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Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí

VÁCLAVOVICE – Překvapivě největšími zemědělci v obci Václavovice
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Před ochodem do penze zařídil Ivan Hoch nimrodům dva
minigranty.

Nový patron srdcovkového projektu Ivo Lajčok na osetém
políčku.
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Těžařskou nadací
podpořený projekt
nemyslí jen na krmení
zvěře. Prospívá také
životnímu prostředí a je
přínosem bezpečnosti
silničního provozu

votnímu prostředí. „A to vzhledem k různorodosti plodin, které
tak slouží všem živočichům. Naše
políčka jsou velikostně do půl hektaru, žádné monokultury řepky
a kukuřice. Zvěř si má vždy kde
vybírat a podle té návštěvnosti jí
určitě chutná. Políčka také tolik
neopouští, čímž vlastně přispíváme i k omezení srážek aut se zvěří
a bezpečnějšímu silničnímu provozu,“ uvažuje předseda.
Minigrant Nadace OKD, jak
upozornil, pokryl skoro dvacet
procent ročních nákladů na péči
o tato políčka. „Srdcovka je výraznou pomocí pro nás, ale hlavně pro přírodu a její obyvatele. To,
že jsme získali ﬁnance, je správné
rozhodnutí. Podporuje revitalizaci životního prostředí,“ doplnil
vysloužilý vedoucí geolog Green
Gas DPB Paskov. Dokud působil
v dárcovské ﬁrmě NOKD, zařídil
dva minigranty – na zimní krmení
zvěře a náhradní slepičí mámy vychovávající bažantí kuřátka.
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Zahrádky pro zajíčky dělají
z nimrodů rovnou i zemědělce
Stomiku nedej se! – tak nazvali společenskou hru, která zde měla premiéru.

REKONDIČNÍ POBYT STOMIKŮ
V LÁZNÍCH KARLOVA STUDÁNKA
OSTRAVA – Pro velký úspěch předchozího pobytu se staly lázně v Karlově
Studánce v Jeseníkách letošním cílem rekondičního zájezdu Slezského
klubu stomiků (SKS) Ostrava.
Podpora od těžařské nadace i dalších
partnerů pak znamenala, že celkem
110 účastníků zaplatí příznivou cenu.
Proběhla i venkovní premiéra společenské hry Stomiku, nedej se!
„Dorazili členové z Ostravy,
Opavy, Nového Jičína, Přerova,
jako hosté pak zástupci stomiků ze
Slovenska a Polska. Zavítala mezi
nás i Marie Ředinová, předsedkyně
Českého ILCO z Prahy,“ informoval
Pavel Kreml, emeritní profesor
matematiky z Vysoké školy báňské
– Technické univerzity Ostrava. Ten
je zároveň předsedou pořádajícího,
Nadací OKD podpořeného klubu.
Karlovu Studánku si stomici
pochvalovali jako místo s krásně

Radek Lukša

Nový patron ze stejné ﬁrmy
Václavovičtí myslivci odchodem Ivana Hocha do důchodu
o srdcovkového patrona projektů
nepřišli. Nyní se jím stal jejich
místopředseda Ivo Lajčok, který
pracuje u Green Gas DPB Paskov
osmý rok. Nejdříve dělal degazační a geologicko-průzkumné
vrty i předvrty pro trhací práce
velkého rozsahu v šachtách
Staříč, Chlebovice, Darkov či
9. květen. Poté v odboru ODMG
působil u kartonážního měření,
jimž se zjednodušeně řečeno
kontrolují a ověřují ložiska uhlí.
Nyní se zapracovává v energetickém dispečinku důlní degazace.

Rehabilitace, setkání i šachťák
Těžařská nadace pomáhá SKS
Ostrava dlouhodobě. Na rekondiční a edukační pobyty (na ty
jezdí stomici už od roku 1993)
poskytla grant čtyřikrát, dále
podpořila mezinárodní setkání

Doubravu zasáhl nálet papírových draků

40 draků ve vzduchu
„Každé dítě s dráčkem dostalo dárky, které hradila právě

Nadace OKD. Za všechno moc
děkujeme,“ řekla Hugáňová
s tím, že letos dorazilo více lidí
než minulý rok. Ve vzduchu se
vznášely čtyři desítky registrovaných draků, mezi kterými se
vybíral ten nejkrásnější a nejvýše létající ručně vyrobený drak.
„Program byl shodný s tím z minulého roku. Připraven byl i ská-

