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Editorial
Babí léto je u konce, ale akce Nadace OKD nekončí. Naopak… Na počátku nadcházejícího měsíce
nás čeká velká radostná událost. V rámci Cen Nadace OKD oceníme nejlepší projekty, osobnost
neziskového sektoru a mediální čin roku. Připravujeme také pokračování úspěšné sbírky textilií,
tentokrát zimního oblečení. Proto neusněte na vavřínech a pojďte opět společně s námi pomoci
dobré věci.

Lenka Marková
zástupkyně ředitele Nadace OKD

Aktuality
Hornické slavnosti: Nadační městečko
Nadační městečko, které bylo vybudováno v rámci Hornických slavností, se letos rozdělilo
na dvě části. Na karvinském náměstí využily neziskovky pro svou prezentaci celkem 16
stánků, další organizace se představily v nedalekém parku Boženy Němcové. Další
sdružení vystoupila se svým programem na pódiu. Vše doprovázela nadační soutěž, která
spočívala v plnění zábavných úkolů připravených NOKD prezentujícími jednotlivými
organizacemi. Každý soutěžící měl možnost hlasovat pro jednu ze tří vybraných
organizací, která od NOKD posléze obdrží 30.000,- Kč. Hlasování vyhrálo Centrum
pro rodinu Sluníčko, které částku využije na provoz svého dětského klubu Bublina.

Den s NOKD: O pohár Nadace OKD v petanque
Sportovní atmosféra, troška deště, skvělé týmy, výborná muzika – tak by se ve zkratce dal
vyjádřit Den s NOKD: O pohár NOKD v petanque, který nejsme uspořádali 30. září 2010
v Albrechticích u Karviné. Celkem soutěžilo 16 týmů, které tvořily převážně neziskové
organizace, ale také partneři Nadace OKD. Výherní tým tvořilo smíšené družstvo České
spořitelny, a. s., kterou zastupoval pan Petr Valenta a týdeník Horník ,který hrdě obhájil pan
Josef Lys. Výhercům gratulujeme. Nutno podotknout, že se celá akce nesla v tak trochu
charitativním duchu - výtěžek z turnaje putoval na účet Sboru dobrovolných hasičů
Doubrava, který pomáhal mimo jiné při květnových záplavách na Karvinsku, kvůli kterým
byl původní termín turnaje zrušen. Každý nahraný bod byl oceněn částkou 50 korun.
Na konci se všechny bodíky sečetly a vynásobily padesáti. Konečná částka se vyšplhala
až na 21. 850 korun. Hasiči uvedli, že za ,,nahrané“ penízky zakoupí svým mládežníkům
nové uniformy a pokud zbudou finance, tak zakoupí i nové hadice.

Sbírka oblečení
Jelikož zaměstnanecká sbírka, kterou uspořádala Nadace OKD pro textilní dílnu Asociace TRIGON, měla
veliký ohlas, rozhodli jsme se uspořádat další sbírku, tentokráte zimního oblečení. Výtěžek věnujeme Charitě
Ostrava, která následně oděvy rozdělí do všech svých poboček. Sbírka bude probíhat v měsíci říjnu.

Podpořené projekty
Grant 30 tisíc získalo Sluníčko
KARVINÁ – Velká „razítková“ hra pro děti, která probíhala na Hornických slavnostech
v Karviné, vrcholila až v samotném závěru. V něm se rozhodovalo, která ze tří
karvinských neziskových organizaci získá mimořádný grant Nadace OKD ve výši 30 tisíc
korun. Kandidáti byli: Centrum pro rodinu Sluníčko, Klub mladých Filadelfia a
Akademie J. A. Komenského. Vítěze určili svými hlasy právě soutěžící kluci a holky.
Nejvíce dětí hlasovalo pro Sluníčko, které použije mimořádné prostředky na aktivity svého
volnočasového klubu Bublina.

