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

Složitá ekonomická
situace znamenala
opět zmenšení mapy
působnosti. Podporu
mohou dostat jen
žadatelé z deseti
vyjmenovaných míst
spojených s OKD
a horníky
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neziskového charakteru usilujících o podporu zejména ze strukturálních fondů EU v sociální,
ekologické, vzdělávací a kulturní
sféře. Podpořit je můžeme pouze
v návaznosti na předložení žádosti do zamýšleného fondu EU,“ vysvětlila nadační ředitelka.
Šanci podle ní naopak nedostanou projekty, které žadatel ukončí
před vyhlášením grantového řízení, nebo je nebude schopen zahájit do konce roku 2016 (eventuálně
podat do osmnácti měsíců do některé z výzev EU v evropském proKARVINÁ – Hned od prvního týdgramu). Dále pak ty, které počítají
ne příštího roku se naskytne spols úhradou půjček, dluhů či již exiskům, obecně prospěšným spotujících pohledávek a leasingů.
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Pro Evropu, příklad podporovaných oblastí

Evropský program pomohl zajistit dotaci na rekonstrukci ostravské katedrály.

 zajištění konzultanta pro přípravu žádosti do EU
 vypracování podkladových
dokumentů k žádosti o ﬁnanční
prostředky EU zejména na vyplnění a podání žádosti o dotaci
 zpracování ﬁnanční a ekonomické analýzy
 vytvoření studie proveditelnosti
 vypracování marketingového
průzkumu
 vypracování analýzy potřeb
nebo analýzy trhu
 pořízení dokumentace
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Nadace OKD vyhlásí granty

Loutková terapeutická dílna v Galerii výtvarného umění Ostrava.

THEATR LUDEM USKUTEČNIL
71 DÍLEN LOUTKOVÉ TERAPIE
OSTRAVA – Handicapované děti
s kombinovanými vadami z porubské
speciální ZŠ Ukrajinská 19 se v předvánočním čase opět setkaly s panem
Barvičkou a slečnou Mašličkou a lektory sdružení THeatr ludem. Absolvovaly
jednu z posledních loutkových terapeutických dílen v tomto roce.

„Maximální počet
účastníků jednoho
setkání je dvanáct,
to abychom se jim
dokázali individuálně
věnovat,“ sdělili lektoři
pracující s loutkovým
párem Barvička
a Mašlička.
„Letos jsme díky mnoha podporovatelům měli v rámci projektu Terapie
loutkou 2015 celkem jedenasedmdesát terapií loutkou ve školách,
centrech a stacionářích po celé
Ostravě. Nadace OKD nám umožnila
uskutečnit dvacet pět z nich. To je
opravu úctyhodný počet a výrazné

rozšíření počtu dílen, my jsme tomu
samozřejmě moc rádi,“ sdělila
za THeatr ludem Pavla Masaříková
s tím, že cílem je fyzicky i mentálně
rozvíjet a vzdělávat. Cílovou skupinou
jsou děti hendikepované – s takzvanými speciálními potřebami – ale rovněž
sociálně ohrožené.
Metoda vytvořená Hanou
a Tomášem Volkmerovými je
unikátní v tuzemských i evropských
poměrech. „Zážitková artterapie
s loutkou zlepšuje emoční stránku
i dovednosti, jakými jsou třeba udržení pozornosti, motorické a komunikační schopnosti. Zbavuje i strachu
z neznáma,“ líčila Masaříková.
Hlavní slovo mají právě pan Barvička
a slečna Mašlička, marionety vedené
rukama terapeutů.
Zájem už dávno přesáhl prostředí
ústavů, stacionářů a podobných zařízení
v moravskoslezské metropoli. Terapii
loutkou poznaly i děti v Opavě či Brně,
stejně jako pedagogové či studenti
výchovné dramatiky prostřednictvím
přednášek v Olomouci, Chrudimi
i v Praze. „Projekt úžasně roste, máme
prostředky, nové zájemce a lektorský
tým se rozrostl na dvanáct nadšených
lidí,“ dodala Masaříková.
uzi

k hodnocení vlivu na životní
prostředí (EIA) včetně podkladových studií a analýz
 pořízení dokumentace pro
územní nebo stavební řízení dle
požadavků dotačního programu
 součástí příprav konkrétního
projektu, jehož cílem je získat
ﬁnanční prostředky z fondů EU,
je i vzdělávání zaměstnanců
žadatele, vždy ale zaměřené
na přípravu a řízení daného
projektu EU
Společné malování dětí s lektory, a ovšem, panem Barvičkou.

