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KAROLINKA
Vážení a milí spoluobčané,

rok se nám přehoupl do  nejočekáva-
nějšího období, a  to období dovolených 
a  prázdnin. Je tu vytoužené léto, které 
bylo vždy symbolem pohody, odpočinku 
a  nových dobrodružství. Přejeme Vám, 
aby to letošní léto vyšlo k  Vaší spokoje-
nosti a splnění všech Vašich představ, aby 
počasí přispělo k načerpání sil a energie 
pro celý další rok. To Vám přeji nejen já, 
ale i všichni pracovníci úřadu.
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Projekt na nový náhradní zdroj 
el. energie

V  současné době probíhá výběrové 
řízení na náhradní zdroj elektrické ener-
gie pro budovu městského úřadu. Je to 
projekt, který byl obhájen ve  spolupráci 
s  partnery ze Slovenské republiky z  mi-
kroprojektu Region Bílé Karpaty. Tento 
náhradní zdroj v  případě potřeby bude 
sloužit pro městský úřad, Zdravotnickou 
záchrannou službu, Policii ČR, Úřad prá-
ce, Českou spořitelnu a  Českou poštu. 
Budova slouží v  rámci IZS / integrova-
ného záchranného systému / jako zázemí 
pro tyto složky. Hodnota projektu je cca 
750 000,00 Kč bez DPH. Mimo náhradní-
ho zdroje jsou z  projektu pořízeny digi-
tální vysílačky - 2 vysílačky Matry ruční, 
1 vysílačka Matra vozidlová a 1 vysílačka 
Matra základnová. Jedná se o  vysílačky, 
které používá IZS a jsou naladěny na stej-
nou frekvenci. Dále mobilní agregát – 
určený pro slovenského partnera a note-
book. Realizace tohoto projektu rovněž 
do konce letošního roku. 

Zateplení budovy městského 
úřadu

V  minulém čtvrtletníku jsme Vás 
ve  stručnosti informovali o  podání pro-
jektu na  zateplení budovy městského 
úřadu. Tento projekt vyšel, takže se bu-
dova po 30 letech dočká nejen zateplení, 
ale i výměny oken a obkladů. Týká se to 
celé budovy včetně části České spořitelny, 
Policie ČR, České pošty i  Úřadu práce. 
Veškeré změny související se vzhledem 
budovy jsou konzultovány s  ing.  arch. 
Sošťákem. Nyní probíhá výběrové řízení 
na  dodavatele s  předpokladem zahájení 
prací v září 2013. Realizace musí být do-
končena do konce letošního roku. Před-

Přehled o  projektech zrealizovaných 
ve  spolupráci se Slovenskou republikou 
naleznete na  webových stránkách www.
karolinka.cz v   pravé dolní části hlavní 
stránky.
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Podání trestního oznámení

Ve věci podání trestního oznámení na 
neznámého pachatele sděluji, že jsme ne-
poskytli žádné podklady k článkům, kte-
ré jsou zveřejňovány v tisku. Nejedná se o 
žádné politické jiskření na radnici.

Vzhledem k  probíhajícímu soudní-
mu řízení, které ještě není pravomocně 
ukončené, Vám nemůžeme poskytnout 
podrobnější informace. Po ukončení 
soudního řízení a po nabytí právní moci 
soudem vydaného usnesení v  této věci 
Vás budeme neprodleně informovat.
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Upozornění pro občany
Upozorňujeme tímto občany, kteří 

parkují auta na zelené ploše, např. ul. Ná-
břežní, že tato věc pro opakované upozor-
nění bude řešena ve  spolupráci s  Policií 
ČR. Je běžnou praxí, že na zpevněné plo-
še, která je určena na parkování, jsou vol-
ná parkovací místa a  auta jsou zaparko-
vána na zelené ploše. Žádáme Vás tímto 
o  dodržování Obecně závazné vyhlášky 
č. 4/1998 o  udržování čistoty a  pořádku 
na území města Karolinky, článek 4 odst. 
6. Děkujeme za pochopení.

V  druhé polovině měsíce července 
bude zahájena stavba nového mostu přes 
řeku Bečvu do údolí Bzové a přeložka sil-
nice II/487 v  návaznosti na  tuto stavbu. 
Přibližně ve stejnou dobu bude zahájena 
rekonstrukce mostu přes potok Stanovni-
ca a komunikace, která navazuje na tento 
most ve směru na Vsetín po čerpací sta-
nici PHM. Tyto stavby jsou fi nancovány 
Ředitelstvím silnic Zlínského kraje z Re-
gionálního operačního programu. Město 
pak zafi nancuje propojení části cyklo-
stezky a  nové zastávky při stavbě mostu 
Bzové, prostor před kostelem a  opravy 
chodníku v rámci druhé akce.

První část je fi nancována z dotace, dru-
há část zatím z rozpočtu města. V rámci 

prováděných prací na obou stavbách do-
jde k omezení dopravy a pohybu chodců. 
Prosíme tímto občany o toleranci a trpě-
livost při možných komplikacích v  prů-
běhu výstavby. Věříme, že výsledné dílo 
pak přispěje ke  zlepšení dopravy a  bez-
pečnosti v daných lokalitách. 
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Vzpomínkový akt u památníku 
na Jaseníkové

U příležitosti osvobození Karolinky se 
konal 30. dubna 2013 vzpomínkový akt 
na oběti z druhé světové války u památní-
ku na Jaseníkové. Účastníci akce si smut-
nou událost z konce druhé světové války 
připomněli nejen tichou vzpomínkou, ale 
také položením kytice a zapálením svíčky.

Svatojánský oheň
Slavnost letního slunovratu znamená 

uctění slunce a vítání léta. Magické rituá-
ly svatojánské noci sice již upadly v zapo-
mnění, tradici zapalovaní svatojánských 
ohňů se však lidé snaží obnovit. Kdysi 
se věřilo, že pálení ohňů pomůže slunci 
získat sílu, kterou od  21. června začíná 
ztrácet. Lidé věřili, že svým teplem a svět-

Setkání na Ztracenci 
V neděli 12. 5. 2013 se u památníku Tři kříže na Ztracenci na česko-slovenském 

pomezí uskutečnilo tradiční setkání Čechů a Slováků. Všichni si společně připomněli 
68. výročí konce 2. světové války.

 Počasí letošnímu turistickému výšlapu rozhodně nepřálo, i přesto se však v 11:00 
hodin uskutečnila ofi ciální část setkání - vzpomínka na oběti války a položení věnců 
za zvuku hymny obou národů. I letos se opékaly špekáčky, ochutnávaly frgály, sloven-
ský sýr a slivovice, jak je při setkání přátel z obou stran hranice zvykem.

pokládaná cena projektu je cca 5,5 mil. 
Kč bez DPH, 60 % je hrazeno z  dotace, 
40 % je spoluúčast města. Akce bude re-
alizována investičním úvěrem na  danou 
akci.

V  letošním roce bychom chtěli podat 
žádost na  zateplení budovy a  výměnu 
oken zdravotnického střediska s realizací 
v příštím roce.
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lem mají svatojánské ohně moc ochraňo-
vat od všeho zlého. A tak se i v Karolince 
v  neděli 23. června rozhořel za  dopro-
vodu hudební skupiny Grassband oheň, 
na  kterém si všichni přítomní mohli 
opéct špekáčky.

Děkujeme všem, kteří se přišli na  ob-
novení této tradice podívat a také hasičům 
města Karolinky, kteří vatru postavili. 
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V průběhu tří let budou vybudovány další 
čtyři nové satelitní výjezdové základny (pro 
oblast Morkovice – Slížany, oblast Buchlo-
vicka, oblast Slušovicka a oblast Květné – 
Strání a Starého Hrozenkova), které umožní 
optimální poskytování přednemocniční ne-
odkladné péče. 

ZZS ZK je příspěvkovou organizací zříze-
nou Zlínským krajem, který její provoz hradí 
v rozsahu cca 60%. Zbývajících 40% nákladů 
je kryto úhradami od zdravotních pojišťoven.  

Zdravotnická záchranná služba je posky-
tovaná pacientovi (zraněnému, nemocnému, 
postiženému) v místě události a během jeho 
přepravy k cílovému poskytovateli akutní 
lůžkové péče (nemocnice, traumacentrum, 
popáleninové centrum apod.).

Důvodem k výjezdu posádky ZZS jsou 
situace, kdy osobám hrozí závažné postiže-
ní jejich zdraví nebo jsou v přímém ohrože-
ní života. V praxi to znamená náhle vzniklé 
onemocnění, úraz nebo jiné zhoršení zdra-
votního stavu, které působí prohlubování 
chorobných změn, jež mohou vést bez nepro-
dleného poskytnutí odborné pomoci ke vzni-
ku dlouhodobých nebo trvalých následků, 
případně až k náhlé smrti pacienta. Dále to 
může být náhle vzniklá intenzivní bolest, či 
náhle vzniklé změny chování a jednání po-
stiženého ohrožující zdraví nebo život jeho 
samého nebo jiných osob.

ZZS si přivoláte vytočením bezplatného 
čísla tísňového volání 155. Pracovník zdra-

votnického operačního střediska vyhodnotí 
na základě získaných informací naléhavost 
tísňového volání a rozhodne o řešení situace 
a vyslání výjezdové skupiny. 

Operátor podle závažnosti tísňového volá-
ní vyšle některou z výjezdových skupin:
– Rychlá lékařská pomoc (RLP) – výjezdo-
vou skupinu tvoří lékař, zdravotnický zá-
chranář a řidič-záchranář,
– Rychlá zdravotnická pomoc (RZP) – výjez-
dovou skupinu tvoří zdravotnický záchranář 
a řidič-záchranář,
– Rendez-Vous systém (RV), nebo také ví-
ceúrovňový setkávací systém, který funguje 
na principu setkávání dvou typů výjezdových 
skupin v místě zásahu. Jednu výjezdovou 
skupinu tvoří posádka RV (lékař a záchranář) 
v plně vybaveném terénním nebo osobním 
vozidle. Druhou posádkou je RZP v sanit-
ním vozidle, které je uzpůsobeno pro převoz 
postiženého do nemocnice. Na místo udá-
losti vyjíždí obvykle obě posádky z různých 
míst najednou nebo postupně.  Setkávají se 
na místě události. Výhodou tohoto systému 
je fl exibilita lékaře, který po ošetření jednoho 
pacienta může ihned odjet k dalšímu pacien-
tovi. Lékař tak není vázaný pouze k jedné sa-
nitce. Tento systém je již využíván ve Zlíně, 
Otrokovicích, Slavičíně a Uherském Hradi-
šti. Postupně jej budeme zavádět i do ostat-
ních oblastí našeho kraje.
 – Letecká záchranná služba (LZS) – skupi-
nu tvoří lékař a zdravotnický záchranář. Pilot 

vrtulníku se na poskytování zdravotní péče 
nepodílí. V případě potřeby našemu kraji po-
skytuje LZS sousedící kraje.

Dne 5. 3. letošního roku byla přesunuta 
do zcela nové výjezdové základny v Karolin-
ce výjezdová skupina RZP z Nového Hrozen-
kova. Důvodem bylo nevyhovující zázemí 
nezbytné pro činnost zdravotnické záchranné 
služby a také potřeba vysunout výjezdovou 
základnu více do údolí, a tím se přiblížit 
pacientům. Pominout nelze ani optimální 
koncentraci všech tří základních složek in-
tegrovaného záchranné systému do jednoho 
prostoru. 

ZZS ZK tak získala do užívání moderní 
pracoviště s vytápěným garážovým stáním 
pro dvě sanitky, umožňující stálé napájení 
sanitek ze sítě, jejich mytí, úklid a dezinfek-
ci vybavení po výjezdu. Nově máme také 
sklad pro hromadné neštěstí, sklad s léky 
a zdravotnickým materiálem, místnost 
pro biologický odpad z výjezdů, pracovnu 
a kvalitní sociální zázemí pro sloužící zá-
chranáře.  

Výjezdová skupina RZP funguje v Karo-
lince nepřetržitě 24 hodin ve složení zdravot-
nický záchranář (minimálně vyšší odborné 
vzdělání, většina záchranářů však má vyso-
koškolské vzdělání) a řidič záchranář. Výjez-
dová skupina pracuje samostatně, v rozsahu 
kompetencí daných zákonem a prováděcími 
právními předpisy a poskytuje pacientům 
velmi kvalitní zdravotní péči. V případě po-
třeby konzultují závažný nebo zhoršující se 
stav pacienta telefonicky nebo vysílačkou se 
sloužícím lékařem, který indikuje další léky 
či postupy. Pacient je následně transportován 
do nemocnice. V závažných případech do-
chází k předání do péče přivolané posádky 
RLP (s lékařem), která vyjíždí ze Vsetína, 
nebo letecké záchranné službě.

Ročně uskutečníme téměř 1 000 výjezdů 
od Huslenek až po Velké Karlovice. Počet 
výjezdů výrazně narůstá v období zimní i let-
ní sezóny (lyžaři, turisti, cyklisté, klienti ho-
telů a horských středisek).

