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ÚČASTNÍCI U3V KAROLINKA
A KURZŮ „MODERNÍ SENIOR“ V BRATISLAVĚ
Účastníci U3V uzavřeli akademický
rok 2013/2014 výletem do Bratislavy spolu s účastníky kurzů „Moderní senior“.
Výlet se uskutečnil dne 23. 5. 2014.
Navštívili jsme Bratislavský hrad, centrum města a jeho okolí, poté jsme se občerstvili v restauraci (původně kavárna
Bystrica), z níž je jedinečný výhled na
celou Bratislavu, protože se nachází ve vrcholu pylónu ve výšce 80 m a je spojena
se samotným mostem SNP, který přemosťuje Dunaj.
Plavba lodí z bratislavského říčního
přístavu k Děvínu byla příjemným dvou-

Pohled na Bratislavu z kavárny Bystrica

hodinovým odpočinkem. Následoval
výšlap na hradní kopec, navštívili jsme
hradní expozici a užili si vyhlídku z Děvínského hradu. Plavba zpět po proudu
byla podstatě kratší, plavili jsme se pouze
půl hodiny. Měli jsme dostatek sil, abychom poté zvládli historické památky samotného centra města. Poděkování patří
všem vzorným účastníkům výletu a samozřejmě cestovní kanceláři Valaška.
Těšíme se na další akademický rok
U3V 2014/2015. Zimní semestr bude zahájen koncem září. Bližší informace získáte v IC Karolinka nebo na webových
stránkách města.
Velké poděkování náleží vedení města
Karolinky, které aktivity pro seniory podporuje.
Účastníci výletu
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Účastníci U3V
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MODERNÍ SENIOR V LETOŠNÍM ROCE

A JEHO JARNÍ KURZY
Ve středu 25.6.2014 proběhlo závěrečné vyhodnocení jarních kurzů „Moderní senior“, na jehož slavnostním ukončení byli přítomni kromě vedení města – starostky Marie Chovanečkové, 1. místostarosty Bohumila Rožnovjáka a 2.
místostarostky Mgr. Bohumily Václavíkové také milí hosté, zástupci Zlínského
kraje, paní Mgr. Taťána Valentová Nersesjan, radní pro sociální věci, národnostní
otázky a menšiny a ředitel Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, JUDr.
Josef Valenta, kteří ocenili práci našich seniorů a také jim osobně předali certifikáty a pozvali je na již připravované podzimní besedy. Rádi bychom touto cestou
chtěli poděkovat městu i Zlínskému kraji, že nás podporují v naší práci a v našich
příjemných setkáváních.

Co pro vás chystáme na podzim 2014?
Vzdělávací kurzy:
Kurz anglického jazyka pro úplné začátečníky – kurz bude otevřen při nejmenším počtu 5 přihlášených, anglický
jazyk pro pokročilejší začátečníky, anglický jazyk pro mírně pokročilé, německý jazyk pro začátečníky – kurz bude
opět otevřen při nejmenším počtu přihlášených 5 účastníků a navazující podzimní
kurzy trénování paměti.
Besedy:
Senioři navštíví Krajský úřad Zlínského kraje, Záchrannou službu Zlínského
kraje. Dále pro ně připravujeme besedy
o Horské službě, besedu s Policií České republiky a také besedu o holocaustu
s paní, která přežila Osvětim.
Kam všude senioři v 1. pololetí 2014 vých stránkách města nebo si je můžete
Přejeme všem seniorům pevné zdraví
vlastně chodili? Pokračovali ve svém stu- osobně vyzvednout a vyplnit v Informač- a těšíme se na jejich účast v podzimních
diu U3V a také se zapojili do programu ním centru města. Termín pro odevzdání kurzech.
přihlášek je do pátku 29.8.2014.
Moderní senior.
PhDr. Lenka Denkocy, tajemnice města
Jarních kurzů se pravidelně zúčastňovalo celkem 27 seniorů, kteří navštěvovali
anglický jazyk pro začátečníky, kdy proběhly celkem 2 kurzy a 1 kurz anglického
jazyka pro pokročilejší začátečníky. Dále
se senioři zúčastňovali jarních kurzů trénování paměti, kdy proběhlo celkem 10
lekcí. Ukázku naší práce, kdy se senioři
učili 100 čísel za desetinnou čárkou Ludolfova čísla, naleznete dále a uvidíte, že
naši senioři jsou nejenom výborní studenti Univerzity třetího věku, ale také
opravdu „moderní-mladí“, protože zmíněných 100 čísel se opravdu naučili.
Na jarní kurzy budou navazovat kurzy
podzimní, na kterých velmi rádi uvidíme
i seniory nové, kteří se k nám zatím nepřidali. Přihlášky jsou k dispozici na webo2
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Ukončení kurzu Moderní senior

