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pěvně věřím, že se podařilo stabilizovat covidovou situaci a že 
nás čekají příjemnější dny v rozvolněném režimu. Konečně se 
opět můžeme setkávat a užívat si sociální kontakt. Máme před 
sebou léto, které snad slibuje tak vytouženou společnou 
dovolenou s rodinou a přáteli. Chtěla bych poděkovat Vám 
všem za úsilí, které vkládáte do zmírnění důsledků pandemie. 
   Přeji Vám za sebe i vedení města včetně kolektivu pracov- 
níků, abyste načerpali dostatek sluníčka, které nás snad létem 
bude provázet, dále pak pozitivní energii a optimismus. Ať se 
máme už jen lépe.
                            Marie Chovanečková, starostka

ZÍSKANÉ DOTAČNÍ PROJEKTY V MĚSÍCI ČERVNU 2021 
PRO TENTO ROK, REALIZACE MOŽNÁ I V ROCE 2022:

Město účtuje o provozu zubní ordinace (mimo rozpočet)                  
v hospodářské činnosti na oddělených analytických účtech.            
K 31.12.2020 byly vykázány náklady 62.700.042,35 Kč, výnosy 
71.007.843,01 Kč v hlavní činnosti a náklady 2.347.102,69 Kč, 
výnosy 2.050.498,96 Kč v hospodářské činnosti. Výsledek 
hospodaření za obě činnosti činí k uvedenému datu 8.011.196,93 Kč.

Oprava MK – ulice: Nábřežní, Pod Paluchem, Mexická,           
U Řadovky – celkové náklady projektu 7 203 591 Kč, dotace          
5 536 328 Kč.

Karolinka – Parkoviště a odstavné plochy u ZŠ - Celkové 
náklady   3 007 227  Kč,  dotace 2 310 873 Kč, tj. 80% ze 
způsobilých výdajů.

                              Marie Chovanečková, starostka

Dopravní terminál v Karolince – získána dotace z MMR ve výši    
13 858 062,39 Kč. Projekt je před soutěží, cena rozpočtovaná cca 
17,5 mil. Kč.  Realizace bude probíhat v letošním roce.

Karolinka – Rekonstrukce víceúčelového hřiště - Celkové 
náklady projektu 1 306 428 Kč, dotace 954 692 Kč, tj. 80% ze 
způsobilých výdajů

REALIZOVANÉ PROJEKTY V ROCE 2021:

Karolinka – workout + parkour hřiště – projekt je realizován        
Na Horebečví u fotbalového hřiště, celková cena smlouvy o dílo 
realizační firmy Enuma Elis s.r.o., Praha je 1 889 025,40 Kč, z toho 
přiznaná dotace je 1 322 317 Kč. / Ceny jsou vč. DPH /.

Oprava MK v ulici Pod Horů – Karolinka - vysoutěžená cena je       
1 266 495 Kč vč. DPH,  realizace 06-11/2021.  Dotace ze SFŽP ČR. 

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA KAROLINKY

                                        Ing. Irena Šálková, účetní

(Sociální bydlení, Hřiště ZŠ, Revitalizace zeleně, Skatepark); 
měsíční splátka 136 000 Kč
·ČS a.s. č.ú. 430091459/0800 9.920.000,-  Kč 

ZŮSTATKY NESPLACENÝCH ÚVĚRŮ K 31.12.2020:

·ČNB č.ú.  2006-2926851/0710 379,53 Kč

·ČS a.s. č.ú. 317790469/0800 9.736.000,- Kč

·ČNB č.ú.  34534-2926851/0710 404,84 Kč

(Kotelny-dofinancování); měsíční splátka 77 500 Kč

(Zbrojnice); měsíční splátka 167 000 Kč
·ČS a.s. č.ú. 317382449/0800 3.126.979,88 Kč 

·ČSOB č.ú.  264325618/0300  99.419,79 Kč
·ČS a.s. č.ú. 1765308319/0800 3.161.340,46Kč

·ČNB č.ú.  94-2926851/0710 5.136.040,95Kč

·ČS a.s. č.ú. 317529439/0800 3.365.589,93 Kč
(Kotelny); měsíční splátka 210 000 Kč

Celkem má zůstatek finančních prostředků ZBÚ k datu 
31.12.2020 hodnotu 8.397.585,57 Kč.

·ČS a.s. č.ú.  495200169/0800 0,- Kč 
(Modernizace učeben, most Sokolovna)

Zůstatky finančních prostředků na běžných účtech                    
k  31.12.2020:

Návrh na pořízení změny územního plánu Karolinka (ÚP 
Karolinka) je možné podávat prostřednictvím formuláře, který je    
k dispozici na webových stránkách města v sekci Městský úřad – 
Formuláře nebo v kanceláři č. 204 MěÚ Karolinka u paní 
Hrnčiříkové. Uzávěrka návrhů na pořízení další změny ÚP 
Karolinka je 31.12.2021. Žádost o pořízení změny ÚP Karolinka 
následně schválí Rada MK a o pořízení změny ÚP Karolinka 
rozhodne Zastupitelstvo MK.

