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KAROLINKA
Vážení a milí spoluobčané,

dovolte mi, abychom Vám popřáli 
pěkné prožití jarních dnů, plných sluníč-
ka a pohody, i když se nějaká ta bouřka 
určitě ukáže.

Čas je opravdu neúprosný, letí jako 
voda a  my jsme se ocitli v  posledním 
roku našeho volebního období. Když se 
některá z životních etap uzavírá, člověk 
hodnotí a  bilancuje. Na jedné straně 
něco končí a na druhé ba právě naopak 
něco nového začíná. K tomuto tématu se 
vrátíme v dalším čtvrtletníku. Podstatné 
je, že každá životní etapa přináší  dobré, 
ale i zlé. Někdy máme pocit, že toho zlé-
ho je více. Bohužel, tak to v životě chodí, 
ale jak se říká, „Všechno zlé je k něčemu 
dobré“, člověka to zase trochu posune 
dál a i z toho zlého si člověk vezme po-
naučení. Podstatné ale je, že jsou to vždy 
věci řešitelné, pokud se to netýká zdraví. 
Právě zdraví je to nejcennější co máme, 
proto bych Vám chtěla popřát všem 
hlavně  zdraví a  pohodu a  abychom se 
dovedli radovat z maličkostí každoden-
ního života. 

Starostka

Stavební ruch ve městě

V  letošním roce došlo k  souběhu re-
alizace staveb Ředitelství silnic a  dálnic 
Zlín – tj. oprava komunikace od benzi-
nové pumpy a  oprava mostu přes potok 
Stanovnica a námi k tomu navazující re-
alizace vyvolaných investic (tj. chodníky, 

veřejné osvětlení, zelené oddělovací pásy 
aj.), proto Vás žádáme o pochopení situ-
ací, hlavně v dopravě, které jsou vyvolány 
těmito stavbami. Vše by mělo být reali-
zováno do 30.9.2014. Bohužel to jindy 
nejde zrealizovat a byla by škoda, kdyby 
dotace, které se podařilo na tyto akce zís-
kat, nebyly využity. To se rovněž týká akce 
„Oprava mostu Bzové“.

Starostka

Oprava komunikací

V dohledné době by konečně měly být 
provedeny opravy místních komunikací, 
které byly slibovány. Vzhledem k  tomu, 
že se opozdila realizace výše uvedených 
oprav komunikací ŘSZK, v  této návaz-
nosti se oddálily i  opravy našich komu-
nikací. V nejbližší době by tak mělo být 
napraveno.

Starostka

Zateplení budovy zdravotního 
střediska a VKC (bývalá škol-
ka)

Vzhledem k tomu, že Státní fond život-
ního prostředí již schválil dotaci na tyto 
2 budovy a mělo být realizováno během 
prázdnin, ale na fondu došlo k  výměně 
komisí a  následně tyto komise nastavily 
nová kritéria a body k získání i těchto při-
dělených dotací. Proto z  tohoto důvodu 
musí být podány nové žádosti na SFŽP 
a realizace zateplení by připadala na září 

letošního roku. Jen pro příklad – u zdra-
votního střediska nevyšly body o  0,04 
bodu na potřebných 30 bodů.  I v tomto 
případě se musí žádost podávat znovu.

Starostka

Pozvánka na vernisáž

Jménem Základní umělecké školy 
v  Karolince si Vás dovolíme pozvat na 
Vernisáž prací výtvarného oboru ZUŠ 
Karolinka, která se uskuteční v  neděli 
8.6.2014 v  prostorách městského úřa-
du a  tato výstava potrvá po celou dobu 
prázdnin.

M. Havlová

Informace o službě sociální 
rehabilitace

Od dubna 2014 bude v Karolince 
Charita Vsetín poskytovat bezplatnou 
službu sociální rehabilitace. Služba 
CAMINO sociální rehabilitace je urče-
na pro dospělé lidi s duševním onemoc-
něním z Karolinky a širšího okolí. Jed-
ná se o všestrannou pomoc a podporu 
v oblastech bydlení, péče o sebe a své 
zdraví, sociálních vztahů, práce a studia, 
fi nančního hospodaření, pomoc s jed-
náním na úřadech, základní sociální po-
radenství apod. Bližší informace podá 
Bc. Iveta Žižková na tel.: 571 450 421 
nebo sociální pracovníci služby
na tel.: 731 846 780, 733 283 636 – kon-
taktní osoba vedoucí služby Mgr. Marké-
ta Polášková.
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... pro naše deváťáky nastává období, 
kdy se rozhodne, kam nasměrují své 
kroky po absolvování základní školy. 
Zatím jejich největší starostí v  tomto 

směru bylo připravit podklady pro při-
hlášky na střední školy.

Že si nepřipouštějí nějaké velké pro-
blémy, svědčí odpověď náhodně oslove-

JE KONEC DUBNA… 
Družstvo fl orbalistů - účastníků 2. ligy

Družstvo chlapců 6. a 7. třídy ve vybíjené

ného adepta: „Zkusil jsem si přijímací 
zkoušku nanečisto na jedné z vybraných 
škol. Nebylo to zase tak těžké. Kdybych se 
více připravoval, dopadlo by to ještě líp.“ 
Zdá se, že na rozdíl od rodičů a nás uči-
telů jsou prostě „v pohodě“. Tak aby jim 
ten klid vydržel i po Velikonocích, kdy už 
budou zkoušky probíhat „naostro“!

Základní škola se snaží svěřeným dě-
tem vytvořit podmínky pro nejrozmani-
tější doplnění učiva a jejich motivaci. Žáci 
se už dnes neučí nejrůznějším kompeten-
cím pouze prostřednictvím učebnic, kří-
dy a běžné tabule. K dispozici mají tabule 
interaktivní, odborné pracovny s  LCD 
panely, IT učebnu s dostatečným počtem 
pracovních stanic, kde při současných 
počtech žáků má skoro každý pracoviště 
sám pro sebe. 

