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KAROLINKA
NAŠE

MĚSTO

NA

VALAŠSKU

STŘÍPKY Z RADNICE
Vážení a milí spoluobčané,
nedávno jsme oslavili příchod nového
roku, který se již nyní nachází v máji –
měsíci lásky. Proto Vám všem přejeme
nejkrásnější prožití tohoto měsíce společně se svými sny, ať se Vám všechny
splní. Ať jste hlavně zdraví a šťastní.
Současně Vám přejeme pohodové prožití léta plné sluníčka a odpočinku a dětem prázdniny plné aktivit. Samozřejmě
nesníme zapomenout na naše milé maminky, které v květnu slaví svátek – Den
matek. Těm přejeme hodně zdraví, lásky
a pohody, radosti z dětí i vnoučat a pravnoučat.
Čas nám letí jako voda a máme tu druhé volební období, které nám bude za
chvíli končit. Za tu dobu se nám – Sdružení nezávislých kandidátů-Karolinka –
společně s podporou některých dalších
zastupitelů podařilo zrealizovat spoustu
projektů. Snažíme se získávat co nejvíce
projektů, jež jsou podpořeny dotacemi,
abychom přivedli finanční prostředky
do městského rozpočtu. Pro naši i vaši
informovanost jsme sestavili přehled realizovaných projektů za posledních 8 let
(viz dále). Od roku 2011 do dubna tohoto roku se nám podařilo získat dotace ve
výši téměř 100 milionů Kč. Některé projekty byly uskutečněny na základě výsledků dotazníkového šetření pro Strategický
rozvojový dokument MAS Valašsko-Horní Vsacko 2014–2020, další v rámci Strategického rozvojového dokumentu Města
Karolinka pro roky 2016–2018. Jelikož je
většina záměrů z posledně jmenovaného
dokumentu splněna, nebo jejich plnění

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

právě probíhá, rádi bychom sestavili nový
strategický dokument našeho města. Touto cestou se obracíme na Vás občany, abyste nám laskavě pomohli se sestavením tohoto dokumentu formou dotazníkového
šetření. Dotazník je součástí tohoto čísla
zpravodaje, dostupný je rovněž v informačním centru a v elektronické podobě
na webových stránkách města. Papírový
dotazník můžete odevzdat do schránky,
která bude umístěna před vchodem do
budovy Městského úřadu Karolinka.
Starostka Marie Chovanečková

Sloupy veřejného osvětlení
V minulém roce byla zpracována koncepce obnovy veřejného osvětlení (dále
jen VO) v Karolince. Na základě tohoto
dokumentu budou postupně vyměněny
sloupy VO. S výměnou začneme v tomto
roce na ulici Vsetínská, kde bude nahrazeno 39 sloupů VO přibližně v hodnotě
1 milionu Kč. Rada Města Karolinka se
byla podívat na VO v Oseku nad Bečvou,
kde je nainstalováno nové ledkové VO.
Výměnou světel by se mělo dosáhnout
30% úspory energie.
Busta T. G. Masaryka
U příležitosti 100. výročí založení republiky odhalíme novou bustu TGM,
která byla ukradena a doposud nebyla
bohužel nalezena. Rádi bychom využili
přítomnosti Armády ČR v rámci cvičení SCREENER 2018, aby byla tato busta s náležitou poctou odhalena. Termín
slavnostního odhalení bude ještě upřesněn.

Oprava šaten, bufetu a WC ve
sportovním areálu Horebečví
Na výše uvedenou opravu jsme žádali
dotaci z MŠMT, ale bohužel nám nebyla
přidělena kvůli velkému počtu žádostí
a malému objemu přidělených finančních prostředků. Náklady této opravy
se pohybují okolo 700 tisíc Kč. V návaznosti na tuto akci bude budova dále zateplena (včetně střechy), rovněž budou
vyměněny okna a dveře. Na zateplení
jsme obhájili 40% dotaci, rozpočtovaná
cena před výběrovým řízením činí 5,4
miliony Kč včetně DPH. Výběrové řízení se nyní připravuje, realizace bude
započata ihned po podepsání smlouvy.
Provozovatelem bufetu je od letošního
roku klub FC VKK, který se přihlásil jako jediný do vyhlášeného záměru
města.
Zateplení budovy Jednoty
a Tegy
Získali jsme dotaci ve výši 40 % na zateplení výše uvedené budovy v rozpočtované ceně 7,8 milionů Kč včetně DPH.
V rámci projektu bude zateplen plášť budovy (stávající dřevěný obklad zůstává),
vyměněny okna a dveře a zateplena celá
plocha střechy a provedena celoplošná
výměna podlah v budově. Připravujeme
výběrové řízení.
Rekonstrukce WC a zázemí
pro pacienty ve zdravotním
středisku
Během měsíce června by měla začít
rekonstrukce sociálních zařízení v ordinaci paní MUDr. Jindřišky Pavlínové, popokračování na str. 2
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pokračování ze str. 1

stupně pak budou zrenovována všechna
sociální zařízení v budově zdravotního
střediska.
Oprava schodů na Ingstavu
Opravu provedla firma BLS dopravní
stavby s.r.o., Moravská Ostrava v hodnotě cca 120 tisíc Kč včetně opravy vstupu
obytného domu č. p. 651. Oprava dokončena o 5 dní dříve oproti původnímu
termínu, za což firmě patří velké poděkování.
Sociální byty v č. p. 175 - tzv.
internát
Firma HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o. Valašské Meziříčí realizuje výstavbu 7 sociálních bytů v budově
bývalého internátu v celkové hodnotě
přibližně 5,8 milionů Kč včetně DPH,
z toho dotace IROP činí 90 %. Dle
smlouvy o dílo bude stavba dokončena v srpnu tohoto roku. Podmínky pro
přidělení sociální bytu a další informace
získáte na městském úřadu u paní Vojkůvkové. Pro veřejnost bude uspořádán
den otevřených dveří, jehož termín bude
upřesněn.

to realizovány samostatně, nejdříve mu- Oprava mostů Kobylská
síme zrealizovat skatepark a poté projekt a U Sokolovny
Mokřadu.
Byly podány žádosti o dotace na MMR.
V současné době čekáme na vyhodnoMokřad
cení. Rozpočtovaná cena rekonstrukce
Nyní probíhá výběrové řízení, které mostu Kobylská činí 7,2 miliony včetně
bude ukončeno v květnu 2018. Realizace DPH, v případě mostu U Sokolovny se
může být započata nejdříve od 1. 8. 2018 jedná o částku 10,5 milionu včetně DPH.
vzhledem k vegetačnímu klidu živočichů, Dotace ve výši 70 %.
kteří v dané oblasti žijí.
Přístavba výukových tříd ZŠ
Multifunkční hřiště u ZŠ a MŠ a MŠ – domeček č. p. 391
Získali jsme maximální možnou výši
Podali jsme žádost na přístavbu dvou
dotace od MMR, tj. 5 milionů Kč. Akce výukových tříd v hodnotě přibližně
byla již započata firmou PRECOL s.r.o., 14 milionů Kč včetně DPH, z čehož je
Předměřice nad Jizerou s výslednou ce- 85 % kryto dotací. Hodnocení dotace
nou výběrového řízení 11,695 milionů Kč probíhá již více než 1 rok, zároveň povčetně DPH. Firma má na realizaci 90 skytovatel dotace není schopen stanovit
dní. Primární využití hřiště je pro ZŠ a termín konečného vyhodnocení. O tuto
MŠ, ale také pro širokou veřejnost. Podo- dotaci je obrovský zájem. MMR chce nabu projektu naleznete na webových strán- výšit rozpočet tohoto dotačního titulu o 1
kách nebo na nástěnce městského úřadu miliardu Kč, ale nevíme, kdy se tak stane,
na náměstí.
proto nám nezbývá nic jiného než čekat.
Revitalizace zeleně
Cílem projektu je plošná obnova zeleně v Karolince. Výběrové řízení vyhrála firma Svobodné zahrady Klus
s.r.o., Třinec za cenu 4,4 miliony Kč
včetně DPH. Dotace z OPŽP činí 70 %.
Akce je rozložena na 3 roky, tj. až do
roku 2020 včetně 3 let záchovné údržby,
ale chtěli bychom tuto akci zrealizovat
co nejdříve. Vzhledem k vysokým teplotám a panujícímu suchu uvidíme, jak
se bude dařit zeleň vysazovat. Plánované dřevěné posezení a inventář není
předmětem dotace, ale budeme ho realizovat v průběhu výsadby na jednotlivých navržených lokalitách. Projekt
je umístěn na webu města, kde můžete
zhlédnout původní stav v daných lokalitách a stav po výsadbě.

