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Posila v nadačním týmu
hovořila nejen o Srdcovce
Zuzana Balická
za pravého Srdcaře
považuje člověka, který
je schopen a ochoten
po mnohdy náročné
práci obětovat volný
čas a vykonat něco
ve prospěch druhých

Canticorum při podzimním koncertě duchovní hudby.

CANTICORUM CHYSTÁ
ČESKOU MŠI VÁNOČNÍ

Neobáváte se, zda budete vycházet s havíři?
Vůbec ne. Pocházím odsud, přesněji z Petrovic u Karviné, strávila jsem tady celý život. Otec dělal
na ČSA hlavního předáka na čelbě, otec a bratr Jaroslav Sečkař je
báňský úpravář na ČSM. S horníky nemám problém, a to ani s jejich mluvou. Vím, že nejsou z cukru. Ostatně v tomto regionu nežijí příliš změkčili lidé. On to moc
dobře popsal už Petr Bezruč
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KARVINÁ – Novou členkou nadačního týmu se od prosince stala
Zuzana Balická. Rovnýma nohama tak spadla do přípravy páté minigrantové výzvy vyhlášené na svátek patronky havířů sv. Barbory.
Jelikož není v neziskovém světě nováčkem, položili jsme jí několik otázek nejen na srdcařské téma.
Co očekáváte jako posila těžařské nadace?
Že dostanu příležitost dělat dobrou věc. Chci prostřednictvím
Nadace pomáhat všude tam, kde
je to zapotřebí. Mé zkušenosti
s neziskovou sférou jsou hlavně
z Poradenského centra Karviná
provozovaného Slezskou diakonií. Pracovala jsem tam jako
vedoucí. V nynějším působišti mě velmi zaujal právě program
Srdcovka. Myslím, že je to skvělý
způsob, jak zapojit lidi z OKD i jiných dárcovských ﬁrem do aktivit
společenské odpovědnosti jejeich
zaměstnavatele. Ne každý totiž je
ochoten a schopen se po náročné
práci – a ta na šachtě bezesporu
náročná je – zvednout od televize
nebo od piva a jít něco dělat. A to
i na úkor rodiny, která od něho
také něco očekává. Takový člověk, na rozdíl od jiných, kteří jen
hudrají, je fakt Srdcař, který se
osobně angažuje. Ráda budu s těmito lidmi spolupracovat.
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Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí

Zuzana Balická hovořila o minigrantovém programu.
buje nové dresy, ale otec se mimo
fandění a doprovodu na tréninky
na činnosti oddílu aktivně nepodílí. Dcera zpívá ve sboru, jemuž chybí peníze na cestovné na soutěže,
ale žadatel v něm nijak nepůsobí.
Organizace, v níž je aktivní, pořádá ztrátový koncert. Zaměstnanec
je člen sportovního klubu a chce
dotaci jen na své vybavení. Bohužel
nelze získat podporu ani na vlastní
hendikepované dítě, jakkoli jsme si
vědomi této těžké životní situace.

ve Slezských písních, ta tvrdost života i lidí z nich zaznívá.
A nyní již k minigrantům: co výzva nabízí?
Nadaci OKD, stejně jako její zřizovatelské společnosti OKD záleží
na tom, aby zaměstnance měla motivované nejen k samotné práci, nýbrž i k rozvoji občanské společnosti ve volnu. Na to jsou minigranty. Jejich výše se pohybuje od pěti
do třiceti tisíc korun. Příjemcem
ale nesmí být fyzická osoba. Jinými
slovy, patron projektu žádá o příspěvek prostřednictvím organizace, v níž sám aktivně působí. Platí
to pro všechny zaměstnance OKD,
HBZS, NWR či Green Gas DPB.

