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STŘÍPKY Z RADNICE
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem svým,
ale i jménem vedení města a úřadu popřála krásné prožití svátků vánočních,
v pohodě a v kruhu svých nejbližších. Vánoce jsou nazývány nejkrásnějšími svátky
v roce. Tak Vám přejeme, i když zřejmě
nebude sněhová nadílka, která dotváří
romantickou atmosféru Vánoc, abyste
volno, které k tomuto času patří, prožili
ke své spokojenosti, dětem pak pod stromečkem hodně splněných přání.
A přání do nového roku? Nám všem
hlavně hodně zdraví, sil a energie, aby
ten rok 2015 byl rokem, kdy nás neopouští sny a přinesl nám dny, i přes veškeré
„trable“, se kterými se v životě denně potýkáme, plné sluníčka, úsměvů a lásky!
Nově ozdobený vánoční strom na náměstí ať se stane symbolem spokojenosti
ve Vašich rodinách.

jakkoliv podíleli na vybudování Integrovaného záchranného systému v Karolince, který slouží nejen pro Karolinku, ale
i blízké okolí. Byla to práce dlouhodobá,
tvrdá na obhajobu, nelehká, ale měla smysl a velký význam pro ochranu obyvatelstva, což potvrdilo toto ocenění. Každá
nová věc vyvolá pozitiva i negativa, ale je
třeba si uvědomit, že všechno v prvé řadě
má sloužit obyvatelům a jejich ochraně.
Všechny prostředky byly získány z dotací
za spoluúčasti města. Ke konci roku bude
doplacen úvěr na hasičské auto, v dalším
čtvrtletníku vyčíslíme přesně, kolik prostředků pro tento IZS bylo získáno a jakou
částkou město přispívalo. Za Zlínský kraj

byli dále oceněni: ppor. Pokorný, plk. ing.
Pavel Hráček - HZS Zlín, MUDr. Miroslav
Adámek - primátor Zlína.
starostka

Poděkování
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vám touto formou poděkovat nejen za sebe, ale i celé Sdružení nezávislých kandidátů „Karolinka“
a Českou stranu sociálně demokratickou
za důvěru, kterou jsme dostali ve volbách.
Velmi si toho vážíme a je to velká motivace pro práci na nové volební období.
Budeme se snažit pracovat tak, abychom
Vás nezklamali. A proto pokud budete
mít jakékoliv připomínky, ať už pozi-

vedení města

Medaile HZS ČR Za zásluhy
o bezpečnost
Dne 23.10.2014 jsem z rukou brig. gen.
Ing. Ryby – Hasičského záchranného sboru ČR a za přítomnosti ministra vnitra
pana Chovance - převzala jako starostka
výše citovanou medaili a ocenění. Slavnostní akt probíhal v hudebním sále zámku Trója Praha. Byl to neuvěřitelný zážitek,
být oceněna mezi 74 osobami z celé České
republiky. Byla jsem hrdá na to, že přebírám ocenění prostřednictvím své osoby
pro Město Karolinka. Chtěla bych touto
formou proto poděkovat všem, kteří se
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Předání medailí HZS ČR

1

tivní či negativní, prosím, nebojte se nám
je sdělit. Společné programové prohlášení
přikládáme.
Marie Chovanečková - SNK „Karolinka“
a Bohumil Rožnovják - ČSSD

Úvěry a zadluženost města
K 31. 12. 2014 budou vyrovnány
všechny úvěry a spoluúčasti na dotačních
titulech, které byly realizovány v průběhu
minulého volebního období. Kromě úvěru 1 200 000,- Kč, který byl vzat v roce
2006 na Regeneraci sídliště Obora, nemá
město žádné dluhy ani úvěry. Podrobný
přehled bude uveden v dalším čtvrtletníku po ukončení účetní závěrky roku 2014.
starostka

Rozsvícení vánočního stromu
Vánočního strom byl rozsvícen počátkem adventu v pátek dne 5. prosince 2014.
Radničním náměstím se rozezněly vánoční písně v podání žáků ZUŠ pod vedením
p. uč. Martiny Havlové ml. Mikuláš s anděly a čerty pomáhali zdobit dětem vánoční stromeček ve vestibulu městského
úřadu. Náměstí se těšilo hojné účasti veřejnosti, zejména rodičů s dětmi. K přítomným promluvila starostka města Karolinky
Marie Chovanečková, která poté vyzvala
děti, aby vytvořily kruh kolem vánočního
stromu, chytily se za ruce a odpočítáváním
od deseti rozsvítily nové vánoční osvětlení
nejenom stromu, ale taktéž celého náměstí. Jsme potěšeni, že kouzelnou vánoční
výzdobu ocenili všichni přítomní.
vedení města

Informace o matričních událostech v roce 2014
Sňatek: 4
Úmrtí: 29
Narození: 14 (údaj je k datu 21.9.2014)

Jubilanti:

95 let:
90 let:
85 let:
80 let:
75 let:
70 let:

2
5
9
8
17
22

Mikulášova družina

Vystoupení ZUŠ
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Rozsvěcení vánočního stromu
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Naše milé seniorky a senioři,
Dne 9.12.2014 jsme slavnostně ukončili a vyhodnotili všechny kurzy, které
jsme v letošním roce pro Vás připravili.
Jsme velmi rádi, že se vzájemně můžeme potkávat v kurzech trénování paměti,
v kurzech anglického jazyka i v kurzech
německého jazyka, které jsme začali pořádat až od měsíce září 2014 a máme novou lektorku, paní Mgr. Bohumilu Václavíkovou.
Co pro Vás v příštím roce připravujeme?