Jak si zapamatovat Ludolfovo V centru města jsme nachodili celkem
494 metrů a viděli 4 sochy významných
číslo?
slovenských osobností.
Celkem 5 výletních lodí pendluje
3,14159265358979323846264338327
na
lince mezi bratislavským přístavem
9502884197169399375105 8209749445
92307816406286208998628034825342 a Devínem po trase dlouhé 9230 metrů.
Devínská Nová Ves na soutoku Dunaje
1170679
a Moravy má 781 obyvatel, z toho 640
zde žije trvale. Od přístaviště ke vstupu
Z našich výletů:
3,14 – to známe ze školy. 15. května do hradu je to celkem 628 metrů, cesta
jsme jeli s U3V do Bratislavy. Na nábřeží hradem je dlouhá dalších 620 metrů. LeDunaje jsme potkali skupinu 92 cizinců, mována je 8 informačními panely a 9 sodále 65 dospělých a 35 dětí. Přešli jsme chami. 9 je i úchvatných vyhlídek, hlavně
most SNP dlouhý 89 metrů, výtah v jeho na obě velké řeky.
pylonu nás vyvezl do výšky 79 metrů. Do
restaurace to pak bylo ještě 323 schodů.
Když jsme vystoupali na vyhlídkovou
plošinu, bylo tam 8 učitelů a 46 žáků.
Do Ostravy s U3V nás jelo celkem 26.
Vysoká škola báňská měla číslo 433. Přešli jsme přes nádvoří, kde bylo 83 schodů,
pod kterými jsme se fotografovali. Bylo
nás tam 27 účastníků a 9 profesorů. Na
schodech sedělo 502 studentů, z nichž 88
mělo bílé košile a 419 studentek. Z nich
71 mělo šaty, ostatní kalhoty.
Ale vrátíme se do Bratislavy:
V Bratislavě spojuje oba břehy Dunaje
celkem 6 mostů. Hlavní město Slovenska
má 9 obvodů, které zahrnují 39 městských
částí. Rozloha města činí 93 kilometrů
čtverečních. Bratislava má 7 vysokých
škol a v současnosti asi 510 tisíc obyvatel.
Městem protéká celkem 5 řek a potoků. Je
zde také 8 velkých hotelů, 20 významných
stavebních památek a 97 linek městské
dopravy, tramvají, trolejbusů a autobusů.
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Také jsme byli na Hostýně. Stojíme na
parkovišti pod Hostýnem. Nahoru k bazilice vede 86 schodů a jejich vystoupáním překonáme vzdálenost 280 metrů za
34 minut. 825 metrů od kostela je park,
kde je 34 soch mezi 211 lipami. Na parkovišti pod Hostýnem je vidět 70 zaparkových bicyklů a 67 osobních automobilů.
Blanka Střelecká
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VZPOMÍNKOVÝ AKT
U PAMÁTNÍKU
NA JASENÍKOVÉ
U příležitosti osvobození Karolinky se jako každoročně konal 6. května 2014 vzpomínkový akt na oběti
z druhé světové války u památníku na
Jaseníkové. Účastníci akce si smutnou
událost z konce druhé světové války
připomněli tichou vzpomínkou, položením kytice a zapálením svíčky, letos
zde našli i poděkování jednoho z pozůstalých.
Setkání na Ztracenci
Mlha, sychravo a déšť doprovázely
tradiční setkání Čechů a Slováků u památníku Tři kříže na Ztracenci. Uctít
památku padlých na česko-slovenské
pomezí i přesto dorazilo kolem dvou
stovek lidí.

Koncert žáků I.stupně

Vystoupení LDO Perníková chaloupka

V neděli 8. června nás čekala další
krásná věc – vernisáž „Otevři oči, svět se
točí“ s vyřazením absolventů na Městském úřadě v Karolince, také ve spolupráci s hudebním oborem a představiteli
města. Práce našich absolventů v prostorách městského úřadu si můžete přijít
prohlédnout kdykoli během prázdnin,
jste srdečně zváni. Vyslovuji dík p. uč.
Monice Bednaříkové a Jarmile Frydrychové.
Žáci literárně dramatického oboru
byli také velmi pilní. Proběhlo celkem
pět představení: Jak princezna tancovala
Poslední dva měsíce uplynuly v ZUŠ zika pod vedením p. uč. Evy Mužíkové s čertem, Perníková chaloupka, SněhurKarolinka velice rychle, neboť jedna akce a bubeníci pod pedagogickým vedením ka a sedm trpaslíků, Co jsme letos stihli
stíhala druhou a kromě toho probíhala p. uč. Míši Jochcové.
a posledním představením byla inscenace
řádná výuka ve všech oborech.
Žáci výtvarného oboru se zúčastnili
krajské soutěže ve Zlíně v Alternativě, kde
proběhla 7. května vernisáž. Žákyně ZUŠ
Karolinka Dominika Hrňová postoupila
do celostátního kola, které proběhne ve
Šternberku. Od příštího akademického
roku začíná studovat v malířském ateliéru prof. Martina Maixnera na Akademii
výtvarných umění v Praze. Gratulujeme!
V sobotu 31. května proběhla slavnostní vernisáž s názvem „Podivuhodné pravdy a výmysly ze světa kolem nás“ v muzeu
ve Velkých Karlovicích. Součástí vernisáže bylo i divadelní představení Král zvířat,
akční malba a návštěvníci si mohli prohlédnout živé sochy, které ztvárnily děti
podle slavných sochařských prací Ctností
a Neřestí od Matyáše Bernarda Brauna.
V programu vystoupila i cimbálová mu-

KONEC ŠKOLNÍHO
ROKU 2013/2014
V ZUŠ KAROLINKA

Vernisáž VO na Městském úřadě v Karolince
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Vernisáž VO v Karlovském muzeu

soutěže „Karolinka hledá Superstar“,
předsedou poroty byl opět Michal
Hudček, se kterým připravujeme ještě
další spolupráci, ale to je zatím překvapení. Vítězkou soutěže se stala Míša
Kocurková.
Kromě toho se letos konaly tři koncerty nejmladších a začínajících žáků,
na kterých se představilo celkem 76
dětí.
Pěvecký sbor a žáci na varhany
účinkovali při příležitosti Noci kostelů v Karolince. Další pěknou akcí bylo
„Karolinské sborové zpívání“, které
proběhlo ve čtvrtek 29. května a zúčastnily se ho MŠ Vsetín – Ohrada,
Valašské učitelky, Sakumpikum a malé
přípravné sbory.
Potom následoval seminář pro
houslisty s Jendou Macečkem, koncert
rodin, soutěž žáků ve hře na kytaru,
koncert žáků I. stupně, dva koncerty
kapel pro ZŠ Karolinka a Nový Hrozenkov, skladatelská dílna v Hradci
nad Moravicí a pěvecký seminář s Nicol Maňákovou. Pomyslnou tečkou za
letošním školním rokem bylo účinkování cimbálové muziky v Papradně na
Slovensku.
Chtěla bych na tomto místě poděkovat také všem učitelům hudebního oboru za jejich celoroční práci, dík patří
i zřizovateli Městu Karolinka za vstřícnost, ochotu a operativní spolupráci.
Přeji všem příjemné prázdniny a těším se na setkání opět na prahu nového
školního roku 2014/2015.
Martina Havlová, ředitelka ZUŠ Karolinka

