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Srdcovka: Nejúspěšnější nadační
program letos podpoří 54 záměrů
Celkem poslali uchazeči o Srdcovku
v roce 2018 sedmdesát projektů, což
bylo o čtyři více, než ve výzvě vyhlášené na rok 2017.
„Bohužel se však stalo, že někteří
noví Srdcaři pohořeli na špatně, případně neúplně vyplněné žádosti. Byť
byli i kreativní a chtěli podpořit zajímavé záměry. Za nové patrony neziskového sektoru jsme samozřejmě
rádi, proto jim doporučujeme vždy
žádost před podáním prokonzultovat,“ pokračovala Tůmová Blablová.
Úspěšným žadatelům se podle ní
projekty hodně povedly a správní
radu velmi zaujaly.
Spoustu neziskovek, stejně jako
jejich patronů, nadační tým i dobře znal. „Víme, že spousta z nich dělá
skutečně smysluplné věci,“ upřesnila administrátorka programu s tím,
že minigranty si zasloužilo tradičně
mnoho sportovních klubů či oddílů.
Většina jejich projektů přitom cílila
na aktivity pro děti a mládež. Nadační
podporu ale získaly i organizace handicapovaných či spolky zabývající se ochranou životního prostředí.
Celkem letos Nadace OKD na minigranty uvolnila částku 994152 koruny.

Patroni opět žádali
o minigranty
zejména na rozvoj
sportovní činnosti
či volnočasových
aktivit dětí a mládeže
v různých oddílech
a klubech
KARVINÁ – Správní rada těžařské
nadace vyhodnotila přijaté žádosti
o podporu v letošním roce a rozhodla, že Srdcovku dostane čtyřiapadesát patronů. Úspěšnost zaměstnanců OKD a Green Gas DPB působících v neziskovém sektoru získat minigranty pro své organizace
či spolky činila sedmasedmdesát
procent!
„Projekty našich žadatelů o minigranty jsou rok co rok lepší a opravdu kvalitní,“ sdělila administrátorka srdcovkového – mimochodem
nejoblíbenějšího nadačního – programu Kateřina Tůmová Blablová.

Projektů v programu Pro region uskutečňované v Dětmarovicích,
Doubravě, Frýdku-Místku, Havířově, Horní Suché, Karviné, Orlové,
Paskově, Staříči a Stonavě a letos
nově i ve Sviadnově a Žabni se těžařská nadace rozhodla podpořit třiaosmdesát. „Budou zaměřeny především na oblasti sociální pomoci, rozvoje regionu, trávení volného času
dětí či mládeže, na seniorské aktivity
i uskutečňování inovativních záměrů v podporovaných obcích a městech,“ popsala administrátorka tohoto programu Ladislava Poláková.
Na záměry v programu Pro region chtělo 148 žadatelů ve výzvě pro
rok 2018 dohromady téměř dvacet
milionů korun. „Bohužel nešlo vyhovět všem. Nicméně se v aktuálních výzvách sešlo opět mnoho nových žadatelů se zajímavými projekty. Ale i žadatelé, které
již tradičně podporujeme, nešetřili novými nápady,“ vysvětlovala Poláková. Uchazeči o grant využívali vylepšený systém podávání projektů a ve větší míře rovněž
možnost konzultací s nadačním
týmem.

FRÝDEK-MÍSTEK – Když byly Nadaci OKD
čtyři roky, začala si více všímat aktivních
zaměstnanců svých dárců, kteří se
ve volném čase věnují dobrovolně
a bezplatně činnosti v neziskové sféře.
Program pro ně pojmenovala po závěsu
těžní klece – Srdcovka – a patroni jednotlivých projektů se stali Srdcaři.
Zařadil se k nim i Milan Žabčík, jenž
pracuje jako požární technik v Hlavní
báňské záchranné stanici v Ostravě
a ve svém volnu už od dětství působí
ve Sboru dobrovolných hasičů (SDH)
Frýdek. „Naše spolupráce s nadací
OKD započala v roce 2013, který
byl pro náš sbor velmi důležitý.
Kvalifikovali jsme se na hasičskou
olympiádu do Francie a potřebovali
jsme zajistit nemalé finanční prostředky k přípravě a k samotné účasti.
Pomohl nám právě minigrant a my si
mohli splnit sen, který byl ozdoben
zlatou medailí,“ popisoval.
Za pomyslnou pupeční šňůru mezi
SDH Frýdek a Nadací OKD však Žabčík
označil soutěž v požárním útoku –
pojmenovaný ostatně O pohár Nadace
OKD – který se letos uskuteční už
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Nadace OKD pomohla oživit tradici hasičských soutěží

