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KAROLINKA

pokračování na str. 2

Vážení a milí spoluobčané,
čas je neúprosný a  období prázdnin 

a  dovolených uletělo jako mávnutí kou-
zelným proutkem. Jsem přesvědčena, že 
jste načerpali hodně sil a energie pro pod-
zimní období.

Tak jak léto je spojeno s odpočinkem, 
tak podzim zase s fi nišováním dokonče-
ní započatých prací a  akcí před zimou. 
Každé období roku je malebné a charak-
teristické svými prvky. Pevně věřím, že 
tak, jak bylo krásné a slunečné léto, bude 
i podzim. A pokud ne, buďme spokojeni 
a  trpěliví s  tím, co nám příroda přinese. 
Přeji Vám pěkné prožití období podzimu.

starostka

Dětské hřiště pro MŠ a ZŠ
Přes období prázdnin jsme z vlastního 

rozpočtu zbudovali dětské hřiště pro MŠ 
a ZŠ. Původní rozpočet byl na 1 800 000,- 
Kč, ale díky tomu, že se práce zadaly 
MěBP, vlastní příspěvkové organizaci, 
se náklady podstatně sníží. Vyúčtování 
bude provedeno po  ukončení akce, bu-
dete informováni o celkové výši realizace. 
V dalším roce bude ještě hřiště propojeno 
přemostěním přes potok na školní poze-
mek včetně sociálního zázemí, kde může 
probíhat v  přírodě výuka i  pro základní 
školu. Velké poděkování patří LČR, kte-
ré tuto akci fi nančně podpořily částkou 
ve výši 50 000,– Kč. Hřiště jsme slavnost-
ně otevřeli ve čtvrtek 27. září 2012.

starostka

Slavnostní přestřižení pásky

 Vláček, jeden z dětských herních prvků

Děti nadšené kolotočem

Děti se radují z nového hřiště
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STŘÍPKY...
pokračování ze str. 1

Propojení cyklostezky v úseku 
na Kalincově

Díky získané dotaci na  propojení 
cyklostezky v úseku 270 m na Kalinco-
vě budou započaty práce na  realizaci 
již v nejbližší době. Vzhledem k tomu, 
že celá akce je jedním ze stavenišť, kte-
ré jsou součástí opravy cesty Vsetín – 
V. Karlovice II/487 – Bzové, která měla 
být započata již nyní, ale vzhledem 
k tomu, že se fi rma ve výběrovém říze-
ní, které si organizovalo ŘSZK, odvola-
la, budou práce na cyklostezce započaty 
samostatně. Kdy dojde k zahájení prací 
na  opravě silnice Bzové, fi nancovanou 
ŘSZK, se rozhodne v nejbližších dnech. 
Z  naší strany zde vzniknou kromě cy-
klostezky se smíšeným provozem nové 
chodníky po  obou stranách v  návaz-
nosti na  autobusové zastávky. Bude to 
hodně náročná stavba, hlavně co se 
týká bezpečnosti v  tomto úseku, proto 
Vás žádáme o trpělivost a pochopení při 
realizaci stavby. 

starostka

Stavba Záchranné služby
V  nejbližších dnech bude započata 

i  stavba stanoviště záchranné služby, 
která se k nám přestěhuje z  Nového 
Hrozenkova. Bude to v  prostoru mís-
to současných garáží vedle městského 
úřadu. Dojde tak k  propojení složek 
záchranného integrovaného systému – 
Policie ČR, hasiči JPOII a rychlá zdra-
votní služba. Předpoklad dokončení 
prací je konec roku.

starostka
Oprava cesty 
v Malé Stanovnici

Tato oprava byla realizována za  pod-
pory dotace SZIF Olomouc s naší fi nanč-
ní spoluúčastí. Cesta byla realizována 
v  období prázdnin. Výše nákladů bude 
vyčíslena v  dalším čtvrtletníku spolu 
s  celkovým přehledem uskutečněných 
akcí v  letošním roce a  jejich fi nančním 
vyčíslením.

starostka

Vánoční baňka
Již po  sedmé budeme mít mož-

nost podpořit tuto akci pro NADA-
CI ŠANCE - dětská onkologie Olo-
mouc. Hodnota baňky je 100,– Kč, 

LETNÍ KINO V KAROLINCE 
V červenci na Radniční náměstí zavítalo letní kino. Na programu byly fi lmové ti-

tuly: Perfect days – i ženy mají své dny; Probudím se včera; Prci, prci, prcičky: školní 
sraz a Doba ledová 4. Náměstí opět ožilo, i když počasí všem dnům, kdy se promítalo, 
příliš nepřálo, a proto jsme nemohli zhlédnout dva fi lmy (Perfect days – i ženy mají 
své dny a Prci, prci, prcičky – školní sraz). Vzhledem k počasí nás překvapila hojná 
účast návštěvníků.

 redakce

VÝZVA
Vážení spoluobčané, v  letošním roce 

se nám podařilo získat fi nanční pro-
středky na vybudování „Sklářského mu-
zea“. Myslíme si, že právě toto muzeum 
je pevně spjato s  historií našeho měs-
ta a  skláren, které tu mají svou tradici 
a ovlivňovaly do velké míry životní osu-
dy mnoha obyvatel. 

Muzeum bychom rádi vybudovali 
v budově bývalé mateřské školky na Ná-
břežní ulici a bylo by součástí celkového 
využití této budovy jako víceúčelového 
kulturního centra. Mimo jiné bychom 
sem přemístili městskou knihovnu, zří-
dili klubovny pro neziskové organizace 
a  spolky. Venkovní areál hlavně za  bu-
dovou by pak měl sloužit ke  kulturním 
a společenským akcím. V současné době 
se zpracovává studie tohoto využití. 

K  dnešnímu dni máme k  dispozici 
zhruba 414.000,- Kč v  rámci dotace ze 
Státního zemědělského intervenčního 
fondu, právě pro zbudování stále expo-
zice výroby skla, jeho zpracování a dějin 
vzniku zdejší sklárny.