Oprava městských kotelen
Proběhla rekonstrukce městských
kotelen formou tzv. decentralizace, tj.
vytvořením malých domovních kotelen. Akci uskutečnily dvě firmy. Firma
VAE a. s. Ostrava provedla práce ve výši
16,42 milionů Kč. V roce 2016 firma HANUŠ-PEGAS s.r.o., Vsetín provedla rekonstrukci kotelen na Oboře (3,7 milionů
Kč) a Masně (1,37 milionů Kč). Akce je
přeúvěrována na dobu 8 let. Kotelny byly
předány MBPK formou tzv. pachtovní Zvýšení odolnosti hasičské
smlouvy, tzn. že MBPK platí roční nájem zbrojnice
ve výši rovnoměrných odpisů kotelen a
Akce bude dokončena do konce
tepelných kanálů.
května letošního roku. Stavbu provádí
firma TM STAV Vsetín. Dotace z IROP
Skatepark
ve výši 20 milionů Kč, celkové finančRealizaci bude provádět firma Hydro ní vyhodnocení proběhne po kontrole
Gas Manufacture, s.r.o, Moravská Ostrava poskytovatele dotace. Byla přistavěna 4
za cenu 3,6 mil. Kč bez DPH. Skate park garážová stání včetně technického zázeje součástí původního společně podané- mí, které v původní hasičské zbrojnici
ho projektu „Sportovně oddychová zóna chybělo. Rekonstruována byla rovněž
v Karolince„ z příhraniční spolupráce se původní budova hasičské zbrojnice.
Slovenskou republikou. Projekt bohužel V půdním prostoru přístavby vznikly
nevyšel díky velkému počtu podaných nové byty. Pro veřejnost bude uspořážádostí a malému množství alokovaných dán den otevřených dveří, jehož termín
finančních prostředků. Projekty jsou pro- bude upřesněn.
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Dopravní terminál (nádraží)
Rozpočtovaná cena 14 milionů Kč
(včetně DPH), výše dotace 85 %. Čekáme
na vyhodnocení projektu.
Chodník na ulici Nábřežní
a parkoviště před domem
č. p. 543
Projekt bude podán v rámci sdružení
MAS Valašsko-Horní Vsacko, čeká se na vyhlášení výzvy. Jedná se o rekonstrukci chodníku v úseku od VKC až po základní školu.
Součástí projektu je i vytvoření parkovacích
míst před domem č. p. 543. Rozpočtovaná
cena je 4 miliony Kč, výše dotace 85 %.
Nové byty – lokalita
Na Sklepoch
Probíhá zpracování projektu na 10
nových bytů (3+1 a 4+1). Zatím je stále
v řešení, jaký počet bytů bude nabídnut
k odprodeji a kolik jich bude ponecháno
v nájemním poměru. Rovněž hledáme
možnosti vystavět nové tzv. malometrážní byty, po kterých je velká poptávka.
Zateplení budovy
č. p. 143 – tzv. Špitál
Město Karolinka je podílník v SVJ. Nájemníci požádali o výměnu oken. Rada
města se sešla k jednání, jehož výsledek
je následující. Město projedná možnost
tento problém řešit komplexně. Nabízí se
otázka pomoci vyřídit dotaci na zateplení. Proběhnou další osobní jednání s SVJ.
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

SKI areál Karolinka
Rada města uskutečnila jednání se zástupci SKI areálu Karolinka s tím, že je
nutno se zamýšlet nad rozvojem celého
areálu.
Získaná dotace na opravu
místní komunikace
V rámci MMR podána žádost na opravu místní komunikace C 59, C 58, C 58/1,
C 63 v katastrálním území Karolinka
(Pod Horů). Rozpočtovaná cena je 2,6
milionů Kč. Výše dotace činí 1 milion Kč.
Jedná se opravu komunikace, která začíná u hlavní cesty Vsetín – Velké Karlovice
(komunikace II/487) vede až ke dvoru č.
p. 68 Pod Horů. Dále pak bude opraven
úsek od hasičské zbrojnice po napojení na ulici Sklářskou, kde bude zároveň
provedena oprava kanalizace u domu č.
p. 188. Nový povrch bude také položen
okolo garáží směrem k biokompostéru až
k železničnímu přejezdu. Úsek za želez-

ničním přejezdem k napojení na komu- Nový informační systém
nikaci Pod Hrází a dvůr u domu č. p. 68
V současné době jednáme o vytvoření
budou řešeny samostatně.
nového informačního systému ve formě
směrových tabulí.
Vybudování nové komunikace,
odstavné plochy
Cvičení SCREENER 2018
a parkovacích míst
Mezi 19.–24. květnem 2018 proběhJe zpracováván projekt na vytvoření míst- ne vojenské cvičení Armády ČR s mení komunikace v průmyslové lokalitě pod zinárodní účastí. Součástí cvičení je
Bečvou, odstavné plochy na ulici Pod Horů zapojení samosprávy a integrovaného
a parkovacích míst u tělocvičny ZŠ a MŠ.
záchranného systému ČR, v rámci kterého bude prověřen vypracovaný krizoOpravy komunikací
vý plán města. Ve středu 23. května proRada města se zabývá možnostmi opra- běhne prezentace jednotek Policie ČR
vy komunikací v havarijním stavu v lokali- a Armády ČR (včetně ukázky činnosti
tách Na Faře, dvůr Pod Horů a mezi domy jednotek). Přesný harmonogram bude
č. p. 91 a č. p. 87 (včetně nádvoří).
zveřejněn na webových stránkách města a FB. Ve čtvrtek 24. května bude slavNadstřešení kontejnerů
nostní zakončení cvičení na Radničním
náměstí v Karolince. Na obě akce jste
na odpad
Chceme pokračovat v nadstřešení kon- srdečně zváni.
tejnerových stání jednotnou formou, jako
je tomu na ulici Nábřežní.
Starostka Marie Chovanečková

STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ DOKUMENT
MĚSTA KAROLINKY NA ROKY 2016–2018
Seznam akcí, které město plánuje realizovat:
Rok 2016:
1. Energetické úspory Karolinka Na Horebečví 635
2. Energetické úspory Karolinka Kobylská 391
3. Energetické úspory Karolinka ul. Nábření 175
4. Energetické úspory Karolinka Vsetínská 73
5. Rekonstrukce městských kotelen Karolinka
6. Rekonstrukce veřejného osvětlení
7. Oprava místní komunikace Pluskoveček
8. Karolinka, Stanovnice – mokřad
9. Bezbariérový chodník podél silnice II/487 v k.ú. Karolinka
10. Modernizace IZS Karolinka pro řešení a řízení rizik a katastrof
11. Regenerace ulice Na Horebečví
12. Skatepark
13. Rekonstrukce chodníků na ulici Nábřežní
14. Parkoviště na ulici Nábřežní
15. Revitalizace parku u skláren
16. Přístavba výukové třídy v objektu č.p. 391 Karolinka
17. Oprava šaten včetně zázemí ve sportovním areálu v Karolince

– realizace v 7/18
– zrealizováno
– dokonceno 7/18
– zrealizováno
– zrealizováno
– realizace v 6/18
– zrealizováno
– realizace 8/18
– zrealizováno
– dokončeno 5/18
– zrealizováno
– realizace 6 nebo 7/18
– realizace 2018 nebo 2019
– realizace 2018 nebo 2019
– částečně realizováno v 5/18
– v hodnocení poskytovatele dotace
– zrealizováno

Rok 2017–2018:
1. Oprava smuteční sítě a vybudování kolumbátoria

– realizace 2019

Schváleno Zastupitelstvem města Karolinky dne 22.12.2015 pod číslem usneseni Z/14/11.
Tento Strategický rozvojový dokument nahrazuje v plném znění Strategický rozvojový dokument ze dne 17.12.2014, číslo usnesení: Z/3/14.
Marie Chovanečková
starostka
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Mgr. Bohumila Václavíková
místostarostka
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Přehled připravovaných investic města Karolinky

Projekty, které se nachází ve fázi hodnocení
Název projektu
Celková částka
Přístavba odborných učeben při ZŠ
14 000 000 Kč
Dopravní terminál Karolinka
14 000 000 Kč
Oprava mostu Kobylská
7 200 000 Kč
Oprava mostu U Sokolovny
10 530 000 Kč
Celkem
45 730 000 Kč

Dotace
90%
90%
70%
70%

Poskytovatel dotace
IROP
IROP
MMR
MMR

Zpracované projekty, které budou podány v roce 2018
Název projektu
Celková částka
Dotace
Bezbariérový chodník ul. Nábřežní
4 000 000 Kč
85%
DA JPO II
1 800 000 Kč
90%
Celkem
5 800 000 Kč

Poskytovatel dotace
MAS
MAS

Součet celkem

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

51 530 000 Kč

5

Výše poskytnuté dotace v průměru pokrývá 57 % celkových nákladů projektu.
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Dotace Zlínského kraje pro město Karolinka mezi roky 2007-2017
Rok
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2016
2017
2017
Celkem

