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Nadace OKD letos rozdala
trojnásobný počet ocenění

KARVINÁ – Znemožnění uspořádat loňský ročník kvůli koronaviru a více poukázat v dnešní době na činnost neziskového sektoru. To byly dva důvody, které vedly Nadaci OKD k přidání
dvou odměňovaných v každé z kategorií svých cen. Místo jednoho nejlepšího tak její správní rada vyhlašovala za rok 2020 hned tři!
„Každý rok se díváme, jak lidi z neziskových organizací tvrdě pracují na svých projektech. Za svou aktivitu nečekají potlesk ani slávu…ale
my víme, že nic nepotěší více, než
když si někdo všimne toho, co děláte
a jak dobře to děláte,“ sdělila nadační ředitelka Karolína Preisingerová.
Vybírání „nej“ projektů, jak upozornila, má pro NOKD hluboký význam
a je velmi důležité.
Předávání ocenění sice i na jaře nedovolila platná hygienická opatření,
nicméně nadační tým zvolil alespoň
alternativu osobních schůzek s vítězi
v Karviné. „Ocenění měli velkou radost, s každým jsme si hezky popovídali, lépe jsme poznali nové organizace, byla to velice příjemná setkání,“ vyhodnotila projektová manažerka Silvie Balčíková. S tím, že Srdcaře
vybrali tři, Projekty roku také tři
a Inovativní projekty hned čtyři (zasloužily si to ty, které se společně
umístily jako třetí v pořadí).
„Nezískali jen samotné ceny, ale
i finanční dary, které využijí ve prospěch svých organizací a budou díky
ním dál šířit radost. Třítisícové, pětitisícové a desetitisícové příspěvky
od Nadace OKD smí výherci uplatnit
tradičně v rámci zjednodušené žádosti, na jakékoli pomůcky, akce, odměny pro děti a podobně,“ vzkázali z nadačního týmu.

Srdcař roku podruhé,
Milan Žabčík
Těžařská nadace nestanovila, že kdo
už jednou její ocenění získal, nemá
nárok znovu. Proto Milana Žabčíka
vyhlásila Srdcařem pro rok 2020 stejně jako v roce 2013; zhodnotila tak
jeho zásluhy ve Sboru dobrovolných
hasičů (SDH) Frýdek.
„Jsem u nich od pěti let, takže už
čtyřiatřicátým rokem,“ popsal Žabčík
svou hasičskou dráhu v domovském
městě. Tato profese se mu stala i po-

Soutěž hasičů ve Frýdku-Místku.
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Správní rada
vyhodnotila dobrovolné
hasiče, pěvecký sbor,
sdružení pěstounů,
aktivity pro všechny
generace, pomoc
autistům i několik
sportovních oddílů

Nadační ředitelka a Srdcař roku.
voláním, nastoupil totiž jako profesionál na Hlavní báňskou záchrannou stanici Ostrava, kde je vedoucím
oddělení požární techniky. Jeho spolupráce s Nadací OKD začala v roce
2012, od té doby nepromarnil jedinou
příležitost, aby pomohl SDH Frýdek
minigrantovou podporou.
Srdcovky využili dobrovolní hasiči na obnovu tradiční soutěže v požárním sportu Velká cena FrýdkuMístku. Ve které se bojuje o Pohár
NOKD. „Vloni jsme z veřejně známých důvodů museli její pořádání odložit. Letos ji v kalendáři máme a počítáme s ní na první červencovou sobotu,“ informoval Žabčík, jenž se stal
Srdcařem roku podruhé, jako zatím
jediný v historii tohoto nadačního
programu určenému zaměstnancům
dobrovolně a bezplatně se angažujícím ve svém volném čase v neziskové sféře.
Žabčík prozradil, že v SDH Frýdek
je členem jednotky požární ochrany
(hasičem i velitelem výjezdu), dále se
aktivně zapojuje jako trenér do přípravy družstev mužů, žen, dorostů či
dětí v požárním sportu, sám závodí
a spolupodílí se na organizaci soutěží i dalších akcí nejen pro hasiče (Den
dětí, Prázdniny ve městě, Mikulášská
nadílka). „Letošní vyhlášení mne zaskočilo, chtěl jsem, aby to správní
rada ještě zvážila, ale nadace byla rozhodnutá,“ doplnil k ocenění Žabčík.
Druhé místo v srdcovkové kategorii připadlo také dobrovolnému hasiči, a to Romanu Rašovi z Horní
Suché. Do zdejšího SDH přišel v roce
2001, aktuálně zastává post člena výboru, vede mládežníky, má za sebou
dráhu rozhodčího na požárních soutěžích. Se sestrou, která je rovněž
členkou, založili novou základnu pro
trénování dětí a mládeže. A to včetně těch ze sociálně znevýhodněných
rodin. Raš se stal srdcovkovým patronem jako pracovník odboru oprav
na Dole ČSM.
Třetí příčku obsadila Marie
Moravcová z Gren Gas DPB Paskov