Při volání na tísňovou linku 155 (pokud 
nemáte signál nebo SIM kartu, volejte 112) 
je důležité se uklidnit. Pokud nejste schopni 
se v dané situaci soustředit, nechte se radě-
ji vést při hovoru operátorem a odpovídejte 
na jeho cílené dotazy. Vždy uveďte, CO SE 
STALO (dopravní nehoda, pád cyklisty, úraz 
na stavbě, bolest na hrudníku, nemůže dý-
chat, křeče, zkolaboval, bezvědomí, apod.), 
PŘESNÉ MÍSTO UDÁLOSTI (nejlépe 

ZÁCHRANKA V KAROLINCE
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje p. o. (ZZS ZK) poskytuje 

na území o rozloze 3 964 km2 s více než 596 000 obyvateli přednemocniční neod-
kladnou péči osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení 
života. Poskytování neodkladné zdravotní péče nepřetržitě zajišťuje 27 výjez-
dových skupin aktuálně rozmístěných ve 13. výjezdových základnách.
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Město Karolinka
Vás srdečně zve na slavnostní vernisáž výstavy

Slovácko & Valašsko
Zdeňka Hudečka

Vernisáž se uskuteční
v sobotu 13. července 2013 v 17:00 hod.

v zasedací místnosti MěÚ v Karolince.
Součástí vernisáže bude prezentace a prodej autorských arttisků folklorní i volné tvorby. 

Výstava potrvá do 18. 8. 2013.

V sobotu 13. července bude zahájena 
výstava Slovácko & Valašsko z díla Zdeň-
ka Hudečka, malíře a grafi ka z Uherského 
Ostrohu, jehož tvorba se pohybuje mezi re-
alitou a subjektivním pocitem v poloze poe-
tického sdělení nálady.

Zdeněk Hudeček se narodil 21. ledna 
1938 v Uherském Ostrohu. V letech 1953 
až 1957 studoval na Umělecko-průmyslo-
vé škole v Uherském Hradišti u profesorů 
Vladimíra Hrocha, Jana Blažka a Karla Ho-
fmana. Po absolvování školy byl několik 
let zaměstnán v podniku Výstavnictví Zlín 
(pobočka Brněnských veletrhů). V roce 
1967 nastoupil do funkce samostatného vý-
tvarníka Fatra Napajedla, kde později až do 
října 1996 pracoval jako vedoucí výtvarník 
propagace a reklamy. Poté se již cele věno-
val malování.

Poprvé se výrazněji představil v roce 
1966 na kolektivní výstavě a o dva roky 
později na Salonu 68 v Domě umění ve 
Zlíně. Doposud připravil na 40 autorských 

celou adresu), POČET POSTIŽENÝCH, 
ÚDAJE O POSTIŽENÉM (celé jméno, při-
bližný věk). Hovor ukončuje operátor ZZS. 
Telefonní přístroj si pokud možno ponechejte 
u sebe pro případ, že se s Vámi operátor nebo 
záchranáři ze sanitky budou chtít spojit. Ni-
kam zbytečně nevolejte a vyčkejte příjezdu 
záchranářů. 

Pokud se zdravotní stav pacienta zhoršu-
je, opět volejte 155. Operátor Vám poradí jak 
poskytovat pomoc. Nezapomínejte, že kva-
litní první pomoc můžete poskytnout i vy, 
pokud si necháte poradit našimi operátory, 
kteří Vás povedou odbornými instrukcemi. 

U závažných stavů, jako je například zá-
stava dýchání a krevního oběhu, může Vámi 
poskytovaná první pomoc na místě události 
zachránit postiženému život. Přitom často 
stačí tak málo. Zavolat na tísňovou linku 155 
a do příjezdu záchranářů dělat to, co vám radí 
operátor.

Při poskytování první pomoci prosím 
dbejte i na osobní bezpečnost. Pozor je tře-
ba dávat na elektrický proud. Při ošetřování 
otevřených ran používejte ochranné rukavice 
(např. z autolékárničky) nebo improvizovaně 
neporušený igelitový sáček na ruce apod. 

Pokud stav pacienta není kritický a máte 
čas, je důležité připravit pro záchranáře se-
znam užívaných léků, poslední lékařské 
zprávy z nemocnice a také osobní doklady 
(občanský průkaz a průkaz zdravotní pojiš-
ťovny).

Pro občany připravujeme školení v prv-
ní pomoci, dny otevřených dveří s ukázkou 
práce celého integrovaného záchranného 
systému (ZZS, Hasiči, Policie). V květnu 
již proběhl ukázkový den pro žáky základní 
a mateřské školy.

Závěrem si dovoluji spoluobčany požádat, 
aby práci ZZS ZK v Karolince nezaměňova-
li s lékařskou pohotovostní službou (LPS). 
K takové činnosti není výjezdová základna 
vybavena ani materiálem ani potřebnými 
léky. S nezávažnými stavy, jako je kašel, 
rýma, zvýšená teplota, zakousnuté klíště 
a podobně je potřeba navštívit nejbližší pra-
coviště LPS pro dospělé nebo děti, které se 
nacházejí v budově polikliniky ve Vsetíně. 
Ordinační hodiny jsou ve všední den 17- 20 
hodin, o sobotách, nedělích a svátcích od 8 
do 20 hodin. Případně můžete volat na číslo 
LPS Vsetín 571 818 580.

Závěrem děkuji vedení města Karolinka 
za učebnicový příklad spolupráce, vstřícnosti 
a ochoty.

Autor příspěvku a foto: Bc. Oldřich Škorňák
Příspěvek schválil a doplnil: JUDr. Josef Valenta, ředitel
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o.

výstav, převážně na jihovýchodní Moravě, 
často se zúčastňuje kolektivních výstav. Vý-
stava v Karolince je jeho sedmou prezentací 
na Vsetínsku.

V prvních letech tvorby se Zdeňka Hu-
dečka lehce dotkly vlivy surrealismu a 
imaginativních proudů, často jej inspiro-
valy pobyty v zahraničí, ale již od počátku 
převládala v jeho práci tvorba vycházející 
z reality, ale ozvláštněna imaginací, sněním, 
něhou a hledáním krásy.

Zdeněk Hudeček se zabývá krajinář-
skou te matikou, fi gurálními kompozicemi, 
ale také zátiším. V prvních dvou tématech 
našel sám sebe, svůj osobitý pohled a ná-
zor na svět. Figurální náměty, kde převlá-
dají ženské motivy, pojímá s lehkostí, ta-
juplně, s naznačeným erotickým nábojem. 
V krajině se snaží zachytit v barevných a 
tvarových charakteristikách její proměn-
livost. Žádný z námětů Hudečkových děl 
není pouhým přepisem viděné skutečnosti, 
ale vždy je nápaditým zdůrazněním smys-
lového prožitku. 

Od roku 2007 se Zdeněk Hudeček vra-
cí k rodným kořenům a zpracovává témata 
světa folkloru, nejdříve moravsko-slovác-
kého a později i valašského, i když zůstává 
věrný svým dosavadním tématům. V těch-
to dílech nehledá etnografi cký detail, ale 
nechává se okouzlit bohatostí a pestrostí 
současných projevů (svatba v Novém Hro-
zenkově) tradiční lidové kultury sluncem 
prozářeného veselého Slovácka a trochu za-
dumaného Valašska.

Malíř a grafi k Zdeněk Hudeček není 
vypravěčem příběhů. To, co vidí, obohacené 
vlastní fantazií vypráví sám. V tom je jeho ori-
ginalita. Přijďte se o mých slovech přesvědčit 
do zasedací místnosti Městského úřadu v Ka-
rolince. Výstava potrvá do 18. srpna 2013.

Marie Mikulcová

ZDENĚK HUDEČEK 
V KAROLINCE
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Období čtvrtého čtvrtletí bylo zase bo-
haté, nabité událostmi. Nejdůležitějším 
úkolem školy je vzdělávání dětí. Řada čin-
ností proto směřuje k jeho podpoře pomocí 
názornosti, popřípadě hry.

Tak se třeba v  anglické konverzaci 
na  masopustní úterý smažily palačinky 

ZÁVĚREČNÝ ŠKOLNÍ FINIŠ

místo u nás obvyklých koblihů. Žáci tak 
poznali jeden ze zvyků, tradičních ve Vel-
ké Británii.

Aby se v dnešním hustém silničním pro-
vozu naše děti úspěšně orientovaly a zbyteč-
ně neriskovaly, účastní se čtvrťáci každoroč-
ně kurzu dopravní výchovy. Na dopravním 
hřišti ve Vsetíně absolvovali nejen testy, ale 
i praktické jízdy na kole.

Jak se dá názornost dostat do výuky děje-
pisu? Na to už poněkolikáté odpověděli čle-
nové souboru Pernštejni. Tentokrát žáky za-
vedli do doby Lucemburků na českém trůně. 
Ve  stylizované scénické úpravě si malí od-
vážlivci vyzkoušeli dokonce rytířské souboje.

Učivo fyziky a také chemie doplnili ve spo-
lečném projektu pracovníci dvou hvězdáren 
(z Kysuckého Nového Mesta a z Valašského 
Meziříčí), když poutavě předvedli, jak se vy-
užívá sluneční energie. Obrazový materiál 
zapůjčili škole na několik dnů, v nichž jsme 
si mohli všechny zajímavosti připomenout 
na vystavených panelech.

Vyučování přírodopisu poskytuje množ-
ství možností. Deváťáci umí zpracovat uči-
vo do zajímavých počítačových prezentací. 
Jinou metodou je přinést si domácího maz-
líčka, konkrétně pískomila nebo myšku, 
a výkladem poučit mladší spolužáky, jak se 
to povedlo Markétě s Anetou.

Že je příroda vděčné téma, prokázali 
i účastí ve výtvarné soutěži Příroda očima 
dětí. Jejich práce si prohlédli návštěvníci 
mysliveckých dnů a  Martin Orság dostal 
za  své velmi zdařilé kresby nejen diplom, 
ale i zajímavou encyklopedii o přírodě.

Dny ubíhají, s velkou rychlostí se blíží k prázdninám. Samozřejmě si připome-
neme také poslední čtvrtletí školního roku. O všem, co se ve škole děje, vás vždy 
aktuálně informujeme na webových stránkách www.zskarolinka.cz. Najdete tam 
podrobnosti i fotografi e. Tady je aspoň malá „ochutnávka“.

Družstvo košíkové – dívky Seznámení se záchranným integrovaným systémem

Poznávejme exotická zvířata

McDonald Cup 2013

Okrskové kolo Poháru rozhlasu 2013 Okrskové kolo Poháru rozhlasu 2013

Okresní kolo – atletika Noc s Andersenem
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Velmi podařeného obohacení přírodo-
vědných znalostí jsme byli svědky v podání 
pracovníka záchranné stanice Ikaros. Přijel 
i  s  několika velmi zajímavými exempláři. 
Ne každý se může pochlubit, že si podržel 
živého hroznýše nebo pohladil leguána, jak 
se to poštěstilo některým dětem!

Literární výchova se potýká s  úbytkem 
náruživých čtenářů. Pokusem, jak mládež 
ke čtení přilákat, byla Noc ve škole s Ande-
rsenem. Šesťáci soutěžili, četli, vyzkoušeli 
si ale také, jak se dělá pizza, poznali míru 
osobní statečnosti na stezce odvahy.

Pevné místo má v  naší škole literární 
soutěž O  poklad strýca Juráša. V  okres-
ním kole pořádaném Masarykovou veřej-
nou knihovnou ve Vsetíně získala  3. místo 
Kristýna Martincová z 9. třídy. Její komiks 
Jak jezevčík vypnul svět uspěl stejně skvěle 
i v krajském kole v Kroměříži.

Literární výuku podporujeme divadelní-
mi představeními. Tak se v Karolince pře-
stavilo černé divadlo Metro s  Ulicí plnou 
kouzel nebo oblíbené Divadélko pro školy 
z  Hradce Králové, které si pro menší děti 
nastudovalo Dobrodružství veverky Zrzeč-
ky a pro ty větší Divadelní cestopis od stře-
dověku po české národní obrození. 

Zeměpisné učivo o Africe dostalo další 
rozměr, když mohli žáci zhlédnout velko-
plošnou diashow Afrika – jiný svět cestova-
tele Václava Špillara.

Naši nejmenší dostali zajímavou příleži-
tost seznámit se s fungováním integrované-
ho záchranného systému v Karolince. Děti 
z mateřské školy i školáci od 1. do 3. třídy 
navštívili všechna tři pracoviště: zdravotní 
záchrannou službu, policii i  hasičský zá-
chranný sbor.

Ve škole se samozřejmě vědomosti nejen 
předávají, ale vyžaduje se i  zpětná vazba. 
Tradičně pro žáky pořizujeme testy SCIO, 
v květnu navíc proběhlo už druhé celoploš-
né generální testování žáků 5. a 9. tříd. Mi-
nisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy je 
znovu zadalo v češtině, angličtině a mate-
matice. Žákům se otevírá možnost ověřit si, 
jak na tom jsou, třeba i ve srovnání s ostat-

Praktická zkouška z dopravní výchovy Rytíři za vlády Lucemburků Pancake day 2013

Velikonoce 2013 – výstava

ními školami. To už měli deváťáci za sebou 
přijímací řízení na střední školy. Možná by 
stálo za úvahu v budoucnu přehodit časo-
vou posloupnost testování s  přijímáním 
na  školy, aby se k výsledkům testů mohlo 
na  středních školách přihlížet a  zvýšila se 
tak motivace testovaných. 

S jarem se takřka „roztrhne pytel“ s nej-
různějšími sportovními soutěžemi. Není 
cílem vyjmenovat zde všechny, jsou ostat-
ně zdokumentovány na  našich stránkách. 
Úspěšná byla zejména družstva v košíkové. 
Chlapci skončili v okrese čtvrtí, děvčata do-
konce druhá. Pořadatelství okrskového kola 
Poháru rozhlasu v atletice zúročila mladší 
děvčata vítězstvím a  postupem do  okres-
ního kola. Srdnatý boj tam ukončily s pá-
tým nejvyšším bodovým ziskem. Nejmen-
ší atleti (reprezentují smíšené dvojice ze 
všech tříd 1. stupně) nám udělali radost 
vítězstvím chlapců a  třetím místě děvčat 
v okresní soutěži Atletické všestrannosti! Je 
to příslib do atletické budoucnosti.