Senioři z Karvinska a Polska změřili síly
KARVINÁ – Věšení prádla na čas, střelba ze vzduchovky na mezinárodní terč, hod šipkami,
ruské kuželky. Takové disciplíny čekaly na
důchodce z Karvinska, ale i sousedního Polska
na
Sportovním dni seniorů, který proběhl za podpory NOKD ve druhé půli srpna
v Městském klubu seniorů v Karviné- Hranicích. Vzhledem k místu konání asi nepřekvapí, že
se ho zúčastnilo mnoho bývalých zaměstnanců šachet.

Klimkovice odhalily všechna svá Tajemství
KLIMKOVICE – Tři prázdninové cesty plné dobrodružství musely absolvovat rodiny
z Klimkovic, aby mohly odhalit tajemství, jaké nové prvky přibudou do jejich parčíku. Dnes
už je to jasné: Děti se mohou těšit na terénní skluzavku, houpacího koníka a dospělí
na posezení pod pergolou. Akci zhodnotila Renáta Návratová z RC Želvička, které akci
připravilo: „Kromě Parčíku, nových herních prvků a velké letní hry jsme získali vztah.
K sobě navzájem, k Parčíku, ke Klimkovicím, svému městu, kde žijeme.

V Ostravici mají nový park pro školáky i veřejnost
OSTRAVICE – Děti z podbeskydského městečka Ostravice si již několik týdnů užívají nový
školní park s trojhrazdou, prolézačkami, houpačkou, košem na basketbal. Teď se pro ně
kromě atrakcí dokončuje navíc učebna v přírodě. Park budou využívat především děti
z místní mateřské a základní školy. Areál není uzavřený, takže bude sloužit zároveň
maminkám s malými dětmi nebo seniorům, kteří jistě ocení možnost odpočinku na nových
lavičkách. S nápadem upravit okolí školy přišel Klub rodičů Ostravice zároveň s pedagogy.

Pod Landekem skončil 5. ročník bienále sochařského sympozia
OSTRAVA – Dvě díla s hornickou tematikou vznikla v průběhu letošního bienále
mezinárodního sochařského sympozia Landek 2010, konaného v areálu Hornického
muzea v Ostravě. Jejich autory jsou český sochař Jaroslav Koléšek a čínská umělkyně
Zhao Li. Zatímco Koléškovo Hornické srdce zůstane v areálu Landek Parku, kompozice
Zrcadlo č. 6 – Návrat domů od Zhao Li ozdobí prostranství před obecním úřadem
v Třanovicích a bude sloužit jako poutač na sochařský park v Těrlicku. Další díl oblíbené
sochařské akce se chystá na rok 2012.

Dobrovolníci opravovali evangelický hřbitov v Jeseníkách
ČESKÁ VES – Jedenáct dobrovolníků ze čtyř zemí se pustilo koncem prázdnin do opravy
márnice z XIX. století, která stojí na bývalém evangelickém hřbitově v České Vsi
u Města Albrechtice na Bruntálsku. Pracovali v rámci workshopu podpořeného NOKD
v programu Pro budoucnost. Peníze využili organizátoři z Hnutí Duha Jeseníky
k nákupu břidlice na novou střechu a na jídlo a ubytování pro dobrovolníky.

Z věže orlovského kostela už zvoní patronka horníků
ORLOVÁ – Svatý Martine, oroduj za nás. Svatá Barboro, oroduj za nás, zvláště
za horníky. Přesně takové nápisy byly umístěny na dvou nových zvonech, které byly
v neděli 12. září zavěšeny v severní věži kostela Nanebevzetí Panny Marie ve staré
Orlové. Na své místo se vrátily po dlouhých 68 letech; ty původní z roku 1932 zabrala
v únoru 1942 německá armáda. Výraznou zásluhu na projektu má také Nadace OKD,
která uhradila více než čtvrtinu z půldruhého milionu korun. Při slavnostní bohoslužbě nové
zvony vysvětil biskup ostravsko- opavské diecéze František Václav Lobkowicz.