Ambicí školy je předvést veřejnosti, že 
jsou naši posluchači schopni měřit síly 
s  vrstevníky z  jiných škol. Nebudeme si 
nalhávat, že jsou naše děti opravdu nej-
lepší, ale na soutěžní klání své žáky při-
pravujeme a do širokého spektra soutěží 
se s nimi zapojujeme. Každý dílčí úspěch 
je pak potvrzením toho, že je to správná 
cesta. 

Velmi rozsáhlým soutěžním polem 
je oblast sportu. Populárním sportem se 
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v  posledním desetiletí stal fl orbal. Žáci 
4. a  5. tříd absolvovali jednorázový tur-
naj a  skončili šestí. Jejich starší spolužá-
ci dokončili letošní ročník II. fl orbalové 
ligy okresu Vsetín na 7. místě. Okrsková 
kola ve vybíjené byla konečnou stanicí 
pro šesťáky a  sedmáky, 4. místo chlapců 
ani 3. místo děvčat na postup nestačily. 

Lépe si vedly holky i kluci v basketbalu, 
protože okrskové kolo obě družstva vy-
hrála. Děvčata už mají za sebou i okres-
ní klání, ze sedmi zúčastněných skončila 
přesně v  polovině, na 4. místě, chlapce 
teprve souboje ve Valašském Meziříčí če-
kají. Dobrou přípravou členům zmíně-
ných kolektivů se staly i vánoční turnaje 
ve fl orbalu a basketbalu.

Zkusili jsme jako každoročně soutě-
žit také v  jiných dovednostech. Tradičně 
jsme uspořádali školní kolo olympiády 
z českého jazyka, Pythagoriády a recitač-
ní soutěže. Naši postupující se výše ne-
prosadili, více než úroveň potěšila velká 
účast zejména menších dětí v  recitační 
soutěži. Ve školním kole divácká kulisa 
z  řad rodičů a  spolužáků tleskala 51 dě-
tem! Měli jsme i  pro okrsek připravené 
želízko v  ohni, nakonec ale Jindřiška ze 
6. třídy reprezentovala dramatický obor 
ZUŠ. Jejich soutěž se konala ve stejném 
termínu jako ta pro školy základní…

Docela jsme si zvykli získávat přední 
umístění v  okresním kole konverzační 
soutěže v  anglickém jazyce. Očekávání 
bylo asi větší, přesto je 5. místo deváťáka 
Adama úspěchem. Sedmák Marek si to 
vyzkoušel mezi mladšími soupeři a  13. 
místem si ověřil, že soutěž není jednodu-
chá. Nejtěžší disciplínou asi bylo doplnit 
text písně po jejím dvojím poslechu. Sa-
mozřejmě zpívané anglicky. 

Pro žáky a se žáky uskutečnili a zajis-
tili učitelé školy tolik akcí, až z toho jde 
hlava kolem. Z  tematického výletu na 
výstavu betlémů ve zvonici na Čartáku 
se mohli radovat žáci 3. až 6. třídy. Mi-
kulášskou návštěvu s  nadílkou dostali 
nejen žáci školy, ale s  velkou radostí ji 
přijali i spoluobčané z domu soustředě-
né péče na Ingstavu. Předvánoční pásmo 
koled, soutěží, malování a  připomenutí 
vánočních zvyků si pro nejmenší z ma-
teřské školy a  děti prvního a  druhého 
ročníku připravili žáci ZUŠ v sále školy. 

Družstvo dívek 6. a 7. třídy ve vybíjené Družstvo starších dívek v košíkové

Exkurze žáků 8. třídy do Landek parku v Ostravě

Karneval

Karneval

Družstvo fl orbalistů 4. a 5. třídy
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Prvňáčkům pak s  vánočními přáníčky 
a  ozdobami pomáhali deváťáci. Zahráli 
si tak s úspěchem na rodiče. A bylo hez-
ké je při takové činnosti vidět. Chovali se 
mnohem citlivěji než obvykle na chod-
bách.    

Známé muzikálové představení Noc 
na Karlštejně viděli v ostravském Divadle 
Jiřího Myrona osmáci a deváťáci. Nebyl to 
jediný zájezd do Ostravy pro osmou tří-
du. V rámci projektu Centra přírodověd-

ného a  technického vzdělávání pro mo-
derní výuku žáků pořádaného SOŠ Josefa 
Sousedíka navštívili Landek Park. Zkusili 
si, v jakém prostředí pracují horníci v do-
lech, když sami sfárali pod zem v přepl-
něné kleci, a  seznámili se s  technikou 
báňských záchranářů od prvopočátků až 
k  té nejmodernější. Silně na účastníky 
zapůsobila síň s  více než stovkou jmen 
členů záchranné služby, kteří zahynuli při 
výkonu služby.

Karneval Karneval S cimbálovkou Reva

Lyžák žáků 7. třídy

Školní kolo v recitaci

Velký dětský karneval přilákal početnou 
návštěvu. Zcela neznámý program s úspě-
chem předvedl tzv. „pohádkový tým“. Jeho 
kouzlům podlehli i  rodiče dětí. Ti soutě-
žili se snad ještě větší vervou než samotné 
děti! Také sponzoři, často z řad rodičů či 
bývalých žáků školy, přispěli k  úspěchu 
množstvím hodnotných darů do tomboly. 
Výzdobu tradičně připravili s  učitelkami 
výtvarné výchovy žáci deváté třídy.

Vzdělávat děti lze i mimo souhru uči-
telů s vhodnými pomůckami. Vypomoh-
li při tom lektoři Roman Povala s před-
náškou Život v  závislosti a  také Slavoj 
Raszka s aktuálními Hrozbami kyberši-
kany. Teoretickou část výuky dopravní 
výchovy připravil pro čtvrťáky Radim 
Česnek.