Malí fotbalisté (1.- 3. třída) absolvovali 
McDonald’s Cup v  minikopané a  vybojo-
vali ve Valašském Meziříčí 4. místo. Vůbec 
nejúspěšnějším sportovcem školy se stal 
mladičký Jiří Ptáček, vítěz 1. Vasto Tour 
v šachu. K tomuto triumfu ho vynesly vý-
borné výkony ve  čtyřech turnajích. Pod 
všemi úspěchy žáků jsou podepsáni učite-
lé a zapálení rodiče, tady velké poděkování 
patří i obětavému trenérovi malých šachistů 
Vladislavu Bambuškovi.

Velmi podařenou akcí bývají projektové 
dny. Ten jarní pod názvem Ovečky, kam se 
podíváš, byl zaměřen na  Velikonoce. Ná-
sledná prodejní výstava přinesla opět velmi 
příjemná zjištění. Se svými výrobky se před-
stavili nejen žáci, ale i někteří dospělí z řad 
rodičů nebo prostě příznivců školy. Že mají 
výrobky vzestupnou úroveň, potvrdil neu-
věřitelný čistý výtěžek 7496,- korun! Staros-
tové tříd jej předali ředitelce Charity Svaté 
rodiny v Novém Hrozenkově, Ing. Danuši 
Martinkové. Paní ředitelka ve  svém podě-
kování připomenula, že předchozí částka 
věnovaná Charitě naší školou umožnila sta-

řenkám a staříčkům autobusový výlet. Le-
tošní peníze by měly pomoci k zakoupení 
přístroje pro zdravotně postiženého muže. 
Krásný příklad toho, jak se za  správného 
vedení i dnešní děti umí vcítit do potřeb lidí 
s hendikepem! 

Tady by naše zpráva o rozličných věcech 
školních mohla skončit. Přidáme ještě ně-
kolik informací, které se naší práce také 
týkají. V polovině dubna proběhla na naší 
škole inspekce. Pracovníci ČŠI proved-
li kontrolu na všech úsecích, tj. v základní 
škole, mateřské škole i školní jídelně. O je-
jich závěrech se můžete dočíst na webových 
stránkách školy, kam jsme zprávu umístili. 
Už v  minulém příspěvku jsme avizovali 
změny, jež nastanou ve  výuce. Od  nové-
ho školního roku budeme vyučovat vedle 
angličtiny jako druhý povinný cizí jazyk, 
němčinu. Do rámcového vzdělávacího pro-
gramu se také povinně začlení fi nanční gra-
motnost. Ještě větší důraz než dosud bude 
kladen na dopravní výchovu a ochranu člo-
věka za běžných rizik a mimořádných udá-
lostí či na obranu vlasti.

Rozdáním vysvědčení 28. června se 
školní rok 2012/2013 stane minulostí. Děti 
i pracovníci školy si o prázdninách odpo-
činou, abychom se společně mohli úspěš-
ně vypořádat s novými výzvami a novými 
úkoly. Rodiče si jistě o  dovolených užijí 
svých ratolestí bez neustálých kontrol do-
mácích úkolů a pomůcek. Všem těm, kteří 
se podíleli na dobrém jménu školy, děkuje-
me a přejeme hezké a pohodové prázdniny! 

Vedení školy
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T u r z o v s k ý  Ve t e r a n  C l u b  a  m e s t o  T u r z o v k a

08:30-09:00 

09:15-10:00 

09:30-10:15   

10:00-11:00    

10:30-11:00    

11:00-12:00 

12:00-14:00 

14:00-16:00 

16:30-17:30 

17:30-18:00 

09:00-09:30 Malenovice- hotel Petr Bezruc

09:30-11:00 Frenštát pod Radhoštem

12:00-13:30 Valašská Bystrice

14:00-15:00 Vsetín

15:30-16:30 Karolinka

17:30-18:30 Frýdland nad Ostravicí

18:30-19:00   Malenovice- hotel Petr Bezruc

 PARTNERSKÉ MESTÁ A OBCE        

PARTNERI

Karolinka Krásno nad
   Kysucou

Čadca Kysucké Nové 
       Mesto

Staré Hamry    Frenštát pod 
Radhoštěm        

Valašská 
Bystřice

Vsetín Klokočov Olešná

 

MY
KYSUCKÉ  NOVINY 

F -M BESKYDSKÁ  LIKÉRKA
FRÝDEK -MÍSTEK

KYSUCE
TÝŽDENNÍK  KYSUČANOV

HERAKLES TURZOVKA
VÝPOČTOVÁ  TECHNIKA

AUTOALLES
AUTOBAZÁRY SLOVENSKO

KYSUCKÉ PEKÁRNE
ČADCA

TURZOVSKÁ  DREVÁRSKA
FABRIKA
TURZOVKA

AGROSPOL KYSUCE
MLIEKÁREN SVRČINOVEC

UNICITY  SERVICE
ČADCA

PEKÁREN  KROASAN
VEĽKÉ ROVNÉ

JOZEF  BOGÁŇ
MÄSO ÚDENINY  TURZOVKA

COOP  JEDNOTA
ČADCA

J + B AUTO-MOTO
TURZOVKA

FIRE SYSTEM
WWW.SPORTOVE-POHARE.SKNÁŘAĎÍ-LEŠENÍ-BEDNĚNÍ

FRÝDEK-MÍSTEK

ELEKTROMONTÁŽE POLKA PAVOL
KLOKOČOV

JINEX   ŽILINA
MÄSO,  ÚDENINY

AUTODRUŽSTVO F -M
ADO OSTRAVA  A . S .

PIVO SKLAD NEALKO
MIRO JANIŠ TURZOVKA

MILWAUKEE AEG ELETRIC TOOL
A&M ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

Frýdland nad 
   Ostravicí

27.7.  2013 Slovenská etapa26.7.  2013 Moravská etapa

MLÉKARNA KUNÍN

M- FROST, KLIMATIZACE, CHLAZENÍ
FRÝDEK-MÍSTEK

www.abau.cz

Spanilá jazda Beskydskou krajinou 25.-28.7.2013

Malenovice- hotel Petr Bezruc

Klokocov

Olešná

Cadca

Dunajov

Kysucké Nové Mesto

Krásno nad Kysucou

Turzovka- centrum

Staré Hamry

Malenovice- hotel Petr Bezruc

www.hotelpetrbezruc.czwww.tvcturzovka.ic.cz
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Nejdříve jsme navštívili úpravnu vody 
a  poté následovala prohlídka přehrady. 
S  procesem úpravy vody nás podrobně 
seznámil pan Pavel Danihel a výklad ještě 
doplnil Marek Sotolář – vedoucí ÚV Karo-
linka. Většina účastníků U3V žije v Karo-
lince, ale úpravnu vody navštívili poprvé.

Poté jsme přešli k  hrázi nádrže VD 
Stanovnice, kde nám hrázný Václav Skal-

EXKURZE ÚČASTNÍKŮ U3V 
– VD STANOVNICE

Dne 17. května se účastníci U3V vyučovali netradičně, podnikli totiž exkurzi 
na přehradu ve Stanovnici pod vedením Ing. Vojtěcha Václavíka, Ph.D., který 
v předešlém semináři dané téma vodních děl probíral. 

ka podal odborný výklad a seznámil nás 
s  právě probíhajícími opravami hráze. 
Odběr vody z nádrže pro ÚV Karolinka 
je zajištěn odběrnou věží, která je pří-
stupná pouze štolou v  hrázi. Navzdory 
náročným podmínkám jsme štolou hráze 
prošli až k odběrné věži. Opravdu neza-
pomenutelný zážitek, který se nenaskytne 
každému.

CO UŽ VÍME?

…, že hráz je sypaná kamenitá, se 
středním těsnicím jádrem napojeným 
na  betonovou injekční štolu vedoucí 
v ose hráze. V ose koruny hráze je pro-
vedena těsnící injekční clona. Výpustné 
a odběrné zařízení je umístěno v jednom 
funkčním objektu – v  kruhové odběrné 
věži, v níž je i strojovna pro ovládání je-
jích návodních tabulových uzávěrů. Věž 
je přístupná pouze štolou v hrázi, v ní je 
pak vybudováno točité schodiště. Spod-
ní výpusti tvoří dvě potrubí o  průměru 
800  mm vedoucí ze základů věže štolou 
o  délce 208  m do  strojovny regulačních 
kuželových uzávěrů na  vzdušní straně 
hráze. Pro  převádění minimálního pře-
depsaného průtoku slouží potrubí asa-
nační výpusti.

Odběrná věž umožňuje odběry vody 
pro úpravnu  ze tří výškových úrovní (etá-
ží) v nádrži. Odběrné vodárenské potru-
bí má v hrázi profi l 800 mm, do úpravny 
vody je voda odváděna potrubím o prů-
měru 400  mm. Vodní dílo Karolinka 
zajišťuje dodávku surové vody pro záso-
bování Vsetínska a Vlárska, zajišťuje za-
chování minimálního průtoku v toku pod 
nádrží, slouží k ochraně před povodněmi 
a  v  současné době má také energetické 
využití. Jelikož má nádrž Karolinka vodá-
renské využití, jsou v jejím okolí i povodí 
vyhlášena pásma hygienické ochrany.

Účastníci U3V

Stanovnica – úpravna vody
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Vyjeli jsme již před pátou hodinou 
ranní z Velkých Karlovic. Na zastávkách 
až na Vsetín postupně přistupovali další 
účastníci. Ze Vsetína jsme pokračova-
li přes Valašské Meziříčí a  Rožnov pod 
Radhoštěm na Trojanovice, kde přistou-
pila mladá průvodkyně z  CK Valaška, 
dále přes Frýdek-Místek a Těšín směrem 
na Katovice a pak po dálnici kolem Kra-
kova do Věličky. 

Naše cesta z parkoviště ve Věličce ved-
la k hlavní budově solného dolu Kopalnia 
Soli Wieliczka, který je jedním z nejstar-
ších stále pracujících solných dolů na svě-
tě. Tajemné podzemní město se rozkládá 
v 9 patrech v hloubce od 64 do 327 metrů. 
Podzemní labyrint má téměř 2400 komor, 
spojených chodbami o  délce 245 kilo-
metrů. Solný důl byl v roce 1978 zapsán 
do Listiny světového kulturního dědictví 
UNESCO. 

V 10.45 hodin si nás převzala sympa-
tická mladá průvodkyně Eliška, která nás 
po více jak dvě hodiny provázela rozsáh-
lým systémem chodeb a síní, které vznikly 
vytěžením věličské soli. Sůl zde není bílá, 
ale spíše tmavší, šedivá, což způsobují 
nejrůznější příměsi. Proto se musí „vařit“ 
a varna soli umístěná ve velké historické 
budově, je stále v provozu. Hlavním pří-

VÝLET DO POLSKA
Cesta do historického Krakova a solných dolů ve Věličce v pondělí 27. května 

byla vlastně školním výletem absolventů Univerzity třetího věku VŠB - TU Ost-
rava. Autobus cestovní kanceláře Valaška byl do plné kapacity 55 míst doplněn 
jejich rodinnými příslušníky, pedagogickým sborem ZŠ Karolinka, karlovskými 
turisty, známými a přáteli.

nosem pro solné doly ve Věličce jsou ale 
návštěvníci, kterých se tu za rok vystřídá 
více než milion. Přístupná jsou 3 podlaží 
s 23 solnými komorami v hloubce od 64 
do 125 metrů, spojených asi 2,5 km cho-
deb. Teplota v dole se pohybuje mezi 14 
a  17 stupni. Sestoupili jsme postupně 
po téměř 800 schodech a zpět na povrch 
vyjeli klecovým výtahem. V  podzemí 
v  hloubce až 125 m se nachází skutečně 
vše – ohromné kaple s nádhernou solnou 
výzdobou, prodejny, restaurace a  konfe-
renční sály. Je zde také několik solných je-
zírek a samozřejmě velmi zdravé ovzduší 
především pro astmatiky a alergiky. Díky 
výborné akustice se zde pořádají také 
koncerty.

Po prohlídce solného dolu jsme se pře-
místili do nedalekého Krakova, druhého 
největšího polského města. 

Krakow je metropolí Malopolského 
vojvodství v  jižním Polsku na  řece Vis-
le v  místě tzv. Krakovské brány s  téměř 
800  000 obyvateli. První zmínka o  měs-
tě je z r. 966, kdy bylo město pod vládou 
českého knížete Boleslava I. Krakow byl 
také jedním z  nejdůležitějších opevně-
ní v  kmenovém knížectví Vislanů, které 
za vlády knížete Svatopluka ovládla Vel-
komoravská říše. Od roku 1038 za vlády 

Kazimíra I. Obnovitele se Krakow stal 
hlavním polským městem. Roku 1364 
byla zde založena Univerzita. I po ztrátě 
titulu hlavního města zůstal Krakow ko-
runovačním městem polských králů. 

