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STŘÍPKY Z RADNICE
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych jménem svým
a jménem všech spolupracovníků města
Vám popřála příjemné prožití jara. Den
se nám prodlužuje, sluníčka snad přibude. Přeji Vám hodně jarní pohody a optimismu. Jak nám počasí dovolí, čeká nás
čilý jarní stavební ruch. Některé stavby
budou náročnější, proto Vám poděkuji za
shovívavost.
starostka

Finanční zhodnocení roku
2015
Vzhledem k tomu, že nám ještě dobíhá vyúčtování dotace na VKC, podrobné zhodnocení roku 2015 bude vydáno
v dalším čtvrtletníku. Podstatné je, že
město nemá žádný dluh, má splaceny
všechny úvěry (dobíhá pouze VKC, čekáme na proplacení dotace) a vstoupilo do
nového roku s plusem.
starostka

Rekonstrukce komunikace
„Na Horebečví“
Občané Horebečví se konečně dočkají nové komunikace. V současné době
se soutěží zakázka, poté bude uzavřena
smlouva a může se realizovat. Tato oprava
je hrazena plně z vlastních zdrojů města,
tedy bez dotace.

ček, poničený 2x povodní. Tato akce jde
z rozpočtu města, čekáme na posouzení
žádosti o dotaci z MMR ve výši 1 mil. Kč.
Rovněž po vysoutěžení a uzavření smlouvy se může realizovat.
starostka

Kotelny
Nejpalčivější problém jsou kotelny.
Pracuje se na projektu s tím, že bude návrh na opravu všech kotelen. S vlastníky
SVJ proběhne jednání ve věci zateplení budov (pokud nejsou). Někde se jeví
možnost decentralizace kotelen, jinde
naopak centralizace. Zároveň proběhne
výměna „tepeláků“. Předpoklad je, že by
se začalo s realizací opravy kotelen v září
letošního roku. Hodnota opravy se upřesňuje. Tuto akci bude nutné přeúvěrovat.

Chceme podpořit koncepci zateplení
budov v Karolince. Ve středu 20.4.2016
v 17:00 hodin v zasedací místnosti města
bude krátká prezentace a hlavně individuální poradenství na konkrétní budovy
a byty s paní ing. Kovářovou. Nabízíme
pomoc při zpracování žádosti a projektu prostřednictvím paní ing. Kovářové
a Energetické agentury Zlín. Konzultace
je bezplatná.
starostka

Oprava kostela v Karolince
Rada města se zabývá otázkou plánované přestavby kostela Panny Marie Karmelské v Karolince. Tato přestavba radě
města není lhostejná vzhledem k tomu, že
by při ní měla být odstraněna dominanta
– socha Panny Marie Karmelské, která je
úzce spjata se jménem Karolinky. Dalším
důvodem je to, že téměř veškeré vybavení bylo pořízeno z nemalé finanční sbírstarostka ky občanů a měl by se ctít odkaz našich
předků. Historie kostela je skoro 20letá.
Daná situace je řešena s panem arcibiskuZateplení budov
Bude podán projekt na zateplení budo- pem Graubnerem a panem farářem Polávy čp. 73 – Helena Glass a Nábřežní čp. čikem.
175 – bývalý internát.
Dopracovává se zateplení čp. 391 – domeček u školy a čp.
635 – budova šaten
Horebečví – fotbalové
hřiště.
starostka

starostka

Dotace na zateplení budov
Rekonstrukce komunikace
a rodinných
„Pluskoveček“
V současné době rovněž probíhá sou- domů a kotlíkotěžení opravy komunikace Pluskove- vá dotace
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SENIOŘI V RAŤKOVĚ

Procházka do Raťkova

Vážení přátelé, milí senioři,
tak jak je to v životě normální, že něco
končí a něco začíná, tak je to u nás v Karolince, kdy končí naše schůzky kurzů
němčiny, angličtiny a cvičení paměti, ve
kterých nás vede naše lektorka paní PhDr.
Lenka Denkocy. Nebyli bychom to my,

dříve narození, abychom ten konec, myslím tím konec vyučovacího i kalendářního roku, neukončili něčím příjemným.
No a Lenka mimo jiné navrhla, že by
nebylo od věci se na konci roku sejít na
společné vycházce ukončené posezením
v Raťkovském šenku. Nemusel nás nikdo