řadu zajímavých besed a také společný
zájezd do Prahy.
Budeme moc rádi, když se mezi námi
objeví i nové seniorky a senioři, protože
máme připravena opravdu velmi zajímavá témata, především na trénování
paměti. Jelikož máme hodně aktivních
seniorek, ale málo seniorů, tak bychom
byli rádi, kdyby se na nás přišli podívat
i pánové, protože si myslíme, že i oni
budou rádi, když zjistí, co všechno si
mohou a dokážou zapamatovat.
Všechny informace najdete na
webových stránkách města pod ikonou Moderní senior. Naleznete zde i
přihlášku, kterou můžete vyplněnou
odevzdat v Informačním centru Města
Karolinka.
Přejeme všem seniorům do nového
Ukončení kurzu Moderní senior 2014
roku 2015 hodně zdraví, štěstí, pohody a
Budeme pokračovat v tom, co už dělá- hodně zajímavých zážitků v roce 2015.
me, takže budou pokračovat kurzy anglického jazyka, kurzy německého jazyka, Mgr. Bohumila Václavíková a PhDr. Lenka Denkocy,
lektorky kurzů
kurzy trénování paměti. Připravujeme

OSTRAVSKÉ HRADČANY
V pátek 7. listopadu 2014 se absolventi Univerzity 3. věku se svými přáteli
zúčastnili autokarového zájezdu do Ostravy. Naším cílem byly Dolní Vítkovice,
areál Národní technické památky.
Je to jediné místo v Evropě a možná i ve světě, kde lze na jednom místě
„vystopovat“ celý proces výroby železa a oceli od samého počátku, tedy od
těžby černého uhlí v hlubinném dole,
jeho úpravě v koksovně a využití ve vy-
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sokých pecí k výrobě železa. Ze surového železa se pak v ocelárnách vyrobila
ušlechtilá ocel.
Po opuštění autobusu v areálu Dol- vých okruhů - do bývalé VI. energetické
ních Vítkovic nás mladý průvodce na- ústředny U6. V ohromné hale nám jedisměroval na jeden z několika prohlídko- nečná výstava odhalila tajemství technických vynálezů - od parního stroje až
po nejmodernější robotizovaná pracoviště a „superchytré“ stroje. Seznámili
jsme se s celou řadou vynálezů, které
významně poznamenaly vývoj průmyslu a technického pokroku nejen v našich zemích, ale i ve světě.
V historické hale Energetické ústředny VI. nás nejdříve „přivítala“ dvě impozantní dmychadla z let 1938 a 1948,
která kdysi hnala stlačený vzduch do
první vítkovické vysoké pece. Zážitková a dotyková expozice začala objevem,
který odstartoval technickou revoluci,
tedy parním strojem a jeho následném
využití v mnoha oborech, včetně dopravy. Na něj navazoval tkalcovský stav
a další vynálezy z oblasti strojírenství
jako například obráběcí stroje. Sami
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jsme si mohli zkusit vyrobit elektrický
proud šlapáním na kole, obrábět kov,
otestovat řízení automobilů a letadla na
trenažéru nebo třeba vlézt do kabiny
Vostoku 1 prvního kosmonauta Jurije
Gagarina. A také se podívat do útrob
Nautilusu - legendární ponorky kapitána Nema. Mnohé exponáty jsme si
mohli prakticky vyzkoušet a zjistit jak
fungují. Osahali jsme si zde technologie
a postupy, které nemáme šanci nikde

jinde „naživo“ vidět. Vystaven zde byl
i model ocelárny, válcovny a také linky
na výrobu tlakových lahví, supermoderní CNC stroje, u kterých jsme měli
možnost (podobně jako při počítačových hrách) zkusit ovládání výroby, posun surovin na zmenšeném portálovém
jeřábu a podobně.
V sekci „Plující město“ jsme viděli
vodní turbíny a vodní kola, závěr výstavy pak patřil vynálezům z oblasti
akustiky a vlnění. Scénář výstavy vkusně využívá názvy knih Julese Verna,
které se zde stávají synonymem pro
určitá období vývoje techniky. Rozdělují expozici do logických celků podle
známých knih: „Cesta do středu Země“,
„Ocelové město“, „Cesta kolem světa za
80 dní“, „Robur dobyvatel“, „Pán světa“,
„Ze Země na Měsíc“, „Plující město“
a „Zmatek nad zmatek“. Exponáty jsou

umístěny volně v prostoru a jsou všem
přístupné.
Dvě hodiny prohlídky utekly jako
voda. Autobus nás popovezl do blízkosti nového nákupního centra Fórum
Nová Karolína, které vyrostlo společně
s obytnými a kancelářskými budovami
na ohromném prostoru, kde do roku
1985 stávala koksovna Karolína.
Již individuálně nebo v malých skupinkách jsme se vydali na prohlídku nejen obchodních prostor, ale i hezkého
centra města. Někteří zavítali do Domu
umění na výstavu obrazů, jiní si alespoň v denním světle prošli pověstnou
Stodolní ulici.
V 17 hodin jsme opouštěli severomoravskou metropoli a plni dojmů se vydali ke svým domovům. Začalo pršet ...
Slavomil Herynk

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI ZUŠ KAROLINKA

Společný koncert se ZUŠ Bystřice pod Hostýnem

Jakmile jsme zahájili nový školní rok, rozjel se kolotoč nejrůznějších koncertů a vystoupení. Dovolte,
abych Vás seznámila s těmi nejdůležitějšími.
Velmi pěknou akcí byl v pátek 17. října společný koncert se ZUŠ Bystřice pod
Hostýnem ke 20. výročí spolupráce obou
škol. Ta začala v r. 1994, když jsem se setkala s paní učitelkou Navrátilovou na
klavírních kurzech v Mikulově, kde byla
se svým žákem. Během týdne jsme se
spřátelily a dohodly se, že zkusíme navázat spolupráci i mezi našimi školami. To
se zdařilo a střídavě jsme my koncertovali
4

v Bystřici pod Hostýnem a žáci Bystřice naopak u nás. Při té příležitosti jsme
se navzájem snažili připravit i zajímavý
mimohudební program, který by zpestřil a zpříjemnil společně strávené chvíle.
Tak jsme my navštívili v Bystřici např.
továrnu TON, zámek, baziliku na Hostýně apod. Naši přátelé se zase byli podívat
pod přehradou, absolvovali exkurzi ve
sklárnách, navštívili galerii Mistra Jiljího
Hartingera, muzeum ve Velkých Karlovicích….A jak jsme se shodli s panem
ředitelem Petrem Hlavizňou na letošním
společném koncertě, byla naše setkání
přínosná a obohacující a bylo by pěkné,
kdyby naše spolupráce vydržela dalších
dvacet let. . . . .

