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Trumpetista ze šachty vyjednal
minigrant dechovému orchestru
chestr Ostrava uskutečnit projekt,
na který dostal jeden z jeho trumpetistů minigrant z Nadace OKD. Srdcovka
umožnila školní stipendia pro mladé
hráče a uspořádání příměstského hudebního tábora. Po závěrečném vystoupení se už začala horšit epidemická situace a aktivity souboru se v nouzovém stavu dočasně zastavily.
„Nadace OKD v našem případě
podpořila mladé talentované muzinakty, kteří tak vytvářejí další generaci orchestrálních hráčů a pokračují tak v tradici fungování orchestru,“
nechal se slyšet Jan Mančík za vedení ansámblu – jediného velkého dechového orchestru v Ostravě s kořeny sahajícími do roku 1945 a fungujícího při Vysoké škole báňské Technické univerzitě.
Na trumpetu křídlovku v něm začal před čtyřmi roky hrát i strojník těžního stroje na šachtě ČSMJih Pavel Barabáš, jenž se také stal
prvním Srdcařem v orchestru.
„Kolegové muzikanti mne zlákali,
abych se k nim přidal,“ vysvětlil jeden ze skoro padesátky členů velké dechovky. V té se sešli amatérští
hudebníci nejen z řad absolventů či
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OSTRAVA – Tak akorát stihl Dechový or-

Pavel Barabáš (uprostřed) na zkoušce souboru.
studentů VŠB-TUO, ale i zaniklých
souborů i lidí hledajících smysluplnou aktivitu – a to ve věku od třinácti až do osmdesáti let.
Právě ti mladší hráči (a nejen členové Dechového orchestru Ostrava)
se vloni v létě účastnili orchestrální-

Účastníci příměstského orchestrálního tábora.

ho tábora. „Brali jsme i ty bez vazby na náš soubor, jen museli ovládat
nástroj v něm obsazený. Nacvičovali
pak v sekcích skladby s dobrovolnými mentory včetně patrona srdcovkového projektu Pavla Barabáše i celým
orchestrem,“ řekl Mačík s tím, že mi-

Polytechnika hravě už od školky,
vznikne i kroužek vedený rodiči
vyzkoušeli práci přímo v dílnách.
Odměnou jim bylo vlastnoruční
vyrobení kostičky, hracích kostek,
loutek a jiných zajímavých předmětů,“
pokračuje Valošková.
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ORLOVÁ – Už v předškolním věku se
i díky Nadaci OKD děti seznamují –
samozřejmě pro ně tou nejlepší, hravou
formou – se světem techniky, tvořením
a zručností. Mateřská škola K. Dvořáčka
v Orlové-Lutyni k tomu využívá loňský
grant získaný v programu Pro region.
„Chceme zajistit všestranný rozvoj
dětí v dnešním technickém světě, jenž
se stále zdokonaluje a vyvíjí. Naše hravá
polytechnika cílí na přirozené prožitkové
a všestranné aktivity a zajišťuje činnosti,
které využívají dětskou fantazii,“ říká Jana
Valošková, ředitelka školky. V té už mají
venkovní i vnitřní polytechnické boxy, stavebnice a dokonce malé ponky s nářadím.
„V rámci projektu se naše děti
zúčastnily také exkurze na odborném
učilišti Dakol, kde si pod dohledem
mistrů odborného výcviku i učňů

Nadace OKD podpořila polytechnickou
výchovu ve školce.
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AKCE pro zaměstnance OKD a rodinné příslušníky
 Pokud jste se stal držitelem sk. C před 10. 9. 2009 nebo D před
10. 9. 2008, můžete u nás získat profesní průkaz bez zkoušek
a za bezkonkurenční cenu
 Profesní průkaz lze se slevou získat i ke skupinám C a D získané
v pozdější době.
 Pokud skupinu C , CE, D nebo profesní průkaz nemáte, můžete
je u nás získat ve zvýhodněném cenovém balíčku.
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U NÁS VŠE POD JEDNOU STŘECHOU

ráda,“ komentoval srpnový koncert
Barabáš. Doplnil, že do vyhlášení
dalších protiepidemických opatření ještě na konci září absolvoval s orchestrem soustředění… a od té doby
tak jako ostatní musí přehrávat své
party pouze doma.