dlouho přemlouvat, vlastně vůbec, slovo
dalo slovo a nebylo co řešit. Stačilo jen určit den a hodinu, domluvit v šenku něco
dobrého na zub a dočkat se určeného dne.
Tím se stal 29. prosinec a v 11 hodin dopoledne se před Městským úřadem sešlo
asi 32 posluchačů výše uvedených kurzů.
Příjemnou procházkou přes kopeček „Na
Hřebíku“ jsme se vydali směrem do Raťkovského údolí a ve 12 hodin jsme usedli
k slavnostnímu přípitku a společnému
obědu. U všech stolů se rozjela debata na
téma kdo, s kým, kam, a tak čas plynul
jako voda v Bečvě. Všichni jsme poděkovali Lence za její snahu a trpělivost nás
naučit pokud možno co nejvíc, co se do
těch našich šedivých hlav vejde, a po přání
všeho nejlepšího jsme se rozešli k domovu. S novým rokem 2016 nás čekají další
setkání, ale tentokrát jako žáků a posluchačů jarních kurzů, ve kterých získáme
další a další vědomosti, které nám pomohou zlepšovat funkci našich mozků tak,
aby zbytečně nezakrňovaly, ale taky hlavně proto, abychom se znovu mohli těšit na
společné akce, jako tomu bylo v roce 2015.
Všem vám přeji do celého roku 2016
štěstí v životě, život ve zdraví, zdraví v pořádku, pořádek v hlavě a hlavu v oblacích.
Lenko… díky za všechno.
Karel Palička

ZUŠ KAROLINKA

(9 let), Adam Pekař (10 let), Matouš
Toman (11 let) a Tomáš Jochec (18 let).
Z kroměřížské konzervatoře letos doraziBubenická show v Karolince zazářila již podruhé
li: Pavel Braun z Loštic (16 let), Štěpán
Poslední, páteční, únorové odpoledne (9 let), Adam Brázdil (7 let). ZUŠ Karo- Marek z Valašského Meziříčí (19 let), Da26. 2. 2016 mohli příznivci bicích nástrojů linka zastupovali: Karolína Zapalačová vid Pekař ze Zlína (20 let), Miroslav Uher
prožít jedinečnou Bubenickou show v netradičním pojetí a s celou řadou netradičních hudebních nástrojů jako např. marimba, cojon, africké bubny a tympány.
Již hodinu před začátkem show se začali scházet první zájemci a vše nasvědčovalo tomu, že o bubenické vystoupení
bude přinejmenším takový zájem jako
vloni. Zájem předčil očekávání a těsně
před 17. hodinou se do sálu ještě přidávaly židle, aby si cca 200 diváků mělo kam
sednout.
S mírným zpožděním pak začala show
pořádným nářezem v podání organizátorky vystoupení – Míši Jochcové. Celou
show provázela průvodním slovem paní
Martina Havlová – ředitelka ZUŠ Karolinka, která postupně představila jednotlivé aktéry, kterých letos účinkovalo 14.
Ze ZUŠ Kroměříž se nám představili:
Tomáš Zuzaňák (11 let), Jakub Motyčka
Bubenická show
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z Biskupic (18 let), Kája Kornfejlů (19 let)
a Pavla Mitášová ze Zubří (20 let).Všechny tři školy pak reprezentovala Michaela
Jochcová z Nového Hrozenkova (21 let),
která na těchto základních uměleckých
školách vyučuje a zároveň studuje
5. ročník kroměřížské konzervatoře.
Program obsahoval 22 čísel s doprovody bicích jak ke známým melodiím z filmů (např. Piráti z Karibiku, Flashdance,
Mission Impossible,…), tak i pro mnohé
posluchače k neznámým skladbám. Pro
mne osobně bylo vrcholem vystoupení
Míši Jochcové, která si složila doprovod
na bicí soupravu k cimbálovce „Harafica“. Kdo neviděl a neslyšel, tak neuvěří,
že jdou bicí tak krásně dohromady s cimbálovou muzikou. Svou premiéru měly
v Karolince rovněž tympány, na které se
postupně předvedli Štěpán Marek a Míša
Jochcová s klavírním doprovodem
Pavly Mitášové. Na závěr koncertu si
mladí hudebníci připravili pro publikum
překvapení v podobě kapely, která
zahrála vlastní skladbu složenou jen pro
tuto show!!!
Během celého koncertu vládla skvělá
atmosféra a myslím si, že tak bouřlivé
ovace doprovázené výkřiky uznání a obdivným hvízdáním sál ZUŠ Karolinka
ještě nezažil. Účinkující byli opět skvělí, a publikum úžasné. Pro mnohé bylo
překvapením, že v něm byly zastoupeny
všechny věkové kategorie – od těch nejmenších až po 85 let.
Málokdo si dovede představit, co těmto
120 minutám plným excelentních výkonů
předcházelo – kolik hodin cvičení a příprav
každého účinkujícího, nachystání jeviště,
zvukové aparatury, namalování velké kulisy s nápisem…, proto bych rád i touto
cestou poděkoval všem účinkujícím a těm,
kdo letošní bubenickou show připravili
a zvláště pak Míše Jochcové a paní Martině
Havlové – ředitelce ZUŠ Karolinka.
Tomáš Jochec

