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STŘÍPKY Z RADNICE
Vážení a milí spoluobčané,
blíží se období prázdnin a dovolených,
vytouženého odpočinku a období společných, nejen rodinných zážitků. Přeji Vám
jménem svým i jménem všech pracovníků úřadu, abyste letošní dovolenou prožili v pohodě a ve zdraví, ke své spokojenosti a načerpali hodně sil a energie pro
další období. Dětem pak přeji prázdniny
plné nevšedních zážitků.

ření min. vláken 25 378,00 Kč, obědy pro
dobrovolníky 12 007,00. Hasiči SDH Karolinka odpracovali dobrovolně bez nároku
na mzdu objem 700 hodin, za což jim patří
velké poděkování a rovněž dobrovolníkům,
kteří přišli pomoci při úklidu zdarma, i když
k mému velkému zklamání přišlo tak málo
z celého města a vzhledem k počtu dětí ve
škole, bylo jich pouze 10. Poděkování taktéž
patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
starostka podíleli na této akci. Nemalé poděkování
patří Městysu N.
Hrozenkov a ZŠ
Nový Hrozenkov,
kteří nám poskytli
na zhruba 3 týdny
prostory k výuce
pro vyšší stupeň,
děti nižšího stupně
byly rozděleny do
prostor ZŠ, které nebyly min. vlákny zasaženy. Bez vzájemné pomoci bychom
tuto akci v tomto
objemu finančních
prostředků a v tak
krátkém
časovém
intervalu,
nezvládli.
Vyúčtování odstranění mineMnohokrát
všem
děkujeme.
rálních vláken v ZŠ a MŠ Kastarostka
rolinka
Celkové náklady na úklid školy mokrým způsobem vlastními silami činily Poděkování hasičům při zása308 954,00 Kč oproti původně nabíze- hu v Bzenci
Velké poděkování patří hasičům JPO
né částky profesionální firmou v objemu
1 000 000,00 Kč. Čisticí prostředky činily II Karolinka při zásahu požáru v Bzenci.
8 449,00 Kč, doprava dětí do ZŠ N. Hrozen- Jednotka byla povolána v sobotu 26. 5.
kov 27 720,00 Kč, mzdy na úklid 45 200,00 2012 a setrvala až do pondělí. Naši hasiKč, malování 190 200,00 Kč, kontrolní mě- či odpracovali 250 hodin. Byla to určitě
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dobrá, ale tvrdá zkušenost z jiného druhu
požáru na tzv. Sahaře. Možná jste průběh
sledovali ve sdělovacích prostředcích televize či rozhlasu, ale být přítomni přímo
v akci, jen těžko se to dá popsat. Jsem
moc ráda, že jsem měla možnost se podívat přímo v lokalitě tohoto požáru, vidět
pracoviště krizového štábu, vidět přímo
zásah. Naše jednotka si vedla velmi dobře
a obdržela poděkování od paní ředitelky zlínského záchranného sboru a pana
hejtmana zlínského kraje. Více v příštím
čísle zpravodaje. Další informace včetně
fotogalerie můžete zhlédnout na našich
webových stránkách města www.karolinka.cz nebo přímo na stránkách SDH Karolinka www.hasicikarolinka.xf.cz.
starostka

Ocenění – Student Zlínského
kraje
Ve čtvrtek 14. 6. 2012 na Vsetínském
zámku za slavnostní atmosféry a zástupců zlínského kraje včetně hejtmana pana
Stanislava Mišáka převzal Jan Gášek,
student 9. ročníku ZŠ a MŠ Karolinka,
toto ocenění. Dosáhl nejen krásných studijních výsledků ve škole, ale především
svou pílí v požárním sportu reprezentoval Českou republiku, kde získal zlatou
medaili za Českou republiku v požárním
sportu. Srdečně tímto Honzovi gratulujeme a přejeme, aby ve svém osobním
životě, ale i ve sportu, dosáhl co nejvyšších výsledků, dále přejeme hlavně zdraví
a osobní spokojenost. Poděkování rovněž
patří rodině, která Honzíkovi vytváří zázemí i finanční podporu. Více na stránkách školy http://www.zskarolinka.cz.
starostka
pokračování na str. 2
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STŘÍPKY...
pokračování ze str. 1

Pietní akt u památníku
na Jaseníkové

Účastníci pietního aktu

Při příležitosti osvobození Karolinky se konal 4. května 2012 vzpomínkový akt na oběti z druhé světové války
u památníku na Jaseníkové. V tomto
článku si krátce připomeneme, proč
je památník obětí právě na Jaseníkové: „Pro obyvatele pasek na Jaseníkové
byl tragickým dnem 5. leden 1945, kdy
Závěrečný seminář účastníků
Univerzity třetího věku (U3V)
Dne 25. května 2012 se sešli účastníci
U3V v prostorách základní školy a obdr-

příslušníci oddílu SS pro zvláštní určení z Rožnova pod Radhoštěm a němečtí
financi obklíčili domek čp. 753, ve chvíli, kdy se tam zdržoval partyzán Pavel
Bitala. Příslušníci SS zastřelili majitele
domku 83letého Jana Orsága, jeho syna
Bohuslava Orsága a postřelili Marii
Orságovou, která se pokusila z domku uniknout, a později v nemocnici
ve Vsetíně zranění podlehla. Syn Marie
Orságové, partyzán Pavel Bitala, z obklíčeného domku uprchl, přičemž zastřelil dva německé příslušníky. Prázdný domek Němci zapálili. Lesní dělníci,
kteří pracovali v nedalekém lese, byli
i s hajným Josefem Leskovjanem zatčeni a odvezeni do Rožnova, kde byli
po 8 dnů vyšetřováni příslušníky SS pro
podezření, že napomohli Pavlu Bitalovi
k útěku. Hajný Leskovjan (*2. 3. 1900
+10. 9. 1969), který skutečně partyzánům a osobám pronásledovaným gestapem pomáhal, byl potom sledován…“ Německá okupace 1939–1945 Ladislav
Baletka 1998.
(redakce)

níci U3V (Bambuchová Věra, Cvan Petr,
Herynk Slavomil, Jílek Vítězslav, Juračáková Bronislava, Lukáčová Jarmila, Orságová Lenka, Provázková Rozálie, Rapantová

Vídeň má své kouzlo
Dne 7. června 2012 se zúčastnili žáci
Základní školy Karolinka spolu s účastníky U3V (univerzity třetího věku) zájezdu
do Vídně. Během jediného dne měli možnost poznat žáci a dospělí to nejkrásnější
a nejzajímavější, co nabízí hlavní město

U3V Karolinka a její příznivci

Rakouska. Po příjezdu do Vídně jsme
absolvovali autobusový okruh městem
po třídě Ring, při kterém jsme spatřili budovu Uranie, Kursalon, Operu, Hofburg,
Parlament, Dvorní divadlo, Rathaus, Universitu, Votivkirche, Justiční palác, Veletržní palác a budovu Secesion. V zámku
Schönbrunn jsme si prohlédli čestné nádvoří, Egyptský obelisk, Římské ruiny,
Neptunovu kašnu a Gloriet. Po návratu do centra jsme se prošli Hofburgem,
Albertinským náměstím, Korutánskou
třídou. Navštívili jsme Dóm sv. Štěpána,
zastavili jsme se u Orloje a prošli pěší zónou. Závěr dne jsme strávili v zábavném
parku Prater. Pohled na Vídeň z obřího
kolo Riesenrad je nezapomenutelný.
Děkujeme CK Valaška za výtečné služby a průvodci panu Vojtěchu Formánkovi
za vyčerpávající informace o Vídni.
Mgr. Marta Klimentová
Mgr. Bohumila Václavíková

Zástupci VŠB - TU Ostrava, vedení Města Karolinky a účastníci U3V

želi hodnocení svých seminárních prací.
Vše proběhlo v příjemné atmosféře za přítomnosti zastupitelů VŠB - TU Ostrava,
HGF (prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc., Ing.
Martina Polášková, Ing. Vojtěch Václavík,
Ph.D.), vedení města Karolinky (Marie
Chovanečková, Bohumil Rožnovják, Mgr.
Bohumila Václavíková), vedení Základní
školy Karolinka (Mgr. Petr Muroň), účast2

Božena, Řeháková Jarmila, Řičičář Ladislav, Švachová Libuše, Václavík Vojtěch,
Václavíková Bohumila, Vítková Věra, Žárská Marie, Žárský Pavel).
Vedení města Karolinky děkuje všem
studentům U3V za vzorný přístup ke
studiu a přeje jim úspěšné vykročení do
dalšího akademického roku 2012/2013.
Mgr. Bohumila Václavíková

