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STąÍPKY Z RADNICE
Vážení a milí spoluobêané,
nastává čas dovolených a prázdnin.
Přejeme Vám krásné, pohodové léto plné
sluníčka, krásných zážitků a příjemných
lidí okolo sebe. Načerpejte energii a odpočiňte si, ať máte zásobu nejméně na půl
roku. Čeká nás čilý stavební ruch v tomto
letním období, tak ať máme z čeho brát.
Současně Vás poprosíme o shovívavost
vzhledem k dopravnímu omezení a stavebnímu ruchu, který začne o prázdninách vzhledem k plánovaným akcím.
To Vám přeje starostka a kolektiv úřadu

Oprava komunikace – prĎtah
Karolinkou
Počátkem července by měly začít stavební práce, které se týkají opravy sjezdů
a chodníků v délce od prodejny Jednoty
až po poslední panelák na Horebečví.
V současné době se soutěží dodavatelská
firma. Čekáme rovněž na vyhodnocení dotace, o kterou jsme požádali. Bude
to složitá stavební akce na koordinaci.
Ředitelství silnic Zlínského kraje má již
vysoutěženo, jejich stavební část bude komunikace mezi obrubami. Je nutné sladit
souběh s jejich realizací.
Oprava komunikace Nový
Hrozenkov – Karolinka
Koncem června až do 3. týdne července proběhne oprava povrchu komunikace
II/487 v délce cca 700 m a to v úseku od
žel. přejezdu mezi Hrozenkovem a Karolinkou po úsek benzinové čerpací stanici v Karolince. Úsek bude napojen na již
opravenou komunikaci v minulosti. Tuto
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ném stavu a dochází k opakovanému
protékání až do budovy, je nutno tuto
střechu opravit. Částečně nad prostoakci realizuje ŘSZK na své náklady. Nám rem v ZŠ (část nad učebnami již je
z toho vyplývá osadit obrubník v délce opravena), dále pak ZUŠ, tělocvičnou.
Realizace bude provedena v 7. a 8. měcca 70 m od budovy čp. 651 po 638.
síci.
Zateplení budovy Helena
Zateplení budovy internátu
Glass
Z dotačního programu právě probíhá êp. 175
K 30. 6. 2017 bude ukončena realizazateplení budovy Heleny Glass /výměna
oken, dveří, zateplení nejen fasády/. Tuto ce akce „Energetické úspory budovy čp.
akci vyhrála ve veřejné soutěži fi rma 175“, která je na dotaci.
Čekáme v současné době na vyhodTesp Contract Vsetín a realizace bude
nocení 7 sociálních bytů, které by měly
provedena do 30.9.2017.
vzniknout v přízemí této budovy. Projekt
je stále v hodnocení.
Oprava místní komunikace
Kobylská a Pod GrapĎ
Město obhájilo dotaci na opravu výše Zateplení budovy domeêku
uvedených místních komunikací. Nyní pro- u školy êp. 391
K 30.6.2017 bude rovněž ukončena rebíhá hodnocení výběrového řízení. Po vyhodnocení bude ihned zahájena realizace. alizace akce „Energetické úspory budovy
čp. 391“, která je z dotace.
Čeká se na vyhodnocení podaného
Kotelny
Je vypsáno výběrové řízení na opravu projektu vybudování odborných učeben,
kotelen v Karolince v počtu 20 ks. Reali- který je stále v hodnocení a týká se tohoto
objektu.
zace do 30.9.2017.
V současné době probíhá výběrové
řízení, kotelny a tepelné kanály budou Dopravní terminál v Karolince
Zpracovává se projekt na dotaci „Dohodnoceny 26.6.2017, nové přípojky plynu 28.6.2017. Po výběru dodavatele a po- pravní terminál v Karolince“, který obdepsání smlouvy bude započata ihned sahuje úpravu parkoviště, budovy vlakového nádraží včetně WC, přilehlé
realizace.
Veškeré výběrové řízení a informace zahrady, zbudování zastřešení kol, eventuálně myčky na kola, parkování pro aujsou uveřejněny na profilu města:
www.vhodne-uverejneni.cz/profil/ tobusy aj. Jedná se o úpravu celé plochy
v okolí nádraží.
mesto-karolinka
Žádost o dotaci bude podána v období prázdnin. Vizualizace na stránkách
Oprava stĆechy na ZŠ a MŠ
Vzhledem k tomu, že krytina stře- města.
pokračování na str. 2
chy na ZŠ a MŠ v Karolince je ve špat1

STąÍPKY...
pokračování ze str. 1

Úprava hĆbitova
Oslovili jsme Atelier LIST z Koryčan
na zpracování úpravy hřbitova, a to jak
v ozelenění, tak ve vytvoření nových hrobových a urnových míst. Se studií budete
seznámeni na webových stránkách města.

Pozvání na malou kopanou
„O valašský maják“
Pozvání na charitativní akci v sobotu 22.7.2017 do sportovního areálu Na
Horebečví, kde bude probíhat celodenní
akce v malé kopané nejen složek IZS s cePodrobné informace o veškerých sta- lodenním programem a večerní zábavou.
vebních akcích a připravovaných projekVeškerý výtěžek půjde na podporu kontech naleznete na našich webových strán- krétní dobré věci, týkající se členů IZS a jejich
kách města.
rodinných příslušníků. Jste srdečně zváni.

Revitalizace zelenø ve møstø
Tento projekt na revitalizaci zeleně
nám prošel věcným hodnocením, postoupil do dalšího stupně hodnocení.
O výsledku Vás budeme informovat.

U3V KAROLINKA
Univerzita 3. věku v Karolince vznikla na počátku roku 2011 na základě žádosti o spolupráci zastupitelů města Karolinky vůči vedení Hornicko-geologické fakulty VŠB-Technické univerzity Ostrava v oblasti
celoživotního vzdělávání, které by mohlo být otevřeno pro seniorskou
populaci města a okolních obcí.

Hornicko-geologická fakulta, která již
tehdy měla více než dvacetileté zkušenosti s touto formou celoživotního vzdělávání, se s vedením města dohodla na
podmínkách konání Univerzity 3. věku.
V říjnu 2011 byl zahájen první běh dvouletého studijního programu.
Ten pak v květnu 2013 absolvovalo
prvních 17 účastníků.
Vzhledem k dobré zkušenosti s průběhem U3V a rovněž na základě dalšího zájmu ze strany seniorských obyvatel města
Karolinky a okolních obcí o toto vzdělávání, se město dohodlo s vedením HGF
na pokračování U3V.
Na podzim 2013 byl otevřen druhý běh
Univerzity 3. věku, do kterého nastoupilo

Expozice umělecké litiny v Muzeu Blansko
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19 účastníků, kteří pak svůj dvouletý studijní program absolvovali v květnu 2015.
V pořadí třetí běh U3V v Karolince se
otevíral již jako tradiční forma vzdělávání
ve městě v září 2015. Do něj se opět přihlásilo 18 frekventantů.
I tentokrát se konaly přednášky, které dojížděli realizovat pedagogové HGF
VŠB-TU Ostrava. Semináře probíhaly
jedenkrát za 14 dní ve dvou dvouhodinových blocích. Přednášky probíhaly nejprve v prostorách Městského úřadu v Karolince, později se výuka přemístila do
nově zrekonstruovaného Víceúčelového
kulturního centra (VKC).
První semestr dvouletého programu
byl vyplněn přednáškami:
doc. Jiráska - Regionální geologie
prof. Bujoka – Těžba a zpracování uhlovodíků
dr. Porzera - Geotermální energie
doc. Marschalka - Sanace přírodních
útvarů
Dr. Lyčkové - Využití a zpracování biomasy
Druhý semestr proběhly přednášky:
Doc. Mikoláše - Povrchové dobývání
ložisek
Doc. Zapletala - Útlum těžby
Dr. Mučkové - Katastr nemovitostí
Dr. Novákové - Krajinné systémy
Exkurze, která doplňovala přednášky
konané v Karolince, se konala do Hornického muzea na Landeku a poté účastníci
navštívili ještě Svět techniky v Dolních
Vítkovicích.

