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zim / vzhledem k jarnímu rozmnožování
živočichů / a po vyhodnocení v letošním
ním místě a smlouva je uzavřena ve výši roce by se to nestihlo, tak by probíhala,
Vážení a milí spoluobčané,
pokud bude projekt úspěšný, na podzim
sluníčko, pohoda, grilování, to je to, co 2 513 461 Kč vč. DPH.
příštího roku.
patří k té správné pohodě. Přejeme Vám
spoustu zážitků a přátel, na které nezapo- Zateplení budov z dotace
menete a přinesou Vám neopakovatel- s příspěvkem ve výši 40 %
né zážitky. To je léto, to je čas dovolené ceny
a prázdnin. Přejeme Vám příjemné proJsou podány 3 žádosti na zateplení buU příležitosti osvobození Karolinky
žití letních dnů a načerpání energie.
dov, a to Helena Glass – čp. 73, Internát proběhl 3. května vzpomínkový akt na
starostka a zaměstnanci úřadu – čp. 175 a Domeček u školy čp. 391. Je
oběti druhé světové války u památníku
vyhlášeno výběrové řízení, které v sou- na Jaseníkové.
Oprava místní komunikace
časné době probíhá, vyhodnocení dotace
„Pluskoveček„
se předpokládá v srpnu 2016. V domečku
V sobotu 7. května zastavila skupina
Byla provedena oprava místní komuni- u školy / bývalý skleník / přístavbou nové historických vozidel před Městským úřakace „Pluskoveček“ ve výši 2 476 684 Kč jedné třídy vzniknou 2 výukové třídy dem v Karolince v rámci projížďky Mevč. DPH. Na tuto opravu získalo město pro družinu, v půdním prostoru vznik- moriál Ing. Martina Tomčíka.
dotaci ve výši 1 milionu Kč z MMR. Tato ne malířský ateliér pro ZUŠ Karolinka,
komunikace byla zasažena 2x bleskovými dále v přízemí výuková místnost bubnů,
V pátek 13. května 2016 proběhl i přes
povodněmi a obyvatelé si zasloužili její keramiky. Nad přístavbou nové třídy dru- nepříznivé počasí již tradiční Den otevřeopravu. Pevně věříme, že bude sloužit ke žiny vznikne tzv. zelená střecha / podání ných dveří složek IZS.
spokojenosti všech.
dotace/, která bude sloužit družině ve 2.
Dobudování povrchu místní komuni- nadzemním podlaží. Zateplení, výplně
Dne 15. května se uskutečnila Pietní
kace ulice „Luční“ – Kalincov
otvorů, zateplení střechy – z dotace ve vzpomínka k 71. výročí osvobození ČesByla dobudována povrchová úprava výši 40 %.
koslovenska u památníku na Ztracenci.
komunikace nově vzniklé lokality pro
stavbu rodinných domků na Kalincově – Kotelny
V neděli 5. června bylo slavnostně oteulice Luční. Celková výše činila 931 666
vřeno
VKC Karolinka.
Byl vyřízen úvěr na přefinancování
Kč vč. DPH.
opravy kotelen, zpracování projektů probíhá i s vyřizováním potřebných povolení, počítá se s realizací na podzim tohoto
Oprava místní komunikace
roku. Na opravu kotelen z plynu na plyn
„Na Horebečví“
Od 25. 7. 2016 bude probíhat opra- bohužel nejsou žádné dotace, proto se
va komunikace Na Horebečví formou oprava musí provést z vlastního rozpočtu.
plné uzavírky ulice, realizace se opozdila
z důvodu vyřízení dopravního značení Projekt Mokřad
Žádost byla podána, vyhodnocení by
na opravu komunikace na nabytí právní
mělo
proběhnout v 10. nebo 11. měsíci.
moci všech povolení. Opravu bude provádět firma IDS Valašské Meziříčí, která Vzhledem k tomu, že by případná realise umístila ve výběrovém řízení na prv- zace musela být prováděna vždy na podDen IZS
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U3V KAROLINKA

MODERNÍ SENIOŘI
Z KAROLINKY

Exkurze U3V

Exkurze účastníků U3V Karolinka do Ostravy
V pátek dne 20. května 2016 navštívili senioři v rámci U3V Karolinka LANDEK PARK - HORNICKÉ MUZEUM. Jedná se o největší hornické muzeum
v České republice. V počtu 23 osob sfáráli do podzemí a procházeli se po naučných stezkách přírodní rezervace.
V odpoledních hodinách navštívili VELKÝ SVĚT TECHNIKY v areálu Vítkovic.
Jenom připomínáme, že se jedná o nejnavštěvovanější muzeum v České republice.
Senioři si mohli prohlédnout Svět civilizace, Svět vědy a objevů, Svět přírody a mnozí
zavítali do kinosálu na film „ Pidiobři“ v 3D projekci.
Poděkování patří vedení Města Karolinky a taktéž Ing. Martině Poláškové z VŠB-TU Ostrava za realizaci exkurze.
Senioři U3V Karolinka

Ukončení kurzu
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Dne 28.6.2016 proběhlo slavnostní ukončení školního roku 2015/2016.
Ukončili jsme již třetí školní rok Moderního seniora, kde trénujeme paměť, učíme
se německy a anglicky a také se zúčastňujeme různých besed. V letošním roce nás
navštívila PharmDr. Ptáčková, která nás
seznámila se zajímavými léčivými bylinkami. Dověděli jsme se o tom, co máme
dělat, aby se nám lépe usínalo a spalo
a také jsme se zapojili do Národního týdne trénování paměti. Letošního slavnostního ukončení se zúčastnili zástupci města Karolinky a krajská radní pro sociální
oblast Mgr. Taťána Valentová Nersesjan.
Projekt Moderní senior „Chceme být cool
prarodiče“ je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje, za jehož podporu velmi děkujeme. Letošní ukončení školního
roku jsme uspořádali společně s absolventy U3V.
Pomocí počátečních písmen nebylo
těžké se naučit všechny kraje, jejich hlavní města ani dynastii Habsburků. Máme
rádi přesmyčky, slovní hrátky, doplňování
předpon a přípon, kvízy, rčení, veselé počítání i zrcadlové čtení. Řešení cizích slov
v češtině, zapamatování si pomoci barev,
tvarů a funkcí co nejvíc předmětů. Zvládli
jsme i paměťové mapy, teď nejraději kreslíme obrázky pro dospělé - jsou to tzv.
antistresové omalovánky. Rádi píšeme
úkoly, chlubíme se úspěchy. Samozřejmě
se těšíme na nový školní rok, o kterém už
víme, že nám bude začínat výletem do
Prahy. Už se nemůžeme dočkat, až vyrazíme.
Za všechno mnohokrát děkujeme vedení města a také našim lektorkám - paní
Mgr. Bohumile Václavíkové, která učí německý jazyk a PhDr. Lence Denkocy, která učí anglický jazyk a trénuje naši paměť.
Jitka Trlicová a vděčné seniorky
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MALOTŘÍDNÍ ŠKOLA VE BZOVÉM
Škola v údolí Bzové byla mezi
malotřídními školami na Horním Vsacku „popelkou“, snad proto, že se na jejím
vybudování v letech 1926-1927 podílely
dvě obce – Nový Hrozenkov a Velké Karlovice. Na zelený čtvrtek 14. dubna 1927
proběhlo poslední komisionelní jednání
o škole za účasti dvou zainteresovaných
obcí Nového Hrozenkova a Velkých Karlovic: starostů a radních, zástupců místních školních rad a zástupců obou farních úřadů.
Podle založeného protokolu patřila do
obvodu nové školy všechna katastrální
čísla obou obcí, která dosud byla přiškolena k expozituře na Soláni. Jen dvě čísla
o obce Nový Hrozenkov byla přiškolena
ke škole v Novém Hrozenkově „u huti“.
V prvním roce existence školy bylo na její
provoz zajištěno 150 tisíc korun československých státních a zemských subvencí.
Zbytek potřebných financí na provoz školy hradily zúčastněné obce dle daňového
klíče. První školní rok byl zahájen v roce
1927.
3. listopadu 1927 se konalo svěcení školy ve Bzovém. Ve farní kronice je
k této události na stránce 175 napsáno: „Dnes byla posvěcena nová škola ve
Bzovém a odevzdána svému účelu. Slavnostního úkonu zúčastnil se pan děkan
novohrozenkovský František Odstrčil
jako světitel s asistencí místního administrátora Antonína Kolíska a kooperátora
Františka Pelíška. Byl též přítomen pan
okresní hejtman Kadlec ze Vsetína, školní inspektor, učitelstvo z Nového Hrozenkova i z Velkých Karlovic, starostové
z obou obcí a mnoho obecenstva. Věřící
lid se svými kněžími dostavil se na místo
svěcení v procesí, s křížem a korouhvemi
i s hudbou a zpěvem zbožných písní, a tak
se i vrátil do chrámu Páně, kdež byla celá
slavnost zakončena sv. požehnáním.
Ve vsetínském archivu jsou uloženy
dva díly kroniky Obecné školy Bzové,
Nový Hrozenkov (1927 – 1948), Národní školy Bzové, Nový Hrozenkov (1948
– 1949), Národní školy Bzové, Karolinka (1949 – 1961), ZDŠ Bzové Karolinka
(1961 – 1964/65). Ve školní kronice je
uvedeno, že škola byla vybudována za
částku 319 000,- Kč, z níž Velké Karlovice uhradili 80 000,- Kč. 87 000,- Kč přispěl Nový Hrozenkov, zbylou část tvořila
subvence poskytnutá zemským výborem
v Brně (152 000,- Kč).
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