Zaparkovali jsme pod známým kra-
kovským královským hradem Wawelem 
a  naše první kroky směřovaly samozřej-
mě na  návrší, kde se mohutný hradní 
komplex rozkládá. Prošli jsme hradní 
areál kolem katedrály na nádvoří a sezná-
mili se s historií tohoto nejposvátnějšího 
místa polského státu, kde jsou mj. pocho-
vány významné polské osobnosti – králo-
vé, vojevůdci, umělci i poslední tragicky 
zesnulý polský prezident. Pak jsme se 
vrátili do města a ulicí Grodska kolem ro-
mánského kostela sv. Ondřeje a barokní-
ho chrámu sv. Petra a Pavla došli nejdříve 
na  nám. sv. Máří Magdaleny a  posléze 
na nám. Všech svatých. Odtud již po pěší 
zóně jsme pokračovali na Hlavní náměstí 
(Rynek Glówny – třetí největší náměs-
tí v  Evropě) s  dominantní dvouvěžovou 
gotickou mariánskou bazilikou, velmi 
cenným malým románským kostelíkem 
sv. Vojtěcha (ve  kterém sv. Vojtěch při 
svém pobytu u  naších severních souse-
dů působil) a  nepřehlédnutelnou tržnicí 
Sukiennice ze 16. století, dlouhé výstavné 
budovy uprostřed náměstí, která skrývá 
velký počet malých obchůdků, restaura-
cí apod. Další dominantou Hlavního ná-
městí je také osamoceně stojící radniční 
věž zvaná „vdova“. Z  Rynku Glówneho 
jsme pokračovali ulicí k Floriaňské bráně 
a  Bastionu – výstavné součásti městské-
ho opevnění, dříve nejdůležitějšímu ve-
lice frekventovanému vstupu do  města. 
Všude kolem ní jsou hradby s  obranný-
mi věžemi. Zde komentovaná prohlídka 
skončila a  my jsme se vraceli, většinou 
po stejné trase, zpět k Wawelu. Prohléd-
li jsme si některé nádherné církevní pa-
mátky, pokochali se opravenými paláci, 
nahlédli do obchůdků a mnozí si i něco 
koupili na památku. Někteří ještě znovu 
zamířili na Wawel, prohlédli si nádherné 
a  prostorné hradní nádvoří, Wawelskou 
katedrálu, došli k vyhlídce na řeku Wislu, 
někteří se podívali i ke Dračí slují pod ní. 
Pak jsme se ve skupinkách podél nábřeží 
Wisly vraceli k autobusu.

Domů jsme se vrátili o deváté hodině 
večerní. Počasí nám přálo, nepršelo, ani 
nebylo velké teplo. Myslím, že všichni 
účastníci „školního výletu“ byli spokojeni 
a plni nových zážitků a poznatků. 

S. Herynk
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Osvědčení o  absolvování převzalo 
z  rukou představitelů školy 14 účastní-
ků U3V. Slavnostního aktu se zúčastnilo 
i vedení MěÚ Karolinka – starostka Marie 
Chovanečková a  místostarosta Bohumil 
Rožnovják. Jejich přítomnost byla důka-
zem výrazné podpory vzdělávání seniorů 
v Karolince, jak také vyplynulo z projevu 
paní starostky a srdečných blahopřání.

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ 
DVOULETÉHO STUDIA U3V
V KAROLINCE POD ZÁŠTITOU VŠB-TU OSTRAVA

V pátek dne 31. května 2013 proběhlo v Nové aule za účasti prof. Ing. Vojtecha 
Dirnera, CSc., Ing. Vojtěcha Václavíka, Ph.D., a Ing. Martiny Poláškové slavnost-
ní ukončení dvouletého studia na Univerzitě 3. věku.

Slavnostní ukončení U3V
Není pochyb o tom, že studenti Uni-

verzity 3. věku brali svá univerzitní stu-
dia s plnou vážností a s velkým zápalem. 
Společně s  rodinnými příslušníky se 
zúčastnili zakončení studia. Nejlepším 
absolventem se stal Vítězslav Jílek z Ka-
rolinky. Dále byla oceněna semestrální 
práce paní Věry Bambuchové z Velkých 
Karlovic. Celý akt byl ukončen slavnost-

ním pohoštěním v  Nové aule VŠB-TU 
Ostrava. 

Těšíme se na  další studium s  vámi. 
Pokud máte zájem, přihlaste se ke  stu-
diu U3V. Podrobnosti o  studiu včetně 
přihlášky získáte v  Informačním centru 
Karolinka.

Vedení města

Účastníci U3V ve Věličce

Chodby solného dolu

Královský hrad Wawel
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Ve  čtvrtek 9. května proběhla v  ZUŠ 
Karolinka vernisáž absolventů pod ná-
zvem „Dvanáct statečných“, na  které 
jsme se rozloučili s  letošními absolventy 
výtvarného oboru. Jejich nevšední práce 
jsou ke  zhlédnutí v  sále ZUŠ Karolinka, 
a to každý den v odpoledních hodinách.

Krásnou akcí byl také Koncert rodin. 
Proběhl 14. května a  byli jsme svědky 
krásného muzicírování rodičů a  dětí, 
sourozenců, babiček s  vnuky a  vnučka-
mi… Po skončení koncertu jsme se všemi 
účinkujícími pořídili společnou fotografi i 
a už dnes se těšíme na podobný koncert 
v příštím školním roce. 

ZUŠ Karolinka se také zapojila do celo-
evropské akce s názvem „Noc kostelů“. Dět-
ský pěvecký sbor SAKUMPIKUM a  žáci 
varhanního a klavírního oddělení zpříjem-

KAROLINKA HLEDÁ
SUPERSTAR 2013

Letošní ročník byl také obohacen o ka-
tegorii „komorní zpěv“, ve které soutěžila 
dua a tria. Předsedou poroty byl jako ob-

V pátek 10. května 2013 se v ZUŠ Karolinka konal už 9. ročník pěvecké soutěže 
„Karolinka hledá Superstar“. Zúčastnilo se ho celkem 42 mladých zpěváků od Ho-
vězí po Velké Karlovice, z nichž do fi nálového dvoukola postoupilo 30 nejlepších.

Superstar 2013 – společné foto

vykle fi nalista televizní Superstar – zpě-
vák Michal Hudček. V průběhu odpole-
dne měl dvě vystoupení, kterými mladé 

zpěváky vždy nadchne a povzbudí do 
další práce.

Celá soutěž byla rozdělena do čtyř vě-
kových kategorií (od pěti do šestnácti 
let), v prvním kole každý soutěžící zpíval 
a capella a ve druhém kole na mikrofon 
s doprovodem kapely ZUŠ. Pěvecké výko-
ny dětí jsou každým rokem na stále vyš-
ší úrovni, a tak měla porota velmi těžkou 
práci. Nakonec rozhodla, že celkovými 
vítězkami se staly Ivana Píšková z Karolin-
ky a Michaela Kocurková z Nového Hro-
zenkova. V komorním zpěvu bylo nejlépe 
hodnoceno duo Martina Jochcová a Deni-
sa Martincová z Karolinky a trio ve složení 
Marie Šuláková, Anna Jochcová a Michae-
la Kocurková z Nového Hrozenkova.

Po předání cen všem soutěžícím z  ru-
kou místostarosty Karolinky B. Rožnovjá-
ka následovalo společné závěrečné zpívání 
všech zúčastněných, vyfocení s předsedou 
poroty a autogramiáda Michala Hudečka.

Těšíme se na setkání se všemi zpěvá-
ky v jubilejním desátém ročníku soutěže 
„Karolinka hledá Superstar 2014“! 

Martina Havlová
ředitelka ZUŠ Karolinka

NĚKTERÉ Z DALŠÍCH AKCÍ ZUŠ KAROLINKA V KVĚTNU A ČERVNU
nili chvíle návštěvníkům zdejšího karolin-
ského kostela, který byl pro všechny volně 
přístupný až do pozdních večerních hodin. 

Neobyčejným zážitkem byl také pro 
všechny houslový recitál našeho bývalého 
žáka Jana Macečka a prof. Libuše Pančo-
chové. Na  programu byly skladby W. A. 
Mozarta, J. S. Bacha, N. Paganiniho, H. 
Wieniawskeho a  vrcholem pro všechny 
byla Sonáta č. 3 pro housle a  klavír Bo-
huslava Martinů. Jan Maceček v současné 
době studuje Akademii múzických umě-
ní v Praze a pro naše učitele měl v uply-
nulém školním roce několik výborných 
seminářů.

Pěknými koncerty se také s naší školou 
rozloučili absolventi hudebních oborů.

Chtěla bych všem žákům i  učite-
lům popřát pěkné prázdniny a  těším se 

na shledanou se všemi na začátku nového 
školního roku 2013/2014.

Martina Havlová
ředitelka ZUŠ Karolinka

Absolventský koncert z klavírní třídy p. ředitelky Havlové Koncert rodin Vernisáž absolventů Dvanáct statečných

Houslový recitál Jana Macečka
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Mladý spisovatel o sobě prozradil, že 
má rád strašidelné příběhy. Po úvodním 
představení odpovídaly děti na autorovy 
dotazy, které se týkaly čtení, práce spi-
sovatele apod. Poté následovalo samotné 
autorské čtení, které děti velmi pozorně 
a s napětím vyslechly. Na závěr se moh-
ly 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.

Daniela Bártková,
Městská knihovna Karolinka

Žáci 6. třídy nocovali ve škole

Autogramiáda

V  pátek dne 5. 4. 2013 se do  školy 
děti doslova hrnuly. Spacáky, karimat-
ky, kolem sebe kamarádi, dobrá knížka 
a  noc plná dobrodružství. To je stručná 
charakteristika Noci strávené ve  škole 

NOC S ANDERSENEM

s  Andersenem, která se koná na  počest 
narození největšího pohádkáře světa. 
Žáci nejenom soutěžili, četli, ale mohli si 
vyzkoušet, jak se dělá pizza. Nejzajíma-
vější a nejnapínavější byla pro žáky stez-

AUTORSKÉ ČTENÍ
V úterý 9. 4. 2013 zavítal do naší knihovny opravdový spisovatel. Mladý začí-

nající autor z Holešova Jan Sviták přijel pro děti 4.–6. třídy představit svoji knihu 
Čertovo kopyto.

Městská knihovna společně se Základní školou Karolinka uspořádala pro žáky 
6. třídy celonárodní akci Noc s Andersenem.

ka odvahy. Tímto chci poděkovat třídní 
učitelce Daniele Detrikové, panu řediteli 
Petru Šrámkovi, děvčatům  z deváté třídy 
za  skvělou pomoc a  Městskému úřadu 
Karolinka za fi nanční podporu při usku-
tečnění této akce.  

Daniela Bártková, Městská knihovna Karolinka
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Pátek 9. 8. 2013
17.30–18.30 Zvonice - MOJE LAŠSKO pořad Jana Rokyty 
 Konferuje Tomáš Jirman
 Účinkují FS Kotek, sólisté z Kozlovic a Lhotky
19.00–20.30 Amfi teátr - VÍTAJTE U NÁS
 Účinkují Váh, Kašava

Sobota 10. 8. 2013 
10.00–18.00 Řemeslný jarmark, vyhrávající CM
10.00–11.45 Kdo vyskočí, ten je chlap – základní kolo odzemku
13.00–14.00 Pojďme si hrát – Valášek z Kozlovic, Malá Jasénka
14.00 15.00 Ze tří koutů Moravy – pořad Jana Rokyty
 CM Kašava, dívčí soubor Grúnik, CM Vojtek, CM Vonice
15.30–17.00 Řemeslo v tanci – Radhošť, Salichovci, Kašava, Soláň, Váh
17.00–18.30 Finále odzemku + Salichovci, Soláň, Váh
18.30–20.00 Společný koncert  Broln a CM Soláň
20.00–21.30 Vyhnal jsem ovečky – Kašava, Váh, Soláň, Salichovci, Radhošť
21.30–24.00 Noční zábava

CO SE UDÁLO VE 
ZVONICI NA SOLÁNI

16. 3. 2013 Drápaní peří s Karlovjankami – připomněli jsme si atmosféru poza-
pomenutého drápaní peří.

31. 3. 2013 „Daj, matičko, daj vajíčko za naše klepání…“ čili Velikonoce na Soláni 
Velikonoční obyčeje z Kysuc v podání dětského folklorního souboru Kelčovan.
Beseda o velikonočním čase s Vandou Vrlovou a hudebním doprovodem Jaroslava 

Kneisla, cimbálové muziky Bača z Valašského Meziříčí a zpěváky souboru Troják z Va-
lašské Bystřice. Malování kraslic, pletení pomlázek - to vše mohli návštěvníci Soláně 
spatřit na velikonoční neděli.

„Oslava krajiny Beskydy“ je název výstavy, která byla v sobotu 13. 4. 2013 zahájena 
ve Zvonici na Soláni. Bylo zde vystaveno cca 40 obrazů či grafi k, techniky olej, akvarel, 
dřevoryt či litografi e a množství drobných grafi k, knih s ilustracemi, brožur, pohlednic 
autorů Bohumíra Jaroňka, Antonína Strnadela, Ferdyše Duši a Jana Hrnčárka.

11. 5. 2013 „Muzikál je když…“. Hudebně – literární pořad byl nádhernou pro-
cházkou melodiemi z  českých a světových muzikálů. Za deštivého odpoledne, ale 
v  příjemné atmosféře, zazněly ukázky z  nejznámějších muzikálů:  CATS, WEST SIDE 
STORY, MY FAIR LADY, STARCI NA CHMELU, LIMONÁDOVÝ JOE a mnoho jiných krásných 
písní.

18. 5. 2013 Faraon Tutanchamon, partička bohů z řeckého Olympu, duo Caesar a 
Kleopatra, T. G. Masaryk a celá řada dalších významných osobností českých a světo-
vých dějin, které představují panenky Barbie a jejich mužské protějšky, oblečené do 
dobových oblečků. Právě takovou unikátní a zcela originální procházku historií v po-
dání orlovské módní návrhářky Kristýny Vařekové jste mohli spatřit v naší galerii ve 
Zvonici na  Soláni. 