Z těchto důvodů bychom tímto chtěli 
oslovit občany a  požádat je o  poskyt-
nutí jakýchkoliv předmětů souvisejí-
cích s  výrobou skla, ať už samotných 
předmětů určených k výrobě, tak i do-
bových dokumentů, fotografií a samot-
ných výrobků. 

Naší snahou je pokud možno co nej-
přesněji zmapovat celou historii zdejší 
sklárny a  budeme velice rádi, když se 
budete s námi podílet na tomto projektu. 

Bližší informace vám sdělí Informač-
ní centrum Karolinka popřípadě pra-
covnice sekretariátu Městského úřadu 
Karolinka.

Těšíme se na spolupráci s vámi a věří-
me , že se nám společně podaří vytvořit 
muzeum, které bude mít v našem městě 
své opodstatnění.

Za vedení města Bohumil Rožnovják - mistostarosta 

Město Karolinka zahajuje vý-
uku Univerzity třetího věku  
v zastoupení VŠB- TU Ostrava

Dne 12. října 2012 v 11:00 hodin opět 
zasednou účastníci U3V do počítačo-
vé učebny ZŠ Karolinka. Zimní semestr 
akademického roku 2012/2013 začíná se-
minářem informatiky pod vedením doc. 
PaedDr. Vladimíra Homoly, Ph.D. 

Účastníkům univerzity přejeme úspěš-
né vykročení a hlavně zdárné ukončení 
dvouletého (čtyřsemestrálního) studia.

vedení města Karolinky

náklady na výrobu 30,– Kč, čistý zisk 
pro onkologii je 70,– Kč. Budete si ji 
moci zakoupit v Informačním centru 
v  Karolince od  října, výtěžek si opět 
osobně přijedou vyzvednout z  nada-
ce u  příležitosti Vánočního jarmarku 
v pátek 14. 12. 2012.

starostka

Rozsvěcování vánočního 
stromu a Mikuláš

Jako každý rok se uskuteční obě 
zmiňované akce, upřesňujeme ter-
mín a  doprovodný program, který 
bude, jako ostatní akce probíhající 
u  nás, vyvěšen na  webu Karolinky, 
včetně plakátů a  pozvání rozhla-
sem. 

starostka

PENNY Market
Započatá stavba PENNY Marketu 

by měla být dokončena koncem listo-
padu a  prodej zahájen mikulášským 
prodejem. 

starostka
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Výstavu zahájil místostarosta Bohumil 
Rožnovják a poté předal slovo místosta-
rostce Mgr. Bohumile Václavíkové, která 
přítomné seznámila s autory výtvarných děl: 

Mgr. Ladislav Pálka (malíř, 
grafik, ilustrátor, filmař)

se narodil ve  Zlíně, absolvoval Uni-
verzitu Palackého v  Olomouci, obor vý-
tvarná výchova. Od  roku 1974 pracoval 
ve fi lmových ateliérech ve Zlíně ve skupi-
ně Hermíny Týrlové jako výtvarník, ani-
mátor, režisér a scenárista mnoha večer-
níčků. Autorsky se podílel na  některých 
dílech oblíbeného seriálu Pat a Mat (A je 
to). Na Mezinárodním festivalu fi lmů pro 
děti a mládež ve Zlíně v roce 2003 získal 
díl „Pat a Mat natírají podlahu“ cenu di-
váků.

V poslední době se malíř věnuje hlavně 
volné malbě, zejména krajinomalbě a ilu-
straci dětských knih. Ladislav Pálka je 
členem Unie výtvarných umělců. Vysta-
voval v Brně, Vlčnově, Kroměříži, ve Zlí-
ně a  na  skupinových výstavách v  Praze 

a Olomouci. Jeho obrazy jsou zastoupeny 
v  mnoha soukromých sbírkách a  v  pro-
dejní galerii výtvarného umění v Galerii 
pod Radnicí ve Zlíně.

Autor se nám představil svými realistic-
kými malebnými krajinami (Zima na pase-
kách, Cesta na paseky, Na statku…). Rodné 
město autora inspiruje k  olejomalbám 
(Zlínská zeď, Mrakodrap, Zlínská továr-
na, Zlín od Příluků).

Lidový ráz mají temperové malby (Ma-
sopust, Roráty...). Ladislav Pálka – malíř, 
grafi k, ilustrátor a fi lmař nás přesvědčuje 
svým obsáhlým uměleckým zaměřením 
o své jedinečnosti.

MgA. Martin Gaja (výtvarník 
a sochař)

se narodil ve  Valašském Meziříčí, žije 
a  pracuje v  Hutisku – Solanci. Vystudo-
val Střední uměleckoprůmyslovou školu 
v  Uherském Hradišti, obor kamenoso-
chařství pod vedením akademického 
sochaře Jiřího Habarta. Dále absolvoval 
Vysokou školu výtvarného umění v Bra-
tislavě, obor sochařství u  prof.  Josefa 
Jankoviče. Účastnil se mnoha studijních 
pobytů a stáží v zahraničí, kde sbíral cen-
né zkušenosti v oblasti sochařské tvorby. 
Od  roku 1999 vystavuje svá díla několi-
krát ročně nejen na Valašsku, ale i v Brně, 
Ostravě, Hradci Králové, Praze. 

MgA. Martin Gaja se představil jednak 
svými kresbami tuší z  cyklu Schoulené, 
jednak fi gurálními studijními kresbami 
tužkou s názvy: V sukni, Čekání, Ohlíže-
ní, Melancholická atd. Výstavě dominova-
ly dřevěné sochy. Zcela nepřehlédnutelná 
byla postava muže s názvem Strnutí, dále 

pokračování na str. 4

VÝSTAVA
VALAŠSKO V OBRAZECH

Je již tradicí, že předpouťovou sobotu věnujeme vernisážím výstav umělec-
kých děl. Město Karolinka uspořádalo dne 14. července 2012 výstavu obrazů, 
plastik a dřevořezeb pod názvem „Valašsko v obrazech“.

Slavnostní zahájení výstavy

Návštěvníci při sledování kulturního programu
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fi gura ženy nesoucí název Vzdor a Čeká-
ní na život. Sochař vytvářel plastiky tesá-
ním dřeva, a to dubu nebo lípy. 