KAROLINSKÝ
ZPRAVODAJ

Číslo 1/2021 - ČERVEN 2021

KAROLINSKÝKAROLINSKÝ

ážení a milí spoluobčané,

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO SENIORY
U3V pod záštitou VŠB-TU Ostrava zahájí

akademický rok 2021\2022 v polovině října.

Program Moderní senior se bude těšit Vaší
přízni již v září.

                                                                    vedení města
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NOVÝ MĚSTSKÝ
INFORMAČNÍ SYSTÉM

NOVÁ POSILA PRO ZUBNÍ AMBULANCI V KAROLINCE - aktualizace 5/2021

   Během letních měsíců dojde ve městě k instalaci nového 
informačního systému. Po letech chaotického značení 
usnadní orientaci v našem městě turistům i místním. Vybraný 
systém je tvořen sedmi samostatnými sloupky, na kterých 
budou v patrech místěny jednotlivé směrovky. Některé 
směrovky budou umístěny i na sloupy veřejného osvětlení. 
Směrovek je přes padesát a obsahují text, příslušný piktogram 
a vzdálenost v metrech. Doufám, že se nové značení bude líbit 
a vydrží i případné nájezdy vandalů.

                                         Bc. Oldřich Škorňák, místostarosta 

                                      Bc. Oldřich Škorňák, místostarosta

  V posledním vydání Zpravodaje jsme vás informovali          
o získání posily pro naši zubní ambulanci, kterou provozuje 
Město Karolinka. Vzhledem k problémům se zajištěním 
dostupnosti stomatologické péče, se kterou se potýkají ostatní 
obce a menší města v zemi, jsme velmi rádi, že se nám 
podařilo najít způsob, jak tyto potíže vyřešit. Od července 
dochází tedy k očekávané „výměně stráží“ a nastupuje nová 
paní doktorka, MDDr. Tkadlecová Kateřina. Věřím, že spolu 
se sestřičkou, paní Silvií Varyšovou, vytvoří kvalitní 
profesionální tým. Byl bych rád, aby se jí u nás ve městě líbilo. 
Nám, jako potencionálním pacientům, přeji, abychom jejich 
služeb museli využívat co nejméně. 
  Tímto bychom chtěli končící paní doktorce, MUDr. 
Alexandře Brücknerové, velmi poděkovat za její služby pro 
naše občany a popřát jí pevné zdraví v dalším životě. Paní 
doktorka byla naším motorem při rozjezdu zubní ordinace, 
inspirovala nás v interiérech a vybavením zdravotnickými 
přístroji a materiálem. Za její nadšení a přístup jí  touto 
formou vyjadřujeme obdiv a poděkování. 

I.C.E. KARTA, známá taky jako seniorská obálka

   Nově ji strčíte do kapsy a obsahuje informace i o očkování. I.C.E. karta či seniorská obálka bezmála tři roky 
pomáhá nejen seniorům v situacích ohrožení zdraví nebo života v jejich domácím prostředí. V případě potřeby pak 
pomůže složkám IZS urychlit záchranu života. Pro naše záchranáře je I.C.E. karta jednoznačně přínosem, rychle se 
tak dostanou k aktuálním informacím o zdravotním stavu pacienta, což pochopitelně usnadní jejich zákrok na místě 
u pacienta. Od uživatelů navíc máme zpětnou vazbu, že už samotná přítomnost karty v jejich domácnosti jim přináší 
klid a psychickou pohodu. Berou to tak, že správně vyplněný tiskopis bude v případě poskytnutí přednemocniční 
péče významnou pomocí a může urychlit případnou léčbu a transport pacienta do vhodného cílového zařízení          
k další péči. Ne všichni máme doma aktuální výpis ze své zdravotnické dokumentace nebo poslední propouštěcí 
zprávu z nemocnice. Velmi často pak při výjezdu záchranné služby nemůžeme od pacienta či jeho rodiny získat 
potřebné informace, týkající se nemocí, užívaných léků, alergií či nově i očkování či prodělání nemoci Covid-19.

    Původně jsme zvažovali o vložení obou verzí do tohoto vydání Zpravodaje, nicméně by mohlo dojít ke ztrátě mini verze. Proto vkládáme 
do Zpravodaje pouze klasickou I.C.E. kartu a její mini verze bude k dispozici na podatelně Městského úřadu a v Informačním centru. Nově 
se pokusím přímo distribuovat obě verze k cílovým skupinám obyvatel našeho města.           Bc. Oldřich Škorňák, místostarosta, záchranář

