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Editorial
Milí nadační přátelé,
mám pocit, že si příroda s námi pohrává. Vzpomínám si na své dětství, kdy jsem přiběhla
ze školy, hodila aktovku do kouta, oblékla si oteplovačky, sněhule a pádila jsem s boby na
kopec. Teď si jedno ráno oblékám jarní kabát a druhý den zimník. Má to i pozitivní stránku
věci. Je to ideální počasí pro řidiče, kteří nemusí ometat zasněžená auta dvakrát, nebo
dokonce několikrát za den. Pevně věřím, že nás příroda překvapí, jak to někdy umí, a
nakonec nás potěší zasněženou krajinou.
Vánoční přípravy jsou v plném proudu, dlouhé fronty lidí čekajících na punč a obchody
praskající ve švech. I přesto všechno nezapomeňte na smysl Vánoc. Nejsou přece o
umytých oknech, prachu na skříni či nejdražších dárcích, ale o radosti a čase stráveném
s rodinou a přáteli.
Nadace OKD Vám přeje příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví,
štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Karolína Preisingerová
ředitelka Nadace OKD

SRDCOVKA

SRDCAŘŮM ROZDĚLÍME MILION!
Dne 4. 12. 2015 byl opět vyhlášen minigrant Srdcovka. Minigranty jsou koncipovány tak,
aby sepsání žádosti i realizace projektu byli schopni i ti, kteří nemají s projektovým řízením
žádné zkušenosti. Minigrant Srdcovka je nastaven tak, aby se do rozvoje občanské
společnosti zapojili i zaměstnanci (tzv. patroni) dárců nadace. Poskytovaná finanční
podpora
se pohybuje od 5 do 30 tisíc korun. To jsou již za ta léta, kdy se minigrant
vyhlašuje, známe věci.
Důležitou podmínkou poskytnutí Srdcovky je minimálně roční prokazatelně doložená
existence organizace. Každý patron smí v jednom grantovém kole žádat o finanční
příspěvek jednou a na jeden projekt. Z jedné organizace sice může být patronů více, nadace
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 jisti, doporučujeme využít možnosti kontaktu telefonem na čísle 725
389 852 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese balicka@nadaceokd.cz.
Bližší informace naleznete na webových stránkách Nadace OKD.