Již tradiční akcí byla Martinská procházka se světýlky, která se uskutečnila
v úterý 11. listopadu. Letos panovalo nebývale příznivé počasí, takže se děti s moderátory LDO pod vedením pana učitele
Karla Štefla dobře bavily. Tančily, zpívaly
a recitovaly na náměstí…Potom zazněla fanfára a přijel svatý Martin na svém
koni. Všichni se s rozsvícenými světýlky
vydali na dlouhou procházku, která končila opět na Radničním náměstí, kde na
děti čekaly omalovánky, svítící tyčinky
a hlavně – martinské rohlíčky z kuchařské dílny paní učitelky Alice Veitové. Moc
děkujeme p. Jiřímu Orságovi, který je
jako Martin nepřekonatelný.
Poslední listopadový den a to na první
neděli adventní, se konal v kostele P.M.
Karmelské v Karolince adventní koncert
žáků ZUŠ. V programu vystoupilo duo
trubek, smyčcový soubor, uskupení dřevěných dechových nástrojů, kytary, pěvecký sbor, žáci hrající na elektronické
klávesové nástroje či sólové housle. Chrámová atmosféra i velká návštěvnost podtrhly slavnostní vyznění celého koncertu.
V pátek 5. prosince se uskutečnilo
slavnostní rozsvícení vánočního stromu
na Radničním náměstí. Kulturní pásmo
přednesli žáci pod vedením paní učitelky Havlové mladší. Potom byl starostkou
města paní Marií Chovanečkovou rozsvícen krásný vánoční strom.
Martina Havlová
ředitelka ZUŠ Karolinka
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ZE ŽIVOTA KNIHOVNY…
Městská knihovna na podzim připravila pro příznivce cestování dvě cestopisné
přednášky. První s názvem Havajské ostrovy se uskutečnila 11. listopadu a poprvé jsme mezi námi přivítali pana Petra
Nazarova z Plzně, který se s námi přijel
podělit o své zážitky z cest. Nejprve jen
cestoval a svá dobrodružství si nechával
více méně pouze pro sebe a své nejbližší.
Ale pak začal pořádat cestopisné přednášky, napsal několik článků do různých
časopisů a nakonec napsal svoji první
cestopisnou knihu. K cestování po zemích celého světa postupně přidával i fotografování, kterému se začal intenzivněji
věnovat až v posledních několika letech.
Petr Nazarov procestoval několik desítek
zemí a v některých z nich se i na několik
měsíců, či dokonce let zakotvil. Cestování
mu dalo víc než všechny školy světa, jelikož je pro něho tou nejzajímavější a nejpoučnější školou života. Jeho dvě knihy
s názvy Aloha Molokai - Havajské ostrovy
nevšedním pohledem a Jižní Amerika z Buenos Aires na Machu Picchu má naše
knihovna ve svém knižním fondu.
Druhou cestopisnou přednáškou bylo
pokračování série cestopisů pana Marka
Císaře z Valašských Klobouk, s nímž jsme
pokračovali v cestě kolem světa. Tentokrát jsme navštívili Severní Thajsko.
Pro děti základní školy proběhlo autorské čtení. V úterý 18. listopadu 2014
zavítal do naší knihovny opravdový spisovatel. Mladý začínající autor z Holešova

Jan Sviták přijel pro děti 4. - 6. třídy představit svoji knihu Čertovo kopyto a rovněž nás seznámil se svojí novou připravovanou knihou, která má vyjít na začátku
příštího roku. Mladý spisovatel o sobě
prozradil, že má rád strašidelné příběhy. Po úvodním představení odpovídaly
děti na autorovy dotazy, které se týkaly
čtení, práce spisovatele. Poté následovalo
samotné autorské čtení, které děti velmi
pozorně a s napětím vyslechly. Na závěr
se mohly děti pana spisovatele zeptat na

to, co je zajímá. Domnívám se, že tato
společná beseda byla velmi příjemným
zpestřením výuky a věřím, že napomohla
ke zvýšení motivace žáků k samotnému
čtení. Na konci besedy proběhla autogramiáda a děti si také knihu objednaly jako
dáreček pod stromeček.
Přeji všem našim čtenářům krásné vánoce a hodně zdraví v novém roce.
Daniela Bártková

NOVÝ REKVALIFIKAČNÍ KURZ
VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Nová možnost získat další kvalifikace se občanům ve Zlínském kraji otvírá díky novému akreditovanému kurzu Marketing, který pořádá agentura Rh+ marketing. Díky
kurzu budou absolventi schopní pracovat
na juniorských/asistentských pozicích marketingových, komunikačních a reklamních
agentur nebo v marketingových odděleních
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

firem. Jeden účastník kurzu má navíc možnost získat stáž v agentuře Rh+ marketing.
Kurzu je vhodný pro všechny, kteří chtějí
získat kvalifikaci v kreativním a atraktivním oboru, pro nezaměstnané registrované
na úřadu práce, pro maminky po mateřské
dovolené nebo pro absolventy středních
a vysokých škol, kterým se nedaří najít
uplatnění ve svém oboru.
Kurz bude probíhat od 23. února do 12.
března. Pro uchazeče o zaměstnání registrované na úřadu práce je možnost plného
proplacení kurzovného formou zvolené
rekvalifikace. Běžná cena kurzu je 22 000
Kč a je osvobozena od DPH.