FESTIVAL LÉTO NA SOLÁNI 2013

Festival Léto na Soláni

Drápání peří s Karlovjankami

Panenky Barbie

Muzikál je když...

Oslava krajiny Beskydy
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Vězte, že mužstva, která praktikují 
svou aktivní činnost u nás na hřišti v Ka-
rolince, si nevedla nijak špatně. 

Zaměstnávání těchto občanů je na jednu stra-
nu bohulibá aktivita měst a obcí, nicméně eko-
nomika takovéto činnosti je pro zaměstnavatele 
mnohdy počinem z oblasti neekonomického 
řízení podniku. Jistě namítnete, že je to levná 
pracovní síla, nenáročná, a proto užitečná. Mohu 
nyní na tomto místě potvrdit, že je to právě opač-
ně, aniž bych nechtěl ani v nejmenším zpochyb-
ňovat kvalitu vykonané práce či pracovní zápal 
obecně. 

Náš region nepatří v republice zrovna mezi 
špičku, co se zaměstnanosti týče. Právě naopak, 
a proto lze předpokládat, že o práci, kterou Vám 
nabídne Úřad práce, bude velký zájem.

Když pomineme skupinu obyvatel, kterých 
se pracovní aktivita vyhýbá jako čert kříži, tak 
je zde (myslím u nás v Karolince) ještě dost těch, 
kteří tuto pracovní příležitost přivítali.

Jakkoliv ale stát proklamuje, že tento způsob 
zaměstnávání uchazečů z řad evidence ÚP je pro 
zaměstnavatele lukrativní, na příkladu z našich řad 
Vám pro ilustraci popíšu onu „opravdovou“ pravdu:

FOTBALISTŮM 
SKONČILA SEZÓNA

Jistě jsou mezi Vámi takoví, kteří pravidelně docházejí na fotbalové hřiště 
Sportovního areálu města Karolinka, aby z hlédli naše fotbalisty v urputných 
bojích o mistrovské body.

Nejprve tedy naši nejmenší: obě ka-
tegorie nejmladších fotbalistů, základna 
a starší přípravka, vyhrála s přehledem své 

skupiny a utkají se koncem června ve fi ná-
lových turnajích s ostatními vítězi skupin. 
Je to především zásluha jejich společného 
trenéra Petra Štulera, který se svým po-
mocníkem panem Koňaříkem zvládá tento 
nápor s velkým přehledem. 

Mladší a starší žáci jsou na tom o pozná-
ní hůře. Asi se v krajských soutěžích nako-
nec zachrání, ale mohlo to být o moc lepší. 
Trenér Jarda Heger spolu s „Gejzou“ mu-
seli často odjíždět k utkáním v neúplných 
sestavách a v rámci svého osobního volna 
to pro ně bylo určitě dosti frustrující.

Muži „B“ mužstva procházeli soutěží 
v různých vlnách. Doma byli jen těžko 
k poražení, ale venku to mnohdy bylo hod-
ně rozpačité. Nakonec z toho bylo výbor-
né druhé místo. I zde je třeba vzpomenout 
práci trenérů Petra Ondřejky, Jože Gaška 
a vedoucího mužstva Luboše Škrobáka. 

Nyní čeká naše fotbalisty zasloužená 
doba prázdnin a dovolených. Poté započne 
mezi fotbalisty nejméně oblíbené období – 
období přípravy před sezónou 2013/2014. 
Takže ogaři, ať vám to kope!!

Jaroslav Valián
Statuární člen představenstva FC VKK

VPP NEBOLI VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÉ PRÁCE

Dovolte mi, vážení občané Karolinky, abych se v krátkosti zmínil o proble-
matice zaměstnávání občanů z evidence Úřadu práce, a to zejména v režimu 
tzv. veřejně-prospěšných prací.

1) Stát přispívá prostřednictvím ÚP na tyto ucha-
zeče dotací až do výše 10.000,00. Povšimněte 
si slůvka až, má svoji velkou váhu.

2) Uchazeč „A“, pracovní smlouva od 1. 11. 
2012 do 30. 4. 2013. 

3) Za toto období si vydělá tato osoba spolu se 
sociálním bonusem 36.052,00 Kč čisté mzdy.

4) My za ni zaplatíme na sociálních a zdravotních 
odvodech 15.988,00 Kč.

5) Osoba „A“ dále dostane stravenky a ochranné 
pomůcky v celkové hodnotě 5.080,00 Kč. 

6) Mzdové náklady bez sociálního bonusu jsou 
v hodnotě 63.005,00 Kč.

7) Stát přispíval na tohoto zaměstnance částkou 
10.000,00 Kč měsíčně

8) Zaměstnance „A“ jsme po smluvní dobu doto-
vali částkou 10.465,00 Kč.

1) Uchazeč „B“, pracovní smlouva od 1. 1. 2013 
do 30. 6. 2013.

2) Za období 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013 si vydělá 

tato osoba 27.009,00 Kč čisté mzdy.
3) My zaplatíme na sociálních a zdravotních od-

vodech 10.337,00 Kč.
4) Osoba „B“ dále dostane stravenky a ochranné 

pomůcky v celkové hodnotě 4.200,00 Kč. 
5) Mzdové náklady bez sociálního bonusu jsou 

v hodnotě 40.736,00 Kč.
6) Stát přispíval na tohoto zaměstnance částkou 

8.000,00 Kč měsíčně
7) Zaměstnance „A“ jsme po smluvní dobu doto-

vali částkou 14.183,00 Kč.

Navíc je třeba vést v patrnosti, že tito ob-
čané nemohou vykonávat odbornou práci, 
vzhledem k tomu, že nemají různá potřebná 
proškolení. Toto ještě zvýrazňuje jejich až pří-
liš úzkou možnost nasazení.

Nicméně chci závěrem říci všem těm, kteří 
tuto příležitost využili a zapojili se po vyzvání 
ÚP do pracovního zápřahu spolu s kmenový-
mi zaměstnanci Městského bytového podniku 
Karolinka, že si jejich pomoci nesmírně vá-
žím  a že byli určitě alespoň na chvíli příno-
sem. Děkuji taktéž touto formou pracovnicím 
Úřadu práce v Karolince, bez jejichž pomoci 
bychom administrativu s tímto spojenou jen 
těžko zvládali.

Jaroslav Valián
Městský bytový podnik Karolinka, p. o.
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Udílení ceny za příkladnou repre-
zentaci našeho kraje proběhlo za účas-
ti představitelů Zlínského kraje v čele 
s hejtmanem Stanislavem Mišákem. 
Mezi nejvýznamnější hosty patřili: Dana 
Zátopková, Antonín Panenka, Oldřich 
Svojanovský.

Jiřího Orsága zastupovala jeho ma-
minka a sestra Eva z důvodu jeho zdra-
votního pobytu. Slavnostního předávání 
cen se zúčastnily také zástupkyně města 
Karolinky. 

Mezi 15 nejlepších sportovců našeho 
kraje, kteří byli nominováni,  patřili:
Čelůstka Jan, triatlon
Hradil Jiří, orientační závody 
na horských kolech
Hubáček Michal, orientační běh
Imríšek Karel, karate
Jurka Miroslav, házená
Kleiblová Tereza, tradiční karate
Kohutová Veronika, sportovní 
kickboxing
Křížová Klára, alpské lyžování
Machůlková Barbora, horská kola
Marčíková Šárka, házená
Orság Jiří, vzpírání
Plocek Michal, veslování
Polišenská Beáta, ploutvové plavání
Sýkorová Adéla, sportovní střelba
Vabroušek Petr, ironman, běh

SPORTOVEC ROKU
ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012

Dne 24. dubna 2013 se v Otrokovické Besedě konalo slavnostní udílení ceny 
pro nejlepší sportovce Zlínského kraje za rok 2012.

Jiří Hradil, orientační závody 
na horských kolech
Karel Imríšek, karate
Miroslav Jurka, házená
Tereza Kleibová, karate
Šárka Marčíková, házená
Jiří Orság, vzpírání
Michal Plocek, veslování
Beata Polišenská, plavání
Petr Vabroušek, triatlon
Absolutní vítěz: Adéla Sýkorová, 
sportovní střelba
Nejúspěšnější handicapovaný sporto-
vec: Filip Coufal, plavání
Nejúspěšnější trenér: Milan Šurý, 
veslování
Nejúspěšnější sportovní kolektiv: 
Handball Club Zubří
Cena hejtmana Zlínského kraje: 
Natálie Jurčová, biatlon
Cena občanů Zlínského kraje: 
Šárka Marčíková, házená

TOP 10 SPORTOVCŮ:
Nakonec bylo vyhlášeno 10 nejlepších sportovců, kteří jsou uvedeni v abecedním 
pořádku.

Dana Zátopková s rodinou vzpěrače Jiřího Orsága
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DUCHOVNÍ OBNOVA
PRO ZAMĚSTNANCE CHARITY SVA-
TÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV

Dne 11. dubna 2013 se v  pastoračním cent-
ru ve Velkých Karlovicích uskutečnila duchovní 
obnova pro zaměstnance naší Charity, vedená O. 
Rastislavem Kršákem, SVD. Tématem obnovy 
byla jedna ze tří hlavních  křesťanských ctností 
– naděje. V první části se Otec Rastislav věnoval 
práci s  biblí – dostali jsme za  úkol přečíst spo-
lečně Žalm 139 – Hospodine, zkoumáš mě a znáš 
mě a poté jsme přešli k 4. kapitole z 2. listu apo-
štola Pavla Korinťanům, kde jsme se zamýšleli 
nad tím, která část textu nás nejvíce zaujala, a byli 

MÁJOVÁ
U KAPLIČKY PANNY MARIE 
V LUŠOVÉ

Po dlouhé zimě nám konečně nastal nejkrás-
nější měsíc v roce: květen – s rozkvetlými stromy 
a voňavými loukami, máj, symbolizující lásku, ale 
také v  katolické církvi tradičně spojený s  úctou 
k Panně Marii. A  tak jsme se na Domečku roz-
hodli, že pokud nám to počasí dovolí, vyrazíme 
na výlet k mariánské kapličce v nedalekém údolí 
Lušová, kde budeme mít májovou pobožnost.

V  pátek 17. května vše nasvědčovalo tomu, 
že by náš záměr mohl být korunován úspěchem, 
a  tak jsme v hojném počtu, posíleni i  sestřička-
mi mimo službu, vyrazili po cyklostezce s klienty 
z  obou našich domů. Cesta nám rychle uběhla 
povídáním a  obdivováním nádherné jarní pří-
rody. Před půl jedenáctou jsme se všichni setkali 
u cíle – již zmíněné kapličky v Lušové. Tam nás 
čekalo milé překvapení v  podobě bohatého ob-
čerstvení, připraveného naší kolegyní Markét-
kou. Poté, co jsme se posilnili výbornými zákus-
ky a trochu si odpočinuli, pozdravili jsme Pannu 
Marii zpěvem písní a  bavorských litanií. Mraky 
na obloze nás však upozornily, že je potřeba po-
mýšlet i na návrat. A tak nezbývalo než se s Pan-
nou Marií rozloučit a vydat se na zpáteční cestu 
k našemu Domovu. 

Jsme vděčni, že nad námi Matka Boží držela 
ochrannou ruku, takže jsme se vrátili „suchou 
nohou“ a  bez úhony. Všichni jsme se shodli 
na tom, že to byl velmi vydařený výlet a už teď se 
těšíme, že se nám brzy podaří nějaký další naplá-
novat a uskutečnit.

Marta Koňaříková
pastorační asistentka

První letošní setkání seniorů z terénu se usku-
tečnilo 19. března, v den slavnosti svatého Josefa, 
který je zároveň i naším patronem.

Ačkoliv počasí blížící se příchod kalendářního 
jara nepřipomínalo ještě ani vzdáleně, většina lidí 
se tím nenechala odradit. 

Odpoledne jsme začali tradičně mší svatou 
v  hrozenkovském kostele. O. Marek Poláčik 
ve  své homilii vyzdvihl tři vlastnosti sv. Jose-
fa – na  prvním místě velkou lásku, kterou měl 
k  Panně Marii. Přestože si rozumově nedovedl 
vysvětlit to, co se stalo, nechtěl jí ublížit a zacho-
val se vůči ní velkoryse. Tímto svým postojem je 
příkladem pro nás, abychom se snažili mít lás-
ku, která by byla větší než naše touha po  jejím 
uspokojení. Další vlastností je jeho velká pokora 
– přestože je hlavou rodiny, ustupuje do  poza-
dí, nestrhává na sebe pozornost a žije neokázale 
v ústraní. V  tom je nám opět příkladem pro si-
tuace, kdy už ve  stáří nemáme vše ve  svých ru-
kou a o mnohých věcech nemůžeme rozhodovat, 
učí nás umění ustupovat do pozadí, přenechávat 
své místo druhým, „ztrácet se“. Třetí vlastností, 

jsme pak vyzváni ke sdílení s ostatními o tom, jak 
k nám vybrané věty či slova promlouvaly. 

