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FOTO: Závod úpraven

Nadace OKD vyhlásila Srdcovku
a granty v programu Pro region
Okruh hornických obcí,
v nichž mohou být
realizovány veřejně
prospěšné projekty, se
pro příští rok rozšířil
o Sviadnov a Žabeň
KARVINÁ – Zaměstnanci společností OKD a Green Gas DPB angažující se dobrovolně v neziskových organizacích mohou opět získat minigrant ve výši od pěti do třiceti tisíc korun. Nadace OKD vyhlásila Srdcovku
v pondělí 4. prosince, na svátek patronky horníků sv. Barbory. Ve čtvrtek 7. prosince pak spustila také grantové řízení v programu Pro region.
„Srdcovka je naším nejoblíbenějším programem. Úspěšnost žadatelů
v letošním kole dosáhla pětaosmdesáti procent, podpořili jsme nakonec
pětapadesát projektů. Minigranty
na příští rok vyhlašujeme už po sedmé,“ informovala administrátorka
nadace Kateřina Tůmová Blablová
a upozornila, že patroni projektů
musí žádat prostřednictvím neziskovky, v níž působí.
Srdcovka je určena pro spolky,
obecně prospěšné společnosti, ústavy, příspěvkové i církevní organizace,
sdružení a spolky obcí. „Platí to rovněž pro zájmové kroužky či sportovní
oddíly. Podmínkou je minimálně roční prokazatelná existence organizace a minigrant lze získat na všechny
její prospěšné aktivity, na nichž se zaměstnanec – patron – aktivně sám podílí,“ řekla administrátorka NOKD.
Srdcař sice smí žádat pouze jednou,
nicméně vyloučeno není podání projektů více patronů z jedné organizace.
Ovšem, na členské příspěvky nadace minigrant neposkytne. „Příspěvek
nemůže být použit pro vlastní potře-

Šachťáky u záchranářů i úpravářů
KARVINÁ – Tradiční hornické večery si
s koncem roku uspořádali zaměstnanci
Hlavní báňské záchranné stanice (HBZS)
a posléze také Závodu úpraven (ZÚ).
Úpravárenského šachťáku se
zúčastnilo ve společenském domě
Lázní Darkov více než osmdesát lidí
s tím, že oproti jiným sesím zde bylo
více žen – což je dáno jejich vyšším
zastoupením v provozech ZÚ. „Dvě dámy
skákaly přes kůži, a to Marta Šebková ze
správy OKD a Karla Geyerová z oddělení
řízení kvality a jakosti. Do cechu horníků
tímto aktem vstoupil i obchodní ředitel

OKD Petr Hanzlík,” oznámil manažer
odbytu ZÚ Miroslav Mencner, jenž večer
řídil coby Slavné a vysoké neomylné
prezidium. V prezidiální tablici kromě něj
a Petra Hanzlíka zasedl ředitel Závodu
úpraven Zdeněk Piecha, ředitel Bohumil
Bonczek za AWT a ředitel René Kolek
za Průmyslové montáže.
Slavný a vysoký nadlišák úpravárenského šachťáku Stanislav Chobot
se pak dočkal daru pro Spolek svatá
Barbora, jehož je zároveň místopředsedou. Přítomní na hornické sirotky vybrali
18 500 korun.

Skok přes kůži u krojovaných horníků
Večer se nesl v duchu typické šachťákové zábavy a dodržování pivního
zákona. „Samozřejmě se soutěžilo,
a to například v tom, kdo udrží nejdéle
v napjatých rukou prasečí hlavy. Ty
jsme měli jako dar ze stonavské farmy,”
popsal předseda KKH při obci Stonava
Ladislav Kajzar.
Doplnil, že sese se 180 účastníky
myslela také na Barborku – v její prospěch se vybrala částka ve výši 23 630
korun!