V prvním školním roce 1927 – 1928
měla škola tři oddělení, do kterých chodilo 63 dětí (32 hochů a 31 dívek). Prvním
správcem školy byl ustanoven Arnošt
Vrba.
1. října 1941 dekretem č. 974/31 šk.
ze dne 30. 9. 1941 byl řídícím učitelem
ustanoven Karel Mikulec (18. 9. 1911
– 5. 6. 2001), který do školy ve Bzovém
přišel ze Zděchova i s chotí Emilií (4. 1.
1914 – 14. 2. 2011), také učitelkou. Spolu
s nimi ve škole učila paní učitelka Ludmila Divílková (1893 – 1987). Ve škole ve
Bzovém učili z Velkých Karlovic učitelé:
Josef Tichý (1908 – 1979), Stanislav
Vašut (1910 – 1998) a Milada Orságová
(1922 – 2000), která po odchodu manželů
Karla a Emilie Mikulcových do Pohořelic
u Brna samotná vedla školu ve školním
roce 1945 – 1946, později za přispění
výpomocného učitele Jaromíra Boráka
(1917 – 1977) do doby, kdy byl ředitelem
školy ustanoven Antonín Trampota (1915
– 1995). Školní rok 1945 – 1946 byl pro
paní učitelku Miladu Orságovou těžký,
neboť sama řídila dvě třídy, ve kterých
bylo zapsáno 46 dětí. Řídící učitel Antonín Trampota vedl školu ve Bzovém do
roku 1949, kdy ji předal Miroslavu Holešovskému (1918 – 1963), od něhož ji
převzal pan učitel Josef Fojt. Ten dne 31.
srpna 1963 pořídil do školní kroniky poslední zápis. Ve školním roce 1963 – 1964
školu vedla paní učitelka Bohumila Barošová. Posledním učitelem, který v ZDŠ
Bzové, Karolinka 1. – 5. ročník učil, byl
Ivan Krystyník. Výuku náboženství po
celou dobu jejího trvání ve škole vedli P.
Antonín Kolísek a P. Jan Janíček.
Ivan Krystyník (23. 2. 1943 – 31. 5.
2014) se narodil i předčasně zemřel ve
Vsetíně. Studiem pedagogiky získal
vzdělání a odbornost pro výuku 1. – 4.
ročníku základních škol. Pozdějším studiem si učitelskou odbornost rozšířil
o aprobaci pracovní výchovy pro 6. –
9. ročník ZŠ. Do malotřídní školy ve
Bzovém nastoupil jako začínající učitel. V rodině, kam docházel na stravu, se seznámil s Marií Papežovou, se
kterou se 23. října 1965 oženil. Manželé Krystyníkovi vychovali dceru Ivu
(1966) a syna Romana (1972). Ivan
Krystyník učil ve školách v Karolince,
Vsetíně – Jasenici a v Liptálu, kde byl
zástupcem ředitele. Žil ve Vsetíně Na
Vyhlídce, č.p. 218. Po dobu trvání se

škola ve Bzovém trápila s dřevomorkou,
stále bylo potřebné něco opravovat a také
pečovat o školní zahradu. O to vše se
deset let (1953 – 1963) snažil řídící učitel Josef Fojt, ale ve škole nezadržitelně
klesal počet zapsaných dětí. Když koncem srpna roku 1963 Josef Fojt, ředitel
a učitel v jedné osobě, po 45 letech působení ve školství odcházel do důchodu,
školičce ve Bzovém již „zvonila hrana“.
Poslední výuka proběhla ve školním roce
1964 – 1965. Malotřídní škola v Bzovém
byla zrušena po 36 letech. Po rekonstrukci sloužila jako škola v přírodě, což trvá
dodnes.
Na posledního učitele malotřídní školy
ve Bzovém zavzpomínal její žák Josef Vala
ze Soláně, který patřil k posledním žákům
kdysi těžce vybojované malotřídní školy.
“Jako školník zde pracoval pan Josef
Sedlák, člověk velmi svérázný, přísný,
zdálo by se, že někdy až moc. Třeba to
byla nutnost, protože děti z hor nikdy
nebyly žádní svatoušci. Na místo učitele
nastoupil pan Krystyník. To nebyl učitel,
ale sám převtělený J. A. Komenský.
Co se týče zařízení školy, dnešní děti
by ho nazvaly muzeální. Lavice s kalamářem, v každé lavici 4 žáci, topení lokální,
kamna velká, litinová, do kterých musel
pan učitel každou chvíli přikládat dřevo.
Musel se moc snažit, protože místnost třídy byla dost veliká. Ale to jenom v zimě.
V tuto zimní dobu, i když se to dnes zdá
dosti neuvěřitelné, vařili jsme si na těchto kamnech svačinovou polévku. Každé
z dětí doneslo do školy něco, z čeho se dá
polévka uvařit. Zeleninu, klobásu, salám,
sádlo, máslo, kysané zelí, prostě vše, co je
k jídlu, a potom jsme vařili. Výsledek vaření jsme pojídali z plecháčku, který měl
každý z nás už předem donesený a označený.“
Marie Mikulcová

Škola ve Bzovém
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ZŠ KAROLINKA