Bílá holubice excelovala s Jarkem Nohavicou
Advent na trůnech
se konal už počtvrté,
je každoročním
vyvrcholením činnosti
souboru spojujícího zdravé
tanečníky a divadelníky
s hendikepovanými

Kaduchová, mluvčí Bílé holubice a dcera bývalého elektrikáře
z Dolu 9. květen. Mezi účinkujícími pak podle ní nechyběla zrakově
hendikepovaná Kája Neckářová,
jejíž táta je zástupcem vedoucího
úseku trhacích prací Důlního závodu 2 Sever a působí v souboru
jako dobrovolník.

Večer s názvem Holubica
a Nohavica obsahoval část
nové pohybově-divadelní koláže Cirkus, výběr ze staršího kusu
Duha, taneční choreograﬁi na latinskoamerické rytmy, vystoupení dua Kateřina Kapicová – Igor
Vejsada považované za dosavadní
špičku tvorby Bílé holubice. „Pro
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OSTRAVA – Vrchol letošní sezony probíhající za přispění těžařské nadace nastal pro soubor
Bílá holubice na čtvrtém ročníku představení Advent na trůnech. Na mikulášskou neděli, před vyprodaným sálem ostravského městského kulturního
domu, zdraví a hendikepovaní tanečníci a divadelníci předvedli průřez toho nejlepšího
ze své tvorby. Doprovázeli je

Jaromír Nohavica s Robertem
Kusnierským.
„Podpora od Nadace OKD zajistila jistou pohodu při naší činnosti. Znamenala, že jsme mohli zkoušet a připravovat jednotlivá čísla i organizovat vystoupení. Pomohla ﬁnancovat
fungování souboru,“ sdělila Xenie

Jaromír Nohavica doprovázel představení souboru Bílá holubice.

Holubica a Nohavica byl večer se zajímavým kulturním zážitkem.

adventní koncert jsme měli speciálně vytvořený tanec na vzušných
šálách. A poté jedno velké překvapení pro maminky, tatínky, babičky, dědečky i asistenty, zkrátka
všechny, kteří obětavě s nevyčerpatelnou láskou pečují o naše členy – studio Alex Dowis předvedlo
Light Art show, v němž Vladimír
Hirscher přenášel diváky pomocí
bílého plátna a světelné hry do snové krajiny krásy, odvahy a lásky.
Produkce brala dech a závěr byl potvrzením obrovské energie proudící tento den mezi jevištěm a hledištěm,“ pokračovala Kaduchová.
Podruhé se přitom průvodcem
a hostem Adventu na trůnech stal
slezský bard Jarek Nohavica. Hrál
a zpíval s dlouholetým kamarádem, akordeonistou Kusnierským
jak mezi jednotlivými čísly programu, tak při tanečních kreacích

Bílé holubice. „Došlo samozřejmě
na populární skladby, jako Fotbal,
Ostravo či Ladovská zima,“ doplnila Kaduchová.
Radek Lukša

Dárcovské SMS
Bílá holubice je neziskovou
organizací, které se bez podpory
zvenčí neobejdou. A její letošní
novinkou je dárcovská SMS
zpráva, o tu si ostatně řekli sami
příznivci. Na číslo 87 777 ji lze
zasílat ve formě DMS HOLUBICE.
Přispívat se dá nejen ve vánočním čase, nýbrž i pravidelně
každý měsíc po dobu následujícího roku ve formě DMS ROK
HOLUBICE. Cena jedné SMS je
30 korun, přičemž Bílé holubici
připadne částka 28,50 Kč.
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Soubor lidových písní a tanců Ostravica slavil 55. výročí založení.

FOLKLORNÍ SOUBOR OSTRAVICA
POŘÍDIL K VÝROČÍ NOVÉ KROJE
FRÝDEK-MÍSTEK – Ladislav „Laco“
Bohuš nosívá v rubání v Důlním
závodě 3 fáračky a ve volnu při
vystoupení se souborem Ostravica
lidový lašský kroj. Dobře ví, že žádný
z těchto oděvů nevydrží věčně.
Proto letos vyřídil minigrant právě
na ošacení kolegů tanečníků – nové
nohavice, kopyca, bruncleky, kordulky, krpce.