Třetí semestr byl zahájen v rámci
akad. roku 2016/2017. Náplň byla sestavena z přednášek:
Mgr. Viláška - Astronomie - Nebezpečné meteority
Dr. Ličbinské - Základy hydrogeologie
Dr. Niemiece - Chráněná krajinná území
Dr. Drozdové - Geochemie životního
prostředí
Dr. Švuba - Automatická identifikace
V posledním, čtvrtém semestru, který probíhal od února do května 2017 zazněly přednášky:
Dr. Švece - Možnosti využití a aplikace
geografických dat
Doc. Vojtkové - Mikroorganismy v ŽP
– novodobé bakteriální a virové nákazy
Dr. Kupky - Brownfields a ochrana přírody
Dr. Dvorský - Úpravy toků ve vztahu
k povodním
Doc. Václavík - Odvádění odpadních
vod a možné způsoby čištění
Exkurze tentokrát proběhla pod vedením Mgr. Moniky Ličbinské, Ph.D., do
Moravského krasu, kde se účastníci U3V
seznámili s programem „Cesta železa“
a s expozicemi Domu přírody Moravského
krasu. Zde si vyslechli přednášku o vzniku
železných rud a jejich těžbě v Moravském
krasu a podívali se i do terénu. V rámci
programu navštívili Kateřinskou jeskyni
a Muzeum Blanenska s jeho expozici litiny.

Zástupci VŠB-TU Ostrava se seniory
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Celkem bylo během dvouletého programu uspořádáno ze strany HGF 20
dvouhodinových přednášek, na kterých
se podílelo 20 pedagogů, a dvě exkurze.
Dne 17. května 2017 ukončilo obsahově ucelenou část univerzity 3. Věku na
Hornicko-geologické fakultě 18 frekventantů
Poděkování patří všem pedagogům,
kteří v Karolince přednášeli a našli odpovídající odborný i lidský přístup, se kterým se této činnosti zhostili. Děkujeme
paní Ing. Martině Poláškové za organizaci precizního šestiletého průběhu studia
U3V v Karolince.
Věříme, že účastníci U3V byli s úrovní výuky i předmětovou náplní spokojeni. A čas strávený výukou přinesl nejen
množství nových znalostí, ale i společné
příjemné zážitky v kruhu „spolužáků“.
Studium Univerzity 3. Věku v Karolince se již stalo tradicí, a proto koncem
září letošního roku opět zahajujeme
dvouleté studium U3V v Karolince pod
záštitou VŠB-TU Ostrava.
Děkujeme vedení města, starostce p.
Marii Chovanečkové, všem radním i zastupitelům za podporu U3V.
Děkujeme za podporu U3V Jiřímu
Morávkovi, vedoucímu provozu sklárny Crystalex v Karolince.
Pokud máte zájem, přihlaste se v IC
KAROLINKA, zde dostanete podrobnější informace. Těšíme se na vaši účast.
Mgr. Bohumila Václavíková

Cesta železa napĆíê êasem
i krasem.
5. května 2017
Výše uvedené téma bylo náplní pátečního autobusového zájezdu posluchačů
Univerzity 3. věku a dalších zájemců do
oblasti Moravského krasu. Z Karolinky
jsme vyjeli v 5.30 hodin. Cesta vedla přes
Zlín, po dálnici do Vyškova a odtud přes
Jedovnici do Blanska. Na okraji města
jsme odbočili po úzké Gellhornově silničce proti toku Punkvy, kolem Starohraběcí Huti a Jakubova jezera ke Skalnímu
mlýnu, kde se nedaleko Kateřinské jeskyně nalézá nově postavený Dům přírody Moravského krasu (DPMK). K němu
jsme dorazili krátce před devátou. V devět hodin jsme byli v kinosále přivítáni
paní profesorkou Mgr. Monikou Ličbinskou, Ph.D. z Technické univerzity Ostrava, která nás ve velmi zajímavé hodiM÷STSKÝ éTVRTLETNÍK

nové přednášce seznámila s historií těžby
a zpracování rud v Moravském krasu od
pravěku do současnosti. V době prvního
osídlování krajiny před asi dvěma tisíci
lety probíhal na krasových plošinách jen
povrchový sběr. Organizované hutnické celky Slovanů prováděly povrchovou
těžbu v nehlubokých lomech a teprve
v 18. a 19. století došlo na hlubinou těžbu
a zpracování rudy ve slévárenském průmyslu.
Po přednášce bylo pro nás připraveno
malé občerstvení, po němž jsme vyrazili na komentovanou prohlídku expozice
DPMK – příběh krajiny Moravského krasu.
Po prohlídce jsme se vrátili do kinosálu, kde nám byl promítnut zajímavý 3D
snímek o floře a fauně Moravského krasu,
o přírodních krásách, objevování a někdy
i zpřístupňování krasových útvarů.
Dalším naším cílem byla návštěva
nedaleké Kateřinské jeskyně. Osm metrů vysokým vchodem jsme vešli do
chodby, která nás dovedla do největšího
jeskynního dómu nejen v Moravském
krasu (s rozměry 95x44x20 metrů), ale
i v České republice a střední Evropě. Celou jeskyni tvoří dva dómy s přilehlými
chodbami. Zaujala nás nejen neobvyklá
krápníková výzdoba, ale také fascinující
doklady rozsáhlého řícení stropů podzemních prostor.
Po prohlídce jeskyně jsme nastoupili
do autobusu, který nás vezl do Blanska.
Toto okresní město má 21 tisíc obyvatel
a rozkládá se v údolí řeky Svitavy. Historie města se začíná psát v roce 1277, kdy
osadu Nové Blansko založil olomoucký
biskup Bruno ze Schauenburku. V roce
1698 byly založeny první železárny. K rozvoji Blanska došlo v 19. století v souvislosti
s rozmachem železáren a strojíren, které
zbudoval Hugo František Salm. K dalšímu
rozvoji města výrazně přispěla výstavba
železniční trati z Brna do České Třebové,
na níž byl slavnostně zahájen provoz 1.
ledna 1849. Městys byl povýšen na město
v roce 1905 císařem Františkem Josefem I.
Největší továrnou byly Samovy železářské
závody, dále slévárna firmy Ježek a další.
V roce 1911 vznikla v Blansku továrna na
výrobu elektrických měřících přístrojů,
která se v roce 1945 změnila na závod Metra Blansko. Spolu s ČKD Blansko a Adastem Blansko tvořila až do roku 1989 jádro
blanenského průmyslu. Dodnes si město
zachovalo průmyslový charakter.
My ale směřovali městem přes sídliště Sever na okraj města, kde v restauraci

Promoční akt

Myslivna u vodní nádrže Palava jsme měli
zajištěn oběd. Po dobrém obědě jsme se
vrátili do centra a zamířili do zámku, jehož renesanční jádro pochází z gotického
hradu. Na sklonku 17. století byl zámek
barokně upraven. Další úpravy ve stylu
empíru a novorenesance pocházejí z druhé poloviny 19. století. Po roce 1960 byl
celý objekt zrekonstruován a začal sloužit
jako muzeum.
Zámek tvoří čtyřkřídlá budova nepravidelného půdorysu a hranolovou věží.
Západnímu průčelí dominuje novorenesanční štít z 19. století. V interiéru se
dochovaly čtyři sály s dřevěnými kazetovými stropy.
V zámku jsme si prohlédli rozsáhlé
sbírky exponátů umělecké litiny a také
historické interiéry. Nejvýznamnější
osobností spjatou s blanenským zámkem
je Karolina Mekneme, manželka budoucího anglického krále Viléma IV, hrdinka
dávného příběhu nešťastné lásky.
Jak již bylo řečeno, Blansko je především průmyslové město. Není zde mnoho historických památek. Je třeba ale
kromě zámku zmínit další dvě, na které
jsme měli možnost hledět ze zámeckých
oken :
Naproti přes údolí, na druhém břehu
Svitavy, se tyčí kostel sv. Martina. Původně románský, později gotický byl v první
polovině 12. století založen olomouckým
biskupem Jindřichem Zdíkem. Ve věži
kostela je starobylý zvon, který je nejstarším na Moravě.
Jižně od blanenského zámku bylo
možné zahlédnout další historickou stavbu :dřevěný kostel sv. Paraskivy. Ten byl
postaven v roce 1641 v Nižném Sedlišti
na Podkarpatské Rusi, v roce 1936 byl
převezen do Blanska a nyní slouží Církvi
československé husitské.
A to bylo skutečně již vše. V 16 hodin jsme vyjížděli z Blanska zpět domů.
Na okna našeho autobusu dopadly první
dešťové kapky …
Slavomil Herynk
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PROGRAM PRO KAROLINSKÉ
SENIORY „MODERNÍ SENIOR
– CHCEME BÝT „COOL“ PRARODIéE“
V červnu město Karolinka ukončilo
již čtvrtý rok projektu Moderní senior,
který pořádá město Karolinka pro seniory Karolinky a blízkých obcí a je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje. V letošním školním roce 2016/2017
město Karolinka kromě již tradičních
kurzů trénování paměti, anglického jazyka a německého jazyka pro naše seniory
připravilo dva kurzy základů počítačové
gramotnosti a kurz finanční gramotnosti.
Mimo dlouholetých lektorek paní Mgr.
Bohumily Václavíkové a PhDr. Lenky
Denkocy nám s výukou počítačové gramotnosti pomohl za podpory starostky
města, paní Marie Chovanečkové a ředitele ZŠ a MŠ Karolinka, pana Mgr. Petra
Šrámka také pan Mgr. Milan Minarčík,
zástupce ředitele školy, který naše studenty uvedl do tajů obsluhy počítačů, za což
jim mnohokrát děkujeme. Paní Bc. Petra
Zakrewská ze společnosti Kapital provedla seniory základy finanční gramotnosti tak, aby se nedostali do dluhové pasti
a poradila jim řadu zajímavých finančních postupů.
A kolik se nás v kurzech v letošním
roce vlastně scházelo? Kurzy trénování
paměti navštěvovalo v letošním roce pravidelně 19 studentek, kurzy anglického
jazyka 8 studentů, kurzy německého jazyka 5 studentek. Kurzy počítačové gramotnosti navštěvovalo celkem 34 studentů, souběžně proběhly dva kurzy, první
z nich navštěvovalo 16 studentů a druhý
18 studentů. Kurzů finanční gramotnosti se zúčastnilo 20 studentek. Jsme velmi
rádi, že počet našich studentů se každoročně zvyšuje a snažíme se stále hledat
nová a zajímavá témata, která by naše seniory zaujala.
A co se senioři naučili?
Počítače jsou v dnešní době pro každého z nás jedním ze základních potřeb každodenní komunikace uživatele. Pan Mgr.
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Ukončení kurzu Moderní senior

