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Editorial
Veselé babí léto nám pomalu končí, důvod k radosti se ovšem vždycky najde. A my Vám
v tom rádi pomůžeme!
Stejně jako v letech předchozích připravujeme i letos Ceny Nadace OKD. Pokud chcete
o nejlepším projektu rozhodnout spolu s námi, sledujte naše webové stránky a hlasujte.
Pro vylosované účastníky hlasování máme navíc připraveny odměny, které jistě potěší
každého, kdo si rád užívá zimních radovánek.
Radostná je také informace o nových výzvách v programu Sídliště žije a Srdcovka, které
chystáme ke konci roku. Takže v sychravém počasí můžete s hrnkem dobrého čaje
přemýšlet nad aktivitami, které si zaslouží naši podporu… O tom, že jich je mnoho a mnoho,
jste nás přesvědčili už v létě.
Ať je Váš podzim plný dobrých nápadů!
Lenka Ehlerová
zástupkyně ředitele Nadace OKD

Podpořené projekty
Krnovská CHRPA získala ochrannou známku Práce postižených
KRNOV – Sociální firma CHRPA, která v Krnově vyrábí bytové doplňky i dárkové a reklamní
předměty, provozuje zahradnictví a veřejné toalety, získala jako první moravskoslezská
nezisková organizace ochrannou známku Práce postižených v rámci vládního programu
Česká kvalita. Organizace zaměstnává 23 lidí, z toho 19 se zdravotním postižením. „Firmy,
které si u nás objednají reklamní předměty nebo zahradnické služby, nyní mají jistotu, že jejich
peníze jdou opravdu na podporu zaměstnávání hendikepovaných lidí,“ vysvětlil význam
ochranné známky šéf Chrpy Petr Světlík. Nadace OKD už Chrpu podpořila dvěma granty – na
rozjezd zahradnictví a pořízení laserové gravírky.

Děti ošetřovaly s Červeným křížem pohádkové bytosti
FRÝDEK- MÍSTEK – Bořek Stavitel řezal v sobotu 8. září v Sadech Bedřicha Smetany ve
Frýdku- Místku pilou dřevo tak „šikovně“, že z toho měl ošklivou ránu na ruce. Naštěstí byly
přítomny dobré dvě stovky dětí, které se vystřídaly v jeho záchraně. Jak správně postupovat
jim radili členové Oblastního spolku Českého červeného kříže (ČČK), v jehož režii a také za
podpory Nadace OKD se uskutečnil druhý ročník akce Pohádková první pomoc. Ošetření se
dočkala také Červená Karkulka pokousaná na předloktí vlkem, popálená Ježibaba a další
pohádkové bytosti.

V Dětmarovicích mají první obecní odpočinkový koutek
DĚTMAROVICE – Školáci, kteří jezdí autobusem, už nemusejí čekat na zastávce přímo
u frekventované silnice. A senioři nebo maminky s malými dětmi si mohou odpočinout po
nakupování nebo návštěvě lékaře. To jsou jedny z mnoha přínosů koutku s dětskými
atrakcemi a lavičkami, který vyrostl v centru Dětmarovic díky spolupráci obce a Nadace
OKD. Jde o vůbec první takto upravené veřejné prostranství v obci, podobné koutky dosud
sloužily dětem jen v areálech restaurací.

Osoblažskou gastropřehlídku vyhrály halušky
OSOBLAHA – Halušky se zelím z Bistra u Křížů byly vyhlášeny jako „nej“ pokrm prvního ročníku
gastronomické přehlídky Ochutnej Osoblažsko, na které se představili v sobotu 15. září kuchaři
z mikroregionu Sdružení obcí Osoblažska. Znamenalo to vítězství pro vesnici s názvem Vysoká,
která tak získala právo pořádat akci v příštím roce. Přehlídka nejrůznějších kuchyní byla ideální
příležitostí pro společenské setkání obyvatel zdejších pohraničních obcí, do kterých se dříve
stěhovali lidé z různých koutů republiky i ze zahraničí.

Indiánské léto letos s rekordní návštěvností
BRUNTÁL – Dnes již tradiční a oblíbená přehlídka folkové, country a bluegrassové hudby
Bruntálské indiánské léto má za sebou jubilejní 10. ročník. Odehrál se jako obvykle na
zahradních terasách místního zámku, letos však poprvé s podporou Nadace OKD.
Představily se kapely z regionu, k jubileu zahráli jako hlavní hosté Poutníci, Nezmaři
a Pavel Dobeš.

Dobrovolníci předělali zahradu školky za 1693 hodin
VENDRYNĚ – Zahrada Mateřské školy ve Vendryni- Zaolší nedaleko Třince se za posledních
12 měsíců změnila k nepoznání. Pro dětské hrátky je mnohem dobrodružnější, ve srovnání
s dřívější podobou zároveň ekologická a bezpečná. To vše díky nadšencům z Klubu zábavy
a sportu Záolší, kteří při rekonstrukci odpracovali bezmála 17 stovek brigádnických hodin bez
nároku na honorář. Náklady na materiál a odborné služby zaplatili především díky příspěvku
obce a grantu Nadace OKD.