O  Velké Británii a  Novém Zélandu 
překvapivě nepřišel mezi děti 3., 4. a  5. 
třídy povídat žádný cestovatel, ale naše 
někdejší žákyně Mirka Kubáčková-Willis 

Mikuláš na Ingstavu

Mikuláš ve školce
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Posluchači vyslechli skladby před-
ních hudebních skladatelů – Ludwiga 
van Beethovena, Johanna  Sebastia-
na  Bacha a   Nicoly Paganiniho.  Na 
koncertě zazněla i  část absolventského 
programu p. uč. Báry Kovářové, kte-
rá letos úspěšně ukončila studium na 
Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovské-
ho v Kroměříži, a  dále bude pokračovat 
ve studiu na Vysoké škole múzických 
umění v Bratislavě.

Velkým uměleckým zážitkem bylo 
vystoupení  našeho hosta, světově uzná-
vaného českého kontrabasisty, skladate-
le a pedagoga prof. Miloslava Gajdoše, 
který kromě sólového vystoupení na 
konci koncertu zahrál se svou žákyní 
Bárou Kovářovou  i několik známých li-
dových písní ve své vlastní úpravě. Jeho 
osobitý hudební projev a zpěv se setkal 
s bouřlivým potleskem a ohlasem.

V neděli 23. března vystoupili na svém 
koncertě v  Karolince i  žáci klavírního 
a  smyčcového oddělení kroměřížské 
konzervatoře vedeni svými profesory.

Těšíme se na další spolupráci.

Martina  Havlová
ředitelka ZUŠ Karolinka

KONCERT KONTRABASISTŮ 
V ZUŠ KAROLINKA

V posledních dvou měsících proběhly v sále ZUŠ Karolinka dva koncerty ve 
spolupráci s kroměřížskou konzervatoří. Nejdříve to byl koncert kontrabasistů, 
který pro nás připravili žáci ze třídy p. uč. Barbory Kovářové (bývalé absolventky, 
dnes vyučující  ZUŠ Karolinka), na kterém účinkoval také její profesor Miloslav 
Gajdoš. 

Mikuláš ve škole

Výstava betlémů ve Zvonici

Zápis do 1. třídy

s  dcerou. S  malou Gabriellou si mohly 
ověřit svoje dosavadní znalosti angličtiny, 
ona totiž mluví pouze anglicky. 

Dvaadvacet žáků deváté třídy poma-
lu očekává přijímací zkoušky a závěreč-
ný finiš na „základce“. Popřejme jim 
úspěch a vyslovme přání, aby nás „tam 
ve světě“ nezklamali a dobré jméno Ka-
rolinky ještě posílili. Na jejich místa už 
se chystá dokonce třicet prvňáčků. Při 
zápisu se jim ve škole líbilo. Věříme, že 
jim dobrá nálada vydrží i v dalších de-
víti letech!

Veškerou činnost se snažíme mapovat 
na webových stránkách školy www.zska-
rolinka.cz. Děláme je pro vás.

Vedení školy        
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Klavírní oddělení
Kristýna Křenková 1. místo
Vendula Tomanová 3. místo
Eliška Horáčková 3. místo

Smyčcové oddělní
Martin  Václavík 1. místo
Markéta Kovářová
Šimon Kovář (komorní hra) 2. místo
Vlastimil Koňařík 3. místo
Markéta Kovářová 3. místo
Jan Havel čestné uznání
Šimon  Kovář čestné uznání

Hra na kytaru
Klára Stavinohová
Radek Řepka (komorní hra) 2. místo
Petr Kalus 3. místo
Ondřej Holub čestné uznání

Literárně dramatický obor
Mikuláš Bukovjan 1. místo
Michaela Kocurková 1. místo
M. Kocurková
+ M. Bukovjan (dialog) 1. místo
Jan Havel 1. místo

Děkuji Pavle Mikeškové, Martině Hav-
lové ml., Anně Šrámkové, Jitce Koňaříko-
vé, Zoji Mikulcové, Petru Mužíkovi, Kar-
lu Štefl ovi a  Daně Šipulové za přípravu 
žáků a  úspěšnou reprezentaci Základní 
umělecké školy Karolinka.

Martina  Havlová
ředitelka ZUŠ Karolinka

Hudební obor:
Martin Václavík - kontrabas, Konzer-

vatoř Kroměříž
Barbora Kovářová - Vysoká škola 

múzických umění Bratislava

Literárně dramatický obor:
Mikuláš Bukovjan - Konzervatoř Os-

trava

Výtvarný obor:
Barbora Václavíková - Střední umě-

leckoprůmyslová škola sklářská (design) 

ŽÁCI ZUŠ
KAROLINKA 
přijatí ke studiu na střední 
a vysoké školy 2013/2014

UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ 
ZUŠ KAROLINKA 
na okresních soutěžích pořá-
daných MŠMT v únoru 2014

  Do uzávěrky čtvrtletníku jsme zasa-
hovali celkem u třinácti událostí. Celkem 
osmkrát se jednalo o požár, kdy pro nás 
nejsložitějším zásahem byl požár v ku-
chyni bývalé školy v přírodě ve Bzovém. 
Zde bych rád vyzdvihnul práci zaměst-
nanců a třídního dozoru ubytovaných 
dětí, kteří ještě před naším příjezdem 
stihli všechny evakuovat před budovu 
a ještě pomocí hasicích přístrojů krotit 
plameny. Svým rozsahem byl největší 
událostí, u které jsme zasahovali, požár 
historické horské chaty Libušín na Pus-
tevnách. Zde jsme byli povoláni jako 
posilová jednotka ve 3. stupni požárního 
poplachu. Již třikrát jsme letos zasaho-
vali u dopravní nehody, kdy jednou šlo 
o nehodu tragickou.