Koncert žáků I. stupně

V. Katajeva „Kvadratura kruhu“ v podání našich nejstarších posluchačů. Velký
dík patří učitelům Daně Šipulové a Karlu
Šteflovi.
Taneční obor pod vedením p.uč.Alice
Veitové prezentoval svoji celoroční práci
na závěrečném vystoupení ve Valašském
národním divadle. V první části předvedly žákyně vlastní choreografie, ve druhé
části jednotlivá oddělení tanečně ztvárnila živly – zemi, oheň, vodu a vzduch. Absolventky I. stupně tančily v hlavní sólové
roli, na konci představení byly odměněny
a slavnostně tak ukončily své sedmileté
studium v naší škole. Všem dětem pak
patřil bouřlivý potlesk zcela zaplněného
divadla. Zde patří za celoroční práci dík
p. uč .Alici Veitové.
V hudebním oboru se také děly věci.
Letos probíhal už 10. ročník pěvecké
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Vernisáž VO v Karlovském muzeu
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
Městská knihovna v rámci kulturních akcí pro veřejnost v letošní sezoně podzim/zima 2013/2014 uspořádala další ze série cestopisných přednášek.
V prosinci to bylo vyprávění cestovatele Marka Císaře z Valašských Klobouk,
který svoji dlouhou cestu kolem světa
započal v krásné Persii, v únoru nás navštívil pan Jan Evják z Liptálu, jehož specialitou je cestování na kole. Pan Evják
u nás přednášel poprvé a spolu s ním
jsme se podívali do Guatemaly a Belize,
přednáška měla u cestovatelské veřejnosti
velký úspěch. Přednáškovou sezonu jsme
ukončili 1. dubna cestopisným promítáním o Indii a Bangladéši.
Všem, kteří mají rádi cestování a účastní
se našich přednášek, bych chtěla za jejich
přízeň poděkovat a budu se těšit na podzim,
kdy budeme v promítání pokračovat.
Začátek dubna znamená pro knihovny
organizace kulturní akce s názvem Noc
s Andersenem. Naše knihovna se spolu se
Základní školou Karolinka již podruhé zapojila do celonárodní akce Noc s Andersenem. Letos jsme ve škole nespali, ale strávili jsme s žáky 5. třídy pěkné odpoledne
a podvečer hraním her, společným čtením,
luštěním křížovek a záhad ve společnosti
komisaře Vrťapky z knihy Petra Morkese.
Po všech těchto aktivitách všem pořádně
vyhládlo, tak jsme si připravili také dobrou
večeři. To je stručná charakteristika odpo-

ledne strávené ve škole s Andersenem, která se koná na počest narození největšího
pohádkáře světa. Tímto chci poděkovat
paní třídní učitelce Lence Šulákové, panu
řediteli Petru Šrámkovi, holkám z deváté třídy za skvělou pomoc a Městskému
úřadu Karolinka za finanční podporu při
uskutečnění této akce.
V rámci literárního vzdělávání probíhají každoročně v naší knihovně literární
besedy pro žáky základní školy. Pro děti
1. stupně již tradiční besedy s různou tematikou, seznámení s novými dětskými
knihami, edice první a druhé čtení, dobrodružná a detektivní literatura pro děti,
pro prvňáčky seznámení s knihovnou
a přestavení vhodných knih ke zdokonalování čtení, letos navštívily naší knihovnu i děti z oddělení berušek z mateřské
školy. Jako novinku bych zde uvedla změnu stylu besed pro žáky II. stupně formou
prezentací – Staré řecké báje a pověsti
a Bajky od Ezopa až po Žáčka.
V posledních letech na český trh doslova vtrhla severská krimi. Na pultech
knihkupectví se objevila řada švédských,
norských, finských, dánských a island- sson, Lars Kepler či Jo Nesbo už slyšel
ských autorů, jejichž díla tento tradiční každý. Detektivní romány severských
žánr ozvláštňují. Jména jako Stieg Lar- autorů se nyní dočkávají kvalitních překladů, vycházejí obvykle v pevné vazbě
s pěknými přebaly a na kvalitním papíře. Severské detektivky se dostávají mezi
hlavní tituly a jsou marketingově silně
podporovány. Severská detektivka zažívá
u nás i ve světě dříve nepoznaný rozmach.
Proto jsem si pro žáky 9. třídy připravila prezentaci o těchto autorech, o jejich
knihách, které vyšly v poslední době
a neustále se objevují nové a nové tituly.
Ty nejznámější knižní bestsellery najdete v knižním fondu naší knihovny. Naše
knihovna průběžně nakupuje nové knihy,
revitalizuje knižní fond, jenom v prvním
pololetí letošního roku se knižní fond
rozrostl o téměř 250 nových titulů. Blíží se prázdniny a čas dovolených, tak si
přijďte nějakou pěknou knížku vypůjčit.
Více informací o knihovně se dozvíte na
našich webových stránkách www.karolinka.knihovna./info, kde je rovněž k dispozici katalog veškerého knihovního fondu naší knihovny.
Daniela Bártková, Městská knihovna Karolinka
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Stano Mikovčák