   Jak jsme již psali v minulých vydáních Zpravodaje, i všichni občané Karolinky mají možnost získat svou I.C.E. kartu včetně plastové 
obálky s magnetem, a to na podatelně Městského úřadu či Informačním centru. Nyní jde do světa i kapesní verze tiskopisu. Takzvaná 
„I.C.E. karta Mini“ se díky svým rozměrům necelých 8×10 centimetrů hravě vejde do vaší peněženky či kapsy. Kdokoliv, ať již senior, 
člověk se zdravotním postižením či omezením nebo řidič, ji tak může mít neustále při sobě. Obě verze, ať již klasická formátu A4 určená do 
domácnosti, nebo i verze mini jsou aktuálně navíc vybaveny informacemi o očkování majitele. Klasická verze karty je upravená i graficky. 
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REKONSTRUKCE ZASTÁVKY KAROLINKA

Zastávka získala bezbariérový přístup za 13,5 mil. Kč .
Děkujeme tímto Správě železniční dopravy - oblastnímu 
ředitelství Olomouc za rekonstrukci tohoto nástupiště. 
Splňuje jednak bezpečnostní prvky, ale především nám 
zkrášlilo danou lokalitu a zpříjemnilo cestujícím jízdu 
vlakem.                                               vedení města, starostka

CANISTERAPIE

Přání, aby ,,Corona“ byla opět jen pivo, aby slovo ,,pozitivní“ 
zase znamenalo něco skvělého, aby se ,,testy“ dělaly zase jen 
ve škole, aby se ,,izolace“ dělala jen na starých domech, aby 
se ,,maska“ nosila jen na karneval, abychom si ,,odstup“ 
udržovali jen od zlého a ne od sebe navzájem !!
 
                                                                      Dujková Pavlína 

Přeji  Vám i  čtyřnohým členům Vaší rodiny, abyste ve zdraví 
prošli i takovými krizemi, jako je pandemie koronavir .

   Vážení čtenáři Zpravodaje ,
všechny aktivity byly zastaveny, přeloženy či zrušeny            
z důvodu nařízení vlády a šířící se pandemie. Děti přestaly 
chodit do škol a i mateřinek, tak i naše aktivity s celým týmem 
nadace Podaných rukou  a Canisterapie byla zmrazena pro 
veřejnost. Informace se začaly podávat pouze telefonicky, 
emailem a  taktéž formou on-line setkání s vysíláním přes 
Google Meet . 

Co jsme jediné absolvovali, bylo reklamní  focení našich 
pejsků Benžiho a Elsy,  a to pro společnosti  RASCO a Super 
Zoo.
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ZUŠ KAROLINKA V DOBĚ COVIDOVÉ

  Hudebníci také nezaháleli a první koncert s názvem 
"Mladí cimbalisté zkouší podium" proběhl v rámci          
14. ročníku Mezinárodního festivalu cimbálu ve Valašském 
Meziříčí ve druhé polovině měsíce května. Vystoupili na 
něm začínající cimbalisté ze základních uměleckých škol          
z Rožnova pod Radhoštěm, Zlína, Kopřivnice, Karolinky   
a Bystřice pod Hostýnem. V podání malých cimbalistů 
zazněly lidové písně i skladby klasické a populární. Ze 
Základní umělecké školy v Karolince se představily 
Rozálie Vašutová s písní Dallam és kísseret (Sándor 
Szokolay) a Markéta Petřeková se skladbou River Flows in 

  Druhé pololetí školního roku 2020/2021 v ZUŠ Karolinka   
bylo nesmírně náročné jak pro učitele, tak pro žáky i jejich 
rodiče. Všichni učitelé se snažili vyučovat nejrůznějšími 
způsoby a neustále jsme doufali, že se situace zklidní          
a zlepší. 

  Ihned jsme využili příležitosti a po domluvě s p. ředitelkou 
Soňou Kollandovou z karlovského muzea jsme se rozhodli 
uspořádat výstavu prací žáků výtvarného oboru s názvem 
„DOMA“.  Ano – je složena z prací žáků, které vytvořili 
během dálkové výuky.  Výstava začala bez vernisáže 
29.května a potrvá do 22. června 2021. Za instalaci patří dík 
všem vyučujícím výtvarného oboru a hlavně Vás, rodiče, 
na ni srdečně zveme. 

 Snažili jsme se i v této nelehké situaci udělat malou 
výstavku prací žáků výtvarného oboru na Hovězí a v Ka-
rolince, která se skládala  z tvorby  během lockdownu. To 
se nám podařilo.

  Rádi bychom ještě uskutečnili 23. června 2021 výstavu      
v Informačním centru v Karolince. Dále uvidíme, zda se 
podaří nějaké malé akce tanečního či literárně 
dramatického oboru.

 Po desátém dubnu začaly fungovat hudební obory a všichni 
se těšili, že zanedlouho snad bude následovat i výuka 
skupinová. Bohužel trvalo ještě měsíc, než  mohli nastoupit 
do školy žáci ve skupinkách do deseti.