Jistě jste se setkali s  autorovými dře-
věnými sochami na  Soláni, např. Návrat 
ztracených ovcí, socha akademického 
malíře Schneiderky a reliéf Pověst o So-
láni. Martin Gaja rozsahem svého díla 
dokazuje svoji jedinečnost a nezastupitel-
nost v  uměleckém světě nejen na  Valaš-
sku.

Ludvík Podešva

rodák z  Velkých Karlovic, jinak Ka-
rolinčan, který se narodil před úctyhod-
nými 80 lety. Vyučil se autoklempířem, 
pracoval ve Zbrojovce Vsetín a poté v au-
toservisu v Rožnově pod Radhoštěm. 

Říká: „Dřív byla příroda mnohem pří-
znivější, než je tomu teď, protože člověk ji 
ničí. Jako děti jsme chodili bosi, na to rádi 
vzpomínáme. Tím vzrůstala více naše po-
zornost k přírodě, museli jsme dávat po-
zor, na co šlapeme. Bosýma nohama jsme 
vnímali přírodu, měli jsme k ní blíž, než 
mají lidé dnes. 

Mám rád přírodu, ta je nejdokonalejší 
umělkyně. Umělecká díla vytváří sama, 
od toho také vzniklo pojmenování samo-
rosty a já je hledám a vystavuji.“ 

Návštěvníky výstavy zaujaly samorosty 
Satan, Umírající strom, Ještěr a další. 

Panu Podešvovi přejeme hodně zdra-
ví a  ať je příkladem tvůrčího ducha pro 
všechny generace.

Tomáš Důjka

Nyní si představte urostlého a sval-
natého třicetiletého muže. Cituji autora: 
„Už jako malého kluka mě bavila práce se 
dřevem, a tak jsem si ji vybral za řemeslo. 
Po  vystudování SOUS (Středního odbor-
ného učiliště sklářského) v  Novém Boru 
jsem zhotovoval formy pro sklárnu v Ka-
rolince. Nyní již několik roků dělám tesaři-
nu. Ve volných chvílích se věnuji řezbařině 
a vyřezávám různé motivy.“ 

Návštěvníci zhlédli Tomášovy dřevěné 
plastiky: Medvědice, Žena… dále reliéfy: 
Valašská krajina, Staříček, Klanění tří králů, 
Chalupa z Hrozenkova. 

Vedení města Karolinky všem tvůr-
cům poděkovalo za  vystavená díla 
a  popřálo jim hodně uměleckých ná-
padů.

pokračování ze str. 3

Prohlídka uměleckých děl

Čestný host vernisáže ak. malířka Jiřina Hartingerová

 Obrazy MgA. Martina Gaji
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Pro Městský bytový podnik to má dvo-
jí užitek: jednak dochází k úspoře měst-
ských fi nancí deponovaných pro kon-
krétní veřejné zakázky a  ve  druhé řadě 
získávají pracovníci bytového podniku 
na  kreditu, co se schopností a  možností 
týče.

Tyto participace na  subdodávkách 
bylo samozřejmě nutno řádně připra-
vit, protože ne vždy se představy našich 
zaměstnanců shodovaly s  představami 
a  praktikami externích společností. Je 
chvályhodné, že došlo ve všech případech 
k  rychlé shodě a  v  některých případech 
dokonce i k rozšíření požadavků nad rá-
mec prvotních smluvních ujednání.

Bytový podnik tímto způsobem ade-
kvátně zhodnocuje vlastní pracovní sílu 
a samozřejmě dochází k podstatnému na-
výšení vytíženosti vlastní techniky. Naši 
zaměstnanci denně přesvědčují o  schop-
nosti být plnohodnotným partnerem vel-
kých stavebních fi rem. Už se prostě ne-
spokojujeme s vědomím z minula, že jsme 
schopni cokoliv opravit či v malém i nově 
realizovat. Jsme aktivními partnery při re-
alizacích velkých investičních celků, který-
mi v Karolince jenom letos např. jsou:
1) Rekonstrukce silnice v  úseku rozc.

Stanovnice – údolí Malé Stanovnice. 
Zde byly práce již ukončeny a bytový 
podnik měl zde permanentně nasa-
zen autobagr Caterpillar, nákladní 
vozidlo TATRA 815, nákladní AVII 
a nakládač UNC. Právě zde se musela 
obsluha těchto strojů potýkat s  mi-
mořádnou fl exibilností pracovní doby 
a s rozmanitostí využití naší techniky. 
Vše bylo zvládnuto na velkou jednič-
ku a slova chvály představitelů fi rmy 
SWIETELSKY jsou toho důkazem.

2) Prodloužení kanalizační sítě v  ob-
lasti Kalincov-Bzové je dalším z na-
šich akcí, kde zaměstnanci bytového 
podniku odvádějí velký kus práce. 
Schopnosti našich vodařů jsou zde 

MĚSTSKÝ BYTOVÝ PODNIK 
KAROLINKA, P.O.
– TO NEJSOU JENOM OPRAVÁŘI

uplatněny v  plné míře. Výkopové 
práce v  hloubce více než 3 metry 
a  v  geologických podmínkách, kte-
ré zde panují, nutí naše pracovníky 
vyvinout maximální úsilí. Vrstvy 
navážek různých druhů, od  skleně-
né drtě po říční štěrk daly při kopání 
všem hodně zabrat. Je ale výborným 
vysvědčením pro naše vodaře, že se 
zatím toto dílo daří realizovat v po-
žadované vysoké kvalitě a s časovým 
předstihem.

3) Výstavba hřiště mateřské školy na ul. 
Kobylská je dílo, se kterým naši za-
městnanci měli doposud pramálo 
zkušeností. I zde se část díla podaři-
lo zrealizovat tak, aby nedošlo k ča-
sovým či kvalitativním zádrhelům. 
Výstavba dopravního hřiště či hřiště 
na míčové sporty s umělohmotným 
povrchem – to obojí bylo pro naše 
pracovníky něco opravdu nového. 
Strávili jsme spoustu času nad vý-
kresovou dokumentací, často jsme 
s vedením města konzultovali vznik-
lé situace přímo na  místě a  hlavně 
jsme všichni měli touhy předat ka-
rolinským dětem dílo, ke kterému se 
můžeme, jako většinoví realizátoři, 
hrdě hlásit.