NA LETOŠNÍ NADAČNÍ VÝZVY
ZAREAGOVALO 181 ŽADATELŮ

Cílem projektu je rozvíjet manipulaci
s hmatatelnými předměty, motoriku,
zručnost, tvořivost a fantazii. „Propojuje
pohybové aktivity i manuální činnost,
vytváří a fixuje u dětí správné pracovní
návyky, posiluje zájem o technické
obory a podporuje touhu tvořit,“ uvádí
ředitelka. Kluci a holky z MŠ K. Dvořáka
poznávají i netradiční materiály a techniky k jejich zpracovávání.
Projekt sice nyní poněkud brzdí pandemie koronaviru, nicméně se zlepšením
situace chtějí ve školce pokračovat. „Děti
si opravdu rozšířily prožitkové a všestranné aktivity, a tak plánujeme zřídit zájmový
kroužek polytechnické výchovy, kde se
bude pracovat s novými stavebnicemi, pomůckami a nářadím,“ dodává Valošková
s tím, že počítají se zapojením i šikovných
rodičů coby vedoucích kroužku.

Autoškola Profi Havířov

nigrant umožnil připravit rovněž mimohudební aktivity. Které si pak táborníci náramně užívali.
V ostravském Trojhalí Karolina
se nakonec konalo jako součást programu „Bokulturajede“ společné vystoupení. „Horko jako hrom, ale pa-

KARVINÁ – Čtyřiatřicet minut před

vypršením lhůty – přesně ve 23:26
v pondělí 18. ledna – přišel do Nadace
OKD poslední projekt reagující na letošní výzvy. O minigranty Srdcrovka
v ní žádalo sedmapadesát zaměstnanců dárcovských firem angažujících
se ve volnu dobrovolně a bezplatně
pro druhé. Neziskové organizace pak
v programu Pro region poslaly 124
žádostí.
„Opět se nám sešla spousta nových
Srdcařů, což svědčí o její stálé oblibě.
Patroni projektů se ve velké míře
zaměřují na děti a mládež, na aktivity
spojené s lidmi, kteří jsou handicapovaní a potřebují pomocnou ruku, ale
také o životní prostředí,“ informovala
projektová manažerka Silvie Balčíková.
O minigrantovou podporu podle ní
usilovalo i spousta tradičních Srdcařů.
„Projekty pro neziskové organizace,
v nichž aktivně působí, mohli podávat
i lidé, kteří byli do konce loňského
prosince v zaměstnaneckém poměru
u OKD či HBZS Ostrava, a od ledna letošního roku přecházeli pod
státní podnik DIAMO,“ poznamenala
Balčíková. Srdcaři přímo z těžební
společnosti a od báňských záchranářů chtěli osmačtyřicet minigrantů.
O devět žádali ti ze společnosti Green
Gas DPB.

Do programu Pro region se hlásily
nejčastěji moravskoslezské neziskovky z měst a obcí, které byly či
nadále jsou spojeny s hornictvím:
Dětmarovice, Doubrava, FrýdekMístek, Havířov, Horní Suchá,
Karviná, Orlová, Paskov, Petřvald,
Staříč, Stonava, Sviadnov, Žabeň.
„Ovšem celková požadovaná částka
na všech 124 podaných projektů
byla více než dvojnásobná, než je náš
finanční rámec na rok 2021,“ uvedla
Balčíková. I zde převažovaly záměry
zlepšovat život seniorů, handicapovaných, dětí a mládeže, ale i rozvíjet
kulturní, společenské či další veřejně
prospěšné aktivity.
„Musíme všechny pochválit, že letos
nezapomínali vložit jedinou povinnou
přílohu, kterou bylo čestné prohlášení. A také, že své žádosti také horlivě
konzultovali a všechny rozepsané
žádosti se jim podařilo odeslat,“
vzkazovala nadační ředitelka Karolína
Preisingerová.
Přijaté projekty už začala NOKD
zpracovávat a předávat k hodnocení
a schvalování správní radě. Výsledky
pro žadatele, jak Preisingerová
doplnila, budou k dispozici v pondělí
1. března 2021 na webových stránkách nadace: www.nadaceokd.cz.

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
OZNÁMENÍ
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„Nezemřel ten, kdo zůstává v lidských srdcích.“
S hlubokým zármutkem v srdcích oznamujeme všem příbuzným a známým, že nás náš milovaný manžel, tatínek, dědeček,
tchán, bratr, švagr, strýc kmotr Michal Krajčík, kamarád a dlouholetý spolupracovník na Dole 9. květen opustil dne 16. 12.
2020 ve věku 68 let. Zrmoucená rodina, bývalí spolupracovníci
a kamarádi.

VZPOMÍNÁME
„I když už nejsi mezi námi, v srdci žiješ stále s námi.“
Dne 17. 1. 2021 vzpomeneme 10. smutné výročí, kdy nás ve věku 57 let opustil
pan Jozef Kocur.
S láskou vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinou.
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