Srdcovkový patron frýdeckých dobrovolných hasičů Milan Žabčík.

popáté. „Podařilo se nám společnými
silami po dlouhých pětadvaceti letech
obnovit na území města Frýdek-Místek
tradici hasičských soutěží. Těžařská
nadace stála u jejího zrodu a je s námi
dodnes,“ prohlásil Žabčík.
Ten z postu trenéra mužského
sportovního týmu a velitele družstva

výjezdové jednotky SDH Frýdek
popřál těžařské nadaci, aby do budoucna nadále rozdávala úsměvy
a pomáhala plnit sny. „Jako se jí to
daří doposud. Málokomu se během
deseti let podaří odvést tolik práce,
jako tomu je u tohoto oslavence,“
zakončil.

Heřmánek: Služby se zkvalitnily teprve
se získáním prvního grantu
zařízení tohoto druhu v tuzemsku) pro
mladé lidi ve věku od osmnácti do šestadvaceti let, kteří po dosažení dospělosti
opouštějí dětské domovy, diagnostické
a výchovné ústavy, odcházejí od pěstounů či rodin ohrožující jejich vývoj.
„Pomocnou ruku jsme podali už více
než tisícovce těchto klientů,“ podotkl
Sporysch.

Před deseti lety Heřmánek zprovoznil
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
sloužící dětem ve věku od tří do osmnácti let,
které byly odebrány z rodin kvůli nedobrým
situacím (týrání, zneužívání, konﬂikty, alkoholismus či narkomanie rodičů), a jimž hrozilo umístění do ústavní výchovy. „Poskytli
jsme bezpečný úkryt téměř čtyřem stovkám
takových dětí,“ dodal jeho ředitel.

Přehled organizací a projektů podpořených v roce 2018
Název organizace

Název projektu

Vodní záchraná služba ČČK Ostrava, pobočný spolek
Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu
v Horní Suché
Baník OKD Doubrava, z.s.
Český kynologický svaz ZKO Havířov - Bludovice - 038
ADAM - autistické děti a my, z.s.
Myslivecký spolek Václavovice u Frýdku-Místku, z.s.
SPMP ČR pobočný spolek Karviná

15. ročník XTREME TRIATLON BRUŠPERK

Pavel Sporysch, ředitel Domova na půli cesty Heřmánek v Karviné.

