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Nejvíce peněz z Nadace OKD
míří do Spolku svatá Barbora!

Minigranty v roce 2019 získávají
Žadatel
Sdružení rodičů při Základní škole, Školní 246, Petřvald, z. s.
ADAM - autistické děti a my, z.s.
Moravskoslezský klub Karviná z.s.
Taneční Klub Kmit, z.s.
Myslivecký spolek Václavovice u Frýdku-Místku, z.s.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petrovice - Závada
Český kynologický svaz ZKO Horní Suchá - 021
1. SFK Havířov, z.s.
FK Baník Albrechtice z. s.
TJ Sokol Palkovice
PASKOV SAURIANS z.s.
Victory Havířov z.s.

Mezi pětapadesát
aktivních pracovníků
dárcovských firem –
Srdcaře – bude letos
rozdělen milion korun

TJ Depos Horní Suchá, z.s.
SPMP ČR pobočný spolek Haviřov
Sportovní klub Slezan Orlová, spolek
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Frýdek
DON BOSKO HAVÍŘOV o.p.s.
Pionýr, z. s. - 3. pionýrská skupina Orlová
ADRA, o.p.s.
1.BFK Frýdlant n.O., z.s.
Rugby Club Havířov, zapsaný spolek
Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres
Karviná
Sportovní Klub Lapačka, z.s.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolní Lutyně - Nerad
TJ Sokol Myslík z.s.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Stonava
Klub stolního tenisu a plavání Karviná, z.s.
Junák - český skaut, středisko Evžena Cedivody Karviná, z. s.
Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace
Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná
Spolek POSEJDON
HC Vlci Český Těšín, z. s.
FK Gascontrol Havířov, z.s.
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná,
příspěvková organizace
Voltiž Duha z.s.
Myslivecký spolek Mistřovice
SURVIVAL & KUNG FU CLUB KARVINÁ, z.s.
Tennis Club Karviná, z.s.
Okresní fotbalový svaz Karviná
Horolezecký oddíl Beskyd Karviná,z.s.
Klub vojenské historie Ostrava, z. s.
Horolezecký oddíl Tatran Havířov, z.s.
AVZO TSČ ČR 2. ZO Karviná
FBC Český Těšín z.s.
Baník OKD Doubrava, z.s.
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KARVINÁ – Hornické tradice, horníci
(a další v neziskovém sektoru aktivní zaměstnanci OKD či spřízněných
firem) a především horničtí sirotci. I do těchto oblastí směřuje letošní
podpora z Nadace OKD!
„Pomůžeme sice celkem osmdesáti neziskovým projektům v kraji
v programu Pro region a dáme pětapadesát minigrantů Srdcařům, nicméně nejvíce prostředků pošleme
právě dětem z Barborky. Na projekt
na podporu hornických sirotků v oblasti vzdělávání, volnočasových aktivit a víkendových pobytů rozhodla
naše správní rada uvolnit půlmilionovou částku,“ vzkazuje ředitelka nadace Karolína Preisingerová. Spolek
svatá Barbora podle ní získá tyto peníze nad rámec veřejné sbírky vyhlášené po prosincové mimořádné události na ČSM-Sever.
„Ctíme myšlenku sociální výpomoci dětem a rodinám horníků, kteří zemřeli v souvislosti s následky úrazu v práci. Barborka díky naší nadaci
a dalším dárcům umožňuje rodinám,
které tato nešťastná událost potkala,
dosáhnout vzdělání dětí odpovídající jejich představám, přáním a předpokladům,“ vysvětluje Preisingerová
a vyzdvihuje i roli Barborky coby opory rodinám při řešení dalších životních situací a problémů.
Nadace OKD pamatuje také na dřívější havířské generace. „Koordinační

Nadace OKD podpoří udržování hornických tradic.
výbor důchodců OKD dostane grant
na činnost seniorských organizací,
které sdružuje. A také na udržování
tradic spojených s hornickou profesí
stejně jako Kroužek krojovaných horníků Barbora či Spolek krojovaných
horníků při obci Stonava. Kroužku
krojovaných horníků Gabriela podpoříme pracovně-relaxační projekt
a Klubu přátel hornického muzea
v Ostravě účast na 23. Setkání hornických měst a obcí v Jihlavě,“ pokračuje
nadační referentka Silvie Balčíková.
Právě zachovávání montánně-kulturního dědictví v rámci klubů vysloužilých zaměstnanců ze šachet
či příznivců horické profese považuje Nadace OKD za velmi důležité. „Jen v klubech se setkává více než
2200 hornických seniorů, aktivně
tráví volný čas, vzpomínají na dobu,
kdy byli zaměstnanci těžební společnosti a vzájemně udržují zvyklosti, které jsou pro náš region typické.
Jednotlivé kluby zajišťuji pro své členy