Částka
Účel
50 000 Kč Dotace z Fondu kultury - památky
229 050 Kč Podpora složek IZS
132 600 Kč Příspěvek na hospodaření v lesích.
120 000 Kč Dotace z Fondu kultury Zlínského kraje - památky\n24 pozicový stojatý pantograf, Karolinka
10 000 Kč Adventní soboty na Valašsku
10 000 Kč Účelová neinvestiční dotace z Fondu kultury - kulturní aktivity - Sklářský jarmark
42 600 Kč Příspěvek na hospodaření v lesích.
20 000 Kč Neinvestiční dotace na pořádání 21. Sklářského jarmarku v Karolince dne 15.8.2009
500 000 Kč Investiční dotace nákup zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH obce
38 072 Kč Příspěvky na hospodaření v lesích
23 340 Kč Příspěvky na hospodaření v lesích
1 000 000 Kč Investiční dotace město Karolinka, ve výši 1.000 tis. Kč na rozvoj infrastruktury města
41 784 Kč Příspěvky na hospodaření v lesích
27 040 Kč Příspěvek na hospodaření v lesích
1 710 000 Kč "Přístavba a nástavba zdravotnické záchranné služby"
26 268 Kč Příspěvek na hospodaření v lesích
1 800 000 Kč "Přístavba a nástavba zdravotnické záchranné služby"
350 000 Kč Investiční dotace, na nákup cisternové automobilové stříkačky pro JSDHO
14 994 Kč Příspěvky na hospodaření v lesích
53 000 Kč Podpora ze Sociálního fondu ZK\r\n"Moderní senior" - "Chceme být "cool" prarodiče".
54 376 Kč Příspěvky na hospodaření v lesích
16 000 Kč MODERNÍ SENIOR - CHCEME BÝT "COOL PRARODIČE"\n
222 000 Kč Neinvestiční dotace na nákup OOZPP\n
69 552 Kč Podpora hospodaření v lesích"
32 000 Kč Moderní senior „Chceme být cool prarodiče“\n
40 000 Kč Moderní senior - Chceme být "Cool" prarodiče
120 000 Kč NEINV. 2 kusů kombinované proudnice a 4 kusů tlakových lahví k izolačnímu dýchacímu přístroji přetlakovému
6 752 676 Kč

Regionální rozvoj
Kultura
Sociální
Celkem

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

6 421 676 Kč
190 000 Kč
141 000 Kč
6 752 676 Kč

Oblast
Kultura
Regionální rozvoj
Regionální rozvoj
Kultura
Kultura
Kultura
Regionální rozvoj
Regionální rozvoj
Regionální rozvoj
Regionální rozvoj
Regionální rozvoj
Regionální rozvoj
Regionální rozvoj
Regionální rozvoj
Regionální rozvoj
Regionální rozvoj
Regionální rozvoj
Regionální rozvoj
Regionální rozvoj
Sociální
Regionální rozvoj
Sociální
Regionální rozvoj
Regionální rozvoj
Sociální
Sociální
Regionální rozvoj

Zpracováno na základě údajů z databáze Zlínského kraje. Více informací na https://dwh.kr-zlinsky.cz
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KAROLINKA – VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO
ŠETŘENÍ PRO STRATEGII MAS 2014–2020
Návrhy, připomínky, názory (nejčastěji se opakující názory):
-podpora místních živnostníků, častější zpravodaj, dětský lékař, odpočívadla u cyklostezky, fitness centra
Nejlépe hodnocené oblasti kvality života ve Městě Karolinka:
Kritérium
Spokojenost obyvatel dle šetření (%)
Úroveň služeb
93
Vzhled veřejných budov
91
Zastávky hromadné dopravy
90
Parkovací místa
88
Dopravní spojení
84
Nejhůře hodnocené oblasti kvality života ve Městě Karolinka:
Kritérium
Nespokojenost obyvatel dle šetření (%)
Pracovní příležitosti
81
Perspektivy pro mladou generaci
74
Podnikatelské prostředí
62
Vzdělávací akce, semináře
53
Kvalita služeb cestovního ruchu
43
Zařízení, které obyvatelé v obci postrádají, nebo by bylo potřeba vylepšit:
Zařízení
Uvedlo obyvatel (%)
Víceúčelová hřiště pro různé druhy sportů
64
Klubovny, centra pro volný čas
25
Lavičky, místa pro odpočinek, park
21
Kavárna, čajovna, cukrárna
21
Turistické trasy a naučné stezky v okolí obce
17
Oblasti rozvoje, na které by měl být podle obyvatel kladen největší důraz:
Oblast
Uvedlo obyvatel (%)
Vytváření nových pracovních míst
71
Podpora rozvoje malého a středního podnikání
48
Rozšiřování a zkvalitňování služeb pro obyvatele
40
Rozvoj vzdělávání
36
Rozvoj kultury a tradic
24
Řešení bytové otázky
24
Péče o pěkný vzhled obce
24
Co konkrétně obyvatelům v obci chybí nebo by se mělo zlepšit?
-podpora podnikatelů a pracovních příležitostí, sportovní vyžití (dětské hřiště Horebečví, sportovní areály), klubovny, centra
pro volný čas
Co je předností obce? Co se obyvatelům líbí a na co jsou pyšní?
- příroda, Valašské národní divadlo, ZŠ, ZUŠ, Penny Market, vlek, přehrada, Raťkov
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AED A FIRST RESPONDER
V KAROLINCE
Náhlá srdeční zástava postihuje v Evropě každý rok přibližně půl miliónu lidí,
nepostihuje jen lidi seniorského věku, ale
bohužel náhle i mladé a sportovce. Přežití
a následný plnohodnotný návrat člověka
do života a společnosti není i přes pokroky v medicíně stále samozřejmostí, ale
je více méně souhrou šťastných náhod a
skutečností. V roce 2017 v Česku posádky
zdravotnické záchranné služby (ZZS) resuscitovali 8 776 pacientů, zhruba polovina z nich umírá na místě. Přibližně 5-15%
pacientů se po srdeční zástavě vrací zpět
do běžného života. Záchrana každého pacienta je výsledkem správného fungování
celého systému, počínaje laiky na místě
příhody, přes tísňové volání na linku 155,
zásah záchranné služby, poresuscitační
péči ve správné nemocnici až po následnou rehabilitaci. S každou minutou pro-

dlevy se zahájením resuscitace klesá naděje na záchranu člověka o 10%. Pokud
je resuscitace zahájena včas a prováděna
správně, tzn. stlačování („masáž“) hrudníku s využitím výboje pomocí AED,
tak se naděje na přežití postiženého
pohybuje mezi 70-80%. Při náhlé srdeční zástavě často nastane tzv. komorová fibrilace
(„chvění“ srdce) a právě
v této fázi nejvíce pomůže včasný elektrický
výboj, který dá člověku
defibrilátor. Co je to
tedy to AED? Automatizovaný Externí Defibrilátor je počítačově řízené zařízení
určené pro laiky, které je schopno
analyzovat křivku EKG a v případě potřeby vede laického zachránce hlasovými

ZÁCHRANÁŘI V KAROLINCE MAJÍ
NOVOU SPECIÁLNÍ SANITKU
Od Velikonoc vyjíždí ze stanoviště ZZS
Zlínského kraje v Karolince nová sanitka
v zářivých žlutozelených barvách. Jedná se o model Volkswagen Amarok V6
4Motion o objemu motoru 3,0 TDI, s
výkonem motoru 160 kW, automatickou
převodovkou a náhonem na všechna čtyři kola. Sanitní nástavbu postavila finská
firma Tamlans, definitivní úpravu sanitky
provedla firma FD servis Praha. Sanitka
je určena především do náročného hor-

ského terénu, ale je využívána pravidelně
i při běžných výjezdech. Vybavení této
sanitky je totožné jako jiné sanitky ZZS
Zlínského kraje, navíc má ve výbavě nově
i přístroj Lucas 3, který je určen k provádění zevní srdeční masáže u dospělých
pacientů. Nový Amarok tak doplnil sanitku Volkswagen T 5 4Motion, kterou
záchranáři z Karolinky vyjíždějí k zásahům od roku 2013.
Bc. Oldřich Škorňák, radní města

pokyny i pokyny na obrazovce k provedení resuscitace správným způsobem a v
případě potřeby i k provedení bezpečné
defibrilace – výboje. Pokud tedy operátor tísňové linky vyhodnotí vaše volání
jako možnou srdeční zástavu, ihned na
místo vysílá nejbližší výjezdovou skupinu ZZS a současně vám radí,
jak provádět resuscitaci
do jejího příjezdu
k vám. Je-li ale v
dané oblasti dostupný defibrilátor u složek IZS, vyšle operátor na místo kromě
záchranářů i nejbližší
jednotku s AED. V praxi
tedy na místo události přijíždí obratem například hasiči
nebo policisté, kteří pomohou s
resuscitací postiženého za pomoci
AED do doby příjezdu týmu záchranářů.
V našem městě je od března 2013 výjezdová základna ZZS Zlínského kraje s posádkou RZP (dva záchranáři), která je
dostupná 24 hodin denně a má spádovou
oblast pro primární výjezdy od Huslenek
až po hranice se Slovenskou republikou.
Ročně je z této základny realizováno necelých 1.200 výjezdů. Dále máme v našem městě hasiče zařazené jako JPOII.
Disponují potřebným vybavením právě
k záchraně lidského života jako je AED,
kyslík, záchranářský batoh a jsou pravidelně školení v provádění resuscitace. Na
základě dohody mezi Městem Karolinka
a ZZS Zlínského kraje budou od dubna
do konce tohoto roku vykonávat odbornou stáž na základně ZZS. Budou se tedy
účastnit reálných výjezdů se záchranáři.
Naši hasiči se všech výcviků a stáží účastní iniciativně a dobrovolně ve svém osobním volnu.
Občané Karolinky se tedy rozhodně
nemusí obávat, že v případě srdeční zástavy k nim nedorazí záchranka. Pokud
ale bude naše sanitka na jiném výjezdu,
může se operátor tísňové linky rozhodnout a na místo příhody vyslat současně
i místní hasiče s malým vozem, kteří na
místě zahájí resuscitaci s pomocí svého
AED a budou s oživováním pokračovat,
dokud nedorazí na místo záchranáři.
Každý takto zachráněný lidský život
má smysl a važme si všech, kteří se na
jeho záchraně mohou podílet.
Bc. Oldřich Škorňák, radní města
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HLEDÁ SE ZUBAŘ
Občanům Karolinky stále chybí zubní
lékař, který by ordinoval přímo ve zdravotním středisku tak, jak na to byli po
dlouhá léta zvyklí. Stejné problémy se
zajištěním nejen stomatologické péče
mají všechny regiony v ČR a Slovensku. Nedostatkem zubařů netrpí pouze
ve velkých městech, kde se hovoří někdy dokonce o přebytku zubních lékařů
v přepočtu na obyvatele. Nejvíce chybí
zubní lékaři, pediatři, gynekologové, ale
i praktičtí lékaři pro dospělé. Řeší to stát,
zdravotní pojišťovny i lékařské fakulty.
Stát chce zmírnit kritéria pro práci lékařů ze zahraničí a slibuje novým zubním
lékařům finanční příspěvky na zařízení
nové ordinace. Povinnost zajistit zubaře
časově a místně dostupného v rozumném okolí vašeho bydliště má vaše zdra-