FOTO: KKH Stonava

STONAVA – Boleslav Kowalczyk z OKD
a Josef Kasper z HBZS se ve Stonavě
zúčastnili 4. Skoku přes kůži pořádaného
místním Kroužkem krojovaných horníků
(KKH), který se konal v sobotu
9. prosince.
Dorazili na něj i zástupci hornických
spolků z Česka (Planá nad Lužnicí,
Stříbro), Slovenska (Pezinok) či Polska
(JAS-MOS Jastrzębie-Zdrój) a spřízněných organizací z regionu včetně
Nadace LANDEK Ostrava.

Soutěž na 4. Skoku přes kůži ve Stonavě.

Podpořen byl tábor autistických dětí
spolku ADAM.

FOTO: Nadace OKD

Šachťák úpravářů v Lázních Darkov.

Májovák získal díky grantu z NOKD nové uniformy.
bu patrona ani jeho rodinných příslušníků. Stejně tak ho nedáme například
sdružení, které plánuje výroční oslavu
a potřebuje ﬁnance na zajištění občerstvení,“ vysvětlila Tůmová Blablová.
Srdcovka má uzávěrku 8. ledna 2018. Datum zahájení projektů
si mohou neziskovky plánovat v období od 2. března 2018 do 1. března 2019. „O minigrant můžete požádat prostřednictvím formuláře, který je ke stažení na našem webu www.
nadaceokd.cz. Vyplněné žádosti přijímáme v elektronické podobě, písemnou cestou, ale také osobně,“ uvedla
administrátorka.
Naopak v programu Pro region se
žádá jen elektronicky přes informační databázový systém Grantys (www.
nokd-granty.cz). „Podporujeme stejné subjekty jako v případě Srdcovky.
Granty získávají například na zlepšení vybavenosti zařízení sociální péče,
zlepšení podmínek sociálně ohrožených skupin obyvatelstva, pracovní
terapie a pracovní i sociální rehabilitace handicapovaných, zlepšení život-

Umělci potřebným na dobročinném
Sweetsen Festu.

ního prostředí, obnovu hodnotných
přírodních lokalit, rozvoj komunitně
zaměřených aktivit i volnočasové programy,“ popsala Ladislava Poláková
s tím, že maximální výše dotace činí
200 tisíc korun.
Zásadní novinkou NOKD v programu Pro region je pro rok 2018 přidání dvou hornických obcí – Sviadnova
a Žabně. Kromě nich zamíří podpora
do Dětmarovic, Doubravy, FrýdkuMístku, Havířova, Horní Suché,
Karviné, Orlové, Paskova, Staříče
a Stonavy. „Uzávěrka tohoto grantového kola je 18. ledna 2018 ve 24 hodin. Výsledky zveřejníme nejpozději 2. března,“ doplnila administrátorka nadace.
Z řízení v programu Pro region
jsou mj. vyloučeny projekty počítající s grantem na úhradu půjček, dluhů,
leasingů a již existujících závazků.
Dále záměry podnikatelského a ziskového charakteru, i ty, které není
možné zahájit do 30. září 2018.

Kontakty pro žadatele
• Nadace OKD, Karola Śliwky
149/17, Karviná – Fryštát, 733 01
• www.nadaceokd.cz
• Kateřina Tůmová Blablová
pro program Srdcovka
(email: tumova@nadaceokd.cz,
telegon: 725 389 852)
• Ladislava Poláková
pro program Pro region
(email: polakova@nadaceokd.cz,
telefon: 702 202 208)

Společnost Minova Bohemia s.r.o. děkuje svým obchodním partnerům
za letošní celoroční spolupráci. Přejeme všem příjemné prožití Vánoc
se svými nejbližšími a v nadcházejícím roce 2018 pevné zdraví, štěstí
a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
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PF 2018

Pracovníci společnosti
Minova Bohemia s.r.o.,
Lihovarská 10,
Ostrava-Radvanice
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Program připravilo
karvinské Krajské
středisko volného
času Juventus, jehož
pedagožky v roli
anděla a čerta také
odpolednem provázely

Dětští na BarboRadování v karvinské Družbě.

Ivana Waloschková s mladší dcerou Terezou.