Slovníček lidových oděvů
• nohavice – kalhoty z vlněného
sukna
• kopyca – vlněné soukenné
ponožky do krpců
• bruncleky – ﬂaušové podšívané pánské vesty s knoﬂíky,
prýmky a bambulkami
• kordulky – dámské vyšívané
vesty z černého sametu a ozdobných stužek
• krpce – tradiční obuv z hovězí
kůže
„Na šachtě se věci fasují, ale my
si je musíme pořizovat sami. A není
to nic laciného. Vždyť nohavice z bílého vlněného sukna z přírodních,
často ručně vyrobených materiálů
se mohou čistit pouze chemicky
za sucha, zkuste je uchovat více než
deset let čisté. Naše kroje obecně
máme docela staré, některé dvacet
let, podle toho vypadají,“ řekla

vedoucí Souboru lidových písní
a tanců (SLPT) Ostravica Monika
Škanderová.
Až na dvě tisícovky podle ní
vyjdou krpce, pár obuvi z kůže
hověziny. „Protančíte je za rok, nové
podražení a obšití stojí dalších
přibližně osm stovek,“ pokračovala
Škanderová s tím, že SLPT nyní čítá
jedenadvacet tanečnic, jedenáct
tanečníků a sedm muzikantů (až
na Bohuše s basou a Jaroslava
Kozáka s houslemi jsou to ženy).
A v letošním roce bylo docela důležité, jak vypadali! Ostravica totiž
slavila pětapadesát let od svého
založení. Nové lidové kroje tak představili při řadě vystoupení, z nichž
nejdůležitějšími se staly velké narozeninové koncerty na obecním úřadě v Kozlovicích a v kině v Místku,
kde je doprovázel soubor Valašský
vojvoda (slavící 45. výročí).
V srdcovkových krojích se ukázala
Ostravica též na haldách v Karviné,
kostelíku v Sedlištích, staré škole
v Kozlovicích či v kopcích na Grúni.
„Vytvářeli jsme s Lukášem Horkým
snímky pro obal našeho nového
cédéčka. Jsou výhradně černobílé
a fotograf na nich dokázal vytvořit
iluzi dob dávno minulých v beskydkých horách, tedy toho, co soubor
zaznamenává v písních a tancích
již pětapadesát let,“ zakončila
Škanderová.
Radek Lukša

Vánoční obyčeje
patří k životu Jozefa
Kovácse už od malička,
štědrovečerní večeře se
nesmí obejít bez kapříka
a pochoutek z domácí
zabijačky na Slovensku
KARVINÁ – Osobnost měsíce prosince vyhlášená Nadací OKD prožila své okamžiky slávy už v listopadu. Jozef Kovács se totiž objevil na vyhlašovní jejich cen
v karvinském kulturním domě
v minigrantové kategorii a stal se
Srdcařem roku 2015. Angažuje se
ve prospěch SŠ, ZŠ a MŠ Karviná
navštěvované hendikepovanými
dětmi. Pohovořil o nich i o vánočních svátcích.
Co vás motivovalo být
Srdcařem?
Víte, jsem už od dvaadevadesátého roku předsedou Místních pravicových odborů v OKD na lokalitě ČSM dnešního Důlního závodu 1. Vlastně od té doby pomáhám
druhým lidem, kteří to potřebují.
A od těchto aktivit nebylo daleko k tomu, pomáhat i dětem. Sám
mám čtyři dcery a sedm vnoučat. Jedna z dcer – Elvíra, která letos oslavila čtyřicítku – má
zrakovou vadu a chodívala svého
času do školy v Komenského ulici
v Karviné. Když jsem tam viděl ty
děti s hendikepy, rozhodl jsem se
udělat něco i pro ně.
Dá se říci, že být Srdcařem je
osud?
Tady vidíte, že pomáhat lidem
a dětem je můj osud, to asi ano!
Ale to, že bych byl Srdcařem,
to si až tak nemyslím. Srdcaři
s velkým S jsou pro mne všechny ty děti, které mi vybojovaly
i tu Cenu Nadace OKD. A proto jsem ﬁnanční částku ve for-