Největší událostí letošního roku pro 
naši jednotku je převzetí nového zása-
hového vozidla. Jde o vůz Tatra 815-2 

CAS30. Vozidlo je v provedení s „vel-
kou“ kabinou, pro požární družstvo 
v počtu 1+5, s nádržemi na 8500 l vody 
a 500 l pěnidla. Je kompletně vybaveno 
veškerým zařízením pro zásahy, jako 
hydraulické vyprošťovací zařízení, mo-
torové pily, kalová čerpadla, dýchací 
technika, požární příslušenství a mnoho 
dalšího. Kompletní vybavení vozidla je 
představeno jak na našich internetových 
stránkách www.hasicikarolinka.xf.cz, 
tak na hasičském webu www.pozary.cz. 
Toto vozidlo nahradilo „starou“ Tatru 
815 CAS32, která byla odprodána, a pro-
středky získané prodejem byly použity 
k fi nancování spoluúčasti města na pro-
jektu. Do uzávěrky nám již nová tatra po-
mohla u pěti požárů. Veškerá nová tech-
nika, kterou cisterna veze, nám pomůže 
ke zkvalitnění pomoci spoluobčanům.

Zdeněk Valíček

HASIČI KAROLINKA
Pro naši výjezdovou jednotku začal rok 2014 hned 1. ledna krátce po jedné 

hodině ranní, kdy jsme vyjížděli k požáru starého skladu na místním nádraží.

Tatra 815-2 CAS30

Valašské  Meziříčí
Lucie Martinátová - Střední umělec-

koprůmyslová škola (design) Frýdek-
-Místek

Dominika Hrňová - Akademie výtvar-
ných umění Praha (malba) (přijati tři stu-
denti z celé ČR)

Všem přijatým studentům gratuluje-
me a  přejeme mnoho úspěchů při stu-
diu.

Martina Havlová
ředitelka ZUŠ Karolinka
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Senioři se plně zapojili kromě U3V 
i  do všech aktivit, které pro ně připravu-
jeme.  

26. března proběhla poslední lekce 
anglického jazyka pro začátečníky, kte-
rou pilně navštěvovalo 9 seniorů. Na ni 
budou navazovat lekce pro mírně po-
kročilé, a současně budeme začínat kurz 
anglického jazyka pro začátečníky. Oba 
tyto kurzy začínají již 8. dubna 2014. 
Pokud budete chtít, ještě máme v tomto 
kurzu volno. Můžete se přihlásit v Infor-
mačním centru.

V  rámci Národního týdne trénová-
ní paměti, do kterého se zapojilo v  celé 
České republice 24 měst a  obcí a  mezi 
nimi i naše Karolinka, proběhla osvětová 
přednáška, které se zúčastnilo 23 senio-
rů. Do kurzů trénování paměti, které na 
tuto přednášku navazují, a které probíhají 
v  současné době na městském úřadě se 
přihlásilo a pravidelně chodí 22 seniorů. 
Učí se různé mnemotechnické pomůcky 
(techniku na zapamatování si co nejvíce 
věcí, které potřebují ke každodennímu 
životu). A  jak si zapamatovat co nejvíce 
pojmů?  Tak, že si paměť budeme tréno-
vat. A  ona se trénovat opravdu dá, pro-
tože náš mozek je také sval, který když 
se cvičí, dokáže neuvěřitelné věci! Mezi 
zajímavé techniky budou patřit techniky 

jako kategorizace, díky níž si naši senio-
ři dokázali zapamatovat neuvěřitelných 
150 položek. Další technikou je napří-
klad technika prvního písmene, kterou je 
možno použít při zapamatování si napří-
klad receptu, který slyšíme pouze jednou 
v rádiu. Další pomůckou je například za-
pamatování si určitého seznamu pomocí 
příběhu. Budou trénovat také acrostikum 
a  akronymum. Akrostika znamená, že 
si zapamatujeme těžce zapamatovatelné 
informace pomocí celých vět, kde větši-
nou počáteční písmeno znamená tu in-
formaci, kterou si máme zapamatovat. 

Určitě nějakou akrostiku z  dětství znáte 
všichni. Ale jednu, kterou naši senioři 
již umí, je akrostikum na zapamatování 
si barev duhy.  Dokážete je vyjmenovat? 
Tady máte návod: „Červená Opice Žrala 
Zelený Meloun Indickému Fakírovi (čer-
vená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, in-
digo a  fi alová). Naši senioři si také díky 
této metodě dokáží zapamatovat napří-
klad jména všech amerických preziden-
tů.  Akronymum je naopak slovo, které je 
vytvořeno z počátečních písmen. S touto 
technikou se běžně setkáváme v  každo-
denním životě a všichni ji znáte například  
jako zkratky peněžních ústavů či automo-
bilek - KB, ČSOB, ČS, BMW. Takto se dají 
zapamatovat například i  názvy Velkých 
jezer v Severní Americe. Slovo HOMES, 
znamená v angličtině domovy, ale pokud 
si toto slovo zapamatujeme, dokážeme 
si také zapamatovat tyto jezera: Huron, 
Ontario, Michigan, Erie, Superior.  Naučí 
se, jak si zapamatovat čísla, tváře a  jmé-
na. Naši senioři budou trénovat techniku 
paměťových háčků a mnoho dalších zají-
mavých technik. Myslíte si, že byste bez 
kalendáře dokázali říci, který den v  týd-
nu bude například 28. říjen? Po skonče-
ní kurzů to naši senioři klidně zvládnou.  
Budou se chtít například objednat k  lé-
kaři a bez kalendáře sestřičce dokáží říci, 
jestli mohou nebo nemohou například 
z  důvodu, že mají U3V nebo angličtinu 
nebo jedou na výlet… 

Ve všech našich aktivitách spolupracu-
jeme také s  U3V a  společně se také zú-
častníme výletů do Bratislavy, Zlína apod.

