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Nadace OKD na sociálních sítích:
Jarní soutěž v hlasování
o dodatečnou podporu
projektů vyhrály
tanečnice a tanečníci
z Orlové a juniorské
fotbalistky z Havířova
KARVINÁ – Facebook, Instagram,
Twitter – komunikace a sdílení informací na sociálních sítích se nevyhnuly ani Nadaci OKD. Na jaře například
spustila hlasování s názvem Lajkni
projekt, které pomohlo jedné neziskové organizací neúspěšné v grantové výzvě Pro region a druhé v minigrantové Srdcovce získat dodatečnou
podporu.
„Projekty se lajkovaly – tedy označovala jejich obliba – na našem facebookovém proﬁlu. Tam máme také
veškeré informace o dění v Nadaci
OKD včetně přehledů budoucích a reportů z již uskutečněných akcí, fotograﬁí z nadačního života i zprávičky

Ozvučení pro Kmit: 558 lajků
Orlovský TK Kmit se o minigrantovou podporu ucházel třikrát. Získal
ji až napočtvrté, a to právě díky
facebookové soutěži, kdy s přehledem zvítězil s celkem 558 lajky.
„Samozřejmě nás to velmi těší. Vždyť
jsme v našem hornickém městě
jedinou taneční skupinou na vysoké úrovni a reprezentujeme ho,“
konstatovala zakladatelka Gabriela
Kristen. Patronem projektu na lepší
ozvučení tanečního sálu v bývalé
jídelně zvláštní školy se stal její
manžel Tadeusz, směnový technik
příprav ze šachty ČSA. „Na ozvučení
velkého prostoru nám zatím slouží
jediný kazeťák. Z minigrantu pořídíme reprobedny,“ vysvětloval Srdcař.
Letos se v TK Kmit sešlo na 200
tanečnic a tanečníků od předškoláků po dospělé. „Každý víkend se
někdo od nás účastní regionálních
tanečních soutěží a přiváží do Orlové
další ocenění. Máme namířeno
i na mistrovství Moravy a pokud
uspějeme, tak na mistrovství ČR,“
doplnili manželé Kristenovi.

z neziskových organizací, které podporujeme. Sdílíme zde i příspěvky
partnerských spolků a subjektů, které získaly nadační podporu,“ uvedla Kateřina Tůmová Blablová, členka
nadačního týmu.
Ten si nesmírně považuje 2564 facebookových fanoušků, díky nimž je
i v kontaktu s velkou komunitou lidí.
Na proﬁlu Nadace OKD její příznivci vybrali projekty, jež pak získaly
deset tisíc (u Srdcovky) a čtyřicet tisíc (u programu Pro region) korun.
„Vítězkami nadační soutěže Lajkni
projekt se staly havířovské juniorské fotbalistky a orlovské tanečnice
a tanečníci. Gratulujeme,“ upřesnila Karolína Preisingerová, ředitelka
NOKD s tím, že šeky už byly předány.
V kategorii Srdcovky se kromě vítězného Tanečního klubu Kmit ucházely o přízeň fanoušků na Facebooku
také Sbor dobrovolných hasičů Dolní
Lutyně – Nerad, Bowlingový spolek Jadran a Florbal Club Ostrava.
V kategorii Pro region mimo výherkyň z FK Gascontrol Havířov soutěžil Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Orlové, Včelařský spolek Moravy a Slezska a divadelníci
z Theatru ludem.
„Velmi jim děkujeme za účast.
Všechny tyto projekty měly smysl,
díky lajkovacímu hlasování se ukázalo, jak moc mají příznivců, a to nejen
přímo v řadách organizací,“ uvedly
zástupkyně těžařské nadace.
Ta začala využívat sociální sítě jako
jeden z nástrojů ke komunikaci nejen s neziskovkami, ale i širokou ve-
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Chceme všem přiblížit naši činnost!

Tadeusz Kristen s částí tanečníků TK Kmit Orlová.
dět,“ líčila Tůmová Blablová. Twitter
si nadace zřídila ve stejné době jako
Instagram. „Prvotní myšlenka, že budeme prostřednictvím této sítě v kontaktu hlavně s médii, se brzy změnila na klasickou sociální komunikaci jako je ta facebooková. Snažíme se
i zde umisťovat nejčerstvější zprávy
a aktuality,“ uzavřela Preisingerová.