– Termín kurzu: 23. 2. – 12. 3. 2015 závěrečná zkouška 19. 3. 2015
– Délka kurzu: Výuka trvá 100 vyučovacích hodin a je rozložena do 13 pracovních dnů. Závěrečná zkouška proběhne
v jednom dni.
– Místo konání kurzu: Vavrečkova 5262,
76001 Zlín
– Vstupní předpoklady: Ukončené středoškolské vzdělání.
Kontaktní osoba, registrace: Mgr. Radka
Hošková
tel.: +420 721 572 010, hoskova@rhplusmarketing.cz
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DANIEL ŠKARKA PODRUHÉ VÍTĚZEM
NA TURNÉ ČTYŘ MŮSTKŮ
Letní sezónu skokanů otevřelo prestižní Beskydské turné čtyř můstků zde na
Moravě. Soutěžilo se na můstcích s umělou hmotou ve Frenštátě, Rožnově, Nýdku
a Kozlovicích. Jednotlivé závody se sčítají a po posledním je vyhlášen celkový vítěz.

závodní část roku. Celý podzim dosahoval mladý skokan a sdruženář stabilních
výsledků se zlepšením osobního maxima
na 30 m dlouhý skok. Jeho výkonnost vygradovala na Mezinárodním mistrovství
Slovenska v Bánské Bystrici. Skokan z Karolinky zde dosáhl vynikajících výsledků,
když skončil na 2. místě ve skoku a 1. místě v severské kombinaci.
V současné době se připravuje na závody do Polska. Část zimní sezony bude
také trénovat doma ve Skiareálu Karolinka. Snad bude dostatek sněhu, který je
nezbytný pro trénink skokanů a sdruženářů. Přejme jim tedy bohatou sněhovou
nadílku.

Frenštát - vítěz Beskydského turné

Turné bylo zahájeno na domácí půdě závodem na konci prázdnin byla Malá
v Rožnově, kde Daniel skončil na 2. místě cena města Lomnice nad Popelkou. Po
vyrovnanými délkami skoků 13,5 m. Dal- těchto závodech se již rozjela podzimní
Kozlovice - vítězný skok
ší den turné pokračovalo v Kozlovicích,
kde si mladý skokan zajistil 1. místo také
vyrovnanými výkony, jak v prvním tak
i druhém kole. Tímto zvýšil náskok v celkovém bodování. Ceny předávala mladým
skokanům legenda českého skoku Jakub
Janda, který v Kozlovicích před mnoha lety také začínal závodit. Na sobotu
a neděli byly připraveny můstky v Nýdku
a Frenštátě. Nýdecký můstek byl pro DaKozlovice - předávání cen Jakubem Jandou
Lomnice nad P. - Malá cena
niela nový, zde ještě neskákal. První skok
pokazil a figuroval ve výsledkové listině
na 10. místě. Ve druhém kole ale ukázal,
Beskydské turné (turné čtyř můstků):
že patří mezi favority. Skokem dlouhým
Rožnov (19.6.) ............................................................skoky - 2. místo
21 m si zajistil 1. místo, celkově v závoKozlovice (20.6.) ........................................................skoky – 1.místo
dě pak po součtu kol 3. místo. Náskok
Nýdek (21.6.) ..............................................................skoky – 3.místo
z předešlých dvou závodů tak nepatrně
Frenštát (22.6.) ...........................................................skoky – 1.místo
poklesl. Nedělní dopoledne ve Frenštátě
Celkově : .....................................................................1. místo
však naplno ukázalo, kdo bude vítězem.
Lomnice nad P. (23.8.) – Malá cena ........................skoky – 2.místo
Daniel skoky dlouhými 16 m a 17 m své
Machov (6.9.) – Borský pohár..................................skoky – 2.místo
soupeře úplně převálcoval. V závodě
......................................................................................sev. kombinace – 4.místo
skončil s přehledem první. Celkově si tak
Rožnov (4.10.) – RKZ ...............................................skoky – 5.místo
mohl vychutnat na stupních vítězů v are......................................................................................sev. kombinace – 3.místo
álu Jiřího Rašky předání ceny za vítězství
Bánská Bystrica (25.10.) –Mezinárodní
v Beskydském turné čtyř můstků.
mistrovství Slovenska ................................................skoky – 2.místo
Závodní sezonu poté přerušily prázd......................................................................................sev. kombinace – 1.místo
niny, kdy se jenom trénovalo. Jediným
6
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HASIČI KAROLINKA
V uplynulém čtvrtletí jednotka vyjížděla k osmi událostem. V pěti případech
se jednalo o technickou pomoc, dvakrát o únik nebezpečné látky a jednou jednotka zasahovala u dopravní nehody.

U vrtulníku

Pouze v jednom případě jsme zasahovali mimo katastr Karolinky. Další nezbytnou prací jednotky je odborná příprava,
která probíhá pravidelně každý měsíc na
určité téma. Ověřujeme si tímto své odborné znalosti a prakticky nacvičujeme
jak postupy u zásahů, tak použití vybavení.
Od Zlínského kraje město obdrželo
účelovou neinvestiční dotaci na výdaje
spojené s činností JSDH ve výši 62 500,-

Kč. Tato dotace slouží na úhradu výdajů
vzniklých od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, a to:
- výdaje na odbornou přípravu strojníků, velitelů družstev k získání odborné
způsobilosti nebo prodloužení platnosti
osvědčení o odborné způsobilosti, dále na
specializační kurzy pro určené členy jednotky, instrukčně metodická zaměstnání,
taktická nebo prověřovací cvičení pořádaná HZS Zlínského kraje;

- výdaje vzniklé a uhrazené od 1. 1.
2014 do 31. 12. 2014 za uskutečněný zásah JSDH na výzvu KOPIS HZS Zlínského kraje mimo její územní obvod;
- výdaje vzniklé a uhrazené od 1. 1.
2014 do 31. 12. 2014 na věcné vybavení
neinvestiční povahy.
Srdečně Zlínskému kraji děkujeme
a jsme rádi, že nás tímto podporuje v naší
práci.
Sbor dobrovolných hasičů města Karolinky jakožto občanské sdružení, uspořádal v listopadu pro mladé hasiče tematický zájezd, a to na centrální stanici HZS
Moravskoslezského kraje v Ostravě - Zábřehu. Zde si mohli všichni prohlédnout
techniku, se kterou ostravští hasiči zasahují. Velice ochotně nás provedli po celé
stanici včetně zázemí. Prohlédnout jsme
si mohli i záchranářský vrtulník. Další zastávkou bylo letiště Leoše Janáčka v Mošnově. Zde nám byl popsán kompletní
postup při odbavování pasažérů, každý
si musel projít scannerem. Po přistání
pravidelné linky z Prahy jsme si letadlo
prohlédli zblízka. Poté jsme navštívili stanici letištních hasičů, kde jsme viděli jejich speciální techniku. Když jsme si vše
prohlédli, tak nás autobusem provezli po
celé přistávací ploše, na které kvůli nám
rozsvítili všechna navigační světla. Závěrem byla návštěva haly, ve které probíhá
údržba letadel.
Zdeněk Valíček

RANČ NA PALUCHU ÚSPĚŠNÝ
NA ČESKÝCH SHOW
V letošním roce se v České republice konaly poprvé v historii dvě Paint Horse Show. První byla v Ústeckém kraji v obci Hoštce ve dnech 26. - 27.7.2014
pod názvem Czech Summer Paint Horse Show 2014. Rozhodčími byli Nancy
A.Wild z Texasu, USA a Heiko Keuchel z Německa.
Karolinský Ranč na Paluchu zde nesměl chybět a byl opět mimořádně
úspěšný.