Bubenická show, Adam Pekař
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Koncert mladých umělců

Koncert mladých umělců
V neděli 6. března 2016 jsme v Základní umělecké škole přivítali mladé umělce z kroměřížské konzervatoře. Marie
Šnajdrová ze 2. ročníku se připravuje na
klavírní soutěž a při svém vystoupení zahrála svůj celý soutěžní program. Poté se
představila absolventka šestého ročníku
Vendula Galdová. Vyslechli jsme Koncert cis moll pro klavír a orchestr Nikolaje Rimského-Korsakova. Orchestrální
part zahrála na druhý klavír p.prof. Mária
Vaitová. Po krátké přestávce se představil houslista Ondřej Jagoš, také absolvent
6. ročníku. Přednesl velmi náročný Dvořákův houslový koncert a moll. Všichni
mladí umělci mají svoji hudební kariéru
před sebou, jejich výkony byly na vysoké
umělecké úrovni a pro nás všechny to byl
velmi krásný hudební zážitek.
Soutěž ve hře na elektronické
klávesové nástroje
V pátek 19. února 2016 proběhla v ZUŠ
Karolinka okresní soutěž ve hře na elektronické klávesové nástroje. Předsedou
poroty byl p.uč. Petr Liška ze vsetínské
Základní umělecké školy, dalšími členy
byli Petr Pavelek z Rožnova p.Radhoštěm
a Zdeněk Dvořáček z Karolinky. Byli jsme
svědky výborných výkonů a drtivou většinu účastníků jsme poslali do krajského
kola v Kroměříži.
Za naši základní uměleckou školu postoupili:
1. Kategorie: Tadeáš Holec,
1. místo s postupem
1. Kategorie: Filip Hodík,
1. místo s postupem
5. Kategorie: Martina Ježíková,
1. místo s postupem

Umístění našich žáků v krajské soutěži v Kroměříži:
1. Kategorie: Filip Hodík, 2. místo
5. Kategorie: Martina Ježíková,
2. místo
Všichni žáci jsou ze třídy p. uč. Zdeňka
Dvořáčka.
Výsledky celostátní skladatelské soutěže žáků ZUŠ 2015/2016
Markéta Petřeková - 1. místo
(její skladba „Zima“ bude provedena
na koncertě vítězů, ze třídy p. uč. M. Havlové ml.)
Jan Tuček - 2. místo (ze třídy p. uč.
M. Havlové ml.)
Martina Ježíková - 3. místo (ze třídy
p. uč. Zdeňka Dvořáčka)

Bubenická show, Karolína Zapalačová
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DOMOV PRO SENIORY KAROLINKA
hledy vystřídaly úsměvy v momentě, kdy
každý prozradil své jméno. Promítnutí
krátkého dokumentu o obci Velké Karlovice oživilo vzpomínky na známá místa
a prvotní rozpaky se v tu ránu rozplynuly.
Příjemné povídání u šálku kávy a vzájemná konverzace napomohly mnohým lépe
se vyrovnat se skutečností, že tady stráví
podzim svého života.
Stejné setkání čekalo i na obyvatele
Lužné a blízkého okolí. Vzpomínání, povídání a nakonec zpívání známých písní
vykouzlily úsměv na tváři všech zúčastněných. A to je odměna pro nás, pracovníky Domova.
Kateřina Korytářová, aktivizační pracovnice