Velikonoce.jpg

ZVONICE SOLÁŇ

Vernisáž - sklářská škola

29. března 2014 – Stano Mikovčák
Za krásného slunného odpoledne proběhla vernisáž výstavy slovenského výtvarníka Stanislava Mikovčáka. Všechny
přítomné uvítal předseda Sdružení pro
rozvoj Soláně Ing. Jiří Kotásek a vyzdvihl
přínos spolupráce valašských a slovenských umělců v poznávání tvorby a předávání zkušeností dalším generacím. Poté
se ujal slova kurátor výstavy Mgr. Milan
Mazúr a seznámil návštěvníky s tvorbou
Stana Mikovčáka. Jeho 51 vystavených
exponátů, kombinujících dřevo, kov
a jiný materiál, se vyznačuje velkou bezprostředností a upřímností. Po celé odpoledne k dobré náladě hrála cimbálová
muzika Soláň a na vernisáž zavítalo přes
sedm desítek hostů.
Velikonoční neděle aneb Jaro
v Karpatech ve Zvonici na Soláni
Program začal 20.4.2014 ve 13 hodin
a pro malé i velké byla připravena řemeslná dílna, ve které si zájemci vyzkoušeli
výrobu z tradičních „jarních“ materiálů
– proutí a slámy – výrobu metliček, metel, pletení tatarů, ozdob ze slámy, ale také
malování velikonočních kraslic, holubiček
a zdobení velikonočních perníčků. Zpěv
a hudba cimbálové muziky Kordulka ze
Vsetína a lidové hudby souboru Bystričan
ze Slovenska provázela po celé odpoledne.
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

pořad L. Janáček

„Panimamo, švarnu cerku
matě...“
Hudebně literární pořad k 160. výročí
narození skladatele Leoše Janáčka se konal 10. května v 16 hodin. Se svým krásným programem vystoupili žáci a učitelé
Muzické školy se speciálním zaměřením
na děti a mládež se zdravotním postižením z Ostravy- Mariánských hor. Pořadem provedla Drahomíra Míčková.

Sklo, design, malba
Výstava k 70. výročí sklářské školy z Valašského Meziříčí byla zahájena
24.5.2014.
Úvodního slova se ujala ředitelka školy
Mgr. Dana Budayová, program zpestřili
žáci SUPŠS VM .
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Dne 23. května jsme spolu se záchrankou, policií a horskou službou uspořádali
den IZS pro žáky mateřských a základních škol. Zbrojnicí nám „prolítlo“ více
než 200 dětí jak z naší školy, tak z Nového Hrozenkova, Huslenek a Hovězí. Připravili jsme pro ně prohlídku techniky
a vybavení, které máme k dispozici, děti
si mohly vše prolézt a vyzkoušet. Dětem
se také velmi líbilo „stříkání na cíl“ z hasičské hadice.
Jelikož se naše činnost neobejde bez finančních prostředků, jsme velmi rádi, že
nám Zlínský kraj v letošním roce přispěl
na činnost, a to účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu Zlínského kraje, a to ve
výši:

Den s IZS

HASIČI KAROLINKA
Od posledního čísla čtvrtletníku musela jednotka města Karolinky zasahovat
u dalších 26 událostí, což je celkem 39 výjezdů od začátku roku. Jednalo se 11x
o technickou pomoc, 7x o požár, 6x dopravní nehodu, 1x o únik nebezpečné látky
a v jednom případě byla událost vyhodnocena jako planý poplach. Většinou se
jednalo o zásahy „lehčího“ charakteru.
Nehoda motocyklu ve Vranči

Nejnáročnějšími byly dny 26. a 27.
května, kdy naše území zasáhla silná průtrž mračen, která způsobila prudké zvýšení hladin potoků. Nejvíce zasaženými
lokalitami v našem katastru byla údolí
Pluskoveček a Bzové. Bylo nutno odstraňovat kmeny z koryt, došlo k ucpání několika propustků pod dráhou, což mělo
za následek podemletí kolejí.
Družstvo jednotky se zúčastnilo tří
soutěží ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel, které se konaly v našem
kraji. Naše jednotka je jedinou dobrovolnou jednotkou ve Zlínském kraji, která
se těchto soutěží účastní, což je ze strany
HZS velice kladně hodnoceno. Nejlepším
výsledkem bylo 4. místo na soutěži ve Zlíně, kdy naše družstvo porazilo pět družstev z profesionálních stanic a na třetí
místo ztrácelo jen 3 body. Maximální dosažený počet bodů na soutěži je 440, výherní týmy získávají zpravidla lehce nad
300 bodů. Na soutěži se hodnotí několik
kritérií - zvolená taktika, způsob práce
s nástroji, předlékařská první pomoc figurantovi, bezpečnost práce a mnoho
dalšího.
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Den s IZS
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Den s IZS

•

120000,- Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH příjemce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd z místa své dislokace
k zásahu nejpozději do 5 minut.
• 100000,-Kč na mzdové výdaje a zákonné a sociální pojištění členům
vykonávajícím službu v jednotce
SDH kategorie JPO II jako svoje
zaměstnání v pracovním poměru.
Dotace Zlínského kraje je pro město
přínosnou pomocí.
Zdeněk Valíček

Družstvo na soutěži ve Zlíně

Kresba – Vojtěch Křenek, 7. třída

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK
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Obvodové kolo Hovězí