angažující se ve florbalovém oddíle Paskov Saurians. „Aktivní patronka, která řeší projekt od začátku až
po jeho samotnou realizaci. V organizaci působí jako dobrovolnice šestnáct let a jako koordinátorka klubu
řeší veškeré administrativní záležitosti včetně propagace, organizuje
soutěže klubu, soustředění, turnaje
v tuzemsku a zahraničí, plesy, akce
pro děti a rodiče, příměstské kempy klubu, zároveň je také trenérkou
dětí,“ zdůvodnili ocenění z nadačního týmu.

Projekt roku – 1. místo
pro Permoník
Příprava a realizace výchovných koncertů pro žáky ZŠ okresu Karviná. To
byl projekt, který v programu Pro region zaujal nadační správní radu nejvíce ze všech. Spočíval v nacvičení
a pak živém předvádění tradičních
„pásem“ pro školáky. „Přičemž se
musela zohledňovat i potřeba výběru takové atraktivní formy, aby současné děti zaujala,“ uvedla projektová manažerka Silvie Balčíková k oceněnému záměru pěveckého sdružení
Permoník.
Karvinské sborové studio do projektu zapojilo všech svých pět oddělení, nácviky probíhaly na letních soustředěních. Úspěšné koncerty každopádně motivovaly malé zpěváky
k pokračování v této – časově dosti
náročné – aktivitě. Přivedly do řad
Permoníku i nové zájemce o sborový
zpěv.
8. ročník ADAMova tábora pro
děti s autismem skončil na druhém
místě. Projekt uskutečnila neziskov-

ka ADAM – autistické děti a my, se
kterou Nadace OKD také spolupracuje dlouhou dobu, jak připomenula
Balčíková.
„Pro autistické děti je účast na táboře vyústěním jejich celoročního snažení, těší se na nové zážitky, ale i na kamarády. Mají možnost utužovat své
přátelské vazby, společně prožívat zážitky, což vede k posilování jejich sebedůvěry a sebeúcty. Zásadní je, že
děti s autismem svou účastí na táboře rozvíjí své sociální a emoční dovednosti,“ komentovala přínos projektová manažerka s tím, že akce byla pro
padesát malých autistů. Ty navíc doprovázeli jejich „zdraví“ sourozenci.
Fedrování s folklorem – tradiční
akce ctící hornické tradice a lidovou
hudební kulturu – bylo třetím nejúspěšnějším projektem v programu
Pro region. Stála za ní pořadatelská
obec Horní Suchá – která se rozhodla, že výhru v Cenách Nadace OKD
věnuje Spolku svaté Barbory!
Hlavní myšlenkou „Fedrování“
se stalo spojit místní obyčeje se zvyky z oblastí, ze kterých přicházeli, zejména kvůli práci na šachtách,
do zdejšího hornického regionu noví
obyvatelé. „Písně a tance v programu se střídají se scénkami ze života
havířů. Účinkující i diváci mají často
hornické uniformy. Atmosféru dále
umocňuje nástup krojovaných horníků s dechovým orchestrem a historickými prapory za společného zpěvu hornické hymny,“ popsala ředitelka NOKD Karolína Preisingerová.
Zohlednila i důležitou úlohu spolupráce s družebními městy v Polsku
a na Slovensku i folklórních souborů
z Bulharska a Maďarska.