Toto je jenom zlomek toho, na čem se 
zaměstnanci Městského bytového pod-
niku podílejí v  rámci své každodenní 
pracovní doby. Mimo to je třeba vzpo-
menout mnoha operativních zákroků 
v  oblasti bytových a  komerčních pro-
stor. Spolupráce na  výstavbě PENNY 
MARKETU, řešení dodávky tepla pro 
zdravotní středisko a  obchod se sklem, 
atd. atd. Prostě jsme připraveni kdykoliv 
nejenom operativně zasáhnout, ale v po-
slední době i  dokazujeme naši připra-
venost pracovat na  větších investičních 
celcích, a tím v prvé řadě šetřit městskou 
pokladnu. 

Jaroslav Valián, ředitel MBPK

Městský bytový podnik Karolinka, p.o. se v současné době velmi aktivně zapo-
juje do dění  ve městě formou realizace stavebních prací, které jsou na nás pře-
transformovány buď jako celek, nebo formou participace na dílech, která jsou 
vysoutěžena externími společnostmi. Je pro nás dobrou vizitkou, že tyto spo-
lečnosti, které požívají hodně vysokého kreditu, jsou spokojeny s kvalitou námi 
odvedených prací. 

Slavnostní atmosféru vernisáže do-
tvořilo hudební vystoupení paní učitel-
ky Pavly Mikeškové ze ZUŠ Karolinka. 
Velice nás potěšila velká návštěvnost 
příznivců výtvarného umění. Mezi nimi 
nechyběly významné osobnosti: akade-
mický malíř Jiljí Hartinger, akademická 
malířka Jiřina Hartingerová, umělecký 
fotograf Zdeněk Hartinger, akademický 
malíř Ludvík Majer, lidová umělkyně 
Jana Dočkalová-Kobzáňová. Svou pří-
tomností nás poctil také poslanec Par-
lamentu ČR Ing.  František Novosad. 
Velké poděkování patří Bc. Alžbětě Je-
sipenko a Michalu Zbrankovi za  insta-
laci výstavy.

redakce

Z knihy návštěv: 

„Děkuji za  překrásné prostředí, 
které utváří soubor opravdu mistr-
ných děl.“

student Mikša

„Líbily se mi samorosty pana Po-
dešvy.“

Fišerová

„Zaujala nás rozmanitost prací, kte-
ré autoři vystavují. Dřevořezby samo-
rosty, obrazy jsou ukázkou krásného 
vztahu autorů k valašskému prostředí. 
Zajímavé a zdařilé jsou portréty Mar-
tina Gaji.“

Mgr. Petr a Daniela

„Krásný kraj, krásní lidé.“
Stejskalovi ze středních Čech

„Velice zajímavé! Poznáváme valaš-
ský kraj, jsme tu poprvé a moc se nám 
tu líbí!!!, přijedeme zase… Kumštýři 
zde mají opravdu skvělou inspiraci.“

host Marcely Hofmanové

Autoři výstavy – 
MgA. M. Gaja, Mgr. L. Pálka a F. Podešva
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JIŘÍ ORSÁG, VZPĚRAČ 
Z KAROLINKY, 
SKONČIL NA OH SEDMÝ, 
PŘEKONAL ČESKÝ REKORD

„S  výkonem jsem spokojený, mám 
o dost víc než na Evropě, víc než na re-
publice. Příprava šla správnou cestou 
a předvedl jsem maximum,“ řekl Jirka.

V  trhu zůstal Jiří výkonem 187 kg o  tři 
kila za svým tréninkovým maximem, o které 
se pokoušel a neuspěl. „Těch 187 je myslím 
slušné. Na sto devadesát asi nebylo silově ani 
technicky. Nebyla tam velká šance,“ řekl.

Město Karolinka srdečně blahopřeje 
Jirkovi ke skvělému výkonu!!!

Mgr. Bohumila Václavíková – 2. místostarostka

Vzpěrač Jiří Orság obsadil na olympijských hrách v Londýně v nejtěžší kate-
gorii nad 105 kg sedmé místo. V nadhozu překonal výkonem 239 kg vlastní český 
rekord a ve dvojboji si vylepšil osobní maximum na 426 kg.

Milý Jirko, dovol, abych Ti jménem 
všech občanů Karolinky poděkovala 
za  vzornou reprezentaci na  olympiádě 
v Londýně a gratulujeme Ti ze srdce k to-
muto úspěchu. Jsme na Tebe pyšní a vá-
žíme si toho, jak jsi Karolinku v  rámci 
celého světa proslavil. Zúročila se Tvá po-
ctivá píle a „dřina“. Touto cestou chceme 
poděkovat i Tvé rodině, která Ti vytvářela 
k  tomuto úspěchu tak potřebné zázemí. 
Ještě jednou srdečně gratulujeme.

Marie Chovanečková - starostka 
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Naše první závody proběhly v Jablonci 
nad Nisou, kde se schází na začátku sezóny 
celá republiková špička ve zdejší sportovní 
hale ve dvou disciplínách, a to 100 metrů 
překážek a  štafety 4 x 100 m. Ve stomet-
rové disciplíně nejlépe uspěl David Grůza 
na 10. místě a Honza Gášek na vynikajícím
46. místě, a to mu je teprve 15 let a celou 
svou závodnickou kariéru má před sebou. 
Celkem se závodů zúčastnilo 189 závod-
níků. Ve  druhé disciplíně se naše štafeta 
umístila na 17. místě z celkového počtu 32. 

Naši závodníci se zúčastnili mnoha zá-
vodů běhu 100 metrů překážek po celé Čes-
ké republice v rámci Českého poháru a  Big 
Shock poháru, a  to Plzeň, Písková Lhota, 
Brno, Provodovice, Bludov, Kamenec u Po-
ličky, Třeština a domácí v Horní Lidči, které 
náš sbor spoluorganizuje. Ve zkratce uvedu 
naše nejlepší výsledky v Českém poháru

David Grůza
Bludov 2. místo čas 15:62
Písková Lhota 4. místo čas 16:38
Kamenec u Poličky 4. místo čas 16:6
Jan Gášek
Plzeň 24. místo a jeho 
 první čas 
 pod 18 s 17:24

Honza se bohužel nemohl zúčastnit 
dalších závodů z důvodů zranění a účasti 
v reprezentaci České republiky. 