Setkání na Ztracenci
Při příležitosti 67. výročí ukončení
druhé světové války a uctění památky
obětí osvobozeneckých bojů v prostoru
Javorníků se jako každoročně i letos konalo u památníku Tří křížů setkání na Ztracenci. Akce proběhla v neděli 13. května
2012. I navzdory posmutnělému počasí se
setkání zúčastnili hosté ze širokého okolí, především zástupci jednotlivých obcí,
příslušníci armády a hasičských jednotek.
Celé setkání stejně jako každý rok inicioval a organizoval Okresní výbor Českého
svazu bojovníků za svobodu.
(redakce)
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OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM
ROKEM 2011/2012 V ZUŠ
KAROLINKA
Ani jsme se nenadáli a je za námi další školní rok. Jako vždy byl pro činnost v ZUŠ
Karolinka velice bohatý.
Vyučování v naší škole probíhalo ve čtyřech oborech: hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém a naši školu
navštěvovalo celkem 490 žáků.
Uskutečnila se celá řada koncertů – k Mezinárodnímu dni hudby, podzimní koncert,
pěvecké koncerty, adventní, vánoční a novoroční koncerty, jarní koncert, koncerty rodin,
nejmladších žáčků i žáků I. stupně, čekají nás
ještě dva absolventské koncerty a v červnu
pak ještě společný koncert se ZUŠ Bystřice
pod Hostýnem na zámku.
Naše škola také dlouhodobě úspěšně spolupracuje s konzervatoří P. J. Vejvanovského
v Kroměříži, jejíž profesoři i žáci k nám několikrát do roka rádi přijíždějí koncertovat.
V tomto školním roce probíhalo také několik soutěží. Na okresní pěvecké soutěži získaly 1. místo v 0. kategorii Martina Ježíková
a 1. místo v 1. kategorii Vendula Tomanová
s postupem do krajského kola. Druhá místa
obsadili: Karolína Šestáková, Míša Kocurková, Veronika Obadalová, Jan Havel, Jan
Koňařík a Kamila Valigurová ze třídy p. uč.
M. Havlové ml. V kategorii komorní zpěv
obsadilo 1. místo v I. kategorii duo Anna
Jochcová a Míša Kocurková a 1. místo ve II.
kategorii trio Martina Hoduláková, Marie
Vašutová a Jitka Kysučanová také s postupem do krajského kola. V krajském kole
obsadili výše uvedení soutěžící 2. a 3. místa.
Dále se letos uskutečnila soutěž v oboru dechových nástrojů. I tam byli naši žáci úspěšní. Dvě druhá místa získali Pavel Ohryzek
(trubka) a Zuzana Sedláčková (lesní roh) ze
třídy p. uč. Miroslava Václavíka.
První místo s postupem do krajského
kola vybojovala Veronika Tauberová ve hře
na zobcovou flétnu. Dvě třetí místa obsadily Daniela Pavelková (zobcová flétna)
a Věra Bařáková (příčná flétna) ze třídy
p. uč. Petra Mužíka.
Také cimbálová muzika pod vedením
p. uč. Evy Mužíkové postoupila do krajského
kola do Napajedel, kde získala čestné uznání. Okresní soutěžní přehlídky se zúčastnily
dívky tanečního oboru, ze třídy p. uč. Alice
Veitové, kde získaly ocenění za kostým.
Na soutěži elektronických klávesových
nástrojů Konfrontace v Karviné Martina JeMĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

žíková ze třídy p. uč. Zdeňka Dvořáčka obsadila 1. místo, Václav Ohryzek místo 3.
Pěvecký sbor SAKUMPIKUM na soutěži
Chrám i tvrz získal 3. místo.
Na podzim tradičně proběhla Martinská
procházka se světýlky, Živý Betlém, loutková pohádka s Mikulášem, v květnu se konala
soutěž „Karolinka hledá superstar“, čestným
předsedou poroty byl opět Michal Hudček.
Koncem května jsme v naší škole přivítali
pěvecké sbory na již tradičním Karolinském
sborovém zpívání.
Pokračuje také velmi pěkná spolupráce s jednotlivými mateřskými školkami, se
ZŠ Turkmenská Vsetín a ZUŠ Bystřice pod
Hostýnem.
Mimořádně aktivní byl letos výtvarný obor díky učitelkám Haně Koňaříkové,
MgA. Marii Poláškové Ph.D. a Jarce Frydrychové. V listopadu proběhla první vernisáž
s názvem OKA-MŽIKY, dále jsme vyhlásili
2. ročník krajské výtvarné soutěže LETEM
SVĚTEM – Světla a stíny 2012, do níž se zapojilo cca 15 různých škol z celého Zlínského
kraje. Slavnostní vyhlášení výsledků a vernisáž proběhne 8. června, předsedou poroty je
akademický malíř Jiljí Hartinger. Další pěkná vernisáž se uskutečnila 1. května v Karlovském muzeu a měla název POTULNÍ
KEJKLÍŘI. A v pátek 1. června nás čeká ještě
vernisáž absolventů výtvarného oboru spojená s vystoupením žáků hudebního oboru.
Všichni studenti výtvarného oboru, kteří
letos skládali přijímací zkoušky na střední
nebo vysoké školy, byli přijati.
Také taneční
obor pod vedením p. uč. Alice
Veitové po celý
školní rok pilně pracoval,
účastnil se různých koncertů
a vystoupení.
Vyvrcholením
jejich
práce
opět bude slavnostní závěrečné vystoupení
ve Valašském

národním divadle ve čtvrtek 14. června
v 18,00 hod., kde se představí všechna oddělení. Vystoupení všech dětí tanečního
oboru se pravidelně setkává s velmi příznivým ohlasem a dík tedy patří nejen p. uč.
Alici Veitové, ale také p. Marii Chovanečkové. Tancovat na divadelních prknech je pro
děti každoročně velkým svátkem a velkou
motivací do další práce. Starší žákyně tanečního oboru se zapojují aktivně i do dalších akcí ZUŠ. Propůjčují svůj hlas při loutkových pohádkách a také jako pohádkové
bytosti připravují pro rodiče s dětmi pohádkový les, který se letos uskutečnil v neděli
27. května odpoledne pod vedením p.uč.
Veitové a za pomoci p.uč. Koňaříkové.
Literárně dramatické oddělení se také
velmi slibně rozvíjí. Paní uč. Dana Šipulová
má na starosti menší děti, p. uč. Karel Štefl
ty starší. Na závěr školního roku se představili mladší žáci z 1. a 2. ročníku v pohádce
„Jak krtek ke kalhotkám přišel“ a ti starší ze
3. a 4. ročníku nacvičili představení „O slunečné panence a dešťovém panáčkovi“.
Ti nejstarší pod režijním vedením p. uč.
Štefla, připravili velice pěkné představení
pro menší děti s názvem „Tygřík Petřík“.
Shlédli ho děti z MŠ Karolinka, Velkých
Karlovic, Halenkova a 1. - 5. třídy ZŠ Karolinka, Velkých Karlovic a Halenkova. Domlouvá se i vystoupení pro Nový Hrozenkov a vystoupení pro ZŠ Fryšták koncem
června.
Činnost Základní umělecké školy Karolinka se neustále rozšiřuje, rozvíjí a prohlubuje se i spolupráce mezi jednotlivými obory.
Na závěr bych chtěla poděkovat zřizovateli městu Karolinka, s nímž velmi dobře spolupracujeme, dále všem učitelům za jejich
práci, žákům i rodičům. Všem přeji příjemné prázdniny a se všemi se těším na shledanou v novém školním roce 2012/2013, kdy
naše škola oslaví 20. výročí svého trvání.
Martina Havlová
ředitelka ZUŠ Karolinka
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POHLED DO KALENDÁŘE
Pohled do kalendáře naznačuje, že do konce čtvrtletí máme ještě celý červen, ale
duben a květen přinesly do školního života tolik nového, že nezbývá, než se s tím
karolinské veřejnosti „zatepla“ svěřit. Děláme to ostatně i průběžně na webových
stránkách www.zskarolinka.cz.

Den s Policií ČR pro MŠ

Vyučování zeměpisu tradičně doplňujeme přednáškami s cestovateli. Žáci se
seznamují se současnou podobou tváře
Země a života jejích obyvatel. Cestovatel
M. Císař tentokrát přiblížil starším dětem
pestrobarevný svět Jižní Ameriky.
Dobré zkušenosti s doplňováním znalostí z historie máme s agenturou Pernštejni. Ti tentokrát přivezli představení o renesančním vojenství 16. století, a protože
dovedou zapojit do děje řadu přihlížejících
i aktivně, měli také tentokrát velký úspěch.
Šesťáci si ověřovali, že jejich vědomosti
o pravěku ještě zdaleka nejsou úplné,
na výukovém programu v zámku
Kinských ve Valašském Meziříčí. Sami
si mohli chvíli zkusit žít nejen v době
kamenné, ale i v té bronzové a železné.
Vyzkoušeli si, jak se rozdělával oheň, drtilo obilí nebo vrtaly kameny. Přesunovali se z období do období díky výborné
paní průvodkyni s velkou lehkostí. Spolu
s děvčaty z deváté třídy pak na odlehčenou poznávali valašská strašidla v netradičním muzeu. Vidět karlovského draka,
setkat se s vodníkem z Jarcové nebo Polednicí, to byl pro mnohé zážitek. Muzeum najdete v tzv. Domečku, který funguje
v bývalé ZŠ Fibichova.
Čtvrťáci si na dopravním hřišti ZŠ
Trávníky ve Vsetíně v simulovaném
silničním provozu při jízdě na kolech vy4

zkoušeli své teoretické znalosti předpisů
prakticky. Všichni úkoly zvládli. Jedná
se o každoroční náplň dopravní výchovy
v tomto ročníku.
V hodině angličtiny zase připravili dárky pro maminky. Tentokrát Dnu matek
říkali Mother’s day. Maminkám to určitě
nevadilo!
V semetínském centru volného času
ALCEDA Vsetín, v tzv. Hájence, strávili
zajímavý den žáci 6. třídy. Ze všech lehčích
i těžších aktivit, vykonávaných pod do-

hledem zkušených instruktorů, je nejvíce
zaujala lezecká stěna. Mluvili o ní s nadšením téměř všichni.
Cyklus o etických otázkách všedního
dne uzavřela pro letošní školní rok – tentokrát v 7., 8. a 9. třídě – lektorka zlínského
Centra pro rodinu.
Osmákům věnoval svůj čas také pracovník Úřadu práce Vsetín. Přinesl jim cenné
informace o možnostech profesní přípravy
v našem okrese. Vždyť už za rok o tomto
čase budou mít za sebou přijímací řízení
na střední školy. Jejich rozhodování určitě nebude lehké už s ohledem na možnost
budoucího zaměstnání.
Samozřejmě zbyl čas také na kulturu.
Pro malé diváky zahrála ZUŠ Karolinka
Tygříka Petříka. Děti přišly z představení
spokojené. Je třeba ještě nějaké další hodnocení?
Tragická láska Romea a Julie dojímá diváky už více než 400 let. V podání
studentů Masarykova gymnázia Vsetín
viděli žáci 2. stupně dobovou, přesto
svým způsobem aktualizovanou divadelní hru. V titulní roli vynikl někdejší
žák naší školy Štěpán Pospíšil. Možná,
že si při scénách ze šlechtického dvora
vybavili někteří osmáci a deváťáci svůj
letošní závěrečný věneček po tanečním
kurzu. Etiketa a noblesa určitě nepatří jen
do doby Shakespearovy!
Sportovní aktivity v každém školním
roce umožňují naši školu prezentovat
i mimo okruh města. Na regionálním
přeboru v šachu získal Jirka Ptáček, žák
druhé třídy, titul přeborníka okresu ve své
kategorii. Blahopřejeme! Ze zajímavých
výsledků uvádíme 4. místo ve skupině
v okresním kole minikopané.