  Začátkem dubna začala svítat naděje, že by do školy mohli 
nastoupit alespoň žáci hudebních oborů. Někdy v té době 
jsme zažili  milé překvapení – to když přišel balík a my 
vůbec netušili, od koho je. Když jsme ho otevřeli, byly tam 
diplomy a ceny z pěvecké soutěže „Stonavská Barborka“, 
která se uskutečnila on-line na přelomu listopadu                
a prosince minulého roku a celá řada žáků ze třídy p. uč. 
Martiny Havlové ml. se této soutěže zúčastnila. Co to 
obnášelo?  Opravdu kvalitně natočit v sále školy celkem 
deset pěveckých videí  a  odeslat je do soutěže. Odměna 
přišla  až začátkem  dubna 2021 a všichni žáci měli velikou 
radost. Zároveň to pro nás byla malá předzvěst, že se snad 
začíná blýskat na lepší časy.

You (YIRUMA), obě žákyně jsou ze třídy p .uč. Anežky 
Tkáčové. Pokud situace dovolí, rádi bychom uskutečnili 
během června několik malých komorních absolventských  
koncertů.
  Potěšující zprávou také je, že se čtyři žáci dostali na střední 
umělecké školy.

                                                       ředitelka ZUŠ Karolinka
                                                       Martina Havlová

  Co říci na závěr? 

 Z výtvarného oboru úspěšně složili přijímací zkoušky 
Ondřej Horák ze třídy Heleny Frydrychové a Kamila 
Kalusová ze třídy MgA. Marie Samek Poláškové.                  
Na konzervatoř jsou přijati Aneta Morávková (kontrabas) 
ze třídy Martina Václavíka a Jan Tuček (tanec) ze třídy 
Alice Veitové.

Velké poděkování patří všem učitelům, žákům, rodičům      
i zřizovateli za vstřícnost a spolupráci po celou tuto 
nelehkou dobu.

 Uplynulý školní rok dokonale prověřil každého z nás. 
Naším největším přáním je, abychom v tom příštím školním 
roce mohli už konečně v klidu vyučovat a vykonávat svoji 
práci, kterou máme všichni moc rádi.
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JSDH  KAROLINKA

Obměna požární techniky u JSDH Karolinka zařazenou do 
kategorie JPO II
   V letošním roce se městu Karolinka podařilo obnovit techniku ve 
výbavě JSDH Karolinka, a to konkrétně automobilovou plošinu. 
Dosavadní plošina na podvozku Tatra 148 byla vyrobena již v roce 
1978, sloužila tedy celkem 43 let. Tato doba byla již velmi znát        
a udržovat ji v provozu tak, aby procházela zkouškami a revizemi, 
bylo již velmi obtížné. Podvozková část již také vyžadovala 
rozsáhlou opravu. Po dlouhém zjišťování a propočítávání variant, 
jak udržet výškovou techniku v Karolince, jsme narazili na možnost 
nákupu starší techniky. Plošinu, kterou se městu podařilo získat      
v loňském roce, vyřazovali hasiči v Holandsku, kde byla nahrazena 
novým strojem. Po obhlídce vozidla a zjištění, co takový převoz     
a přihlášení takovéto techniky obnáší, rada města nakonec 
souhlasila s nákupem.
   Nákup byl realizován prostřednictvím firmy THT Polička s.r.o., 
která je u nás autorizovaným prodejcem a servisem této techniky. 
Rovněž na vozidle provedla požadované úpravy tak, aby splňovaly 
požadavky na zařazení do IZS (každá země má různé požadavky 
např. na barevnou úpravu, výstražná světla, vybavení atd.).
A nyní něco o technice.
   Jedná se o automobilovou plošinu na podvozku Mercedes-benz 
Econic. Nástavbu vyrobila firma Bronto, což je celosvětově známý 
výrobce plošin. Vyrobena byla v roce 2001, kdy byla zakoupena pro 
holandské hasiče ve městě Harlingen, kde sloužila až dosud. Jedná 
se o plošinu s teleskopickým hlavním ramenem a zalamovacím 
druhým ramenem. Tento systém, oproti systému kloubovému, 
který měla původní plošina, umožňuje při stejném výškovém 

   A nyní k financování: Pořízení  příslušenství k plánované plošině   
bylo  realizováno  v roce 2020 z rozpočtu města   z kapitoly pro JPO 
II, určené k tomuto účelu, a to   ve výši 480 000  Kč / vč. DPH 21 % /.  
Samotný  nákup plošiny byl  realizován až v letošním roce ve výši   
1 417 000 Kč /vč. 21 % DPH /, na který nám Zlínský kraj přispěl  
částkou  ve výši 23,33 %  celkových způsobilých výdajů. Prodejem 
původní plošiny jsme získali  částku  ve výši  100  000  Kč. 
Zbývající část  faktury  / kromě prodeje původní plošiny a dotace ze 
Zlínského kraje /  je hrazena  ze schváleného rozpočtu města,  
vyčleněného  pro JPO II v roce 2021.