HASIČI SKLÁRNA
KAROLINKA
Náš dlouholetý zasloužilý člen Josef Rusňák byl letos v květnu v Centru
hasičského dění v Přibyslavi oceněn za
svoji životní práci u dobrovolných hasičů Sklárna Karolinka nejvyšším možným oceněním, které může dobrovolný
hasič získat. Jedná se o titul „Zasloužilý
hasič“, a zařadil se tak mezi dva oceněné
v našem městě - našeho člena Františka
Zapalače a člena dobrovolných hasičů
Karolinka Stanovnice Slavomíra Orsága,
který už bohužel není mezi námi. Tento
titul dostávají dobrovolní hasiči za celoživotní práci na poli dobrovolného hasičstva. Díky jeho činnosti se Sklárenští
hasiči dostali v požárním sportu na posty
nejvyšší, a proslavil tak nejen náš sbor, ale
i město. Jeho práce měla vysokou odbornost i v represivní stránce, kde skoro 30
let vykonával funkci velitele podnikových
hasičů skláren, kde byla jeho práce vysoko hodnocena. Tímto moc děkuji Josefovi za jeho přínos v našem sboru a nejen
v něm. I přes svůj věk i zdravotní problémy neustále aktivně pracuje ve sboru a je
platným členem výboru. Josef byl i v počátcích sportovní kariéry Honzy Gáška,
kdy pomáhal svými zkušenými radami.
Letos byl Honza oceněn za své výkony
v loňském roce dvěma cenami z rukou
hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stani10

slava Mišáka. V kategorii “Sportovec roku
2013“, kde byly oceněny sportovní hvězdy
kraje jako zlínšťí hokejisté a jejich trenér
Rosťa Vlach nebo snowboardistka Šárka
Pančochová, získal Honza cenu hejtmana
Zlínského kraje. Druhá cena byla za jeho
mimoškolní úspěchy v oblasti sportu, kdy
se zařadil mezi nejlepší studenty kraje již
po několikáté.
V letošním roce požární sport pro náš
sbor začal prvním závodem v Jablonci
nad Nisou ve sportovní hale v závodě sto
metrů překážek, kde jsme měli dva naše
závodníky, a to Pavla Pašku a Honzu Gáška. Pavel skončil v půli startovního pole,
kterého se účastnilo přes 300 závodníků.
Honza obhajoval 3. místo z loňského roku
a podařilo se mu urvat 5. místo a porazit
tak zvučná jména, co v požárním sportu
něco znamenají. Dalším závodem bylo
první kolo Českého poháru ve stovkách
v Praze, kde již Honza dosáhl stupně vítězů a skončil na 3. místě, Pavel uprostřed
výsledkové listiny. Do této chvíle poslední
kolo ve stovkách probíhalo v Ostravě. Zde
se na výsost Honzovi dařilo a ve finálových rozbězích zvítězil, a zase si tak zvýšil
svůj osobní rekord níže v 15ti sekundové
hranici. Pavlíkovi se nedařilo a opět skončil ve středu startovního pole. Dávám to
za vinu tomu, že v Karolince nemůžeme

trénovat na překážkách. Honza trénuje
na soustředění reprezentace anebo osobních trénincích v Ostravě, ale i když se
nám po dlouhých peripetiích podařilo
v pozdní době vybavit částečné a krátkodobé trénování na školním hřišti, které
má určitá omezení, ztracená doba kdy
zima byla slabá a velmi krátká se nedá
vůbec dohnat. V průběžných výsledcích
v Českém poháru ve stovkách je Honza
na 2. místě, kdy poráží celorepublikovou
seniorskou elitu a Pavel v půli pole. Snad
se časem s pomocí nejen města vše vyřeší, protože je velká škoda, že sport, který
proslavuje naše město, nemá odpovídající
zázemí. Tento sport má ryzí prvky atletiky a tomu odpovídá i systém trénování,
kdy bez soustavných tréninků techniky
na překážkách a s nářadím se nedá moc
zlepšovat. V Českém poháru nám zbývají
ještě čtyři kola, tak uvidíme, jak se bude
dál dařit. Nejbližší je 26.7.2014 v Horní
Lidči, které pořádám.
V postupových soutěžích jsme bohužel nedocílili výsledků z loňského roku
a skončili v okresním kole. Na okres jsme

Josef Rusňák

Jan Gášek

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

postoupili z druhého místa z obvodového
kola v Hovězí. Na okresním kole bylo citelně vidět nenaběhanost překážek, která
nám uzavřela cestu do krajského kola.
Honza, který skončil v jednotlivcích na
překrásném 2. místě, běžel i přes zranění
kotníku, které si způsobil na překážce na
tréninku. Celkově jsme skončili na pěkném místě, i když pro nás to beru jako
velký neúspěch, máme na mnohem víc,
ale nedokážu bohužel vyčarovat lepší
podmínky!
Honza v kategorii dorostu nastoupil
v postupových soutěžích za družstvo Oznice. Naštěstí Oznice má vynikající podmínky pro práci s mládeží v požárním
sportu. I díky jeho obrovským zkušenostem suverénně postoupili přes okresní
a krajské kolo s výsledky o třídu lepšími
na mistrovství republiky dorostu, které se
bude konat v Brně. Mají obrovskou šanci získat stupínek nejvyšší, ale rozhodují
všechny tři disciplíny.
Po nepostoupení z okresního do krajského kola mužů v Horní Lidči Honza
posílil družstvo Juřinky, aby napomohl
k postupu na mistrovství republiky mužů.
I když nastupoval do závodů po čtyřdenním maratonu náročných vyčerpávajících tréninků, dokázal pomoci Juřince
k postupu a jak vedení sboru konstatovalo, bez jeho pomoci by se tam nedostalo.
První proběhl závod ve štafetě 4 x 100
metrů, kterou Honza startoval v prvním
úseku na domečku. Dosáhli vynikajícího
času jen 5 desetin sekundy za národním
rekordem a suverénně vyhráli. V závodě
stovek Honza skončil na 2. místě a celý
tým na prvním. Po dechberoucím závěru,
kde se útok úplně nepodařil, postoupili
na mistrovství republiky, které se koná
v Českých Budějovicích.
Na mistrovství republiky v Českých
Budějovicích máme dalšího zástupce
z našeho sboru, a to Martina Gáška, který bude bojovat v kategorii profesionálních hasičů za podnikové hasiče DEZA
Valašské Meziříčí. V jejich postupu jde
o obrovský úspěch, kdy na krajském kole
porazili státní hasiče, které reprezentovala družstva, v nichž jsou reprezentanti
České republiky. Snad se našim chlapům
bude dařit, ale už nyní mohu s jistotou
říct, že do boje dají vše a nechají v závodě
své pravé hasičské srdce.
Naše družstvo se prozatím v pohárových soutěžích zúčastnilo jednoho závodu ve Valašské Senici na nočním závodě,
kde jsme obsadili pěkné 3. místo. Sezona
se naplno rozjíždí, a snad tak přibudou
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