Den dětí

Červnové ohlédnutí

Venku se konečně rozpršelo, v televizi se zrovna nehraje fotbal, ve škole chybí
žáci i učitelé z nejrůznějších zdravotních problémů – i to je červen 2016 na škole
v Karolince.
Před pár dny jsme přivítali pracovní skupinu ředitelů škol z několika koutů Moravy.
Nepravidelně se scházívá už celých dvacet
let. Setkání je přátelské a neformální, ale zároveň se stalo pro všechny inspirativní svou
nabídkou a výměnou informací a zkušeností. Naposledy jsme se sešli na jedné ze škol
v Českém Těšíně, kterou převzal náš kolega
Rudolf. se stárnoucí budovou, a tak se musel zrovna pustit do potřebných stavebních
úprav. To my máme už hodně z toho za
sebou, a mohli jsme se proto pochlubit renovovanými šatnami, rozšířením městské
knihovny, doplněním dalších učeben dataprojektory i novými podhledy v přízemní
chodbě. To nejdůležitější právě ony zakrývají: modernizovanou elektroinstalaci i vodní
rozvody. Naši hosté tu byli naposledy zhruba
před 4 lety, takže bylo čím se chlubit. Ocenili
zejména viditelnou skutečnost, jak všechna
vedení Karolinky svoji školu příkladně podporují. Kolega Radek z Hranic nás potěšil
upřímným konstatováním, že v tak pěkné
škole ještě nebyl...
Karolinku jsme „prodali“ i návštěvou
Sklářského muzea. Zasvěceného průvodce
po tradiční výrobě dělal mistr Štefánik, nikoho povolanějšího našim hostům ani nešlo
nabídnout. Však si po obědě pochvalovali
vydařený den, i když zprávy Jiřího z Ostravy,
který je členem nejrůznějších komisí a jednání zaštítěných samotným ministerstvem
školství, příliš optimistické nebyly.
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Návštěva už je zase doma na svých školách a my se maličko ohlédněme za uplynulým pololetím. Samozřejmě nejdůležitější
událostí bylo jako každoročně úsilí učitelů a žáků 9. třídy co nejlépe se připravit na
budoucí pokračování školního studia. Také
letos se podařilo všem získat místo na středních školách. Čtyři naši žáci míří na gymnázia, stejný počet i na školu Kostka, další čtveřice zvolila střední průmyslové školy a čtyři
jsou i budoucí žáci SOŠ J. Sousedíka. Zbylí
absolventi míří na SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel (2), na policejní, pedagogickou, oděvní po jednom. Popřejme jim, ať
v nových působištích dobře začnou a zúročí,
co se dosud naučili. Každý jejich budoucí
úspěch nás potěší
Za odcházející deváťáky už samozřejmě
máme „novou krev“: Podle zápisu by do do
první třídy mělo nastoupit 25 dětí. Už se na
to těší. Tak ať se jim ve škole líbí!
Mohou se těšit nejen na to, že se naučí
hned v prvním roce číst a psát, ale i na ostatní
pravidelný školní život. Tradiční akcí je třeba dětský karneval. Proběhl ve Valašské národním divadle a pracovníci Alceda Vsetín
jej vyplnili soutěžemi, hrami a tanci. K jeho
úspěchu přispěli sponzoři, často z řad rodičů, kteří zásobili bohatou tombolu.
Vydařil se i Dětský den. 18 družstev dětí
prošlo 20 stanovišti, na kterých šlo především o zábavu, ale soutěžilo se o sto šest. Dovednosti ověřené třeba pod dohledem lesá-

ků, policistů či zdravotníků se budou v životě
hodit.
Velmi úspěšně pokračuje spolupráce
s městskou knihovnou. Děti se seznámily
s ilustracemi Adolfa Dudka, poetickou dílnou Petra Herolda a Rostislava Křivánka,
prožily Noc s Andersenem. Stále častěji využíváme pro žáky práci knihovnice Daniely Bártkové, její pečlivě připravené besedy
k nejrůznější literárním tématům vhodně
zpestřují výuku.
Beseduje se ale i na úplně odlišná témata.
Třeba s odborníkem na internetová nebezpečí Radomírem Palackým nebo krajským
koordinátorem BESIP Zdeňkem Patíkem.
Dlouhodobě připravujeme žáky pomocí testů
SCIO. Žákyně Nikola Jílková dokonce získala
ocenění za vynikající výsledek v matematice!
Přes nepříliš podařené počasí proběhl i lyžařský kurz ve Skiareálu Karolinka. Z dalších
sportovních aktivit se vydařil zejména Pohár
rozhlasu, jeho okrskové kolo na našich sportovištích vyhrála všechna čtyři karolinská
družstva. Mladší žáci pak v okresním kole
obsadili třetí místo!
Ve florbalu tentokrát nejlépe reprezentovali žáci 1. stupně. V krajském kole soutěže
THINK BLUE CUP jako jediní porazili
v Uherském Brodě pozdějšího vítěze a skončili pátí. Pro budoucí úspěchy našich sportovců bude jistě prospěšné, že se podařilo
rekonstruovat podlahu v tělocvičně.
Úspěšný sport je otevřená vybíjená, jejíž okrskové kolo jsme vyhráli, ale zejména
košíková starších děvčat. Ta vyhrála okrsek a v okresním kole vybojovala bronz!
Ve vypočítávání aktivit by se dalo pokračovat. Divadelní výuka slušného chování,
hudební nebo taneční vystoupení ZUŠ pro
školu… Co se daří a dělá, o tom stále aktuálně
informujeme na stránkách www.zskarolinka.
cz. Potěší nás, když si tam o nás přečtete víc
a budete nám oporou, jakou je vedení města.
O prázdninách si odpočineme a v září rozepíšeme další kapitolu karolinské školy.
Vedení školy

