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Editorial
Vystavte nám vysvědčení!
Nadcházející léto pro nás bude nejen obdobím uzavírání nových smluv a přípravy dalších akcí, ale také příležitostí
k zamyšlení. Nadace OKD v průběhu dvou let od svého zrození rozdělila zhruba 100 milionů korun mezi šest stovek
projektů, obě čísla se navíc během června rozšíří. Jenže – nejen čísla (a peníze) jsou důležité...
Proto vás prosíme, abyste naší (vaší) nadaci vystavili Vysvědčení. Budeme rádi, když nám dáte vědět, jak vám
Nadace OKD pomáhá, v čem je dobrá a kde by se ještě mohla zlepšit. Kromě známek budeme vděčni i za dnes
populární slovní ohodnocení, ve kterém byste se mohli zamyslet nad tím, jakým směrem by se podle vás mohla
nadační podpora ubírat v budoucnu.
Vladislav Sobol
mluvčí Nadace OKD

Aktuality
Nadace OKD pomáhá při povodních
Věříme, že nikomu nejsou lhostejné povodně, které v minulých dnech zasáhly převážně severní část Moravy.
Abychom vyjádřili soudružnost s lidmi, kterých se záplavy jakýmkoliv způsobem dotkly, rozhodli jsme se věnovat na
pomoc těmto postiženým oblastem až půl milionu korun. Prvních padesát tisíc jsme převedli Záchrannému týmu
Českého červeného kříže z Ostravy, který koordinoval pomoc lidem zejména na Karvinsku a Bohumínsku. Další
část podpory je určena na konkrétní pomoc jednotlivým neziskovým organizacím v zaplavených oblastech.

Dobrovolníci z Nadace OKD a RPG RE pomáhali v terénu
Nadace OKD se 22. května spolupodílela na dobrovolnické akci společnosti RPG RE, kdy se přibližně 35
dobrovolníků z řad zaměstnanců vydalo do lokalit v okolí Ostravy odklízet povodňové škody. Lidé z Nadace OKD
působili v Karviné, v osadě 24 finských zděných domků patřících společnosti RPG RE, kde domácnostem roznášeli
desinfekční prostředky a uklízecí pomůcky. Vše proběhlo pod finanční a organizační záštitou společnosti RPG RE,
které tímto děkujeme za spolupráci.

Odborné výběrové komise
Ve dnech 17. a 18. května jednaly v prostorách společnosti OKD odborné výběrové komise, které měly nelehký úkol
- předvybrání projektů určených k budoucí podpoře. Samozřejmě poslední slovo bude mít Správní rada Nadace
OKD, která zasedá v polovině června. Výsledky zveřejníme 17. června 2010 na internetové adrese
www.nadaceokd.cz.

Turnaj O pohár Nadace OKD v petanque bude později
Vzhledem k povodním, které zasáhly velkou část Moravy, jsme se rozhodli přeložit Den s Nadací OKD: O pohár
Nadace OKD v petanque na vhodnější termín jako výraz účasti s lidmi, které záplavy postihly. Přihlášené
organizace budeme o novém termínu včas informovat. Děkujeme za pochopení.

Výroční zpráva nadace uspěla v soutěži Zlatý středník
Výroční zpráva Nadace OKD za rok 2008 získala druhé místo v kategorii výročních zpráv firem i dalších institucí
v rámci soutěže Zlatý středník, která je považována za jednu z nejprestižnějších v oboru. Úspěch je o to cennější,
že se publikace v soutěži měřila s výročními zprávami komerčních subjektů, které mají na podobné tiskoviny
mnohem vyšší rozpočty. Za kvalitní a kreativní zpracování vděčí nadace tradičnímu partnerovi – agentuře Bison &
Rose.

Podpořené projekty
Naučná stezka kolem haldy Ema
OSTRAVA - Moravskoslezský Klub českých turistů otevřel na konci dubna naučnou stezku
kolem třetího nejvyššího vrcholku Ostravy – haldy Ema (315 m). Trasu, kterou členové klubu
vybudovali díky grantu Nadace OKD a podpoře dalších partnerů, mezi nimiž nechyběla ani
další hornická Nadace Landek, lemuje celkem 12 informačních panelů s popisem
historických, přírodních i technických zajímavostí v okolí. Stezka láká nejen k hezké
procházce, ale také k výletu do ostravské historie, která je úzce svázána s hornictvím.

Folklórní festival Máj nad Olzou zahájil Májovák
KARVINÁ - Patnáctý ročník mezinárodního folklórního festivalu Máj nad Olzou, který
probíhal každý květnový víkend v lázeňském parku v Karviné- Darkově, zahájil svým
vystoupením velký dechový orchestr Májovák. Na festivalu se v roli účinkujících vystřídali
děti, dospělí i senioři ze slezských hudebních a tanečních formací z obou stran českopolské hranice.