další kvalitní výsledky. Snažíme se zúročit naše tréninky, na kterých se pravidelně
setkáváme. V útocích je to na vleku v Karolince, kdy tímto děkuji vedení za vynikající přístup a umožnění kvalitního zázemí. Na stovkách patří díky vedení školy
Karolinka za pomoc, kterou poskytuje dle
svých možností.
Od 13.7. do 20.7.2014 proběhne ve Svitavách Mistrovství světa dorostu a Mistrovství světa juniorů ve všech kategoriích.
Zúčastní se ho Honza Gášek jako kapitán
dorostenecké reprezentace, povede svůj
tým k obhajobě mistrů světa z loňského
roku. Na tento vrcholný mítink zvu naše
občany, aby přímo na místě podpořili zá-

stupce, který zde bude bojovat o stupně
nejvyšší ve všech čtyřech disciplínách. Je
možno sledovat i online přenos na webových stránkách internetové hasičské televize Firetv.cz.
Na mistrovství světa budu reprezentovat náš sbor i já ve funkci vedoucího
a trenéra české juniorské reprezentace
žen. Na tomto mistrovství se mezi sebou
poprvé poperou o stupně nejvyšší i ženy,
a to i netradičně v disciplíně ve výstupu
na věž v kategorii dorostenky (do 18 let)
a juniorky (do 23let).
Vedoucí požárního sportu hasiči Sklárna Karolinka
Vlastimil Gášek

11

DANIEL ŠKARKA MÁ SKVĚLOU
FORMU, VÍTĚZÍ I V ZAHRANIČÍ
Pro severskou kombinaci a skoky byla letošní zima velmi chudá na sněhové
podmínky. O tom něco ví jak pořadatelé skokanských závodů, tak i správci areálů, kteří měli složité podmínky pro úpravu můstků a běžeckých tratí. Příkladem
může být úprava mamutího můstku na MS v letech na lyžích v Harrachově, kde
se zasněžovalo pomocí kapalného dusíku.

Řadu závodů pro žáky bylo nutné kvůli nedostatku sněhu přeložit anebo úplně
zrušit. Na sněhu se neskákalo v Desné,
Rožnově, Frenštátu, Machově. Odložen
byl i závěrečný závod mistrovství ČR
v Harrachově. Přesto Daniel skákal na
řadě závodů v naší republice i v Polsku
s vynikajícími výsledky.
Zimní přípravu mladý skokan a sdruženář absolvoval i částečně ve skiareálu
u nás v Karolince. Sponzoring zimní přípravy zajistili pánové Jan Dudek a Marek
Cimala, kterým Daniel tímto děkuje, protože všichni víme, jak je sponzor v dnešní době pro sport důležitý! Příprava na
sjezdových lyžích se projevila v závodě
s „ČT sport na vrchol“, kde Daniel vyhrál
ve skiareálu Bílá ve slalomu 2. místo.
Přechod do jarní sezony nebyl již tak
složitý na podmínky, protože se skáče na
můstcích s umělou hmotou. Spolu s jarem
přecházel osmiletý Daniel do kategorie
starších, tj. 9–10 let, kde nebyly očekávány výsledky mezi žákovskou špičkou. Talentovaný mladý sportovec však nepolevil
v tréninku a pod vedením trenéra uspěl
i na poli mezinárodních závodů v Polsku,
12

Slovensku a Německu, kde porážel i právě starší skokany. V Německu si dokonce
vytvořil osobní rekord 24,5 m. V součastné době je jeho výkonnost díky tréninku o třídu vyšší. Proto již zkusil skoky
na můstku s konstrukčním bodem K35,
kde skáčou závodníci v kategorii 11–12let
a 13–14let.

Banská Bystrica můstek K18 – Daniel v letu

Poháry a medaile za jeden rok ve skoku a sev. kombinaci

Bystra (Polsko) – stupně vítězů

Banská Bystrica – pod můstky s kolegy z oddílu

Harrachov (18.1.) – RKZ:

skok. část – 1.místo
sev. kombinace – 1.místo
Lomnice nad P. (9.2.) – KRAJSKÝ POHÁR:
skoky – 2.místo
Wisla - Polsko (15.2.) – POHÁR GLUSZCA:
skoky – 3.místo
Wisla - Polsko (21.2.) – POHÁR STAROSTY MĚSTA WISLA:
skoky – 2.místo
Goleszow - Polsko (3.5.) – MEZINÁRODNÍ MEMORIÁL
L. A R. TARNEROW:
1.místo
Rožnov (10.5.) – RKZ:
skok. část – 1.místo
sev. kombinace – 4.místo
Rožnov (11.5.) – RKZ:
skoky – 2.místo
Kottmar (31.5.)- Německo – 39. INTERNATIONALES
MATTENSKISPRINGE:
skoky – 2.místo
Banská Bystrica – Slovensko (14.6.) – POHÁR MĚSTA
BANKÁ BYSTRICA:
skoky – 1.místo
Bystra – Polsko (15.6.) – 2. MEMORIAL JOZEFA PRZYBYLY:
skoky – 1.místo
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK
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=iåWLWXQDGSRGXMDWtPSUHY]DOLKHMWPDQ 06.0LURVODY1RYiNDSUHGVHGDæ6.-XUDM%ODQiU