Průběžně je David Grůza na  6. místě 
a Honza Gášek na 64. místě z celkového 
počtu 325 závodníků mužů a v kategorii 
dorostenců je Honza 14. ze 118 závodní-
ků. Do  ukončení pohárů chybí poslední 
závod v Ostravě v Big Shock poháru

David Grůza
Brno 3. místo čas 15:952
Třeština 1. místo čas 16:34
Bludov 2. místo čas 15:62

Průběžně je David na 6. místě před zá-
věrečnou soutěží v Kolšově.

Naši dva nejlepší závodníci, kteří jsou 
výše jmenovaní, v této disciplíně dosáhli 
dalších úspěchů.

Na  59. mistrovství České republiky 
v požárním sportu v Uherském Hradišti 
ve dnech 31. 8. až 2. 9. 2012 v disciplíně 
běh jednotlivců na  100 m překážek se 
náš člen David Grůza stal mistrem re-
publiky v této disciplíně v čase 16.01. Je 
to náš největší letošní úspěch, tímto mu 
za dosažený výkon gratuluji.

David není jen vynikající závodník, ale 
i  trenér. Letos se pod jeho vedením do-
rostenky ze slovenské obce Nosice staly 
vicemistryněmi na mistrovství Slovenska 
dorostu v požárním sportu. 

Honza Gášek letos v kategorii dorostu 
jednotlivci postoupil suverénně z 1. místa 
okresu do krajského kola, kde překrásně 
zaběhl disciplínu 100 metrů překážek se 
svým novým osobákem 17:05, v  druhé 
disciplíně dvojboj (proskok okna a  pře-
nos hasicího přístroje) se již tak nedařilo 
a  nezopakoval svůj výkon z  okresu, ale 
obsadil celkově vynikající 3. místo a po-
stoupil přímo na  mistrovství republiky 
v Sokolově. Je to vynikající úspěch v 15 le-
tech. Bohužel místo odjezdu na mistrov-
ství republiky Honza skončil v nemocnici 
a nemohl prodat svoji vynikající formu. 

Za 14 dní od hospitalizace odjel na Mist-
rovství světa požárního sportu do Lotyšské 
Valmiery, aby pomohl české reprezentaci 
bojovat o stupně nejvyšší. V první disciplí-
ně, výstup do  druhého nadzemního pod-
laží pomocí hákového žebříku, obsadil 11. 
místo, kdy nepředvedl svoje maximum, 
které dokáže, a  neobhájil bronzovou me-
daili z  loňského mistrovství světa. Hodně 
se projevil přechod do vyšší kategorie, kde 
už je hákový žebřík o váze 8,5 kg přenášen 
již od startu a zapichován o věž, proti loň-
skému výlezu bez přenosu žebříku. Druhý 
den následovala Honzova disciplína, kde 
obhajoval mistra světa, a vše nasvědčovalo 
po trénincích, že se forma vrátila, ale bohu-
žel při prvním pokusu, při seskoku z barié-
ry, došlo k tomu nejhoršímu, nevydržel levý 
kotník a Honza spadl do hadic, i přes ob-
rovskou bolest doběhl do cíle ne v posled-
ním čase. V cíli se svalil a jeho kotník začal 

růst do  větších rozměrů. Naštěstí po  dů-
kladném vyšetření ve  zdejší nemocnici se 
dospělo k závěru, že jde jen o výron v kot-
níku bez poškození svalových a kosterních 
částí. Mistrovství pro něho tímto skončilo 
a ze závodníka se stal divák, který by tak rád 
celému týmu pomohl, ale nemohl. Na tom-
to mistrovství získala Česká republika dvě 
medaile, a  to v disciplíně 100 m překážek. 
A  dále v  nejstarší kategorii získal Martin 
Lidmila bronzovou medaili a  stal se mis-
trem světa v požárním útoku. Nic nekončí 
a je třeba dál pracovat a připravit se na další 
mistrovství světa a další soutěže. 

Aby byly výsledky, musí být podmínky, 
proto budujeme vlastní areál pod přehra-
dou Stanovnice, kde budou moci naši zá-
vodníci trénovat, jak jim to bude vyhovovat 
a  připravovat se i  individuálně. Prozatím 
jezdíme na  překážky do  Ostravy a  Horní 
Lidče, ale je to hodně náročné po  strán-
ce ekonomické a časové. Snad se nám vše 
brzo podaří, vše budujeme vlastními silami 
a prostředky. Velký dík patří Povodí Mora-
vy, které nám vychází vstříc, a panu Skalko-
vi - hráznému přehrady Stanovnice.

V  postupových soutěžích jsme posta-
vili dva týmy v kategoriích muži do 35 let 
a  muži nad 35 let. V  prvním obvodovém 
kole ve Velkých Karlovicích naši muži do 35 
let postoupili do okresního kola z druhého 
místa a muži nad 35 let z prvního místa.

Na okresním kole v Horní Lidči mladí 
muži, družstvo tvořené převážně z doros-
tenců, obsadilo celkově 6. místo, v nejstar-
ší kategorii mužů jsme obsadili vynikající 
2. místo. Pro příští rok si klademe vyšší 
cíle a budeme se snažit postoupit výš.

Náš sbor pořádal již tradičně koncem 
prázdnin poslední srpnovou sobotu hasič-
skou soutěž 43. ročník O pohár skláren Ka-
rolinka RAŤKOVSKÁ GRAPA. Soutěž je 
známa po  celé České republice i  v  zahrani-
čí, kdy v nejlepších letech jezdilo na závody

HASIČI SKLÁRNA KAROLINKA
Letošní sezóna požárního sportu našeho sboru se nenávratně chýlí ke konci 

a je třeba pomalu bilancovat. 

pokračování na str. 8

Raťkovská grapa 2012

Honza Gášek 
– Mistrovství světa Lotyšsko 2012 – věže
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UNIKÁTNÍ 

ZAHRADA 

PRO SENIORY 

S ALZHEIMEREM 

OBNOVÍ 

V PAMĚTI 

DÁVNO ZAPOME-

NUTÉ ZÁŽITKY
Nepamatují si, co se stalo před chví-

lí - vzpomínky z dětství a mládí však 
zůstávají. Tak ve  zkratce funguje pa-
měť lidí s Alzheimerovou chorobou.