Narozeninová oslava v DS Karolinka

Domov pro seniory Karolinka vzpomínky
V životě člověk prožije okamžiky
štěstí, ale také utrpení a bolesti. Setká
se s lidskou pomocí i lhostejností druhých. Všechno, co prožijeme, si ukládáme a vzpomínky jsou to jediné, co
nám nikdo nemůže vzít ani změnit.
V našem Domově pomalu zavádíme
prvky bazální stimulace, smyslové aktivizace a reminiscence. Všechny tyto
koncepty mají jedno společné, a to
práci se vzpomínkami a s životním příběhem člověka. Veškeré získané údaje
nám poslouží k samotné péči a nastavení vhodných podmínek k rychlejší
adaptaci na nové prostředí. Z naší strany to není zvědavost. Ne každé údaje
jsou pro nás důležité, je na každém, co
nám o sobě chce sdělit. Důležité je naslouchat, projevit zájem a navést naše
uživatele k tomu aby přijali sami sebe.
Pomocí podnětů vyvolat vzpomínky,
které člověk má ve své mysli, aby je
znovu prožil a zpracoval. K tomu nám
poslouží například předměty denní potřeby, staré fotografie, obrázky,
vyšívané dečky nebo oblíbené vůně.
Vyšší věk s sebou mnohdy nese zhoršenou paměť. Společná setkání pomáhají udržovat naše uživatele aktivními,
procvičujeme paměť, posilujeme soustředěnost, vzájemně se respektujeme
a hlavně vzpomínáme.
Kateřina Korytářová, aktivizační pracovnice
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„Ve vzpomínkách si udělejte občas
úklid, vyměňte zbytečné, spalte chmurné,
oprašte příjemné a vylepšete radostné zážitky své minulosti.“ Anatole France
Společná setkání v DS Karolinka
V našem zařízení našli druhý domov
uživatelé z různých míst. Snažíme se pro
ně připravit vhodné podmínky, aby se zde
cítili příjemně a pomalu si zvykali na nové
prostředí. V tuto dobu je pro ně velice povzbudivé setkání se známými lidmi a zapojení do dění Domova. Každý jsme jiný.
Ale koho by nepotěšilo setkání s blízkým
člověkem a vzpomínka na rodnou obec.
Čtvrteční odpoledne patřilo setkání uživatelů, kteří svůj život zasvětili obci Velké
Karlovice. Ve společenské místnosti se sešlo devět uživatelů. Setkání se zúčastnili
i uživatelé s omezenou pohyblivostí. Ne
všichni se navzájem znali, rozpačité po-

Narozeninová oslava uživatelů DS Karolinka
V měsících lednu a únoru oslavili někteří z našich uživatelů význačná životní
jubilea. Je již zavedenou a velmi dobrou
tradicí, že uživatelé v Domově slaví společně. Pravidelné narozeninové oslavy
probíhají dle počtu oslavenců v intervalech po jednom až dvou měsících ve
společenské místnosti. Slavnostně prostřené stoly a občerstvení oslavence naladí na správnou atmosféru a při poslechu
dechové hudby všichni společně zpívají
a také vzpomínají. Oslavenci přijímají
blahopřání od všech zúčastněných a zástupců vedení Domova. Právě společné
oslavy narozenin, které jsou společenskou událostí, přispívají k tomu, aby se
u nás uživatelé cítili spokojeni a v dobré
náladě.
V prostorách Domova lze uspořádat
soukromou oslavu narozenin našich uživatelů společně s rodinnými příslušníky.
Pracovníci Domova rádi vyhoví a pomohou s organizací a přípravou. Tímto způsobem oslavila uživatelka Domova paní
Zajíčková své 85. narozeniny v kruhu své
rodiny a blízkých.
Petra Hermanová, aktivizační pracovnice

CESTA ZA CHLEBEM
V úterý 16. 2. 2016 jsme se naším autobusem vypravili do Valašských Klobouk do dřevěničky, kde členové Českého svazu ochránců
přírody KOSENKA zájemcům předvádějí mimo jiné i starý způsob
pečení chleba v peci.
Než vkročíte do izby (místnosti), musíte překročit vysoký práh a sklonit hlavu,
abyste mohli vejít. ,,Jé, tady to je přesně, jako bych přišla k nám domů, do mého rodného domečku, kde jsem vyrůstala. Stará pec, na stěnách obrázky, vprostřed na zemi
velká díž a v ní kopista,“ zavzpomínala jedna z účastnic naší výpravy za chlebem, paní
Mikulenková. A mezitím, co se do díže sypaly všechny potřebné suroviny na dobrý
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Cesta za chlebem

chleba, paní Mikulenková vzpomínala
dál. „Přesně takhle to vypadalo u nás. Do
díže se daly suroviny a „zátěsta“ a chleba
se začal mísit. Byl to velký rituál, u kterého jsme byli všichni. I my děti jsme poskakovaly kolem a zkoušely mísit těsto.
Nikdy jsme se nezapomněli pomodlit,
poděkovat Pánu Bohu za to, že máme své
obilí a chleba máme z čeho upéct.“ Stará izba a vyhřátá pec vyvolaly vzpomínky u mnohých, a tak se začalo vyprávět,
jak se kde pekl chleba. Při vyprávění se
ale i pilně pracovalo. To, že mísení těsta
není lehká práce, jsme si vyzkoušeli sami.
A některým dokonce kopista (veliká vařecha na hnětení těsta) udělala puchýř.