Noc s Andersenem
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

ZUŠ KAROLINKA

ny Havlové ml. text Františka Hrubína
s názvem „Zima“. Gratulujeme, přejeme
oběma další inspiraci, chuť a energii ke
Výtvarníci ZUŠ Karolinka vystavovali v karlovském muzeu
zkrášlování našeho světa a děkujeme za
reprezentaci ZUŠ Karolinka i našeho
Stalo se krásnou tradicí, že v červnu
Nejmladší děti malovaly louky a za- města.
žáci výtvarného oboru ZUŠ Karolinka hrady. Seznamovaly se a poznávaly hravystavují v muzeu ve Velkých Karlovi- vou formou základní výtvarné techniky Pohádky v podání žáků litecích. A stejně tak tomu bylo i letos 28. jako kresbu, malbu, grafiku, zkoušely prá- rárně dramatického oboru
5. 2016, kdy proběhla slavnostní vernisáž. ci s keramickou hlínou, především v ateŽáci literárně dramatického oboru ze
Celý tento rok se výtvarníci ze třídy liéru, ale i v plenéru. Dle individuálních třídy p. uč. Dany Šipulové si na konec
p.uč. Bednaříkové nechávali inspirovat možností pracovali všichni samostatně, roku připravili tři představení. Ti nejslavným citátem Federica Garcia Lorcy: učili se vnímat své vlastní pocity, myš- starší dvě pohádky - „Zloba“ a „Kráska
„Básník musí být profesorem pěti smyslů. lenky a snažili se je následně výtvarně a zvíře“.
Pěti smyslů v tomto pořadí: zrak, hmat, vyjádřit. Uvažovali nad tím, jak plyne
Další skupinka dětí nacvičila známou
sluch, čich a chuť. Aby mohl vládnout čas v zahradě, nad délkou života stromu Drdovu pohádku „Jak princezna hádapřekrásnými obrazy, musí všem těmto i člověka, reagovali na výtvarné zpracová- la až prohádala“, kterou zahráli také pro
smyslům otevřít brány komunikace a co ní Zahrady – tvorbu pana Jiřího Trnky. žáky Mateřské a Základní školy Karolinka
nejčastěji v sobě vrstvit dojmy, ba dokonStarší žáci řešili různé pohledy na kra- a Nový Hrozenkov.
ce převlékat jejich vlastní přirozenost.“
jinu reálnou i tu snovou, prožívali interA do třetice zhlédli jak žáci ZŠ KaV prvním pololetí prostudovali zrak akci s prostředím i druhými. V plošné rolinka, tak rodiče a veřejnost muzikál
a hmat a v pololetí druhém se zaměřili na tvorbě se dětem splnil sen a rovnou se po- „Noc na Karlštejně“.
sluch, chuť a vůni. Na všechna tato pozná- kusily postavit si domy ve větvích. Velké
Děkujeme dětem i jejich p. učitelce
ní se snažili výtvarně reagovat. Vytvořili úsilí děti vynaložily při tvorbě loutek, při Daně Šipulové za předvedené výkony.
např. keramickou hostinu, která působila jejichž výrobě se snažily uplatnit tvořivé
úplně reálným dojmem, jen se zakous- myšlení, experimentovaly s technikou Taneční vystoupení žákyň ve
nout! Dokonce i maličcí předškoláci vy- a zpracováním. Tyto loutky mají již svá Valašském národním divadle
tvořili velkolepé dorty z obyčejných papí- jména, ale ještě zbývá pro ně napsat role. v Karolince
rových krabic, jiní zase keramické loutky Děti nacházely nové podněty i u tvorby
Ve čtvrtek 9. června 2016 se uskuotesánků… Snažili se výtvarně zachytit jiných umělců, a tak třeba vznikly kresby tečnilo vystoupení žákyň tanečního
vůně, sbírali a uzavírali do sklenic i růz- inspirované malířem Vincentem van Go- oboru Základní umělecké školy Karoné nevoňavé předměty. Malovali kořením ghem.
linka pod vedením p. uč. Alice Veitové
mandaly…
Součástí vernisáže bylo také rozlouče- s názvem PROLÍNÁNÍ. Proč tento náŽáci ze třídy p.uč. Frydrychové praco- ní s letošními absolventy a celou vernisáž zev? Celým večerem se prolínaly jedvali s tématem „Příroda, krajina, les a za- hudebně provázeli bubeníci ze třídy p. uč. notlivé taneční choreografie, prolínaly
hrada“, které je velmi bohaté a poskytova- Míši Jochcové.
se všechny věkové kategorie našich talo jim nevyčerpatelné množství pohledů
nečnic, prolínala se hudba, barvy, náŘeditelka ZUŠ Karolinka, Martina Havlová
ke zpracování.
lady, emoce… Prolínala se roční období, která byla hlavním tématem žákyň
I. stupně a nakonec se prolínaly mezi
sebou dívky I. a II. stupně při společném vystoupení.
Společný koncert kapel ZUŠ
Úspěch Markéty Petřekové
V tento večer jsme se rozloučili se
Karolinka a ZUŠ Bojkovice
v celostátní skladatelské sou- šesti absolventkami… Editou HazuV pátek 3. června 2016 se uskutečnil těži žáků
chovou, Jindřiškou Jochcovou, Eliškou
společný koncert kapel Základní uměV letošním roce se konal již osmý roč- Šipulovou a Petrou Václavíkovou, ktelecké školy Karolinka a Základní umě- ník celostátní skladatelské soutěže žáků ré ukončily I. stupeň tanečního studia
lecké školy Bojkovice. Vystoupily kapely Základních uměleckých škol, které se zú- a také se Sárou Bařákovou a Markétou
Prasklá struna, Oksfordi a třetí kapela častnili i žáci oddělení skladby ZUŠ Karo- Skalkovou, které ukončily stupeň drubyla Over Point pod vedením p.uč. Jiří- linka ze třídy Martiny Havlové ml. Letos hý. Společně s absolventkami tančily
ho Nedavašky. V dopoledních hodinách se sešlo úctyhodných 188 skladeb od 56 postupně i všechny dívky z nižších ročproběhly dva koncerty pro ZŠ Nový Hro- autorů z 25 škol celé republiky. První kolo níků. Jednotlivá čísla diváci v sále slezenkov a pro ZŠ Karolinka a odpolední bylo anonymní a odborná porota vybrala dovali s velkým zaujetím, po celý večer
koncert byl určen pro veřejnost. Zazně- skladby, které se jí nejvíce líbily. Do dru- panovala krásná atmosféra a třešinkou
ly mnohé známé písně předních českých hého kola tak postoupilo čtrnáct „zlatých“ na dortu bylo taneční vystoupení tě ch
i zahraničních zpěváků a žáci si za pro- autorů, mezi nimi i Markéta Petřeková ze nejlepších na špičkách. Dík patří také
fesionálního ozvučení vyzkoušeli, co vše ZUŠ Karolinka. Vítězné skladby zazněly p. Marii Chovanečkové a Pavlu Resovi,
obnáší odehrát a odzpívat třikrát celý 9. června 2016 v rámci festivalu Beetho- protože možnost zatančit si přímo na
program pro početné publikum.
venův Hradec v podání samotných auto- jevišti divadla je pro žákyně životním
Myslím, že se toho kapely zhostily vel- rů či jejich pedagogů.
zážitkem…
mi dobře a naše spolupráce bude i v buMarkéta Petřeková zhudebnila pod
doucnu pokračovat.
Ředitelka ZUŠ Karolinka, Martina Havlová
pedagogickým vedením p. uč. MartiMĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK
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ZÁSTUPCI KAROLINKY V BRUSELU

Zástupci Valašska v Bruselu

Ve dnech 23.5.–26.5.2016 jsme se jako
zástupci Města Karolinka ve složení Mgr.
Jaroslava Vojkůvková a Ing. Michal Kořenek zúčastnili cesty do Bruselu, a přijali
tak pozvání paní europoslankyně Martiny
Dlabajové, která nás seznámila s prací Evropského parlamentu včetně výborů. Dozvěděli jsme se v rámci návštěvy i o fungování jeho zákulisí, např. jak je zvládnutá
komplikovaná agenda tlumočníků do 28
jazyků při zasedáních a jednáních apod.
Společně se zástupci obcí mikroregionu Valašsko-Horní Vsacko jsme navštívili prostory Evropského parlamentu, kde

zasedá celkem 751 europoslanců, kde
Česko má 2 a Slovensko 13. Sídlem EP je
Štrasburk, ale pracuje také v Bruselu a Lucemburku. Evropským parlamentem nás
provedl pan Pavel Černoch - DG Communication, Oddělení návštěv a seminářů.
Dalším cílem návštěvy byla Evropská škola
Brusel III, kde nás zástupce ředitele p. Vladimír Brtník seznámil s fungováním školského
komplexu pro 3000 žáků ve věku od 3 do 18
let. Jedná se o děti rodičů, kteří pracují v různých institucích v rámci Evropské unie. Ve
škole se vyučuje ve všech jazycích EU, třídy
jsou rozděleny podle rodného jazyka dítěte,

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Na zimní a jarní sezonu připravila
naše knihovna pro pravidelné návštěvníky večerních kulturních akcí tři nové
cestopisné přednášky. V lednu to bylo velice zajímavé povídání s panem Milanem
Štouračem o nejrozmanitější zemi Afriky
plné přírodních krás, kulturních pokladů
a folklorních domorodců - Etiopii, v únoru mezi nás opět zavítal Michal Štěpánek,
který se s námi přijel podělit o zážitky
z návštěvy Kyrgyzstánu. V březnu mezi
nás po delší době zavítal dr. Libor Bureš,
majitel cestovní kanceláře Vsacan Tour.
Jeho vyprávění bylo velice poutavé a tentokrát jsme navštívili Východní Kanadu.
Pro děti ZŠ a MŠ se uskutečnilo taky
spoustu literárních besed a zajímavých
akcí. V únoru mezi nás přivítal se svou
zábavnou malířskou show ilustrátor
Adolf Dudek, kterého děti znají z knížek
a časopisu Sluníčko. Kreslí převážně pro
děti a na jeho kontě najdeme velké množství titulů, omalovánek, obalů na CD,
6