votní pojišťovna. Pokud vás tedy odmítne vámi oslovený zubní lékař, nebojte se
oslovit svou zdravotní pojišťovnu, která
je povinna tuto péči svým pojištěncům
adekvátním způsobem zajistit. Přestože
vedení města nemá ze zákona povinnost
svým občanům stomatologickou péči zajistit, tak intenzivně pokračujeme v řešení této neradostné situace, která nastala
odchodem posledního zubního lékaře.
Aktivně hledáme vhodné lékaře přímo
na lékařských fakultách, oslovili jsme
s žádostí o pomoc krajský úřad, okolní
stomatology, řadu známých po celé republice, ale i na Slovensku, inzerujeme
v českém a slovenském odborném tisku,
hledáme na internetu a dokonce pomocí
sociálních sítí. Možným zájemcům nabízíme zařízenou ordinaci, kterou jsme

ZŠ A MŠ KAROLINKA
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schopni modernizovat podle požadavků
a potřeb a samozřejmě jsme ponechali
volný byt ve zdravotním středisku velikosti 4+1. Jistou nadějí pro nás byl zájem
mladé lékařky z Ukrajiny, která byla ve
fázi vyřizování potřebných povolení ze
strany ministerstva zdravotnictví a měla
před sebou ještě praxi pod odborným
dohledem v akreditovaném zdravotnickém zařízení. Přestože byla mile zaskočena vřelým přijetím, v našem městě se ji
moc líbilo a jednání vypadala velmi nadějně, nakonec se bohužel rozhodla naši
nabídku nepřijmout z důvodu obav, že
by nezvládla začátkem své kariéry tolik
pacientů. V hledání budeme pokračovat
i nadále, ale současně žádáme spoluobčany, pokud by věděli o vhodném zubním lékaři, aby se kdykoliv obrátili na
vedení města. To se týká v případě dětského lékaře či gynekologa.
Bc. Oldřich Škorňák, radní města

základní výuku. Není cílem je vyjmenovat ve zpravodaji všechny, naše stránky

Seriál Úplná základní škola
v Karolince, díl 38
(38. školní rok od otevření v roce 1980)
„Takové krásné hřiště – a oni ho chtějí
zbourat?“ podivuje se starší paní kráčející s nákupní taškou, když u školy potká
známou. „Ale kdepak,“ zní reakce druhé
dámy, „právě naopak! Tady bude krásný
nový areál hned s několika novými hřišti a a bůhví, čím ještě. To bude paráda!
A žádné sečení, bude tu umělý povrch,“
dodává ta poučená paní a obě pozorují,
jak bagr TM Stavu shrabuje povrch atletické dráhy a nakládá jej na přistavenou
tatrovku. Antuka nepřijde nazmar, využije se třeba na městských kurtech v centru
obce. A za tři měsíce bude hotovo!
Situace se odehrála na konci dubna,
kdy se naplno rozeběhly práce na vzpomínaném projektu. Letos se zde sice neuskuteční květnové tradiční okrskové kolo
Poháru rozhlasu, ale Karolinka zase vytvoří významnou hodnotu pro roky pří-

ští. A naše škola nabídne svá sportoviště
široké veřejnosti.
Školní rok 2017-2018 přináší tedy další skvělou novinku pro nadstandardní
vybavení střediska vzdělanosti, jak bez
nadsázky můžeme místní komplex se
základní a mateřskou školou, základní
uměleckou školou a městskou knihovnou
nazvat.
Škola ovšem po celý rok žije, a to nejen
svými povinnostmi, ale i desítkami akcí,
které doplňují a obohacují komplexní

Den jazyků

Jak se stát dobrým kamarádem - etické dílny

Beseda v knihovně

Druhé místo ve 2. florbalové lize

Lyžařský kurz 2018

Dětský karneval

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Mikuláš

www.zskarolinka.cz to s přehledem
dokáží samy, ale přece jen se chceme tak
trošku pochlubit, co jsme zajistili, připravili a prožili.
Jak jde našim žákům komunikace v cizí
řeči prověřili na naší škole v rámci Evropského dne jazyků lektoři z Kostka školy.
Byli jimi hlavně sami studenti této střední
školy, i když pod odborným vedením Ing.
Romana Daňka. Ten překvapil už tím, jak
se pro ten den oblékl: Vidět učitele v německém kroji, kožených kalhotách s náprsenkou, byl opravdu nevšední zážitek!
Na několika tematických zastaveních
poznávali karolinští školáci také nejrůznější tradice anglicky a německy mluvících zemí: zkusili tance, třeba maorský
Haka nebo irský skočný, ochutnali německé „jídlo z jednoho hrnce“ (Eintopf)
a jablečný štrůdl (Apfelstrudel), hrála se i
pohádka Stone Soap, jak je zřejmé, tak v
angličtině. Aby to nevypadalo, že domácí tradice v rodné řeči neexistují, stal se
součástí programu i koutek mateřského
jazyka, kde se zápolilo s příslovími, pořekadly, jazykolamy a podobnými hrátkami. Spolupráce se soukromou vsetínskou
školou se opravdu vydařila!
Každoročně pořádané aktivity samozřejmě proběhly, jak už jsme zvyklí, s velkým nasazením všech zainteresovaných.
Řeč je třeba o dětském karnevalu, lyžařském kurzu, recitační soutěži, pěveckém
Sedmihlásku, o matematických soutěžích
Pythagoriádě a Klokanu, Noci s Andersenem. Žáci absolvovali výuku na SOŠ

Výuka na SOŠ J. Sousedíka

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Josefa Sousedíka, ti mladší se učili plavat,
to vše už je nepsaná součást našeho školního života.
Stejně jako besedy zajišťované externími organizacemi. Připomeňme třeba
Nemoc zvanou šikana nebo také Kyberšikanu a facebook, navazující Rizikové
chování a vztahy ve třídě, Moderní je
nekouřit, Život v závislosti, ale i neméně
potřebnou dopravní výchovu s Besipem
či etické dílny s tématy Jak se máš? Jak být
v pohodě se sourozenci, Jak se chránit v
nebezpečných situacích nebo třeba Jak
se stát dobrým kamarádem. Na besedu o
holokaustu navázala exkurze do Osvětimi. Ono dnešní „šťastné dětství“ nebylo
vždy a pro všechny tak samozřejmé... Silný emocionální zážitek!
Besedovalo se samozřejmě i v knihovně, například se spisovatelem science-fiction Jiřím Procházkou, spisovatelkami
Klárou Smolíkovou, Danou Šimkovou,
Petrou Dvořákovou, také s ilustrátorem
Adolfem Dudkem; povídání o pohádce
nebo o přicházejícím jaru si připravila
knihovnice paní Bártková.
Víte, co znamená, když se řekne Veselé zoubky? Naši prvňáčci si asi z tohoto
preventivního programu nejvíce zapamatovali humorný film s Máničkou a
Hurvínkem a drobné dárečky, které dostali po splnění interaktivního textu. Ale
doufáme, že o ty svoje zoubky teď budou
pečovat tak, jak se má.
V rámci vojenského cvičení Screener
předvedli vojáci Armády ČR ze 7. mechanizované brigády Dukelská všem žákům
ukázky první pomoci, lehkých obrněných
vozidel a ručních zbraní.
Ve výčtu událostí nesmíme zapomenout na sport, tolik úspěšnou součást
školního života žáků karolinské základní
školy.
Ve 2. florbalové lize se dařilo nadále
zlepšovat výkonnost a vyválčit 2. místo,
mladší žáci ve stejném sportu v okresním
kole obsadili místo třetí. Okresní kolo absolvovali i haloví fotbalisté se ziskem 4.