Po přestávce následovalo překvapení v podo-
bě promítání přednášky Nicka Vujicice, mladého 
muže, který se narodil bez rukou a nohou, ale se 
srdcem na správném místě. Nick je tzv. motivační 
řečník - cestuje po celém světě a šíří naději, radost 
a víru v Boha. V září 2010 navštívil i Českou re-
publiku. V přednášce otevřeně a upřímně hovořil 
o svém fyzickém postižení i o emocionálním boji, 
který svedl, když se s ním snažil vyrovnat a také 
o třech klíčových věcech, které mu ze života bez 
končetin umožnily žít život bez hranic. Základ-
ní poselství jeho svědectví by se dalo shrnout 
do  těchto slov: nejdůležitějším posláním každé-
ho člověka je nalézt smysl života, být si vědom 
své vlastní hodnoty a uvědomovat si to, co mám 
a být za to vděčný. Nick nám na příkladu vlastní-
ho života ukázal, jak je důležité naučit se přijímat 
to, co nedokážeme změnit, a  jak se naopak ne-
bát pracovat na  tom, co ovlivnit můžeme. Jsem 
přesvědčená, že jeho svědectví nenechalo nikoho 
chladným a rezonovalo v srdcích mnohých z nás 
– což bylo zjevné i z následných reakcí zúčastně-
ných.

Věřím, že tato obnova byla i přes svoji krátkost 
pro nás všechny přínosem a povzbuzením.

Bc. Marta Koňaříková
pastorační asistentka

SETKÁNÍ SENIORŮ
která navazuje na tu předcházející, je poslušnost. 
Josef sice zpočátku nerozumí situaci, do  které 
je postaven, a má jistě úplně jiné plány se svým 
a Mariiným společným životem, ale když pocho-
pí, že Boží vůle je jiná, přijímá tuto skutečnost 
poslušně. Také do našich životů přicházejí často 
mnohé starosti, nemoci, bolesti a  trápení, kte-
ré nechápeme a  neumíme je správně zpracovat. 
V závěru svého kázání nás proto o. Marek vyzval 
k  tomu, abychom neváhali prosit právě svatého 
Josefa o přímluvu, aby nám pomohl tyto těžkosti 
přijmout s pokorou a poslušností, která se dokáže 
sklonit před Božím plánem s námi ve víře, že Bůh 
vše promění k dobru našemu i našich bližních.

Po mši svaté jsme se pak za pomoci pečova-
telek postupně všichni přesunuli do  Víceúčelo-
vého domu v  Halenkově, kde setkání pokračo-
valo posezením a  vzájemným sdílením u  stolů 
s připraveným občerstvením a drobnými dáreč-
ky k Velikonocům. Stejně jako minule nás svou 
přítomností i  slůvkem povzbuzení potěšila paní 
ředitelka ing.  Martinková, která zároveň všech-
ny přítomné pozvala na akce, které se v nejbliž-
ší době u nás v Charitě Svaté rodiny připravují. 
Do  neformálních rozhovorů s  klienty se kromě 
paní ředitelky zapojily též vedoucí jednotlivých 
služeb Jana Orságová a Jarmila Škarpová, sociál-
ní pracovnice Eva Slováčková a samozřejmě také 
samotné pečovatelky. Svou úžasnou životní vitali-
tou a duševní svěžestí nás všechny povzbudil zřej-
mě nejstarší účastník setkání 92-letý pan Stoklasa 
z Velkých Karlovic, který se i se svou manželkou 
objevil i v nedávno odvysílaném dokumentu Čes-
ké televize nazvaném Perný den Marie O.

Závěrem jsme si pak vzájemně popřáli požeh-
nané a  radostné prožití nadcházejících veliko-
nočních svátků a všichni jsme se shodli na tom, 

že už se moc těšíme na příští setkání, které plá-
nujeme uskutečnit v  kostele Panny Marie Sněž-
né a v prostorách přilehlého pastoračního centra 
ve Velkých Karlovicích.

Bc. Marta Koňaříková
pastorační asistentkaSetkání seniorů

Setkání seniorů
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SETKÁNÍ SENIORŮ
VE VELKÝCH KARLOVICÍCH

Květnové setkání seniorů a zaměstnanců z te-
rénu se uskutečnilo tentokrát netradičně ve Vel-
kých Karlovicích. Využili jsme nabídky o. Rasti-
slava Kršáka, který nám ochotně poskytl prostory 
kostela Panny Marie Sněžné a přilehlého pasto-
račního centra ve své farnosti.

Pro setkání byl vybrán den, na který připadá 
v katolickém kalendáři slavnost Těla a Krve Páně, 
dříve známá spíše pod názvem Boží Tělo. Mše 
svatá měla díky tomu slavnostní ráz, který navíc 
umocňovalo i prostředí malebného valašského 
kostelíka. O. Rastislav se ve svém kázání zaměřil 
na význam eucharistie v  životě křesťana. V  od-
kaze na 9. kapitolu Lukášova evangelia (nasyce-
ní zástupu) zdůraznil, že jedině Ježíš může plně 
nasytit všechny naše tělesné i duchovní potřeby. 
Potřeba potravy je naší nejsilnější fyzickou po-
třebou. Jeden nevěřící fi lozof defi noval člověka 
tak, že se stává tím, co jí. Také Pán Ježíš, kterého 
přijímáme v eucharistii, působí v našem srdci tak, 
že si nás postupně přizpůsobuje, připodobňuje ke 
svému obrazu. Důsledkem je, že je nám skrze sva-
té přijímání stále více darován jeho život – naše 
city se stávají jeho city, naše touhy jeho touhami a 
naše myšlení jeho myšlením. Jestliže tedy chceme 
ve svém životě něco změnit, musíme začít od eu-
charistie. V závěru o. Rastislav vyzdvihl důležitost 
pravidelného svatého přijímání, zvláště u nemoc-
ných, kterým je velkou posilou a vyzval přítomné, 
aby se v případě potřeby nebáli požádat své kněze 
o návštěvu spojenou s udělením této svátosti.

Po skončení mše svaté a závěrečném požehná-
ní jsme se postupně přemístili do přilehlého pas-
toračního centra, kde už bylo pro všechny účast-
níky připraveno bohaté občerstvení. Při posezení 
u kávy nebo čaje a dobrot, které připravila šikovná 
děvčata z pečovatelské služby, došlo i na tolik po-
třebné vzájemné sdílení. Tentokrát mezi nás ne-
mohla přijít paní ředitelka, která alespoň nechala 
vyřídit všem své srdečné pozdravy. Za to s námi 
chvíli pobyl pan farář, do té doby než ho odvolaly 
další povinnosti jeho kněžské služby.

Setkání proběhlo již tradičně ve velmi příjem-
né, téměř rodinné atmosféře. Není divu, že jsme 
se při loučení shodli na tom, že se už nyní těšíme, 
až se po prázdninách opět uvidíme. 

Marta Koňaříková
pastorační asistentka

POUTNÍ ZÁJEZD
NA SVATÝ HOSTÝN

Jako každoročně jsme se i v  letošním měsíci 
květnu vydali dvěma autobusy s  Charitou Svaté 
rodiny Nový Hrozenkov na pouť k  Panně Marii 
Svatohostýnské. Přestože počasí v předcházejících 
dnech bylo chladné a deštivé, v úterý 14. května se 
hned zrána obloha vyjasnila a sluníčko se na nás 
usmálo, jako by nikoho nechtělo nechat na pochy-
bách, že nás čeká pěkný den. Cesta nám při mod-
litbě slavného růžence rychle uběhla a než jsme se 
nadáli, oba autobusy už šplhaly serpentinami na 
vrchol památného kopce. 

Po příjezdu zbývala ještě více než hodinka do 
začátku mše svaté. Tento čas využil každý podle 
svého záměru – někdo prohlídkou baziliky, osob-
ní modlitbou, svátostí smíření či návštěvou pro-
dejny s  náboženskou literaturou nebo okolních 
krámků. V 11 h začala mše svatá, kterou na úmy-
sl za všechny naše klienty i zaměstnance sloužil 
P. Jiří Šolc SJ.

V pravé poledne jsme se přesunuli do restau-
race nedalekého poutního domu, kde jsme vydat-
ným obědem posilnili svá vyhladovělá těla. Poté 
se někteří vydali zpátky do baziliky na svátostné 
požehnání, jiní prošli křížovou cestou ke hřbitův-
ku a rozhledně nebo jen tak poseděli na lavičkách 
a vystavili své tváře příjemně teplým paprskům 
jarního sluníčka.

O půl třetí jsme nastoupili do přistavených au-
tobusů, naposledy pozdravili Pannu Marii a s pří-
slibem, že se za rok budeme těšit opět na shleda-
nou, jsme se vydali na cestu k domovu. Jsme velmi 
rádi, že se poutní zájezd i letos hezky vydařil a že 
díky dostatečně zajištěné pečovatelské a zdravotní 
službě byla účast na něm umožněna i méně po-
hyblivým klientům.

Marta Koňaříková
pastorační asistentka

DENNÍ STACIONÁŘ 
SLUNEČNICE 
SI ZAJEL NA VÝLET DO FARNOSTI 
P. PETRA DUJKY

Letošní květnové počasí moc nepřálo poutím 
a výletům. Proto jsme byli mile překvapeni, že se 
na výlet do farnosti P. Petra Dujky přihlásilo přes 
20 lidí. Všechny tyto statečné odměnilo sluníčko, 
které se 29. května po dlouhé době ukázalo. 

P. Petr je od roku 2010 farářem ve farnosti Dol-
ní Bečva a správcem kostela sv. Zdislavy na Pro-
střední Bečvě. Oba tyto kostely jsme navštívili. 
P.  Petr je velký milovník historie, takže jsme se 
dozvěděli hodně zajímavých informací. A to ne-
jen o kostelech, o Dolní Bečvě, ale i o historii Va-
lašska vůbec. 

V kostele sv. Zdislavy jsme se zúčastnili mše sv., 
při které P. Petr v promluvě mimo jiné objasňoval 
význam slavnosti Božího Těla. Uvedl, že slavnost 
Božího Těla je slavnost Eucharistie, slavnost Kris-
tova doteku. Kristovo Tělo se dotýká ztvrdlého 
lidského srdce poznamenaného různými životní-
mi nehodami a ,,rozorává“ ho svou láskou. 

Na  konci mše sv. se šel průvod Božího Těla 
k venkovnímu oltáři. Oltář byl pod kostelem mezi 
mladými břízkami. Průvod byl podle mnohých 
asi nejkrásnější zážitek z celého dne. Kdo už na-
vštívil Prostřední Bečvu ví, že kostel je zasazený 
ve  stráni a  kolem jsou louky. Byl to výjimečný 
pohled na  kostel a  stráň ozářenou zapadajícím 
sluncem, na  kněze, který nese monstranci pod 
nebesy, družičky s květinami a celý průvod věří-
cích. Slavnostní atmosféru ještě umocnily zpěvy 
a závěrečné Te Deum. 

Po  mši sv. na  nás, tak jako na  Dolní Bečvě 
čekalo občerstvení. Bylo to velmi milé. P. Petr se 
o nás skvěle postaral. Patří mu velký dík i za čas, 
který nám věnoval, přestože musí sloužit i místo 
nemocných kněží z okolních farností. 

Na  zpáteční cestě nás provázela jeho slova 
z  promluvy při mši sv. - nenechte si vzít schop-
nost, kterou Bůh člověku dal – schopnost milovat.

My všichni poutníci jsme se vraceli nadšení 
a vděční. V autobuse se všichni shodli na tom, že 
to bylo výjimečné odpoledne. 

Marie Fedorová
vedoucí Denního stacionáře Slunečnice

PŘEDNÁŠKA 
O SVATÉ ZEMI

16. 4. 2013 se v Denním stacionáři Slunečnice 
na  Halenkově putovalo po  Svaté zemi. Přenesly 
nás tam fotografi e a povídání Br. Milana Tomana, 
SVD. Milan navštívil Izrael před Velikonocemi 
a byl ještě plný čerstvých zážitků a dojmů. Foto-
grafi e doprovázel komentářem, takže jsme se do-
zvěděli spoustu zajímavých informací. 

Viděli jsme Betlém s bazilikou Narození Páně, 
Kánu Galilejskou (tam nás překvapila velikost 
nádob, ve kterých byla voda proměněna ve víno, 
měly obsah 70 – 105 litrů a bylo jich šest), v Ka-
farnau jsme viděli moderní kostel postavený nad 
domem apoštola Petra, Genezaretské jezero apod. 

Samotný Jeruzalém je velmi zajímavé místo. Kro-
mě známých staveb, typických pro Jeruzalém, 
jsme viděli např. Večeřadlo. Nachází se v  Jeru-
zalémském horním městě na  vyvýšenině zvané 
Sión. Ve Večeřadle se udály pro nás křesťany vý-
znamné události. Je to místo, kde byla ustanovena 
Eucharistie, a kde byli apoštolové spolu s Pannou 
Marií naplněni Duchem svatým. Překvapila nás 
strohost sálu. Je to prázdný novogotický prostor, 
ve kterém jsou jen sloupy z červené žuly ze Sinaje. 
Objekt Večeřadla je od  roku 1948 ve  vlastnictví 
izraelského státu. Židé se tam chodí modlit a číst 
žalmy, protože pod Večeřadlem se nachází hrobka 
židovského krále Davida. Celý Jeruzalém je vlast-
ně místo, kde se potkává několik náboženství. Při 
přednášce jsme mnozí měli chuť zažít tu atmosfé-

ru města na vlastní kůži. A také si projít místa kde 
se narodil, žil, učil a byl ukřižován Pán Ježíš.

Br. Milanovi moc děkujeme, že se s námi podě-
lil o své dojmy a zážitky z poutě. 

Marie Fedorová,
vedoucí Denního stacionáře Slunečnice
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Časově nejnáročnějším zásahem byl 
únik plynu v domě č. 651 na Ingstavu. 
Bylo nutno evakuovat obyvatele domu. 
Těm bylo po dobu evakuace poskytnuto 
zázemí v naší klubovně.