pohlednic. Vždyť jenom knížek prodal
na tři miliony, a to mu vyneslo titul nejprodávanějšího ilustrátora dětských knih.
Sám o sobě říká, že si velmi váží tohoto
luxusu, že ho živí to, co ho mimořádně
baví.
V pátek 1. dubna 2016 se žáci 4. ročníku zúčastnili mezinárodně konané
akce Noc s Andersenem 2016 k podpoře
dětského čtení. Již 16. ročník společné
pohádkové Noci s Andersenem probíhal
na mnoha místech Čech, Moravy, Slovenska, Polska, Slovinska, Ukrajiny. Děti
byly nadšené, když jsem jim oznámila, že
budeme spát ve škole. Od té chvíle se velice těšily a nemohly se dočkat, až bude
pátek 1. dubna. Ani je nenapadlo, že by
to mohl být apríl. Tématem letošního
pohádkového nocování bylo 180. výročí napsání pohádky Malá mořská víla.
Konečně nastal den D. Děti se sešly vybavené spacáky, polštářky a plyšáky, karimatkami a něčím dobrým od maminky

první cizí jazyk se děti začínají učit ažv 6-ti
letech, druhý v 11-ti letech a v 18 letech vychází tito žáci se znalostí dvou světových jazyků. Současně nám umožnil, i přes velká bezpečnostní zajištění, prohlídku prostor školy.
Na přednášce poradce Martiny Dlabajové, pana Petra Zahradníka – ekonoma, člena Evropského a hospodářského
sociálního výboru jsme byli informováni
o mechanismu dotací v EU, o systému plánování hospodářského rozvoje ve vztahu
k minulé ekonomické krizi a také jsme byli
dopodrobna seznámeni s makroekonomickými daty jednotlivých zemí EU a výhledem do budoucna.
Závěrem jsme zhlédli, za účasti tvůrců,
předpremiéru filmu Děda, který byl promítán jako prezentace Valašska v EP přímo v těchto prostorách. V rámci této příležitosti jsme navštívili i Stálé zastoupení
České republiky při Evropské unii, které
sídlí v blízkosti budovy EP. Zde proběhlo
setkání s tvůrci filmu Děda a tady jsme se
mimo jiné setkali i s ministrem financí
Andrejem Babišem.
Z Bruselu jsme si dovezli mnoho nových poznatků o práci europoslanců a celé
instituci.
Ing Michal Kořenek

ve čtyři hodiny u školy, aby mohly v noci
naslouchat čtení pohádek a zažít tolik
očekávané dobrodružství. Hned na začátku je potěšilo milé překvapení, že si spolu
s nimi přišla užít pohádkovou noc i paní
starostka Marie Chovanečková. Děti si
daly svou výbavu do třídy, kde spaly a vyšly plné očekávání vstříc připravenému
programu. Nejdříve jsme navštívili Ranč
na Paluchu, kde se dozvěděly mnoho zajímavého o koních a westernu, moc se jim
líbilo, že mohly koně krmit a samozřejmě je hladily a hladily… Po návratu do
školy si připravily svá místečka na spaní
a následovala společná příprava zasloužené večeře. Chvílemi se tousty nestačily
„vyrábět“, tak všem chutnalo! Po večeři za
námi přišla paní Pavla Dujková se psím
kamarádem Benžim, který je speciálně
vedený a cvičený pro metodu léčby nemocných, starých, handicapovaných lidí/
dětí (canisterapie). S Benžim se dětem
moc líbilo, a tak se toto setkání protáhlo až do pozdních hodin. Plni očekávání
se děti uhnízdili u petrolejové lampy kolem mé maličkosti a společně jsme si četli
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

a dozvěděli se spoustu zajímavostí o H.
CH. Andersenovi, děti odpovídaly také
na předem připravené otázky. Dalším
bodem programu byla tolik očekávaná
stezka odvahy. Děti mile překvapily, jak
byly statečné a taky ukázněné. Tak se jim
to „bání se“ líbilo, že za odměnu mohly
jít ještě další trasu. Na závěr jsme zhlédli očekávaný film Nekonečný příběh.
Hodně statečných se dívalo až do konce…a pak už následovalo opravdu velmi
pozdní dobrou noc. Všichni jsme si po-

hádkovou noc moc užili a bylo nám spolu
super! Snad někdy příště… Chtěla bych
poděkovat všem, kteří se akce zúčastnili.
Paní učitelce Evě Orságové, panu řediteli
Petru Šrámkovi, který nám dal k dispozici prostory ve škole, paní starostce Chovanečkové za výborné frgály ke snídani
a městskému úřadu za finanční podporu.
Díky patří i maminkám, že nám také přidaly něco dobrého na zub. Děti byly moc
spokojené, a to je naše největší odměna.
Těšíme se na příští rok, další Noc s Ande-

NEJLEPŠÍ KNIHOVNICE
Daniela Bártková z Městské knihovny Karolinka zvítězila v soutěží Nejlepší
knihovník/knihovnice okresu Vsetín za
rok 2015 v kategorii profesionálních knihovnic. Měřítky pro posuzování v soutěži
byly např. vybrané statistické výsledky za
uplynulý rok, vzhled knihovny, používání knihovnického programu či webové
stránky. Gratulujeme!

rsenem se uskuteční 31. března 2017.
Další významnou akcí pro druháky
a páťáky, která se v naší knihovně uskutečnila v květnu, byla Poetická dílna pražského ilustrátora Petra Herolda a básníka
Rostislava Křivánka, kteří nám představili svoji výtvarnou dílnu a veselé veršování. Žáci se dozvěděli nejen o tom, jak se
tvoří verše, rýmy a ilustrace, ale zároveň
jsme se všichni pobavili a zasmáli. Každá třída si na závěr vytvořila svoji vlastní
básničku.
V červnu mezi nás přivítala spisovatelka dětských knih Lenka Rožnovská,
pro předškoláky proběhlo autorské čtení
o knize Statečná zvířata. Pro prvňáčky
jsem si letos připravila pasování na čtenáře, které provedla paní spisovatelka.
Fotogalerie ze všech akcí najdete na
našich stránkách www.karolinka.knihovna.info
Všem našim čtenářům přeji krásnou
dovolenou se spoustou prosluněných
dnů.
Daniela Bártková

Neděle s Retro turnajem
a akad. malířem
Jiljím Hartingerem
V neděli 19. června se konal na hřišti Golf clubu
Horal ve Velkých Karlovicích v pořadí 2. turnaj Valachy Golf Tour, Retro turnaj s Iljou Hartingerem.
Počasí přálo, a tak si hráči mohli užít prosluněný
den ve společnosti malíře a grafika Jiljího Hartingera. Turnaj se konal na počest mistrova významného životního jubilea. Nejlepší hráči z nejlepších
obdrželi z rukou malíře olejomalbu, kvaš-akvarel
nebo grafické listy s námětem valašské krajiny.
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HASIČI KAROLINKA – JPO II informuje
V letošním roce jednotka zasahovala již u 21 událostí. Z tohoto počtu se 8x
jednalo o dopravní nehodu, 7x o požár a 6x o technickou pomoc. Největším
z těchto zásahů byl březnový požár lesa v Hovězí, kde byl vyhlášen II. stupeň
poplachu a zasahoval zde i vrtulník LHS. O zásazích se více rozepisovat nebudu, zájemce se snažíme průběžně informovat na našich internetových stránkách
www.hasicikarolinka.xf.cz, na Facebooku i na vývěsce před hasičským domem.
byli schopni v případě potřeby poskytnout co nejkvalitnější pomoc.
V naší činnosti nám nemalou mírou
pomáhají dotace, které město, jako náš
zřizovatel, na naši činnost dostává. V leJednotka se stále snaží co nejvíce zdo- tošním roce se jednalo o:
konalovat své dovednosti pravidelným
– Účelovou neinvestiční dotaci poskytnuvýcvikem tak, abychom vám občanům tou z rozpočtu Ministerstva vnitra – Gene-

rálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky prostřednictvím
Zlínského kraje ve výši 120 000,-Kč, určenou na zabezpečení akceschopnosti jednotky kategorie JPO II a dále 150 000,-Kč na
mzdové výdaje a zákonné pojistné na sociální zabezpečení členům vykonávajícím službu v jednotce SDH vybrané kategorie JPO II
a JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním
poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů.
- Neinvestiční dotaci z Fondu Zlínského kraje ve výši 222 000,-Kč na nákup 10
kusů zásahových oděvů, 10 kusů zásahových
přileb, 10 párů zásahové obuvi a 10 párů zásahových rukavic.
Všechny tyto získané prostředky jsou pro
nás přínosnou a neocenitelnou pomocí.
Zdeněk Valíček