Barborka se momentálně stará
o pětapadesát českých a polských
dětí. Patří k nim i desetiletá Tereza
a třináctiletá Jana, jejichž táta,
závodní báňský záchranář Petr
Waloschek, se v roce 2013 nevrátil
z práce v Dole ČSM-Jih (spolu s ním
tehdy zahynul i další kolega). „Jsem
s holkama sama a musím říci, že bez
Barborky bychom to měly o dost těžší. V našem případě pomáhá především finančně,” vysvětlila maminka

Ivana Waloschková. SSB její starší
dceři přispěl na dioptrické brýle
i školní jazykové kurzy – Jana díky
tomu už zvládla dva certifikáty z agličtiny. Díky finanční pomoci se obě
sestry mohly zúčastnit letních táborů
či navštěvovat kroužky přírodovědy
a latinských tanců v KSVČ Juventus
„Barborka toho pro nás dělá opravdu
hodně a to,že uspořádá na konec
roku ještě společné setkání, je moc
fajn,” shodly se holky Waloschkovy.

nické sirotky vybrali zaměstnanci Důlního závodu 2 se svými hosty na nedávném šachťáku. „Důlní
závod 1 bude mít šachťák v nejbližší době také, doufám, že výtěžek pro Barborku bude stejný,
ne-li ještě vyšší,” nechal se slyšet
Kowalczyk.
„Poprvé jsme byli na této akci
ještě na Landeku. Krátce poté,
co se to manželovi stalo. Od té
doby jsme nevynechali ani jedno BarboRadování,” prohlásila Ivana Waloschková z Karviné,

BarboRadování uzavřela mikulášská
nadílka.

Házenkáři předali Barborce šek na dvacet tisíc korun.

HCB vybral peníze
na Barborku
a nastoupí s jejím
logem na dresu
KARVINÁ – Spolek svatá Barbora
(SSB) našel nového partnera – házenkáře HC Baník Karviná. Klub,
stále se hrdě odkazující na dřívější
spojení s těžaři, vybral na hornické
sirotky dvacet tisíc korun a chystá
se oslovit příznivce, aby tak učinili
také. Hráči navíc nastoupí i v dresech s logem Barborky!
„Pozvali nás přímo na palubovku před mistrovským utkáním se Zubřím, které poté ostatně Karviná i vyhrála, a před halou plnou fanoušků nám předali
šek. Bylo to velmi emotivní, takové gesto jsme opravdu nečekali,”
popsala tajemnice SSB Adriana
Furendová, která dorazila s místopředsedou spolku Stanislavem
Chobotem. Jednatel HC Baník
Karviná Roman Mucha k tomu poznamenal, že podpořit Barborku
se házenkáři rozhodli právě kvůli
svým „hornickým” kořenům. „Než
dávat peníze fondům, které přepošlou potřebným nakonec jen zlomek částky, věnovali jsme je raději hornickým sirotkům v regionu,”
řekl.
Mucha dále potvrdil, že karvinští házenkáři budou v neděli 17. prosince hrát, v obvyklém
čase od 10.30 v posledním utkání
podzimní části, proti TJ Cement
Hranice v dresech opatřených
na rukávech logem Barborky. „Tak
by tomu mělo být i v zápasech jarní části extraligy,” uvedl jednatel. SSB a číslo jeho konta se objeví také na digitální světelné tabuli v hale s výzvou, aby lidé pomohli
hornickým sirotkům.
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Jak vypadá pomoc?

46/14-VII/17

Ředitel šachet Boleslav Kowalczyk
přinesl šek.