Nejdůležitějším krokem pro jednot-
ku v uplynulém pololetí byla realizace 

ČINNOST VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY
Do uzávěrky čtvrtletníku naše jednotka musela v letošním roce zasahovat 

u celkem 14 událostí. Jednalo se o zásahy technické jako odstraňování popa-
daných větví z vozovek, dopravní nehody, několikrát jsme asistovali zdravotní 
záchranné službě s transportem pacienta, a nevyhnuly se nám ani požáry, které 
byly v letošním roce celkem čtyři.

projektu „Pořízení lehkého motorového 
člunu, včetně příslušného vybavení a po-
třebného zázemí“, z Operačního progra-
mu přeshraniční spolupráce Slovenská 
republika – Česká republika 2007–2013.

Ten je spolufi nanco ván Evropským 
fondem regionálního rozvoje. Partne-

rem v tomto projektu je slovenské město 
Bytča. Pořízen byl malý motorový člun 
s proudovým motorem a s vozíkem pro 
přepravu, drobné příslušenství (kotva, 
pádla, vylévák), házecí pytlíky, sebezá-
chranné bodáky na led, záchranné ves-
ty, suché potápěčské obleky pro pobyt 
ve vodě, páteřní deska, automatizovaný 
externí defi brilátor a kardiální pumpa.

V návaznosti na projekt byla uspořá-
dána dvě cvičení s tímto vybavením, a to 
jak na místní vodní nádrži v Novém Hro-
zenkově, tak na slovenské straně na vod-
ní nádrži přilehlé k Vážskému kanálu. Při 
obou termínech nám přálo počasí a my 
jsme si mohli prakticky vyzkoušet zá-
chranu osob z vody jak za použití člunu 
tak bez něj. Věříme, že se nám bude dařit 
tyto dovednosti zdokonalovat a v případě 
potřeby budeme dobře připraveni pomá-
hat našim spoluobčanům.

Zdeněk Valíček

Cvičení v Novém Hrozenkově– suché potápěčské obleky

Cvičení v Novém Hrozenkově – lehký motorový člun
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Jinak soutěž naprosto opanovala. Kluci 
neměli prakticky žádnou konkurenci, jejich 
vítězství byla pokaždé doslova drtivá. Za to 
vděčíme především tvrdé zimní přípravě – 

Letošní soutěžní sezóna je za námi 
a my můžeme být velmi pyšní na vý-
kony jak  mladší přípravky, tak 
i na naše starší kluky. Oba týmy se 
probojovaly do fi nále okresního pře-
boru. Mladší  ročník 2004 a ml. svůj 
turnaj absolvovali na domácím hři-
šti v Karolince 22. 6. Proti nim na-
stoupili vítězové obou zbývajících 
skupin. Kluci od samého začátku 
bojovali jako lvi a neponechali nic 
náhodě. Konečný výsledek Rožnov - 
VK+Karolinka 1:5. V druhém zápase 
jsme se utkali s borci z Poličné. Ani 
zde jsme nenašli konkurenci. Naši 
kluci soupeře doslova rozdrtili. Je-
jich hra připomínala dospělý fotbal. 
Spoustou krásných přihrávek i indi-
viduálních akcí si vysloužili bouřli-
vé ovace diváků a také v pořadí již 

Fotbalisté na Senci

Mladší přípravka

FOTBALOVÉ PŘÍPRAVKY 
NA VÝBORNOU

spoustě hodin strávených tréninkem. V nepo-
slední řadě nás na tuto úroveň posouvají tur-
naje, kterých se celý rok účastníme. Tady se 
kluci můžou popasovat s těmi nejlepšími. Zís-
kávají zkušenosti, mají možnost vidět dětský 
fotbal na nejvyšší úrovni. Je tedy zřejmé, že 
svým vrstevníkům z okolních vesnic a měst 
začínají neskutečným způsobem utíkat.

Jaro pro nás ovšem není jenom soutěž. 
I v tomto období se snažíme účastnit co nej-

více turnajů. Letos to byl turnaj pro r. 2003 
ve Zlíně, kde si kluci vyzkoušeli umělý tráv-
ník 3. generace. Největší událostí však byl 
mezinárodní turnaj na slovenském Senci. 
Tohoto turnaje se zúčastnilo 1840 aktivních 
hráčů ze Srbska, Česka, Maďarska, Polska 
a Slovenska.

Tento turnaj pro nás byl ohromnou vý-
zvou, na kterou jsme se připravovali téměř 
dva měsíce. Dne 13. června pak vše vypuklo 
ohromným zahajovacím ceremoniálem, kte-
rý začal na nádvoří jedné ze seneckých škol. 
Kluci a holky se seřadili do průvodu s vlaj-
kou našeho města a s cedulkou s názvem 
klubu. Za podpory několika bubnů, mnoha 
píšťalek a vuvuzel se vydali na pochod měs-
tem - doslova jako na olympiádě. Naši borci 
neustále skandovali a vyvolávali svůj bojový 
pokřik. Průvod se zastavil až před seneckou 
radnicí, kde turnaj zahájili nejvyšší funkcio-
náři slovenského fotbalu a primátor města.

Druhý den už kluci zahájili turnaj 
s ohromným nasazením. Hráli velice pěkný 
fotbal a vůbec neudělali ostudu, ba naopak. 
Jejich výkon zvedal fanoušky ze sedaček, 
dokonce si vysloužili pochvalu organizátorů 
turnaje. Domů si odvezli nádherné 6. místo 
a je třeba podotknout, že po chybách roz-
hodčího jim uniklo zasloužené fi nále. I tak 
si  kluci domů dovezli neskutečné zážitky. 
Všem klukům a rodičům velice děkuji za je-
jich ochotnou spolupráci a věřím, že příští 
rok dovezeme i z tohoto turnaje medaili. 
A i kdyby ne, za ty rozzářené oči malých 
sportovců, kteří právě prožívají svůj sen, to 
stojí.

tr. Štuler Petr

Naši malí fotbalisté prošli jarní 
sezónou bez jakýchkoli problémů - 
mladší přípravka bez ztráty jediného 
bodu, starší pouze jednou remizovala 
v derby proti Novému Hrozenkovu.

JARNÍ SEZÓNA MALÝCH FOTBALISTŮ
druhé vítězství za sebou v této kate-
gorii. VK+Karolinka - Poličná 8:1. 
Velké poděkování patří také Měst-
skému bytovému podniku  a Městu 
Karolinka za skvělou organizaci ce-
lého závěrečného turnaje.

 Starší kluci svůj závěrečný turnaj 
odehráli v neděli 23. 6. na Dolní Beč-
vě. Hned na začátku je potřeba říct, 
že naši svěřenci jsou v této soutěži 
nejmladším týmem. A na tomto tur-
naji to bylo vidět už na první pohled. 
Někteří z našich kluků soupeřům ne-
sahali ani po prsa. I přes tak velký 
fyzický rozdíl jsme předváděli pěkný 
fotbal, na vítězství jsme však neměli 
šanci dosáhnout. Pochvalu kluci skli-
dili i od organizátora turnaje, kterým 
byl OFS Vsetín. Na začátku této soutě-
že jsme měli velké obavy, zda si takto 

malí kluci můžou poradit i s o tři roky 
staršími soupeři. Ale přesvědčili nás, 
že svou poctivostí a vytrvalostí doká-
žou bořit i ty nejtěžší překážky. Čtvrté 
místo z dvaceti tří týmů je prakticky 
malý zázrak. Proto bych rád klukům 
i jejich rodičům poděkoval za důvěru, 
kterou nám dali. A věřím, že i nadále 
bude naše spolupráce přinášet alespoň 
takové výsledky  jako doposud.
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Závodů se zúčastnili naši dva závodní-
ci Pavel Paška a Honza Gášek. Po prvních 
pokusech postoupil do dalšího klání Honza 
na pěkném 13. místě s časem 17,27 s. Pav-
lovi se bohužel tak nedařilo a nedostal se 
mezi postupujících 60 závodníků - zaběhl 
čas 23,84 s a obsadil celkové 148. místo 
z 214 závodníků. Honza vzal svoji šanci 
pevně do rukou a předvedl na prvních le-
tošních závodech svůj první šestnáctkový 
čas 16,51s a skončil na vynikajícím celko-
vém 3. místě. Mezi obrovskou konkurencí 
s nejlepšími závodníky z celé České repub-
liky, reprezentace ze Slovenska a Německa 
dokázal, že v 16 letech patří k republikové 
špičce mezi dospělými v této disciplíně.

Druhé závody v překážkovém běhu 
na 100 metrů proběhly v hlavním městě 
Praze ve Stromovce v areálu Ministerstva 
vnitra jako první ze závodů Českého poháru 
(dále ČP) ve stovkách. Na startu jsme měli 
dva závodníky - opět Pavla Pašku a Honzu 
Gáška. Zde již Honza nemohl běžet na vel-
kých překážkách, jelikož podle věku byl 
zařazen do střední kategorie dorostu a zde 
je bariéra snížená na 170 cm a kladina 
na 80 cm, takže se nemohl srovnávat s do-
spělými. Po prvním pokusu suverénně vedl 
se svým obvyklým šestnáctkovým časem 
16,58 s i přes nepříznivé deštivé počasí. 
Do druhého kola šel s tím, že bude atako-
vat patnáctkový čas o výkonu světového 
rekordu a bude střílet zapojení rozdělovače 
- to se bohužel nezdařilo. Při slavnostním 

HASIČI SKLÁRNA KAROLINKA
Letošní sezona požárního sportu pro náš sbor začala v sobotu 13. 4. 2013 

v Jablonci nad Nisou prvními závody v běhu 100 metrů překážek, které se ko-
naly ve sportovní hale. Samozřejmostí je pro nás zimní příprava v tělocvičně, 
kde se nabírá síla na celou dlouhou sezonu, a první závody ukazují, jak jsme 
na sobě pracovali.

Hasiči Sklárna Karolinka

vyhlášení všichni očekávali výstup Hon-
zy na stupeň nejvyšší. Toto se však neko-
nalo, jelikož rozhodčí jej neprávem dis-
kvalifi kovali. Bohužel i mezi rozhodčími 
jsou takoví, kteří nerozumí tomu, co je to 
požární sport. Bohužel se proti rozhodnu-
tí již nedalo odvolat a tímto přišel Honza 
o důležité body do celkového výsledku ČP. 
Pavel běžel v kategorii mužů a v prvním 
pokuse na podmočené dráze a špatně zpev-
něné kladině neudržel rovnováhu a spadl, 
naštěstí vše bez zranění. V druhém pokuse 
docílil čas 19,82 s a skončil na celkovém 
65. místě ze 111. účastníků. Tyto závody 
byly pro nás nejhorší, jaké jsme kdy zažili, 
a to nejen kvůli rozhodčím, ale také kvůli 
špatně upravenému okolí, zabezpečení pře-
kážek a organizaci závodů. 

Následující kolo ČP proběhlo v Bludo-
vě u Šumperku, zde jsme měli tři závodní-
ky - Pavla Pašku, Ondru Blinku a Honzu 
Gáška. První dva jmenovaní běželi v kate-
gorii mužů - Pavel s časem 19,33s skončil 
na 52. místě a Ondra s časem 23,71s skon-
čil na 66. místě ze 77 účastníků v této ka-
tegorii. Klukům se bohužel moc nedařilo 
odstranit zbytečné chybičky, které jim 
neumožní zlepšit si časy. Honza v kate-
gorii středního dorostu v prvním pokuse 
vyšel naprázdno, jelikož mu nesedl spoj 
na rozdělovači a s časem 19,65 s nemohl 
pomýšlet na stupně nejvyšší. V druhém 
kole i s jistým zapojením spojů na rozdě-
lovači dokázal prolomit hranici světového 

rekordu 16,14 s a vyhrál s časem 16,07 s. 
Tento čas však nemůže být započítán jako 
světový rekord z důvodů způsobu měření 
a místa závodů. 

Na další závody jsme zavítali do soused-
ního Slovenska do obce Kůty, kde začalo 
první kolo prvního ročníku závodů v běhu 
100 metrů překážek. Náš sbor reprezen-
tovali Pavel Paška a Ondra Blinka. Ondra 
skončil na úžasném 3. místě a Pavel jen 
krůček za ním - na 5. místě. Závod probíhal 
pro nás netypicky na antukovém povrchu 
a ve špatném deštivém počasí. Kluci přesto 
dokázali, že se neustále zlepšují. 

V  obvodových závodech jsme zavíta-
li do Velkých Karlovic, kde jsme bojovali 
v disciplínách 100 metrů překážek a požár-
ním útoku o postup na okresní kolo požár-
ního sportu do Horní Lidče. Družstvo jelo 
ve složení Michal Řepka, Vlastimil Gášek, 
Igor Gersberger, Marcel Dohnal, Martin 
Gášek, Pavel Paška, Ondra Blinka a Honza 
Gášek. Nejprve proběhl překážkový závod, 
kde jsme obsadili pěkné 2. místo. Násle-
dovala disciplína požární útok, kde jsme 
obsadili taktéž 2. místo. Po součtu obou 
disciplín nám celkové 2. místo přineslo po-
stup do okresního klání o postup na krajské 
závody.