OSOBNOST MĚSÍCE

JOZEF KOVÁCZ SVÝM NADŠENÍM A ÚSMĚVEM POMÁHÁ DĚTEM
ZE ŠKOLY, KTEROU NAVŠTĚVOVALA I JEHO DCERA
Ve svém volném čase ve škole na ulici Komenského v Karviné pomáhá již řadu let. Jedná
se o školu pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pan Kovácz pomáhá při
mimoškolních zájmových aktivitách a podílí se na organizaci a průběhu Abilympiády, kterou
škola pořádá.
Jozef Kovácz prožil své okamžiky slávy už v listopadu, kdy se stal pro nadaci Srdcařem
roku 2015.
Co vás motivovalo být Srdcařem?
Víte, už od dvaadevadesátého roku jsem předsedou Místních pravicových odborů OKD v
lokalitě ČSM, dnešního Důlního závodu 1. Vlastně od té doby pomáhám druhým lidem, kteří
to potřebují. A od těchto aktivit nebylo daleko k tomu pomáhat i dětem. Sám mám čtyři dcery
a sedm vnoučat. Jedna z dcer Elvíra, která letos oslavila čtyřicítku, má zrakovou vadu a
chodívala svého času do školy v Komenského ulici v Karviné. Když jsem tam viděl ty děti s
handicapem, rozhodl jsem se udělat něco i pro ně.
Dá se říci, že být Srdcařem je osud?
Tady vidíte, že pomáhat lidem a dětem je můj osud, to asi ano! Ale to, že bych byl Srdcařem,
tak to si nemyslím. Srdcaři s velkým S jsou pro mne všechny ty děti, které mi vybojovaly i
Cenu Nadace OKD. A proto jsem finanční částku ve formě šeku, která byla součástí
ocenění, věnoval právě opět dětem a celému kolektivu příspěvkové organizace Střední
škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná. Předal jsem jí paní ředitelce Marii
Filipcové při příležitosti Písničkování, vánočního veselí a zpívání pro děti.
Co vás nabíjí, dodává vám energii?
Mám různorodé hobby včetně sportovní střelby a počítačů, a především vnoučata. Právě
tohle mne celý rok dobíjí. Zima bývá pro mnohé depresivním obdobím. Ale pro mne …
Deprese? Co to je? Velkou oporou mi je i má manželka Elvíra, se kterou jsem
jedenačtyřicátým rokem.
Bylo těžké psát žádost o minigrant?
Nebylo to tak složité, neboť když se spojí tak dobrý kolektiv jako je na škole Komenského a
dá hlavy dohromady, tak nic není nemožné. Minigrant přispěl k uskutečnění druhého ročníku
Karvinské Abylimpiády, soutěžní akce rozvíjející zručnost a manuální dovednosti
postižených dětí a mladých lidí. Akce se setkala s velkým úspěchem a ohlasem a už nyní s
paní ředitelkou pracujeme na dalším srdcovkovém projektu.
Máte vzkaz pro potenciální Srdcaře?
Určitě. Nechť se dívají kolem sebe. Sami pak poznají, kde je zapotřebí pomoci a kde by
mohli sami pomoci s minigrantem Srdcovky od těžařské nadace. Musí se toho ještě tolik
udělat. No, a nebuďte na sebe zlí, mějte se rádi!
Jak budou vypadat vaše Vánoce?
Zajisté krásně, jako každým rokem. Dárky máme s manželkou nakoupené pro všechny
dcery, vnoučata a samozřejmě taky pro zeťáky. V naší rodině vánoční tradice ctíme.
Neexistuje, že by nebyl čerstvý kapr. Krmíme si pašíka u jedné rodiny na Slovensku, takže
bude i zabijačka. Počítám se ke křesťanům. Do kostela jsem chodil i jako malý ve
východoslovenské Turni nad Bodvou. Doma je vánočně nazdobeno nejen zevnitř, ale i
zvenku. Manželka by to bez toho nepřežila. Každé okno i balkón svítí, a když není venku
sníh, máme na sklech sprejem nastříkaný alespoň ten umělý. A nebudou chybět vánoční
písničky a koledy. Veselé Vánoce a šťastný nový rok!
Zuzana Balická, Radek Lukša
Pokud chcete sdílet svůj životní příběh, neváhejte se ozvat Zuzce Balické (
balicka@nadaceokd.cz).

POZVÁNKY

MÁJOVÁK OPĚT ZAHRAJE NA NOVÝ ROK
Tradiční 17. Novoroční koncert se uskuteční 1. ledna 2016 ve velkém sále Městského domu
kultury v Karviné od 16 hodin. Program je opět velice pestrý a nabídne například
Renesanční tance (Tylman Susato), Noemovu Archu (Bert Appemount), směs skladeb
jazzmana Bennyho Goodmana a další. Závěr bude patřit směsi hornických písní ve
spolupráci s mužským komorním sborem Permoník.