Domov Jabloňová pro seniory s  touto 
nemocí otevřela Diakonie Vsetín před 
2 roky. Jedná se o ojedinělý Domov s ro-
dinnou atmosférou, ve  kterém se střídá 
moderní zařízení s nábytkem v dobovém 
retrostylu. Navštěvují jej exkurze z Česka 
i  ze zahraničí. Jediné, co chybí, je upra-
vená zahrada, na kterou by senioři mohli 
volně vycházet, pěstovat zeleninu, relaxo-
vat ve stínu i na slunci. Záměrem Diako-
nie Vsetín je upravit zanedbanou zahradu 
okolo Domova Jabloňová nejen pro jejich 
uživatele - seniory z  Domova Jabloňo-
vá, ale i obyvatele z okolní zástavby, děti 
z  blízké mateřské školy, příležitostné 
sportovce.

Část prací je již hotova. Diakonie 
Vsetín zahradu zbavila starých stromů, 
posekla trávu, zkultivovala jedinou rov-
nou plochu – hřiště. Zbývá nejnákladnější 
položka – úprava svažitého terénu, vytvo-
ření rovných zpevněných ploch, bezpeč-
nostní zábradlí, výsadba zeleně. Celkový 
rozpočet činí 652 tis. Kč. Diakonii Vsetín 
se doposud podařilo získat 418 888,– Kč. 

Pomoci můžete i  Vy – v  rámci veřej-
né sbírky Společně seniorům nalezne-
te ve dnech 10. až 11. 10. 2012 ve svých 
schránkách dopis od  Diakonie Vsetín 
s  žádostí o  přispění na  harmonickou 
zahradu. Společně tak můžeme pomo-
ci stárnoucím lidem, aby mohli pobývat 
v  přátelském prostředí zelené zahrady, 
necítili se sami, zapomenuti.

(více informací na telefonu 739 244 797)

okolo 150 družstev. Letos přijelo na  20 
družstev, která v pěkném neopakovatelném 
přírodním prostředí s tradičním kvalitním 
občerstvením bojovala o posty nejvyšší.

Výsledky
Muži do 35 let

  družstvo čas
 1. Milotice nad Bečvou 16:35
 2. Velké Karlovice 16:58
 3. Sklárna Karolinka A 17:73
 4. Poteč 17:79
 5. Sklárna Karolinka B 18:70
 6. Karolinka Město 19:11
 7. Studénka 19:86
 8. Stvolová 20:77
 9. Vsetín 28:70
 10. Zděchov 57:85
 11. Podhradní Lhota N
 12. Dolní Bečva D
 13. Prušánky N

Muži nad 35 let
 1. Sklárna Karolinka 18:38
 2. Velké Karlovice  19:10
 3. Valašská Bystřice 22:10

Ženy
 1. Milotice nad Bečvou 21:16
 2. Horný Kelčov 22:38
 3. Valašská Bystřice 24:46
 4. Velké Karlovice  32:63

Snažíme se navrátit zašlou slávu této sou-
těže. Nebude to však cesta lehká a krátká, ale 
trnitá a dlouhá. Má neopakovatelné kouzlo 
a nechceme, aby vymizela tato krásná tra-
dice, která zdobí naše město. Ve  startovce 
můžeme vidět, že jsme postavili tři závodní 
týmy, které sboru dělaly čest. Pozvolna se 
rozjíždíme naším směrem a děláme to, co 
nás od srdce baví a čím nejvíce žijeme.

Součástí závodu byl i závod jednotlivců 
„O  nejrychlejšího hasiče Raťkovského 
krpálu“. Zde závodníci musí v co nejrych-
lejším čase vyběhnout grapu a seběhnout 
do  cíle po  vytýčené trase. Je to zpestření 
soutěže o individuální disciplínu, kdy kaž-
dý může ukázat, co v něm je a jak je rychlý 
nejen do kopce, ale i z kopce.

Výsledky prvních třech

Muži
1. GRŮZA David 20:66 
2. DURCHAN Jan  22:61 
3. PAVELKA Marian 22:71 

Ženy
1. STŘÍŽOVÁ Luba 27:13
2. ZAJACOVÁ Veronika 34:46
3. ZAJACOVÁ Nikola 35:45

Další závodnickou činností jsou po-
hárové soutěže v  královské disciplíně 
požární útok. Zde jsme stavěli jedno 
družstvo mužů. Na to, že náš sbor dis-
ponuje technikou a  materiálem z  dob 
dávno minulých a  zaostává o  mnoho 
za současnou špičkou, jsme dokazovali 
svou pílí, odhodláním a pravým hasič-
ským srdcem, že se dají porážet týmy, 
které jsou o  mnoho lépe vybaveny. 
Techniku jsme nahradili tvrdými pra-
videlnými tréninky, kdy požární útok 
tvoří 7 lidí a malá chybička dokáže zka-
zit celé snažení. Ve výsledkových listi-
nách jsme nebyli na chvostu, ale větši-
nou v lepší půlce a párkrát jsme docílili 
stát na  stupních nejvyšších. Bohužel 
na  konci sezóny stařičká mašina ne-
vydržela a  prasklá ojnice ukončila její 
zářivý život, kdy v historii porážela nej-
lepší družstva z  celé bývalé Českoslo-
venské republiky. Čest její slávě! Hasiči 
sklárna Karolinka naháněli soupeřům 
husí kůži po zádech, kde se jen objevili. 
Je to smutek v  našich duších, ale taky 
otevřená cesta dál do  budoucna. Bu-
deme muset sehnat nemalé prostředky 
na  nový motor, který nebude stát jen 
pár tisíc, ale mnoho desetitisíc korun. 
Žene nás to dál dopředu, kdy   vloni 
nikdo z  nás netušil, že budeme běhat 
za  sklárny Karolinka, a  teď hrdě nosí-
me toto jméno a za nic bychom ho ne-
vyměnili!

