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Editorial
Milí přátelé,
jaro je tady! Je to mé oblíbené roční období, kdy se po zimě, která letos byla
obzvláště ,,krutá", vše probouzí k životu. Sluneční paprsky prohřejí ztuhlé kosti, otevřenými
okny proudí čerstvý vzduch a venku se vše zelená a kvete, radost pohledět. Pominu, že
hlavním důvodem, proč mám březen ráda, je to, že mám v tomto měsíci narozeniny, a také
nezmíním, že jaro s sebou přináší jisté nepříjemnosti, jakými jsou jarní úklid, probuzená
alergie nebo únava. Spíše vám popíšu, co je u nás v nadaci nového.
Do grantových výzev našich čtyř tradičních programů se v letošním roce přihlásilo 464
projektů. Nejvíce projektů jako obvykle dorazilo do programu Pro zdraví, nejméně pak do
specifického programu Pro Evropu, který pomáhá neziskovkám získávat dotace z
evropských fondů. Všechny přihlášené projekty jsou již zpracovány a začátkem dubna
zasedne odborná komise, kterou čeká nelehký úkol – vybrat ty nejlepší a nejpotřebnější z
nich. Vůbec jim jejich rozhodování nezávidím, potřebných lidí a nápaditých projektů je
mnoho, finančních prostředků však méně, zvláště pak v této nelehké době. Není v našich
silách uspokojit každého, proto mi zde dovolte poděkovat všem žadatelům, kteří se do
výzev přihlásili se svými projekty. Je to známka toho, že je mezi námi pořád dost lidí, kteří
dělají něco dobrého pro druhé, ať už je to zdravotní péče, oprava kostela nebo kulturní
zážitek.
Přeji vám krásné a inspirativní jaro.
Veronika Kusá
produkční a mluvčí

Podpořené projekty
Horníci opět pomohli kostelu svých patronů
KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM – Jeden z nejmenších a údajně i nejmalebnějších kostelů v
Beskydech a Pobeskydí zasvěcený havířským partonům svatému Prokopovi a svaté Barboře,
který stojí v Kunčicích pod Ondřejníkem, má zajímavou a s těžaři spojenou historii.
Přestěhovali ho ze Zakarpatské Ukrajiny, pak se stal poutním místem rehabilitujících horníků,
teď má díky Nadaci OKD nový zvon!
„Kostel vybudovali na konci sedmnáctého století a dřevěná stavba sloužila téměř tři století,
načež jí hrozilo rozebrání a likvidace. Inženýr Šebela coby ředitel tehdejší Báňské a hutní
společnosti v Ostravě ji dal převézt do naší obce v Beskydech,“ uvedl kunčicko- ondřejnický
katolický farář Mariusz Andrzej Rozsewski. Zvonění z kostela ale zdejší věřící a turisté
neslyšeli od druhé světové války, neboť zvon tehdy zabavili nacisté. „Kostel zůstal i při
největších církevních svátcích a slavnostech němý,“ zdůvodnil farář žádost podanou Nadaci
OKD v programu Pro budoucnost. Díky nadační podpoře tak do věže nedávno zavěsili zvon
od Josefa Kadlece z Halenkova.

Lyžovali navzdory mírné zimě
KARVINÁ – Na poměry letošní a ve městech prakticky neexistující zimy si děti z mateřských
škol a žáci prvního stupně z Karviné užívali na beskydské sjezdovce v Bukovci ucházející
sněhové nadílky. Účastníků kurzů z karvinských mateřských a základních škol bylo téměř tři
sta a vystřídali se zde ve čtyřech turnusech. Díky projektu Karviná lyžuje, který byl podpořen
Nadací OKD, tak mohli absolvovat týdenní lyžařský výcvik. „Karviná je často postižena
smogovými kalamitami a kromě špatného ovzduší máme v našem městě i horší zdravotní
stav populace. Cílem našeho projektu je proto také umožnit dětem pobyt v čistém prostředí
na lepším vzduchu,“ vysvětlovala Ivana Polášková z karvinského magistrátu.

