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Editorial
Dlouho očekávané výsledky grantového kola jsou konečně tady! Vám, kterým se podařilo získat
na své užitečné aktivity nadační podporu, srdečně gratulujeme! Vy ostatní neházejte flintu
do žita. Za rok budete mít opět možnost využít svých poznatků, zkušeností či rad získaných
od administrátorů a požádat o podporu Vašeho projektu. A kdo ví…, třeba budete příští rok mezi
úspěšnými právě Vy. Ať už jste grant získali, nebo ne, přidejte se a přijeďte se za námi podívat
- Nadace OKD totiž vyráží s chráněnými dílnami a veselým kulturním programem na letní
putování po festivalech. Za sebou už máme královehradecký Žiju stejně jako ty, Karlovarský
karneval a společně s námi se ještě můžete těšit na SOBOfest v Sobotce u Jičína 25. června
a tradičně v červenci na ostravské Colours of Ostrava!

Lenka Marková
zástupkyně ředitele Nadace OKD

Aktuality
Dětský den v Karviné
Poslední květnovou neděli se Nadace OKD stala součástí Dětského dne v Karviné, který
sponzorovala společnost OKD. Na náměstí probíhal od dvou hodin odpoledne pestrý
a zábavný program. V nadačním stanu si měly děti možnost zasoutěžit nebo namalovat
obrázek. Za vše byly samozřejmě odměněny malým dárkem. Pro větší děti a dospělé jsme
připravili hornický kvíz. Ti, kteří jej vyplnili správně, byli zařazeni do slosování o dvě
vstupenky na Letní shakespearovské slavnosti. Šťastným vylosovaným se stal pan Marek
Girman z Karviné, kterému tímto gratulujeme.

Podpořené projekty
Do Doubravy se vrací život
DOUBRAVA - Nový prostor doslova pro všechny generace předali na začátku května
obyvatelům Doubravy starostka obce Květuše Szyroká a ředitel Nadace OKD Jiří Suchánek.
Obec i nadace se na dvousettisícové investici podílely stejným dílem. Ve vesnici tak vznikl
první prostor pro hry dětí i relaxaci dospělých, kteří je budou doprovázet. Areál v sousedství
mateřské školy se pyšní novými průlezkami, domečkem na hraní, lezeckou stěnou
a lavičkami. Hřiště je po Dinoparku, rekultivaci Kozince a nových lokalitách připravených
pro výstavbu domů dalším znamením, že se do obce dříve výrazně poznamenané těžbou
vrací život.

Díky grantu z NOKD získala škola dvě nové učebny z pěněz EU
OSTRAVA – Z běžné učebny vybudovali na Obchodní akademii a Vyšší odborné škole
sociální v Mariánských Horách prostředí fiktivních firem vyhovující obchodním schůzkám či
práci v kanceláři. Třídu o poschodí výše naopak vyladili do přírodních barev a motivů
pro ekologické vyučování. To vše umožnil téměř sedmimilionový grant od Evropské unie,
který mohla škola získat také díky příspěvku 45 tisíc korun na přípravu projektu z nadačního
programu Pro Evropu.

Nástrahy velkoměsta překonávalo pětatřicet týmů
KARVINÁ – Občanské sdružení Valíme se… uspořádalo v karvinském parku Boženy
Němcové už čtvrtý ročník oblíbené rodinné hry Nástrahy velkoměsta. Pětatřicet rodinných
týmů zdolávalo nástrahy celkem dvanácti stanovišť, což ve tříhodinovém limitu zvládl jediný
z nich. Hra, jejímž hlavním cílem je prožitek a zapojení celé rodiny, vyvrcholila
na Masarykově náměstí.

Svatojánská věž ve Frýdku poprvé trvale v provozu
FRÝDEK- MÍSTEK – Poprvé v novodobé historii může veřejnost začít pravidelně navštěvovat
Svatojánskou věž kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku- Místku. Pozoruhodnou dominantu města
s vyhlídkou do okolí nechala farnost v posledních letech opravit a nyní v ní díky grantu Nadace
OKD nabídne expozice o historii kostela, věže a farnosti i výstavy místních umělců. Dosud byla
věž otevřena jen při výjimečných příležitostech. Realizátoři projektu ze sdružení Filip Neri chtějí
v kostele také představovat mladé umělce a pořádat menší koncerty. Věž bude otevřena až
do podzimu každý víkend – v pátek a neděli od 14 do 18 hodin, v sobotu 9 do 18 hodin.

Park plný her a zábavy s Fontánou
KARVINÁ – Občanské sdružení Filadelfia se rozhodlo představit veřejnosti činnost svého
karvinského nízkoprahového klubu Fontána. A vymysleli to výborně – veřejnost nalákali
na turnaje ve fotbale, lanové překážky, projížďku na koních nebo ukázky žonglování. To
vše v soutěžním duchu, takže se akce zúčastnilo kolem pěti stovek dětí a rodičů.
O hudební kulisu se postaraly kapely, o které se Filadelfia také stará.

Zahrada havířovské školky se proměnila v oázu
HAVÍŘOV – V oázu pohybu i odpočinku se díky přispění Nadace OKD, města Havířova
a dalších partnerů proměnila zahrada Mateřské školy Balzacova v Havířově – Podlesí.
Vyrostlo na ní hřiště plné atrakcí s lanovou dráhou, vodními prvky i zabudovanou
trampolínou. Na vybudování hřiště se kromě nadace a partnerů podíleli také rodiče, kteří
přiložili ruku k dílu při závěrečných úpravách.

Záchranáři oživili Slezskoostravský hrad
OSTRAVA – Areál středověkého hradu ve Slezské Ostravě okupovali první květnovou
neděli báňští záchranáři s hasiči, policisty, strážníky či vojáky. Setkali se tady v rekordním
počtu šestnácti týmů na tradiční soutěži nezdravotnických složek Integrovaného
záchranného systému. Diváky hojně navštívená událost tak záchranářům umožnila
zdokonalit se a zároveň připravit na vzájemnou spolupráci v případě mimořádných situací.
Akci s podporou Nadace OKD uspořádal Záchranný tým ČČK Ostrava, který v současnosti
zároveň provozuje sanitku pořízenou díky dřívější nadační pomoci.
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