Renesanční vojenství spolu s Pernštejny
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Družstvo starších žáků v krajském kole
Poháru rozhlasu v Uherském Hradišti

Do závěrečných bojů tak starší žáci nepostoupili. Vše si ale žáci školy vynahradili v lehkoatletickém Poháru rozhlasu,
když se do okresního kola probojovali
kromě starších také mladší chlapci. Pro
ty ovšem už okres zůstal konečnou, zatímco jejich starší spolužáci postoupili
do krajského kola v Uherském Hradišti.
Šesté místo družstva v takové konkurenci
potěšilo celou školu, navíc skok do výšky vyhrál Jan Gášek výborným výkonem
178 cm! Pochvala patří celému družstvu
za vzornou reprezentaci školy.
Skromný a pracovitý Honza se navíc dočkal také ocenění za mimořádné úspěchy
v mimoškolní činnosti. Když se stal loni
v červnu ve své kategorii mistrem světa v požárním sportu, tleskal mu stadion v ruském
Petrohradu. Nyní mu tleskáme my všichni.
14. června 2012 na vsetínském zámku bude
mezi několika dalšími oceněnými žáky vybranými z celého Zlínského kraje!
Vraťme se zpátky do školních lavic. Sedmáci v rámci projektu z angličtiny zpracovali témata Farma, Mořský svět, Lidské
tělo a Moje město.
Nejsložitější akce nás čekala ve druhé
polovině května. Žáci 5. a 9. ročníku se
stali prvními, kteří byli prověřeni v rámci
generálního (celoplošného) testování
z matematiky, českého a anglického jazyka.
Testy proběhly v souladu se zadáním
a pokyny České školní inspekce. Nejsnazší
se dětem zdály pochopitelně testy z rodného jazyka, nejvíce problémů neměly s matematikou, jak předpokládaly, ale s angličtinou. Do budoucna bychom rádi rozšířili
počet počítačových pracovišť v učebně IT
tak, aby se při dalších testech nemusely třídy dělit. Projekt už byl načrtnut.
Všechny akce mají v pozadí neviditelnou přípravnou práci zainteresovaných
učitelů, někdy i zapálených trenérů. Když
funguje i vstřícnost rodičů a jejich spolupráce, výsledky se dostavují. Je důležité
na to nezapomínat a všechny podobné
aktivity podporovat a docenit.A co naše
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

mateřinka? Naše tamní učitelky uplynulé
období popisují takto:
>> S příchodem jara jsme tradičně vynesli „Morenu“ a užili si Velikonoc, svátků jara. V rámci měsíce bezpečnosti jsme
pozvali do MŠ zástupce Policie ČR, kteří
dětem předvedli své vybavení a poučili je o důležitosti práce pro nás všechny.
Následovala exkurze v hasičském domě
s ukázkami techniky. Šli s námi i prvňáčci.
Při malém zásahu dětí s hadicemi jsme vykouzlili i duhu!
Koncem měsíce dubna proběhl zápis
do MŠ pro školní rok 2012/2013. Podle
kritérií bylo přijato 17 nových dětí, ale
i přes navýšení kapacity bylo ještě 6 uchazečů odmítnuto.
Týden po druhé květnové neděli patřil
nejen kouzelníkovi, ale především maminkám našich dětí. Společně jsme se sešli
a poprvé vystoupili v sálu ZUŠ s připraveným programem. Včelky, Berušky i Motýlci se předvedli, jak nejlépe uměli. Odměnou jim byl velký potlesk a radost v očích
rodičů.
Ve spolupráci se ZUŠ zahrály děti dramatického oboru pohádku „Tygřík Petřík“.
Hudební oddělení předvedlo své nástroje,
kterými nás podpořilo. Zapojili jsme se
do výtvarné soutěže ZUŠ „Letem světem“.
Také jsme navštívili místní knihovnu a besedovali nad oblíbenými knihami.
Pro téma voda na planetě Zemi jsme
zvolili exkurzi na vodním díle Stanovnice
s nejstaršími dětmi. Provázel nás a na všetečné otázky odpovídal pan hrázný.
V závěru školního roku oslavíme Mezinárodní den dětí oblíbenou hrou „Hledání
sladkého pokladu“ a pěším výletem k „Balatonu“, kde jsme se loni cítili jako na pláži
u moře. Plánujeme i školní výlet za po-

Josef Leskovjan – 1. místo v okresním kole
Poháru rozhlasu ve vrhu koulí

znáním do muzea ve Velkých Karlovicích
– na Den s malováním na sklo a ukázkou
výroby dětských hraček.
Opakovat jistě budeme velmi zdařilou
akci loňského roku „Ukázka lesní techniky“ i s jízdou na poníkovi.
A pak se už budeme loučit s nejstaršími Motýlky, kteří po prázdninách odletí
do ZŠ. Jejich tablo najdete jako každoročně ve vestibulu MěÚ Karolinka.
Celé naše snažení můžete sledovat
na naších internetových stránkách www.
mskarolinka, které pravidelně aktualizujeme. <<
Motýlci „odletí“ nedaleko, do školy
ve stejné budově. Deváťáci možná trochu
se smutkem a možná také s obavami, někteří určitě s radostí ukončí svoji základní školní docházku. V přijímacím řízení
uspěli a na zvolené školy a obory se dostali.
Je na nich, jak zhodnotí počáteční vklad,
který jsme jim jako učitelé dali.
Vedení ZŠ a MŠ

Předtaneční žáků 8. a 9. třídy
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ZVONICE NA SOLÁNI

Naučná stezka přírodovědné,
kulturní a národopisné
historie i současnosti Soláně
Stezka prochází prostorem hřebene
Soláň. V rámci ROP Střední Morava projekt uspěl mezi mnoha žadateli a Sdružení pro rozvoj Soláně
získalo na realizaci projektu dotaci
ve výši 3 247 000,- Kč, celková hodnota projektu je 4 481 200,- Kč.

Radhoštěm. Bylo upraveno 10 jednotlivých zastavení s prvky valašské krajiny
a valašské zahrady. Cílem těchto úprav
je vytvořit podmínky pro informaci ná-

vštěvníků nejen o historii života na Soláni, ale o kulturní a národopisné historii. Autorka původních a upravených
textů na deseti kamenných zastaveních
je paní Helena Mičkalová z Velkých
Karlovic. Projekt byl dokončen v červenci 2010.

Projekt byl zahájen v roce 2008 a svými výstupy v podobě výtvarných děl navázal na sochařská sympozia pořádaná
již od roku 2005. Stezka má celkem 10
zastavení na cca 5 km a tvoří ji celkem
35 soch různých autorů z Valašska.
V rámci výběrového řízení na dodavatele architektonických a krajinářských
úprav byla vybrána firma Gardenarch
Ing. Jiřího Kovaříka z Rožnova pod

LÉTO NA SOLÁNI NABÍDNE
DVOUDENNÍ FOLKLORNÍ PROGRAM
SOLÁŇ – Hřeben hory Soláně ožije v prázdninovém měsíci srpnu již popáté
hudbou a tancem: stane se místem setkání folklorních souborů z celého Valašska
a okolí.
Folklorní festival Soláň 2012 – Léto
na Soláni se ve Velkých Karlovicích uskuteční ve dnech 11. až 12. srpna v přírodním amfiteátru u Horského hotelu Čarták,
ve Zvonici na Soláni a ve Velkých Karlovicích. Soubory a cimbálové muziky svými

písněmi a tancem přiblíží návštěvníkům
folklor a lidové tradice nejen Valašska, ale
i ostatních oblastí Moravy.
V sobotu 11. srpna 2012 v odpoledních hodinách bude probíhat hlavní
program festivalu v amfiteátru u Hor-

MFF Soláň 2011

ského hotelu Čarták. Během vystoupení
folklorních souborů proběhne přehlídka
odzemkářů, představí se i Valašský sbor
portášský a zahrají cimbálové muziky.
Po celý den v okolí Zvonice budou předvádět svoji zručnost řemeslníci různých
oborů s možností zakoupení celé řady
tradičních valašských výrobků. V neděli
12. srpna 2012 se dění festivalu přesune
do Stodoly u Karlovského muzea ve Velkých Karlovicích. Poslední den festivalu
bude opět patřit vystoupením folklorních
souborů a cimbálových muzik.
6
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TIP
NA VÝLET

Procházka uměním a pověstmi po Soláni
V Beskydech nenajdete mnoho tak
krásných míst, jakým je hora Soláň
blízko Velkých Karlovic. Tady na první pohled pochopíte kouzlo valašské
krajiny. A proč si toto místo zamilovali mnozí malíři a básníci a opěvovali ho ve svých dílech?