Den pro rodiče v TV Pantuška
VRATIMOV – Dětská televize TV Pantuška funguje již druhým rokem, přesto má málokterý
rodič povědomí o tom, co přesně se děti v kroužku učí. Proto tým televizáků, který tvoří děti
s různých míst kraje, od Opavy po Frenštát, uspořádal setkání s rodiči v Domečku, tedy
místě, kde TV Pantuška sídlí a kde se děti učí mediální výchově. „Jsem moc ráda, že na
vlastní oči vidím, co tady podnikají. Adam je kameramanem a Nela reportérkou, takže se
mnou hned natočili krátké video s pozdravem pro ostatní,“ nechala se slyšet maminka
sourozenců Dittrichových patřících mezi čtyřiadvacet dětí vybraných v konkurzu do týmu
dětské televize, jež úzce spolupracuje s Nadací OKD.

Ekocentrum v kasárnách
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – Domek strážce bývalých kasáren ve Valašském Meziříčí slouží
díky Nadaci OKD a Českému svazu ochránců přírody (ČSOP) mírumilovnějšímu účelu.
Vzniklo v něm Valašské ekocentrum, jehož symbolické otevření se uskuteční 8. dubna ve 13
hodin. „Za přítomnosti vážených hostů a zvuků lidové kapely při této příležitosti vysadíme i
typicky valašské stromy – trnky – z jejichž plodů se dělají blahodárné trnkové kapky,“ sdělil
za ochranáře Milan Orálek. ČSOP Valašské Meziříčí slavící letos pětatřicáté výročí založení
dokončilo i další projekt podpořený těžařskou nadací – zrekonstruovalo Jurkovičův altánek v
parku u Zámku Kinských.

Ctít tradice bez nářečí? Mezi „goroly“ nemožné!
HORNÍ LOMNÁ – Szaty, tryczko, trenki, godzinki, krziżowatka, zataczka, nawszczewa…
Jakkoli mohou tyto výrazy připomínat prznění úředního jazyka našeho státu, není tomu tak.
Jsou to pouze česká slova převzatá do gorolské mluvy a převedená do „srozumitelné“
psané formy pro lidi z Těšínska a Jablunkovska. I to zaznělo na semináři o nářečí v rámci
projektu Dědictví Karpat, který dbá na udržování odkazu předků a je pořádán spolkem
Koliba.

Fiducia nabízí rodinné tvoření
OSTRAVA – Antikvariát a klub Fiducia již několik let pravidelně pořádá Výtvarný ateliér pro
děti a rodiče. Minimálně jednou do měsíce přivítá až dvacet dětí s chutí něco tvořit. Tyto
ateliéry jsou významné tím, že zde děti tvoří spolu se svými rodiči a pod dohledem
zkušených lektorů. „Nechodí sem jen rodiny, ale i klienti zařízení pro hendikepované,
výchovných ústavů či sdružení pro děti žijící přechodně bez rodičů,“ poznamenala Ilona
Rozehnalova, majitelka Fiducie. Každý ateliér má jiné téma, a má tak možnost reagovat na
aktuální dění ve městě, jako jsou například zajímavá výstava nebo akce. Děti si tak mohli
vyrobit a domů odnést lampiony, hračky, loutky, draky, portréty nebo plastické otisky
obličejů. To vše díky podpoře Nadace OKD zdarma.
Další ateliéry se budou konat: 13. 4., 18. 5., 25. 5., 7. 6. a 22. 6.

Pozvánky
Taekwon- do po „evropsku“
FRÝDEK- MÍSTEK – První dubnovou sobotu bude patřit tělocvična IV. ZŠ ve Frýdku- Místku
vyznavačům bojového umění taekwon- do. Srdcovkou podporovaná škola ITF Karviná
pořádá „Mistrovství Evropy trochu jinak“, na němž bojovníci do třinácti let změří síly formou
závodů za jednotlivé evropské státy. Oficiální zahájení je 5. dubna v 9.30.
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