Z Valašska do Čech vyrazili dva čtyřnozí reprezentanti. Prvním byl plemenný
hřebec Gamblers Mr Zip a jeho prvorozený potomek, roční valach RJ Good Mr
Zip. RJ na svých vůbec prvních závodech
podal mimořádný výkon hodný profesionála a ne zelenáče. Z deseti startů proměnil devět ve vítězství a jedno druhé místo.
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

champion. K tomu ještě přidali 2x druhé
místo, 2x čtvrté místo a 2x páté místo.
Druhou show byla Czech Paint Horse
Show 2014, která se konala v Čeladné ve
dnech 9. - 10. 8. 2014. Rozhodčími byli

V osmi startech ho převedla Natka Šuláková a závodní premiéru si s RJ odbyla
i Renata Křenková.
Jiří Orság na show předváděl hřebce
Gamblers Mr Zipa a podařilo se jim taky
zabodovat ve všech osmi startech. Zvítězili ve Western pleasure a druhé místo
obsadili v Haltru, kde získali titul Reserve
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pro změnu Charlene Carter z Tennesee,
USA a Johanna Vorraber z Rakouska.
Na tuto show jsme se vydali s již
osvědčenou dvojicí otce a syna. RJ Good
Mr Zip navázal na své úspěchy z minula a získal další cenné body. Obsadil 3x
první místo, 3x druhé místo a 2x třetí místo. Velmi nás potěšilo, že se této
show zúčastnili další dva potomci našeho hřebce Gamblers Mr Zipa, kteří také

předvedli skvělé výkony a obsadili první
místa ve svých třídách.
Gamblers Mr Zip si vedl ještě o něco
lépe než na první show. Vybojoval dva
tituly Reserve champion, titul Grand
champion a ještě pěkné umístění v disciplínách pod sedlem a to 2x druhé místo
a 3x čtvrté místo.
Těmito skvělými výsledky se oba naši
svěřenci nominovali na mistrovství Evropy.

RANČ NA PALUCHU
NA EVROPĚ OPĚT
ZLATÝ
Od pondělí 1. 9. 2014 do soboty 6. 9. 2014 se v německém Kreuthu konal Evropský šampionát koní plemene paint horse. Tohoto svátku strakatých koní
se zúčastnili zástupci téměř ze všech evropských států. Na pravidla disciplín
v show dohlíželo pět rozhodčích, kteří přiletěli z kolébky westernu, Spojených
států amerických.
Mezi českými reprezentanty byli
i dva zástupci z karolinského Ranče na
Paluchu.
Roční valach RJ Good Mr Zip se
představil hned v pěti disciplínách.
V první disciplíně s názvem Longe
Line amater, kde se hodnotí jak exteriér
koně, tak jeho chody a vhodnost koně
pro jezdecké disciplíny. Jiří Orság s RJ
předvedli velmi dobrý výkon a obsadili
stříbrnou příčku. Další start byl ve stejné disciplíně s tím rozdílem, že se jednalo o kategorii open (možnost startu
profesionálů a trenérů), tudíž větší počet kvalitnějších soupeřů. Naše dvojice
předvedla ještě lepší výkon než v prvním startu a získala bronzovou medaili
a titul druhý vicemistr Evropy.
Třetí v pořadí byl In hand trail open.
V tomto závodě musí kůň se svým vodičem překonat přesně vymezenou trať
mezi překážkami - kavaletami a musí
splnit předepsané úkoly, např.: otevření,
projití a zavření branky, přejití můstku,
couvání ve vymezeném úzkém prostoru
atd. Jiří Orság s RJ předvedl stoprocentní výkon, který všech pět rozhodčích
ocenilo prvním místem - zlatou medailí, titulem Mistr Evropy, a tak poprvé
v letošním roce nad německou arénou
zazněla česká hymna.
Čtvrtý start byl opět v in-hand trailu,
ale amatér. Valach opět předvedl sou8

středěný výkon a i druhé zlato se stěhovalo do Karolinky. Poslední start byl
v disciplině Halter a znovu z toho byla
zlatá medaile.
Hřebec Gamblers Mr Zip se přestavil
ve třech disciplínách a ve všech se dostal do TOP 10.
Nejprve startoval v disciplíně Halter, kde obsadil 7. místo. Další dvě
disciplíny byly jezdecké. První z nich
Western pleasure byla obsazena dvace-

ti pěti nejlepšími jezdci a koňmi z celé
Evropy. Mezi soupeři se neztratili ani
Jiří se Zipem a v prvním startu obsadili pěkné 8. místo. Ve druhé disciplíně Western pleasure junior se ještě
zlepšili a nakonec z toho bylo krásné
5. místo.
„Celkově máme velkou radost, že se
nám opět povedlo získat evropské tituly
a o to víc, že se jedná o valacha odchovaného u nás na ranči. Zároveň je to již
čtvrtý kůň, který dokázal zabodovat na
Evropském šampionátu barevných koní
a snad ještě větší radost máme z pátého
místa našeho plemeníka v pleasure.“

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Společné foto:
1. řada zleva: Pavel Horák, Jiří Ptáček, Ondra
Horák, Vladimír Křupala, Jakub Křenek.
2. řada zleva: Adam Krabica, Iva Orságová,
Roman Křenek, Jindřiška Jochcová a trenér Vladislav
Bambušek.