Minarčík naše studenty naučil základům
práce s počítačem jako je práce s myší, zapnutí a vypnutí počítače, otevření a spuštění programu, vytvoření souboru, otevření souboru, uložení souboru, uložení
souboru pod novým názvem, vytvoření
složky. Naučili se, co je to paměť počítače, pevný disk, také jak se pracuje s okny
na ploše, co je horní lišta, hlavní panel,
nabídka. Naučili se a vytvořili si vlastní
mailovou adresu, seznámili se s tím, co je
to vlastně mail, jak se píše, jak se do něj
vkládají dokumenty, jak se přidávají fotografie, jak se ukládají fotografie a mnohé
další. Ještě jednou děkujeme vedení ZŠ
a MŠ Karolinka, že nám nejen dodalo
vynikajícího lektora, ale především, že
studentům-seniorům zapůjčilo také počítačovou učebnu s novými počítači.
Kurzy trénování paměti probíhají
pravidelně v úterý, a přestože některé seniorky prohlašují, že si stále méně a méně
pamatují, skutečně tomu tak není. Ostatně o zapomínání by jistě mohl hovořit
každý z nás, protože sem-tam zapomeneme něco všichni a zapomínat začínáme již se svými 20. narozeninami. Naše
seniorky a naši senioři jsou velmi samostatní, o čemž jsem se přesvědčila také
na našem společném zájezdu do Prahy
a Středočeského kraje. Spousta mladých
by jim mohla závidět jejich elán poznávat
a učit se novým věcem a snažit se překonávat nejenom jejich psychické, ale i fyzické hranice. Na Karlštejn vyšli všichni
senioři po vlastních a nikdo z nich si ani
nepožádal o vyvezení autem či drožkou,
což bylo samozřejmě možné. Některé
naše seniorky mají přes 80 let a stále jsou
plně vitální, snaží se do kurzů pravidelně
chodit a stále se učit novým věcem. Jelikož jsem věděla, že v letošním roce opět
pojedeme do Prahy, tak jsme se mimo
jiného věnovali Pragensiím - Pražskému
orloji a památkám, které tam můžeme
najít, Karlovu mostu a mnohým dalším

zajímavostem. Seniorky znají všech 12
apoštolů, které se na Orloji nacházejí,
včetně jejich konkrétních atributů a také
komu jsou patrony. Dokáží vyjmenovat
všechny sochy, které se na orloji nacházejí
a také a znají ke každé z nich krátké povídání… Mimo to jsme trénovali všechny
již známé mnemotechnické pomůcky –
trénovali jsme akronymum, akrostikum,
techniku loci, techniku prvního písmene,
asociací apod., ale trénovaly jsme i slovní
zásobu, jemnou motoriku apod.
Pro ty, kteří s námi nechodí, přikládám
zajímavou mnemotechnickou pomůcku
pro seniory na zapamatování si telefonních čísel na integrovaný záchranný systém. Pokud budete potřebovat zavolat:
Rychlou záchrannou službu (155) – pamatujte si číslo 5 – jako Asklépiův had,
Policii (158) – pamatujte si číslo 8 – jako
pouta a pokud si budete chtít zapamatovat Hasiče (150) – vzpomeňte si na rybník – číslo 0. A kdybyste se k nám chtěli
někdo po prázdninách přidat, rádi Vás
uvidíme.
Anglický jazyk pro mírně pokročilé – naši studenti se dostali již na úroveň
mírně pokročilých. Určitě by se v zahraničí již neztratili a myslím si, že by trumfli i některé žáky z naší školy, protože se
do jednotlivých hodin připravují velmi
zodpovědně. Umějí už používat přítomný
čas prostý i průběhový, mají velkou slovní zásobu – znají ovoce, zeleninu, zvířata, národy, národnosti, státy, barvy, čísla,
oblečení, dokáží popsat tělo, umí anglicky
sdělit čas, umí vyhláskovat anglicky jakékoliv slovo, naučili se používat sloveso –
mít, umět a dokáží dokonce utvořit otázku pomoci „DO“. Znají a dokáží popsat
rodokmen královské rodiny a také popsat
rodokmen své rodiny. V letošním roce se
začali učit z nové učebnice Anglický jazyk
pro seniory, která je velikostí písma určená právě jim, takže se nám všem opravdu
dobře čte.
M÷STSKÝ éTVRTLETNÍK

Německý jazyk pro mírně pokročilé
– vyučuje paní Mgr. Bohumila Václavíková. Studentky se dostaly také na úroveň
mírně pokročilých a velmi rády trénují
nejenom gramatiku, ale také konverzují
v německém jazyce. Příkladně se orientují v tematických okruzích: nákupy, dovolená, restaurace a obchody nebo reálie
německy mluvících zemí. V současné
době pracujeme s učebnicí „Německy
s úsměvem“. Rozvíjíme tematické okruhy formou rozhovorů a systematizujeme
gramatiku.
Kromě těchto kurzů připravujeme pro
seniory také zajímavé besedy. V letošním
školním roce proběhla jedna z nejzajímavějších besed a to nejenom pro seniory,
ale všechny občany města. Setkali jsme se
s paní Věrou Sosnarovou, která více jako
19 let strávila v sovětském gulagu. Při jejím povídání nám velmi často vystoupily
slzy do očí a dlouho, opravu velmi dlouho
jsme o jejich zážitcích nemohli ani mluvit. Zatímco ona je zažila a hlavně tato
na sebe navazující několikaleté trápení
dokázala silou vůle, a jak sama několikrát zdůraznila svou velkou vírou v Boha
přežít…, my jsme jen s neuvěřením poslouchali o tom, jaké strašné věci dokáže
člověk člověku způsobit. Jsme rádi, že
jsme toto setkání mohli našim občanům
zprostředkovat, protože paní Sosnarové
je neuvěřitelných 86 let.
A také jsme se jako každoročně zapojili do Národního týdne trénování paměti,
kdy 14. 3. 2017 proběhla beseda k NTTP
i se zcela novými seniory. Budeme rádi,
když v novém školním roce 2017/2018
se na nás přijdete někdy podívat a třeba
s námi zůstanete.
Slavnostní ukončení školního roku
2016/2017 proběhlo v úterý 27.6.2017 ve
13:00 hodin v prostorách Víceúčelového
kulturního centra za účasti radní pro sociální záležitosti, paní Michaely Bláhové,
starostky města paní Marie Chovanečkové, paní místostarostky Mgr. Bohumily
Václavíkové a všech lektorů, kteří naše
seniory v letošním roce vyučovali.
PhDr. Lenka Denkocy, tajemnice města

