ona sama vnímá toto neskutečně pozitivně naladěné uskupení
hudebníků.

Původně bylo avizováno úterý
4. prosince. Proč došlo k posunutí o šest dnů?
Důvod je ten, že toto očekávané
představení se krylo s adventním koncertem ve farním kostele
Narození Panny Marie, kde mimo jiné
vystoupí také Petra Janů. A zrovna takové dvě akce by se neměly
překrývat.

Soubor hendikepovaných hudebníků The Tap Tap přijede 10. prosince do Orlové.

kapela sklidila obrovský aplaus
ve stoje. Věřím, že podobný
zážitek připraví hudebníkům i naši
návštěvníci.

Černý humor a také uskupení lidí,
kteří nemají problém si ze sebe
dělat legraci. Vyzařuje z nich hodně
pozitivní energie.

Jak moc vám vůbec Nadace OKD
pomáhá při realizování různých
projektů či kulturně-společenských akcí?
Strašně moc, protože bez pomoci
těžařské nadace by se spousta akcí
ani neuskutečnila. Za všechny akce
mohu jmenovat Rock Therapy. Tento
rok jsme měli rekordní návštěvnost,
když jsme překonali rekord z minulého roku – to svědčí o mnohém
a už nyní připravujeme další ročník.
Nadace OKD je náš velký partner
a všem pracovníkům patří nejen můj
velký a upřímný dík.

Součástí koncertu je rovněž výstava černého humoru, což už jasně vyplývá z podtitulu jejich turné. Odkdy se budou moci zájemci
přijít na expozici podívat?
Výstava je volně přístupná a byla
zahájena už v pondělí 10. listopadu
s tím, že potrvá do 15. prosince.
Takže každý se může přijít zadarmo
podívat a pobavit se nad mnohdy
hodně drsnými vtipy. Chtěla bych
ještě připomenout, že vstupenky
na koncert je potřeba si rezervovat, popřípadě rovnou vyzvednout
v pokladně kulturního domu. A stejně
jako v Karviné, tak i u nás bude
vstupné dobrovolné.

Co se vám osobně vybaví, když se
řekne e Tap Tap?

Adam Januszek
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„Náklonnost k přírodě
a zdravému životnímu
stylu pomáhají budovat
rovněž někteří z rodičů,“
chválili z Nadace OKD.

Ekologická učebna pod širým nebem v mateřské škole Moravská na sídlišti Šumbark.

Ten má železnici, muzeum i jeho
KOŘENOV – Tři důlní vozy sloužící
novou expozici jako koníček. „Důlní
třicet let k přepravě havířů těžících
železnici s délkou 350 metrů jsme
lupek v Dole Rako v Rakovníku
vybudovali na povrchu kousek
pořídili nadšenci ze Železniční
od stanice Kořenov, provospolečnosti Tanvald (ŽST)
zujeme na ní celkem pět
a pomocí minigrantu
kolejových lokomotiv.
z Nadace OKD z nich
Dieselovou BMD 15
vytvořili další atrakci
Jediná železnice s tím
z rudného dolu v Mníšku
pro návštěvníky Muzea
to rozchodem v ČR
pod Brdy a elektrickou
ozubnicové dráhy
stojí v Muzeu ozubni
akumulátorovou Metallist
v Kořenově v Jizerských
cové dráhy
B 345, ty jsou původní,
horách. Staly se součástí
v Kořenově.
a pak dvě novostavby
expozice důlní železnice
poháněné benzinem,“ vysvětlil
navazující na tradice rudného
Špetlák s tím, že hlavním „mašinhornictví v regionu.
kářem“ vozícím návštěvníky se stal
„Trať vedoucí z Tanvaldu a Desné
kolega ze ŽST s příhodným jménem
přes Kořenov do Harrachova
Petr Báňa.
je jediná provozovaná zubačka
Důlní dráha v žádném případě
v Česku a mimoto naše nejstrmější
nestojí v Kořenově nepatřičně, rudy
železnice. Ozubnicová dráha z roku
svého času havíři dobývali jak v jeho
1902 má stoupání 5,8 procenta, to
katastru, tak v blízkém Harrachově.
znamená, že na jednom kilometru
„Vozů pro přepravu osob využíváme
stoupá ve vertikále o 58 metrů. Pro
pět včetně tří DM 12 zrekonstruovazajímavost, sloužila i pro dopravu
ných díky Nadaci OKD. V uplynulé
uhlí z Dolního Slezska do průmyssezoně se jimi projely stovky lidí.
lových fabrik na Liberecku. Od roku
Tu novou zahajujeme v dubnu. To
1992 je zubačka památkou a cílem
bychom chtěli mít hotový i menší
cest fandů historie i techniky z celé
tunel s hajcmany, sháníme je u vás
Evropy,“ sdělil Petr Špetlák ze spov revíru,“ dodal Špetlák. Radek Lukša
lečnosti AWT.