25.7. 0RUDYVNiHWDSD
D

26.7. 6ORYHQVNiHWDSD

08:30-09:30 Malenovice

08:00-09:00 Malenovice

09:30-11:30 1RYì-LĀtQ

09:30-10:30 9HĕNp5RYQp

12:00-14:00 .XQtQ

10:30-11:30 .\VXFNp1RYp0HVWR

14:30-16:30 .RSĢLYQLFH

11:30-13:30 Krásno nad Kysucou

17:00-18:00 )UìGODQGQDG2VWUDYLFt

13:00-14:00 ÿDGFD

18:30 Malenovice

13:30-16:00 7XU]RYND
16:30-17:30 .DUROLQND

8VSRULDGDQpVILQDQĀQRXSRGSRURXPLHVW7XU]RYND
.UiVQRQDG.\VXFRX.\VXFNp1RYp0HVWR DÿDGFD

18:00-18:30 6WDUp+DPU\
19:00 Malenovice

ZZZEHVN\GUDOO\HFRP
Malenovice

1RYì-LĀtQ
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.XQtQ

ZZZKRWHOSHWUEH]UXFF]
Frýdlat
QDG2VWUDYLFt

9HĕNp5RYQp

.\VXFNp
1RYp0HVWR

Krásno
nad Kysucou

ÿDGFD

.DUROLQND

6WDUp+DPU\

.RSĢLYQLFH
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NAŠE MĚSTO RECYKLACÍ STARÝCH
SPOTŘEBIČŮ VÝRAZNĚ PŘISPĚLO
K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme
přesně vyčíslit, kolik elektrické energie,
ropy, uhlí, primárních surovin či vody
jsme díky recyklaci ušetřili životnímu
prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili
produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí
ze studií neziskové společnosti ASEKOL,
která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Naše město získalo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí
a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.
Studie LCA posuzuje systém zpětného
odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až
do okamžiku finální recyklace jednotlivých
frakcí vyřazených spotřebičů do nového

produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny
dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla
pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
Výsledek studie jednoznačně prokázal,
že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní
dopad na životní prostředí. Zpětný odběr
a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje
moderní úsporná lednice za více než 4,3
roku provozu. Díky recyklaci jednoho
notebooku dojde ke snížení spotřeby
ropy, na kterou osobní automobil ujede
téměř 100 kilometrů nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství
je například spotřebováno při 30 cyklech
myčky nádobí.

„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že
občané naší obce v loňském roce vytřídili
57 televizí, 23 monitorů a 194,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 16,83
MWh elektřiny, 569,06 litrů ropy, 80,63
m3 vody a 0,88 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 4,11 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 15,59 tun“.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu
2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou
to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří
zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský
dík.
Městský bytový podnik Karolinka, p.o.

Město Karolinka
ve spolupráci se Sklárnou Karolinka
Vás srdečně zvou na již tradiční

XXVI. Sklářský jarmark
který se koná v sobotu 16. srpna 2014
Od 08:00 do 12:00 hodin prohlídka sklárny, ukázka dekorace výrobků leptáním, prodej sklářských výrobků v různých cenových
relacích.

RADNIČNÍ NÁMĚSTÍ MĚSTA KAROLINKY  PROGRAM:
09:00 – 10:00 Zahájení Sklářského jarmarku a vystoupení dechové hudby Karolinka
10:00 – 12:00 Vystoupení pro děti – Klauni z Balónkova
12:00 – 13:00 Vystoupení partnerské obce se SR
13:15 – 14:15 Vyhoď blinkr – hudební skupina
14:50 – 16:00 Tereza Kerndlová s kapelou
16:15 – 17:15 LucieLive & Wanastowi Vjecy revival
17:15 – 18:15 Hudební a taneční vystoupení folklórního souboru Jasénka
18:30 – 19:30 Grassband Karolinka – hudební vystoupení ve stylu country
20:00 – 03:00 K tanci i poslechu hraje skupina Pablo
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SDH SKLÁRNA KAROLINKA
pořádá v sobotu 30.8.2014
v Karolince v údolí RAŤKOV

45. ročník soutěže hasičských družstev mužů i žen

O PUTOVNÍ POHÁR SKLÁRNY KAROLINKA
RAŤKOVSKÁ GRAPA
Dovolujeme si Vás pozvat na soutěž, jejíž námět je zpracován dle pravidel požárního sportu s několika úpravami na místní přírodní podmínky.
Je pro Vás připravena bohatá tombola s výrobky našich sklářů a kvalitní občerstvení i s tradičním hasičským gulášem.
ORGANIZAČNÍ PŘIPOMÍNKY:
- soutěží muži i ženy ve své kategorii a muži nad 35 let
- první tři družstva mužů i žen obdrží poháry
- vítězné družstvo v každé kategorii obdrží putovní pohár, který se musí vrátit nepoškozený před zahájením dalšího ročníku.
V případě poškození poháru hradí plnou finanční náhradu 25 000,- Kč. Putovní pohár je majetkem SDH Sklárna Karolinka
- po příjezdu se hlásí velitel družstva u prezentace, kde zaplatí startovné 100,- Kč nebo 4,- €
- soutěž se koná za každého počasí
- výškové převýšení je 8,2 m
ČASOVÝ ROZVRH:
- 10:00 hod. zahájení soutěže
NÁŘADÍ POTŘEBNÉ K PROVEDENÍ HASIČSKÉHO ÚTOKU:
- výstroj podle PS, celé družstvo jednotné
2 ks hadice B 1 ks motorová stříkačka vice 110 x 2,5 m nebo 2 + 2 sešroubované
1 ks rozdělovač
- 1 ks sací koš
2 ks proudnice