atraktivní program, který seniorům
nabízí se sociálně začleňovat do komunity,“ popisuje Bačíková.
Milion korun těžařská nadace letos rozdělí mezi současné pracovníky
revíru, kteří ve svém volnu dobrovolně a bezplatně působí v řadě neziskových organizací. „Srdcařská úspěšnost je sedmaosmdesát procent. A to
i díky tomu, že žádosti budoucích patronů byly srozumitelné a jejich autoři využívali možnosti konzultací,“
uvedla Preisingerová.
Odkazy na spojitost s hornictvím
se, jak upozorňuje, najdou i mezi
podpořenými projekty v programu
Pro region. Patří k nim totiž granty
na nové hudební nástroje pro dechový
orchestr Májovák z Karviné, na festival Fedrování s foklórem v Horní
Suché či na běžecký závod Hornická
10 ve Frýdku-Místku. „Řada projektů pro seniory osloví samozřejmě
v regionu opět bývalé zaměstnance
OKD,“ uzavírá nadační ředitelka.

SK Karate Spartak Hradec Králové, z.s.
Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ ve Václavovicích
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Karviná-Hranice
Vodní záchranná služba ČČK Ostrava, pobočný spolek
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Třanovice
Spolek rodičů a přátel školy při Mateřské škole Sviadnov
Benjamín Orlová, z. s.
Tělocvičná jednota Sokol Karviná
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Suchá
SPMP ČR pobočný spolek Karviná
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KARVINÁ – Každé úterý tréninková hodina zdarma! S touto nabídkou pro zaměstnance společnosti
OKD přišel před zahájením své již
osmé sezony karvinský Golf Resort
Lipiny. Zájemcům slíbil na cvičné
ploše Driving Range i dohled golfového trenéra.
„Spadáme pod servisní provozy OKD, proto chceme zaměstnance těžební společnosti více zainteresovat do golfu. Tak, jak se nám to
například daří u dětí z karvinského regionu,“ řekl Pavel Malina, vedoucí hriště. To začne letošní sezonu v úterý 9. dubna, což bude také
první termín pro začínající golfisty z OKD. V tento den – a pak každé
následující úterý – jim bude patřit

ho spolku Všudehrálové jako nejlepší české devítijamkové hřiště.
„Výsledek této ankety je pro nás
poctou i potvrzením, že se snažíme, že fungujeme podle naší filozofie zpřístupnit golf všem,“ nechal se slyšet Malina. Minulý rok
se ostatně v areálu s maketou těžní věže a obklopeném skutečnými doly odehrálo rekordních dvaadvacet tisíc kol. „Vychovali jsme
dalších pět stovek golfistů v našem projektu Start Karta, padesát
nadějí trénovalo v Dětské golfové
škole a bezmála půl druhé stovky
dětí se zúčastnilo Příměstských
golfových táborů,“ popisoval
vedoucí.
Příměstské tábory pořádané
za podpory Nadace OKD se chystají
i v tomto roce. Konkrétně v týdnech
od 8. do 12. července, od 15. do 17.
července, od 5. do 8. srpna a od 12.
do 16. srpna. „V ceně je zapůjčení
golfového vybavení, strava a pitný
režim. Z dosavadních zkušeností si
troufám říci, že jejich kapacita bude
opět velmi rychle vyprodaná,“ uzavřel Malina.