Při letošní premiéře ve  startovacích 
blocích nejen v  České republice, ale 
i  na  mezinárodním poli bylo slyšet ha-
siči Sklárna Karolinka. Sboru a  městu 
jsme nedělali ostudu, ale velkou pozitiv-
ní reklamu, přitom jsme většinu nákladů 
hradili ze svého. Co mohl, pomohl sbor 
a  pár sponzorů. Zázemí nemáme skoro 
žádné, jen techniku a  materiál máme 
uskladněný za  pomoci vedení skláren 
v plechovém hangáru a města Karolinky 
na smutečce v garáži. Schůze máme v re-
stauraci Sklář. Naši obrovskou sbírku vy-
hraných trofejí nemůžeme nikde vysta-
vit. Snad se osud přikloní na naši stranu 
a nejen naše výkony na poli sportovním 
vstanou z popela jako bájný pták Fénix. 
Máme před sebou hodně práce a  nejen 
na poli sportovním. Pro ty, kteří vydrželi 
dočíst tento článek, díky moc za pozor-
nost a můžu ujistit všechny, že jsme živý 
sbor hasičů, který se jen tak nevzdá, po-
pere se s osudem a bude dělat čest svému 
jménu.

vedoucí požárního sportu hasiči Sklárna Karolinka
Vlastimil Gášek

pokračování ze str. 7
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Sklářský jarmark v  9:00 zahájili zá-
stupci města Karolinky a  skláren Crys-
talex. Ihned po  zahájení vystoupila 
místní Dechová hudba Karolinka. Dále 
děti zhlédly zábavné vystoupení klaunů 
a nechyběla ani balónková show a dětská 
diskotéka. Od  12:15 vystoupil folklorní 
soubor Jasénka Vsetín, který diváky oča-
roval nejen svým zpěvem, ale i  tancem. 
Od  14:00 bylo na  programu vystoupe-
ní hudební skupiny COOKIES, která 
do  Karolinky zavítala z  Přerova. Dále 

SKLÁŘSKÝ JARMARK 
V KAROLINCE

Jako již každoročně i letos uspořádalo město Karolinka ve spolupráci se sklár-
nou Crystalex v pořadí XXIV. ročník Sklářského jarmarku, který se díky krás-
nému počasí, zajímavému kulturnímu programu a především několikatisícové 
návštěvnosti vydařil.

od 15:15 vystoupila hudební skupina ze 
Slovenska THE PARANOID. Po vystou-
pení kluků ze Slovenska, kteří měli velký 
úspěch u svých fanynek, vystoupila děv-
čata s  názvem Nefertiti dream se sérií 
orientálních tanců. Od 17:15 vystoupila 
zpěvačka KRISTÍNA s kapelou. KRISTÍ-
NA je populární zpěvačka ze sousedního 
Slovenska. V  podvečer jsme na  pódiu 
přivítali hudební skupinu Grassband. 
Tanečním večerem provázela skupina 
Rivieras Show Band. Neméně význam-

nou součástí programu bylo poděková-
ní za  reprezentaci na  olympiádě panu 
Jiřímu Orságovi, který v Londýně získal 
7. místo ve vzpírání. Těšíme se na další 
ročník Sklářského jarmarku.

redakce

Hudební a taneční vystoupení folklorního souboru Jasénka

Vystoupení Dechové hudby Karolinka

Taneční vystoupení skupiny Nefertiti dream

Klauni bavili děti celé dopoledne Pěvecké vystoupení KRISTINY s kapelou
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Celkem jsme zaznamenali tři požáry, 
pět dopravních nehod, jedenkrát jsme 
spolu s  policií hledali pohřešovanou 
osobu a zbylé případy byly technické po-
moci, jako třeba odstraňování spadlých 
stromů na  komunikace. Nejnáročnějším 
zásahem by se dal označit požár rubis-
ka na  hřebeni Javorníků. Díky těžkému 
a  rozbahněnému terénu bylo toto místo 
pro plně naložené cisterny velmi těžko 
dostupné. Díky tomu, že je naše jednotka 
od Nového roku předurčena na dopravní 
nehody, byli jsme již vysláni k zásahu až 
na okraj Vsetína. 

Pro JSDH Karolinka byla městu po-
skytnuta pro rok 2012 účelová neinves-
tiční dotace z  rozpočtu Zlínského kraje 
na zabezpečení akceschopnosti jednotky 
SDH, která zabezpečuje výjezd z  místa 
své dislokace k zásahu, ve výši 200 000,- 
Kč. Z  poskytnuté dotace je hrazena ze-
jména pracovní pohotovost členů vyko-
návajících službu v  jednotce a  náklady 
nutné pro udržení akceschopnosti jed-
notky. Účelová neinvestiční dotace je 
určena na zabezpečení činnosti v období 
od 1. ledna do 31. prosince 2012. Dotace 
Zlínského kraje je pro město přínosnou 
pomocí. Z  činnosti sboru byly hlavními 
akcemi soutěže v  požárním útoku a  ob-
čerstvení v  hasičském domě při Sklář-
ském jarmarku. Soutěž proběhla v neděli 
8. července 2012. Soutěžilo se v kategori-
ích muži, muži nad 35 let, ženy, dorosten-

 Z ČINNOSTI HASIČŮ…
Od poslední uzávěrky čtvrtletníku byla naše pomoc potřebná u celkem tři-

nácti událostí, většinou lehčího charakteru.

ci a dorostenky a bylo to zároveň 5. kolo 
již 8. ročníku Beskydské ligy.

Přes noc trochu sprchlo, ale v den ko-
nání se již počasí umoudřilo a  příjem-
ných 25 stupňů nahrávalo velice kvalit-
ním výsledkům.

Samotná soutěž začínala ve  13:00 ná-
stupem všech družstev, poté blesková 
porada rozhodčích a  první družstva se 
začala chystat na provedení svého požár-
ního útoku již v  13:15. Jelikož zde byly 
připraveny dva stavy (2B i 3B), soutěž pro 
všechny kategorie začínala stejně a ubíha-
la podstatně rychleji.