3 ks hadice C 2 ks sa-

PROVEDENÍ HASIČSKÉHO ÚTOKU:
Po vytvoření základny nastoupí celé družstvo na startovní čáru vzdálenou 5 m od základny.
Základnu tvoří čtverec o rozměru 2 x 2 m a výšce 0,1 m, hadice nesmí být spojeny, mezera spoji na průchozí papír. Start bude prováděn startovací pistolí. Členové družstva provedou libovolným způsobem připojení přívodního vedení na stroj.
Dopravní vedení tvoří: 2 ks hadice B s rozdělovačem.
Útočné vedení tvoří: levý proud 2 ks hadice C s rozdělovačem, pravý proud 1 ks hadice C a proudnice.
Počet členů soutěžního družstva 7 + 1, velitel není podmínkou.
Startovní čára bude přizpůsobena dle možnosti areálu.

DRUHÁ SOUTĚŽ
Po ukončení hlavní soutěže v hasičském útoku a jejím vyhlášení proběhne soutěž jednotlivců

O NEJRYCHLEJŠÍHO HASIČE A HASIČKU RAŤKOVSKÉHO KRPÁLU
Kontakty: Trenér Vlastimil Gášek, tel. 603 182 734, vlastimil.gasek@centrum.cz
Je možnost si rezervovat startovní pořadí na stránkách www.firesport.eu nebo u těchto kontaktních osob.
Těšíme se na Vaši účast
SDH Sklárna Karolinka

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK
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KALENDÁŘ AKCÍ
KAROLINKA
26. 07.
03. 08.
09. 08.
16. 08.
30. 08.
29. 09.

Beskyd Rallye
O putovní pohár města Karolinky
- soutěž v požárním sportu
Zavolej mi do klubu – závod horských kol
Sklářský jarmark
Raťkovská grapa
Mezi nebem a ženou – divadelní představení

Více informací k akcím Informační centrum Karolinka
nebo na www.karolinka.cz; tel.:739 322 851

ZVONICE SOLÁŇ
09. 08.
09. 08.
23. 08.
30. 08.
21. 09.

Haferové mlsání
Folklórní festival Léto na Soláni
Valašský salon – výstava valašských umělců
Řemesla na Soláni
Vaření povidel, předení lnu

Více informací k akcím v Informačním centru Zvonice
Soláň nebo na www.zvonice.eu; tel.: 604 824 274

24. 08.
30. 08.
31. 08.
07. 09.
26. 09.
27. 09.

Ozvěny Valašského Slavína
Myslivosti zdar!
Z druhé strany Radhoště
Muzicírování se Soláněm
Podzimní putování s broučky Valašským
královstvím
Svatováclavské hody

Více informací k akcím Valašské muzeum v přírodě nebo
na www.vmp.cz; tel.: 571 757 148.

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
17.–19. 07. Gulášfest 2014
10. 08.
Putování po dějinách církevních i světských
28. 08.
Kudy kráčela šlechta
Více informací k akcím Turistické informační centrum
VM nebo na www.info-vm.cz; tel. 571 684 558.

VSETÍN
15.–17. 08. Vsetínský Gulášfest 2014
05.–06. 09. Valašské záření
Více informací k akcím Turistické informační centrum
Vsetín nebo na www.ic.vsetin.cz; tel.: 575 755 144.

VELKÉ KARLOVICE
07.–10. 08.
08. 08.
10. 08.
16. 08.
06.–07. 09.
27. 09.
03.–05.

Setkání řezbářů u Karlovského muzea
VALACHY MAN
Karlovská pouť
Řemeslný den
Mezinárodní dětský folklorní festival
Zemákové odpoledne pro děti
Karlovský gastrofestival

Více informací k akcím v Informačním centru Velké Karlovice nebo na www.velkekarlovice.cz; tel.: 517 444 039

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
18. 07.
19. 07.
26. 07.
27. 07.
01.–03. 08.
09. 08.
09. 08.
18.–17. 08.
23. 08.

Škola mladých odzemkářů
Pekařská sobota
Romská píseň
Anenská pouť
Jánošíkův dukát
Valašské folkrockování
Dny řemesel a setkání kovářů
Starodávný jarmark
Hravá dědina
Redakce přeje všem svým čtenářům pohodové léto a upozorňuje všechny, kteří by chtěli obohatit
příští číslo čtvrtletníku Karolinka, naše město na Valašsku, že jeho uzávěrka je 19. září 2014.

www.karolinka.cz

*Karolinka – naše město na Valašsku* Vydává Město Karolinka, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka, IČ: 00303909
* Periodický tisk územního samosprávného celku
* Registrační značka MK ČR E 13251* Povoleno Ministerstvem kultury ČR dne 10. 12. 2011* Vychází čtvrtletně
* Řídí redakční rada: Mgr. Bohumila Václavíková, Ing. Irena Šálková, Michal Zbranek, tel.: +420 739 322 851
* Písemné příspěvky zasílejte na Informační centrum Karolinka, e-mail: ic@mukarolinka.cz* Sazba a tisk: TG TISK s.r.o., Lanškroun*

16

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