Procházka po hřebeni Soláně přináší
vskutku nádherné výhledy na okolní hřebeny Javorníků a Moravskoslezských Beskyd,
na malebné údolí a stráně poseté starými
dřevěnicemi.
Naučná stezka byla vytvořena Sdružením
pro rozvoj Soláně ve spolupráci s místními
umělci, kteří vytvořili 35 soch s valašskou tematikou. Sochy vznikaly během sochařských
sympozií na Soláni. Mezi nejznámější autory
soch patří MgA. Martin Gaja z Hutiska Solance, Ladislav Borák z Velkých Karlovic, ak.
sochař Bořek Zeman, Milan Pařenica, Martin Cigánek, Oldřich Unar, Judita Chytková.
Stezka má 10 zastavení rozesetých po hřebeni Soláně a probíhá po hřebeni Soláně až
k domům malířů Františka Podešvy a Jana
Kobzáně. Na každém zastavení je jedna pověst ve valašském nářečí vytesaná do kamene a posezení s výhledem na Moravskoslezské Beskydy a Javorníky. Realizaci provedla
firma Ing. arch. Jiřího Kovaříka z Rožnova.
Součástí stezky jsou prvky valašské zahrady
a bylinkové zahrádky.
Trasa naučné stezky měří jen pět kilometrů, takže ji hravě zvládnou také nejmladší
nebo naopak nejstarší návštěvníci. Cesty
jsou přístupné i pro kočárky a vozíčkáře,
jsou vedené po červené turistické značce až
k desátému zastavení na Vyhlídce. Toto zastavení je věnováno dvěma malířům ze Soláně, Františku Podešvovi a Janu Kobzáňovi. Nedaleko Zvonice se nachází Valašský
ateliér u Hofmanů, kde žili další dva známí
malíři Alois Schneiderka a Karel Hofman.
Stezka byla vytvořena v roce 2010 a zahrnuje celkem deset zastavení, kterým dominují
sochy především valašských autorů vytvořených v uplynulých pěti letech v rámci sochařských sympozií u Zvonice.
Toto neobvyklé turistické informační
centrum a galerie, otevřené v roce 2006,
vzhledově připomíná typickou valašskou
zvonici a je také výchozím bodem stezky.

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

U každého zastavení stojí kámen s krátkou pověstí v typickém valašském nářečí.
Nepřehlédnutelné sochy zachycují nejen
vybájené postavy z pohádek a pověstí, ale
i původní obyvatele při práci nebo tanci.
Zastavení byla postupně upravována a osazována typickými dřevinami a rostlinami,
aby navodila atmosféru valašských bylinkových zahrádek a původní valašské krajiny. Galerie se rozšiřuje do údolí Pluskovec
ve Velkých Karlovicích, kde budou stát
sochy valašských muzikantů, vytvořených
v rámci letního mezinárodního řezbária
u Hospody Kyčerka.
Po celý den se můžete občerstvit v Horském hotelu Čarták, Soláň, chatě Soláň nebo
Moravia. U Horského hotelu Čarták se také
nachází přírodní amfiteátr, ve kterém Sdružení pro rozvoj Soláně pořádá koncerty
a každoroční letní folklorní festival.
Trasa začíná u Informačního centra
Zvonice Soláň, kde můžete navštívit stálou
expozici čtyř malířů ze Soláně (František
Podešva, Alois Schneiderka, Jan Kobzáň,
Karel Hofman) a v galerii Zvonice výstavy
současných umělců, střídající se v pravidelných šestitýdenních intervalech.

portáše mohli být přijímáni jen ti nejlepší a nejzručnější muži. Dnešní portáši
na tradici svých předků symbolicky navazují. K tanci a poslechu zahraje cimbálová muzika Soláň, zazpívá ženský pěvecký
sbor Karlovjanky a zatančí dětský soubor
Valašenka. Samotná soutěž o nejlepšího
sekáče je otevřena všem příchozím, kteří
mohou v klání získat atraktivní ceny.
Více informací naleznete na:
www.zvonice.eu

Jana Böller
Sdružení pro rozvoj Soláně

Na Soláni budou 29. června
2012 opět soutěžit sekáči
trávy

Jan Cimický

Host na Soláni
V pátek 25. května 2012 připravilo
Sdružení pro rozvoj Soláně ve Zvonici
na Soláni besedu s nejznámějším českým
psychiatrem MUDr. Janem Cimickým.
Název besedy „Jak jsem je znal“ napověděl, že pan Cimický bude vzpomínat
na vzácné lidi, které ve svém životě potkal,
a kteří se mu vepsali do duše. Po skončení
více než dvouhodinového poutavého vySečení luk na Soláni 2011 právění měli návštěvníci možnost zakoupit si některou z nabízených knih Jana
Již po třinácté ožije vrchol hory Soláň
Cimického. Autogramiáda se uskutečnila
nad Velkými Karlovicemi na Valašsku
v přátelské pohodě.
slavností „Sečení luk na Soláni“. Uskuteční se v pátek 29. června 2012 a nabídne soutěž sekáčů i folklorní vystoupení.
Akce začne v 18 hodin na louce u Korytářů vedle Valašského ateliéru u Hofmanů.
Návštěvníci uvidí ukázky tradičního sečení trávy kosou. Slavnostní salvou a prvním „zásekem luk“ se představí také portáši. Ti dříve na Valašsku střežili hranice
a byli také známi svou dovedností. Mezi
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ZE SLOHOVÝCH
PRACÍ
ČAS PRÁZDNIN
A DOVOLENÝCH

Vzpomínka na první ročník country festivalu v Karolince

KVĚTNOVÉ KÁNTROVÁNÍ
V KAROLINCE
V sobotu 26. května 2012 se podařilo
uskutečnit první ročník country festivalu v Karolince. Toto příjemné odpoledne
nám spestřily country a folkové skupiny
z blízkého okolí i ze vzdálenějších míst
naší republiky. Byly to Domino z Olomouce, Blue Stones z Příbrami a Hranic
n. M., Country míza ze Vsetína a Hranic
n. M., Sjezdaři Nový Hrozenkov, Nová
míle z Halenkova, Nealko z Bystřičky
a Grassband z Karolinky. Velmi krásná
byla ukázka umění jezdkyň westernových
koní z Ranče na Paluchu Jiřího Orsága.
Dobrou práci odvedli pořadatelé, kteří
pro návštěvníky hřiště u sokolovny připravili různé pochoutky, jako třeba guláš, nebo různé jiné dobroty z udírny. Celé
akce se zúčastnilo více jak 400 posluchačů a muzikantů. Doufáme, že návštěvníci
byli spokojeni a rádi se příští rok vrátí na
červené hřiště na druhé květnové kántrování v Karolince.
Martin Dorotík
Foto: Zdeněk Václavík

Kdysi jsem byla v Itálii. Je to krásná
zem a já ji zbožňuju, i když je tam na mě
trochu horko. Je to země proslulá svojí
zmrzlinou, pizzou, čokoládou, těstovinami či dobrým vínem, ale také mořem
a celkově krajinou.
Jednou jsme byli na pláži. Bylo tam plno
lehátek, slunečníků a ještě víc různých
lidí, kteří byli jak ve vodě, tak na pláži. Ale
to, co upoutalo mou pozornost, nebyla lehátka se slunečníky nebo lidé, a dokonce
ani stánky s pitím a se zmrzlinou okolo,
neboť to byla sama Itálie, taková jaká je.
Rozlehlé písčité pláže, které zahřívá veliké
horké slunce, bouřlivé vlny v dálce, které pluly směrem k nám a zmenšovaly se,
až z nich nezbylo skoro nic, co nám sahalo sotva po kotníky. Ovšem když jsme
šli dál, byly vlny větší, skákali jsme na ně
a ony nás nadnášely svojí silou. Nejkrásnější to bylo asi pod hladinou. Ve vodě
bylo několik krabů a občas se našlo pár
neškodných a velice zajímavých, sem tam
se pohupujících medúzek. Až na samém
dnu ležely nádherné mušle a kamínky
různých tvarů, barev a velikostí. Do hrsti jsem nabrala trochu písku ze samého
dna, který mi doslova protekl mezi prsty.
Trochu dál rostly palmy. Lemovaly skoro
celé pobřeží. Stály tu velikánské mohutné palmy s obrovskými zelenými listy se
světle hnědou překvapivě jemnou kůrou,
ale také malé palmičky, na které jsem se
dokonce snažila vyšplhat, ale moc se mi
to nevedlo.
Hned při prvním kroku, kdy jsem
došlápla na rozpálenou pláž a poprvé si
nechtě lokla příšerně slané vody, jsem věděla, že tuhle zemi budu prostě milovat!
Je tak kouzelná, tak okouzlující, úplně mě
uhranula svým půvabem a já se doslova
topila v její kráse.
Ještě jsem zapomněla na jednu důležitou věc. Úplně nejúžasnější je Itálie večer při západu slunce. Pláž je přítulná, ne
moc horká, ale příjemně teplá, vlny něžně
kloužou sem a tam. Celou hladinu moře
zalije rudé zacházející slunce. Krajina se
jeví jako krvavá řeka vojáků, jež za tuto
zemi v dávných dobách bojovala.
Markéta Skalková
8. třída ZŠ Karolinka
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ČINNOST VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY
Výjezdová jednotka zaznamenala
od posledního vydání zpravodaje dalších sedm „čárek“,
z toho čtyři zásahy se týkaly požárů lesů
a luk, ve většině případů bylo na vině neuvážené užívání otevřeného ohně ve velmi
suchém jarním počasí. Ve zbylých případech se jednalo o dopravní nehody, z toho
jedna vážná, kdy si pro zraněného řidiče
do Podťatého přiletěl vrtulník. Samostatnou kapitolou na poli zásahů je naše pomoc
u několikatýdenního rozsáhlého lesního
požáru u obce Bzenec na jihu Moravy. Záběry z této události jste jistě zaznamenali
v televizi. Jednotka byla operačním střediskem ve Zlíně požádána o pomoc s naší Tatrou 815 CAS32. První čtyřčlenné družstvo
vyjelo na místo v sobotu 26. května 2012
ráno. Při dvanáctihodinových směnách se
u tohoto požáru vystřídali téměř všichni
členové. Domů se Tatra vrátila v pondělí
večer, na místě pomáhala nepřetržitě asi 56
hodin. Po většinu času bylo naším úkolem
na místě dohašovat neustále se rozhořívající
skrytá ohniska, která se průběžně kontrolovala termokamerami.
Sbor dobrovolných hasičů města Karolinka si Vás dovoluje pozvat na 50. ročník
soutěže „O putovní pohár města Karolinka“,
která se uskuteční dne 8. 7. 2012 od 12:00
hodin na fotbalovém hřišti Na Horebečví.
Soutěžit budou družstva mužů, žen, dorostenců, dorostenek a „starých pánů“ tj. mužů
nad 35 let. Občerstvení jako vždy zajištěno.
Zdeněk Valíček

Dopravní nehoda v Podťatém

Naše Tatra v Bzenci

ŠACHOVÉ
OKÉNKO
Dne 1. května proběhl ve Vsetíně závěrečný turnaj jednotlivců šachové mládeže regionu Vsetín.
Turnaj se hrál na 7 kol a 2 x 15 min.
na partii. Základní škola Karolinka měla
zastoupení v kategorii H-10, kde se Jiří
Ptáček umístil na 3. místě a celkově se v sérii umístil na vynikajícím 2. místě. Série
se skládala ze čtyř turnajů. Do celkového
pořadí se započítávaly tři nejlepší výsledky ze čtyř turnajů. V kategorii H-12
se Tomáš Zapalač umístil na 16. místě a celkově skončil taktéž na 16. místě.
V kategorii H-16 jsme neměli zastoupení.