Pokud byste se k  nám chtěli ještě ně-
kdo připojit, rádi se s Vámi uvidíme. Pro-
tože každý jsme tak mladý, jak se cítí… 
Těšíme se na Vás!

PhDr. Lenka Denkocy, tajemnice města

MODERNÍ SENIOR
Trénování paměti

Už jsme Vás informovali, že v letošním roce probíhá v našem městě program 
pro seniory pod názvem Moderní senior, který se společně s Univerzitou třetího 
věku snaží zaktivizovat naše seniory, pomoci jim najít nové společenské kon-
takty, vrátit jim elán a radost z učení se novým věcem a také, aby zapomněli na 
různé nemoci a trápení, které se s přibývajícím věkem objevují.
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Nejbližší závody ve stovkách pro nás 
začnou 5. 4. v  Jablonci nad Nisou, poté  
bude v květnu následovat Český pohár ve 
stovkách - 17. 5. v  Praze a  31. 5. v  Ost-
ravě.  Již 19. 4. má Honza první kontrol-
ní závody české reprezentace ve stovkách 
a na věži v Ostravě. Další kontrolní závody 

ve dvojboji, to je výstup do 4. patra cvičné 
věže a běh sto metrů překážek, proběhnou 
16. 5. v Hranicích na Moravě a 30. 5. v Os-
travě, kde změří své dovednosti s nejlep-
ší českou špičkou i z řad profesionálních 
hasičů. Také Mistrovství světa dorostu ve 
Svitavách, které je letos naplánováno na 

HASIČI SKLÁRNA 
KAROLINKA

MS Podolsko, Rusko, Mistři světa dorostu v požárním sportu pro rok 2013

Hasičská Olympiáda CTIF Francie, Mulhouse,
100 m překážek, semifi nálový rozběh

MS Podolsko, Rusko, 2. místo ve výstupu na cvičnou věž

13. 7., se rychle blíží. Honza skoro každý 
týden dojíždí na tréninky za reprezentač-
ním trenérem do Ostravy a na soustředě-
ní české reprezentace, bez kterých by se 
neposunul dál. V postupových soutěžích 
nás čeká 17. 5. obvodní kolo v  Hovězí. 
První pohárová soutěž v  požárním úto-
ku by měla proběhnout na konci dubna. 
V  rámci přípravy pořádáme společný 
camp na požární sport, a  sice našeho 
družstva a vybraných závodníků z Česka 
a Slovenska ve sportovním areálu v Horní 
Lidči. Zde se ukáže,  kdo jak má natréno-
váno a jak je připraven na letošní sezonu. 
Bohužel naše město postrádá podobný 
areál, kde by se mohla pořádat podobná 
sportovní soustředění nebo srazy české 
reprezentace, které by přinesly nejen fi -
nanční přínos, ale i  povědomí o  našem 
městě. Věříme, že v  letošní náročné se-
zoně dosáhneme výborných výsledků 
a snad přijde taky trochu toho sportovní-
ho štěstíčka.

Vedoucí požárního sportu hasiči Sklárna Karolinka 
Vlastimil Gášek

Požární útok (rozdělovač) MS Podolsko, Rusko

V současné době se naše družstvo intenzivně připravuje na nadcházející sezo-
nu, nabírá fyzičku, připravuje techniku. Kdo zazdí zimu, pak v sezoně těžko vše 
dohání. 
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MĚSTSKÝ
BYTOVÝ PODNIK 
KAROLINKA, P.O. 

nabízí občanům města Karolinky bez-
platnou službu – odvoz ořezů větví a vý-
hrabu trávy ze zahrad. Tento materiál 
musí být zbaven veškerých odpadů, to 
znamená papíru, plastů a  kamení, větve 
z ořezů mohou mít největší průměr větší 
3 cm.

Občané, kteří mají o tuto službu zájem, 
mohou zavolat na telefonní číslo 571 450 
228 nebo 571  450  454. Bude s  nimi do-
mluven termín odvozu.

Touto službou občanům chce Městský 
bytový podnik Karolinka, p.o. přispět ke 
zlepšení a  zvelebení životního prostředí 
ve městě Karolinka.

Vratislav Mareš
referent odpadového hospodářství

MBP Karolinka, p.o.

Scházíme se ve Valašském národním 
divadle, které nám propůjčuje p. starost-
ka Marie Chovanečková a  obdarovává 
nás vstupenkami na divadelní představe-
ní. Patří jí za všechno velké poděkování. 
Setkání míváme čtyřikrát až pětkrát do 
roka i s kulturní vložkou ke spokojenos-
ti našich členů. Vedoucí školní jídelny 
p. Anna Šauerová nám na požádání obsta-
rá pohoštění, za což jí  také moc děkujeme.

Dne 20. září 2013 se nám vydařil kon-
cert Dua Yamaha z  TV Šlágr. Hoši nás 
přesvědčili, že nejsou dobří jenom na ob-
razovce, ale i naživo. Všichni byli spoko-
jeni a nás to potěšilo.

Úspěšnost práce jakékoliv organiza-
ce záleží na spolupráci vedení a výboru. 
Svým podílem také přispívá předsedkyně 
OV Mgr. Marta Václavíková, která orga-
nizuje ozdravné pobyty v  Luhačovicích. 
Za naši organizaci bylo v  roce 2013 na 
rekondičním pobytu 16 členů.

Naše organizace je nezisková. V  loň-
ském roce vyhovělo našemu požadavku 
o  fi nanční příspěvek město Karolinka 
částkou 5000 Kč a městys Nový Hrozen-
kov částkou 500 Kč. Za vše moc děkuje-
me. V loňském roce jsme uspořádali dva 

prodejní bazary, na kterých se podíleli 
naši členové včetně výboru.