Bodějť, kvasili jsme z deseti kg mouky. A pak už se střídalo milé vyprávění
a vzpomínání s přemísením těsta, dokynutím na „okříncích“ (ošatkách) a samotným sázením do pece. A hodina, kdy
jsme čekali na vytažení chleba z pece, byla
nejpůvabnější. Hodně milou a příjemnou
atmosféru ještě umocnila paní Štěpánka
Adamcová z Velkých Karlovic, která nám
povídala básničky. Ale byly to takové speciální „valašské lidové“, u kterých jsme se
hodně nasmáli. A pak už přišel ten téměř
posvátný okamžik vytažení chleba z pece.
Upekl se krásně. A nádherně voněl. Nevydrželi jsme a jeden bochník hned rozkrájeli, nechali trošku vychladnout a potřeli
domácím máslem. No to byla lahůdka
nad lahůdky.
Radka, Červík i Věrka z Kosenky měli
největší zásluhu na tom, že se chleba podařil a sklidili velkou pochvalu a díky.
A právem, vždyť upéct chleba v peci už
umí málokdo!
Shodli jsme se, že za upečeným bochníkem chleba je pořádný kus práce. ,,Je
škoda, že teď si lidé chleba tak málo
váží, končí v popelnicích nebo i na spalovnách,“ posteskla si paní Mikulenková
a bohužel má pravdu. Ale věřím, že chleba, který jsme si z Kosenky dovezli, snědli
úplně všichni.
Marie Černotová, Marie Fedorová

CANISTERAPIE
ve speciální škole v Horní Lidči
Pracuji s labradorským retrívrem jménem Benži. Od ledna jsme začali pravidelně jednou měsíčně docházet do Základní školy praktické v Horní Lidči, kde
mají děti kombinované vady.
Práce s canisterapeutickým psem jim
pomáhá při rozvoji dovedností a znalostí
na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a to
hlavně v posilování sociálního chování.
Na rozdíl od základní školy, která by byla
nad jejich možnosti, mohou prožívat radost z pozitivního hodnocení či výsledků
své práce.
Canisterapeutického psa lze velmi
dobře využít k posílení mnoha výchovných postupů. Pro děti jde o logopedické
cvičení, vysvětlování pojmů, souvislostí
v momentálním příběhu a posilování citových vazeb. Děti velmi dobře komunikují, jeden druhého doplňují, usmívají se,
radují se.
Pes je česán, hlazen, děti se při této
činnosti střídají. Potom Benžimu hází
míček, je jim vrácen a znovu přinášen.
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Po rozvernostech přichází čas na zklidnění. Sedáme si a povídáme, co je důležité,
aby byl pejsek spokojený, hodný, zdravý
a šťastný. Děti formulují zásady správného soužití se psem, pomáhám jim k získání opatrnosti a respektu ke zvířeti. Paní
učitelky a asistentky, které jsou po celou
dobu naší práce přítomny, hlídají, aby
děti psíkovi neubližovaly.
Po klidové fázi přecházíme k tzv. technice, jako je chůze se psem na vodítku, to
mají děti velmi rády, zejména autisté. Přišla jsem na nápad chodit tak, že souběžně vedou psa dvě děti a každé má svoje
vodítko. Musí se dohodnout, aby šly stejným směrem a netahaly psa. Za odměnu
mohou psíka okoupat a posléze jej osušit a vyfénovat fénem. Reakce dětí předčí
moje očekávání. Na konec našeho setkání
jim rozdáme malé dárečky, např. kalendáříky města Karolinky, okrasné kamínky či
pexeso. Děti jsou vděčné za každou maličkost. Jsou šťastné a věřím, že jim děláme návštěvou radost.
Již vícekrát jsem dělala o canisterapii
přednášku tam, kde nás pozvali. Pes musí
mít řádné zkoušky a musí být očkován
speciálními vakcínami jako je např. Tetanus. Psa musím velice hlídat zejména
proto, aby u něj nedošlo k vyhoření. Velmi dobře si uvědomuji, že dvakrát nelze
vstoupit do stejné řeky a že čas rychle utíká a psi stárnou 7x rychleji než lidé. Tato
aktivita je u našeho týmu (psovod, pes)
pro potřebné děti časově omezená. O to
je úsměv dětí cennější.!!
Dujková Pavlína

Děti s pejskem Benžim
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ZVONICE SOLÁŇ
13. 12. 2015 Tradiční pečení a zdobení perníčků. Tvořivá dílna pro děti – vystřihovánky. Na klavír a harmoniku hrála
Jana Vařejčková.
27. 12. 2015 Radujme se, veselme se –
Vánoční koncert cimbálové muziky Soláň
a jejich hostů. Zcela zaplněná Zvonice si
na závěr roku zazpívala vánoční koledy.
9. 1. 2016 Novoroční koncert – Benda
Quartet. Tento mladý dynamický soubor
skládající se z členů Janáčkovy filharmonie
Ostrava vznikl v roce 2012 na popud houslistů Petra Bendy a Petra Grabovského,
kteří ke spolupráci přizvali violoncellistu
Tomáše Svozila a violistu Marka Šumníka.
Hudebníci mají na svém kontě řadu úspěchů na festivalech klasické hudby.