Mezi inovacemi zazářili
pěstouni
Vítězství v kategorii Inovativní projekt přiřkla nadační správní rada
Sdružení Pěstounu ELIA za terapeutický pobyt pro rodiny s dětmi v dočasné péči.
Pod hlavičkou této neziskovky se
ho zúčastnilo patnáct dětí z pěstounských rodin ve věku od šesti do patnácti let. „Pomáhal se jim vyrovnávat
s jejich prožitými traumaty,“ přiblížila ředitelka NOKD Preisingerová.
Kromě bohatého programu plného
zážitků a nezapomenutelných chvil
byl vyhrazen čas na setkání s psycholožkou a terapeutkou, jež měly sku-

pinové i individuální sezení s dětmi.
Také hry a plnění úkolů na terapeutickém pobytu byly zaměřeny na rozvíjení sebepoznání, schopnosti spolupráce a komunikace v kolektivu.
Volnočasové aktivity propojující
světy nejstarších a nejmladších generací v obci Doubrava se dočkaly druhého místa mezi Inovativními projekty. „Hry s babičkou, s dědečkem“ zrealizovala zdejší mateřská škola. Dala
všem generacím příležitost ke společnému setkávání, tvoření, ale i čtení pohádek a hraní. Malí i velcí vyrazili na výlet. „Tímto vytváří mateřská škola prostor ke spolupráci dětí,
pedagogů, seniorů, rodičů dětí, žáků
školy a vůbec občanů Doubravy,“
uvedla Preisingerová.

Inovace měli „nej“ pěstouni ELIA.
Do hornické obce Doubrava putovala dále první ze dvou třetích cen
v inovativní kategorii. A to pro Baník
OKD, jenž v posledních dvou letech
dokázal s nadačním příspěvkem svépomocí instalovat systém zavlažování hřiště dešťovou vodou. „ V minulosti byli v kritických měsících sucha
nuceni hřiště kropit pitnou vodou,
což bylo v rozporu jak s finančními
zájmy, tak s těmi obecnými, nebo žádali o pomoc sbor dobrovolných hasičů,“ podotkla Preisingerová.
Do sportovní oblasti mířilo i poslední inovativní ocenění, které si zasloužil 1. SFK Havířov za projekt Florbal
na sídlišti mezi domy. Díky nadační podpoře pořídil plastový demontovatelný povrch pro venkovní použití na betonových hřištích na panelákových sídlištích pro hru pod otevřeným nebem pro děti všech věkových
kategorií. „Snaha odtrhnout dosud
nesportující děti od počítačů a oživit
sportování dětí u obytných domů, tak
jak tomu bývalo v minulosti. Přidanou
hodnotou bylo uspořádání ukázkového turnaje a zapojení široké veřejnosti, kde si mohli všichni vyzkoušet tento
sport,“ chválila nadační ředitelka.

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
VZPOMÍNÁME

Mladí zpěváci oslovují vrstevníky.

Zástupci karvinského Permoníku.

Dne 29. 5. 2021
s lítostí v srdci
vzpomeneme
1. smutné výročí, kdy
nás navždy opustil pan
Zdenek Gurecký
z Karviné.
Vzpomeňte si někdy, přátelé a moji
milí, ruku stisk Vám již jsem nemohl
dát, srdce mi ztichlo, odešly síly, byl
jsem mezi Vámi tak rád.
S láskou vzpomínáme družka Vlasta
s rodinou.
Dne 5. 6. 2021
s láskou vzpomeneme
na 33. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Zdenek Fabuš
z Karviné.

Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád. Uměl jsi
pomoci, potěšit i rozesmát. Jak z očí
Ti zářila radost a dobrota, tak nám
budeš chybět do konce života.
S láskou vzpomínají manželka Vlasta,
dcery Vlasta a Zdenka.
Kdo lásku a dobro
rozdával,
ten neodešel a žije
v našich srdcích dál.
Dne 31. 5. 2021
vzpomeneme 6. výročí
úmrtí pana Milana
Koziela z Orlové Poruby, bývalého
zaměstnance Dolu Darkov.
Dne 12. 6. 2021 připomeneme jeho
nedožité 73. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Zdeňka, syn Milan a dcera Monika
s rodinami.
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