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Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí

Včelaři zatraktivnili muzeum
a naučný areál v Chlebovicích

„Včelařit jsme začínali ještě
s tátou ve východoslovenských
Veľkých Kapušanech na současné slovensko-ukrajinské hranici,
odkud má rodina pochází. Získal
jsem od něj spoustu vědomostí
a znalostí,“ líčil Ujjobáď, jenž se
dvěma bratry přesídlil do ostravsko-karvinského revíru, aby uni-

Michal Ujjobáď u úlu v chlebovickém Včelařském naučném areálu.
„Já jako bývalý pracovník
VOKD jsem čistil studnu. Udělal
se tu kus práce. A výsledek? Když
přijdou děti, ale i studenti, anebo
lidé z města, vidíme nadšení a zápal něco ze včelařství poznat. Plní
to účely, které si naše organizace dala za cíl,“ zakončil Ujjobáď,

Včelařský areál bez bariér získal cenu v kategorii Pro budoucnost.

chovající nyní do dvaceti včelstev
včetně těch tchánových. Zastává
totiž názor, že raději méně, ale výkonných.
Radek Lukša

Končil na ražbě ve Frenštátě
Michal Ujjobáď profáral při
hloubení jam a ražbě hlavních
překopů většinu šachet v ostravské i karvinské části revíru.
Než ho vyřadili na chorobu z povolání, pracoval u VOKD na přípravě tehdejšího Dolu Frenštát.
Nyní je nadšeným včelařem.
Činil se ve výboru organizace,
působil jako takzvaný nákazový
technik i prohlížitel včel. Vyrábí
i medovinu a získává za ni
ocenění. Vychovává včelstva,
předvádí toto řemeslo veřejnosti, pro rady si za ním jezdí
i z jeho rodného Slovenska.

Valíme se… to dělá jinak a lidi se baví
Vítěz „radostné“
kategorie letošních Cen
Nadace OKD je v Karviné
vyhlášený jako pořadatel
netradičních her
KARVINÁ – Organizování, nabízení i poskytování volnočasových
programů a aktivit pro co nejširší
vrstvy obyvatelstva. Tak se proﬁlovalo karvinské sdružení Valíme
se…, které získalo Cenu Nadace
OKD v kategorii Pro radost. Však
ji na Hrách na Lodičkách, Stínech
temnoty či Nástrahách velkoměsta rozdávalo doslova plnými hrstmi!

„Ocenění přišlo v naprosto nečekanou chvíli. V současné době
se totiž věnujeme pouze akcím pro
naše členy a s těžařskou nadací nespolupracujeme. Pochopitelně jí
jsme za dřívější pomoc velmi vděčni. A nějaký ten horník se mezi
námi také najde. Třeba mého bratra Miroslava jistě budou znát jako
lokomotiváře na darkovské šachtě, kam nastoupil hned po hornickém učilišti,“ řekla Zdeňka
Vápeníková, zástupkyně vítězné
neziskovky.
Jejím heslem je „Děláme to jinak a bude vás to bavit“, s čímž
souhlasila jak komise vybírající nejlepší projekty pro nadační oceňování, tak zejména malí

uzi

a velcí účastníci jejich netradičních her. „Nadace OKD jich podpořila v minulosti šest. Zapojili
jsme do nich dospívající generaci i dospělé včetně jejich rodin.
Umožnili jsme těmto cílovým skupinám společný prožitek, radost
z pohybu a zábavu při soutěžení,“
vysvětlila Vápeníková.
Areál loděnice v karvinském
Parku Boženy Němcové – oživovaný i díky Iniciativě Dokořán,
která se těší také přízni těžařské
nadace – se tak třeba stal dějištěm
Her na Lodičkách. „Plnily se úkoly a překonávaly překážky nejen
na vodě, ale i na souši. Účastníci
si odnášeli nádherné zážitky.
Ukázali jsme jim, jak změnit pří-

stup k trávení volného času, jak
nenásilně, hravou formou přejít
od pasivního k aktivnímu,“ poznamenala Vápeníková.
V režii sdružení Valíme se… se
uskutečnily také turnaje ve stiga
(stolním) hokeji, pokeru či další
netradiční programy. Stíny temnoty měly punc fantasy příběhů, Nástrahy velkoměsta se nesly ve znamení humorného řešení problémových situaci v každodenním životě (a prevence negativních jevů), akce s názvem
Valíme se Karvinou určená dvojicím nebo rodičům s dětmi nepostrádala sportovního ducha. Více
na webu www.valimese.eu.

Trojnásobný srdcovkový patron Roman Štolfa.

SRDCOVKOVÉ DNY PRO RODINU
I S KŘESŤANSKÝMI MOTORKÁŘI
ORLOVÁ – Manželku, maminku, bratra
se švagrovou i své dvě neteře zapojil
Pavel Bužek do organizace Dnů pro
rodinu, které se v režii orlovských
evangelíků a za podpory těžařské
nadace konaly o třetím květnovém
víkendu. Z ohlasů je už teď patrné, že
si veřejnost přeje pokračování, a to nejlépe častěji než jen jednou ročně!
„Se ženou Ilonou sice děti nemáme,
ale klasický model rodiny ctíme. To je
základ. Vždyť i v našem městě jsou
neúplné rodiny a problémy s nimi
související,“ vysvětloval Bužek, proč se
stal patronem dalšího srdcovkového
projektu sdružení Benjamin, náležícího
ke Slezské církvi evangelické augsburského vyznání (SCEAV) v Orlové.
Dny pro rodinu začínaly v pátek
před městským kulturním domem.
„Nafukoval jsem balonky pro děti
a zval na další program. Ten zahrnoval i přednášky o rodinném štěstí či