   Před zařazením k jednotce firma THT Polička provedla úpravy dle 
našich požadavků. Vozidlo bylo přelakováno, byly zhotoveny nové 
polepy a na vozidlo bylo instalováno nové výstražné zařízení 
(majáky). Rovněž byla provedena zástavba námi dodaného 
vybavení (radiostanice, svítilny, armatury, motorová pila…).

dosahu 27 metrů vyšší boční dosah (17 metrů oproti původním 15 
metrům) a mnohem lepší manévrovatelnost. Vyšší je rovněž nosnost 
pracovního koše (400 kg proti původním 240 kg). Plošina umožňuje 
rovněž vykonávat více pohybů najednou, což u staré plošiny nešlo. 
Vyrovnání nástavby do vodorovné polohy před započetím práce 
vykonává systém plošiny automaticky. Jedná se o požární plošinu, 
je tedy vybavena rozvodem požární vody do pracovního koše, kde je 
možnost použít elektronicky ovládanou lafetovou proudnici (vodní 
dělo), hadici na navijáku, nebo připojit standardní hadicové vedení. 
Plošina je rovněž vybavena adaptérem pro připevnění záchranných 
nosítek v pracovním koši pro záchranu zraněných osob z výšek. 

  Doufáme, že pořízená technika bude dobře a dlouho sloužit ve 
prospěch města a občanů.                    Zdeněk Valíček, velitel JPO II

ÚKLID STANOVNICE 

    Opět i letos ozdobil stanovnickou zbrojnici máj.

   1. května zorganizovali členové SDH Stanovnice akci pod 
názvem ,,Ukliďme si Stanovnici", do které se zapojili jak sami 
členové, tak i několik místních obyvatel.

           Mgr. Kristýna Orságová, náměstek starosty SDH Stanovnice                                                             vedení města, starostka

    Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se úklidu 
zúčastnili. Je velmi hezké, že v takto náročné době se najdou 
lidé, kterým záleží na našem životním prostředí a zpříjemnění 
života v dané lokalitě. Velmi si toho vážíme. 
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MALOVANÉ PUTOVNÍ KAMÍNKY

    Našli jste namalovaný podepsaný kamínek?
   Kamínek si můžete nechat pro radost nebo vzít někam na 
výlet či položit na jiné místo. Pokud máte facebook, vyfoťte 
kamínek z obou stran a fotografie spolu s opsaným psč            
z kamínku vložte do Fb skupiny Kamínky. Zde jej pomocí 
lupy může vyhledat případný autor.

   Možná už se vám stalo, že jste někde na výletě, a nebo jen tak 
na procházce našli malovaný kamínek a nevěděli, co s ním. 
Vypadá to, že zde byl položen právě pro vás…

  Nahlédneme nejprve hluboko do historie. Stáří nejstarší 
známé jeskynní malby je datováno nejméně na 43 900 let. 
Byla objevena teprve před pár lety na indonéském ostrově 
Sulawesi. Malba zachycuje lov zvířat. Ztvárnění příběhu patří 
k evolučnímu vývoji lidstva a schopnosti vyprávět, tedy          
i k rozvoji řeči. Za vůbec nejstarší umělecké dílo vytvořené 
lidskou rukou je považován 73 000 let starý shluk červených 
čar na kousku kamene objeveného v jihoafrické jeskyni.
   V novověké historii víme o kamíncích, které malovali lidé 
třeba před 30-40 lety, mnohdy jde o rodinné památky. První 
zmínky o putovních kamínkách jsme zaznamenali                 
v souvislosti se skauty, kteří přibližně před 25 lety malovali 
kamínky, označovali je názvem oddílu a nechávali              
pro radost ostatním na různých místech.
   Facebooková skupina Kamínky byla založena v lednu 2020. 
Vzorem byly rakouská skupina Stoaroas, britská skupina 
Love on the rocks UK a několik dalších. Skupiny se odkazují 
na aktivity v USA, kde jsme vypátrali pravděpodobně 
původní projekt The Kindness Rocks. Megan Murphy, 
zakladatelka projektu, začala v roce 2015 nechávat vzkazy     
a inspirativní slova na kamínkách na pláži Cape Cod v USA, 
kde je lidé mohli najít. Mottem projektu je krásná myšlenka: 
"Jedna zpráva ve správný okamžik dokáže člověku změnit 
den, pohled na svět i celý život.".
  Projekt se rozšířil do mnoha míst po celých Spojených 
státech amerických i do zahraničí. V Evropě je to třeba Velká 
Británie, Švýcarsko, Německo, Rakousko, Slovensko a řada 
dalších. Drobně se liší v pojetí, ale v principu je spojuje stejná 
myšlenka - udělat někomu radost a třeba i změnit den             
k lepšímu.
Jedná se tedy o celorepublikovou hru, do které je nyní 

    Jak a kdy vznikla tato aktivita?