řejností. „Chceme, aby lidé věděli, co
děláme. Prostřednictvím fotograﬁí,
videí a příspěvků dáváme vědět, co
právě řešíme. Snažíme se jednoduše
a co nejvíce přiblížit nadaci a její činnost lidem, pro které to všechno děláme. Chceme být partnerem, na něhož
se mohou kdykoliv obrátit a to nejen
s prosbou o ﬁnanční dar,“ vzkázaly
členky nadačního týmu.
Nadace OKD se nejprve aktivizovala na Facebooku. Pak přišel
Instagram s fotodokumentací. „Jsme
tam rok a čtyři měsíce a stále se zabydlujeme a zjišťujeme, co chtějí lidé vi-
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Lodičky zahajují
sezonu, květen má
nabitý program
KARVINÁ – Karvinský volnočasový areál
Lodičky v Parku B. Němcové startuje
v neděli 6. května sezonu. O chod a program se zde stará Iniciativa Dokořán
za podpory Nadace OKD.
První letošní akcí je na Lodičkách
vystoupení Františka Nedvěda a jeho
kapely Tie Break, a to právě první májovou neděli od 18 hodin. Následovat
bude v pátek 11. května od 17 hodin
Karvinský Majáles 2018, na němž se
představí mj. UDG, Atmo Music, Voxel,
Jakub Děkan či DJ Witch. A hned sobotní
ráno 12. má patřit společné Férové snídani. „Oslavíme takto den pro program
spravedlivého obchodu Fair Trade,“
vysvětlují organizátoři. Ti pak na neděli
13. připravují zajímavé spojení básníka
a folkloristy. David Bátor a Pepa Nos
účinkují na Lodičkách od 16 hodin
a vstupné se vybírá dobrovolné.
V sobotu 19. od 19 hodin se zde
uskuteční beseda s cestovatelkou –
Monika Benešová bude hovořit o 4300
kilometrech, které absolvovala v divočině během pěšího putování z Mexika
do Kanady. V neděli 20. od 16 hodin
zpříjemní posezení v areálu Dominik
a Lucie Duets.
V sobotu 26. koncertují na Lodičkách
dvě saxofonová kvarteta hrající jak
klasické skladby, tak populární písně,
začátek je opět v 16 hodin a vstupné
dobrovolné. A poslední květnová neděle
27. bude patřit od 13 hodin odpoledni
s výběrovou kávou a deskovými hrami.

Vybavení pro juniorky: 686 lajků
Podpora z Nadace OKD poslouží FK
Gascontrol Havířov k pokrytí části
rozpočtu juniorského družstva děvčat.
„Je to pro nás velká pomoc. Každý
amatérský sportovec moc dobře ví, jak
těžké je shánět prostředky pro činnost
klubu. Výhra nám také ukázala, kolik lidí
nás sleduje na sociálních sítích,“ vzkázal
Martin Porembski za oddíl. Ten sice
vzhledem k tomu, že se přihlásil v kategorii Pro region, patrona nepotřeboval, nicméně působí v něm i horník Ota Kuboš
z Důlního závodu 1 – Karviná. Ženský
tým dnešního FK Gascontrol vznikl ještě

v 80. letech minulého století v Orlové –
Kopaninách, časem přesídlil do Havířova
a v roce 2004 se dostal do nejvyšší
celostátní soutěže. „Současné jméno
nese třetím rokem a za tu dobu holky
utrpěly jen jednu porážku. I nyní vedou
tabulku Moravskoslezské divize skupiny
A s třinácti body náskoku na druhého.
A naše juniorky, pro které z nadačních
prostředků pořídíme novou sadu dresů,
míče i tréninkové pomůcky, jsou ve třetí
lize juniorek na Moravě na první příčce,“
podotkl předseda klubu Radomír
Zábranský.
Tým juniorských hráček FK Gascontrol z Havířova.

HPF CleanCat s.r.o.
Kvalita, která je vidět.
Hledáme zaměstnance na pozici:
Úklidový pracovník/ pracovnice
ID/ OZZ
Pozice jsou určeny pro osoby zdravotně postižené.
Náplň práce:
 Úklid kanceláří nebo
průmyslových provozů.
 Provádíme úklidy klasické i strojní.
 Práce přidělena s ohledem na
vaše zdravotní znevýhodnění.

Nabízíme:
 Hlavní pracovní poměr na dobu
neurčitou.
 Práci na zkrácený i plný úvazek.
 Zajímavé platové ohodnocení.
 Zaměstnanecké beneﬁty.