Zájezd do Prahy a StĆedoêeského kraje
V rámci programu Moderní senior
město Karolinka připravilo pro seniory
již tradiční třetí ročník zájezdu do Prahy
se zaměřením na hrady a zámky na Vysočině a ve Středočeském kraji. Zájezd se
konal ve dnech 30. 5. – 1. 6. 2017. VšechM÷STSKÝ éTVRTLETNÍK

ny zájezdy jsou pro nás připravovány proto, abychom si rozšířili svůj kulturně historický přehled, abychom si zopakovali,
co jsme se v hodinách trénování paměti
naučili a také, abychom poznávali naši
krásnou vlast.
Dne 30. 5. 2017 ve 4:30 hodin ráno se
u Městského úřadu v Karolince sešlo 31
rozespalých účastníků zájezdu do Prahy.
Po uložení zavazadel ve velmi pěkném
autobuse Cestovní kanceláře Valaška
a naší prezenci začala cesta za poznáváním krás naší vlasti. První zastávka byla
na poutím místě na Zelené hoře s kostelem svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který architektonicky navrhl
jeden z našich nejvýznamnějších architektů baroka Jan Blažej Aichel – Santini.
Tento architekt nám zanechal mnoho
významných památek gotického baroka:
zámek Lázně Bělohrad, kostel sv. Anny
v Panenských Břežanech, Bílá Hora –
poutní kostel Panny Marie Vítězné, na
Malé Straně v Praze – Colloredovský palác, Kolovratský palác, Morzinský palác,
Rajhrad – kostel Povýšení sv. Kříze, proboštský kostel sv. Petra a Pavla, Zbraslav –
konvent cisterciáckého kláštera a mnohé
další. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře je zapsán na seznamu
UNESCO. Tento kostel je architektonicky
velmi zajímavý a měli jsme velké štěstí,
že ještě nebyl ukryt za lešením, protože
ho čeká velká rekonstrukce. Moc se nám
líbil. Poté jsme prošli prohlídkovou trasu v zámku ve Žďáru nad Sázavou pod
názvem „Po stopách Santiniho“. Zjistili
jsme, že zámek je nyní v majetku rodiny
Kinských, která se o něj velmi svědomitě
stará. Na závěr jsme si v kavárně dali kávičku nebo pivečko a někdo nějaký dort
či zmrzlinu a rozjeli se ku Praze za účelem ubytování do nám již známého hotelu Fortuna West, kde jsme byli ubytováni
již potřetí. Po ubytování jsme si trochu
odpočinuli a společně vyrazili do Divadla
na Vinohradech na divadelní představení
„Amadeus“. Hlavní roli Amadea ztvárnil
Ondřej Brousek, který nás okouzlil nejenom svým hereckým výkonem v roli
Amadea, ale především svým klavírním
uměním. V jedné chvíli dokázal hrát na
klavír v úhlu 90 stupňů, kdy se i s ním část
podia zvedla do pravého úhlu. Divadelní
představení trvalo téměř tři hodiny, ale
stálo za to. No, a po něm jsme spěchali do
hotelu, abychom se vyspali na druhý den.
Ve středu ráno dne 31. 5. 2017 byl naplánován náš nejznámější hrad, Karlštejn.
Počasí nám přálo. Bylo trošku pod mrakem, takže nám nebylo tak horko jako
první den. Ač je k hradu pořádný výstup

do kopce, nikdo to nevzdal a šel poctivě
nahoru po svých a všichni jsme to i v tom
velkém horku zvládli. Prohlídka hradu
byla velmi zajímavá – hrad Karlštejn sám
o sobě také. Je velmi impozantní a pohled
na něj byl pro nás velmi okouzlující. Zopakovali jsme si trochu historie, zavzpomínali na našeho krále a císaře Karla IV.,
který jej nechal postavit. Průvodkyně nás
seznámila s jeho historií, ale také přidala
několik vtipných historek. Hrad se nám
velmi líbil, po zpáteční cestě jsme se zastavili na drobné občerstvení a vyrazili zpět
do našeho hotelu. Někteří z nás to ještě nevzdali a vydali se s naší vedoucí do centra
města – prošli jsme si Václavák a po ulici
Na Poříčí jsme se vydali na Staroměstské
náměstí, kde nás velmi potěšilo, že Pražský orloj není ještě zcela ukryt za lešením
a mohli jsme se tak na něj podívat a zopakovat si to, co jsme se v kurzech trénování paměti v letošním roce naučili – a to
jednotlivé apoštoly, všechny sochy včetně
kostlivce a kohouta a také Mánesův zvěrokruh. Po prohlídce a krátkém odpočinku nás čekalo další divadelní představení
v Komorní Fidlovačce „ Můj báječný rozvod“. Po menším „kolapsu“ naší vedoucí,
kdy jí bylo telefonicky cestou tramvají již
do divadla, oznámeno, že divadelní přestavení bylo z důvodu nemoci zrušeno, jsme
nakonec zdárně dorazili do té „správné“
Fidlovačky. Někteří z nás se šli totiž podívat do Fidlovačky, kde bylo divadelní
představení opravdu zrušeno, ale my jsme
měli lístky do Komorní Fidlovačky, kde
jsme se těšili na Elišku Balzerovou, kde se
k naší spokojenosti hrálo. Seděli jsme velmi blízko, v prvních řadách. Někteří z nás
i ve stejně řadě jako naše velká operní diva
Dagmar Pecková. Usadili jsme se a poté
jsme mohli obdivovat herecký výkon paní
Elišky Balzerové. Celé divadelní představení bylo pouze a pouze jejím hereckým
koncertem, protože hlavní roli Angely
hrála sama. Obecenstvo tvořilo většinou
dámy a opravdu jsme se pobavili od začátku až do konce a zjistili jsme, že je to
u všech starších manželstvích velmi po-
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dobné… Do hotelu jsme se vrátili všichni
dobře naladěni.
Ve čtvrtek 1. 6. 2017 přišel den našeho
posledního putování. Cestou nám bylo
popřáno ke Dni dětí, protože i my senioři jsme něčí děti. Cílem byl hrad Křivoklát, který je na seznamu národních
kulturních památek v ČR. O Křivoklátu
jsou první zmínky již v letech 1110–
1113, kdy kníže Vladislav I. tam údajně
věznil Otu Olomouckého. Samotná cesta
k hradu byla velmi příjemná, téměř po
rovině, takže jsme se pomaloučku dostali volnou chůzí na hrad. Hrad nechal
přestavět Přemysl Otakar I. a tyto práce
pokračovaly i za vlády jeho syna Václava
I. Později tu byla vybudována státní věznice, hladomorna, mučírna. Měli jsme
velké štěstí, protože nás provázel samotný pan kastelán, pan Ladislav Adam, který měl zajímavý, vtipný a velmi poutavý

přednes. Velmi se nám věnoval, pověděl
nám řadu zajímavostí o hradu Křivoklátu a životě na něm – ukázal na mučírnu, hladomornu i vězení, ve kterém byl
16 let vězněn po Bílé hoře protestantský
kněz. Poslechli jsme si i příběh o velké
lásce a také, že na hradě každých 200 let
hořelo, takže pan kastelán řekl, že budou
s obavami očekávat rok 2026. Všichni
jsme v průběhu prohlídky konstatovali,
že tento hrad se nám líbil více než Karlštejn. První dojem není při příchodu na
něj tak impozantní jako na Karlštejn, ale
v průběhu prohlídky musíte konstatovat,
že je opravdu velmi krásný a jedinečný.
Je tam velká řada zajímavostí, nádherné
gotické sochy, nachází se tam jedna z devíti kopií Bible, která byla ručně psána
kněžími a byla plná iluminací. Je tam
i krásná obrazárna, knihovna,… Hrad
měl řadu majitelů, patřil Habsburkům

