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Editorial
Milí přátelé,
mám pro Vás 132 důvodů Pro radost, Pro zdraví, Pro budoucnost, Pro Evropu, pro Sídliště
žije a pro Srdcovku!
Ano, přesně tolik projektů podpoří Nadace OKD v rámci letošních grantových programů.
Odborné komise se opět musely poprat s mnohonásobně vyšším počtem žádostí, než jsou
možnosti nadace, a musely se proto dívat na všechny žádosti přísnějším okem. Všem
žadatelům chci rozhodně poděkovat za jejich neutuchající snahu měnit náš region k
lepšímu a pomáhat ostatním!
Letošní zima- nezima snad už definitivně vyklidila pozice, a tak bych Vás rád vytáhl ven.
Třeba na hledání nových golfových talentů v rámci 3. ročníku Golfové akademie nebo na
otevření softballového hřiště v Ostravě na Dubině.
Budu se těšit!
Martin Olša
ředitel Nadace OKD

Aktuality
Do hornického regionu poputuje více než deset milionů korun
Koncem dubna jsme zveřejnili výsledky grantového kola pro rok 2014. Do výzev čtyř
stěžejních nadačních programů se přihlásilo 464 projektů. Finanční podporu nakonec získá
59 z nich a bude mezi ně rozděleno 6,72 milionu korun. Seznam podpořených projektů
můžete najít na našem webu www.nadaceokd.cz .

Chystáme třetí ročník Golfové akademie
Ve spolupráci s Golfovým klubem v Karviné- Lipinách jsme uspořádali již dvě úspěšné
golfové akademie pro žáky základních škol a nyní vrcholí přípravy na třetí ročník. Přihlásit se
mohou žáci 1. - 9. tříd základních škol z Karviné, Orlové, Doubravě, Stonavě a
Dětmarovicích. Zájemci se pod dohledem zkušených trenérů naučí základům tohoto
zajímavého sportu, a ti nejlepší se pak zúčastní zářijového turnaje o ceny. Zapůjčení
vybavení i celodenní občerstvení je zdarma, kapacita je však omezená. Své děti můžete
přihlásit do 7. května na adrese http:// www.golflipiny.cz/ golfova- skola/ detska- akademie/ .

Podpora komunitní spolupráce na sídlištích pokračuje
Spolu s výsledky výzev tradičních grantových programů jsme zveřejnili také výsledky
relativně nového a speciálně zaměřeného programu Sídliště žije, jehož cílem je oživit
veřejná prostranství na sídlištích a zároveň podpořit sousedské vztahy. Do jeho třetí výzvy
se přihlásilo deset projektů, po dvoukolovém rozhodování byly nakonec vybrány čtyři z nich,
mezi které nadace rozdělí 2 500 000 Kč.
Nadační podporu v programu Sídliště žije získaly v roce 2014 tyto projekty:
S chutí do toho, půl už je hotovo!
V loňském roce se s pomocí podpory Nadace OKD podařilo v Ostravě- Porubě místním
nadšencům opravit skatepark. Letos plánují na svůj úspěch navázat a vybudovat zde
moderní bikepark, který uspokojí širokou komunitu jezdců na bicyklech a koloběžkách. Do
realizace projektu se ve svém volném čase zapojí mladí vyznavači těchto sportů. Ti sami
nabídli pomoc při pokračování v započatém díle. Díky nim tak v dané lokalitě vyroste areál
patřící svým pojetím k nejmodernějším v republice.
Regenerace panelového sídliště Karviná- Hranice, část centrální park
Hlavním cílem projektu je zkvalitnění života dětí žijících na sídlišti Karviná- Hranice, které je
jedním z největších a nejanonymnějších míst v Karviné. Město chce za pomoci místních
obyvatel vybudovat víceúčelové dětské hřiště. To by se mohlo stát dominantou veřejného
prostoru, a lákat tak děti, mládež a rodiče k aktivnímu trávení volného času.
Vesele na hřišti
Žadatel navazuje na úspěšný projekt Vesele uprostřed sídliště podpořený v roce 2012.
Letošní záměr spočívá v revitalizaci druhé části venkovního areálu zahrady klubu Spirála,
která se stane přístupnou pro všechny věkové generace obyvatel sídliště. Orlováci zde
budou moci trávit svůj volný čas s rodinou, přáteli a sousedy při sportu, odpočinku či
grilování.
Revitalizace centra Doubrava
Obec Doubrava za podpory Nadace OKD vytvoří ze zchátralé a nevyužívané zahrady volně
přístupnou odpočinkovou zónu pro všechny věkové skupiny. Vzniklý park by měl sloužit
nejen k odpočinku v přírodě, ale také pro dětské hry.