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Bzenec

Celkově se série zúčastnilo: v H-10 - 52
žáků, v H-12 - 51 žáků a v H-16 - 47 žáků.
Naši mladí hráči svými výkony určitě nezklamali. Od příští šachové sezóny budou
již tito hráči zařazeni do základního kádru šachového oddílu Karolinka. Ze všech
tří kategorií se vždy osm nejlepších hráčů
utkalo o regionálního přeborníka. Tento
turnaj proběhl ve Vsetíně dne 26. května
2012. Hrálo se systémem každý s každým
na 20 x 20 min. V kategorii H-10 zvítězil Jiří Ptáček z Karolinky. V ostatních
kategoriích jsme zastoupení neměli.
Přeji všem šachistům, aby přes léto
načerpali mnoho sil do nastávající šachové sezóny. Po prázdninách se těším
na shledanou se všemi mladými šachisty
v šachovém kroužku, který, doufám, se
úspěšně rozběhne.
Vladislav Bambušek
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MĚSTSKÝ BYTOVÝ
PODNIK KAROLINKA
Začněte sbírat bioodpad

Vážení občané Karolinky,
Městský bytový podnik Karolinka již delší dobu připravuje podmínky ve městě
s cílem vytvořit adekvátní prostředí k třídění komunálního odpadu. V současné
době je celá akce ve finální části, o jejím spuštění budete informování vhodnou
formou a tak tedy ještě díky Karolinskému zpravodaji se seznámíme s nadstavbou třídění komunálního odpadu a tím je separace bioodpadu.
Městský bytový podnik Karolinka spolu
s městem Karolinka usiluje o získání mobilní kompostárny na zpracování bioodpadu.
Realizací tohoto projektu by se výrazně zefektivnila celá snaha o zařazení města Karolinka mezi města s výrazným tlakem na čistotu ovzduší a hlavně dojde k výraznému
posunu v oblasti kultury bydlení. Dovolte
mi, abych Vám poskytl dostupné informace, které Vám politiku nakládání s bioodpady přiblíží.
Proč třídit bioodpad
Každý rok je ukládáno více než 3 miliony tun směsných komunálních odpadů,
z toho přibližně 40 % tvoří biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO). Tyto
bioodpady by mohly být vytříděny a využity pro výrobu bioplynu, elektrické energie a kompostu, který může obohatit zemědělskou půdu o tolik potřebný humus.
Za neplnění skládkové směrnice nám hrozí pokuty v řádech
miliard Kč
Se vstupem do Evropské unie jsme se
zavázali snížit množství bioodpadů ukládaných na skládky. Již v roce 2010 jsme
měli snížit množství bioodpadů na skládkách o 25 %, v roce 2013 to má být o 50 %
a v roce 2020 o 65 % ve srovnání s množstvím v roce 1995. Česká republika své závazky neplní a hrozí nám pokuty v řádech
miliard Kč. Občané svým odpovědným
přístupem tak mohou přispět k odvrácení
zbytečných penalizací.
Třídění bioodpadů v domácnostech je řešení
V případě, že by se ve všech domácnostech třídil bioodpad, mohly by veškeré dnes nevytříděné bioodpady z domácností pokrýt roční spotřebu elektrické
energie pro cca 14 000 domácností a dodat potřebné organické hnojivo pro cca
76 000 ha orné půdy, což je pouze malá
10

část veškeré zemědělské půdy, která by
komposty z bioodpadů mohla využít.
Z jedné tuny bioodpadu
je možné vyrobit až 100 m3 bioplynu,
ze kterého se v kogeneračních jednotkách
může vyrobit 198 kWh elektrické energie a 348 kWh tepla. Zbytky rostlinných
materiálů, které pod slunečními paprsky
rostly a zrály, se v uzavřených reaktorech
bioplynových stanic bez přístupu vzduchu
rozkládají. Anaerobní bakterie, které rozklad realizují, produkují energeticky hodnotné plyny - především metan. Bioodpad
se následně kompostuje a vzniklé organické hnojivo - kompost - se může dále aplikovat do půdy. Tím se využití bioodpadů
maximalizuje. Průměrná roční produkce
bioodpadu z domácností činí na jednoho
obyvatele cca 50 kg (bez zahradního odpadu), což představuje cca 10 kWh elektrické energie. Pro srovnání: Pokud máte
doma novější (úspornější) televizi, můžete
se za svoji roční produkci bioodpadu cca
1/2 roku dívat na zprávy (30 min. denně).
Kompostováním tak přispíváme ke snižování emisí skleníkových plynů a k ochraně
životního prostředí.
Proč vyrábět kompost? Environmentální přínos kompostování
Kompostování je proces velmi podobný
humifikačním pochodům, které probíhají
za pomoci půdních organismů z takzvané
primární organické hmoty, tedy ze zbytků
rostlin a živočichů, postupnou přeměnou
přes množství různých látek. V kompostárnách se snažíme optimalizací podmínek urychlit proces přeměny kompostovaného materiálu na kvalitní humusové
látky s vysokým obsahem živin. Tento proces obvykle v kompostárnách trvá přibližně půl roku, někdy může být i kratší.

viny (dusík, vápník, hořčík, draslík), které rostlinám postupně uvolňuje, navázané
živiny se tak nevyplachují do spodních
a povrchových vod. Pokud jsou tyto živiny vyplavovány, dochází ke známému zarůstání vodních ploch, které pak mnohdy
znemožňuje koupání a rekreační sporty
■ zvyšuje biologickou aktivitu, která
umožňuje rozklad některých znečišťujících látek (například ropné produkty),
zvyšuje se tak samočistící schopnost půdy,
pro rostliny rozpouští živiny z půdních
minerálů
■ zlepšuje výživu rostlin stopovými prvky
■ zlepšuje strukturu půdy
■ zlepšuje jímavost půdy pro vodu
■ dodává půdě tmavou barvu, která zvyšuje záhřevnost půdy
■ má určité složky, jež mají charakter stimulátorů
■ zvyšuje odolnost půdy proti okyselení
■ obsahuje organickou hmotu, která dokáže vázat těžké kovy, a tím omezuje jejich příjem rostlinami
Finanční přínos kompostování je
mnohdy jednoznačně čitelný až po započítání všech přímých i nepřímých benefitů. Zkušenosti ukazují, že při vhodně
zvoleném způsobu kompostování a umístění kompostárny dochází vždy k úspoře nákladů na odpadové hospodářství
v obcích. Zemědělci mohou kompostováním rozšířit svoji ekonomickou činnost.
Při zřizování malých zařízení jsou pro zemědělce náklady na zřízení minimalizovány společným využíváním zemědělské
techniky pro výrobu kompostů i pro zemědělskou výrobu.
Zemědělec od obce dostane zaplaceno
za zpracování odpadu a získá vysoce kvalitní organické hnojivo s vysokým obsahem
živin pro použití na vlastní půdu. Kompostárna tak zemědělci může usnadnit plnění zásad Správné zemědělské praxe.
Nákup techniky pro kompostování je
v současné době podporován z Evropského Operačního programu životní prostředí priority 4.1.

Zisk pro obce i zemědělce
Bioodpad je cenná surovina, kterou je
možné využít v zemědělství pro výrobu
organického hnojiva a obohatit tak půdu
o humus a organické látky.
Spolupráce obce se zemědělci při nakládání s bioodpady
obci přináší:
Humus obsažený v kompostu: ■ vyřešení problému nakládání s biood■ má vysokou výměnnou kapacitu pro ži- pady v obci
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

■ plnění skládkové směrnice
■ sníží riziko penalizací za neplnění
skládkové směrnice
■ zlevnění systému nakládání s odpady
(levnější zpracování, minimalizace dojezdových vzdáleností)
■ využití stávajících prázdných zemědělských objektů pro zpracování bioodpadů
■ minimalizaci investičních nákladů
(možnosti sdílet zemědělskou plochu
a techniku)
■ napomůže zkvalitnění zemědělské půdy
v okolí obce
■ sníží riziko zaplavení komunikací a pozemků hlínou z erozních smyvů půdy
■ zvýší vodní absorpci půdy
■ díky zvýšenému odparu se v letních měsících zlepší mikroklima
■ přispěje k eliminaci extrémních klimatických jevů
■ sníží eutrofizaci vod a kontaminaci
spodních vod anorganickými dusíkatými
hnojivy
Pro zemědělce bioodpad vytváří příležitost pro:
■ finanční zisk ze zpracování bioodpadů
■ efektivní využití zemědělské techniky
■ získání vysoce kvalitního organického hnojiva
■ obohacování půdy o organickou
hmotu a živiny, které přispívají k plnění
zásad správné zemědělské praxe GAEC
■ splnění podmínek podmíněnosti pro
získávání zemědělských dotací v rámci
agroenvironmentálních opatření
■ hnojení kompostem přispívá ke zvýšení kvality a vitality půdy (lepší přístupnost živin pro rostliny, zvýšení mikrobiální aktivity v půdě, lepší zásobování
rostlin vodou
■ neutralizace kyselých půd, zvýšení
zásoby humusu v půdě, eliminace utužování půd)
■ hnojení kompostem přispívá k snížení půdní eroze
■ hnojení kompostem se zlepšuje vitalita rostlin a odolnost proti nemocím
a škůdcům
■ celkové snížení chemizace na zemědělských plochách a zvýšení kvality zemědělských produktů
■ zlepšení spolupráce s obcí
■ zvýšení prestiže zemědělců v regionu
Začněte sbírat bioodpad.
Jaroslav Valián
Městský bytový podnik Karolinka
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1992 – 2012
20 LET CHARITY
SVATÉ RODINY
NOVÝ HROZENKOV
U příležitosti 20. výročí Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov pozvala organizace veřejnost dne 19. května v dopoledním čase na prohlídku svých zařízení
v Halenkově – do Víceúčelového charitního domu č. 191 a do Nového Hrozenkova – do Domu pokojného stáří č. 124. Následně se zájemci mohli také seznámit
se zázemím pro pečovatelskou, ošetřovatelskou službu a osobní asistenci, které
bylo otevřeno před rokem v pronajatých prostorách na adrese Nábřežní 175, Karolinka.
Ve 13 hodin pak
v kostele sv. Jana Křtitele v Novém Hrozenkově
proběhla
děkovná mše, koncelebrovaná prezidentem
Arcidiecézní charity
Olomouc P. Bohumírem Vitáskem. Při této mši zazněly krásné skladby prostřednictvím paní Jany
Bařákové na varhany a Jana Macečka
na housle.
Odpolední program byl plný hostů, jak
v sále, tak i na jevišti. Mezi ty v sále patřil např. pan senátor Jiří Čunek, již dříve
jmenovaný prezident ACHO P. Bohumír
Vitásek, pan Ing. Petr Hradecký, radní
Zlínského kraje, pan farář Marek Poláčik,
zástupci obecních úřadů regionu a kdo
nesměl na této slavnosti chybět, byla zakladatelka Charity paní Božena Divínová.