pracujeme na dalším srdcovkovém projektu.
Máte vzkaz pro potenciální Srdaře?
Určitě. Nechť se dívají kolem sebe,
určitě poznají, kde je zapotřebí pomoci a kde by mohli sami pomoci
s minigrantem Srdcovky od těžařské nadace. Je třeba toho ještě tolik udělat. No, a nebuďte na sebe
zlí, mějte se rádi!
Jak budou vypadat vaše Vánoce?
Zajisté krásně, jako každým rokem. Dárky máme s manželkou nakoupené pro všechny dcery i vnoučata, samozřejmě taky pro zeťáky.
V naší rodině ctíme vánoční tradice, neexistuje, že by nebyl čerstvý kapr. Krmíme si pašíka u rodiny na Slovensku, takže bude i zabijačka. Počítám se ke křesťanům,
do kostela jsem chodil i jako malý
ve východoslovenské Turni nad
Bodvou. Doma je vánočně nazdobeno nejen zevnitř, ale i zvenku,
manželka by to bez toho nepřežila.
Každé okno i balkón svítí, a i když
není venku sníh, máme nastříkaný alespoň ten umělý na sklech
sprejem. A nebudou chybět vánoční písničky a koledy. Veselé vánoce
a šťastný nový rok!
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Osobností prosince
je Srdcař roku 2015

Jozef Kovács coby porotce na letošním druhém ročníku Abilympiády.
mě šeku, která byla součástí
ocenění, věnoval právě opět dětem a celému kolektivu příspěvkové organizace Střední škola,
Základní škola a Mateřská škola,

Karviná. Předal jsem jí paní ředitelce Marii Filipcové při příležitosti Písničkování, vánočního veselí a zpívání pro děti.
Co vás nabíjí, dodává vám
energii?
Mám různorodé hobby včetně sportovní střelby a počítačů,
a především vnoučata. Právě tohle mne celý rok dobíjí. Zima bývá
pro mnohé depresivním obdobím.
Ale pro mne… Deprese? Co to je?
Velkou oporou je mi i má manželka Elvíra, se kterou jsem jedenačtyřicátým rokem.

Srdcař roku při vyhlašování Cen NOKD.

Zuzana Balická, Radek Lukša

Hornické jubileum se blíží
Příští rok uplyne čtyřicet let
od příchodu Jozefa Kovácse
do ostravsko-karvinského
revíru. Jeho prvním působištěm
se stala divize 21 podniku
VOKD. Účastnil se hloubení jam,
dělal později strojníka těžních
zařízení, provozního elektromontéra v Dole Doubrava.
Po útlumu této šachty zamířil
na ČSA, kde je dodnes. Kromě
funkce závodního inspektora
bezpečnosti práce vede místní
pravicové odbory.

Bylo těžké psát žádost
o minigrant?
Nebylo to tak složité, neboť když
se spojí tak dobrý kolektiv, jako
je na škole Komenského, a dá
hlavy dohromady, tak nic není
nemožné. Minigrant přispěl
k uskutečnění druhého ročníku
Karvinské Abilimpiády, soutěžní akce rozvíjející zručnost a manuální dovednosti postižených
dětí a mladých lidí. Akce se setkala s velkým úspěchem a ohlasem a už nyní s paní ředitelkou

Mikulášský turnaj ve znamení hornických bojů

Ladislav „Laco“ Bohuš s kontrabasem v muzice SLPT Ostravica.

Němajtě za zle, že zme pryšli k vám
Tak pojmenoval SLPT Ostravica
nové vánoční CD pokřtěné
na narozeninových koncertech
v Kozlovicích a Místku. Obsahuje
třicet písniček, ve kterých
na kontrabas hraje sborový Srdcař
Ladislav Bohuš. Nahráli je pod

vedením Jana Rokyty v ostravském rozhlasovém studiu. Disk
obsahuje zajímavý hudební materiál z rázovitého regionu, z kraje
hudebního skladatele Leoše
Janáčka na moravskoslovenském
pomezí.