CENY NADACE OKD

OCENILI JSME NEJLEPŠÍ NEZISKOVÉ PROJEKTU ROKU 2015
Již po sedmé jsme vybrali ty nejlepší z podpořených projektů, které jsme nominovali na Ceny Nadace OKD ve
čtyřech kategoriích podle jednotlivých grantových programů. Předali jsmet aké cenu Osobnost neziskové sféry a
ocenili „srdcaře“.
V kategorii Pro zdraví byl nominován ostravský Mobilní hospic Ondrášek za projekt Komplexní péče o
umírající v jejich domovech. Cílem tohoto projektu je nabídnout umírajícím lidem odejít ze života ve svém
domově, zajistit jim potřebnou zdravotní, sociální, psychickou a duchovní pomoc, zmírnit jejich utrpení a
zachovat důstojnost života na jeho konci. Další nominovanou byla organizace poskytující sociálně- rehabilitační
služby Spirála o.p.s. s projektem Máme co nabídnout II. aneb jak propojit sociální službu se
zaměstnáváním duševně nemocných. Třetím nominovaným se stalo Statutární město Karviná za projekt
Aktivitou proti stárnutí. Hlavním cílem projektu je umožnit seniorům a osobám se zdravotním postižením
vyplnění volného času různými aktivitami společně se svými vrstevníky.
V této kategorii zvítězil Mobilní hospic Ondrášek.
V kategorii Pro radost, která se věnuje především podpoře kultury a volného času byly nominovány tyto tři
organizace: Dům kultury města Orlové s projektem ROCKTHERAPY 2014 – na pomoc lidem s diabetes
mellitus, Sociální služby města Orlové za projekt Orlovské múzy
(Orlovské múzy je název divadelního
festivalu, kterého se zúčastní uživatelé sociálních služeb) a Střední škola techniky a služeb v Karviné s
projektem Brána řemeslům otevřená. Tento projekt se snaží přiblížit dospívající mládeži krásu řemeslných
dovedností a obnovit tak zašlou slávu řemesel všeho druhu.
Vítězství si odnesl projekt ROCKTHERAPY 2014.
Kategorie Pro budoucnost zahrnuje především projekty, které přinášejí něco nového našemu regionu, přírodě
nebo zlepšují prostředí, ve kterém žijeme. První nominovaným byl projekt Obnova včelařství. Projektem byl
docílen rozvoj včelařství v regionu Těšínských Beskyd, který realizovala organizace Aktivní život od A do Z.
Další nominaci získalo Statutární město Karviná za projekt Workout Karviná. Ten si klade za cíl zlepšit
atraktivitu veřejného prostranství pro využívání volného času prostřednictvím vybudování workoutového hřiště.
Poslední nominaci v této kategorii si odnesla Havířovská Mateřská škola v Šumbarku za projekt Školní
zahrada jako ekologická učebna pod širým nebem.
Cenu získalo Workoutové hřiště Statutárního města Karviné.

„Sídliště žije“ byl grantový program Nadace OKD, který podporoval komunitní práci se zkvalitňováním
prostředí. Hlavní myšlenkou bylo zlepšit mezilidské vztahy v dané lokalitě díky společné práci na
konkrétním projektu, který zároveň vedl ke zvýšení úrovně veřejných prostranství. Tento program již není
aktivní. V této kategorii jsme nominovali frýdecko- místecké občanské sdružení obyvatel Spořilova s
projektem Dobrý den, pojďte ven, který se zaměřil na modernizaci sídliště a propojováni obyvatel. Druhou
nominací získal Softballový klub Slávie Ostravské univerzity s projektem Softballem na sídlišti k sportovní
radosti, kdy se výstavbou a renovací softballového hřiště zajistilo sportovní vyžití mládeže. Třetí nominací
obdrželo Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Poruba s projektem S chutí do toho, půl už je
hotovo. Tento projekt rozšířil areál skateparku o tzv. bikepark. Posledním nominovaným bylo Statutární město
Karviná s projektem Regenerace panelového sídliště Karviná– Hranice. Cílem zde bylo zkvalitnění života dětí
žijících na tomto sídlišti.
Kategorie „Srdcař“. Kdo je vlastně srdcař? Člověk, který věnuje svůj volný čas pro trénování malých fotbalistů,
povídá si se seniory nebo pomáhá handicapovaným. To jsou opravdu srdcaři a právě takové musí nadace
ocenit.
Na Srdcaře roku byl nominován Pavel Makovec, který je členem TJ Sokol Dolní Lutyně– Věřňovice již řadu
let. Od svých 10 let byl aktivní hráč fotbalu a od 25 let se stal aktivním členem jednoty. Vypomáhá při fotbalových
utkáních, je nápomocen při běžné údržbě sportovního areálu. Nejvíce se věnuje žákům, které na své náklady
vozí na fotbalové zápasy.
Druhou nominovanou byla Karolína Pachotová, která mimo svoji práci také působí ve Voltiž duha jako vedoucí
celé organizace a koordinátor všech akcí, které v organizaci probíhají. Svůj volný čas věnuje sháněním
finančních prostředků a zastává funkci cvičitelky. Vede všechny voltižní a paravoltižní tréninky, dále je
pedagogickou instruktorkou při aktivitách s využitím koní.
Jozef Kovács, byl třetím nominovaným. Ve svém volném čase ve škole na ulici Komenského v Karviné pomáhá
handicapovaným dětem Jozef Kovácz pomáhá při mimoškolních zájmových aktivitách a podílí se na organizaci a
průběhu Abilympiády, kterou škola pořádá.
Čtvrtou nominaci získala paní Ľubomíra Amruzová, která už od roku 2011 působí jako dobrovolník v Adře.
Aktivně se zapojuje do programu pro seniory v havířovské nemocnici.
Srdcařem roku 2015 byl vyhlášen pan Jozef Kovács.
Jako poslední byla vyhlášena osobnost neziskové sféry. Nominován byl Daniel Cieslar, hlava občanské
společnosti Iniciativa Dokořán, jehož výraznou stopu nalezneme především v Karviné, ale i na dalších místech
na Moravě. Další nominovanou osobností byla Marie Gerdová. Ta je spoluzakladatelkou občanského sdružení
ADAM – autistické děti a my. Třetí nominaci získala paní Blažena Monczková, která již 14 let dává energii a
naději lidem se závažnou onkologickou nemocí.
Osobností neziskové sféry byl zvolen pan Daniel Cieslar.