V programu zazněly skladby mistrů
klasické hudby Josepha Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta či Leoše Janáčka.
16. 1. 2016 Grafická dílna výtvarnice, keramičky Ludmily Vaškové. Zájemci
mohli zhlédnout postupy různých grafických technik, mohli si vyzkoušet vlastnoručně grafický list, novoroční přání či ex libris
do knihy. Proběhla také komentovaná prohlídka vystavené tvorby Ludmily Vaškové.
23. 1. 2016 Vernisáž výstavy tří valašských fotografů Jiřího Jurečky, Vladimíra Skýpaly a Josefa Vrážela. Expozice nese název „Krajina a lidé“. Každý
z nich k tvorbě přistupuje odlišným
způsobem. Osobitě zachycují valašskou
krajinu a život v našem svérázném re-

Drápání peří

gionu. Také proběhla vernisáž výstavy
obrazů, fotografií 14letého autisty Petra
Koláře.
20. 2. 2016 Drápání peří – Příjemná
atmosféra provoněná pečenými dobrotami, svařeným vínem a hlavně krásné
písničky z Valašska i Slovenska v podání
Karlovjanek, Jasénčanek a hostů z Papradna přilákala spoustu návštěvníků.

ZIMNÍ SEZÓNA STARŠÍ PŘÍPRAVKY
FC VELKÉ KARLOVICE A KAROLINKA
Starší přípravku fotbalového klubu FC
Velké Karlovice a Karolinka tvoří děti
ročník 2005 a mladší. V zimní sezóně
trénujeme dvakrát až třikrát týdně v tělocvičně v Karolince a zúčastňujeme se
halových fotbalových turnajů, a to v této
sestavě: brankář Jan Tomek a hráči Matouš Toman, Jan Hrabovský, Adam Pekař,
Filip Borák, Ondřej Horák, Adam Pavlačka, Jiří Paška, Jiří Gajdoš, Ondřej Bednařík, Tomáš Koňařík a Veronika Černá.
V letošní zimní sezóně jsme zatím
odehráli 5 halových turnajů a šestý nás
ještě čeká.
15.11.2015 jsme jeli na halový turnaj do
Korně na Slovensko, kterého se zúčastnilo
celkem 18 týmů. Tady jsme poměřili naše
dovednosti s velkými slovenskými a českými kluby a naši hoši vyloženě nepropadli. Na zdejší umělé trávě jsme odehráli
zápasy s těmito výsledky: FC VK+K – Vítkovice 4:0, FC VK+K – Senec 1:2, FC
VK+K – Poprad 1:1, FC VK+K – Půchov
B 1:2, FC VK+K – Dub n. Moravou 3:0
a s týmem Košic, který nakonec obsadil
3. místo jsme prohráli 5:0.
5.12.2015 jsme se zúčastnili turnaje
ve sportovní hale v Zašové, kde jsme se
umístili na 3. místě.
9.1.2016 náš klub uspořádal turnaj
starších přípravek v hale v Hovězí pod
názvem „O pohár starostů města Karolinka a obce Velké Karlovice“. Přihlásilo se
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nahoře zleva: M. Toman, J. Gajdoš, A. Pekař, T. Koňařík, trenér J. Gajdoš,
dole zleva: J. Paška, F. Borák, J. Hrabovský, O. Horák, A. Pavlačka a vleže J. Tomek

celkem 8 týmů a našim klukům se tento
turnaj velmi vydařil - odnesli si z něho
zlaté medaile. Náš hráč Jan Hrabovský
byl vyhlášen nejlepším hráčem celého
turnaje. Tímto bych chtěl poděkovat starostce města Karolinka paní Chovanečkové a starostovi Velkých Karlovic panu
Koňaříkovi za finanční podporu a dále

všem sponzorům, kterými byli: MUDr.
Karel Zvěřina, Sklo Horák Karolinka,
Skiareál Kyčerka, Trafika Rostislav Borák,
Husquarna Radek Šimara, Drogerie Jana
Holišová, Zahradnictví Marcela Jurečková, Teta Drogerie V. Karlovice, Pneuservis
Hubert Píšek a v neposlední řadě rodičům dětí za pomoc při organizaci turnaje.
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

31.1.2016 jsme zavítali na halový turnaj do Rožnova p. Radhoštěm, kde se klukům podařilo opět vybojovat 1. místo.
Zatím posledním naším turnajem byl
turnaj pořádaný OFS Vsetín „O zimního krále v kategorii starších přípravek“,
který proběhl 27.2.2016 v hale v Hově-

zí. Zde se probojovalo celkem 10 nejlepších týmů z okresu Vsetín. Našim
chlapcům se už tolik nevedlo a obsadili
5. místo.
Turnaje, které jsme odehráli ve velkých
halách, nám ukázaly rezervy, které máme.
Škoda jen, že v naší obci nemáme takovou

sportovní halu, která by nám zajistila optimální tréninkové podmínky a tím i zvýšila naši herní dovednost. Vím, že postavit
sportovní halu není jednoduché, ale snad
se to v blízké budoucnosti podaří.
Jiří Gajdoš, trenér starší přípravky
FC V. Karlovice + Karolinka