FOTO: Radek Lukša

KARVINÁ – Obecní dům Družba
v Karviné hostil první prosincovou neděli tradiční setkání Spolku svatá Barbora (SSB).
BarboRadování se zúčastnila více
než stovka členů hornických rodin, které ztratily svého živitele
pracujícího na šachtách společnosti OKD.
Hned na úvod přišel s výborem a revizní komisí SSB na pódium i ředitel obou činných šachet
Boleslav Kowalczyk a přinesl šek
na 110 500 korun. Peníze pro hor-

která dorazila počtvrté se svými
dvěma dcerami Janou a Terezou.
Předvánoční shromáždění znamenalo pro tuto rodinu jednu
z mála příležitostí, jak se potkat
s ostatními z Barborky. „Moc
akcí totiž kvůli mému pracovnímu vytížení nestíháme,” posteskla si Waloschková.Hlavní
částí programu bylo představení O zapomětlivém andělovi, koncipované tak, aby oslovilo nejen
co největší počet dětí, ale také jejich rodiče a doprovod. Hlavními
aktérkami v roli čerta a anděla
byly pedagožky Lucie Mazurová
a Martina Jančíková z karvinského Juventusu.
Maminky, ale i další příbuzní,
dětem z Barborky pomáhali chodit na „čertovských kopytech”,
navlékali je do pytlů na skákání,
radili, jak stavět objekty z dřevěných špalíků, překonávali s nimi
překážkovou dráhu…Čert s andělem s dětmi tancovali, dělali vláček, házeli balonky do koše,
stavěli puzzle. Mezi soutěžemi
se představily i kroužky KSVČ
Juventus – mažoretky a akrobati
z free runningu.
Na závěr navštívil děti Mikuláš
( jehož představoval místopředseda SSB Stanislav Chobot), po jednom si je pozýval na pódium a obdarovával. Někteří zarecitovaly
básničku, Kasia z Polska zazpívala písničku.

FOTO: HCB Karviná

BarboRadování letos již po třinácté
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Advent v hornických městech a obci
začínal i za podpory těžařské nadace
Rozsvícení karvinského
vánočního stromu s anděly
na chůdách a ve vzduchu
sledovalo zcela zaplněné
fryštátské náměstí

„Dopsán byl příběh jednoho života.
Rozum snad pochopí, ale v srdci
zůstává žal, vzpomínka
a prázdnota.“
Dne 4. 12. 2017 uplynulo 8 let, co
nás náhle a navždy opustil můj drahý manžel,
dlouholetý zaměstnanec Dolu Dukla, pan Josef
ROCHL ze Šenova, který odešel ve svých 53
letech. S láskou a úctou vzpomíná manželka Alena
s celou rodinou. Děkuji všem za tichou vzpomínku.
„Odešel jsi, jak si to osud přál, ale
v našich srdcích a vzpomínkách,
zůstáváš s námi dál.“
Dne 10. 12. jsme vzpomněli nedožité
69. narozeniny mého drahého
manžela, tatínka, dědečka a kamaráda, pana Jana
Pavlíniho, bývalého horníka Dolu Doubrava.
S láskou vzpomínají manželka Elena, dcera
Pavlínka, Helenka s rodinou a syn Jan, rodina
Szamaránszká a Pavlíniová.
Dne 27. 12. 2017 si připomeneme
11. výročí úmrtí pana Štěpána
Furendy z Karviné, který tragicky
zahynul na bývalém Dole Doubrava.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Eva a dcery Renata a Adriana.

FOTO: Radek Lukša

Vánoční atmosféra na náměstí v Karviné-Fryštátě.

KARVINÁ – Doubrava, Havířov, Orlová, Karviná.
V těchto hornických městech a obci se pojil předvánoční čas s Nadací OKD, která podpořila konání zdejších tradičních jarmarků a adventních městeček.
První prosincovou neděli v podvečer byla
na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě doslova hlava na hlavě. Stánky s obvyklým sortimentem zanikly v davu obyvatel, jež se přišli podívat
na show spojenou s rozsvícením vánočního stromu. Ten postavili jen kousek od betlému, kde nechybí u jesliček ani horník v parádní uniformě se
smeknutou čákou.
Poté, co moderátorka poděkovala za pomoc
při zajištění programu vánočního městečka také
těžařské nadaci, vznesli se za pomocí autojeřábu
nad hlavy tisíců přítomných postupně dva andělé –
akrobatky – na šálách a na visuté hrazdě. Jakmile
si lidé vyskandovali rozsvícení vánočního stromu,
jedna z nich sypala dolů na náměstí peří. Jiní andělé – chodící na chůdách – přáli veselý advent a svátky. „Nádhera,” znělo hodnocení ze všech stran.
„Město si dlouhodobě váží spolupráce s Nadací