Projekt DDM Vratimov pro školáky i seniory
VRATIMOV - Paskov, Řepiště, Václavovice, Šenov, Kaňovice, Sedliště, Žabeň, Vratimov.
Svazek osmi obcí v pomyslném trojúhelníku mezi Ostravou, Havířovem a FrýdkemMístkem tvoří Slezskou bránu. Dům dětí a mládeže v poslední jmenované obci připravil za
podpory NOKD projekt na posílení patriotismu u místních obyvatel a podporu turistického
ruchu pro ostatní. Do projektu se zapojilo devět základních škol, děti pak ve spolupráci
s pamětníky připravili k vydání knížku i DVD s názvem Slezská brána, krajina mého dětství.

Slezskoostravský hrad žil první pomoci
OSTRAVA - Druhou květnovou sobotu se Slezskoostravský hrad zaplnil policejními a
hasičskými družstvy, které pod taktovkou Záchranného týmu Českého červeného kříže
z Ostravy soutěžily v poskytování první pomoci. Největší divácký ohlas vzbudil simulovaný
zásah specialistů z Hlavní báňské záchranné stanice. Setkání, jehož hlavním partnerem
byla Nadace OKD, bylo podle účastníků důležité především pro koordinaci činnosti
jednotlivých složek integrovaného záchranného systému.

Děti a maminky z Barborky si užily víkend v přírodě
BUDIŠOVICE - Víkend v přírodě, přesněji v areálu Myšinec u Budišovic, prožilo 30 dětí a
maminek z „Barborky“, která se stará o pozůstalé rodiny po hornících, jež zahynuli na
následky pracovního úrazu. Kromě her a pohody na všechny čekal také výlet do aquaparku
v Kravařích a ke křesťanskému labyrintu v Bělé, jehož vybudování už dříve podpořila
Nadace OKD.

Zvláštní škola? Ekoškola!
PŘÍBOR - Základní škola Dukelská v Příboře patří k těm, kterým se v minulosti říkávalo
zvláštní. A neobvyklá je pořád, byť to není žáky se „speciálními vzdělávacími potřebami“.
Zaměření má zdravé, přírodní, šetrné, prostě ekologické! Velký podíl na tom má ekologické
vzdělávací středisko „Větrník“ vybudované právě díky dotaci NOKD ve výši 200 tisíc korun.
Počítačovou učebnu doplnili speciálními programy, solárními stavebnicemi a hračkami s
dalšími pomůckami pro výchovu v uvedené oblasti.

Pěstounská rodina se nastěhovala do nového domu v Beskydech
TŘINEC - Manželé Ladislav a Jitka Žáčkovi se svými třemi dětmi, které mají v pěstounské
péči, se nastěhovali do nového domu v Třinci- Karpentné. V budoucnu se chtějí postarat
ještě o další tři kluky či holky z dětských domovů nebo kojeneckých ústavů a pro tak velkou
rodinu by bylo dosavadní bydlení nevyhovující. Největší částkou – rovným milionem korun –
přispěla na výstavbu domu Nadace OKD. Sdružení Filadelfie – přístav Oldřichovice, jež
projekt zastřešuje, zajišťuje pěstounům také odborné poradenství, vzájemnou výměnu zkušeností a pomoc při řešení
různých životních situací. Už dříve předala Filadelfie pěstounům čtyři domy, nyní má připraveny pozemky na další
dva. V pěti domcích dnes žije se svými novými rodiči 21 dětí.

Kája a Kája průvodci nové naučné stezky v Karlovicích
KARLOVICE – Turisté v Karlovicích nedaleko Vrbna pod Pradědem mohou od května
využívat novou naučnou stezku, která představuje nejzajímavější místa obce historicky
spojená například s těžbou rud, rýžováním zlata, hutnictvím, tkalcovstvím či lázeňstvím.
Jména průvodců Kája (Karolínka) a Kája (Karlík) z Karlovic vybrali žáci místní školy, kteří
se v rámci vyučování odborných předmětů na budování stezky podíleli a chtějí se o ní
starat i do budoucna. Stezka vznikla díky finanční podpoře Nadace OKD, ČSOB a Nadace Via. Zajímavý je netradiční
způsob vzniku stezky - kromě odborníků ze sdružení Actaea se zapojili také místní obyvatelé a školáci.

Pozvánky
Děkujeme vám za milé pozvánky, které nám do nadace posíláte, ať už poštou nebo e- mailem. Je jich opravdu
spousta proto se velice snažíme, abychom se mohli zúčastnit alespoň některých. Jelikož nám bylo líto nechávat si
pozvánky jen pro sebe, rozhodli jsme se pro vás všechny vytvořit ,,Kalendář akcí“, který naleznete na našich
internetových stránkách www.nadaceokd.cz . Vše je přehledně uspořádáno a dokonce si můžete některé pozvánky
přímo stáhnout z našeho webu. Doufáme, že naši novinku uvítáte a že vám poslouží i jako tip, jak pěkně strávit volné
chvíle.
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