když se nám podaří něco dobrého pro
jiné vykonat.
Po vystoupení souboru, který k nám
přijel až z Prahy, následoval dokument
mapující službu organizace. Dokument
vytvořil pan Martin Žucha, kameraman,
působící teď nejvíce v televizi NOE. Snímek velmi dobře vystihuje náročnost
služby v terénu.
Hlavní program byl zakončen vystoupením tanečního oboru ze Základní
umělecké školy v Karolince, pod vedením paní učitelky Alice Veitové. Vystoupení malých i větších „princezen“ (jak je
někteří potichu nazývali) se všem moc
líbilo. K malému občerstvení, poslechu
a vzájemnému sdílení hrála cimbálovka Kotula složená z mladých hudebníků
z Nového Hrozenkova. Celý program
uváděla paní Judita Grycmanová a celkovou atmosféru dotvářela krásná výzdoba
celého sálu vytvořená pracovníky i uživateli Denního stacionáře Slunečnice.

Mezi hosty na jevišti patřil sbor Cancioneta Praga se sbormistrem Mgr. Lukášem Jindřichem. První část vystoupení
Závěrem chci poděkovat všem pracovbyla spíše vážnější a jakoby připomínala, že i v Charitě za těch 20 let byla těžší níkům, bývalým i současným, za jejich
období, druhá část všechny rozproudila obětavou službu potřebným.
Ing. Danuše Martinková
a vnesla do tváří radost a to jsou právě ty
ředitelka
Charity
Svaté
rodiny Nový Hrozenkov
radosti, které v Charitě zakoušíme vždy,

Nad slavností převzal záštitu Ing. Jindřich Ondruš – náměstek hejtmana Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči, cestovní ruch a církve. Slavnost byla
zároveň podpořena z Fondu kultury Zlínského kraje.
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NOC KOSTELŮ 2012
Již po třetí se v Karolince uskutečnila celoevropská akce NOC KOSTELŮ, která
letos připadla na 1. 6. 2012.
18³0 - Varhanní koncert – účinkovali
V průběhu večera kostelem P. M. Karmelské v Karolince prošlo přes 200 lidí, žáci ZUŠ Karolinka a jako hosté Valašské
kteří kromě připraveného programu zhlédli učitelky (ženský pěvecký sbor ze Vsetína).
19³0 - Promluva P. Marka Poláčika
také výstavu, která byla v prostorách kostela
instalována od začátku května do 3. 6. 2012. SVD (správce farnosti)
2000- Význam chrámu pro člověka
Program letošní NOCI KOSTE- dnešní doby – přednáška P. Petra Dujky.
2100- Adorace se zpěvy z Taizé.
LŮ byl následující:
1800 - Biblická pantomima - děti z farDěkuji všem, kteří se na jeho přípravě
nosti pomocí krátkých příběhů přiblížily život biblických osobností, spojené se podíleli.
soutěží o ceny pro děti z řad diváků. Zpěvem provázela schola z Karolinky.
Martina Havlová ml.
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NEFERTITI
DREAM
Benefiční taneční večer aneb „Daruj úsměv dětem“, který
se konal 25. května 2012 ve Vsetíně v Lidovém domě, vynesl 6 000,- Kč pro postižené děti, pro Naději o. s., středisko
Vsetín-Sychrov.

JIRKA ORSÁG JEDE

NA OLYMPIÁDU
Jirka se narodil 5. ledna 1989. V roce 2000 se začal věnovat
sportu vzpírání. Po třech měsících jel do Příboru na MČR
žáků, kde získal druhé místo.
Jirku to nabudilo a začal tvrdě trénovat. Jezdil každý den, včetně soboty, na trénink do Nového Hrozenkova. Jezdil na všechny závody po celé republice. A začaly se objevovat první úspěchy.
Od roku 2001 již neměl ve své kategorii přemožitele a závodil
i za juniory, což byla starší kategorie, a i v této kategorii byl jeden
z nejlepších. V roce 2006 se již zúčastnil MS juniorů, kde obsadil
6. místo. Rok poté na MS juniorů obsadil již 3. místo, což byl pro naši
reprezentaci veliký úspěch. Jirka nastartoval svoji kariéru a začal snít
o olympiádě. V roce 2007, 2008 a 2009 si dovezl z ME juniorů stříbrnou
medaili. V roce 2008 se také poprvé zúčastnil MS seniorů a ani zde se
neztratil a obsadil krásné 8. místo. V roce 2010 obsadil na ME seniorů již
6. pozici a v listopadu 2010 získal stříbrnou medaili na ME do 23 let.
Zde byl jako nejmladší závodník. Jirka věděl, že je to opravdu veliký
úspěch a tréninku podřídil úplně vše. Svůj volný čas trávil v posilovně, aby v dubnu 2011 získal po dlouhých 11 letech pro Českou
republiku zlatou medaili v nadhozu a stříbrnou medaili ve dvojboji.
V listopadu téhož roku již potvrdil roli favorita a získal titul MISTRA
EVROPY v kategorii do 23 let.
Letos v dubnu získal Jirka stříbrnou medaili na Mistrovství Evropy seniorů v Turecku a ZÍSKAL NOMINACI NA OH V LONDÝNĚ
2012.
Pro Jirku to byl dlouhodobý sen, pro který tvrdě dřel. Po tomto
úspěchu Jirka řekl: „Moje cíle jsou jasné, zvládnout co nejlépe přípravu na OH do Londýna, tam předvést co nejlepší možný výkon
a umístit se do šestého místa. Nebude to lehké, ale rozhodně to není
nemožné a já pro to udělám maximum. Pak už bude následovat
pouze ME do 23 let, na kterém se chci pokusit o obhajobu loňského
titulu.“
V letošním roce vyhrál Jirka Orság anketu sportovců Vsetínského
okresu a byl vybrán i mezi desítku nejúspěšnějších sportovců. Velký
úspěch byl, když vyhrál jako celkový vítěz v anketě „Sportovec Zlínského kraje za rok 2011“. Tohoto předávání se zúčastnili i zástupci
rady města Karolinky v čele s paní starostkou Marií Chovanečkovou,
čehož si Jirka velice váží, jakož i veliké podpory města Karolinky.

Akci pořádala Shanti - Marie Vaštáková, která je lektorkou
orientálních tanců našich nadějných děvčat - skupiny Nefertiti
Dream (Barbory Matyščákové, Valérie Cmarové, Patricie Peltsarszké a Moniky Vráblíkové). Akce měla veliký úspěch a ohlas
mezi diváky. „Publikum tleskalo celý večer,“ sdělila Shanti.
Hlavním hostem večera byl Egypťan Osama Mimi Farag, který
svým tancem Tanora uchvátil publikum.
OSAMA MIMI FARAG je egyptský profesionální tanečník
a choreograf, absolvent Pallon theater Káhira, v Egyptě tančil ve folklorních tanečních souborech, od roku 2001 působil
ve stálých angažmá jako tanečník a vedoucí choreograf tanečních skupin v luxusních hotelech ve významných egyptských
letoviscích (Hurgada, Sharm el Sheikh, Taba), v roce 2003 získal na mezinárodním festivalu Tafage Yaloga v Turecku ocenění
„Nejlepší egyptský tanečník Tanory“. Tanora je náboženským
tancem, je obvykle tancem derviše, který se točí dokola, jako
dervišové v Levantě a Turecku. Používají dlouhou barevnou
sukni, která dělá nádherný obraz, když se točí v kruzích, aby
dosáhli vnitřní čistoty.
Nefertiti Dream zazářily hlavně tancem s meči. „Něco takového se jen tak nevidí,“ řekla jedna z divaček.
A právě s tímto tancem získalo Nefertiti Dream spoustu dalších ocenění v soutěžích, a to i mezinárodních.
▶ Talent awards – 1. místo Praha
▶ Liptovský festival (SK), 2. místo skupina a 3. místo duo Barbory Matyščákové a Patricie Peltsarszké
▶ Uherský Ostroh – krajské kolo, 2. místo skupina
▶ Květnovy festival Praha, 3. místo skupina
Přejeme našim tanečnicím mnoho dalších úspěchů a krásných tanečních akcí, které pomáhají potřebným.
Marie Vaštáková