Podpořené projekty
Softball se vrací na Dubinu
OSTRAVA - Od května se v Ostravě na Dubině opět začne hrát softball. Tento původem
americký sport s pálkami a rukavicemi odtud zmizel v roce 2002. Návrat umožnila Nadace
OKD svým programem „Sídliště žije“, díky kterému softballový oddíl SK Slávie Ostravská
univerzita získal grant 800 tisíc korun, nutný pro obnovu venkovního prostranství. Od
loňského jara probíhala na hřišti, které se nachází v Žižkovské ulici naproti restauraci Zlatý
orel, rekonstrukce a ve středu 7. května v 16 hodin bude nové hřiště slavnostně otevřeno.

Evropské peníze pro ostravskou katedrálu
OSTRAVA - Katedrála Božského Spasitele v centru města patří tak jako těžní věž kterékoliv
šachty, Nová radnice či panorama vítkovických i kunčických hutí a železáren k dominantám
Ostravy a vlastně i kraje. Druhá největší církevní stavba na Moravě - po bazilice na
Velehradu – se také za přispění těžařské nadace dočká poprvé od vysvěcení v roce 1897
rozsáhlé opravy.
„Na projekt kompletní rekonstrukce jsme získali významnou podporu z fondů Evropské unie.
Podání projektové žádosti v Regionálním operačním programu Moravskoslezsko bylo
možné jen díky přízni Nadace OKD a jejímu grantovému programu Pro Evropu. Dotace z EU
ve výši 31,5 milionu korun pokryje více než polovinu nákladů na obnovu této stavby,“
informovala Dagmar Jiskrová coby projektová manažerka Biskupství ostravsko- opavského.
To nechá jeden z hlavních kostelů diecéze letos od července až do června příštího roku
kvůli opravám uzavřít.
„Po dokončení oprav opět zpřístupníme katedrálu Božského Spasitele nejen pro
návštěvníky bohoslužeb, ale také – v souladu s naším projektem – turistům a zájemcům o
historii i umění. V bočních lodích vznikne expozice mapující pozoruhodná místa Ostravskoopavské diecéze a vystavíme zde i zajímavé relikvie související s její historií,“ doplnila
Jiskrová.

Nadace podporuje nezávislou kulturu
OSTRAVA - Nezávislý prostor v centru Ostravy s názvem Stará aréna má bohatou historii,
díky níž se na první pohled liší od ostatních ostravských podniků. Nenápadné dveře pod
menší kopulí na Masarykově náměstí skrývají prostor s bohatou kavárenskou a divadelní
minulostí. Na tu navázal tým mladých lidí, který provozuje tento klub od doby, co ho po
nezdařené kandidatuře Ostravy na Evropské město kultury 2015 opustil realizační tým
místních umělců.
„Začínali jsme zde prakticky se stokorunou v kapse a dáváme to postupně do kupy. Ve více
než sto let starém baráku hrozilo, že když se opřete o zeď, něco na vás spadne,“
komentoval krušné začátky vedoucí produkce Ondřej Pavlica. Na zařízení scény technikou
– světly, projektorem, mixážním pultem či nezbytnou kabeláží – přispěla nadšencům
Nadace OKD v programu Pro radost. Cílem projektu „Nová Stará“ je pak s kvalitním
vybavením poskytovat základnu pro kreativní jednotlivce i skupiny, které nemají možnosti
(ať finanční či prostorové) uskutečnit své projekty. A spoluvytvářet tím i ostravské umění.
Program naleznete na www.staraarena.cz .

Maškarní rej ve znamení ekologie
PETŘVALD - Ekologická výchova praktikovaná už několik let na základní škole v Petřvaldu
u Ostravy měla 15. dubna pokračování v podobě „Jarního maškarního reje“. Zúčastnily se
ho postupně všechny třídy, od prvňáčků až po mládež, která se také zapojila do jeho
organizace. Děti společně za svou třídu vyráběly masky z recyklovatelných materiálů a
porota vybrala a odměnila ty nejlepší. V ekologickém duchu se nesly i odměny a výzdoba
sálu. Maškarák byl podpořen v programu Srdcovka, jedním z pořadatelů byl totiž také
zaměstnanec OKD Daniel Bureš.
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