12/05-XI/18

11/05-XI/18

Nabízené beneﬁty:
 Příspěvek na zapracování až do výše 12 000 Kč.
 Odměna pro nejlepšího zaměstnance měsíce.
 Odměna pro nejlepšího zaměstnance roku.
 Odměna za věrnost dle počtu odpracovaných let.
 Odměna za přivedení nového zaměstnance ID/ OZZ do společnosti.
V případě zájmu se nám ozvěte na telefonní číslo: 596 223 724
Své životopisy zasílejte na: prace@cleancat.cz
Více na: www.cleancat.cz/kariera
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STONAVA – Zpráva o činnosti za minulý rok, rozhodnutí o pravidlech podpory pro sirotky v roce letošním, zvolení nového výboru a revizní komise
na další tříleté období. To byl program
členské schůze Spolku svatá Barbora
(SSB) v domě PZKO ve Stonavě.
„Zásadní informací je, že jsme
za celý rok 2017 nepřijali do řad dětí
z Barborky žádné další,“ oznámila
předsedkyně Monika Němcová s tím,
že nikdo nový nepřibyl ostatně ani
v prvním čtvrtletí roku 2018. „SSB
nyní pečuje o čtyřiapadesát hornických sirotků ve věku od dvou do šestadvaceti let,“ upřesnila tajemnice
Adriana Furendová.
Dárci – včetně havířů na šachťácích, kteří mezi sebou vybrali přes
300 tisíc korun – vloni věnovali Barborce více než 800 tisíc korun.
Grant ve výši 500 tisíc pak poskytla Nadace OKD. „Dětem jsme poslali podpory za celkem milion korun.
Největší část této podpory směřovala
na vzdělávání či volnočasové aktivity. Na tábory, kroužky a školy v přírodě jsme uvolnili přes 130 tisíc korun,“
pokračovala Němcová.
V letošním roce, jak upřesnila,
se pro děti z Barborky chystají nej-

Střílí autor postupu Marek Monczka.

Baník Karviná hraje o víkendu
semiﬁnále extraligy s Lovosicemi
KARVINÁ – Jediná branka vstřelená
levou spojkou Markem Monczkou
v 58. minutě rozhodla třetí dubnovou
sobotu v Jičíně o postupu HC Baník
do semiﬁnále házenkářské extraligy. To
je na programu už v sobotu 28. a neděli
29. v Karviné!
„Jeli jsme do Jičína s náskokem 2:0
na zápasy a podařilo se nám vyhrát
i ten rozhodující čtvrtﬁnálový. Byť to
nebylo nic snadného,“ nechal se slyšet
prezident klubu Roman Mucha s tím,
že Karviná měla do play off našlápnuto
z druhého místa tabulky. Což byl její nejlepší výsledek za posledních sedm let.
„Vloni jsme skončili po základní
části až pátí a dostali Lovosice, které
nás z dalších bojů vyřadily. A letos
nastoupíme v semiﬁnále opět proti
Lovosicím, jimž chceme samozřejmě

všechno vrátit,“ pokračoval Mucha
s pozvánkou do haly STaRS Karviná.
Baník tam nastoupí v sobotu 28.
do prvního zápasu v 18 hodin a v neděli
29. dubna do druhého v obvyklém čase
10.30. Klub hrající v černozelených
barvách, odkazující se na spojitost
s havíři a podporující spolek starající
se o hornické sirotky, zve fanoušky, aby
ho v co nejhojnějším počtu podpořili.
K semiﬁnálové vstupence slíbil i malé
překvapení.
„Máme v úmyslu hrát o nejcennější
medaile. Vždyť v tomto roce uplynulo
padesát let od zisku vůbec prvního
titulu pro Karvinou,“ vzkázal Mucha. HC
Baník, který byl od sezony 1967/1968
mistrem v házené celkem dvanáctkrát,
vzpomínku na jubileum také už oslavil
i s pamětníky tehdejších událostí.

Nejvíce bývalých
horníků a dalších
vysloužilých pracovníků
šachet sdružují kluby
z dolů František a Dukla

se kterým MFK pojí například podpora
volnočasových aktivit dětí a mládeže.
„V našich týmech máme totiž na čtyři
stovky dětí,“ vysvětlila Mývaltová.
Sportovní den s MFK bude podle
ní probíhat formou plnění soutěžních
úkolů na přibližně deseti stanovištích.
„Účastníci s vyplněnou hrací kartou se
dostanou nejen na tribunu, ale i na travnatou plochu stadionu, kde hraje
karvinské A mužstvo, a kam se člověk
běžně nepodívá,“ doplnila Mývaltová.

HORNÍ SUCHÁ – Uskutečnit dokonalou
inventuru v členské základně všech
osmnácti přidružených organizací
kvůli jejich lepšímu chodu i ﬁnancování. To si za hlavní úkol v letošním
roce stanovil Koordinační výbor důchodců (KVD) OKD zastupující několik tisíc bývalých důlních i povrchových zaměstnanců šachet z našeho revíru.