ZŠ KAROLINKA
éervnové ohlédnutí

Co pĆinesla døtem naše Škola
pro život? Posuóte sami!
Omlazený kolektiv pracovníků školy
se ve školním roce 2016-2017 pustil do
práce s obvyklou vervou. Příprava učitelů na vyučování je rok od roku obtížnější,
rostou nároky na využívání nejmodernějších technologií i požadavky veřejnosti.
Rozmanitost aktivit dokazuje, že se s tím
úspěšně vyrovnáváme. Část této pestré
nabídky vám teď přinášíme.
Velký důraz klademe na společenskou
zařazenost a mezilidské vztahy. Začínáme
samozřejmě s těmi prvotními, mezi spolužáky. Jak být kamarády, učila druháky
oblíbená loutka, opička Julča. Nechejme
druhého domluvit, važme si jeden druhého. A žádné posmívání! Školní drobotina
ale nemyslí jen na sebe. Druháčci v zimě
doplnili teoretické znalosti i vycházkou
ke krmelci. Zvířátkům je třeba v těžkém
období přilepšit něčím dobrým, ne?
A nesmí se zapomenout ani na maminky!
Drobné dárky pro ně vyráběli třeťáčci.
O vztazích ve třídě besedovala s osmáky Mgr. V. Zvoníčková. Ti se přiznali, že
si někdy i v jejich „superkolektivu“ občas
pořádně lezou na nervy. Paní Zvoníčková
si připravila pro naše žáky také téma Sex
a vztahy jinak. Mohli nejen poslouchat,
ale také se ptát a řadu věcí si ujasnit. Do
třetice se s žáky mluvilo o druzích temperamentu. Nejednoznačný výsledek testu
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ukázal žákům, že typ temperamentu nebývá zcela vyhraněný.
Jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem jim zase objasňoval mluvčí
Policie ČR ve Vsetíně por. Bc. Malcharczik. Někteří byli docela překvapeni, že za
své činy nesou zodpovědnost, i když jim
ještě není patnáct.
Páťáci se už leccos v informatice naučili, ale jak záludné může být jejich neopatrné využívání internetu, to si uvědomují
jen postupně. K lepšímu povědomí přispěla jistě i beseda o kyberšikaně.
Život v závislosti, přednáška Romana
Povaly, podala žákům negativní obraz jakékoli závislosti. O tom, jaké újmy způsobuje přátelům, rodině, ale i vlastním
snům, cílům i morálním hodnotám. Tematicky navazující představení Memento
barvitě připomnělo, k jak otřesným koncům vede užívání drog. Je to cesta, z níž
není návratu.
Tradičním místem pro besedy je městská knihovna. Potvrzuje se, jak prozíravé
bylo ji přemístit do školní budovy a poté
rozšířit její možnosti o multimediální
přednáškový prostor. Postupně se besedovalo o dobrodružné literatuře s paní
knihovnicí Bártkovou nebo přímo se spisovatelkou Markétou Harasimovou o její
knize Z deníku kočičky Ťapičky. Ta inspirovala děti k namalování takové spousty
kočiček, až oči přecházely. Třeťáci si užili

a poslední majitelé - rod Fürsnstebergů ho v roce 1929 prodal českému státu i se zámkem Lány a Lánskou oborou,
kterou jsme cestou také zahlédli. Tento
hrad se nám opravdu velmi líbil, zaujal
nás svými krásnými síťovými klenbami,
svým uspořádáním. Poděkovali jsme
panu kastelánovi za milou prohlídku,
rozloučili se a vydali se na zpáteční cestě na oběd do Ikey – velmi nám všem
chutnalo. No, a to už bylo poslední, co
jsme z Prahy viděli. Nastoupili jsme do
autobusu a vydali se směrem do Karolinky. Zájezd se nám moc líbil, byl pečlivě
připraven, řidič byl příjemný, všichni
jsme byli dochvilní… a vrátili jsme se
velmi spokojeni. A už jsme samozřejmě
plánovali náš budoucí výlet, který bude
pravděpodobně na Slovensko. Už se na
něj moc těšíme.
Eliška Ježíková

Noc s Andersenem, v naší škole se akce
konala už popáté!
K besedám můžeme přiřadit i přednášky. O horské službě zasvěceně promluvil
k žákům 2. stupně její dlouholetý člen K.
Palička. U příležitosti vojenského cvičení
Screener 2017 dorazili na besedu nejen
vojáci Armády ČR, ale i zástupci z americké armády. Jak se hodila žákům znalost anglického jazyka, když chtěli získat
odpovědi na svoje všetečné otázky! A nezůstalo jen u setkání v lavicích. Vojáci 7.
mechanizované brigády předvedli dětem
i nám dospělým techniku a výzbroj, jakou
používají v zahraničních misích. Prestiž
Armády České republiky v očích přihlížejících zaručeně vzrostla.
Drobné soutěže jsou dnes nezbytnou
součástí každodenní výuky, ale účastníme se i soutěží vyhlašovaných celostátně.
Tradičně třeba Olympiády v českém jazyce.
Školního kola se zúčastnilo 14 žáků. Nejvíce bodů získali J. Jochcová, P. Václavíková
a D. Huml. Více než polovina žáků školy
absolvovala matematickou soutěž Klokan.
V kategoriích Cvrček, Klokánek, Benjamin a Kadet nejlépe uspěli L. Čech, Vl.
Křupala, M. Krutílek a D. Huml. Proběhla
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také recitační soutěž. Na prvních a druhých místech se v jednotlivých kategoriích
umístili a do okrskového kola postoupili E.
Kretíková a A. Šinkmajerová, P. Křupala
a K. Pavelková, Vl. Křupala a E. Koláčková,
K. Planková a K. Gerstbergerová.
Nejvíce se tradičně soutěží ve sportu.
Tady dosáhli reprezentanti školy několika úspěchů, např. ve vybíjené mladších
žáků si družstvo ve složení Š. Jochcová,
M. Korytářová, M. Čírtek, M. Hastík, O.
Horák, T. Koňařík, Vl. Křupala, J. Paška,
Š. Plánka, L. Polášek a D. Škarka po vítězství v okrsku vybojovalo 4. místo ze
sedmi účastníků. Do okresního kola se
probojovaly i basketbalistky. Na postup
ze skupiny M. Bolfová, T. Gröpelová,
K. Hastíková, E. Johnová, A. Kopcová,
A. Kunrtová a P. Václavíková tentokrát
nedosáhly. Florbalová soutěž přinesla
mladším žákům 3. místo a bronzovou
medaili v okresním kole. V krajském
kole Poháru základních škol vzorně reprezentovalo družstvo ve složení O. Horák, P. Koňařík, T. Koňařík, J. Paška, Š.
Plánka, L. Polášek a D. Škarka. Chlapci
vybojovali v Uherském Brodě 4. místo!
Ve 2. florbalové lize starších žáků okresu Vsetín skončili Karolinčané po zlepšených výkonech v závěru soutěže také
čtvrtí. Do dvacítky nejproduktivnějších
hráčů se probojovali M. Černý, P. Horák
a T. Jílek. Nepříznivé počasí před závody a nedostatek tréninkových možností
se významně podepsaly nejen na účasti
soupeřů, ale i na výkonech našich atletů
v okrskovém kole Poháru rozhlasu. Zúčastnilo se pouhých 10 družstev z Hovězí, Karolinky a Velkých Karlovic. Plný
počet 4 družstev jsme „dodali“ pouze
Hovězí a my. Je to velká škoda, tato atletická soutěž má velkou tradici a naše
pořadatelství bývá opětovně velmi dobře
hodnoceno. Nejinak tomu bylo i letos.
Bohužel sportovní výsledek – 2. místa ve
všech kategoriích – znamenal stop postupu do kola okresního. Za nejhodnotnější výkony našich borců lze považovat
165 cm M. Bolfa a 155 cm L. Kalince ve
výšce starších žáků.
Do sportovní části můžeme zařadit
úspěšný lyžařský výcvik sedmé třídy, kterému – na rozdíl od závodů O Medvědí
tlapu v obřím slalomu – tentokrát přálo
počasí i sněhové podmínky.
Aspoň malou zmínku, i když ne co do
úspěšnosti a významu, zaslouží pravidelný dětský karneval. Jeho program opět
s přehledem zvládli pracovníci ALCEDA
Vsetín.
M÷STSKÝ éTVRTLETNÍK

Na další uskutečněné akce už opravdu nezbývá místo. Obnova počítačového
vybavení učebny IT, netradiční výuka výtvarné výchovy, českého jazyka, občanské
výchovy… Navštivte webové stránky www.
zskarolinka.cz, najdete tam úplně všechno.
Školní rok 2016-2017 se chystá do finiše. Devátý ročník opustí 18 žáků, prvňáčků nastoupí po prázdninách 26. Přání do
závěru školního roku? Vysvědčení, které

přinese dětem, rodičům i nám radost
z dobře odvedené školní práce. Povzbuzení těm, kterým se to třeba podaří příště.
A pak už zasloužený odpočinek. Vždyť
úspěchy dětí, na něž jsme náležitě pyšní,
patří také těm, kteří je na ně připravili,
i těm, kteří se starají o celý složitý školní
provoz. Samozřejmě také městu, bez jehož velké podpory by to nešlo.
Vedení ZŠ a MŠ Karolinka