místa, to vybojovaly i dívky ve vybíjené a
v přeboru škol i šachisté. V košíkové obsadila naše děvčata místo páté, šestí skončili starší chlapci v atletickém čtyřboji. Z
dobrých výsledků máme samozřejmě radost a těšíme se, že jich bude s vybudováním nových sportovišť přibývat.
A jak to vypadá s výhledem na nový
školní rok? V letošním roce vychází z 9.
třídy 23 žáků a do první třídy nastoupí po
prázdninách 22 „nováčků“. Hezky se to
sešlo, 11 je dívek a 11 chlapců, to už tady
dlouho nebylo. Možná by bylo na místě
pochválit rodiče, jak to hezky zvládli…
Každodenní usilovná práce nese očekávané výsledky. Žáci 9. ročníku již mají
po přijímacích zkouškách, mohou se v
klidu připravovat na závěrečné hodnocení a těšit se, co je čeká po prázdninách.
Ostatní jistě udělají ve zbytku školního
roku všechno proto, aby mohli odejít
na prázdniny s dobrým pocitem, že pro
svoje vzdělání udělali vše, co bylo v jejich silách. Všechno úsilí nás pedagogů
a ostatních zaměstnanců školy k jejich co
nejlepším výsledkům celou dobu směřovalo.
I v tomto zatím posledním dílu seriálu
vzpomínaném v nadpisu se tradičně opíráme o kvalitní podporu města a věříme,
že nejen dětem, ale i jejich rodičům přinášíme jistoty potřebné pro budoucnost.
(Vedení školy)

Plavecký kurz žáků 2. a 3. třídy

První pomoc pro prvňáčky
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ZUŠ KAROLINKA

Sólový zpěv
Emílie Podzemná, Natálie Tomková, Karolína Pavelková, Martina Pašková, Aneta
Činnost ZUŠ Karolinka v prvním čtvrtletí 2018
Ježíková, Amálie Kalusová, Simona Peka2. místa
ské Meziříčí. Oba mladí umělci stojí na řová
začátku skvělé kariéry, oba jsou laureáty Eliška Měrková, Richard Novotný, Amánejrůznějších klavírních soutěží a je vý- lie Šipulová
3. místa
borné, že jsme je mohli přivítat a slyšet
Čestné uznání obdržel Lukáš Lizúch.
v zaplněném sále i u nás v Karolince.
Spolupráce s italským operním pěv- Diplom za vynikající korepetici obdržela
cem Davidem Mazzoni probíhá již třetím p. uč. Martina Havlová ml.
Koncert posluchačů kroměřížské konzervatoře rokem a je skvělá, letos jsme jej přivítali Okresní kolo ve hře na dechové nástroje
na prahu jara. Jeho pěvecký recitál probě- dřevěné: (ze třídy p. uč. Jana Holeni)
hl 15. března 2018 v chrámu P.M.Karmelské v Karolince a jako host vystoupil pě- Tereza Bourková
1. místo a postup
vecký sbor Sakumpikum ZUŠ Karolinka.
do krajského kola
Zazněly krásné známé operní árie i popu- Jan Kostka, Adéla Hrbáčková
lární písně. Všichni posluchači obdivova2. místo
li jeho nádherný tenor, který se úchvatně nesl celým chrámovým prostorem. Okresní kolo ve hře na dechové žesťové nástroje: (ze třídy p. uč. Dominika
Zdráhala)
Pěvecký recitál – David Mazzoni Soutěže MŠMT a žáci ZUŠ
Jakub Koňařík, Tomáš Václavík, Karel
Karolinka
Pleva, Jana Orságová, Vojtěch Václavík,
Třetí ročník „Bicí show“ se uskutečnil
David Plánka, Vojtěch Mikeš
23. února ve Valašském národním diva- Okresní kola:
1. místa a postup
Okresní soutěže v sólovém a komordle a velmi se vydařil. Paní učitelka Mido krajského kola
chaela Jochcová ve spolupráci s vedením ním zpěvu v Rožnově p. Radhoštěm se
2. místo
ZUŠ a Valašského národního divadla, zúčastnilo dvanáct zpěváků sólistů a dva František Putala
zvukaři a osvětlovači zorganizovala tento komorní soubory ze třídy p.uč. Martiny Okresního kola ve hře lidových souborů se zúčastnily dvě cimbálové muziky
Havlové ml. a p.uč. Pavly Plánkové:
dvouhodinový program.
ZUŠ Karolinka: (ze třídy p. uč. Evy MuVystoupilo přes dvacet hráčů na bicí Komorní zpěv
nástroje od těch nejmenších, sedmiletých Dueto – Simona Pekařová, Amálie Šipu- žíkové)
až po absolventy kroměřížské konzerva- lová
1. místo a postup
Cimbálová muzika Javorník
toře. Mladší žáci byli ze ZUŠ Karolinka a
do krajského kola
1. místo
ZUŠ Kroměříž.
Trio – Simona Pekařová, Amálie ŠipuloZcela zaplněné Valašské národní diva- vá, Richard Novotný 2. místo
Cimbálová muzika ZUŠ Karolinka
dlo odměnilo mladé hráče na bicí dlouho1. místo
trvajícím potleskem. Příští čtvrtý ročník
„Bicí show“ se uskuteční v pátek 22. února
Krajská kola:
2019 a už dnes Vás na něj srdečně zveme.
Dne 27. února 2018 proběhl koncert
Komorní zpěv
posluchačů kroměřížské konzervatoře
Dueto – Simona Pekařová, Amálie Šipupod vedením prof. Ondřeje Hubáčka. Vylová
1. místo
slechli jsme klavírní koncert J. S. Bacha
za doprovodu smyčcového kvartetu, ve
Dechové žesťové nástroje:
druhé části potom nádhernou jazzovou
Tomáš Václavík, David Plánka
skladbu C. Bollinga. Byli jsme svědky
2. místa
krásného hudebního zážitku a do buJakub Koňařík, Jana Orságová, Vojtěch Midoucna jsme se domluvili na další spolukeš, Vojtěch Václavík 3. místa
práci.
Další pěknou akcí byl 14. března 2018
Mezinárodní pěvecké soutěže PRO
koncert posluchačů AMU Praha, na kteBOHEMIA OSTRAVA, která proběhla
rém se představili klavíristé Veronika Ba7. dubna, se ze ZUŠ Karolinka s úspěslová a Tomáš Vrána. Na koncertě zazněl
chem zúčastnila Karolína Šestáková ze
Koncert pro klavír a orchestr č.3 C dur
třídy Martiny Havlové ml., která obsaop.26 od Sergeje Prokofjeva a ve druhé
dila 3. místo.
části Koncert pro klavír a orchestr č.1
Bély Bartóka. Na tento ojedinělý konMartina Havlová
cert přijeli také posluchači ze ZUŠ Valašředitelka ZUŠ Karolinka
Koncert posluchačů AMU
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MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN
– jubilejní 10. ročník výstavy Praha - Vyšehrad
Má vlast cestami proměn je národní
putovní výstava, která představuje rekonstrukce objektů ve veřejném prostoru a
proměny krajiny v českých obcích a městech. Výstava ukazuje, jak lidé zvelebili
nevyhovující a zchátralá místa – budovy,
sakrální stavby, památky, parky, cesty a
další. Projekt přispívá ke zvýšení kvality
života obyvatel obcí a měst. Výstava posiluje cestovní ruch v České republice. Ročně ji zhlédne na 3,5 milionu návštěvníků.
Výstavu pořádá Asociace Entente Florale
CZ – Souznění, z.s., s partnery. Osobností projektu je prof. Jan Pirk, významný
český kardiochirurg, přednosta Kardiocentra IKEMu.
O výstavě
Smyslem výstavy je zvyšovat povědomí
a zájem veřejnosti o prostředí, ve kterém
žijeme, zvelebovat je a znovu oživovat
nevyhovující objekty a pustnoucí místa.
Zahájení výstavy probíhá každoročně
v květnu na Vyšehradě v Praze. Výstava
následně putuje celý rok po vystavujících
obcích a městech a je součástí kulturních
a společenských akcí. Je instalována na
místa, jako jsou náměstí, knihovny, infocentra. Výstava hostuje také v Senátu

sklářství, Galerii Muzea sklářství a Informační centrum. Začlenili jsme se tak mezi
120 obcí a měst, jež zvelebují své prostředí, a v letošním ročníku budeme s nimi
soutěžit o nejlepší proměnu.
Věříme, vážení občané, že se nám podaří výstavu instalovat i v našem městě,
už nyní vás srdečně zveme.
Vedení města Karolinky

Budova 6

Muzeum

Jesle a školka

Parlamentu ČR, na Ministerstvu kultury
ČR a na Univerzitě Karlově.
Vedení města Karolinky se rozhodlo
zapojit do projektu „ Má vlast cestami
proměn“. Vytvořili jsme plakát, který prezentuje proměnu objektu bývalé MŠ ve
Víceúčelové kulturní centrum – Muzeum

Galerie

NEJŠÍLENĚJŠÍ ZÁVOD NA BOBECH PODPOŘIL
VERUNKU FOJTÍKOVOU Na Bobcrossu se pro ni vybralo přes 55 tisíc