Šachetní expozice Muzea ozubnicové dráhy s barevnými důlními soupravami.

Právník, polonista, topič na lokomotivě...
Petr Špetlák, pracující v Praze
pro společnost AWT, je právník.
Vystudoval však v Brně i polonistiku, hovoří polsky, a to
je snad jediná jeho spojitost
s haví ři v OKR. „Kulturní vazby
na Polsko jsou právě ve vašem

regionu silné,“ upřesnil. Uhlí
nicméně souvisí s jeho koníčkem – jezdívá v zácviku jako
topič na parní lokomotivě. „Je
poznat, když uhlí není kvalitní.
Nehoří a mašina se vzteká,“
přiblížil.

WORKOUT PRO BUDOUCNOST
KARVINÁ – Půlhodinu po poledni
v sobotu 22. listopadu se stane
Karviná oﬁciálně městem provozujícím veřejné venkovní místo pro sport
zvaný workout. Hřiště, nebo ještě
lépe plácek s vybavením pro cvičení
vedle lesoparku Dubina v Mizerově,
se dočká otevření!
Těžařská nadace projekt
statutárního města Karviná,

na němž spolupracovali rovněž
nadšenci do workoutu ze Střední
školy techniky a služeb Karviná,
podpořila v grantovém programu
Pro budoucnost. Hřiště zatraktivní
zdejší prostředí a má také napomoci
k aktivizaci místní komunity mladých.
Slavnostního zprovoznění se zúčastní
cvičenci, kteří předvedou, v čem ten
workout vlastně spočívá.
uzi
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HAVÍŘOV – Mnozí rodiče 133 dětí
navštěvujících školku Moravská
na sídlišti Šumbark se začínají
smiřovat se skutečností, že jejich
ratolesti pozorují žížaly, šťárají
se v hlíně a vůbec si hrají způsobem, který jim doma – pro zachování čistého oblečení – spíše zapovídají. To vše pod dohledem učitelek. Na zahradě jim totiž vyrostla
ekologická učebna se vším všudy.
„Šumbark je v regionu s nadměrně znečištěným ovzduším,
žije zde velký počet rodin s dětmi,

dostatek příležitostí ke kontaktu
s přírodou nemají mnohdy ani dospělí, natož jejich potomci,“ popisovala ředitelka MŠ Moravská
Renata Slowiková, proč požádali
těžařskou nadaci o grant v programu Pro budoucnost. Tedy, aby budoucí generace vychovávali v náklonnosti k přírodě.
„Ruku v ruce s přírodou se nazývá i náš nový školní vzdělávací program, kdy spolupracujeme s ekologickým sdružením
ZAŠUM, jehož členové Šárka
Dvořáková a Ondřej Vavříček
mají v naší školce děti a podíleli
se i na projektu ekologické učebny,“ upřesnila ředitelka s tím, že
asi čtvrtina chlapců a děvčat z MŠ
Moravská je z rodin zaměstnanců
OKD či spřízněných ﬁrem.
Díky Nadaci OKD nyní dostali nejen dva altánky s posezením, ale i pár mobilních záhonů
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Mateřská škola Moravská
nenechává děti hrát
si jen v hlíně, vede je
i ke třídění odpadu nebo
rozeznávání, jaké jídlo je
a není vhodné

MUZEUM ZUBAČKY DOPLNILA
EXPOZICE S DŮLNÍ ŽELEZNICÍ

Workoutový plácek v Mizerově čeká na oﬁciální otevření.