FOTBALOVÉ JARO FC VKK
Celou zimu prakticky bez přestávky si
užili fotbalisté všech věkových kategorií
v tělocvičnách, a to buď při zimní přípravě,
nebo na halových turnajích. Samozřejmě,
že výsledky nejsou vždy tak důležité jako
v mistrovských utkáních, nicméně zápasová praxe se takto nabírá lépe a příjemněji.
Naši nejmladší fotbalisté, čili mladší
přípravka, se pod vedením trenéra Dana
Švrčka připravovala jak v tělocvičně ve
Velkých Karlovicích, tak i v tělocvičně ZŠ
v Karolince, kde zimu přečkaly ostatní
žákovské kategorie. Naši nejmladší jsou
určitě velmi dobře připraveni na zahájení sezóny, kde budou obhajovat stříbro
z loňského okresního finále. Toto se opět
odehraje na hřišti v Karolince a nejbližší
příbuzní našich malých nadějí budou mít
obrovskou příležitost se pochlubit svými
ratolestmi.
Starší přípravka pod vedením Jiřího
Gajdoše odehrála několik turnajů v okolí
a závěrem byla účastníkem finále zimní
ligy Okresního fotbalového svazu. Tam

obsadili naši páté místo, kdy po dvou remízách a jedné výhře museli na finále zapomenout a v boji o konečné páté místo
porazili silný celek Vsetína.
Mladší žáci vedeni Petrem Štulerem
zimní ligu naopak vyhráli a stali se po zásluze zimním halovým přeborníkem okresu. V krajské soutěži je jejich situace taktéž
příznivá a očekáváme od tohoto týmu tvrdý atak nejvyšších příček.
Starší žáci pod vedením Aleše Jurajdy si
zápasovou zátěž vyzkoušeli jenom jednou
a na umělé trávě ve Vsetíně porazili domácí 2:1. Zde naopak budeme čekat razantnější boj o záchranu, kdy oproti minulým
létům je u mužstva zřejmé velké zlepšení.
Dorostenci pod vedením Pavla Mikuly mladšího a Marcela Maliňáka se pilně
připravovali na domácí umělé trávě ve
Velkých Karlovicích. Zápasovou praxi si
vyzkoušeli na konci přípravy ve Vsetíně,
kde odešli vysoko poraženi. Nutno ovšem
dodat, že domácí Vsetín je o dvě soutěže
nahoře.

Muži se připravovali společně, tedy áčko
i béčko. Centrem přípravy byla „umělka“
ve Velkých Karlovicích, kde pod vedením
Ivo Davídka, Dalibora Kučery staršího
a Petra Ondřejky nabíralo mužstvo hrubou fyzickou sílu a později se všechno
soustředilo na hledání optimální sestavy
pro jarní část soutěže, kde hlavně u „áčka“
bude boj o záchranu hodně těžkým oříškem. Všichni ale pevně věří, že záchrana
je reálná a že jsou odhodláni se o ni porvat
tak, jak se na správné Valachy patří!
Musím na tomto místě ještě vyzdvihnout práci Andrey Křenkové, která se poctivě a bezchybně stará o administrativní
zákulisí všech žákovských týmů, a tak zásadně ulehčuje práci trenérů.
Vážení čtenáři, výbor FC VKK Vám
všem, kteří jste našimi fandy, děkuje za
přízeň v podzimní části soutěží a zároveň
Vás všechny srdečně zveme na jarní část,
která slibuje hodně pěkné a dramatické
podívané.
Jaroslav Valián, FC VKK

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného
činu, a to bez ohledu na to, zda trestný
čin byl nebo nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých forem násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince je určena
i obětem nedbalostních trestných činů,
např. dopravních nehod. Linka poskytuje
okamžitou pomoc, rady a informace ženám, mužům i dětem. Volat mohou lidé
i při pouhém podezření, že jsou obětí
některé z forem domácího násilí, ať už
fyzického, psychického, ekonomického,
či sociálního, stalkingu, nebezpečných
výhrůžek a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných i nedbalostních trestných činů, kterým linka
zprostředkuje rychlou a nadstandardní
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům trestných činů,
kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu a informace
o svých právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí
věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i lidé,
kteří se odůvodněně obávají, že se mohou
stát obětí trestného činu a svou situaci
potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře Nadace
Open Society Fund Praha a programu
Dejme (že)nám šanci, který je financován
z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových stránkách
www.linka-pomoci.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ
KAROLINKA
01. 4.
16. 4.
03. 5.
08. 5.
24. 5.