Alena Orságová
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KOMIKS NÁS BAVÍ! 2012 ZIMA NA
VALAŠSKU
Náš komiks se jmenuje “Zima na Valašsku,“ tvořili jsme ho zhruba měsíc
a dal nám moc práce, která ovšem stála
za to. Vyhrály jsme a byly jsme pozvány
do hlavního města – Prahy, kde nám předali ceny. Přitom jsme se stihly podívat
na Václavské náměstí, na výstaviště v Holešovicích, kde se celá akce „Svět knihy“
konala. Nejlepší na tom bylo, že jsme si
pořídily spoustu knížek za dobrou cenu
a dnes už je máme všechny přečtené.
Kristýnka Martincová

Na jaře tohoto roku byla vyhlášena celorepubliková literárně-výtvarná soutěž
„Komiks nás baví!“ v rámci kampaně Rosteme s knihou. Rozdělena byla do tří
věkových kategorií, téma bylo libovolné, podmínkou bylo jen nepřekročení
maximální délky a také práce v autorské dvojici – s kamarádem, spolužákem
nebo sourozencem.
Přestože času na vytvoření komiksu
nebylo mnoho, podařilo se nám do soutěže zaslat několik prací těchto autorských dvojic:
Jindřiška Jochcová a Jan Havel
Denisa Martincová a Kristýna Martincová
Martina Jochcová a Tomáš Jochec

14

Když jsme se dozvěděly, že jsme vyhrály soutěž, byly jsme štěstím bez sebe.
Byly jsme i na vyhlášení a velmi se mi tam
líbilo. Skončily jsme mezi 4-10 nejlepšími, Kristýnka ten komiks kreslila a já ho
vymalovala. Byly jsme i na Václavském
náměstí. Děkujeme paní učitelce Havlové, že nás do soutěže přihlásila. Byl to můj
zážitek na celý život.

Do uzávěrky soutěže bylo z celé ČR zasláno celkem 1 730 prací, 761 v 1. kategorii, 864 ve 2. kategorii a 105 ve 3. kategorii.
Opravdu velkého úspěchu dosáhla autorská dvojice Denisa Martincová a Kristýna
Martincová, jejichž dílo bylo odbornou
porotou (složenou z předních českých
Denisa Martincová
osobností výtvarného světa) zařazeno
mezi 10 nejlepších z celé 2. kategorie!
Obě autorky byly osobně pozvány organizátory soutěže na slavnostní předání cen,
které se uskutečnilo 18. 5. 2012 v rámci 18.
mezinárodního knižního veletrhu v Praze.
Celou akci moderoval známý herec Lukáš Hejlík, ceny předávali autoři známého
komiksu „Alois Nebel“ Jaroslav Rudiš a Jaromír 99, kteří v následné diskusi shrnuli
své osobní zkušenosti s tvorbou komiksu.
Přestože byla cesta do Prahy a zpět
během jednoho dne náročná, byla pro
nás všechny velkým zážitkem, odměnou
a povzbuzením.
Děkuji všem výše uvedeným autorům,
kteří svými pracemi reprezentovali KaVšechna díla a také fotografie z Prahy
rolinku v této soutěži a zvláště také rodijsou
ke zhlédnutí na: http://www.loscančům, kteří své děti podpořili.
deleros.estranky.cz/fotoalbum/komiksoMartina Havlová ml. va-soutez/
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

ÚCTYHODNÝCH 100 LET
OSLAVILA PANÍ
ISABELA SABELLOVÁ
Z DOMOVA PRO SENIORY KAROLINKA
Vsetín Mgr. Jaromír Navrátil, pracovníci
DS Karolinka, zástupci města Karolinky
v čele s paní starostkou Marií Chovanečkovou. Blahopřejný dopis od ministra
práce a sociálních věcí předal paní Sabellové spolu s květinou a osobním přáním
ředitel Okresní správy sociálního zabezpečení Rostislav Lucbauer. Valašskými
písničkami a drobným dárkem jubilantku
potěšily členky pěveckého sboru Karlovjanky.
Dne 21. května 2012 oslavila 100. narozeniny naše uživatelka paní Isabela
Sabellová. Do Domova pro seniory Karolinka nastoupila v říjnu roku 2006. Obývá jednolůžkový pokoj třetího oddělení.
K významnému jubileu jí přišla popřát
nejbližší rodina, ředitel Sociálních služeb

Paní Sabellová všem gratulantům poděkovala a poté neodmítla ani symbolický přípitek bílým šampaňským.
Naší uživatelce přejeme do dalších let
pevné zdraví, pohodu a hodně životního
elánu.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Mladší přípravka zahájila jarní sezónu ve velké pohodě. Po úspěšné zimní přípravě jsme na jaře prohráli pouze jediný zápas, a tak jsme se probojovali až do finále okresního přeboru, které se bude konat 16. 6. v Karolince,
z čehož máme velkou radost. Kluci budou mít výhodu domácího hřiště a rodiče nebudou muset za turnajem cestovat.
Tento rok toho museli najezdit už hodně,
za což jim děkuji, a věřím, že jim to děti

svými výkony vynahrazují. Finálového
turnaje se zúčastní první dva týmy ze skupiny A. (Sokol Choryně, Juřinka) a první
dva ze skupiny B. (Karolinka, Dolní Bečva). Děti už také absolvovaly 1. letní tur-

DĚTSKÝ DEN PLNÝ HER
NA HŘIŠTI U SOKOLOVNY
V sobotu 2. června připravila Místní organizace ČSSD ve spolupráci s Plzeňskou
pivnicí Karolinka a Městem Karolinka již
v pořadí druhé dětské odpoledne plné her
a taneční zábavy. Letos konečně akci přálo
počasí, nepršelo ani nemrzlo, a tak se děti
opravdu nadšeně vrhly do přírodovědných
her, které pro ně připravili členové místní organizace ČSSD s provozní Plzeňské pivnice
Karolinka. Takřka 80 dětí se zúčastnilo osmi
disciplín a jednou z nich byla snaha poznávat
stromy a jejich plody, skládat na čas puzzle,
skákat na skákacím míči slalom a hrát minigolf. Bylo úžasné děti sledovat, s jakým zápalem všemi stanovišti procházely. Zpestřením
akce bylo vystoupení klauna, westernové
vystoupení dvou koní ze stáje pana Orsága,
ukázka zásahového vybavení policie ČR či
prohlídka hasičského domu a jeho vozového parku zásahových jednotek v Karolince. Díky rodičům, kteří svým dětem fandili
a podporovali je, se akce náramně vydařila.
Zakončením akce bylo vylosování tří hlavních cen. První cenou byl živý, šestitýdenní
černý králíček, druhá cena byl dort Marlenka a třetí stolní fotbal. Tyto ceny věnovali
sponzoři akce, kterým patří velké poděkování. Všechny zúčastněné děti obdržely malý
dárek a zdarma točenou zmrzlinu od pana
Kováče. Konec akce ukončil táborák s opékáním špekáčků a podvečerní diskotékou.
Dujková Pavlína

naj v Rožnově, v základní skupině nás
udolal pouze tým Baníku Ostrava. Nakonec krásné 7. místo z 16 týmů. Opět jsme
za sebou nechávali města jako je Rožnov,
Vsetín. A navíc získali i jednu individuální
cenu, tentokrát pro nejlepšího střelce turnaje Jana Štulera. Ale nejen Honza zářil,
všichni kluci odvedli skvělé výkony a věřím, že kdyby měli víc zkušeností s umělou trávou, ani Baník by jim neodolal.
Tento rok nám klub zakoupil krásné nové
branky, za které děkujeme, a na hřišti přibyla tabule, krásné nové sedačky. Konečně
posun k lepšímu. V létě nás čeká spousta
turnajů a příprava na další sezónu. Doufám, že se nám na ně podaří sehnat peníze, abychom i nadále mohli pokračovat
v nastaveném tempu. Byla by velká škoda
přerušit klukům skvělý začátek fotbalové
kariéry jen kvůli financím. Já věřím, že se
jistě někde nějaká koruna najde, přece jen
jde o děti, a to je jak všichni dobře víme ta
nejlepší investice do budoucna.
Petr Štuler

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

15

Àáèbáæ×è×àVâäáÖ×ÜàÓþäßë

¤P¥º°£¥¯·µ¹®Ĩ£¾Ó å

Ñ
Ī
Ĳ
Ă
ÿ
Õ
w
Æ
¿
ÿ
Ĩ
Ü
ö
Ĳ
ø
Ă
Ĵ
Ă
Õ
Ĩ
û
c
º
Ĩ
õ
Ģ

záÔÝÞÓÖáèaâÓÞçÔÝë¡ãØÝĀÒôħûİÖÙî¸Ä¼
zâáÖÞÓÚáèaâÓÞçÔÝë¡ãØİêĀÒôħûİÖÙî¸Ä¼
zÁÅ´Ö×åÝë¡ãØÝĀÒôħûİÖÙî¸Ä¼
z¶çä×ÞÛåÖ×åÝë¡ãØĄĺĄÒôħûİÖÙî¸Ä¼
zæ×äÓåáèVâäÝàÓØÓåVÖàjâäáþÞëÞÛæë
âÞáæáèÝëÝáèVàjèäçæëÓÖÓÞj

ÈÙà®©¤§§¢ª§¦¤
¹¡áÕÝà®
æáßÓàáèÓ²Öä×èáÕ×àæäçßÓå Õì
µØæÙçÕ®È×ÞÝa½ÓäÞáèÛÕ×«£«
ÕæÙXà¸ãàÝâßÕÀÙçßãêc
ééé Öä×èáÕ×àæäçßÕì Õì

°ĪÜĴÜÿĂÑĨċĂÒĨĢĪÒĨċcĨĥĐĬĺĨàĨĄĦĨóĂÕõÿ
ôĨĂĢĪ¿ĪÿwĨÕÿķĨ¿ĨóĂÕõÿķĨĴlĐĨĢĂÆĂĪķĨ¿ĨÿÜÕoøÜĨÕøÜĨĪÜøĐĨÕĂûøĲĴķããã
16

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

17

www.coleman.cz | e.coleman.cz

Na našich www stránkách najdete užitečné informace, prodejní
akce, poradenství a mnoho dalšího z oblasti střech a fasád.