Můžete přidat ještě pár užitečných informací?
Samozřejmě! Třeba to, že podmínkou poskytnutí Srdcovky
je minimálně roční prokazatelně doložená existence organizace. Každý patron smí v jednom

Srdcovka je známá, nicméně pro
koho není určena její podpora?
Rozhodně pro vlastní potřebu zaměstnance či jeho rodinných příslušníků. Ani na krytí částek, které by byl povinen platit té své organizaci, například členské příspěvky. Pro jistotu uvedu i příklady
projektů, na něž je zbytečné žádat: Zaměstnanec je členem spolku, který připravuje výroční oslavu, a shání peníze na občerstvení. Syn hraje fotbal, s kluky potře-

Minigranty jsou určeny pro
 spolky
 obecně prospěšné
společnosti
 ústavy
 církevní organizace
 příspěvkové organizace
 obce, sdružení či spolky obcí

grantovém kole žádat o ﬁnanční
příspěvek jednou a na jeden projekt. Z jedné organizace sice může
být patronů více, nadační tým ale
zohlední také to, aby se dostalo
i na ostatní. Konečným termínem
odevzdání žádostí je 15. leden
2016. Nenechávejte ale její osobní, poštovní či e-mailové doručení
na poslední chvíli. A pokud si nejste jistí, doporučuji využít možnosti kontaktu telefonem či elektronickou cestou (dopisy prosím
neposílejte) – na čísle 725 389 852
či e-mailu balicka@nadaceokd.
cz. A pozor, s novým občanským
zákonem přišla transformace občanských sdružení na spolky, pokud zastupujete organizaci se starým názvem, je třeba jej do 1. ledna 2016 upravit.

HAVÍŘOV – Podruhé ve své historii
chystá havířovský pěvecký sbor
Canticorum ve svátečním čase vystoupení na vánoční téma. A stejně
jako před třemi lety si ho může dovolit uspořádat jen díky partnerství
s těžařskou nadací. Do kostela Don
Bosco v Šumbarku zve na Štěpána,
26. prosince, na Českou mši
vánoční!
„Je to docela nákladná záležitost,
protože si koncerty jednak ﬁnancujeme z vlastních zdrojů, a pak se
taková akce nedá uskutečnit bez
mužské výpomoci z jiných sborů, orchestru a sólistů z řad profesionálů,
které je potřeba najmout. Srdcovka
nám opět toto všechno umožňuje,“
řekla Hana Havrlantová, jednatelka
Canticora.
Zatímco v roce 2012 těleso čítající okolo třiceti žen interpretovalo
v kostele sv. Anny vánoční písně,
letos vzalo v potaz jubilea skladatele Ryby i lepší akustiku v Don
Boscu. „Českou mši vánoční známe,
vystupujeme s ní od roku 2007,
kdy sbormistr Vítězslav Soukup
založil ansámbl,“ konstatovala
Havrlantová.

Zpívající referentka dopravy
Patronkou obou srdcovkových
projektů sboru Canticorum se
stala členka Marie Swiderová
pracující v OKD už dvacet let
jako referentka dopravy. Začala
ve starém Dole Paskov, pak
působila v Koksovně Šverma,
momentálně dělá na správě
těžební společnosti v Darkově.

Jubilea Jana Jakuba Ryby
Od narození tohoto českého
hudebního skladatele z přelomu
období klasicismu a romantismu letos uplynulo 250 let.
A zároveň i 200 let od jeho
skonu. Jan Jakub Ryba se stal
nesmrtelným díky své České
mši vánoční, která patří k tuzemským Vánocům stejně jako
kapr či stromeček.
Připravovaný koncert má včetně
úvodních koled trvat přibližně hodinu. Canticorum doprovodí orchestr
Pavla Kozla, jehož basový hlas zazní
též sólově. K hostům bude patřit
i tenor Petr Němec, sopranistka
Magda Bártková, altistka Jana
Reichenbachová i členové mužského sboru z Hati na Opavsku. Začátek
je v 16 hodin.
Vrchol sezony má nicméně
srdcovkový ansámbl za sebou.
„Každoročně se jím stal koncert
duchovní hudby v kostele sv. Anny.
Zpívali jsme průřez duchovní hudbou od minulosti až po současnost,
včetně Holy Queen z ﬁlmu Sestra
v akci. Veřejnost o to má zájem,
letos bylo opět plno,“ upřesnila
Havrlantová.
Doplnit by však podle ní každopádně potřeboval samotný sbor
Canticorum. „Není nás ideální počet, neustále hledáme nové členky.
Zkoušíme každé úterý v aule havířovského Kulturního domu Petra
Bezruče, vždy od 18 hodin. Rády
ve svých řadách přivítáme milovnice
sborového zpěvu,“ nechala se slyšet
jednatelka.
Radek Lukša