   Jakmile kamínky zaschnou, můžete se vydat na procházku a 
najít jim nějaké pěkné, viditelné a bezpečné místo ve vašem 
okolí.
   Při ukládání myslete na bezpečnost nálezců i na to, aby se při 
sbírání kamínků neponičila příroda či kulturní památky.

                               ( čerpáno ze souborů fb skupiny Kaminky)

Děkujeme a přejeme spousty radosti nejen s kamínky.
                               

zapojeno kolem 330 tis. Čechů. Chcete také dělat něco jen 
tak pro radost nebo udělat radost někomu dalšímu?

Kamínky, akrylové barvy a akrylový lak na zafixování.

Jak kamínky označit?
Ze zadní strany kamínky popíšete logem Facebooku (bílé 
písmeno „f“ v modrém poli), názvem skupiny KAMÍNKY     
a vaším PSČ bez mezer - takové rodné číslo vašeho kamínku. 
Můžete přidat svou značku.
Co s kamínky dále?

Do začátku potřebujete:

Kamínky očistíte a namalujete obrázek. Inspiraci můžete 
hledat všude kolem sebe.

Zalakujete cca dvěma vrstvami laku, aby kamínky vydržely 
venkovní podmínky.

Skupina se zapojila i k propagaci sbírky proti rakovině, 
když v nynější době nemohla probíhat tradičním 
způsobem - Namalujete sbírkovou kytičku, nebo přímo 
měsíček lékařský, kterým je sbírková kytička 
inspirována, případně jinou žlutou či oranžovou květinu 
se zelenými lístky. Obrázek doplňte o adresu webové 
stránky sbírky cdpr.cz a přidejte text proti rakovině nebo 
Kamínky proti rakovině.                            Petra Křupalová
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CHARITA NOVÝ HROZENKOV

PRVNÍ JARNÍ VÝLET NA SVATÝ HOSTÝN

    Navštívili jsme také Kapli Panny Marie LaSalettské, o které 
málokdo ví, a to už se pomalu blížila hodina odjezdu.  Cestou 
zpátky jsme si zazpívali několik písniček a těšili se z nových 
zážitků.

8. července 2021 Buchlovice- Výstava Fuchsií
20. července 2021 Turzovka- poutní výlet

Nízkopodlažní autobus můžeme zapůjčit na výlety 
vícečlenným skupinám seniorům, hendikepovaným osobám, 
rodinám s dětmi nebo i jiným.  Kam s autobusem vyrazíte je 
už jen na vás.  Inspiraci na výlety s naším autobusem a 
podrobnější informace vám může poskytnout vedoucí 
sociální dopravy Jana Němečková na telefonu 734 875 592  
nebo emailu jana.nemeckova@charita.nhrozenkov.cz      (eč)

Nabídka výletů na mesíc červenec:

  Charitní autobus Hroch po nekonečné dlouhé době 
odstartoval sezónu výletů. Kam jinam by měla směřovat jeho 
“první“ cesta než na Svatý Hostýn. Poutní cesta našeho 
autobusu začala 20. května ve Velkých Karlovicích, tam byl 
ještě poloprázdný. V Hovězí, kde byla jeho poslední zastávka, 
už se autobusem rozléhal hlahol poutníků. Z poloprázdného 
autobusu se stal rázem autobus plný. Počasí nám vyšlo           
a z deštivého rána se začalo pomalu klubat slunce. K bazilice 
Nanebevzetí Panny Marie jsme dorazili kolem deváté hodiny 
a vydali jsme se dovnitř na mši. Tu sloužil páter Stuchlý. Poté 
jsme se každý na vlastní pěst porozhlídli po kopci. Navštívili 
jsme otevřené krámky, nakoupili oplatky, zašli si pro 
zázračnou uzdravující vodu. Někteří z nás se vydali na druhou 
mši, jiní si zašli na kávu a zákusek, nebo se slunili na 
lavičkách pod bazilikou. Prostě každý zde strávil čas podle 
své libosti.

CHARITA NOVÝ HROZENKOV

SOCIÁLNÍ DOPRAVA MA
NOVÝ FACEBOOK!

Nenechte si ujít žádné novinky!
Na facebookových stránkách

Sociální dopravy Nový Hrozenkov
najdete foto z výletů, termíny dalších
a všechny ostatní aktuální informace,

které se týkají sociální dopravy.
Sledujte naše cesty.  @socialnidoprava

V CHARITĚ NOVÝ HROZENKOV OBNOVUJEME 
VOZOVÝ  PARK
Mít kvalitní vozový park je pro práci pečovatelek a 
zdravotních sestřiček v terénu velmi důležité. Navíc bez aut se 
do vzdálených údolí jen tak snadno nedostanete. Tomu 
odpovídají i ujeté kilometry všech charitních aut. Pro 
zajímavost, pokud byste jezdili každý třetí den z Nového 
Hrozenkova do Říma a zpět, vyšlo by to s najetými kilometry 
úplně nastejno. Proto je třeba auta neustále obnovovat. 
Modernizace vozového parku probíhá právě v letošním roce.