Kontaktujte nás:
p. Karel Vajdák - ředitel obchodního centra, tel.: 725 675 725
p. Radek Navrátil - obchodník, tel.: 725 675 601
p. Vojtěch Kolář - obchodník, tel.: 725 675 657
email: info@coleman.cz

Navštivte nás na adrese:
obchodní centrum Coleman S.I., a.s., Vsetín
Bobrky 478, 755 01 Vsetín, tel.: 571 499 630
Otevírací doba: po až pá, 6:30 až 16:00 hod.

Řekněte nám, co potřebujete a my to zajistíme.
Jsme zde pro Vás.

Od nás získáte:
- zdarma zaměření objektu
- zdarma návrh a výpočet materiálové skladby
- dodávku materiálu přímo na stavbu
- zdarma poradenství našich specialistů
- zdarma výhody naší zákaznické karty Colemánie
- doporučení realizační firmy

Společnost Coleman S.I., a.s., si Vám jako specialista
na tyto činnosti dovoluje nabídnout komplexní služby
spojené s dodávkou materiálů pro stavbu, rekonstrukci
střech a fasád.

Stavíte dům?
Plánujete rekonstrukci střechy?
Chcete zateplovat fasádu či podkroví?
Tak jste na správné adrese!!!

SDH Karolinka-Stanovnice Vás co nejsrdečněji zve na

HASIČSKÝ DEN
který se koná 30. 6. 2012 od 10:00 hod.
u hasičské zbrojnice ve Stanovnici
Program:
od 10:00 hod. soutěž

„O najpevnějšího hasiča zpod hřebeňa Javorníka“
od 13:30hod.

Netradiční soutěž v požárním útoku
od 15:30hod.

Volná zábava
(tato soutěž je zařazena do TFA Vsacké ligy, více na www.vsackaligatfa.webnode.cz)

P O U Ť N A S VA T Ý H O S T Ý N
Jak už se stalo v uplynulých letech dobrou tradicí, i letos
v květnu jsme se s Charitou Svaté rodiny Nový Hrozenkov
vypravili na pouť na Svatý Hostýn. V letošním roce připadl
termín pouti právě na svátek Navštívení Panny Marie, o jehož
zavedení se už v roce 1387 v Čechách zasloužil arcibiskup Jan
z Jenštejna.
Ráno nás přivítalo modrou oblohou a zářivými slunečními
paprsky, což nikoho nenechalo na pochybách, že den bude jako
malovaný. Dva přistavené autobusy se od Velkých Karlovic až po
Hovězí začaly postupně zaplňovat poutníky. Cesta nám během
modlitby radostného růžence rychle uběhla a než jsme se nadáli,
oba autobusy už za zpěvu známé mariánské písně „Nastokrát buď
pozdravena“ stoupaly na vrchol. Hodinku volna do mše svaté využil každý podle svého zájmu a před jedenáctou jsme se všichni
shromáždili v hojně zaplněné bazilice. Jaké bylo naše překvapení,
když jsme u oltáře uviděli jako hlavního celebranta hovězského
pana faráře Vlastimila Vaňka. Jak jsme se od něj posléze dozvědě18

li, zúčastnil se zde duchovních cvičení vedených O. Jiřím Pleskačem a naše přítomnost ho očividně potěšila.
Po mši svaté nás čekal v příjemné restauraci poutního domu
výborný oběd. Poté už nezbývalo než ještě nakoupit „vítané“
z pouti pro naše blízké a pomalu se s Pannou Marií Svatohostýnskou rozloučit s příslibem, že dá-li Pán, určitě opět za rok na
toto milostiplné místo zavítáme.
Na závěr bych chtěla vyzvednout velkou profesionalitu a obětavost pečovatelky Jarmily Leskovjanové a osobní asistentky
Darie Exnerové, které se nenechaly zaskočit náhlou nevolností
jednoho z účastníků a obětavě poskytly potřebnou péči a pomoc
až do příjezdu záchranné služby. Jsme moc rádi, že vše nakonec
jistě i díky přímluvě Panny Marie dobře dopadlo a již zmíněný
účastník mohl být po krátkém pobytu v nemocnici propuštěn
do domácí péče.
Za Charitu Svaté rodiny Nový Hrozenkov
Bc. Marta Koňaříková, pastorační asistentka
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velitel JSDH
Josef MATYŠČÁK

Holík International, s.r.o.

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST

Startovné činí 100,- Kč

starosta SDH
Josef VOJKŮVKA

www.hasicikarolinka.xf.cz
www.beskydskaliga.info

Město Karolinka
TANARI M + M
MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE – Vašut Jiří
AUTODOPRAVA – Píšek Jan & Píšek Jaroslav
AUTODOPRAVA – Podešva František
LESNICKÉ PRÁCE – Balcar Václav
AUTODOPRAVA – Plánka Zdeněk
DŘEVOVÝROBA – Jochec Viktor
TRUHLÁŘSTVÍ – Šulák Miroslav

stepan.moravek@seznam.cz
podrobnosti ligy

Startovací pořadí lze předem rezervovat s podmínkou účasti! Soutěž se koná za každého počasí. Informace
a rezervace na tel. čísle: 731 229 933 nebo na www.firesport.cz/diskuze

Dorostenci odpovídají propozicím mužů a dorostenky propozicím žen. Dorostenci a dorostenky před startem prokážou svůj věk platným dokladem totožnosti. Bude umožněn start závodníkům
od data narození 1. 1. 1993 a mladším.

Datum konání: neděle 8. 7. 2012
Místo konání: Karolinka – Na Horebečví, fotbalový stadion, směr označen šipkami při průjezdu městem
Časový rozvrh: 12. 00–12.45 hod. prezence
12. 45 hod.
instruktáž velitelů
13. 00 hod.
zahájení soutěže

který je zároveň pátým kolem osmého ročníku Beskydské ligy

O PUTOVNÍ POHÁR
města
KAROLINKY

Hasičský sbor města KAROLINKY
Vás srdečně zve na 50. ročník
hasičské soutěže mužů, mužů nad 35 let, žen, dorostenců a dorostenek
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KALENDÁŘ AKCÍ

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
30. 6. 2012
1. 7. 2012

KAROLINKA
30. 6. 2012

„O najpevnějšího hasiča zpod hřebeňa
Javorníku“
6. a 7. 7. 2012
Letní kino
8. 7. 2012
O putovní pohár města Karolinky
14. 7. 2012
„Valašsko v obrazech“ výstava uměleckých
děl autorů: Ladislav Pálka, Martin Gaja,
Tomáš Dujka. Výstava se uskuteční
od 17:00 hodin.
15. 7. 2012
Církevní pouť
20. a 21. 7. 2012 Letní kino
27. 7. 2012
Beskyd Rallye
4. 8. 2012
Zavolej mi do klubu
18. 8. 2012
Sklářský jarmark
Více informací k akcím Informační centrum Karolinka
nebo na www.karolinka.cz; tel: 739 322 851

ZVONICE SOLÁŇ
29. 6. 2012
XIII. Sečení lúk na Soláni
30. 6. 2012
Zhudebněné vybrané básně Petra Bezruče
8. 7–14. 7. 2012 Malířská škola
11. 8.–12. 8. 2012 V. Mezinárodní folklorní festival
Soláň 2012
18. 8.–3. 10. 2012 VII. Valašský Salon
28. 9. 2012
X – Duatlon u Zvonice
Více informací k akcím na Informačním centru Zvonice
Soláň nebo na www.zvonice.eu; tel.: 604 824 274

Zvonečkový medový jarmark
20 let obnovení činnosti Hasičské
vzájemné pojišťovny a. s.
5. 7. 2012
Kouzelná nitka
6. 7. 2012
Hejův nožík
7. 7. 2012
Ladislav Nezdařil v básních a hudbě
8. 7. 2012
Multimediální pořad Valašsko a jeho
muzikanti – Frenštátsko a Frýdecko
14. 7. 2012
Pekařská sobota
15. 7. 2012
Závěrečný koncert týdenních tvůrčích
dílen „O valašského primáška“
21. 7. 2012
Romská píseň
22. 7. 2012
Anenská poť
28. 7.–29. 7. 2012 Den řemesel a setkání kovářů
3. 8. – 5. 8. 2012 Jánošíkův dukát
11. 8.–12. 8. 2012 Starodávný jarmark
18. 8. 2012
Vůně lesa a dřeva
19. 8. 2012
Slezský soubor Heleny Salichové
25. 8. 2012
Zahrádka na dědině
26. 8. 2012
Z druhé strany Radhoště
Více informací k těmto akcím Valašské muzeum v přírodě,
www.vmp.cz, tel.: 571 757 148

VELKÉ KARLOVICE
7. 7. 2012
2. 8.–5. 8. 2012
5. 8. 2012
11. 8.–12. 8. 2012

Den hrnčířů
Setkání řezbářů u Karlovského muzea
Karlovská pouť
Folklorní festival Léto na Soláni
a ve Velkých Karlovicích
18. 8. 2012
Řemeslný den u Karlovského muzea
8.–9. 9. 2012
Dětský folklorní festival
15. 9.–31. 10. 2012 10. ročník výstavy
– Fotografická soutěž
Více informací k akcím na Informačním centru Velké Karlovice nebo na www.velkekarlovice.cz; tel.: 517 444 039
Redakce upozorňuje čtenáře, dopisovatele, inzerenty a všechny, kteří by chtěli obohatit příští číslo čtvrtletníku
„KAROLINKA, naše město na Valašsku“, že jeho uzávěrka je 4. září 2012.

www.karolinka.cz

*Karolinka – naše město na Valašsku* Vydává Město Karolinka, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka, IČ: 00303909
* Registrační značka MK ČR E 13251* Povoleno Ministerstvem kultury ČR dne 10. 12. 2011* Vychází čtvrtletně
* Řídí redakční rada: Alžběta Gášková, Michal Zbranek, tel: +420 739 322 851
* Písemné příspěvky zasílejte na Informační centrum Karolinka, email: ic@mukarolinka.cz* Sazba a tisk: TG TISK s. r. o., Lanškroun*
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