DVOJÍ ADVENTNÍ PERMONÍK
KARVINÁ – Vyslyšte nás… Tak
pojmenovalo těžařskou nadací
podpořené sborové studio Permoník
dva adventní koncerty připravované
na sobotu 19. prosince do kostela
Povýšení sv. Kříže ve Fryštátě.
Uvede výběr z kompozice Adiemus
welšského skladatele Carla
Jenkinse. Mužský komorní sbor
vedený Zuzanou Widnicovou

vystoupí s klavíristkou Hanou
Šobrovou od 15 hodin. Představí se
rovněž vokální trio Nikita Lýsková,
Terezie Koudelková a Kateřina
Piechaczková. Sbor přátel zpěvu
v čele s Martinou Juríkovou pak
dostane prostor v 19 hodin. A nemá
chybět opět vokální trio – Eliška
Maňásková, Johana Juríková
a Alena Drozdíková.
uzi

OSTRAVA – Strojník těžního stroje vtažné jámy II/Sever stonavské šachty Julius Majerčák bojoval mezi veterány v kategorii do 100 kilogramů
gramů
na Mikulášském
ém
turnaji
pořá-daném MSK
Judo Karviná
jako za mlada.
Dokud
Tolik m
e
nenarazil
25. Mik dailí rozdali n
a
ulášské
na
dalšího
m
jehož se
účastnil turnaji,
čéesemáka,
o
a 30 vet i 135 dětí
havíře z rueránů.
bání Františkaa
Vlašice. Jubilejní
ejní
25. ročník největší
ětší juj
distické akce ve městě tak zažil
pravé hornické finále!
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Děti jako obvykle
zmydlily i čerta –
toho ostatně dělal
srdcovkovým judistům
bývalý pracovník z Dukly
Jiří Feber

Mikulášský turnaj probíhá také ve spolupráci s KSVČ Juventus.
„Judo
dělám
přibližně stejnou
dobu, jakou jsem
na šachtě, tedy třiccet let. Trénoval

Třicet let na šachtě
i na tatami
„Přepral mě… Musíme ale vzít
v potaz váhový i věkový rozdíl, já
mám pomalu šedesátku na krku,
Frantovi teprve bude pětatřicet.
Získal zlato, já stříbro,“ nechal se
slyšet Majerčák, který je držitelem 2. danu a dvou černých pásů.
Taktéž veteránského, ale ve svých
dvaatřiceti letech stále extraligového závodníka Baníku Ostrava,
jehož dostal v utkání o druhé místo, už porazil.

Julius „Julek“ Majerčák ve strojovně
severní lokality DZ 2.

jsem Baník Karviná, čtyřikrát mě
vyhlásili koučem roku. Bodoval
jsem na krajských přeborech extraligy v těžké váze. Ve veteránech sedmkrát vyhrál turnaj
ve Štramberku,“ líčil Majerčák,
jenž dříve razil u VOKD a pracoval v teplárně ČSM. Nyní
dělá na směny a v judu bojuje
ve veteránech.

rozhodl na 4:3, to bychom do něho
neřekli,“ komentoval průběh turnaje hlavní pořadatel Petr Rabas.
Ten fáral jako přípravář v Dole
Mír.
Neztratily se, jak Rabas upozornil, ani děti MSK Judo Karviná
včetně hornických. Bojovaly
jako o život, zúročili to, co je učili i kluboví veteráni. Pro nejmladší účastníky Mikulášského turnaje ostatně připravili nadílku,
na níž nechyběl čert. „Toho nám
dělal Feber. A tradice velí, že rohatý vždycky dostane od dětí nakládačku, taky že ho nakonec zmydlily,“ podotkl Rabas.
Mikulášský turnaj proběhl
na ZŠ Prameny, kde také MSK
Judo Karviná pravidelně trénuje.
A to pondělky, středy a pátky vždy
od 16.30. Od ledna tady také pořádá nábor nových judistů.
Radek Lukša

Neztratili se ani potomci
havířů
Medaile se však sypaly i dalším zástupcům MSK Judo Karviná spojeným se šachtou. Zlato si odnesl
v kategorii nad 100 kilogramů darkovský elektrikář Roman Bielczyk
(ten patří spolu s Vlašicem k oddílovým Srdcařům). Vysloužilý
horník z Dolu Dukla Jiří Feber
vyhrál kategorii do 70 kilogramů. „V družstvech zvítězilo české nad slovenským zásluhou bývalého vrtaře darkovské šachty Bronislava Szuscika. Dědek to

Strojník stonavské šachty bojuje
ve veteránské kategorii judistů.