PODPOŘILI JSME

NADACE MLADÝM HASIČŮM
Státní svátek 28. října byl svátečním dnem i pro nejmladší členy Sboru dobrovolných hasičů
v Závadě v Petrovicích u Karviné. V uvedeném termínu byl pro ně připraven zájezd, který
spolufinancovala Nadace OKD v rámci minigrantu Srdcovka. Přípravka a malí hasiči
vyrazili autobusem do Ostravy. Nejprve navštívili Landek, kde společně „sfárali“ a seznámili
se s tím, jak v minulosti pracovali horníci. Také si prohlédli vybavení báňských záchranářů
a povozili se důlním vláčkem. Další zastávka byla v Hasičském muzeu v Přívozu. Slova
průvodce nebyla pro malé hasiče tak zajímavá jako vystavené exponáty, které si mohli
osahat a prozkoumat. Posadili se do operačního centra, vyzkoušeli sirénu, ruční stříkačku a
jiné atrakce. Poslední zastavení bylo v Dolní oblasti Vítkovic ve Světě techniky. Tam se
vyřádili do sytosti. Pracovali s dlátem na malém soustruhu, vrtali, řezali, pracovali s pákou,
všechno si mohli prohlédnout a vyzkoušet. Oči jim zářily štěstím, když usedli za volant
autobusu, osobního automobilu, nebo si prolezli ponorku a poseděli si v družici. Na sváteční

den budou děti určitě dlouho vzpomínat. Na zpáteční cestě bylo v autobuse ticho. Všichni
byli unaveni jako koťata. Děkujeme „srdcaři“ panu Romanu Fuskovi, za výborný projekt.
Jednatelka sboru Jarmila Wojciková

CO SE DĚJE V NADACI

NOVÁ KOLEGYNĚ ZUZANA BALICKÁ
Do nových prostor v Karviné nám přibyla i místní rodačka Zuzana Balická, a to na místo
administrátorky programů.
Zuzana má za sebou zkušenosti jak z neziskové sféry, kde působila na pozici vedoucí
poradenského centra v Karviné, tak i ze soukromé oblasti, kde pracovala jako koordinátorka
projektů financovaných z grantu EU. Vědomostní zázemí pro výkon těchto pozic vychází ze studia
Slezské univerzity v Opavě a její Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, konkrétně oboru
Sociální management.
V soukromém životě se Zuzka zabývá vlastní výtvarnou činností, četbě knih, cestování a sportu.
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