OKD, která nám přispívá na kulturu a velmi často
také na sociální programy, především pro seninory. Samozřejmě jsme také rádi za podporu našich
adventních akcí,” konstatovala mluvčí magistrátu
Šárka Swiderová s tím, že Karvinský vánoční jarmark potrvá až do 22. prosince.
„Program jsme koncipovali tak, aby zaujal
všechny věkové kategorie. Nabídne promítání krátkých pohádek, divadélka a zábavné interaktivní
pořady pro nejmenší, koncerty různých žánrů pro
mládež i ty dříve narozené, vánoční zpívání s dětmi
z mateřských i základních škol. Po celou dobu jarmarku bude na náměstí stánkový prodej, historická tržnice s litím olova, kovářem, mincovnou, pečenými kaštany, Ježíškovou vánoční poštou, ovčincem…,” upřesnila Jana Komínková z Městského
domu kultury Karviná.
Tomuto zařízení těžařská nadace také letos poskytla grant na adventní a vánoční koncerty. Ať
ve velkém či malém sále kulturního domu či kostele Povýšení sv. Kříže (zde vystoupila mj. v projektu Děti dětem zpěvačka Chantal Poullain, mužský komorní sbor Permoník či chlapci a děvčata
z Dětského domova Srdce). „Dopředu jsme měli
vyprodány Mikulášoviny s Míšou Růžičkovou, které se uskutečnily v Obecním domě Družba a byly
součástí cyklu Vánoční hvězda podpořeného opět
Nadací OKD,” poznamenala Komínková.
Právě díky prostředkům z těžařské nadace, jak
upozornila, mohl kulturní dům připravit adventní
a předvánoční akce v takovém rozsahu, były totiž
docela ﬁnančně náročné.
„Kultuře v naší obci pomáhá Nadace OKD taktéž dlouhodobě,” přidala se Šárka Hugáňová z radnice v Doubravě. Zde rozsvěcovali vánoční strom
v sobotu 2. prosince. Stalo se tak po sedmé za sebou
a nikdy nechyběla zábava pro děti i dospělé. „Malé

například pobavila čertovská diskotéka, dospělí si
pochutnávali na punči či svařáku. Velký úspěch slavili naši hasiči, jejichž punč s názvem Hasičská skoba był brzy vyprodán,” popisovala Hugáňová.
Po mikulášské nadílce a rozsvícení vánočního
stromu se v Doubravě konal také ohňostroj, který, jak doplnila, zařídili také díky grantu z Nadace
OKD.

„Kdo žije v myslích svých drahých,
neumřel, jenom je daleko. Mrtev je
ten, kdo byl zapomenut.“
Dne 29. 12. 2017 vzpomeneme 4.
smutné výročí úmrtí pana Lubomíra
Zamarského z Karviné – Ráje. S láskou vzpomínají
manželka, syn, dcera s manželem a vnuci.
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Rozsvěcující se vánoční strom.

Čertovská omladina na vánočním jarmarku v obci
Doubrava

VZPOMÍNÁME

KATIM s.r.o.
733 01 Karviná-Hranice, Slovenská 26/501
Tel.: +420 596 363 284, Fax: +420 596 363 553

Přejeme všem zaměstnancům společnosti OKD
a dodavatelských ﬁrem krásné a radostné Vánoce
plné lásky a porozumění, aby vás novým rokem 2018
provázelo především zdraví, štěstí a mnoho osobních
i pracovních úspěchů.

Společnost
WPBK-BIS CZ
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přeje všem svým zaměstnancům
a pracovníkům společnosti OKD krásné
a šťastné Vánoce, prožité v radosti a lásce
se svými nejbližšími. V novém roce 2018
pevné zdraví, osobní spokojenost a mnoho
pracovních úspěchů.
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