Družstvo:
Zleva Ondra Horák, Jakub Křenek, Vladimír
Křupala a Jiří Ptáček

ŠACHOVÉ OKÉNKO
V měsíci říjnu začal nový ročník šachových soutěží regionu Vsetín. Karolinka
má v regionální soutěži dvě družstva. Družstvo A je složeno ze starších hráčů
a družstvo B tvoří naši mládežníci, doplnění o svého trenéra a V. Rapanta. Po
odehrání tří kol mají družstva tyto výsledky: A 7 bodů a B 0 bodů, kdy za vítězství jsou 3 body a za remízu 1 bod.
Dne 8.11.2014 byl zahájen ve Francově ké soutěže, který se skládá ze čtyř turnaLhotě již VIII. ročník šachové mládežnic- jů. V tomto turnaji dosáhli hráči těchto

ZVONICE SOLÁŇ

Koncert Fleir

4. 10.2014 Vernisáž výstavy František
Peňáz
V sobotu 4. října 2014 se na Soláni
sešlo více jak šedesát milovníků výtvarného umění při zahájení autorské
výstavy akademického malíře Františka Peňáze, mistra kreseb a barevných kytic. Velké barevné obrazy kytic
upoutaly každého návštěvníka galerie
na Soláni stejně jako kresby míst, které
vtáhnou do minulosti a dokumentují
mizející lidovou architekturu. Nechyběly ani obrazy s duchovně orientovanou tematikou, které se autor dlouhá
léta věnoval, když se podílel na výtvarné výzdobě kostelů.
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

9.11.2014 Svatomartinský vinš Josefu
Lažovi
Oslavu 75 narozenin valašského
zpěváka a vypravěče Josefa Laži jsme
připravili na sobotu 9. listopadu 2014.
Koncertem provázel Jan Rokyta ml.,
s jehož otcem oslavenec dlouhé roky
spolupracoval. Večer se nesl v duchu
vzpomínek na Lažovu bohatou hudební a pěveckou kariéru. Povídání střídaly
valašské písničky a vládla zde příjemná
atmosféra. Mezi gratulanty nechyběli
Pavel Ptáček, Vojtěch Goláň, Karel Petružela, Ludmila Vašková, Klára Obručová, Michaela Bařinová, Lenka Mrlinová, Jan a Jana Zaviačičovi, Štěpán
Pospíšil a CM Soláň.
15.11.2014 Čaj o páté
Ve spolupráci s Lidovou konzervatoří a Muzickou školou v Ostravě zazněly
v pořadu “Koleda je ve Vanoce…“ málo
známe valašské, lašské a slezské koledy
a vánoční lidová poezie. Účinkovali žáci
z pěvecké třídy Drahomíry Míčkové, která také celým pořadem provázela.

výsledků: Kategorie H-10 z celkového
počtu 32 hráčů - 7. místo Vladimír Křupala, 10. místo Jakub Křenek a 32. místo
Petr Křupala, který byl na svém prvním
turnaji a ve věku 6-ti let byl nejmladším
účastníkem. Za jeho statečný výkon mu
patří uznání. V kategorii H-13 z celkového počtu 36 hráčů - 5. místo Jirka Ptáček
a 33. místo Roman Křenek.
26.11.2014 se uskutečnil VIII. ročník
soutěže čtyřčlenných družstev základních
a středních škol pro r. 2014. V kategorii
A 1.-5. třída ZŠ se umístilo družstvo ZŠ
Karolinka na 4. místě z celkového počtu
11-ti družstev. V kategorii B 6.-9. třída ZŠ
se umístilo družstvo ZŠ Karolinka na 12.
místě z celkového počtu 13-ti družstev.
Od nového školního roku začal šachový kroužek i v mateřské školce, kde je
dosud osm adeptů na šachového mistra.
Mezi nimi je i jedna dívenka, která sice již
chodí do 1. třídy, ale začíná jako začátečník. Zatím mají všichni velkou chuť učit
se šachovému umění.
Všem šachistům přejí šťastné a veselé Vánoce a v roce 2015 mnoho zdraví
a hodně pohody u šachovnice.
Vladislav Bambušek

29.11.2014 Výstava zuberské výšivky a dřevořezby
Sourozenecká výstava Jany Juřicové
a Ladislava Bělunka nazvaná Vyšívání
jehlou a dlátem
byla první částí sobotního programu.
Je to již druhá společná výstava výšivek
tří generací vyšívaček zuberské výšivky,
kterou doplňují unikátní dřevořezby. Výstava potrvá do 14. ledna 2015.
Druhou částí sobotního programu byl
koncert Flair, což je nově vzniklé seskupení, v němž pod vedením Jana Rokyty
mladšího působí zpěvačka Klára Obručová, houslista Petr Vala, violista Jiří Pospěch, kontrabasista Lukáš Švajda a klarinetista Igor Františák.

Výstava krajky a dřevořezby

9

ČINNOST SPCCH
V ROCE 2014
Základní organizace Karolinka má
nyní 121 členů, včetně těch z Nového
Hrozenkova a Velkých Karlovic. Naše
setkání míváme ve Valašském národním
divadle, které nám propůjčuje p. starostka Marie Chovanečková. Obdarovává nás
taky vstupenkami do divadla a patří jí
velké poděkování. V průběhu našich akcí
se při chvilce času zastaví jak paní starostka tak i místostarostové. Mají radost, že
i důchodci se umí bavit a nás to moc těší.
Letošní rok byla na akce bohatý. Začínali jsme končinovou zábavou, dále to
bylo výroční setkání, Den matek, výlet na
kolech, zájezd Teplice nad Bečvou, koncert manželů Osíčkových z TV Šlágru,
zájezd Lednice a sklípek u Osíčků, Mikulášská besídka s vystoupením souboru
Karlovjanky a koncem roku vánoční koncert Dua Jamaha. Úspěšnost jakékoliv organizace záleží na spolupráci vedení a výboru. Naši členové absolvují rekondiční
pobyty, které organizuje předsedkyně OV
Mgr. Marta Václavíková. Letos byli v Luhačovicích 4 členové z naší organizace.
Jelikož jsme organizace nezisková, žádáme o finanční příspěvky. V letošním
roce nám přispělo město Karolinka částkou 5000 Kč a částkou 3000 Kč na autobus. Městys Nový Hrozenkov přispěl částkou 500 Kč. Za vše moc děkujeme. Jelikož
tyto částky nepokrývají naše výdaje, oslovili jsme i sponzory. Za peněžité a věcné
dary do tomboly bychom chtěli poděko-