MŠ KAROLINKA
éervnové ohlédnutí

Z êinnosti mateĆské školy
V mateřské škole všestranně rozvíjíme
osobnost dítěte na základě jeho možností,
schopností přirozených potřeb a umožňujeme mu plynulý přechod z mateřské školy do školy základní. Vzdělávací činnost
probouzí v dětech aktivní zájem a chuť
dívat se kolem sebe a ukázat, co všechno umí samo a co dokáže. Podporujeme
zdravý tělesný, psychický i sociální vývoj
dítěte a vytváříme optimální podmínky
pro jeho individuální vývoj. Učíme je samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, ale jsou také vedeni k odpovědnosti
za vlastní chování a jednání v míře jejich
věku Vytváříme předpoklady pro pokračování ve vzdělávání a usnadňujeme jejich další vzdělávací cestu. Nové poznatky
děti získávají nejen v každodenním programovém vzdělávání, ale i v řadě akcí,
které pro děti pořádáme. Jen malý výčet
toho, co děti již prožily a co nás ještě čeká.
V průběhu školního roku zhlédly sedm
divadelních představení, řadu hudebních
programů v rámci spolupráce se Základní
uměleckou školou a několikrát výtvarně
tvořily společně s kamarády ze Základní
školy. Setkaly se i s ilustrátorem dětských
knih v místní knihovně.
S příchodem jara jsme tradičně vynesli
„Morenu“ s písničkou a říkadly a s velkým zájmem zhlédli vojenskou techniku
při cvičení armády ve městě . Uskutečnili

Zpěváčci z MŠ ve školním kole Sedmihlásku

jsme májové setkání pro rodiče a přátele
školy s vystoupením, kde se děti předvedly přirozeně, hravou formou tak, jak
se denně uskutečňuje předškolní vzdělávání. Přijali jsme možnost zhlédnout
práci a techniku Integrovaného záchranného systému. V měsíci červnu se těšíme
na „Hledání sladkého pokladu„ v okolí,
„Malou olympiádu sportu“ na školní zahradě a pěší výlet k „Balatonu“. Plánujeme i další výlet za poznáním do Velkých
Karlovic. Poslední týden měsíce června se
rozloučíme s předškolními dětmi a budeme se těšit na prázdniny. Věříme, že děti
budou na pobyt v mateřské škole vzpomínat rády.
Celé naše snažení můžete sledovat na
našich internetových stránkách www.
mskarolinka.cz, které pravidelně aktualizujeme.
Bambuchová Lenka

OPRAVA POSTROJč

Nabízím všem chovatelům a milovníkům koní
drobné opravy jezdeckých postrojů (roztržené šití
apod.) včetně renovace kůže.
Antonín Věrčák
Stanovnice - Skaličí č. 442
756015 Karolinka
tel.: 774578858 (slabý signál, použijte SMS
e-mail: slezsky.norik@seznam.cz
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CANISTERAPIE
Léêebný kontakt psa a êlovøka - Canisterapie
Vážení čtenáři karolinského zpravodaje a příznivci canisterapie,
abychom nezaháleli i v tomto jarním období, zúčastnili jsme se v týmu já
a pes Benži několika psích aktivit. Jednou
z nich byla výstava psů s PP, bez PP, ale
i oříšků dne
29. dubna 2017 v areálu ZKO Šenov
v Ostravě.
V ranních hodinách byla přejímka psů
s veterinární prohlídkou a kontrolou očkovacích průkazů .
Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání ve znění zákona č. 77/2004 Sb.
nebyl na veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebyl
ani posuzován. Z výstavy byly vyloučeny
háravé feny a feny ve vyšším stupni březosti. Kousaví psi museli mít náhubek
a bylo zakázáno používat ostnatý i elektrický obojek.
Prošli jsme velice ostrým sítem, kdy
bylo přihlášeno 104 psů a my /já a Benži/
jsme měli startovací číslo 69.
Následovalo posuzování v jednotlivých třídách, kdy Benži byl zařazen do
kategorie:
Maxi plemeno PES Ƃ nad 40 cm. Naměřená výška v kohoutku mu byla 62 cm
a váha 37.5 kg. Nemohli jsme konkurovat
Německé doze, která měla výšku v kohoutku 88 cm, váha 64 kg a stala se vítězem kategorie.
Výstava byla protkána soutěžemi, a to
například:
Dítě a pes (1–8 let) - Hodnotilo se
předvedení a souhra pejska s dítětem.
Dále pak Junior handling (9–14 let)
a Senior handling nad 15 let – v této kate-

gorii se soutěžilo, co už by handleři měli
vědět o svých čtyřnohých mazlíčcích.
My jsme byli přihlášeni do rámcové
soutěže ,,Nejlepší psí kousek, aneb ukažte, co Váš pejsek umí“. Snaha Benžiho
byla obrovská a donesení školního ruksaku s plnou zátěží 4 kg ze vzdálenosti cca
25 m a taktéž donesením ztraceného klíče
v trávě porotu zcela uchvátil. Získali jsme
ocenění sympaťák výstavy s pohárem, což
považuji za obrovský úspěch na této výstavě.
Další větší akcí, které jsme se zúčastnili bylo pozvání na ,,Pasování prvňáčků“ do ZŠ Karolinka. Tato akce byla na
podporu čtenářské gramotnosti a konala
se 18. května 2017 v Městské knihovně
Karolinka a její pořadatelkou byla p.
Bártková Dana. Pasování se zúčastnilo 22 dětí s paní učitelkou. Jednalo se
o slavnostní akt, kdy knihovnice města
za přítomnosti labradora Benžiho jako
pohádkové bytosti, pasovala malé prvňáčky “pohádkovým mečem a podáním
psí packy“ na čtenáře – rytíře krásného
slova. Naši společnou snahou dopoledne v knihovně byla podpora a otevření
brány knihovny VŠEM prvňáčkům. Než
mohlo dojít ke slavnostnímu dekorování, musely děti splnit zadané úkoly a tím
se zapojit do aktivit se psem. Úkolem
bylo ukázat, že jsou schopny vzájemné
spolupráce. Nenásilnou formou hry dokázaly přečíst jméno psa na obojku a poznaly i všechna čísla mobilního telefonu.
Porota konstatovala, že už zvládají skoro
celou abecedu a že přichází chvíle, kdy
začínají sami číst a otevírá se jim svět
ukrytý na stránkách knih a nastává doba
pro návštěvu knihovny.
Připomněli jsme si při rozptýlení dětí se
psem, že zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest
a utrpení a zasluhují si proto
pozornost, lásku, péči a ochranu ze strany člověka. Celkově
děti skvěle spolupracovaly
a Benži byl v jejich společnosti
velice šťastný a odměnil je nadílkou své energie.
Další naší chystanou větší
akcí v červenci 2017 je 3. ročník srazu labradorů, na který
se již nyní zaregistrovalo 16
psů.
Benži s dětmi
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JAKUB HOLéÁK,
ZUŠ KAROLINKA
A MALÍ VELCÍ
FILHARMONICI
Spolku ZUŠKA?ZUŠKA ve spolupráci s Filharmonií Bohuslava Martinů se
podařilo uskutečnit mimořádný projekt.
Jednalo se o společný orchestr vybraných
žáků veřejných ZUŠ Zlínského kraje, kdy
v jednom orchestru zasedli žáci ZUŠek
společně s profesionálními filharmoniky.
Z okresu Vsetín byl jediným zástupcem Jakub Holčák, který u nás studuje
hru na housle. Společné koncerty proběhly 22.5. v Kroměříži, 23.5. v Uherském Brodě a 30.5. byl velkolepý koncert
ve Zlíně, kterému předcházela mimořádná prezentace orchestru, a to za přítomnosti pěvkyně Magdaleny Kožené. Jakub
Holčák hrál part prvních houslí a výborně tak reprezentoval nejen naši školu, ale
i celý vsetínský okres. I pro Jakuba to byl
veliký zážitek, vynikající hudební zkušenost a dík patří také jeho učitelce houslí
p. Zoji Mikulcové, která ho připravovala.