Tyto částky však nepokryly naše 
výdaje, a  proto jsme se rozhodli oslo-
vit sponzory. Za peněžité a  věcné dary 
do tomboly bychom chtěli poděkovat 
zejména: PharmDr. Haně Ptáčkové, 
p. Mileně Gáškové, p. Jiřímu Moráv-
kovi (Crystalex CZ s.r.o.), p. Jílkovi, 
p. Burdovi (elektro), p. Horákovi (skle-
nářství), P. Kováčovi, p. Michálko-
vi (vodotopo), mistru J. Hartingerovi, 
p. Divínovi, p. Havlišovi, p. Šnajdrové 
(kadeřnictví), p. Korytářové (kadeřnic-
tví), p. Kořenkové (kosmetika), p. Ma-
tyščákové (textil), p. Řehákové (Tega), 
p. Škorňákové (Orifl ame), p. Orságové 
(prodejna na nábřeží), p. Šulákové (kvě-
tinářství), Večerka, Uzenářství Chodura, 
p. Křenkové (Vigantice), čerpací stanici 
Silmet a Informačnímu centru.

Poděkování patří i  p. ředitelce ZUŠ 
Karolinka Martině Havlové za pěkné vy-
stoupení žáků. V neposlední řadě děkuje-
me M. Trebulovi, členovi naší organizace, 
za pěknou hudbu a písničky.

Ludmila Bitalová

ČINNOST SPCCH 
V ROCE 2013

Místní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami (SPCCH) má 
112 členů. Většina členů je z Karolinky, ale naše řady doplňují členové z Nového 
Hrozenkova a Velkých Karlovic. 

UPOZORNĚNÍ 
Policie České republiky obvodní oddě-

lení Karolinka upozorňuje všechny obča-
ny na podvodné jednání především na se-
niorech, ve které fi guruje fi rma Endemos 
distribution s.r.o.

Tato fi rma rozesílá výzvy k  úhradě 
dlužné částky za používání klientské kar-
ty ve výši 3.566,-Kč. V dopisech je mimo 
jiné uvedeno, že dotyčný musí neprodle-
ně kontaktovat zákaznickou linku, ne-
vyhýbat se komunikaci s  fi rmou s  upo-
zorněním, že se tak vyhne komplikacím 
vyplývajícím ze soudního sporu. 

Tímto upozorňujeme všechny ob-
čany, aby na tento dopis nereagovali, 
nikam neposílali žádnou fi nanční ho-
tovost, na uvedené číslo nevolali a s do-
pisem se obrátili na Policii ČR. Prav-
děpodobným záměrem fi rmy je využít 
zákaznické linky, která je zpoplatněná 
částkou pohybující se okolo 85 Kč/min. 

Za Policii ČR OO Karolinka 
prap. Jiří Orság



 10 MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Jan Rokyta a Lisellote Rokytová svým 
novoročním Tříkrálovým koncertem za-
hájili bohatou programovou nabídku IC 
Zvonice Soláň. S názvem „Stoletá elegan-
ce a  la carte“, který je ve znamení netra-
diční instrumentální kombinace Panovy 
fl étny a  cimbálu, jsme zavítali do sto let 
staré hudební historie, respektive do ev-
ropských velkoměst prvních desetiletí 
20. století.

22. 1. 2014 skončila nádherná výstava 
betlémů, kterou viděla spousta návštěv-
níků.

První letošní výstava IC Zvonice Soláň 
představila výběr z prací malíře, grafi ka, 
ilustrátora Jaroslava Homolky (nar. 1939 
v Příbrami) pod názvem „Putování kra-
jinou“. Vernisáž se uskutečnila v  sobotu 

ZVONICE SOLÁŇ

Novoroční koncert

Draní peří

Štrajchkapela z Kněžpola

Vernisáž Jaroslava Homolky Výstava betlémů

25. ledna v  13.30 hod. Výstavu uvedl 
PhDr. Karel Bogar.

Ve druhé polovině 19. století až do 
třicátých let století dvacátého, v  době 
hudeckých muzik a  dechovek, hrála 
v Kněžpoli u Uherského Hradiště ved-
le známé dechové hudby Kněžpolanka 
i štrajchová muzika. V originální kom-
binaci strunných a  dechových nástro-
jů hráli lidoví muzikanti staré valčíky, 
polky a lidové písničky. Tuto tradici ob-
novila Štrajchkapela z Kněžpola v roce 
2008 přepisem a  vlastní interpretací 
původních notových materiálů. Byla 
oživena muzika, která přechází přes 
hranice moravských regionů a  může 
potěšit všechny příznivce lidové hudby. 
Vystoupení této kapely se konalo 15. 2. 
2014.

Bílá peříčka ve vzduchu, dobrá ná-
lada a  pěkné písničky. To jsou střípky 
z  akce, která se konala ve Zvonici na 
Soláni. Zima v  Karpatech – Drápá-
ní peří na Soláni přilákalo v  sobotu 
22. 2. 2014 do Zvonice návštěvníky, 
kteří si přišli zavzpomínat na své ma-
minky a babičky. Za zpěvu Karlovjanek 
a děvčat z Povážanu z Povážské Bystri-
ce si mohli všichni přítomní vyzkoušet 
draní peří tak, jak se dělávalo dříve. 
K  dobré náladě bylo pro návštěvníky 
připraveno drobné občerstvení – ko-
láče, zelňáky i  koblížky. Drápání peří 
bývalo v minulých letech společenskou 
událostí, kterou si nikdo nechtěl ne-
chat ujít. Ženy se scházely navzájem, 
aby si pomohly, děti rády posloucha-
ly zpěvy a vyprávění historek, příběhů 
i pohádek. 
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1. Včasné odstranění veškerého mate-
riálu vhodného pro namnožení a vý-
voj škůdce. Odstraňuje se především 
smrkové dříví, které je atraktivní pro 
kůrovce, a  to zlomy (včetně stojících 
zbytků kmene), vývraty, ale také čerst-
vě vytěžené dříví a větve po těžbě. Vy-
těžené dříví je nutno včas odvézt z lesa. 
Pro likvidaci větví po těžbě se používá 
pálení, štěpkování nebo drcení.