Sklárna Karolinka si Vás dovoluje pozvat
na tradiční

vat zejména PharmDr. Haně Ptáčkové,
p. Mileně Gáškové, p. Jiřímu Morávkovi
(Crystalex CZ s.r.o.), uzenářství Chodura, p. Jílkovi, mistrovi J. Hartingerovi,
p. Divínovi, p. Havlišovi, p. Burdovi (elektro), p. J. Koňaříkovi (domácí potřeby),
p. Škorňákové (Oriflame), p. Holišové
(drogerie), p. Korytářové (kadeřnictví),
p. Šnajdrové (kadeřnictví), p. Kořenkové
(kosmetika), p. Matyščákové, p. Šulákové
(květinářství), p. Horákovi (sklenářství),
čerpací stanici Silmet, Večerce a Informačnímu centru.
Poděkování patří i našemu členovi
M. Trebulovi za hudbu a pěkné písničky.
Ludmila Bitalová

Duo Jamaha

(u autobusové zastávky UP závody)


WZKsE1DOBA
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Začátek v 19.30
K tanci hraje skupina

LIF OLOMOUC
Vstupenky si můžete rezervovat
u paní Langrové (604 600 102)
Jste srdečně zváni.

HLEDÁM CHATU, CHALUPU.
ZA NABÍDKY DĚKUJI.
TEL: 737 95 32 95

<KEd<d͗ĚĞŶĂ<ŽĐĨĞůĚŽǀĄ ĚƌĞƐĂ͗Budova MT Forest, s.r.o.
dĞůĞĨŽŶ͗775381170 Halenkov 683, 756 03 HALENKOV







který se bude konat dne
21. 02. 2014
ve Valašském národním divadle.

KOUPÍM LES NAD 1 HA, SOLIDNÍ JEDNÁNÍ. CENU RESPEKTUJI.
TEL: 732 210 288

<\E/ds1W/<jZE







SKLÁŘSKÝ PLES

 WŽŶĚĢůş͗ϭϮ͗ϬϬ–ϭϴ͗ϬϬ
jƚĞƌǉ͗ϴ͗ϬϬ–ϭϲ͗ϬϬ

^ƚƎĞĚĂ͗ϭϮ͗ϬϬ–ϭϴ͗ϬϬ

ƚǀƌƚĞŬ͗W/<jZ–ƉŽƵǌĞŶĂŽďũĞĚŶĄǀŬƵ

WĄƚĞŬ͗ϴ͗ϬϬ–ϭϲ͗ϬϬ
Mimo pracovní dobu dle domluvy

Pozvánka
Myslivecké sdružení ,,Přehrada“ Karolinka
Vás srdečně zve na tradiční

MYSLIVECKÝ PLES
který se uskuteční dne
31. ledna 2015
Samozřejmostí jsou jako každoročně dvě
hudby, dobré jídlo a pití i bohatá tombola.
Kontakt: Petr Jaroš, mobil 603275658
Oldřich Pavelka

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

ŠEST VALAŠSKÝCH SKI AREÁLŮ
NABÍDNE OD LETOŠNÍ ZIMY
SPOLEČNÝ SKIPAS
VELKÉ KARLOVICE - Lyžaři se letos ve
Zlínském kraji dočkají významné novinky.
Šest lyžařských areálů v Beskydech a Javorníkách, v oblasti kolem Velkých Karlovic na
Valašsku, spojilo síly a od letošní zimy nabídne návštěvníkům společný skipas, jenž
je obvyklou a oblíbenou součástí nabídky
velkých lyžařských středisek po celé Evropě.
Projekt podpořený ROP Střední Morava propojí ski areály Razula, Machůzky,
Kyčerka a Jezerné ve Velkých Karlovicích,
areál Karolinka v sousedním stejnojmenném městě a blízké Ski centrum Kohútka.
Areály budou vystupovat pod zastřešujícím názvem Skiregion Valašsko. Ten dohromady představuje bezmála 20 kilometrů sjezdovek na 20 přepravních zařízeních.
„Věříme, že tato novinka zatraktivní možnosti zimního vyžití na Valašsku
a ocení ji nejen pravidelní hosté, kteří po
ní již delší dobu volali, ale že také přilákáme nové návštěvníky. Společný skipas
nabídne pestrý výběr sjezdovek různé délky a náročnosti, lyžaři mohou za jedny
peníze navštěvovat během pobytu různá
místa a trávit tak každý den nebo třeba

SOCIÁLNÍ
REHABILITACE
Od 1. 12. 2014 poskytuje Charita Nový
Hrozenkov občanům novou sociální službu
s názvem „Lávka – Sociální rehabilitace“.
Projekt je určen pro takovou skupinu
lidí, kteří se potřebují naučit žít s trvalým
zdravotním omezením či jinými obtížemi
a v praktickém životě překonávat některé nepříznivé dopady tohoto omezení.
Chtějí zůstat v místě, které si vybrali pro
svůj život a v okruhu osob, v rámci kterého svůj život chtějí prožít.
Ve službě jde převážně o nácvik a podporu při různorodých činnostech, vedení
uživatelů ke všem aktivitám směřujícím
k dosažení lepší samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.
Kontakt:
Vedoucí služby: Marcela Cholevíková,
DiS., tel. 733 685 408
Místo poskytování služby: Zdravotní
středisko Karolinka, Vsetínská 71
Ing. Danuše Martinková
ředitelka Charity Nový Hrozenkov
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i půlden někde jinde. Cena skipasu bude
výhodnější, než kdyby si host koupil každý
den jednodenní skipas v jiném středisku,“
uvedl Luboš Sušila ze Ski areálu Razula,
jednatel obecně prospěšné společnosti
Valašsko, která celý projekt zastřešuje.
Společné skipasy budou v prodeji od
třídenní varianty. Hosté si je budou moci
zakoupit nejen na pokladnách ski areálů,
ale také v některých okolních hotelech.
Na kratší období budou ski areály i nadále nabízet kratší časové jízdenky, které
ale budou platit pouze pro jejich vlastní
sjezdovky. „Ceník společných skipasů ještě
v současné době dolaďujeme, zveřejníme
ho v nejbližší době,“ doplnil Luboš Sušila.
Jednotlivá střediska jsou dobře dopravně
dostupná a jsou od sebe vzdálena od 5 do
20 minut cesty autem. „Do budoucna budeme usilovat například o propojení zúčastněných středisek skibusem, zapojení dalších
lyžařských areálů a o rozšíření spolupráce
Typ skipasu
3 DNY
4 DNY
4 DNY ZE 6
5 DNŮ
5 DNŮ ZE 7
6 DNŮ ZE SEZÓNY
12 DNŮ ZE SEZÓNY

