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Editorial
Prázdniny nebo plniny?
Už od svých školních let se nemůžu vyrovnat se slovem prázdniny. Jakoby konec školy
znamenal, že všechny děti mají před sebou dva měsíce nějaké prázdnoty. Já to měl
vždycky naopak – v červnu končila nuda ve školních lavicích a začínalo opravdové
dobrodružství. Tábory, babičky, cestování - neboli dva měsíce plné nevšedních událostí.
Jedním slovem: plniny.
S přibývajícím věkem tento můj pocit nabývá na intenzitě. Kromě všech dobrodružství, které
chci v létě s rodinou a s oddílem prožít, je třeba najít ještě prostor na to, abych si splnil své
povinnosti v práci. Takže místo prázdnin nebo plnin jsou to plniny na druhou.
Možná tomu tak neříkáte, ale asi to máte podobně. Oficiální prázdniny se nám sice scvrkly
na zákonnou dovolenou, ale ani to není málo. Přeji Vám, ať si své prázdniny prožijete
naplno.
Vladislav Sobol
mluvčí Nadace OKD

Aktuality
Co nás v létě čeká

Zajímavé letní akce podpořené Nadací OKD
Termín

Název
akce

Místo

28. – 30. 6.

Sweetsen Fest

Frýdek- Místek

30. 6. – 8. 7.

Pálení milíře

Košařiska

6. 7.

Vozatajské závody

Dolní Lomná

7. – 8. 7.

Okruh Františka Bartoše

Ostrava

12. – 15. 7.

Colours of
Ostrava

Ostrava

14. – 15. 7.

Lapkové z Drakova

Vrbno p. Pradědem

18. 7. – 10. 8.

Shakespearovské slavnosti

Ostrava

27. 7.

Zábavné prázdniny

Orlová

31. 7.

Knižní jarmark

Karviná

2. – 4. 8

Festival Dokořán

Karviná

3. – 4. 8

Štěrkovna Open Music

Hlučín

3. – 5. 8

Jánošikov dukát

Rožnov pod Radhoštěm

16. – 28. 8.

Deep Camp Hlubina

Ostrava

8. 9.

Den záchranných složek

Vratimov

14. – 16. 9.

Třebovický koláč

Ostrava

15. 9.

Bruntálské indiánské léto

Bruntál

Podpořené projekty
Orlovští kynologové chystají velké opravy
ORLOVÁ – Havarijní stav plotu podél rušné silnice, ztrouchnivělá podlaha, netěsnící okna.
To jsou hlavní problémy Základní kynologické organizace č. 028 z Orlové, které letos
odstraní díky čtyřicetitisícovému grantu Nadace OKD. Za normálních okolností by si
organizace žijící jen z členských příspěvků nemohla podobnou investici dovolit. Všechny
práce na obnově areálu a zázemí si zajistí kynologové sami, získaný grant využijí na nákup
potřebného vybavení.

Historická úzkokolejka hledá brigádníky
MLADĚJOV - Nadšenci provozující Mladějovskou průmyslovou dráhu nedaleko Moravské
Třebové svolávají dobrovolníky, kteří chtějí prožít kus prázdnin v krásné přírodě a zároveň
přiložit ruku k dílu při úpravě této originální technické památky. Úzkokolejná železnice vede
od zrušených dolů na lupek v Hřebči do bývalé šamotky v Mladějově. Železnice je díky
iniciativě lidí v provozu, parní lokomotivy vozí vagony s návštěvníky zatím na šesti
z původních 11 kilometrů. Zbývající část by měla být v provozu příští rok. Zájemci o brigádu
najdou všechny potřebné informace na www.mladejov.cz/ brigada.

Stezky podél Olše už slouží cyklistům
KARVINÁ – Zbrusu nová cyklotrasa spojující polské město Ratiboř se slezskou obcí
Chotěbuz je od května v provozu. A to také díky Nadaci OKD, která přispěla Svazku měst
a obcí okresu Karviná v rámci programu Pro Evropu na přípravu potřebné dokumentace
pro žádost o dotaci z fondů EU. Část trasy je vhodná také pro bruslaře.

V Hrádku mají ubytovnu pro matky s dětmi i seniory
HRÁDEK – V kopci nad beskydskou vesnicí Hrádek mezi Třincem a Jablunkovem vyrostla
stavba, která se stala dominantou celého údolí. Vkusná přístavba původní fary, jež zdálky
připomíná palác, nabídne ubytování 80 lidem, kteří se dostali do špatné životní situace.
Přednost přitom mají matky s dětmi a senioři. Významný podíl na dokončení stavby má
Nadace OKD, která zaplatila provozovateli náklady na zpracování projektu pro Státní fond
rozvoje bydlení.

Senioři z Karviné si zlepšují kondici v zahradách
KARVINÁ – Celkem 16 rehabilitačních a posilovacích strojů vhodných hlavně pro cvičení
seniorů mají od května k dispozici starší občané Karviné v areálech domů s pečovatelskou
službou a v zahradě Městského klubu seniorů v Hranicích. Na nákup strojů přispěla městu
450 tisící korunami Nadace OKD. Jde o první podobné koutky v Moravskoslezském kraji.

V Hornickém muzeu se poprvé rozjel důlní vláček
OSTRAVA - Hornické muzeum v ostravském Landek Parku nabízí od června svým
návštěvníkům další nevšední atrakci, která zaujme především děti. Před historickou
budovou Dolu Anselm se mohou povozit v důlním vláčku, podobném tomu, který stovky
metrů pod zemí dopravuje horníky na jejich pracoviště. O rozšíření hornické expozice se
zasloužili sdružení Dolní oblast Vítkovice, Nadace OKD a nákladní železniční dopravce
AWT. Nadace OKD chce muzeum podporovat pravidelně a proto připravila dlouhodobou
koncepci investic do Landek Parku.
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