Dětský den- vítání prázdnin 2018

Světelná tabule - ukazatel času a skóre
Zlepšení zázemí klubovny
Sportovní kroužek pro děti s autismem
Děti baví nejvíce krmit v lese zajíce
Poznáváme krásy a řemesla naší vlasti
Studijní seminář sloužící k rozvoji a výuce dětí a mládeže se
Karate Silesia Opava, z.s.
zaměřením na bojové umění-KARATE-DÓ stylu Shotokan Silesia Gasshuku-2018
Bílá holubice z.s.
Výjezdní terapeutický workshop
Moravskoslezský klub judo Karviná
Volný čas dětí táborová a turistická činnost
Sportovní klub Slezan Orlová
VOLEJBAL - NÁŠ ÚSPĚŠNÝ SPORT
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Třanovice
Bezpečný sport
Tennis club Karviná
Tenisová škola mládeže
HbK Karviná
Hokejbal pro všechny
TJ Sokol Palkovice
Cvičná tenisová zeď víceúčelového hřiště TJ Sokol Palkovice
FK Baník Albrechtice
Albrechtický fotbalový kemp
Tělovýchovná jednota Sokol Staříč
Singletrail Naučná stezka Staříč
Horolezecký oddíl Beskyd Karviná,z.s.
Horolezecké soustředění v Českém ráji
Myslivecký spolek Karviná Staré Město
Obnova krmelců a posedů
Letní tábor na podporu rozvoje mládežnických družstev
Sdružení sportovních klubů Vítkovice
oddílu národní házené SSK Vítkovice
Český kynologický svaz ZKO Horní Suchá - 021
Sportovní vybavení ZKO Horní Suchá
ADRA, o. p. s.
Tandem VII
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Volnočasové aktivity místní organizace Mor. Ostrava, Svazu
místní organizace Moravská Ostrava
tělesně postižených v ČR v r.2018
Rugby Club Havířov, zapsaný spolek
Beach rugby Havířov 2018
Rehabilitační víkendový pobyt pro osoby s mentálním postiSPMP ČR pobočný spolek Haviřov
žením v horském prostředí /Hotel Excelsior-Horní Lomná/
40 lat SPMP Havířov
Voltiž Duha z.s.
Srdcaři míří do Prahy
1.BFK Frýdlant n.O.
Chceme fotbal dobře hrát, fotbalový kemp nám má co dát.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Karviná-Hranice Mikulášské uzlování
Pionýr, z. s. - 3. pionýrská skupina Orlová
Letní vodácký tábor Řepice na Otavě
DON BOSKO HAVÍŘOV o.p.s.
Tréninkové překážky a žebříky
Český kynologický svaz ZKO Karviná - Hranice - 016 Osvětlení cvičební plochy
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petrovice
110 let Sboru dobrovolných hasičů v Závadě
- Závada
NADĚJE pro všechny, z. s.
Poznáváme svoji vlast
Gymnastika M&E Havířov, z.s.
Oddílové oblečení pro děti a trenéry
FBC Český Těšín, o.s.
Těšínská ﬂorbalka
Junák - český skaut, středisko Evžena Cedivody Karviná, z. s. Letní tábor 2018- Neznámé světy
Sportovní Klub Lapačka - občanské sdružení
Vybavení areálu novými lavičkami a stoly
5. ročník soutěže v požárním útoku Velká cena FrýdkuSH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Frýdek
Místku - O pohár Nadace OKD
SPORTOVNÍ KLUB KARVINÁ z.s.
Materiální vybavení hokejových družstev SK Karviná
Sbor dobrovolných hasičů (Orlová - Město)
Kdo saje, ten jede
Klub stolního tenisu a plavání Karviná, z.s.
Stolní tenis dětem a mládeži v Karviné
Realizace zpevněné plochy pod pergolami pro posezení
Tělocvičná jednota Sokol Polanka nad Odrou
účastníků sportovních, kulturních a společenských akcí
1. SFK Havířov, z.s.
Letní ﬂorbalové kempy v přírodě
Spolek POSEJDON
Vodácké závody s přilbou
Benjamín Orlová, z. s.
O.K. Dny pro rodinu
SURVIVAL & KUNG FU CLUB KARVINÁ, z.s.
DRAGON CAMP for DRAGONCUP 2018
Sdružení rodičů při Základní škole, Školní 246,
Školní akademie
Petřvald
1.FBC Karviná
Jarní víkendový ﬂorbalový kemp v podhůří Beskyd
TJ Sokol Myslík
Sportovní vybavení pro TJ Sokol Myslík
Městský sportovní klub Orlová, příspěvková
BeeBall ve školkách a školách
organizace
Parkinson-Help z.s.
Setkání parkinsonků
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Albrechtice
Nové vybavení pro mladé hasiče
Sbor dobrovolných hasičů Havířov Město
Přes překážky bez obav
SDH Stonava
Výbava výjezdové jednotky