Manželé Hartingerovi oslavili
zlatou svatbu. K významnému
výročí popřály starostka města
Karolinky Marie Chovanečková
a tajemnice PhDr. Lenka Denkocy.
Milí manželé Hartingerovi,
hodně lásky, štěstí a zdraví do
dalších let společného života.
Vedení města Karolinky

Dujková Pavlína

M÷STSKÝ éTVRTLETNÍK

ZVONICE SOLÁÿ
Program
24. 6. 2017 XVIII. Malířské cesty –
Obrazy Františka Nikla, retro hračky Libuše Niklové. Hudební doprovod Ludmila Vašková
3. 7. 2017 - 9. 7. 2017 Týdenní malířská škola
12. 8. 2017 MFF Léto na Soláni 2017
a haferové mlsání
19. 8. 2017 Valašský salon
16. 9. 2017 Pečení chleba

Jarní koncert „WOLFI, KDE SE
TADY BEREŠ?“
V sobotu 2. dubna 2017 zazněly ukázky z oper Bastien a Bastienka, Figarova
vé cimbálové muziky Josefa Černíka ze svatba, Don Giovanni a Kouzelná flétZlína.
na slavného a milovaného Wolfganga Amadea Mozarta, ale trochu jinak.
Velikonoce na Soláni 2017
Učinkovali COLEGIUM CANTORUM
Stejně jako každý rok ožil Soláň ve- – soubor posluchačů z pěvecké třídy
likonočním veselím. Cestu do Zvonice, Drahomíry Míčkové.
za chladného počasí a občas sněhovými vločkami, našlo v neděli 16. 4.
Cigánik Rudolf, Martin, Dušan
2017 spoustu návštěvníků, kteří se přiVýstava obrazů, grafik, poštovních
šli potěšit cimbálovou muzikou Soláň známek, bonsají a hrníčků. Výstava byla
i ukázkami tradičních velikonočních zahájena 6. 5. 2017
zvyků.

Uskutečněné akce
Ota Janeček
Výstavu ilustrací dětských knih zahájil Josef a jeho úžas21. 1. 2017 Mgr. Pavel Chmelík. O hudeb- ný pestrobarevný
ní doprovod se postarala Ludmila Vaško- plášČ
vá a Anežka Tkáčová.
Srdečně Vás zveme
na představení muzikáValentýnský koncert vážné hudby
lu „Josef a jeho úžasný
Dne 11.2.2017 zavítal sv.Valentýn i na pestrobarevný
plášť“
Zvonici na Soláni. Koncert vážné hud- z autorské dílny Andrew
by podtrhl význam svátku sv.Valentýna. Lloyd Webber / Tim Rice,
Své umění předvedli lyricko-koloraturní kteří jsou autory muzikásopranistka - Aneta Ručková, která je ro- lů Jesus Christ Superstar,
dačkou z Hutiska-Solance a dále varhaník Cats, Evita, Fantom opea klavírista- Josef Kratochvíl z Valašského ry aj. v českém překladu
Meziříčí. Oba jsou studenti Akademie Michaela Prostějovského
muzyczne Karola Szymanowského v Pol- a v nastudování Nového
sku.
sdružení neorganizovaných třebechovických diDrápání peří
vadelníků.
Drápání peří – ošatky a hrnce plné bíJedná se o muzikálový
lých peříček, dobrá nálada, pěkné písnič- příběh ze starého Egypta
ky a něco na zub. Tak by se dala posklá- v rytmu rokenrolu zpracodat mozaika soboty 4. 3. 2017. Za zpěvu vaný pro sóla, sbor, tanečKarlovjanek a členů souboru Podžiaran níky a rockovou kapelu.
ze Slovenska si mohli všichni přítomní
Představení
proběhvyzkoušet draní peří tak, jak se dělávalo ne v sále Lidového domu
dříve.
v Novém Hrozenkově v pátek 29. září 2017 v 19.30
Z malířské tvorby Františka Květoně hod. Vstupné bude dobro18. 3. 2017 byla zahájena výstava jeho volné, ale doporučujeme
obrazů. Odpolední setkání zahájili členo- rezervaci místa. Od měsíce
září rezervaci míst zajišťuje
Informační centrum Nový
Hrozenkov. Možno rezervovat v otevírací hodiny
buď osobně, nebo telefonicky na tel.: 571 451 806.

Drápání peří

M÷STSKÝ éTVRTLETNÍK

Setkání lidí dobré
vĎle
Již po jedenácté se můžeme ve středu 5. červen-

S r d eþ n Č V á s z vem e n a pĜ e ds ta ve ní
N o vé h o sdr u ž e n í n e or g a ni z o va n ýc h t Ĝ eb e c h o vic k ýc h di va d e ln ík Ĥ

Andrew Lloyd Webber a Tim Rice
autoĜi muzikálĤ Jesus Christ Superstar, Cats, Evita, Fantom opery aj.
þeský pĜeklad Michael ProstƟjovský

JOSEF
A JEHO ÚŽASNÝ
PESTROB AR EVNÝ PLÁŠġ
Muzikálový pĜíbČh ze starého Egypta v rytmu rockenrolu
pro sóla, sbor, taneþníky a rockovou kapelu
režie: Pavla Lochmanová, hudební nastudování: Václav Derner

sál Lidového domu v Novém HrozenkovČ
pátek 29. záĜí 2017, v 19.30 hod
Vstupné dobrovolné ( d o p o ruþ uj e me re z e rva c i mí s t a )
Rezer vaci míst zaj išĢ uje Inform aþní centrum N ový Hrozenkov
tel.: 571 451 806, e-m ail: icnovyhrozenkov@sez nam. cz
An amateur production by arrangement with The Really Useful Group Ltd.

ce 2017 společně sejít na hřebeni Javorníků při „Setkání
lidí dobré vůle“. Tato setkání jsou pořádána ve spolupráci
městyse Nový Hrozenkov, obcí Lazy pod Makytou, Dolná
Mariková, Horná Mariková a Mestečko a místních farností
u příležitosti oslav svátku svatých Cyrila a Metoděje u chaty
Kohútka. Odtud ve 12.30 hod vyjde průvod k dřevěnému
kříži, kde bude sloužena od 13 hodin bohoslužba. Letos pozvání přijal P. Jozef Strečka,SVD, který působil s roční přestávkou v Novém Hrozenkově a Karolince v letech 1998 až
2008. Po této bohoslužbě bude již tradičně u chaty Kohútka od 14.30 hodin připraven bohatý doprovodný program,
při kterém se představí folklorní taneční a pěvecké soubory
a dechové hudby z obou stran Javorníků.
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AUGUSTINIÁNSKÝ
MNICH ZAUJAL

„Když se řekne slovo misie – vybaví se
mi Česká republika,“ nechal se slyšet Juan
Provecho, představený řádu augustiniánů
u nás. Problém je podle něho mimo jiné
v tom, že stále čekáme, až lidé přijdou za
námi do kostelů. Ale tak už to není a nebude. „To my musíme jít za nimi. Kněz by
měl být všude tam, kde se něco děje, kde
jsou lidé. Být přítomen,“ uvažoval nahlas
P. Juan při besedě pořádané Charitou Svaté rodiny Nový Hrozenkov v půli března.
Misie byla jen jednou z oblastí, které
se mnich věnoval. Ve více než hodinové
moderované besedě se snažil v krátkosti
představit sám a hlavně pak přiblížit řád
augustiniánů. Nastínil, v jakém duchu
funguje mateřská a základní škola, kterou provozují. Prostor byl věnován také
církevním restitucím, lépe řečeno majetku, jenž byl augustiniánům vrácen právě
v naší oblasti Horního Vsacka. Tohoto
Rádi byste si přivydělali? Oslovuje
vás práce se seniory nebo s ní dokonce
máte své zkušenosti?
Pak právě vám je určena naše nabídka
v pečovatelské či asistenční službě Charity
Svaté rodiny Nový Hrozenkov. Co nabízíme?