Koncert skupiny „Black Band“
Divadelní představení „Zabiják Joe“
Vzpomínkový akt u památníku na Jaseníkové
Divadelní představení „Hledání ztraceného ráje“
O bylinkách a jejich vlivu na člověka
– beseda s PharmDr. H. Ptáčkovou
Více informací k akcím Informační centrum Karolinka
nebo na www.karolinka.cz; tel.: 739 322 851

ZVONICE SOLÁŇ
02. 4.
30. 4.
07. 5.
14. 5.

Host na Soláni – Radim Uzel
Písničkář, fotograf a spisovatel Pepa Fousek
Autorská výstava Vladimír Hroch
Ruské kavárenské melodie, hudební pořad
Drahomíry Mičkové
04. 6.
Zpívání mužských a ženských sborů na Soláni
24. 6.
Sečení luk na Soláni, cimbálová muzika
Soláň, Karlovjanky
25. 6.
Malířské cesty – autorská výstava Miroslava
Machaly
Více informací k akcím v Informačním centru Zvonice
Soláň nebo na www.zvonice.eu; tel.: 604 824 274

VELKÉ KARLOVICE
01. 4.

Karlovský ochotnický soubor - Starostou za
zásluhy
09. 4.
Divadelní představení souboru Chaos
– Nikdo není dokonalý, aneb polib tetičku
24. 4.
Dětské divadelní představení – O Sněhurce
01. 5.
Zahájení sezóny, otevření výstavy
– p. Vajceová-Hofmanová
01. 5.
Výstava loutek – p. Nytra
04. 6.
Kácení máje
18. 6.
Kosení luk
25. 6.
Malířské cesty okolo Soláně – Jiljí Hartinger
17., 24., 31. 5.; 7., 14., 21. 6.
Řemeslné úterky
Více informací k akcím v Informačním centru Velké Karlovice nebo na www.velkekarlovice.cz; tel.: 517 444 039

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
18.–19. 4.
01. 5.
14. 5.

Josefovský jarmark
Stavění máje – Dřevěné městečko
Jaro na dědině – Valašská dědina

18. 5.

Den muzeí – Dřevěné městečko
– vstup zdarma
29. 5.
Kácení máje – Dřevěné městečko
10.–12. 6.
Ondrášova valaška – Dřevěné městečko
– folklorní festival
24. 6.
Svatojánský večer – Valašská dědina
Více informací k akcím TIC Rožnov pod Radhoštěm,
www.roznov.cz; tel.: 571 652 444

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
14. 4.–18. 9. Háčkované dějiny – výstava
– zámek Kinských
27. 4.
Jiří Hošek, Dominika Hošková – koncert
pro violoncello – zámek Žerotínů
30. 4.
Vítání ptačího zpěvu – zámek Kinských
02. 5.
Štefan Margita – koncert – zámek Žerotínů
6., 20. 5.
Farmářské trhy – náměstí
21. 5.
Velká jízda veteránů – zámek Kinských
27. 5.
Meziříčská muzejní noc
02. 6.
Baruchova hračkářská a grafická dílna
– zámek Kinských
3., 17. 6.
Farmářské trhy
23.–25. 6.
Valašský Špalíček
24. 6.
Svatojánský večer – zámek Kinských
Více informací k akcím TIC Valašské Meziříčí,
www.kzvalmez.cz / www.info-vm.cz; tel.: 605 733 274

VSETÍN
1.–3. 4.
09. 4.

Velikonoce na zámku
38. roční zahájení turistické sezóny
na Pulčinských skalách
15.–16. 4.
35. Valašská Rally 2016
23. 4.
Zahájení sezóny na cyklostezce Bečva
29. 4.
Stavění máje
08. 5.
Konvalinky pro maminky – koncert PSMGV
ke Dni matek
09. 5.
Pozorování přechodu planety Merkur přes
Slunce – Hvězdárna Vsetín
11. 5.
Noc literatury – celostátní akce
28. 5.
Kácení máje
04. 6.
Muzejní noc – zámek
8.–30. 6.
8. členská výstava fotoklubu Vsetín
30. 6.–3. 7. MFF Vsetínský Krpec
Více informací k akcím TIC Vsetín,
www.ic-vsetin.cz; tel.: 575 755 144

Redakce upozorňuje čtenáře, dopisovatele, inzerenty a všechny, kteří by chtěli obohatit příští číslo čtvrtletníku
„KAROLINKA, naše město na Valašsku“, že jeho uzávěrka je 17. června 2016.

www.karolinka.cz
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