Radek Lukša

Pavel Bužek (vpravo) se v sobotu
zhostil tradičního smažení vaječiny.
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Nejbližší akce VNA
pro veřejnost
 Kurz chovu matek
s Jaroslavem Kopečkem
proběhne v neděli 7. června
od 9 hodin.
 Přednáška o včelích produktech, jejich využití a vlivu
na zdraví člověka se koná
ve středu 17. června od 17 hodin
(více na webu www.vcelaricifm.cz)

Ve vodáckém světě se Štolfa
pohybuje od mládí, v Posejdonu je
vedoucím instruktorem, připravuje oddílový program, webové
stránky a fotograﬁcké koláže z akcí.
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR mu udělilo
akreditaci instruktora vodní
turistiky.
S těžařskou nadací jako
partnerem organizovali
vodáci z Posejdonu letní
příměstský tábor pro děti, rozšířili „lodní park“ o sportovní kajak
a uspořádali závody Meander Orient
Express. A právě poslední akce, jíž
se ve čtyřech kategoriích účastnilo
celkem dvaasedmdesát českých
a polských vodáků, znamenala pro
Štolfu zisk titulu Srdcař roku.
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CHLEBOVICE – Ocenění Nadace
OKD v kategorii Pro budoucnost
pro frýdecko-místeckou základní
organizaci Českého svazu včelařů
a její projekt s názvem Včelařský
naučný areál bez bariér velmi potěšilo Michala Ujjobádě. Sice už
nikoliv jako zástupce výboru tohoto sdružení, nýbrž vysloužilého raziče, který v dolech revíru společnosti OKD prožil dvacet roků!

kl povinné vojenské službě. Místo
toho všichni nastoupili na šachtu,
ve fáračkách VOKD.
„Úly ještě po tatíkovi a staré ze slámy pletené úly nazývané košnice, sloužící k oddělkům, tedy množení včelstev,
jsem vystavil v muzeu a skanzenu v Chlebovicích,“ upřesnil
Ujjobáď. Právě v této obci funguje Včelařský naučný areál (VNA),
kam zamířila podpora od těžařské nadace. A díky ní si mohli dovolit jak jeho rozvoj, tak pořádání
aktivit pro veřejnost.
„Nacházejí se zde jedinečné včelařské expozice, naučná zahrada včelařsky významných rostlin, naučný včelín, naučný koutek, naučná dílna, včelí obchůdek. Vnímám to tak, že
Nadace OKD značně přispěla k jeho atraktivitě, nárůstu návštěvnosti a informovanosti o potřebě včelařství,“ řekl Ujjobáď
s tím, že v projektu usnadnili
i přístup ke včelínu pro hendikepované na vozíčku.

DOLNÍ LUTYNĚ – Roman Štolfa
přezdívaný Pudink uspěl se žádostí
o minigrant z ﬁremní nadace svého
zaměstnavatele už potřetí. A jako
patron projektů vodáckého oddílu
Posejdon z Dolní Lutyně si vysloužil
nominaci na Srdcaře roku
podruhé. V roce 2012 mu
ocenění uniklo, nicméně
letos se na Landeku
radoval!
„Jsem nesmírně šťastný,
že to tak dopadlo. Člověku to
dodává více chuti i elánu pokračovat,“ komentoval to Štolfa, jenž
první dva minigranty získal jako
pomocník lokomotiváře strojního
úseku na ČSA. Ten současný má
už jako dělník v úseku centrálního
pásového odtěžení v lokalitě Lazy
Důlního závodu 1.
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K organizaci, která
získala letošní Cenu
NOKD, patří také Michal
Ujjobáď, fárající svého
času u VOKD ve většině
dříve činných dolů

SRDCAŘEM ROKU VYHLÁSILI
VODÁKA Z ODDÍLU POSEJDON

Dnů pro rodinu se zúčastnili i křesťanští motorkáři z klubu Road 146.

pěstounství,“ uvedl Bužek s tím, že
celkem dorazilo okolo dvou set lidí.
Ještě více jich pak přivítali v sobotu
u kostela SCEAV, kam přijeli i křesťanští motorkáři z klubu Road 146.
A právě motorkáři (se soutěžemi
pro malé i velké, například koloběžkovým závodem) slavili spolu s koňáky
nabízejícími projížďky koňmo největší
úspěchy. Rodiny se bavily také při
týmové hře – obcházely deset stanovišť a plnily různé úkoly. U pastora
Vladislava Szkandery třeba formou
divadla řešily krizové situace, které se
v rodinách obvyklo objevují.
Bužkova hlavní úloha spočívala
tentokrát v tradičním smažení vaječiny.
„Padlo na ni více než 200 vajíček.
Připravoval jsem ji vedle stanoviště,
kde soutěžící ochutnávali bramborový
salát a určovali jednotlivé ingredience,
z něhož se skládal,“ dodal patron.
Dny pro rodinu podle něj splnily účel –
spousta lidí si v uspěchané době našla
čas na blízké!
Radek Lukša
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Minigranty získával jako úpravář

Hry na Lodičkách se staly nejlepším projektem kategorie Pro radost.

Těžařská nadace podpořila aktivity sdružení Valíme se… už šestkrát.

S maminkou začal Pavel Bužek chodit do sboru SCEAV Orlová a posléze
měl i stejnou práci jako ona. A to na uhelném prádle v lokalitách ČSA
a Lazy. Báňského úpraváře dělal čtrnáct let. Nyní působí mimo OKD
a novinky z revíru čerpá například od důlního zámečníka z ČSA Emila
Ohrádky, patřícího k evangelickému sboru. Pro Benjamin získal Bužek dříve minigrant také na pergolu u sborového areálu a rekonstrukci kuchyně.