PRÁCI NA DOHODU
Budete mít možnost vybrat si nejen
dny, ale i dobu, která vám bude vyhovovat. Dále pak oblast, které se chcete věnovat. Ideální například pro maminky na
mateřské dovolené, klienty úřadu práce,
důchodce či studenty.
Více informací podá:
JANA ORSÁGOVÁ, tel.: 728 324 457

tématu se také dotýkalo nejvíce dotazů
z řad publika.
„Beseda s P. Juanem Provechem byla
první z cyklu besed, které plánujeme a připravujeme nejen pro naše klienty ale i pro širokou veřejnost. Velmi pozitivní ohlas na ni
potvrdil, že jdeme správnou cestou,“ reaguje
Danuše Martinková, ředitelka hrozenkovské Charity a dál pokračuje: „Už v začátcích
fungování Charity jsme si uvědomovali, že
je důležité poskytnout našim uživatelům pomoc nejen formou zdravotních a sociálních
úkonů, ale že je tady také oblast pro rozšíření
obzoru vědění a duchovna.“
Dalším v pořadí, kdo pozvání Charity
Svaté rodiny přijal, je zahraniční zpravodaj
Českého rozhlasu Martin Berger, čerstvý
nositel novinářské ceny a hovořit se bude
nejen o uprchlické krizi. V budoucnu svou
účast přislíbili například astronom Jiří
Grygar, či jáhen a spisovatel Max Kašparů.
RENATA HOLČÁKOVÁ,
PR manažer Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov

NENECHTE SI
UJÍT ADVENTNÍ
KONCERT

Ne, opravdu se nejedná o žádnou
mýlku. Skutečně již nyní si dovolujeme
pozvat vás na tradiční adventní koncert,
který pořádá Charita Svaté rodiny Nový
Hrozenkov. Důvod, proč tak činíme už
teď, je prostý. Naším hostem totiž bude
světoznámý houslový virtuóz JAROSLAV
SVĚCENÝ. Jeho koncerty bývají beznadějně vyprodané, na lístky se stojí fronty. A tak předprodej vstupenek na tento
koncert, který se uskuteční 25. listopadu, bude zahájen již v září na pobočkách
Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov
v Karolince, Novém Hrozenkově i Halenkově. Neváhejte - byla by škoda nechat si
ujít tento úžasný hudební zážitek v krásné
vánoční atmosféře.
RENATA HOLČÁKOVÁ, PR Charita Svaté rodiny
Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov hledá zájemce na pozici:

PEéOVATEL/PEéOVATELKA
Práce na celý nebo poloviční úvazek. Nástup možný ihned.
POŽADUJEME:
- odborná způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (kurz Pracovník v sociálních službách – možné doplnit, nebo střední sociální škola) - nutnou podmínkou řidičský
průkaz skupiny B (aktivní řidič) - trestní bezúhonnost - zdravotní způsobilost
k výkonu povolání - možnost práce večer - spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost, odolnost vůči stresovým situacím - zkušenosti s prací se seniory výhodou
NABÍZÍME:
- plný pracovní úvazek s případnou možností prodloužení pracovní smlouvy příjemné pracovní prostředí a práce v dobrém kolektivu pečovatelek, účast na
akcích organizace - profesní růst, supervizní podporu - možnost prohlubování
a zvyšování kvalifikace - dovolenou v rozsahu 25 dnů
KONTAKTNÍ OSOBA: Jana Orságová, tel: 728 324 457

LESNÍ ŠKOLKA OąÍŠEK
Jak skřítkové z lesní mateřské školy ale vždy zajímavý. Individuální a profesionální přístup k dětem je u nás na prvním
Oříšek prožili svoji první zimu
místě.
Konečně je na Vsetínsku lesní školka, Co zima a døti?
a to na Halenkově. Kdo o ní ještě nevíte,
Oříšek má za sebou první zimu a děti
tak právě pro Vás je tento článek. A po- z ní byly nadšené. Letos si totiž užily všekud o Oříšku, jak se naše lesní školka ho, co nabízela. Cesta k zázemí – chatce
jmenuje, již něco víte, i tak čtěte dál.
školky je pokaždé jiná a počasí určuje
O blaho a zábavu dětí pečujeme my, často průběh dne. Klouzavou cestu, led
pedagogové lesní mateřské školy (tzv. v kalužích či sněhové závěje si děti moc
průvodkyně) a asistentka. Děti nám říkají užívaly. Baví je, jak se příroda každý den
tety a společně si tykáme. Připravujeme mění a vždy tu objeví něco nového. Raprogram, který je každý den trochu jiný, dost dětí, které se zcela živelně válejí ve
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sněhu, klouzají se a radují se z rampouchů, byla nakažlivá.
Velkým zážitkem bylo prozkoumávání
zamrzlého potoka, stopování zvířat, experimentování se sněhem a ledem. Velmi oblíbené jsou tematicky zaměřené dny. V lednu to byl mj. Severský den. Jídlo tento den
odpovídalo stravě severských národů, a tak
děti pekly pstruhy. Sníh, chumelenice ani
mráz dětem nevadily. Bavilo je odhazování
sněhu a o to více si pak užívaly teplo kamen.
U nás se děti pravidelně zapojují do praktických činností, které přináší den, a tak společně připravujeme dřevo, velmi oblíbené je
zatápění a přikládání, vaření, pečení a umývání stolu, kolem kterého jíme.

Jídlo jako radost
V Oříšku dbáme hodně nejen na zábavu, ale i na zdraví dětí. Školce není ještě ani
rok a už zvládla získat bronzový certifikát
Skutečně zdravé školy za kvalitní stravování a vzdělávání dětí v oblasti zdravé výživy.
Snažíme se děti vést k porozumění jídlu
a zapojujeme je do příprav tak, aby si ze
školky odnesly nejen plná bříška.
Ve školce se vaří z přirozených, lokálních a sezónním potravin, bez polotovarů
a bílého cukru. Mezi nejoblíbenější jídla
určitě patří domácí, kváskový chleba, který pečeme přímo ve školce a také poctivý
zeleninový vývar, kterého děti sní několik talířů. S tematicky zaměřenými bloky

o jídle nám pomáhá Bc. Lada Tkadlecová,
která také sváží děti ze Vsetína vlakem.
Zimní dny trávily døti i na
výletech
Během adventu jsme se společně vypravili na prohlídku mechanického betléma, zúčastnili se programu na Vsetínském zámku, krátkým vystoupením
potěšili obyvatele Charity. Rozmanité
výlety a kulturní akce jsou součástí programu během celého roku.
A jak hodnotí svoji školku oříškové
Roman Žižka – Praha
děti? To jsme jednou takhle seděli kolem
kamen a děti pozorovaly plameny a nahřívaly si zkřehlé ruce a jeden chlapeček
povídá: „Ticho, já chci něco říct. Já bysem
tady chodil pořád, já to tu mám moc rád,“
a ostatní děti přizvukovaly. V takových
Jsem velice rád, že jsem se mohl zú- mé rodině, přítelkyni Magdaléně Jochco- chvílích víme, že naše práce má smysl.
Webovky: www.lesnikluborisek.cz
častnit těchto prestižních soutěží v kultu- vé a mým kamarádům Víťovi a Tomáši
Facebook: Lesní klub Oříšek
ristice v kategorii juniorů do 23 let:
Jílkovým, kteří mě svou přítomností na
Slovakia open, které se uskutečnilo dne soutěžích podporovali.
20.5.2017 v Bytči
Mgr. Jitka Sedláčková a Mgr.Linda Hrnčiříková
Roman Žižka
Mistrovství České republiky, které se
konalo v Praze dne 3.6.2017
číslem RP08-17/105 v projektu Nákup
S formou jsem byl spokojený, i když
včelařského vybavení. Tímto děkuje za
jsem na Slovensku trošku zachyboval
finanční prostředky z rozpočtu Zlínského
s vodou. Tímto jsem však získal další zkukraje.
šenosti a obhájil jsem 3. místo v kategorii
junioři a na Mistrovství České republiky
jsem obhájil 7. místo v kategorii junioři
do 23 let. Ze všech soutěžících v této kategorii jsem byl nejmladší a odvezl jsem si
medaili a nádherné finanční ceny. V této
kategorii budu moci závodit dalších 5 let.
Zlínský kraj vyhlásil v letošním roce
Závěrem bych chtěl touto cestou podě- dotace v Programu RP08-17 Podpora
kovat všem lidem, kteří mě podporovali včelařství ve Zlínském kraji.
od začátku až do konce mé přípravy, obVčelař pan Josef Koňařík, bytem Karozvlášť mému trenérovi Ivanu Orságovi, linka 566, dostal dotace pod registračním

PRESTIŽNÍ SOUT÷ŽE
V KULTURISTICE

PODPORA
VéELAąSTVÍ
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