Hasiči pořádali Den záchranných složek
VRATIMOV – Hasiči profesionální i dobrovolní z Vratimova, Šenova, Řepiště, Sedliště
a Horní Datyně, státní policisté, městští strážníci, zdravotníci ze Záchranného týmu
Českého červeného kříže, ostravský Klub vojenské historie, motoristické organizace ABA
a BESIP. Takové bylo obsazení na druhém ročníku Dne záchranných složek na
vratimovském Radničním náměstí. Smyslem akce, kterou podpořila hornická nadace, bylo
představit práci a význam složek Integrovaného záchranného systému malým i dospělým
obyvatelům.

RUN UP = běh do schodů i překonávání bariér
OSTRAVA - Minuta a padesát dva vteřin, přesně tolik času stačilo Pavlu Holcovi ke zdolání
465 schodů ostravské Nové radnice a k získání titulu Mistra republiky v běhu do schodů.
Mistrovství v této specifické běžecké disciplíně se konalo ve čtvrtek 27. září v Ostravě.
V rámci série závodů RUN UP, který v severomoravské metropoli podpořila Nadace OKD,
zdolávají lidé zajímavé výškové budovy v celé republice. Kromě sportu jde podle
organizátorů hlavně o překonávání vlastních bariér.

Prameniště pod Obecníkem nabízí odpočinek i kvalitní vodu
ZUBŘÍ - Kvalitní pramen pitné vody pod kopcem zvaným Obecník na okraji malého
podbeskydského města Zubří si už dlouho říkal o to, co sepsali místní do žádosti pro Nadaci
OKD: okolí prameniště je třeba chránit a upravit pro potřeby místních občanů, cyklistů
i turistů „ze žluté“. A jak napsali, tak se také stalo. Nadaci se projekt líbil a podpořila jej,
místní se pustili do práce a obecní plácek se rychle měnil k nepoznání. První říjnovou
neděli se o tom při slavnostním otevření přesvědčili obyvatelé Zubří, starosta Jiří Randus
i Jiří Suchánek, ředitel Nadace OKD, která projekt místních zastupitelů podpořila.

Festival nezdravého životního stylu obohatil sedlnickou pouť
SEDLNICE – Bůčekfest, jinak řečeno zabíjačkové hody s kulturním programem plným
zábavy, hudby, veselých soutěží a dobrého jídla. Tak by se dala charakterizovat akce, která
měla ještě jeden podtitul: Festival nezdravého životního stylu. V hlavní roli ale byla zábava
obyvatel Sedlnic a okolí – například soutěže v pojídání prejtu na čas, držení prasečí hlavy,
o nejkvalitnější lidský bůček, nejsvůdnější nožku, nejzřetelnější žebírko... Aby pořadatelé
odčinili všechny hříchy související s životosprávou, pozvali zdravotníky, kteří zájemcům
zdarma měřili tělní tuk a krevní tlak. Díky aktivitě a dobrým nápadům sedlnických se Nadace
OKD objevuje v této příjemné vesnice docela často.

SRDCOVKA: Hendikepovaní motoristé v Beskydech
BESKYDY - Díky grantu, který ostravskou organizaci Svazu tělesně postižených zařídila
referentka Centra servisních služeb OKD, připravil svaz pro své členy a jejich doprovod
netradiční automobilovou „spanilou jízdu“ do Beskyd. V průběhu trasy s utajeným cílem
museli řidiči splnit také několik úkolů. Později účastníci absolvovali sportovní soutěže, test
z pravidel silničního provozu a seminář o novinkách v dopravě a jejich dopadu na řidičevozíčkáře.

SRDCOVKA: Soutěž ve střelbě z dlouhých malorážek
KARVINÁ – Memoriál Františka Kováče, který uspořádal klub 2. ZO AVZO Karviná díky
grantu zprostředkovanému záchranářem Dolu ČSM Jánem Riečičarem, přivedl na
karvinskou střelnici 30 závodníků z celé Moravy a Slezska. Již pátý ročník memoriálu
pomohl zvýšit prestiž areálu, který využívá nejen členská základna, ale také veřejnost nebo
městští strážníci.

SRDCOVKA: Florbalový turnaj se rozšířil do tří měst
OSTRAVA – Dohromady více než tisícovka lidí dorazila na florbalové turnaje pro děti
v Bohumíně, Havířově a Ostravě- Porubě. Na svědomí to má Jan Šambera, pracovník
společnosti RPG Byty, který patří k zakladatelům florbalového klubu 1. SC Bohumín 98.
Bohumínští původně organizovali jen turnaj ve vlastním městě, díky grantu NOKD ho letos
mohli rozšířit do celého regionu. Spolupracovali přitom s dalšími florbalovými kluby, které si
na turnajích organizovaly nábory dětí do svých mládežnických týmů.

SRDCOVKA: Soutěž amatérských fotografů vyvrcholila v Místku
FRÝDEK- MÍSTEK – Publikum v místeckém kině Vlast tvořilo předposlední zářijovou
sobotu několik desítek členů českých, moravských a slezských klubů amatérských fotografů,
kteří hodnotili 54. ročník své tradiční soutěže. Díky grantu, který pro Fotoklub Art Collegium
Frýdek- Místek zařídil pracovník Dolu Paskov Jiří Kluska, mohli organizátoři zajistit poutavý
program i zajímavé ceny.
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