mimo zimní období,“ dodal Luboš Sušila.
Oblast Skiregionu Valašsko patří tradičně k nejvyhledávanějším zimním destinacím v České republice. Vyniká neporušenou
přírodou CHKO Beskydy a mimořádně čistým ovzduším a kromě lyžařských areálů je
bohatá také na množství upravovaných běžeckých stop – běžkaři zde mají k dispozici
přes 90 kilometrů v údolí i na hřebenech
hor. Oblast si získala v poslední době velkou oblibu i díky novým wellness centrům,
hospůdkám s kvalitní krajovou gastronomií
a dalším doprovodným službám pro trávení volného času.
Skiregion Valašsko tvoří:
Ski centrum Kohútka www.kohutka.cz
Ski areál Razula (Velké Karlovice)
www.razula.cz
Ski areál Jezerné (Velké Karlovice)
www.penziontabacka.cz
Ski areál Synot – Kyčerka (Velké Karlovice) www.skiarealkycerka.cz
Ski areál Machůzky (Velké Karlovice)
www.skiarealmachuzky.cz
Skiareál Karolinka (Karolinka) www.
skikarolinka.cz

hlavní sezóna (5.1.-15.3.2015)
1 100 Kč / 850 Kč
1 450 Kč / 1 100 Kč
1 550 Kč / 1 150 Kč
1 700 Kč / 1 300 Kč
1 730 Kč / 1 330 Kč
1 900 Kč / 1 300 Kč
3 000 Kč / 2 300 Kč

vedlejší sezóna
890 Kč / 680 Kč
1 150 Kč / 890 Kč
1 250 Kč / 920 Kč
1 380 Kč / 1 100 Kč
1 450 Kč / 1 150 Kč
1 900 Kč / 1 300 Kč
3 000 Kč / 2 300 Kč

Milí přátelé,
opět po roce začínáme s přípravou na Tříkrálovou sbírku.
Je mi ctí poděkovat Vám za loňský výtěžek, který činil neuvěřitelných 546 115,00 Kč.
Byl využit na udržení provozu Denního stacionáře pro seniory a také na projekt sociální
rehabilitace Lávka a Úvod do sociálního podnikání (úklidová firma) a v neposlední řadě na
přímou pomoc. V loňském roce se podařilo
poskytnout pomoc třem rodinám.
Velké poděkování patří rovněž koledníkům,
dobrovolníkům a asistentům, kteří rok co rok
obětavě s ochotou věnují sbírce svůj čas.
Záměrem pro rok 2015 je využít výtěžek
Tříkrálové sbírky na nový projekt sociální rehabilitace Lávka.
Tak jako v minulých letech budeme pamatovat s určitou částkou i na ty, kteří se dostanou
do nepříznivé situace. Termín konání Tříkrálové sbírky je stanoven na 9.-11.1.2015.
Těšíme se na setkání s Vámi. Za Vaši štědrost děkujeme.
Jménem Charity Svaté rodiny
Daria Exnerová
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KALENDÁŘ AKCÍ
KAROLINKA
31.12. 2014
23. 1.
31. 1.
21. 2.
7. 3.
28. 3.
29. 3.
16. 4.
12.5.

Divadelní představení „Milada“
II. Benefiční večer složek IZS
Myslivecký ples
Sklářský ples
Divadelní představení „S nebo bez?“
Divadelní představení „Ani spolu, ani bez sebe“
Divadelní představení „Byt na inzerát“
Divadelní představení „Mikulášovy patálie“
Divadelní představení „Shirley Valentine“

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

ZVONICE SOLÁŇ
10. 1.
17. 1.
14. 3.
5. 4.

Novoroční koncert
Výstava obrazů ak. malíře Luďka Majera
František Segrado - výstava plastik
Neděle velikonoční

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
15. 1.
7. 2.
14. 2.
20.–21. 3.
4.–6. 4.

Za půlnočním sluncem do Laponska
Masopust
Retroples
Josefský jarmark
Velikonoce na Valašsku

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

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
10. 1.
15. 1.
17. 1.
30. 1.–1. 2.
13. 2.
15. 2.
20. 2.
1. 3.–30. 6.
7. 3.
17. 3.–31. 3.
20. 3.
27. 3.

Valašský bál
Dřevohrátky - řemeslné odpoledne
Vševalašský bál
Zvěřinové hody
Masný a potravinářský jarmark
Sklářské kouzlení
Zámecký ples
Výstava historických cukráren
Košt slivovice
Velikonoce na zámku
Částečné zatmění slunce
Velikonoční jarmark

Více informací k těmto akcím TIC Valašské Meziříčí,
www.kzvalmez.cz / www.info-vm.cz , tel.: 605 733 274

Více informací k akcím v Informačním centru Zvonice
Soláň nebo na www.zvonice.eu; tel.: 604 824 274
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Mnoho pracovních
i osobních úspěchů
v novém roce přeje
redakční rada
městského čtvrtletníku
Mgr. Bohumila Václavíková,
Ing. Irena Šálková,
Michal Zbranek

Redakce upozorňuje čtenáře, dopisovatele, inzerenty a všechny, kteří by chtěli obohatit příští číslo čtvrtletníku
„KAROLINKA, naše město na Valašsku“, že jeho uzávěrka je 13. března 2015.

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