Realizací projektu jsme schopni nahradit velmi opotřebovaná 
vozidla Škoda Fabia z roku 2001 a Fiat Panda z roku 2005, 
jejichž údržba a neustálé opravy jsou neudržitelné. Doplnili 
jsme zároveň chybějící kapacitu automobilů pro Charitní 
pečovatelskou službu a Osobní asistenci.

K nákupu vozidel došlo na konci dubna díky výzvě Místní 
akční skupiny Valašsko-Horní Vsacko. Projekt „Charita 
Nový Hrozenkov – Auty na valašské kopce a samoty“ je 
spolufinancován Evropskou unií. Spoluúčast Charity Nový 
Hrozenkov tvoří 5 % z uznatelných výdajů. Tyto finance 
musíme zajistit prostřednictvím darů. Padesát tisíc korun 
budeme mít pokryto díky grantovému programu Skupiny 
MONETA. Zbývá dofinancovat necelých 60 tisíc Kč.

Výběrové řízení vyhrála společnost Simcar, proto se 
valašskými údolími začnou prohánět čtyři nová auta Suzuki 
Ignis. Tato vozidla obsahují moderní prvky aktivní i pasivní 
bezpečnosti, jsou spolehlivá a provozně méně nákladná. Díky 
nim, budeme schopni zajistit péči pro více klientů a naše 
pracovnice se budou cítit na cestách bezpečněji než                
v opotřebovaných vozidlech. Teď už jen auta slavnostně 
požehnat, vyřídit administrativní a účetní záležitosti a 
budeme mít hotovo!                                                           (eč)
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KDYŽ MÍSTO RADOSTI ZŮSTÁVÁ PRÁZDNO…

„Na svoji bolest a ztrátu nemusí nikdo zůstat sám“ 

  Očekávání děťátka je ve většině případů velmi krásné 
období, kdy se celá rodina těší na nového člena. Je to čas 
radosti          a naděje.  Bohužel naše osudové cesty jsou 
křivolaké.  Občas se stane, že v průběhu těhotenství je rodině 
sdělena životu limitující vada nebo vážné postižení miminka a 
těhotenství musí být ukončeno. Někdy rodiče přichází           
o děťátko krátce po porodu. Místo nového společného začátku 
přijde konec. V mnohých případech bývá ztráta spíše 
bagatelizována. Odborný personál ani příbuzní někdy sami 
nevědí, jak se zachovat, jak podat pomocnou ruku těm, kteří 
prožívají bolest a prázdnotu.  Ztráta děťátka je pro všechny 
velmi náročným obdobím a zaslouží si uznání a respektování 
všech zúčastněných. 

· dlouhodobé doprovázení, doprovod při porodu, který je 
spojen se ztrátou děťátka

   Díky spolupráci s organizací Dítě v srdci máme v poradně    
k dispozici „memoryboxy“. Tyto boxy obsahují spoustu věcí, 
které mohou rodičům pomoci se rozloučit se zemřelým 
děťátkem. Někdy se rodiče k upomínkám dokážou vrátit až po 
měsících nebo letech, ale i přesto jsou tyto vzpomínky 

„Nikoho nesmíme soudit, nevíme, co stálo právě za takovým 
rozhodnutím.“
  Největší tabu, které mohou ženy zažívat, jsou dodnes 
samovolné potraty a zamlklá těhotenství. Těmi si projde ročně 
více než 14 tisíc žen. Často ztráta v takové chvíli nebývá 
akceptována jako plnohodnotná. Ženy se musí mnohdy sami 
potýkat s bolestí, kterou si v sobě nesou velmi dlouho, někdy   
i po celý život. Ztráty miminka ve vyšším stupni těhotenství 
nebo krátce po porodu se ročně týká asi pětiset žen. Značné 
číslo tvoří i umělé potraty, které také ve většině případů 
znamenají pro ženu i blízké potřebu se se ztrátou vyrovnat, 
což nemusí být vždy lehké. Zde uvedeme, jako příklad zcela 
anonymní projekt Nesoudíme, Pomáháme – Hnutí pro život. 

   Poradna Sv. Rity mimo jiné nabízí právě oporu rodinám       
a ostatním příbuzným, kteří se musí vyrovnat s potratem nebo 
perinatální ztrátou, tedy ztrátou děťátka v období před 
porodem, nebo krátce po něm.

   V České republice je hned několik projektů a sdružení, které 
nabízejí podporu. Jen namátkou jmenujeme projekt Prázdná 
kolébka nebo perinatální hospic Dítě v srdci, se kterým 
poradna sv. Rity spolupracuje. Inspirace pro nás je i v za-
hraničí, kde mají rodiče větší možnost podílet se na péči o dítě 
po ztrátě. Našim společným cílem by mohlo být, aby týmy 
porodnic uměly a mohly umožnit důstojně se rozloučit           
s dítětem, bez ohledu toho, jak maličké je. Dát rodičům 
možnost si zvolit rituál rozloučení. Naneštěstí ne vždy je 
rodičům možnost rozloučení nabídnuta. Sami rodiče uvádějí 
nemožnost se rozloučit jako nejčastější bolest, kterou si 
nesou.