V Horní Lidči nás čekala silná konku-
rence z celého okolí, jelikož okres Vsetín 
patří výkonnostně mezi nejlepší okresy 
v ČR. Do klání jsme nastoupili ve složení 
Michal Řepka, Vlastimil Gášek, Radim Va-
lenta, Marcel Dohnal, Martin Gášek, Ondra 
Blinka, Honza Gášek a Pavel Paška. První 
disciplína byla štafeta 4 x 100 m překážek. 
Na prvním úseku na domečku Martin Gá-
šek, druhý úsek bariéra Pavel Paška, třetí 
úsek hadice s kladinou a zapojením vedení 
Jan Gášek a na posledním čtvrtém úseku 
přenos hasicího přístroje Ondra Blinka. 
Štafeta byla výborně rozběhlá, ale bohužel 
pár chybiček stálo sekundy navíc a skončili 
jsme v této disciplíně na 4. místě. Na dru-
hou stranu víme, že máme rezervy a čas 
můžeme stáhnout. Druhou disciplína běh 
sto metrů překážek po prvních pokusech 
nevykazovala žádný pěkný výsledek mimo 
Martina Gáška, který si dal osobák a uká-
zal, kterým směrem se máme dát. V dal-
ším kole se karta obrátila a začalo se dařit, 
ogaři se o mnoho zlepšili a Martin svým 
novým osobákem 18,70 s vybudil všechny 
k maximálním výkonům. Nejvíce se daři-
lo Honzovi, který dal už se samozřejmostí 
šestnáctkový čas, a Pavel s Ondrou přida-
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 - v obsazení Monika Vráblíková (Vsetín), Patricie Peltsarszká (Vsetín), Barbora 
Matyščáková (Karolinka) a Valérie Cmarová (Nový Hrozenkov) - byla i v letošním 
roce 2013 velice úspěšná. Z každé soutěže, které se zúčastnila, si odnesla umístění a 
krásné poháry.

li devatenáctkové časy. Nakonec to stači-
lo na 4. místo v této disciplíně. Na závěr 
nás čekala královská disciplína - požární 
útok, která většinou rozhoduje o všem. To 
se potvrdilo i v našem případě. Na start 
jsme nastupovali v tomto složení: na koši 
Michal Řepka, naběračka Vlastimil Gášek, 
stroj Radim Valenta, béčka Marcel Dohnal, 
rozdělovač Martin Gášek, levý proud On-
dra Blinka a pravý proud Honza Gášek. 
Nad vším tím nám dělal vedoucího Pavel 
Paška. Po provedení útoku jsme předved-
li 3. nejlepší čas. Celkově jsme po součtu 
všech disciplín skončili na překrásném 3. 
místě. Postoupili jsme přímo do krajské-
ho kola v Uherském Brodě, které se bude 
konat 3. 8. 2013. V disciplíně 100 metrů 
překážek obsadil Honza 2. místo. Bohužel 
v krajském kole nám bude chybět, jelikož 
jede do Ruska na Mistrovství světa dorostu 
v Podolsku.

V současné době je naším nejvytíže-
nějším závodníkem Honza Gášek, který 
je oporou české dorostenecké reprezenta-
ce a tvrdě se připravuje na již zmiňované 
mistrovství světa v Rusku. Svými výko-
ny si řekl o účast na hasičské Olympiádě 
CTIF, což je největší svátek hasičů, který 
je jednou za čtyři roky, a který proběhne le-
tos v třetím červencovém týdnu ve Francii. 
Zde poběží spolu s nejlepšími muži Čes-
ké republiky proti nejlepším závodníkům 
z celého světa. Je to obrovská pocta a výzva 
bojovat v tak nízkém věku s nejlepšími zá-
vodníky světa, kteří jsou v požárním spor-
tu pojmem. Dokazuje to i přes problémy 
s přípravou a nemožnosti trénovat kvalitně 
v domácím prostředí. I přesto se naskytnou 
lidé, kteří pomůžou. Chci tímto poděkovat 
panu Jílkovi, který nám umožnil postavit 
překážky a urovnat si povrch, po kterém se 
dá v rozumné míře a s opatrností běhat - 
nemusíme tak každodenně jezdit do 40 km 
vzdálené Horní Lidče. Dále děkuji provoz-
nímu Ski areálu Karolinka panu Janu Dud-
kovi, jelikož zde můžeme trénovat útoky 
a také Povodí Moravy zastoupené panem 
Skalkou za umožnění úpravy pozemku pod 
přehradou.

I přesto jezdíme minimálně 2x týdně 
do Horní Lidče trénovat na kvalitní tarta-
nový ovál. Stojí nás to nemalé fi nanční pro-
středky a také čas, ale dle výše zmíněných 
výsledků se nám to vrací.

Aktuální video záznamy, fotky a člán-
ky můžete najít na našich stránkách www.
hskarolinka.blogspot.cz a na Facebooku 
Hasiči Sklárna Karolinka.

Vedoucí požárního sportu hasiči Sklárna Karolinka
Vlastimil Gášek 

T radiční rybářské závody v lovu ryb
se uskuteční v sobotu 14. 9. 2013

na „Balatonu“

Občerstvení zajištěno,
srdečně zvou pořadatelé

Tel. 723 139 553

Taneční skupina Nefertiti Dream

Děvčata se prezentovala na těchto sou-
těžích:
Tančírna Vsetín - 8. 4. 2013 - cena poroty
Světlo Orientu Uherský Ostroh - krajské 
kolo - 11. 5. 2013 – 1. místo
Včelínský pohár, Bystřice pod Hostýnem 
- 18. 5. 2013 - 2. místo
Moraviatalent Zlín - 26. 5. 2013 - účast ve 
fi nále
Světlo Orientu Uherský Ostroh - národní 
kolo - 1. 6. 2013 - 2. místo
Videosoutěž Fantasy Queen - výsledky 
zatím nejsou zveřejněny

Dále byla oceněna městem Vsetín jako 
nejlepší sportovní kolektiv do 18-ti let 
za rok 2012.

Pod vedením taneční školy Shanti - 
Marie Vaštákové (Vsetín) a svou pílí zís-
kaly také angažmá v Cirkuse Budapešť, 
který u nás v ČR hostuje se svým nabitým 
programem. Součástí programu v Uher-
ském Hradišti, Přerově a Otrokovicích 
byly také vždy dva taneční vstupy s ori-
entálním tancem, na které denně děvča-
ta dojížděla. Mimo jiné se účastní také 
spousty vystoupení na různých tanečních 
akcích, narozeninových oslavách, svat-
bách, vernisážích apod. Jejich taneční 
vystoupení uvidíte opět na živo na Sklář-
ském jarmarku v Karolince 17. 8. 2013.

Marie Vaštáková - Shanti
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SDH SKLÁRNA KAROLINKA

pořádá v sobotu 31. 8. 2013
v Karolince v údolí RAŤKOV

44. ročník s  outěže hasičských družstev mužů i žen

O PUTOVNÍ POHÁR SKLÁRNY KAROLINKA
RAŤKOVSKÁ GRAPA

jejíž součástí jsou celkem 3 soutěže - od nejmenších dětí po veterány.

Dovolujeme si Vás pozvat na soutěž, jejíž námět je zpracován dle pravidel požárního sportu s několika úpravami na místní přírodní podmínky. Věříme, 
že svou přítomností přispějete k zdárnému průběhu této soutěže a že se vaše družstvo na toto náročné zápolení dobře připraví. Bude pro Vás připravena 

bohatá tombola s výrobky našich sklářů a kvalitní občerstvení.

Organizační připomínky:
- soutěží muži i ženy ve své kategorii a muži nad 35 let
- první tři družstva mužů i žen obdrží poháry
- fi nanční odměnu obdrží muži do 3. místa, ženy, muži nad 35 let 
 do 3. místa
- vítězné družstvo v každé kategorii obdrží putovní pohár, který se musí
 vrátit nepoškozený před zahájením dalšího ročníku. V případě poško-

 zení poháru hradí plnou fi nanční náhradu 25 000,- Kč. Putovní pohár
 je majetkem SDH Sklárna Karolinka.
- po příjezdu se hlásí velitel družstva u prezentace, kde zaplatí startovné
 100,- Kč
- start družstev je možný jen se stroji PS-8 nebo PS-12
- soutěž se koná za každého počasí
- výškové převýšení je 8,2 m

Časový rozvrh:
- 10.00 hod. zahájení soutěže

Nářadí potřebné k provedení hasičského útoku:
- výstroj podle PS, celé družstvo jednotné
- 1 ks motorová stříkačka PS – 8 nebo PS – 12
- 2 ks savice 110 x 2,5 m nebo 2 + 2 sešroubované
- 1 ks sací koš

- 2 ks hadice B
- 3 ks hadice C
- 1 ks rozdělovač
- 2 ks proudnice

Provedení hasičského útoku:
Po vytvoření základny nastoupí celé družstvo na startovní čáru vzdálenou 5 m od základny.

Základnu tvoří čtverec o rozměru 2 x 2 m a výšce 0,1 m, hadice nesmí být spojeny, mezera spoji na průchozí papír. Start bude prováděn startovací pistolí. 
Členové družstva provedou libovolným způsobem připojení přívodního vedení na stroj.

Dopravní vedení tvoří:  2 ks hadice B s rozdělovačem
Útočné vedení tvoří: levý proud 2 ks hadice C  s rozdělovačem

pravý proud 1 ks hadice C a proudnice
Počet členů soutěžního družstva 7 + 1, velitel není podmínkou.

Startovní čára bude přizpůsobena dle možnosti areálu. 

Druhá soutěž 

Po ukončení hlavní soutěže v hasičském útoku a její vyhlášení proběhne soutěž jednotlivců

O NEJRYCHLEJŠÍHO HASIČE A HASIČKU RAŤKOVSKÉHO KRPÁLU
Vítěz obdrží fi nanční prémii 300,-Kč, do 5. místa upomínkové ceny u mužů. Vítěz obdrží fi nanční prémii 300,- Kč, do 5. místa upomínkové ceny u žen.

Třetí soutěž
Je připravena pro ty nejmenší, děti budou plnit různé úkoly na různých disciplínách a budou bojovat o vlastního nejrychlejšího hasiče a hasičku. 

Všichni budou odměněni cenami.

Kontakty:

Velitel Bařák František, tel. 604510757, trenér Vlastimil Gášek, tel. 603182734, vlastimil.gasek@centrum.cz.
Možnost rezervovat si startovní pořadí na stránkách www.fi resport.eu a nebo u těchto kontaktních osob.
 

Těšíme se na Vaši účast
SDH Sklárna Karolinka

756 05 Karolinka
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KALENDÁŘ AKCÍ

www.karolinka.cz
Redakce upozorňuje čtenáře, dopisovatele, inzerenty a všechny, kteří by chtěli obohatit příští číslo čtvrtletníku 

„KAROLINKA, naše město na Valašsku“, že jeho uzávěrka je 9. září 2013.

KAROLINKA
 13. 7. 2013 Vernisáž výstavy obrazů 
  „Slovácko & Valašsko“ Zdeňka Hudečka
 14. 7. 2013 Církevní pouť Panny Marie Karmelské
 14. 7. 2013 Hasičská soutěž „O putovní pohár 
  města Karolinky“
 20. 7. 2013 Farmářské trhy
 26. 7. 2013 Beskyd rallye
 3. 8. 2013 Zavolej mi do klubu
 3. 8. 2013 Farmářské trhy
 17. 8. 2013 Sklářský jarmark
 17. 8. 2013 Farmářské trhy
 31. 8. 2013 Farmářské trhy
 7. 9. 2013 Farmářské trhy

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

ZVONICE SOLÁŇ
 13. 7. 2013 Mažoretky amfi teátr
 9. 8.–10. 8. 2013 VI. MFF Soláň 2013
 17. 8. 2013 VIII. Valašský salon
 31. 8. 2013 Dožínky
 21. 9. 2013 Aff etto – komorní soubor čtyř 
  zpívajících mužů

Více informací k akcím v Informačním centru Zvonice 
Soláň nebo na www.zvonice.eu; tel.: 604 824 274 

VELKÉ KARLOVICE
 13. 7. 2013 Formanský den
 1. 8.–4. 8. 2013 Setkání řezbářů u Karlovského muzea
 4. 8. 2013  Karlovská pouť
 9. 8. 2013 VALACHY MAN – sportovní den 
  HP TRONIC
 17. 8. 2013 Řemeslný den
 7. 9. 2013 Mezinárodní Dětský Folklorní Festival
 28. 9. 2013 Svatováclavský den

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

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
 13. 7. 2013 Hejův nožík
 14. 7. 2013 „O VALAŠSKÉHO PRIMÁŠKA“

 20. 7. 2013 Pekařská sobota
 21. 7. 2013 Ozvěny valašského Slavína
 27. 7. 2013 Romská píseň
 28. 7. 2013 Anenská pouť
 2. 8–4. 8. 2013 Jánošíkův dukát
 10. 8. 2013 Valašské folkrockování
 10. 8.–11. 8. 2013 Den řemesel a setkání kovářů
 17. 8. 2013 Starodávný jarmark
 24. 8. 2013 Dožínky
 1. 9. 2013 Z druhé strany Radhoště
 14. 9. 2013 Myslivosti zdar!
 27. 9. 2013 Podzimní putování s broučky 
  Valašským Královstvím
 28. 9. 2013 Svatováclavské hody

Více informací k těmto akcím Valašské muzeum v přírodě, 
www.vmp.cz, tel.: 571 757 148 Valašské Meziříčí

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
 11. 7.–13. 7. 2013 Gulášfest 2013
 17. 7. 2013 Komentovaná prohlídka města
 27. 7. 2013 Miniduatlon 2013
 29. 7.–4. 8. 2013 Historická krajka
 3. 8. 2013 Zámek Lešná – letní noční prohlídky
 9. 8.–18. 8. 2013 Letní atronomické praktikum
 31. 8. 2013 Konec velkých prázdnin
 22. 9. 2013 Pohádkový les

Více informací k akcím na www.info-vm.cz, 
tel.: 571 684 558