Fantastický víkend plný bobování a
zábavy si užil každý návštěvník Skiareálu
Karolinka v Beskydech. 9. a 10. března se
zde konal pátý ročník Bobcrossu, extrémního závodu dospělých na dětských plastových bobech. Čtyři jezdci ve speciální
trati se v postupovacích jízdách prali leMĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

tos poprvé i o titul Mistr Československa.
Pro ten si v napínavém závěru závodu dojel Jiří Čech z Prahy. V superfinále při jízdě v osvětlené trati porazil své tři soupeře,
kteří se v závodu umístili za ním - Ostraváka Matěje Glace a Romana Surovčíka z
týmu Ocasi na sněhu. “Byl to neskutečný
zážitek. Trať byla udělána opravdu profesionálně a byla pekelně rychlá! Nepamatuju si, kdy jsem naposledy seděl na
bobech, ale jsem rád, že jsem si to mohl
zopakovat zrovna na Bobcrosu. Celkově
atmosféra okolo závodní dráhy byla úžasná. Všichni fandili, smáli se a vykřikovali
různé slogany na podporu svých závodníků,” hodnotí závod Jakub Šedý z týmu
Cool Camp.
Bobcross ale není závod jen o výhře
trofejí, je hlavně o zábavě. To potvrzoval
téměř každý závodník, který se do závo-

du přihlásil. Vytuněné boby i nejrůznější
kostýmy přidávali na atmosféře akce i na
pobavení přihlížejících. Diváci i spoluzávodníci mohli během celé soboty volit
nejlepší masku závodu a titul The best
styler si nakonec odvezl Marek Jochec z
týmu Absolut Cottage Crew.
Jasný byl hned po uzavření registrací
do závodu nejstarší účastník, který na
konci března dovrší svých 50 let. Medaili
a obdiv si za toto umístění odnesl Tomáš
Pelant z Jablonce nad Nisou. Souboj o
umístění nejlepší ženy byl trochu napínavější, nicméně od osmifinále jela několikanásobná vítězka tohoto titulu Andrea
Drengubáková na jistotu a spolu se svými kolegy získala také nejvíce týmových
bodů. Mohla tak slavit rovnou třikrát jako Nejlépe umístěná žena, celkově páté
místo v závodě a jako členka Nejlepšího
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týmu za Snow Tour, se kterým obhájili
poslední týmový triumf a převzali putovní trofej.
Ani děti nepřišly o závod na bobech.
Organizátoři jim postavili jednoduchou
rovnou trať a ve dvou kolech si mohly děti zkusit, jak rychle sjedou dolů. Ve
třech kategoriích se ukázali ti nejrychlejší
a všem dětem fandil PONY robot Jarmil,
který spolu se svým týmem rozbalil stan
se svou dřevěnou PONY stavebnicí a bavil děti celý den.
Bobcross pro Verunku
Bobcross je závod, který baví i pomáhá. Letos se pořadatelé rozhodli přispět
na nákladnou léčbu Veronice Fojtíkové,
která po úrazu na lyžích zůstala na vozíku. Každý závodník přispěl do sbírky půlkou startovného a v sobotu byly k prodeji
ručně dělané bobcrossové zvonce, které

I VY, KTEŘÍ PEČUJETE, MÁTE NÁROK NA
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přispívaly nejen k povzbuzování závodníků. Verunce se ve spolupráci s městem
Karolinka předal šek na 36 285 Kč, ovšem
konečná částka to není. “Jeden z partnerů
z firmy PP Kovanda, který byl přítomen na
akci a viděl, jak to vše probíhá, se rozhodl
dodatečně přispět částkou 10 000 Kč. Stejně k tomu přistoupilo i vedení Skiareálu
Karolinka, a tak se nakonec ve sbírce pro
Verunku sešlo krásných 57 030 Kč,” raduje se hlavní organizátor Radek Kolmačka.
Letos pořadatelům podařilo vytvořit
zázemí pro diváky i jezdce a spolu s partnery akce vytvořit malé stanové městečko
s nejrůznějšími specialitami z kuchyně
Boom Catering, s velkým výběrem alko i
nealko nápojů, ale i oblečení či snowboardů. V hlavním zábavním stanu na parkovišti probíhal po celý den turnaj ve fotbálku organizovaný skupinou 4P z Rožnova.
Po vyhlášení benefice si velký párty stan
V rámci projektu Podpora sdílené
péče realizuje Charita Nový Hrozenkov
pro veřejnost přednášky o svých službách a možnostech podpory při péči
prostředí.
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diskrétnost jsou jasným garantem, že ani s tímto dárkovým poukazem neprohloupíte.
Více informací o dárkových poukazech získáte na tel. čísle: 604 211 679.
(Charita Nový Hrozenkov)
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převzali DJ Lucky Boy a DJ Necroz, kteří bavili návštěvníky až do rána. Je po
akci, pořadatelům ovšem práce nekončí.
“Dáme si lehčí pauzu, ale hlava běží už
teď. Příští ročník už má svou událost na
facebooku a uděláme vše, aby to bylo opět
parádní!,” těší se Radek Kolmačka.
Foto: Martin Husár (www.martinhusar.cz)

ková. „Do konce srpna 2018 jsou ještě
naplánovány dva jednodenní kurzy. Ten
první se bude zabývat slovní agresí a jak
ji zvládat a ten druhý pak Kinestetikou
v praxi – bude zaměřený na správnou
manipulaci s člověkem s pohybovým
omezením,“ přibližuje V. Machálková.
Účast na těchto kurzech je pro rodinné
pečující zdarma.
„Jsem zvídavý člověk a ráda si rozšiřuju obzory. A pak nabyté vědomosti jsem
mohla využít doma při péči o blízkého
člověka, ale také při běžné komunikaci,“ svěřuje se paní Blinková z Halenkova, která se vzdělávání v rámci projektu
účastní od samého počátku a nenechá si
ujít ani ty následující.
Bližší informace o kurzech ale i o celém projektu Podpora sdílené péče získáte na tel. č. 604 211 679.
NENECHTE SI UJÍT AKCE
HROZENKOVSKÉ CHARITY
V sobotu 12. 5. od 16:00 hod v Lidovém domě v Novém Hrozenkově vystoupí MISTŘIŇANKA v koncertě Charity
Nový Hrozenkov ke Dni Matek.
V pátek 18. 5. od 16:00 hod opět v Lidovém domě v Novém Hrozenkově přednáška známého psychiatra, spisovatele,
kněze MAXE KAŠPARŮ na téma: „Čtyři
zabijáci našich vztahů“.
Předprodej vstupenek na akce v Lidovém domě bude zahájen koncem března
na všech pobočkách Charity Nový Hrozenkov. Více informací na tel.: 734 685 454.
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA „PŘINESLA“ 647 051,- Kč
Opět po roce se v lednu Tříkráloví koledníci hrozenkovské Charity vypravili
do kopců i údolíček. V terénu bylo 252
králů, nebo-li 84 skupinek s vedoucími.
Rozlehlá oblast, kterou měli „na starosti“, zahrnovala 7 obcí Horního Vsacka - od Velkých Karlovic až po Hovězí.
Výsledná částka, jež se letos Charitě Nový
Hrozenkov podařila „vykoledovat“, činí
647 051,- Kč.
Velké Karlovice
116 627 Kč
Karolinka
76 616 Kč
Nový Hrozenkov
147 805 Kč
Halenkov
102 602 Kč
Huslenky
69 943 Kč
Zděchov
29 901 Kč
Hovězí
103 557 Kč
Kromě již tradiční okamžité pomoci
nejpotřebnějším budou peníze použity na
pořízení tepelného čerpadla pro Víceúčelový charitní dům v Halenkově. Uspořené
peníze z vytápění pak budou využity na
zakoupení rehabilitačních pomůcek pro
klienty či na aktivity halenkovského stacionáře Slunečnice.

„Částka, která zůstává na naše projekty,
činí 58 %. Jak už jsme se několikrát zmiňovali, v letošním roce bychom se velmi
rádi pustili do budování nového, energeticky méně náročného topení pro Víceúčelový dům na Halenkově. Díky vstřícnosti lidí na Valašsku budeme moci na
jaře instalaci tepelného čerpadla započít“,
přibližuje situaci Danuše Martínková, ředitelka Charity Nový Hrozenkov. „Moc
děkujeme všem účastníkům Tříkrálové
sbírky. Pomáháte plnit naše skoro nesplnitelná předsevzetí“, dodává.
Podle slov koordinátorky TKS Charity Nový Hrozenkov Darie Exnerové
celá akce proběhla hladce. „Koledníci
si letos velice pochvalovali počasí. A
já si zase pochvaluji pracovní nasazení místních koordinátorů i vedoucích.
Považte, že někteří z nich chodili 2 dny
se 2 skupinami koledníků. Úžasná byla
spolupráce na obcích při zapečeťování i následném počítání obnosů v kasičkách, a tak bych mohla vevýčtu dál
pokračovat,“ uzavírá koordinátorka. „Je
skvělé sledovat, jak se Tříkrálová sbírka
stává akcí všech lidí dobré vůle a dobrého srdce.“

(ren), také
snímektěm,
Josef Vrážel
Velké poděkování patří
kteří
se nějakým způsobem sponzorsky podíleli
na darech pro tříkrálové koledníky. Byli to:
Ve Velkých Karlovicích: p. Ručková - rest.
U Muzea. V Karolince: Horákovi - sklenářství Horák, restaurace U Vleku, restaurace
Sklář, restaurace U Radnice, prodejna Helena glass - p. Gášková, p. Kováč - potraviny
U Kostela. V Novém Hrozenkově: p. Radek
Kocurek. Halenkov: p. Štefková - obchod
Štefková, Hotel Lidový dům, Sunset, p. Řičičář - Tovomarket. Huslenky: restaurace Pod
Černým, Restaurace U Pokorných. Hovězí:
restaurace U Knebla, Restaurace Pod Radnicí, p. Karešová - ponožky Knebl . Vsetín:
Stanislav Olšák - papírnictví Olšák, p. Zemánek - Lipta, Vsetínská sportovní.
DĚKUJEME ZA VAŠI ŠTĚDROST!!!