    Poradna je v oblasti ztráty dítěte k dispozici všem :
· v individuální podpoře a pomoci, v případě, že se žena 
nebo pár připravují na takto náročný porod
· poskytujeme podporu a poradenství při obtížných 
rozhodnutích v průběhu těhotenství, při vrozených 
vývojových vadách aj.
· provázení během ztráty v těhotenství nebo krátce po 
porodu, podpora při vyrovnání se se ztrátou

· poskytnutí kontaktů na jiné odborníky, kteří mohou 
pomoci

Tel.: 739 726 109
poradna@nhrozenkov.charita.cz

důležitou součástí jejich života.  Naše práce v poradně se 
odvíjí od toho, na co se rodiče a maminka cítí. Někdo 
potřebuje, abychom dohlédli, že se s jejich děťátkem bude 
zacházet s láskou a důstojností. Občas potřebují pomoci se 
ztrátou vnoučka prarodiče, nebo samotní otcové, ti také 
potřebují nalézt bezpečné místo, protože sami nemají s kým 
sdílet svou bolest. Některé rodiny potřebují poradit, jak sdělit 
smrt miminka jeho sourozencům. Na svoji bolest a ztrátu 
nemusí nikdo zůstat sám.

“...Nežila pouze jedenáct dní. Byla naživu devět měsíců a 
jedenáct dní.“ - otec holčičky s trisomnií 18, která zemřela 
jedenáctý den po porodu

Porada sv. Rity má certifikovaného poradce
   Naše poradna má certifikovanou poradkyni pro 
doprovázení, která se specializuje mimo jiné i na perinatální 
ztrátu. „V rámci doprovázení jsem narazila na ženy, pro které 
bylo velmi náročné projít si ztrátou miminka během 
těhotenství. Taková ztráta má svá specifika, rozhodla jsem se 
proto projít odborným vzděláváním. Případů perinatální 
ztráty sice není mnoho, ale bylo pro mě důležité, aby i rodiče  
v naší oblasti se mohli na někoho obrátit. Pokud nenacházejí 
pomoc a pochopení v porodnicích nebo u zdravotnického 
personálu,“ popisuje Lenka V. svoji motivaci k tomu stát se 
poradcem v této oblasti. „Vždy mám obrovskou radost, když 
vidím, jak daleko v doprovázení jsou specializovaná 
pracoviště, která mají miminka v péči krátce po porodu. 
Věřím, že všude bude brzo podobná péče i podpora dostupná. 
Rodiny se často svěřují, že od sdělení diagnózy miminka vědí 
jen málo informací.  Proto některé otázky člověka v této 
situaci nenapadnou nebo zůstanou nezodpovězeny. Skutečně 
je jedinou volbou umělý potrat? Co mě čeká, pokud se 
rozhodnu děťátko donosit? Co může znamenat takové 
rozhodnutí, vystihují slova, která zveřejnilo Dítě v srdci na 
svých stránkách:

   Pro všechny, kteří takovou podporu hledají, tu jsme nejen 
osobně, ale i telefonicky nebo emailem. 

Lenka Vráželová
Certifikovaný poradce pro doprovázení a pozůstalé
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INZERCE
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INZERCE

Prodej přebytků
drůbežího masa
z volného chovu

 
Kuřata, krůty, kačeny, husokačeny, husy

Krmeno obilím, šrotem, senem, bramborami,
kopřivami, trávou.

Maso zpracovávám v den objednávky
- oškubané, očištěné, mohu i přivézt k Vám. 

Objednávky na tel. č. 728 096 251 
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Tel.: +420 739 322 851    e-mail: ic@mukarolinka.cz
Písemné příspěvky zasílejte na Informační centrum Karolinka
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PLÁNOVANÉ AKCE V KAROLINCE 2021

Vážení  obèané,  milí  ètenáøi,
pøejeme  Vám  krásné  léto  plné  slunce  a  usmìvavých  tváøí.

Prožijte  léto,  které  bude  dle  Vašich  pøedstav.

 2. 7 a 4. 7. EFISAN SKIROLL CLASSICS závod na kolečkových lyžích
 10. 7. Karolinské kantrování

 31. 7. Zavolej mi do klubu

 28. 8. Ukončení prázdnin – country

 17. 7. Předpouťová zábava
 18. 7. Církevní pouť Karolinka

 4.9. Dětský sportovní den - areál restaurace U Vleku
                                                                                                                                                                        Změna programu vyhrazena

 6. 8. a 7. 8. Valachy Man

 31. 7. Rockové odpoledne

 28. 8. Naděje a legendy

 21. 8. Memoriál Oldřicha Křivého

redakèní  rada  Zpravodaje
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