Drakiáda je součástí
projektu Nadace OKD
pod názvem Doubrava
spolu III. – podpora
kulturního života v obci.
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DOUBRAVA – Čtyřicet draků různých barev, velikostí a tvarů
bylo k vidění druhý říjnový pátek na fotbalovém hřišti místního Baníku OKD. V typickém větrném podzimním počasí se na něm
sešli holky a kluci se svými rodiči,
ale také bez nich. Tradiční říjnovou
akci opět podpořila Nadace OKD.
„Drakiáda je součástí projektu Doubrava spolu III. – podpora kulturního života v obci, který

podpořila Nadace OKD. Jako součást tohoto projektu už v létě proběhly Dětské radovánky, v listopadu je na programu v doubravském
Národním domě Světluškování
a předvánoční čas zpříjemní akce
pod názvem Zdobení stromečků a pečení perníčků s dětmi,“
přiblížila Zuzana Macháčková
z Nadace OKD. Obec Doubrava si
ﬁnanční pomoci velmi váží, protože bez těchto prostředků by podle
slov Šárky Hugáňové z obecního
úřadu bylo složité jakoukoliv akci
zorganizovat.

Ti nejkrásnější draci se svými malými krotiteli.

Také pátý ročník Drakiády podpořila Nadace OKD.

BÍLÁ HOLUBICE ZAHNÍZDILA

kací hrad, tvořivé dílničky s animovanými žlutými postavičkami,
kterým se říká Mimoni. Jde o současný velký hit mezi dětmi,“ ozřejmila Šárka Hugáňová. Nechyběla
možnost projížďky na poníkovi,
různé soutěže a na závěr si všichni návštěvníci mohli opéct párky. Drakiáda tak úspěšně zakončila celorepublikovou akci Týden
knihoven, do které se zapojila
i hornická obec.

OSTRAVA – Pták bez hnízda se dá
bez nadsázky přirovnat k horníkovi
bez šachty. A taneční sdružení
Bílá holubice, kde spolu vystupují
zdraví a hendikepovaní, nedávno
tento existenční problém vyřešilo.
Na ostravské Černé louce otevřelo
vlastní prostory pojmenované – jak
jinak – Hnízdo! Prvním představením
se stala divadelně-pohybová koláž
Cirkus nacvičovaná také za podpory
těžařské nadace.
„Využili jsme toho, že se uvolnily
vhodné bezbariérové prostory

Nadace OKD pomáhá, jak se dá
Doubravu, ležící na území dotčeném důlními vlivy, Nadace
OKD
významně
podporuje. Za zmínku stojí vybudování
beachvolejbalového kurtu v areálu letního koupaliště díky projektu Písečné zrnko v poušti.
„Dalším projektem, který jsme
v tomto roce finančně podpořili, je Doubravská naučná stezka.
Cílem je přiblížit samotným občanům i návštěvníkům historii
této obce a její přírodní zajímavosti. Také jde o propojení okrajových částí s centrem obce,“
doplnila Zuzana Macháčková
a přidala, že stezka je přizpůsobena hlavně rodinám s dětmi.
Bude také napojena na cyklistické trasy.
Adam Januszek

na česko-polsko-slovenském
trojmezí, předvánoční sraz či
šachťák pro lidi s vývodem, který
se za mezinárodní účasti konal
v kompresorovně Dolu Anselm
na Landeku.

v Pavilonu E a rozhodli se jednat
s vlastníkem, Ostravskými výstavami. Díky jejích vstřícnému
a obětavému přístupu máme čtyři
místnosti, kde jsme vybudovali
taneční sál, šatnu, zázemí i bezbariérové sociální zařízení. Scházíme
se zde k častějším tréninkům,
naplňujeme své umělecké vize
a chystáme přípravku pro nové členy či akce pro zdravou i hendikepovanou veřejnost,“ oznámila Xenie
Kaduchová z Bílé Holubice.
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Pátý ročník Drakiády
zakončil v hornické
obci tradiční akci
Týden knihoven

čistým ovzduším a výbornými
rehabilitačními možnostmi
(hlavně bazén s mnoha tryskami
a masážními proudy). Došlo také
na tradiční setkání s odborníky. Chirurg Karel Tyrpekl měl
přednášku i individuální konzultace a fyzioterapeutka Andrea
Tyrpeklová seznámila účastníky
se cvičením pro tuto diagnostickou skupinu.
„Samozřejmě nechyběly prezentace osmi ﬁrem nabízejících
stomické pomůcky. Jejich zástupci
s účastníky rekondičně-edukačního
pobytu diskutovali o jejich problémech s ošetřováním vývodů,“ upřesnil Kreml s tím, že předsedkyně
Českého ILCO (národního sdružení
stomiků) hovořila o aktuální situaci
v legislativě, programem dobrovolnictví i pořádáním Světového dne
stomiků.
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Logo těžařské nadace je také v novém studiu Bílé Holubice s názvem Hnízdo.
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