2. Včasné vyhledávání napadených 
stromů v  porostech a  v  porostních 
stěnách. Napadené stromy rychle za-
vadají a  jehličí mění barvu. Stromy je 
nutné včas vytěžit a dříví odvézt z lesa, 
případně odkornit a nebo ošetřit che-
mickými prostředky, např. Vaztakem.

3. Používání odchytových zařízení a tzv. 
lapáků. Na zjištění množství škůdce 
se používají lapače s  feromonovými 
návnadami. V  některých případech 
lze využít lapáky, jedná se o pokácený 
strom (přikrytý větvemi). V obou pří-
padech je velmi důležitá častá kontrola, 
včetně stanovení dalšího postupu při 
výskytu škůdce. Jedná se o  poměrně 
složitou problematiku, v daném přípa-
dě je nutná pomoc odborného lesního 
hospodáře, který dokáže vyhodnotit 
danou situaci.
Mezi dva nejvýznamnější škůdce patří:
Lýkožrout smrkový (Ips typographus) 

je to významný kalamitní škůdce lesa. 
Vyskytuje se převážně ve starších smrko-
vých porostech nad 60 let věku, kde nejpr-
ve napadá čerstvě vytěžené dříví, polomy, 
při přemnožení napadá i  zdravé stromy. 
Teplé a  slunečné počasí urychluje vývoj 
tohoto škůdce a může zvýšit počet gene-
rací. Vývojová stádia: vajíčko, larva, kukla 
a dospělec (4,5-5mm dlouhý černohnědý 
brouk). Napadené smrky poznáme podle 
odlupující se kůry, změny barvy jehličí, 
drtinek a závrtů na patě a kmeni stromu.

Lýkožrout lesklý (Pityogenes chal-
cographus) je to také kalamitní škůdce, 
který napadá zejména mladší porosty - 
mlaziny, tyčkoviny a tyčoviny. Základem 
porostní hygieny u tohoto škůdce je od-
stranění těžebního odpadu (větve, vršky), 
ale i  materiálu z  prořezávek a  probírek. 
Napadené stromy poznáme dle žloutnu-
tí jehličí, které dále rezaví a opadává. Na 
kmeni jsou patrné drobné závrtové otvo-
ry. Vývojová stádia: vajíčko, larva, kukla 
a dospělec (1,6-2,8mm dlouhý, hnědočer-
ný, lesklý brouk).

A  na závěr citace z  Lesního zákona 
č.289/1995 Sb.- podle § 32 musí vlast-
ník lesa provádět taková opatření, aby se 
předcházelo a zabránilo působení škodli-
vých činitelů na les a dle § 33 vlastník lesa 
je povinen přednostně provádět těžbu 
nahodilou, tak aby nedocházelo k vývinu, 
šíření a  přemnožení škodlivých organis-
mů.

Úřední hodiny:
MěÚ K arolinka
PO a ST  13.00–15.00 hod

Pavel Planka
revírník, Lesy České republiky, s.p. 

Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů ve Stanovnici Vás srdečně zve na

oslavu 80. výročí založení SDH a setkání rodáků,
přátel údolí Stanovnice

 která se bude konat

v sobotu 28.6.2014 u hasičské zbrojnice ve Stanovnici. 
Program: 10:00hod. – slavnostní zasedání u příležitosti 80.výročí založení SDH 
 13:00hod. – netradiční soutěž mezi hasičskými sbory
 14:00hod. – mše Svatá za zemřelé i žijící rodáky, hasiče 

  a všechny Stanovničany.
 15:00hod. -  kulturní program
 18.00hod. -  večer s Mirkem Trebulou

V průběhu dne výstava hasičské techniky a hry pro děti.

INFORMACE PRO VLASTNÍKY LESA
V důsledku mírné zimy letošního roku a srážkového defi citu lze předpokládat 

zvýšený výskyt podkorního hmyzu, a to zejména kůrovců na hlavní hospodářské 
dřevině, smrku. Škody v lesích způsobené tzv. kalamitními druhy kůrovců mohou 
rychle nabývat na rozsahu. Základní preventivní ochranná opatření proti tomuto 
podkornímu hmyzu se skládají z několika hlavních pravidel:
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Automobil byl slavnostně předán měs-
tu Karolinka, které tak nabylo majetek 
v  hodnotě 10  000  000 Kč s  téměř nulo-
vými náklady, jelikož 10% podíl ve výši 
1  000  000 hradilo ze dvou zdrojů. Tím 
prvním byl příspěvek ze Zlínského kraje 
ve výši 350 000 Kč a 655 000 Kč šlo z pro-
deje staré, dosluhující Tatry 815 CAS32. 