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
vzpomínku děkují Táňa s Matyáškem,
rodina Bőhmová a Hrdinová.

významnější akce v podobě víkendu na horách ve Velkých Karlovicích
u příležitosti Dne dětí a tradičního
BarboRadování v prosinci v Karviné.
„Významným bodem členské schůze se tentokrát staly i volby do výboru a revizní komise na následující tři roky. Delegáti schválili všechny předložené návrhy. Na jednání
výboru i revizní komise si pak zvoli-

li ze svých středů předsedající,“ dodala Němcová. Ta zůstala předsedkyní Barborky, místopředsedou byl
zvolen Stanislav Chobot a členy výboru pak Radka Naňáková, Barbara
Tomanová, Pavel Konečný a Daniel
Sulava. Revizní komise začala pracovat ve složení Zdeňka Barabošová
(předsedkyně), Šárka Straková
a Hana Burová.

Jednání KVD OKD v Domečku v Horní Suché.

„Našim hlavním posláním je zajistit nejnutnější činnost organizací začleněných pod KVD. Mnohé z nich
už jsou, jak říkáme, sirotky bez vlastní odborové organizace anebo šachty,“ řekl Vilém Uher. Ten dělal v OKD
sedmadvacet let, začínal jako elektrikář na závodech v Petřvaldské dílčí pánvi a vyřazen pro obecnou chorobu byl z funkce vedoucího investiční výstavby na Fučíku. Předsedou
výboru se stal vloni poté, co na tomto postu po třiadvaceti letech skončil Karel Bajtek (dnešní čestný předseda KVD).
Největší organizace, jak Uher poznamenal, sdružují vysloužilé pracovníky z dolů František a Dukla –

každá okolo tří stovek seniorů. „Ty
jsou schopné stále přibírat nové členy. Naopak v Ostravě nám kluby doslova vymírají. Například jen vloni
dva ukončily činnost a jiné se chtějí
přidat k těm větším. Taková organizace z šachty Fučík 3 – Ludvík má už
jen asi třicet členů,“ uvedl předseda
s tím, že KVD dává každému z těchto
sdružení určitý paušál a pak příspěvky podle členské základny.
„Tyto peníze umožňují, aby se bývalí havíři mohli vůbec někde scházet. Ne každá organizace má totiž sál
či klubovnu zdarma. Příspěvky jim
umožňují i další činnost: Od návštěv
jubilantů a nemocných, přes členské
schůze až po oslavy,“ vysvětlil Uher
s tím, že důležitým partnerem KVD
se stala Nadace OKD. Právě její prostředky umožnily výboru přerozdělovat peníze dále. „Je to pro nás velká
podpora, za kterou jménem všech velmi děkuji,“ nechal se slyšet.
Uher také upozornil, že KVD vyvíjí snahu o zachovávání profesních
tradic, a to nejen oslav Dne horníků nebo svátku sv. Barbory. „Jejich
udržování pomalu upadá. Proto podporujeme krojované horníky a sami
hrdě nosíme naše uniformy. Jak jinak
dát veřejně na vědomí úctu k hornictví, než uniformou,“ zakončil předseda výboru.
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„Kdo žije v srdcích těch,
které opustil, ten
neodešel.“
Dne 6. května 2018
vzpomeneme 15. výročí
úmrtí mého otce pana Jiřího Lapiše
z Orlové Poruby. Všem, kteří na něho
s námi v dobrém vzpomenou, děkuje
syn Jiří s rodinou.
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VZPOMÍNÁME
„Děkujeme za cestu,
kterou jsi s námi šel,
za ruce, které nám tolik
pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byl,
každý den, který jsi s námi žil.“
Dne 16. dubna 2018 by se dožil 45 let
náš manžel, švagr, zeť a pan
pan Luboš Mieres, který zemřel
na následky pracovního úrazu na Dole
Darkov, závod 9. květen. Za tichou

Akce pro děti z Barborky.

Koordinační výbor důchodců OKD:
Organizace žijí i díky těžařské nadaci

Nadace OKD se zúčastní
Sportovního dne s MFK
KARVINÁ – Stanoviště těžařské nadace se
objeví v sobotu 13. května před městským
stadionem v Ráji, kde se od 9 hodin koná
Sportovní den s MFK Karviná. A to spolu
s fotbalisty, badmintonisty, profesionálními hasiči, strážníky i zástupci města.
„Chystáme sportovní překážkovou
dráhu pro malé i velké děti,“ prozradila
Karolína Preisingerová z pozice ředitelky
Nadace OKD. Tu považuje zástupkyně
karvinského fotbalového klubu Leona
Mývaltová za velmi dobrého partnera,
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Barborka: Za celý loňský rok
naštěstí nikdo nový nepřibyl!
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