TŘI JUBILEA
5. března 2016 byla v GALERII U HOFMANU na Soláni ve Velkých Karlovicích zahájena výstava z díla Jany Dočkalové – Kobzáňové, malířky na sklo, která
se 14. března letošního roku dožila sedmdesátin.
Narodila se v rodině malířů (akademického malíře Jana Kobzáňě a malířky
Mlady Kobzáňové) ve Zlíně. Dětství prožila v Jasenné a v Kroměříži. Po získání
základního vzdělání se v Novém Boru
(1960-1963) vyučila malířkou skla. Následně se provdala, záhy však ovdověla,
vychovala tři děti.
S malířským uměním se setkávala především v ateliéru svého otce na
Soláni ve Velkých Karlovicích. K vlastní
umělecké tvorbě přikročila však až ve
svých třiceti letech, kdy začala malovat na
sklo – nejdříve přírodní motivy (kytice),
figurální kompozice (zbojníky, taneční
páry, muzikanty).
V roce 1982 vstoupila Jana Dočkalová – Kobzáňová do „Urgantiny“, což je
sdružení neprofesionálních výtvarníků ve
Velkých Karlovicích, 22 roků stojí v jeho
čele. Zúčastnila se řady kolektivních i samostatných výstav.
Od roku 1970 žije Jana Dočkalová
v Karolince, kde umělecky tvoří. Technikou malování na sklo, které se dnes již
nevěnuje tolik umělců, do naší současnosti přenáší mnohé se života našich valašských předků.
Zpravidla celé prázdniny trávila Jana
Kobzáňová na Soláni ve Velkých Karlovicích u svého otce akademického malí8

ře Jana Kobzáně, od jehož narození letos
uplyne 115 let.
Jan Kobzáň, malíř, grafik a spisovatel, se
narodil 9. července 1901 v Liptále u Vsetína. Po absolvování obecné a měšťanské
školy studoval v Praze na Uměleckoprůmyslové škole (Fr. Kysela, Hugo Brunner)
a na Akademii výtvarných umění v grafické speciálce u Maxe Švabinského. Během studií v Praze začal kreslit a psát,
a tak v roce 1926 vznikla kniha „O zbojníkoch a o pokladoch z Moravského
Valašska“, vyzdobená čtyřiceti kresbami
a dřevoryty, která okouzlila spisovatele,
básníka a dramatika Jiřího Mahena z Brna
(1882-1939); následné přátelství mezi
oběma umělci trvalo až do Mahenovy
smrti sebevraždou, spojovala je zbojnická
tematika, která byla především velmi
blízká Janu Kobzáňovi.
V roce 1984 vyšla druhá kniha Jana Kobzáně „U počátků vod“. Její autor během
svého života sesbíral a valašským dialektem
napsal řadu textů, které různě publikoval.
Na Valašsku, Moravském Slovácku a Slovensku zpracoval řadu krojových studií.
Vytvořil drobná, ale i rozměrná díla, k nimž
patřily fresky: Hovězí (základní škola 1956),
Holešov (1957), Rusava (1954).
Životní cesta Jana Kobzáně skončila
10. října 1959 na Soláni ve Velkých Karlovicích.
Dne 12. listopadu 1938 se Jan Kobzáň
oženil s Mladou Šiškovou (1909-1995)
z Mladcové u Zlína, od jejíhož úmrtí 2.
června 2015 uplynulo 20 let.
Mlada Kobzáňová (Šišková) se narodila
28. května 1909, malířské nadání zdědila
po svém strýci, akademickém malíři
Františku Januštíkovi. Základům kreslení

ji na Měšťanské škole ve Zlíně naučil její
pedagog Vincent Červinka.
Po boku manžela rozvíjela Mlada Kobzáňová své malířské nadání. Její malířství
bylo však naprosto samostatné a nezávislé, s preciózností jí vlastní mapovalo krajinu Valašska od Jasenné až po Soláň ve
Velkých Karlovicích.
Základem malířské tvorby Mlady
Kobzáňové byla dokonalá kresba a jasná, veselá barevnost. Krajina jejích obrazů je zabydlená, lidmi přetvořená.
Oblíbeným motivem Mlady Kobzáňové
byl valašský bodlák. Říkala mu „valašský rozmarýn“.
Malířka Mlada Kobzáňová zemřela po
dlouhé těžké nemoci v pátek 2. června
1995 v Karolince.
Ostatky manželů Kobzáňových jsou
uloženy na Valašském Slavíně ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm.
Marie Mikulcová

Malba na sklo, J. Dočkalová

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

CANISTERAPIE
Vážení čtenáři Karolinského čvrtletníku,
Děkuji všem, kteří nás podpořili v soudovolím si přidat příspěvek o dalších těži NEJPES 2016! Oficiálně bylo potvrúspěších mého labradorského retrívra zeno jeho nádherné 4. místo v celostátní
Benžiho.
soutěži a dosažení 1. místa ve Zlínském

Jak je to s cestovními doklady pro dČWL?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraniþí znamenají i vyĜizování
cestovních doklaGĤ. Co vše je potĜeba zaĜídit SĜi cestování s dČtmi? 9ČdČli jste
naSĜíklad, åe i dČti mohou do þlenských státĤ Evropské unie a dalších
vybraných evropských zemí cestovat na vlastní obþDnský prĤkaz?
Cestovní pas i obþDnský SUĤkaz jsou pro dČti levnČjší
Blíåí se þas dovolených a s ním þeká mnohé rodiny cesta k moĜi þi do hor za hranice
ýeské republiky. Pro cestování s GČtmi do zahraniþí jiå þtvrtým rokem platí, åe i dítČ
musí mít vlastní cestovní doklad, jelikoå v roce 2012 došlo naĜízením Evropské unie
ke zrušení moånosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiþe. Pro rodiþe to
ovšem neznamená, åH se jim kvĤli poĜízení cestovního dokladu pro GČti dovolená
QČjak zásaGQČ prodraåí. Cestovní pas pro dítČ do 15 let totiå stojí 100 Kþ a dobu
platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpeþnostní situaci v QČkterých zemích, které byly
dlouhodobČ turistickými destinacemi, jako napĜíklad Egypt nebo Turecko, se dá letos
oþekávat nárĤst zájmu o cestování po EvrRSČ, a proto jistČ potČší moånost cestovat
po vČtšinČ státĤ Evropy pouze s obþanským prĤkazem. Na ten je nyní moåné
vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, ýerné
Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání
obþanského prĤkazu pro dítČ do 15 let je 50 Kþ a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 GQĤ
O vyĜízení cestovního pasu nebo obþanského prĤkazu pro dítČ do 15 let åádá
zákonný zástupce, tedy zpravidla rodiþ, kterému staþí s dítČtem zajít na nejbliåãí
obecní úĜad obce s rozšíĜenou SĤsobností. K åádosti, kterou na místČ zpracuje
úĜedník, není nutné pĜikládat fotografii; úĜedník poĜídí fotografii dítČte pĜtPo na úĜadu
pĜi podání åádosti. PĜi podání åádosti zákonný zástupce pĜedkládá svĤj prĤkaz
totoånosti a rodný list dítČte. V pĜíSDGČ, åe má dítČ vydán jiå platný obþanský prĤkaz
nebo cestovní doklad, lze tento pĜedloåit místo rodného listu.
/KĤta pro vydání cestovního pasu nebo obþanského prĤkazu þiní maximálnČ 30 GQĤ.
V pĜíSDGČ vycestování v kratší lKĤtČ neå 30 GQĤ je moåné poåádat o vydání
cestovního pasu ve zkrácené lhĤtČ 6 pracovních dnĤ; tento úkon je ovšem u GČtí
zpoplatnČQ poplatkem ve výši 2 000 Kþ. Bliåãí informace k vyĜizování osobních
doklaGĤ
lze
nalézt
na
webu
Ministerstva
vnitra
na
adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V pĜíSDGČ, åe má dítČ cestovat mimo Evropskou unii, doporuþujeme se pĜedem
informovat u zastupitelského úĜadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu
a vycestování s nezletilým dítČtem. Je také tĜeba dát si pozor na to, åe QČkteré státy
PLPR (YURSVNRX XQLL PRKRX Y\åDGRYDW XUþLWRX PLQLPiOQt GREX SODWQRVWL FHVWRYQtKR
GRNODGX SĜL YVWXSX QD MHMLFK ~]HPt QHER XNRQþHQt SRE\WX – QHMþDVWČML þLQt
SRåDGRYDQiPLQLPiOQtGREDSODWQRVWL PČVtFĤ