ZVONICE SOLÁŇ
Výstava Kožené svítání
V sobotu 2.12.2018 byla zahájena výstava
Kožené svítání autorky kožených plastik a
olejomaleb Blanky Mudrové. Výstava trvala
až do 23.1.2018 a představila nám opravdu
zajímavá a originální díla, vyrobená především z kůže. Součástí výstavy byla též prodejní ukázka originálních kabelek a peněženek.

Novoroční koncert Zpěvy
sladké Francie
Načechraná líbeznost romancí, smyslnost milostných písní a tragické závěry
balad středověké Francie naplnila 13. ledna 2018 Zvonici na Soláni. Při novoročním koncertu zazněly Zpěvy sladké Francie v podání Collegiua Cantorum Lidové
konzervatoře a Múzické školy v Ostravě-Mariánských Horách. Žáci z pěvecké třídy Drahomíry Míčkové navnadili atmosféru nejen divadelním ztvárněním svých
zpěvů, ale také dobovými převleky.

17. 2. 2018 Drápání peří

28. 1. 2018 Výstava Jana Hrnčárka

hájení výstavy konané ke 100. výročí od
narození ak. malíře Jana Hrnčárka. Pří- Portášskými chodníky
jemné nedělní odpoledne obohatila svým na Soláň
Ve spolupráci s Ústavem evropské ethudebním doprovodem skupina Darebend, která zde zároveň pokřtila své nové nologie Filozofické fakulty Masarykovy
CD. Kmotrou se stala vnučka malíře Jana
Hrnčárka – paní Hanka Bordovská. Výstava potrvá do 20.3.2018.

Drápání peří s Karlovjankami
V únoru jsme na Zvonici zavzpomínali na doby minulé a na tradici skoro zapoJan Hrnčárek (1918–2009)
menutou. 17.2.2018 k nám zavítali Karlo– život a dílo
vjanky a dralo se peří. Opět nám přijeli
V neděli 28.1.2018 proběhla na Zvo- na pomoc i hosté – Folklorná skupina Ponici na Soláni slavnostní vernisáž na za- džiaran z Papradna. K dílu se mohl přidat
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

každý příchozí a poslechnout si též vyprávění a písničky, při kterých nám šla práce
pěkně od ruky.

17. 3. 2018 Portášskými chodníky na Soláň
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se postarali muzikanti a zpěváci VSPT
Radhošť

Výstava Blanka Mudrová

univerzity, Brno ä Valašským sborem
portášským, jsme na sobotu 17. března
připravili komponovanou besedu o portáších spojenou se slavnostním uvedením nové knihy Daniela Drápaly Portáši.
Historie a tradice, o hudební doprovod

Výstava Valašsko očima
Zdeňka Hartingera
Sobotní odpoledne 24.3.2018 proběhla na Zvonici vernisáž k zahájení
výstavy fotografií Zdeňka Hartingera,
která potrvá do 9.5.2018. Při vernisáži
jsme zavzpomínali na tohoto významného Valašského fotografa a připomněli jsme si jeho nedožitých 80 let.
Tomuto nedožitému jubileu je výstava
věnovaná.
Velikonoční neděle
Jako každý rok i letos jste mohli na
velikonoční neděli zažít krásnou veli-

13. 1. 2018 Novoroční koncert

konoční atmosféru. Pekli jsme různé
velikonoční dobroty, zdobili velikonoční kraslice, pletli pomlázky, malovali na
sklo …, a k tomu všemu nám k veselé
náladě hrála CM Soláň. Opět tu zvládla
příjemná atmosféra a zvonice praskala ve
švech.

CANISTERAPIE

VELIKONOCE
V MUZEU
SKLÁŘSTVÍ
Na Bílou sobotu 31. 03. 2018 jste mohli shlédnout v Muzeu sklářství malování
velikonočních vajíček, pletení pomlázek,
zdobení perníčků a tvoření jarních dekorací. Pro děti i dospělé byla připravena tvořivá dílna, kde si bylo možno vše
vyzkoušet.
Informační centrum Karolinka
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Aktivity Canisterapeutického
týmu
Vážení čtenáři zpravodaje a příznivci
Canisterapie,
Ráda bych vám sdělila několik poznatků z našich pracovních aktivit Canisterapeutického týmu se psem Benžim od Vánoc a začátku roku 2018.
Před vánočními svátky jsme byli požádáni, abychom přišli potěšit babičky a dědečky
na Halenkov do Slunečnice a taky na Čubov
do domečku Charity svaté rodiny. Během
celého odpoledne panovala velmi příjemná
sváteční atmosféra spolu s rodinnými příslušníky, kteří se zapojovali potleskem a tím
povzbuzovali Benžiho, který předváděl své
umění, jakožto asistenční pes. Těšili jsme se
ze společně stráveného předvánočního času.
V březnu jsme byli pozváni na akci konané v Základní škole v Karolince, které se
účastní knihovny, školy a domy dětí. Přes
noc se škola změní v pohádkový svět určený jen dětem. Děti s Noci
s Andersenem mohou jednou za rok strávit ve škole
noc plnou tajemství, her a
zábavy pod dozorem paní
knihovnice Bártkové, starostky města paní Chovanečkové, paní učitelky
Evičky Orságové. My jsme
s Beníkem přidali taky pár
kousků, jelikož letošní rok
byl o knížce Povídání o pejskovi a kočičce, takže naše
účast a mazlení s ukázkou
speciálních psích kousků

poslušnosti zcela do tématu zapadla.
V polovině dubna máme akci na Hutisku Solanec ke Dni Země. Tato akce
bude zaměřena na ekologickou výchovu
a soužití se zvířaty nové generace. Vedle
ekologie se pak akce soustřeďuje také na
zdravý životní styl – vždyť sotva se můžeme kvalitně postarat o zdraví planety,
když se nedokážeme postarat o to vlastní
zdravíčko. V neposlední řadě pamatujeme na pomoc potřebným – protože ne
vždy je prioritou pomoct všemu lidstvu,
někdy je víc pomoct jednomu jedinému
člověku (nemocnému, handicapovanému,
osamělému…). K tomu všemu napomáhá
svým umem asistenčního psa a canisterapeutického náš smetanový labrador.
Na konci dubna se zúčastníme jubilejního 10. ročníku výstavy psů s PP, bez
PP ale i voříšků, a to v areálu ZKO Šenov
v Ostravě. Výstavy se zúčastní především
pokračování na str. 19
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Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás oslovit ohledně připravovaného nového strategického dokumentu pro rozvoj našeho města. Projekty, které jsou obsaženy v současném rozvojovém dokumentu, jsou již zrealizovány, jejich realizace
probíhá nebo se čeká na jejich vyhodnocení. Touto formou bychom Vás chtěli oslovit, abychom mohli začlenit
Vaše požadavky do dalšího strategického plánu na následující roky. Vyplněný dotazník můžete buď vhodit do
schránky u vchodu Městského úřadu, nebo ho vyplnit online na webových stránkách města.
Předem Vám děkujeme za ochotu, názory a připomínky.
Vedení města Karolinky

1. Máte v našem městě trvalé bydliště? (prosíme, zakroužkujte)
a) ano

b) ne

2. Jaký je Váš věk? (prosíme, zakroužkujte)
a) 15–24 let b) 25–49 let c) 50–64 let d) 65 a více let
3. Jaké je Vaše pohlaví?
a) muž

b) žena

4. Jaké je Vaše zaměstnání?
a) student b) zaměstnanec
e) důchodce

c) podnikatel

d) v domácnosti

f) nezaměstnaný

5. Co je podle Vás předností města? Co se Vám líbí? Na co jste pyšní?

6. Co považujete za nedostatek města? Co Vám chybí? Co bychom měli zlepšit?

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK
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7. Uveďte, do kterých oblastí by se mělo primárně investovat v našem městě. U každé oblasti zaznačte
možnost tak, jak je pro Vás důležitá.
Důležitost tvrzení
Oblast
Nejdůležitější

Velmi důležité

Důležité

Málo důležité

Zcela nedůležité

Chodníky
Místní
komunikace
Veřejná
prostranství
ZŠ a MŠ
Sociální služby
Kultura
Zdravotnictví

Hřiště (dětské,
workout atd.)
Nakládání
s odpady
Jiná (prosím, uveďte jaká)

8. Jaké konkrétní projekty jsou dle Vašeho názoru důležité pro další rozvoj obce? (Uveďte co nejvíce možností)

Děkujeme.