Kdy bude známo, komu se dostane podpory?
Výsledky zveřejníme 10. února 2016 na webu www.nadaceokd.cz/srdcovka a také v Horníku.
Projekty mohou být zahájeny
v tento den. Přeji všem srdíčkovým patronům hodně úspěchů
s přípravou žádosti a těším se
na potřebné a zajímavé projekty.
Radek Lukša

Sbor vedený Vítězslavem Soukupem hledá nové členky.

Andělský advent se srdcařskými domácími sendviči

OSTRAVA – První prosincový čtvrtek
si vedoucí provozu důlně bezpečnostních služeb stonavské šachty Martin Szturc bral volno. Místo
fáraček navlékl kuchařskou zástěru a chystal návštěvníkům Adventu
plného andělů 2015 v multifunkční
hale Gong ve vítkovické Dolní oblasti domácí sendviče.

„Připravuji je jako u nás v kuchyni. Mám šunkovo-sýrové,
špenátové a nivové,“ vysvětloval
ve třetím patře někdejšího plynojemu u stánku s občerstvením
sdružení ADAM – Autistické děti
a my. Szturz je totiž Srdcařem,
dobrovolníkem této havířovské
neziskovky pomáhající také jeho
synovi Adamovi.
Vanda Szturcová naopak asistovala kolegyním v přízemí u prezentace ADAMa. „V letošním desátém ročníku Adventu plného
andělů jsme měli přihlášený projekt Jarda je autista, ale také vědec. Usilovali jsme o podporu kroužků pro děti s autismem.
Hlasovalo pro nás více než tři tisíce lidí,“ popisovala.

ADAM nakonec podle informací Zuzany Grimmové zastupující pořadatele andělské adventní charity skončil až na třetím
místě s pětitisícovou podporou.
Před ním je ostravská organiza-

ce S.T.O.P. s projektem Klubovna
pro kmotra (vybavení místnosti
pro dobrovolníky pracující s dětmi) s deseti tisíci korunami.
A nejvíce hlasů, celkem 4940,
dostalo Centrum pro dítě s dia-

betem. Tomu patnáct tisícovek
pomůže posílat malé cukrovkáře na letní tábory. „Super, moc
děkujeme za přízeň. Dokážeme
díky těmto penězům zaplatit táborníkům mimo jiné zdra-
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Většina z účastníků
hlasovací soutěže
patřila k organizacím
podpořeným těžařskou
nadací, stejně jako další
prezentující se v Gongu
v Dolní oblasti Vítkovice

Nejvíce hlasů dostaly letní tábory Centra pro dítě s diabetem.

Matrin Szturc připravoval v Gongu sendviče.

votnický dohled,“ prohlásily
Martina Bryndačová a Michaela
Břízová.
Stejně jako ADAM, S.T.O.P. či
Centrum pro dítě s diabetem patřila většina dalších uchazečů
o hlasy veřejnosti v Adventu plném andělů k neziskovkám využívajícím grantů či minigrantů Nadace OKD. Totéž platilo
pro ostatní účastníky jednodenního festivalu neziskového sektoru v Gongu, kteří seznamovali veřejnost se svými aktivitami –
Tyﬂocentrum, Krabičky, Spirála,
Kaﬁra, ONKO Amazonky, Trigon
či charity z Ostravy, Českého
Těšína, Hrabyně, Frýdku-Místku
i Charita sv. Alexandra.
Radek Lukša