Druhá šance pro projekty:
Soutěž na sociální síti NOKD
KARVINÁ – Deset tisíc v minigrantu
Srdcovka, čtyřicet tisíc korun pro projekt
v programu Pro region. To je nabídka
Nadace OKD v soutěži vyhlášené
od středy 21. března na sociální síti
Facebook. Jmenuje se Lajkni projekt
2018 a běží do úterý 27. března.
„Stejně jako vloni jsme se rozhodli
dát dobrým záměrům druhou šanci
získat podporu. Jde v podstatě o druhé
kolo výběru projektů, v němž místo naší
správní rady rozhoduje o podpoře přímo
veřejnost,“ říká členka nadačního týmu
Kateřina Tůmová Blablová.
Princip soutěže podle ní spočívá
v takzvaném lajkování (označování

oblíbených příspěvků) na Facebooku.
Vítězem se stane ten, kdo získá nejvíce
modrých symbolů ruky s palcem nahoru.
Na facebookový proﬁl nadace se dá
vstoupit z jejího webu www.nadaceokd.cz.
„Oslovili jsme organizace, které
nebyly v prvním kole úspěšné, ale
měly své projekty obsahově i formálně
v pořádku. Jejich seznam je na našem proﬁlu i webu. Můžete vybírat,“
vyzývá Tůmová Blablová. Loňskými
vítězi soutěže jsou pejskaři z Horní
Suché se 162 lajky (pořídili výcvikové
pomůcky) a ﬂorbalisté z 1. SFK Havířov
s 1000 lajky (uspořádali kemp pro děti
a mládež).

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
VZPOMÍNÁME
„Chybí mi Tvůj úsměv, chybí
mi Tvůj smích,
chybí mi všechno, co bylo
Tvé, kéž bys tu byl...“
Dne 11. března 2018 uplynulo již 14 let, kdy
při otřesu na Dole Lazy zahynulo 7 horníků,
mezi nimi i můj druh, tatínek 3 dětí, pan
Štefan IVAN z Karviné-Hranic.
Zároveň dne 29. března vzpomeneme jeho
nedožité 49. narozeniny. S láskou a úctou
vzpomínají a nikdy nezapomenou družka
Monika, syn Dominik, Jiří a rodina Kurillova.
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KARVINÁ – Cenu kvality ČR v sociální péči
za nejkvalitnější službu poskytovanou
lidem ohroženým sociálním vyloučením
získal Dům na půli cesty Heřmánek
v Karviné. Jeho ředitel Pavel Sporysch
přiznal, že bez pomoci těžařské nadace
by k tomu sotva došlo.
„V době, kdy se nám podařilo získat
první podporu z Nadace OKD, bylo
poskytování našich služeb v podstatě
teprve stále v plenkách. Jediné, čeho
jsme měli dostatek, byla velká chuť a odhodlanost starat se o mladé lidi v nouzi.
Naopak nám chybělo dostatečné zázemí,
vybavení pokojů, společných prostor
i dílen. Nemluvě o systematickém ﬁnancování provozu,“ upřesnil Sporysch.
Od okamžiku, kdy Heřmánek získal
grant Nadace OKD, se vše změnilo k lepšímu. „Kromě podpory samotného chodu našeho zařízení jsme díky tomu mohli
uskutečnit nespočet dalších projektů.
Vytvořili jsme například nové dílny, vybudovali zahradní altánek, zrenovovali naši
tréninkovou kuchyni, kde se klienti učí
vařit,“ popisoval ředitel.
Heřmánek začal provozovat nejprve
Dům na půli cesty (jedno z prvních dvou
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„Nad hlavou mu ptáci pěli,
svoji píseň nedopěli.
Loučení žádné, nezbyl čas,
jen velkou bolest nechal jsi
v nás. Vzpomínky na Tebe
v srdcích si zachovají, kdo rádi Tě měli,
tak jako my, stále vzpomínají.“

Dne 20. 3. 2018 jsme vzpomněli
5. smutné výročí úmrtí našeho manžela, syna, tatínka, dědečka, tchána,
bratra, švagra a strýce pana Vlastimila
Bečky, dlouholetého pracovníka Dolu
ČSM, který zemřel ve věku 59 let.
Za vzpomínku děkuje manželka Ludmila
s rodinou.
OZNÁMENÍ
Dnes píšeme slova
nejtěžší a s bolestí v srdci
oznamujeme všem
příbuzným, přátelům
a známým, že nás navždy
opustil náš drahý manžel, tatínek,
dědeček, bratr, švagr a strýc pan Valter
Grygar. Zemřel po dlouhé nemoci
17. března 2018 ve věku nedožitých
79 let. Za tichou vzpomínku děkují
manželka Milada a synové Roman,
Jaromír a Marek s rodinami.