3RGUREQRVWL N WČPWR L GDOãtP SRGPtQNiP QDSĜ Yt]RYi SRYLQQRVW  O]H ]MLVWLW
X ]DVWXSLWHOVNpKR~ĜDGXGDQpKRVWiWXSRSĜtSDGČMHO]HQDOp]WQDZHEX0LQLVWHUVWYD
]DKUDQLþQtFK YČFt ZZZP]YF] Y VHNFL Ä&HVWXMHPH³ D GiOH Y þiVWL Ä6WiW\ D ~]HPt –
LQIRUPDFHQDFHVW\³
0JU-DQD9LOGXPHW]RYi
QiPČVWN\QČPLQLVWUDYQLWUD
SURĜt]HQtVHNFHYHĜHMQpVSUiY\
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kraji. Účast psích mazlíčků byla rekordní.
Soutěže se mohli zúčastnit všichni domácí mazlíčci malí či velcí, chlupatí nebo naháči. Jen ve Zlínském kraji soutěžilo 126
profilů psíků. Internetová soutěž o nejhezčího psa začala 15.2.2016 a průvodcem byl časopis Blesk. Konec krajského
internetového hlasování byl o měsíc později. Postoupilo z každého kraje prvních
30 psů, a tudíž do finálového celostátního
kola postoupilo 420 uchazečů psích mazlíčků. Soutěžilo se od 15.3. do 21.3.2016,
a to už se hlasovalo prostřednictvím
SMS. Zvítězil pes Bruno - černý labrador
z Moravskoslezského kraje.
Benži si podpory moc váží a bude dál
rozdávat radost a lásku těm, kteří to potřebují.
Poděkování jsme projevili návštěvou
dětí z Praktické školy v Horní Lidči, kam
chodíme za dětmi s handicapem a kombinovanými vadami. Ty jsou z rozdávané
lásky Benžika nadšeny. Taky jsme navštívili v Základní škole Karolinka akci
Noc s Andersenem. Paní knihovnice
Dana Bártková i paní starostka Maruška Chovanečková nás s Benžim vroucně
přivítaly a děti měly možnost vidět, jak
poslouchá zcela ovladatelný pes a taktéž
zhlédnout i speciální cviky asistenčního
a canisterapeutického psa, na což je Benži specialista s osvědčením CCA týmu.
Taktéž jsme byli v Mateřské škole v Horním Němčí, kde máme také mnoho
příznivců, jelikož jsou v této oblasti již
Benžiho štěněcí potomci. V neposlední
řadě jsme projev díků svou přítomností
vyjádřili dětem z Praktické školy v Halenkově. Ve všech navštívených školách
a školkách jsme prožili s dětmi úžasné
odpoledne.
K těmto všem aktivitám jsme složili jedny z nejtěžších zkoušek, na které
jsme byli přizváni do Frýdku – Místku
do Sportovního klubu policie na obhajobu povahových testů canisterapeutického
psa.
Benži pracuje pod sdružením Labradoří pac o.s. Bojkovice a pod nadací Podané ruce, z.s. Frýdek Místek a obhajoval
zkoušku PTCTP-3. V květnu oslavil své
5. narozeniny a tyto zkoušky jsou pro psy
starší 5 let.
Zkoušky byly nesmírně obtížné, zúčastnilo se celkem 19 týmů a Benži se
umístil na překrásném 3. místě a obhájil
jedny z nejtěžších povahových testů canisterapeutického psa, s osvědčením, jehož trvání je do roku 2018.
Dujková Pavlína
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Den matek s OK
Country
Den matek je svátkem, kdy se vzdává pocta maminkám a mateřství. Oficiálně je
stanoven na druhou květnovou neděli.
Tento den jsme chtěli udělat pro maminky, které jsou obyvatelkami našich domů,
krásný a něčím výjimečný. A podařilo se.
Po nedělním obědě za námi přijela
čtyřčlenná kapela OK COUNTRY, ve
které hraje i náš kolega David. První zastávku měli v domě na Halenkově, a pak
se přemístili do „Domečku“ na Čubov.
V obou slavnostně nazdobených domech
nejdříve zahráli typické trampské písničky jako Tisíc mil, Zlatokop Tom, Báječná
ženská, Rovnou, Pole s bavlnou…, a poté
spoustu lidových písní (i na přání), které
si společně s kapelou zazpívali všichni zúčastnění. Někteří se na toto vydařené odpoledne tak těšili, že za pomoci sestřiček
zvolili country styl oblečení, aby si atmosféru vychutnali opravdu se vším všudy.
V přestávkách mezi písněmi bylo zajištěno bohaté občerstvení a příjemné odpoledne zakončil slavnostní přípitek s předáváním kytiček pro všechny obyvatelky
obou domů. Toto odpoledne v nás zanechalo moc pěkný zážitek, za který ještě
jednou děkujeme kapele OK COUNTRY
a také personálu podílejícímu se na slavnostních přípravách.
Martina Václavíková,
sociální pracovnice pobytových služeb

Oslavy s „legendou“
Když jsem se dozvěděla, že letošní Den
matek bychom mohli oslavovat za přispění
paní Yvetty Simonové, moc mě to potěšilo.
Okamžitě mi naskočilo - My dva a čas, Zhasněte lampiony, Já jsem zamilovaná a spousty
dalších hitů. Můj tatínek totiž snad celý život zpíval s taneční skupinou „Vysočanka“
a všechny tyto šlágry měli v repertoáru. Také

Yvetta Simonová a Josef Zíma
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jsem hned v duchu viděla taneční pár, moje
rodiče, který na tyto melodie prováděl po
naší kuchyni úžasné taneční kreace.
Vyrazily jsme proto s babičkou moc rády
na koncert paní Simonové a pana Zímy.
Děvčata ze stacionáře vytvořily z obyčejného
sálu „koncertní síň“, všichni přišli vystrojení
a bylo cítit sváteční pohodu.
Pan Zíma má pořád „jiskru“, zpívání ho
baví a jde mu to moc dobře a písně paní Simonové, ty zůstanou krásné asi pořád. Bylo

to moc příjemné odpoledne, často zpíval celý
sál a při písničce „Mamince“ mi ukápla i slzička. Vystoupení umělci vyzdobili dvěma
společně zazpívanými písněmi, které paní
Yvetta dřív zpívala s Milanem Chladilem.
Vrátila jsem se opravdu o 30 let zpátky
a bylo to milé. Stejně jako rozloučení, které
tentokrát obstarali „charitní muži“. Každé
ženě předali růži s krásným přáním. Děkujeme.
Marie Surá, vedoucí pobytových služeb