Pořízení sportovních dresů pro členy SK
Nákup sportovního vybavení mladých hasičů
Sportovní pomůcky a vybavení pro TJ Sokol Myslík
výbava výjezdové jednotky
Stolní tenis - sport pro naše děti
Řeka Otava
Zahrada hrou
AED zachraňuje životy
Vodácké aktivity pro děti a mládež z Orlové a okolí
Vybavení hokejové přípravky
Zlepšení podmínek pro rozvoj fotbalové miniškoličky
6. karvinská ABILYMPIÁDA pro děti a mládež s postižením
Srdcařské barelové (para)voltižní závody
Příjemné a poučné posezení v přírodě
Shaolin Kung Fu pro zdraví v Karviné a MSK
Letní tenisová škola pro děti a mládež
Seriál halových turnajů v kopané pro mládež od 6 do 16 let
Horolezecké soustředění v Českém Švýcarsku
Pochod 4. kolony Olomouc-Slavkov; XV. ročník
Útěk v řetězech - 11. ročník
Memoriál Františka Kováče
Těšínská florbalka
Zvýšení kvality infrastruktury sportovního areálu
13. Mistrovství světa SKIF v karate Hradec Králové Česká
republika
Dětské RADOVÁNKY - „Radost dětí kolem letí“
Mikulášské uzlování 2019
16. ročník XTREME TRIATHLON BRUŠPERK
110 let Hasičů v Třanovicích
Cesta za poznáním
O. K. Dny pro rodinu
Spojení srdcí
Přes překážky bez obav
Edukační pobyt

„Kdo v srdci žije, neumírá …“
Dne 4. 4. 2019 vzpomeneme nedožitých 70 let Ing. Milana
Počarovského, Ph.D.
S láskou vzpomíná manželka Eliška s rodinou. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Zaměstnanci OKD zde mohou trénovat zdarma.
Driving Range vždy mezi 17. a 18.
hodinou.
Zájemci se mohou hlásit buďto
přímo prostřednictvím registračního formuláře na webu Golf Resort
Lipiny (http://www.golflipiny.cz/
golfova-skola/registrace-start-karta/), anebo e-mailu (info@golflipiny.cz). „Pokud by se lidé z OKD
chytili a vytvořili vlastní golfovou
komunitu, není problém pořádat
pro ně třeba turnaje,“ poznamenal
Malina.
Zajímavý bonus pro zaměstnance těžební společnosti, jak upozornil, není jedinou aktualitou v blížící se sezoně na Lipinách. „Největší
novinkou je roční členství v našem
golfovém klubu s neomezenou hrou
na obou hřištích za 9900 korun.
Dále jsme na letošní rok připravili
celkem třiasedmdesát různých akcí
a turnajů – od devítijamkových společenských s grilováním na terase,
závodů pro nováčky, úvodních lekcí
až po osmnáctijamkové turnaje pro
zkušené hráče na úpravu jejich hendikepu,“ přiblížil vedoucí resortu.
Lipiny podle něj končily loňskou sezonu oceněním od golfové-

Vyhráváme s babičkou a s dědečkem

VZPOMÍNÁME
„ Život ubíhá a nevrátí, co nám vzal. Avšak láska, úcta a vzpomínka
v našich srdcích žije dál. Chybíš nám, Štefane...“
Dne 11. března 2019 uplyne 15 let, kdy při otřesu na Dole Lazy zahynulo 7 horníků,mezi nimi i můj druh, tatínek 3 dětí, pan Štefan IVAN
z Karviné-Hranic.
Zároveň dne 29. března vzpomeneme jeho nedožité 50. narozeniny. S láskou a úctou
vzpomínají a nikdy nezapomenou družka Monika, syn Dominik, Jiří a rodina Kurillova.
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Jeden z nejlépe
hodnocených areálů
v tuzemsku chystá
na léto opět dětské
příměstské tábory,
zájemci si ale musí
pospíšit s registrací

Název
Sportem ke zdraví
Sportovní kroužek pro děti s autismem
Táborová a turistická činnost dětí 2019
Bezpečná akrobacie
Postavíme krmelečky, pro zajíce, pro srnečky
Mladí hasiči SDH Závada 2019
AGILITY 2019
Podzimní víkendový florbalový kemp v podhůří Beskyd
Albrechtický fotbalový kemp
Oprava betonové podezdívky oplocení
Florbalové soustředění - SAURIANS CAMP 2019
Tanec je život
Vybavení hřiště s umělou trávou 3G světelnou tabulí
(čas,skoré)
Víkendový rehabilitační pobyt pro osoby s mentálním
postižením v horském prostředí/Sola Gratia,Bystřice pod
Hostýnem/
ROZVOJ DÍVČÍHO VOLEJBALU V ORLOVÉ
6. ročník soutěže v požárním útoku Velká cena Frýdku-Místku
- O pohár Nadace OKD
Přilby
Letní vodácký tábor na Sázavě 2019
Tandem VIII.
Na renovované umělce jde nám fotbal mnohem lépe.
Beach rugby Havířov 2019

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD

Osmá sezona na Lipinách: Tréninky
golfu zdarma pro zaměstnance OKD

Karvinský golfový resort nezahálel ani v zimě.
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