Třebovický koláč má za sebou nejlepší ročník
OSTRAVA – Zatím nejlepší ročník má za sebou festival lidové kultury, folkové a trampské
muziky Třebovický koláč podporovaný Nadací OKD. V parku ve Třebovicích se od pátku
17. do neděle 19. září vystřídaly na čtyři stovky účinkujících a tisícovky diváků. Úroveň
Třebovického koláče podle mnohých každoročně roste, stejně jako spotřeba skutečných
koláčů. Těch se jen v sobotu prodalo přes deset tisíc.

Divadelní pouť bourala překážky mezi zdravými a nemocnými
OSTRAVA – Tak jako každý sudý rok se v Ostravě objevili na divadelních pódiích, ale
také v ulicích a nemocnicích herci s cílem bourat „překážky“ mezi světem zdravých a
nemocných či postižených. Divadelní pouť bez bariér 2010 pořádalo již pošesté Divadlo
loutek Ostrava a opakovaně ho podpořila Nadace OKD. Festivalu se zúčastnila renomovaná
divadla (Drak Hradec Králové, Archa, Minor, Divadlo loutek Ostrava) i méně známé a
alternativní soubory (Divadlo Líšeň Brno, Opona Praha, Divadlo Neslyším, Bohnická
Copany) a také neziskové organizace (Okamžik, Bílá holubice Ostrava, Theatr Ludem).

Děti z Barborky se poprvé setkaly se Správnou pětkou z DD
DOLNÍ LOMNÁ - Poslední zářijové dny strávilo téměř 40 dětí, babiček, dědečků a maminek
z Občanského sdružení svatá Barbora v penzionu Armáda v Dolní Lomné. Kluci a holky
z Barborky se tady setkali poprvé s dětmi ze severomoravských dětských domovů zapojených
do projektu Správná pětka. Na programu bylo společné dobrodružství – lanové centrum, bobová
dráha, bazén nebo dětský den a fotbálek. Hlavním cílem akce však byla integrace znevýhodněných
dětí do běžného života.

Nízkoprahový klub Oáza otevřel dveře veřejnosti
KARVINÁ – Oáza znamená pro poutníky na poušti spásu. Oáza ale může být také
záchranou pro děti a mládež z karvinského Nového Města před nešvary ulice,
kriminalitou, drogami a ve své podstatě i kriminálem. Když toto zařízení podporované
NOKD a vedené ženou z hornické rodiny uspořádalo v rámci „Týdne nízkoprahových
klubů“ den otevřených dveří, mělo se čím pochlubit, například čísly: 359 aktivních klientů,
denní průměr návštěvníků 29, rekord za měsíc 757 uživatelů.

Varhany poničené vandaly se díky nadaci opět rozezní
ANDĚLSKÁ HORA – Po dvaceti letech se v kostele Svaté Anny pod Anenským vrchem
rozezní starobylé varhany. Před lety se do objektu vloupali vandalové, kteří vzácný hudební
nástroj zcela zdevastovali. V těchto dnech procházejí varhany generální rekonstrukcí,
s jejímž financováním významně pomáhá NOKD. Po opravě by se měly do kostela vrátit
nejen tradiční poutě, ale také varhanní koncerty.

Barborka vybrala přes dvacet tisíc
OSTRAVA – Přesně 20 842 korun získalo Občanské sdružení svatá Barbora na letošních
oslavách havířského svátku. Větší částka (11 877 Kč) se vybrala při prodeji buchet i jiných
sladkých dobrot v Karviné na Hornických slavnostech. Menší (8 965 Kč) pak na Dni
horníků ve Staříči. Podle maminek, které celou akci zorganizovaly, to byla nejúspěšnější
„buchtová“ akce Barborky – přijaly nejvíce buchet a vítěze přišel ocenit sám Martin Chodúr.
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