18

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

pokračování ze str. 16

krásní pejsci všech velikostí, zbarvení,
plemena, ale i kříženci. Na startovací
listině je přihlášeno 110 psů, takže účast
veliká. Snad nám počasí bude přát a bude
svítit sluníčko, abychom dobře zabodovali a přivezli nějakou cenu či pohár.
V červnu pak v Panské zahradě na
Vsetíně ve spolupráci se vsetínským Domem kultury a Alcedem jsme pozvaní na
10tý ročník akce určené pro milovníky

psů na Vsetíně „Fešák pes aneb Punťa šou“. Akce pro amatérské chovatele a
milovníky pejsků se pořádá již od roku
2008 a je to zábavné odpoledne pro celé
rodiny. Canisterapeutický tým pes Benži
-Labradorský retrívr s psovodem Dujkovou Pavlínou má samostatné vystoupení,
jak se má chovat zcela ovladatelný pes
s asistenčním výcvikem pro pomoc handicapovaných dětí nebo dospělých lidí.
Součástí akce bude i pracovní workshop.

Z ČINNOSTI ZO SPCCH
KAROLINKA V ROCE 2017
Výbor ZO SPCCH Karolinka připravuje pro své členy každý rok kulturní a
sportovní akce.
V květnu jsme oslavili Den matek, na
kterém vystoupili žáci ZUŠ Karolinka,
pod vedením paní Martiny Havlové- ředitelky ZUŠ. Svým vystoupením nám
pěkně zpestřili oslavu tohoto dne.
K poslechu a tanci zahrál p. Galetka z
Nového Hrozenkova.
Opět jsme se zúčastnili sportovní akce
v Luhačovicích, a to 4. ročníku soutěže
pro seniory pétanque „Senior cup“ za
tým „ Dorostenky z Karolinky“.
Na červen byl zajištěn zájezd po Baťově kanálu spojený s návštěvou hřebčína v
Napajedlích.
Bohužel pro velkou poruchu autobusu, který nás měl dopravit do Spytihněvi,
musel být tento zájezd zrušen, poněvadž

náhradní autobusovou dopravu se nám
nepodařilo zajistit.
Dále byl zajištěn koncert interpretky
Máji Velšicové, který pro nezájem členů
musel být zrušen.
Na Svatou Annu jsme uskutečnili výšlap na Soláň a návrat údolím Raťkov.
Bohužel i o tuto akci byl moc malý zájem
členů.
Naplánované vystoupení interpretů
– Václav Žákovec a Anna Volínová se
uskutečnil, ale účast členů byla mizivá.
Na podzim se v Luhačovicích konal
rekondiční pobyt, kterého se zúčastnilo
8 členů.
Pracovnicemi z Charity Svatá rodina
z Nového Hrozenkova byla uskutečněna
zdravotní přednáška, i zde se nás málo sešlo.
Konec roku byl zakončen Mikulášskou
besídkou, kde nás moc pobavil kroužek

No a v červenci 6.7.2018 pořádáme
v Karolince již 4. ročník celorepublikového srazu labradorů a příznivců canisterapie. Již nyní máme potvrzenu účast psů a
psovodů z Prahy, Tábora, Břeclavi, Brna,
Znojma, Hoštic, Opavy, Kroměříže, Pardubic, Horního Němčí, Hvozdné, Lhoty
u Vsetína, Lázní Lipová, Štramberka. Jen
aby vyšlo počasí, a to je již úspěch zcela
jistě vydařené akce psíčkařů.
Autorka příspěvku: Dujková Pavlína

„NEBOJSA“ z Lidečka. Přišel také Mikuláš s čertem a byla vylosována „Sponzorská tombola“ do které přispěli věcnými
dary tito sponzoři:
Drogerie TOP, Benzina – p. Janík,
Drogerie Holišová J., Kosmetika – Kořenková E., Sklenářství Horák, Lékárna
– PharmDr. Ptáčková, Kadeřnictví – Korytářová Z., Zdravá výživa Karolinka,
Oriflame – Škorňáková A., Informační centrum Karolinka, Restaurace Sklář,
Amunak Vsetín, Helena Glass – Gášková M., Elektro Burda, Domácí potřeby –
Koňařík J., Potraviny Jípa, Oděvy – Matyščáková A., Crystalex CZ Karolinka
- Morávek J., Autodoprava – Koláček J.
Všem sponzorům děkujeme.
Velké díky také patří paní starostce
Marii Chovanečkové za bezplatný pronájem sálu a také za lístky na divadelní
představení, kterými nás občas obdaruje.
Za výbor SPCCH Karolinka
předsedkyně Marcela Šinkmajerová

POZVÁNKA

Public Day ke cvičení
SCREENER 2018, 23. 5. 2018
PROGRAM
15:00 Zahájení programu pro návštěvníky (MěÚ Karolinka)
15:00–18:00 Briefing ke cvičení Screener 2018 Ukázka činnosti jednotek
Ukázka ručních zbraní, techniky a výstroje AČR A PČR (MěÚ Karolinka, potom HMV a náměstí)
17:00 Tisková konference (Zasedací
místnost MěÚ Karolinka)
18:00 Ukončení
PALUBKY, OSB DESKY, FASÁDNÍ PROFILY
PODLAHY, TERASY, LIŠTY, BARVY
VELKÉ KARLOVICE - LESKOVÉ (areál Dolinka)
OTEVŘENO Po - Pá 7.30 - 16h, So - Ne dle tel. dohody

725 508 542

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK
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KALENDÁŘ AKCÍ
KAROLINKA
19.–24. 5.
24. 5.
9. 6.
16. 6.
23. 6.
15. 7.
27. 7.
28. 7.
18. 8.
18. 8.

SCREENER
Vernisáž absolventů ZUŠ Karolinka
2. ročník Muzejní noci v Muzeu sklářství Karolinka
Kántrování
Svatojánské ohně
Církevní pouť
Beskyd rallye
Zavolej mi do klubu
30. Sklářský jarmark
Memoriál Oldřicha Křivého

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
25. 5.
27. 5.
1. 6.
2. 6.
8.–10. 6.
22. 6.
5.–6. 7.
14. 7.
22. 7.
3.–5. 8.
11.–12. 8.

Noc kostelů
Bezhraniční Valašení
Rozhýbejme Rožnov
Rožnovské parní léto
Ondrášova valaška
Svatojánský večer
Zvonečkový jarmark
Pekařská sobota
Anenská pouť
Jánošíkův dukát
Starodávný jarmark v muzeu

Více informací k akcím TIC Rožnov pod Radhoštěm,
www.roznov.cz; tel.: 571 652 444

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

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
ZVONICE SOLÁŇ
29. 6.
30. 6.

Sečení luk na Soláni
Malířské cesty – Příroda v dílech malířů
19. a 20. století
2. 7.–8. 7. Malířská škola
11. 8.
XI. MFF Léto na Soláni
25. 8.
Jiří Kotásek – Projekty a realizace
– výstava k jubileu
Více informací k akcím v Informačním centru Zvonice
Soláň nebo na www.zvonice.eu; tel.: 604 824 274

3. 6.
Den dětí
6. 6.
Mezříčská muzejní noc
21.–23. 6. Valašský špalíček
21.6. –6.9. Czech Press Photo
12.–14. 7. Gulášfest
20. 7.
Farmářský trh
18. 8.
Helena Vondráčková tour
Více informací k akcím TIC Valašské Meziříčí,
www.kzvalmez.cz / www.info-vm.cz ; tel.: 605 733 274

VELKÉ KARLOVICE

VSETÍN

20.5.
Valachy dětem – zábavná neděle (nejen) s golfem
22.,29. 5. Řemeslné úterky u Karlovského muzea
2.6.
Výstava ZUŠ – vernisáž
3.6.
Dětský den v parku Razulák
5.,12.,19.6.Řemeslné úterky u Karlovského muzea
9. 6.
Pepi maraton – závod horských kol
10. 6.
Valachy dětem – Pohádková cesta
16. 6.
Valachy tour- Bike Valachy
6. 7.
Karlovské hudební léto
7. 7.
Hornovsacký Skiroll Clasics
7. 7.
Hrnčířský den
2. 8.
Výtvarné sdružení Urgatina – vernisáž výstavy
2.–5. 8. Setkání řezbářů
5. 8.
Karlovská pouť

19. 5.
Valachia cup
25. 5. 2019 Noc kostelů
27. 5.
Den dětí s ANNOU
6. 6.
Beseda se spisovatelem Karolem Sidonem
19. 6.
Laco Deczi &Celula N.Y. – koncert
14.–21. 7. Mezinárodní týden turistiky na Valašsku
27.7.
Pozorování úplného zatmění Měsíce
6.-10.8. Putování s knihou
22.8.
Čtení na střeše
Více informací k akcím TIC Vsetín,
www.ic-vsetin.cz; tel.: 575 755 144

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

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*
* Řídící redakční rada: Mgr. Bohumila Václavíková, Daniela Bártková, Miroslava Zdražilová, Ivana Koňaříková, 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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