Na slavnostní zakončení téhle dlouhé 
a trnité cesty, která byla započata v polo-
vině roku 2011 podáním projektu a skon-
čila začátkem roku 2014, přijalo pozvání 
téměř 200 hostů, v  jejichž řadách byli 
mimo jiné významné osobnosti, které se 
podílely na realizaci celého projektu, a to 
zástupci partnerů projektu ze Slovenské 
republiky, konkrétně města Bytče, měs-
ta Púchova a obce Vysoká nad Kysucou, 
zástupci z  Centra pro regionální rozvoj 
z Olomouce a zástupci ze Zlínského kra-

je. Dále pak přijali naše pozvání složky 
integrovaného záchranného systému, 
konkrétně tedy HZS ZL kraje, Policie 
ČR, ZZS ZL kraje a horská služba, výrob-
ce podvozku Tatra trucks, a. s. a výrobce 
nástavby THT, spol. s r. o. z Poličky. Sa-
motná událost probíhala již od 9. hodiny 
ranní, kdy celý program započal v  pro-
storech Valašského národního divadla 
v Karolince. V duchu příjemné atmosféry 
byl představen projekt, ze kterého byla 
značná část celkové částky fi nancována. 
Po krátké ranní pauze proběhlo poděko-

Hasiči Karolinka

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ 
NOVÉHO ZÁSAHOVÉHO 
AUTOMOBILU 

Za krásného slunečného počasí se dne 22. 3. 2014 uskutečnilo slavnostní pře-
dání nového zásahového automobilu Tatra pořízeného za přispění Evropského 
fondu regionálního rozvoje, který hradil 85 % z celkové částky, 5 % šlo poté z roz-
počtu Slovenské republiky, jelikož se jednalo o program Cezhraničnej spolupráce 
a zbylých 10 % hradilo město Karolinka ze svého rozpočtu.

Představení projektu ve Valašském národnim divadle
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vání všem důležitým článkům realizace, 
protože bez píle, kterou do toho vložili, 
by to nikdy nedošlo do konce. Následo-
val oběd, který bohužel narušilo povolání 
k požáru bytového domu na Halenkově, 
kde jsme naštěstí nemuseli zasahovat, 
protože se jednalo pouze o spálené potra-
viny na sporáku. Tímto bychom se chtě-
li omluvit Vám, vážení diváci, za menší 
zpoždění, které bylo způsobeno právě 
povoláním jednotky k  požáru. Nicméně 

Ukázka vyproštění osob z havarovaných vozidel

Ukázka zásahu složek IZS

doufám, že dojem, který ve Vás ukázka 
zásahu složek IZS zanechala, to nijak ne-
ovlivnilo a že se Vám ukázka líbila. Tímto 
bych si dovolil opravdu poděkovat všem 
zúčastněným za příjemnou diváckou ku-
lisu, jelikož pro nás bylo velkým překva-
pením, že to vzbudilo takový zájem. Je to 
zároveň i impulz k tomu, že něco takové-
ho nemusí probíhat jen v  rámci podob-
ně významných akcí. Celý den byl poté 
zakončen tam, kde všechno začalo, a  to 

v prostorech Valašského národního diva-
dla, kde proběhlo zhodnocení celého dne, 
který byl velkým přínosem jak pro part-
nery ze Slovenské republiky, tak pro nás. 

Jsme opravdu rádi, že se nám něco tak 
velkého podařilo dotáhnout do konce 
a  překonat tak všechny překážky, které 
nám padaly do cesty. V souvislosti s tím-
to bychom chtěli na závěr poděkovat za 
velice vstřícný přístup vedení města Ka-
rolinky a za důvěru, kterou v nás vložili. 
Doufáme, že i když vše stálo nemalé pe-
něžní prostředky, tak se vybavení bude 
co nejméně využívat, ale když už někdy 
bude potřeba, že maximálně splní svůj 
účel. Přece jenom je vozidlo pořízeno ne 
pro nás, ale pro potřeby Vás, občanů. 

Štěpán Morávek

Zástupci partnerských obcí
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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 20. června 2014.

KAROLINKA 
12. 5. 2014 Divadelní představení „MAFIE A CITY“
8. 6.2014 Vernisáž výstavy žáků ZUŠ v  zasedací 
  místnosti MěÚ
28. 6. 2014 Oslava 80. výročí založení SDH a setkání 
  rodáků, přátel Stanovnice
5. 7. 2014 Soutěž O najpevnějšího hasiča zpod hře-
  beňa Javorníků - Stanovnice
13. 7. 2014 Pouť panny Marie Karmelské

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

ZVONICE SOLÁŇ
29. 3. 2014–
18. 5. 2015 Stano Mikovčák Sochy
20. 4. 2014 Neděle velikonoční
24.–25. 6. 2014 Výstava sklářská škola Val. Meziříčí
20. 6. 2014 Svatojánský večer
27. 6. 2014 Sečení luk na Soláni
28. 6. 2014 Malířské cesty Zdeněk Burian

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

VELKÉ KARLOVICE
1. 5. 2014 Zahájení letní sezóny v Karlovském muzeu
10. 5. 2014 Valachy tour 2014
10.–11. 5. 2014 OTVÍRÁK – zahájení sezóny Bikepark 
  Kyčerka
17. 5. 2014 Letní Karlovská padesátka
18. 5. 2014 Valachy dětem
20., 27. 5. 2014 Řemeslné úterky
31. 5. 2014 Karlovský Pepimaraton
31. 5. 2014 Kácení máje

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

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
1. 5. 2014 Stavění máje
15. 5. 2014 Don Quijote
17. 5. 2014 Jaro na dědině
18. 5. 2014 Den muzeí

22. 5. 2014 Sedm divů Islandu
31. 5. 2014 Slabikář devatera řemesel
31. 5. 2014 Kácení máje
4. 6. 2014 Jiří Černý
6. – 8. 6. 2014 Rožnovská Valaška
21. 6. 2014 Svatojánský večer

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

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
1. 5. 2014 MTB – XC cyklistické závody
10. 5. 2014 Majáles
17.–18. 5. 2014 Svatební inspirace
26.–30. 5. 2014 Pohádkový zámek ke Dni dětí
1. 6. 2014 Dětský den
13.–15. 6. 2014 Lety do stratosféry – cesta do vesmíru
19.–21. 6. 2014 Valašský špalíček
21. 6. 2014 Pohádkový les
23. 6. 2014 Svatojánská noc

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