Velikonoční pohár

HASIČI SKLÁRNY
KAROLINKA
Pro letošní rok nastala v našem sboru změna, bylo vytvořeno družstvo mladých hasičů, které začalo fungovat již v zimních měsících, kdy se začalo krystalizovat v tělocvičně
základní školy. V současné době se připravuje družstvo v požárním útoku na našem cvičišti ve Skiareálu Karolinka, kde máme velkou podporu v zázemí. Složení družstva jsou
děti od předškolního věku po starší žáky. Neustále se družstvo rozrůstá o nové členy. Po
kvalitním zvládnutím disciplín čeká děti ostrý start na prvních závodech.
V mužské kategorii se družstvo zaměřilo přípravou na postupové soutěže a pohárové soutěže v požárním útoku. V postupovkách jsme se přes obvodové kolo přesunuli na
okresní kolo v Horní Lidči, kde nám bohužel nepřálo štěstí. V každé disciplíně vznikla
chybička, která se normálně nestává, což nás stálo důležité body a v celkovém součtu umístění a následně postupové příčky do krajského kola. Hlavní důvod byla zranění klíčových
závodníků těsně před samotnými závody, a tím změna na klíčových postech, kde pak vznikaly největší problémy. V současné době nás čekají pohárové soutěže ve všech kategoriích.
Od 14.8. do 21.8.2016 proběhne v Ostravě Mistrovství světa v požárním sportu v dorosteneckých a seniorských kategoriích. Hlavní závod proběhne na Vítkovickém stadionu.
Nastala změna kvůli bezpečnostní situaci ve světě a Česká republika jako bezpečná země
byla vybrána k pořádání k této vrcholné akce. Podrobnosti najdete na www.ostrava2016.
cz. Na MS by se měl ukázat v řadách závodníků i náš člen Honza Gášek, ale v současnosti
řešíme jeho vleklý zdravotní problém, který nedovoluje, aby mohl naplno trénovat.
Kdo má zájem zabývat se požárním sportem ve všech kategoriích a na různých úrovních pod kvalitním trenérským vedením s reprezentačními zkušenostmi, může mě
kdykoliv kontaktovat na telefonu 603 182 734 nebo na FB Hasiči Sklárny Karolinka.
Přijďte mezi nás!
Vlastimil Gášek

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK
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Muži nad 35 let
800,- Kč
500,- Kč
300,- Kč

Druhá soutďž

Těšíme se na Vaši účast
SDH Sklárny Karolinka
756 05 Karolinka

Kontakty: Trenér Vlastimil Gášek 603182734 vlastimil.gasek@centrum.cz. Je možnost si rezervovat startovní pořadí na stránkách www.firesport.eu a nebo u této kontaktní osoby.

Je připravena pro ty nejmenší, děti budou plnit různé úkoly v různých disciplínách a budou bojovat o vlastního nejrychlejšího
hasiče a hasičku. Soutěž bude průběžně probíhat během hlavního závodu. Všechny děti budou odměněny cenami.

Finanêní odmøny:
Muži
Ženy
1. místo 1 500,- Kč
800,- Kč
2. místo 1 000,- Kč
500,- Kč
3. místo 500,- Kč
300,- Kč
4.místo 300,- Kč
5.místo 200,- Kč

Místní úprava pravidel:
 sací vedení nemusí být sešroubované  u družstva žen může na postu strojníka být muž  za družstvo může startovat jeden
půjčený závodník ve svém domovském dresu

Družstvo před startem odevzdá řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku od všech závodníků, jinak družstvu nebude umožněn start v soutěži. Přihlášky dle pravidel PS, tiskopis bude možno vyzvednout při přihlášení v místě závodu.

Provedení hasiêského 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 vedenína stroj.
Dopravní vedení tvoří: 2 ks hadice B s rozdělovačem.
Útočné vedení tvoří: levý proud 2 ks hadice C a proudnice pravý proud 1 ks hadice C a proudnice.
Počet členů soutěžního družstva 7 + 1, velitel není podmínkou.
Startovní čára bude přizpůsobena dle možnosti areálu (cca 7m).

NáĆadí potĆebné k provedení hasiêského útoku:
výstroj podle PS, celé družstvo jednotné
2 ks hadice B
1 ks motorová stříkačka
3 ks hadice C
2 ks savice 110 x 2,5 m nebo 2 + 2 sešroubované
1 ks rozdělovač
1 ks sací koš
2 ks proudnice

éasový rozvrh: 10.00 hod. zahájení soutěže

Organizaêní pĆipomínky:
 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 Sklárny Karolinka  po příjezdu se hlásí velitel (vedoucí) družstva u prezentace, kde zaplatí startovné 100,- Kč nebo 4,- €  soutěž se koná za každého počasí  výškové převýšení
je 8,2 m

jejíž součástí jsou celkem 2 soutěže od nejmenších dětí po veterány

R AŤ KO V S K Á G R A PA

O PUTOVNÍ POHÁR SKLÁREN KAROLINKA

S B O R D O B R O V O L N ÝC H H A S I Č Ů S K L Á R N Y K A R O L I N K A
pořádá v sobotu 30.7.2016 v Karolince údolí RAŤKOV
47. ročník soutěže hasičských družstev mužů a žen

KALENDÁŘ AKCÍ
KAROLINKA
25. 6.–31. 8. Výstava fotografií – Krajina a lidé
29. 7.
19. ročník spanilé jízdy Beskydskou krajinou
– Beskyd Rallye
20. 8.
28. Sklářský jarmark
25. 8.
Taneční vystoupení souboru Tbeti
Více informací k akcím Informační centrum Karolinka
nebo na www.karolinka.cz; tel:739 322 851

ZVONICE SOLÁŇ
13. 8.
Folklorní festival Soláň 2016, Haferové mlsání
20. 8.
Valašský salon výtvarných umělců
10. 9.
Řemeslný pořad – „Chleba z pece“
Více informací k akcím v Informačním centru Zvonice
Soláň nebo na www.zvonice.eu; tel.: 604 824 274

Vážení občané, za redakci Vám přejeme krásné léto, plné slunce a modré oblohy, prostě mějte léto dle Vašich představ.
Mgr. Bohumila Václavíková, Ing. Irena Šálková

VELKÉ KARLOVICE
4.–7. 8.
30. 8.

Setkání řezbářů u Karlovského muzea
Stezka odvahy pro děti – Dědictví Velkých
Karlovic
Více informací k akcím v Informačním centru Velké Karlovice nebo na www.velkekarlovice.cz; tel.: 517 444 039

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
30.–31.7.
Dny řemesel a setkání kovářů
5.–6.8.
Jánošíkův dukát
13.–14.8.
Starodávný jarmark
20.8.
Hravá dědina
Více informací k akcím TIC Rožnov pod Radhoštěm,
www.roznov.cz; tel.: 571 652 444

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
24. 6.–8. 9. CZECH PRESS PHOTO
1. 7.–31. 8. Letní dobrodružství v muzeu
Více informací k akcím TIC Valašské Meziříčí,
www.kzvalmez.cz / www.info-vm.cz ; tel.: 605 733 274

VSETÍN
11.–30. 7.
30. 7.
12.–14. 8.
18.–20. 8.
21. 8.

Vsetínský krpec – výstava fotografií
21. Pulčínský Amfolkfest
Vsetínský Gulášfest
Festival UNITED
Templářské slavnosti
Více informací k akcím TIC Vsetín,
www.ic-vsetin.cz; tel.: 575 755 144

GRUZÍNSKÝ TANEČNÍ SOUBOR „TBETI“
25. 8. 2016 v 17hod.
Sportovní areál Na Horebečví
Srdečně Vás zve město Karolinka, vstup volný

Redakce upozorňuje čtenáře, dopisovatele, inzerenty a všechny, kteří by chtěli obohatit příští číslo čtvrtletníku
„KAROLINKA, naše město na Valašsku“, že jeho uzávěrka je 20. září 2016.

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, 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*
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