Celkový počet všech zúčastněných 
družstev ve  všech kategoriích byl 51, 
avšak v  kategorii dorostenky nebylo ani 
jedno druž-
stvo, což je 
nám líto. Stejně 
jako v kategorii 
dorostenci, kde 
se zúčastnilo 
pouze druž-
stvo z Horního 
Žukova, které 
zvládlo svůj 
požární útok 
za  21,087. Ma-
lou konkurenci 
měli také muži 
nad 35 let, kde 
se zúčastnila 2 
družstva. Vítě-

zem této kategorie se staly Velké Karlovi-
ce s časem 16,54 (16,37 P) a na druhém 
místě se umístily Louky s  časem 17,88 
(16,65 P).

V ženské kategorii byla konkurence již 
větší. Svůj útok si zaběhlo 17 ženských 
družstev. Nejrychleji to zvládla Nová Ves 
s časem 17,89 a s totožným časem i na dru-
hém terči. Téměř o sekundu za nimi skon-
čilo družstvo z Frýdku s časem 18,62 (18,15 
P), na třetí pozici se umístilo s časem 18,72 
(18,46 L) družstvo žen z Velkých Karlovic, 
čtvrtý Hájov 18,79 (18,67 L) a pátá Baška 
19,33 (19,31 L). V  kategorii mužů byla 
konkurence 31 družstev a  bylo zde k  vi-
dění mnoho krásných útoků. Nakonec se 
s  tratí vypořádalo nejlépe Vysoké Pole, 
které dosáhlo času 17,66 (17,17 L). Dru-
hé skončilo družstvo Prchalov A s časem 
17,7 (16,954 P), na třetím místě se umístili 
chlapi ze Slovenské republiky z Podvysoké 
s časem 17,749 (17,398 L), čtvrtá Podhrad-
ní Lhota 18,076 (17,865 L) a pátá Nová Ves 
18,15 (17,13 L). Děkujeme všem zúčastně-
ným družstvům za jejich návštěvu a dou-
fáme, že se vám zde líbilo i přes problémy 
s časomírou, za které bychom se chtěli sa-
mozřejmě omluvit. Porucha byla s největší 
pravděpodobností zaviněna tím, že nějaký 
dobrák si nedával pozor a propíchnul ka-
bel tretrami. Mrzí nás, že to ovlivnilo jinak 
klidný průběh soutěže. A samozřejmě by-
chom ještě chtěli poděkovat za  podporu 
všem sponzorům, bez kterých by to nešlo 
uskutečnit na takové úrovni, jedná se pře-
devším o město Karolinka, fi rmu zabýva-
jící se požární ochranou Holík Internatio-
nal, s. r. o. a o sklářskou fi rmu Crystalex, 
a. s. Děkujeme všem zúčastněným týmům 
a  těšíme se na  viděnou na  51. ročníku 
O putovní pohár města Karolinky.

Zdeněk Valíček
www.hasicikarolinka.xf.cz

Požární sport

Hasiči v akci
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Letos netradičně v pátek 28. července 
2012 do našeho města zavítalo několik 
desítek automobilových a motocyklových 
veteránů, které si mohli diváci prohléd-
nout na Radničním náměstí, a to od 17:00 
hodin. Byl to významný a jubilejní 15. roč-
ník Beskyd Rallye. Podívaná stála za to. 
Návštěvníci mohli zhlédnout nejen histo-
rické vozy, ale i posádky veteránů v dobo-
vých kostýmech. Opravdu pastva pro oči.

redakce

BESKYD RALLYE 
V KAROLINCE

Přehlídka veteránů

Vedení města Karolinky s hlavními organizátory „Beskyd Rallye“
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První kvalifi kační závody se konaly 
v krásném areálu v Kostelanech, kde klis-
na Somemore Good Toys s  Jirkou Orsá-
gem startovala v disciplíně showmanship 
at halter amateur a  open, kde obsadila 
1. a 3. místo. Dalších závodů jsme se zú-
častnili v Rožnově pod Radhoštěm v are-
álu Hradisko. Zde naše dvojice opět zabo-
jovala a výsledkem byla dvě vítězství v již 
zmiňovaných disciplínách. Bohužel pro 
westernový sport to byly poslední závody 
v  tomto areálu  a  všechny koně společně 
s trenérem Tomem Zajacem se přestěho-
vali na ranč do Kozlovic. 

Vrcholem českých chovatelů koní ple-
mene  paint horse je národní show, která 
se v  letošním roce uskutečnila ve  dnech 
4.–5. 8. na  ranči El Paso poblíž Prahy. 
Náš ranč úspěšně reprezentovali dva 
koně, a to klisna Somemore  Good Toys 
a  hřebec Gamblers Mr Zip se svým tre-
nérem Tomem Zajacem, který ho i jezdil.  
Hřebec měl svoji premiéru v  sedlových 
disciplínách, a  proto dvě druhá místa 
z disciplin Western pleasure open a Non-
-Approved pro nás byla příjemným pře-
kvapením.  V Haltru obsadil taky druhou 
příčku a v disciplíně color class čtvrtou.

Somemore Good Toys potvrdila svoji 
nadvládu v showmanshipu v České repub-

RANČ NA PALUCHU 
A SEZÓNA 2012

V sezóně 2012 jsme se více než na soutěžení soustředili na výstavbu seníku na 
ranči. Tento nám zabral převážnou většinu volného času. Proto jsme se v České 
republice zúčastnili pouze kvalifi kačních závodů, abychom se mohli zúčastnit 
mistrovství ČR a pokusit se obhájit mistrovské tituly. 

lice. Opět nenašla přemožitele a  vyhrála 
rozdílem třídy, a to nejen amatérskou ka-
tegorii s Jirkou, ale i mládež s Natkou Šu-
lákovou.  Velké překvapení nám připravila
v  disciplíně western pleasure, kdy hned 
svůj první start pod sedlem proměnila 
ve vítězství. 

Reprezentace v zahraničí

Klisna Somemore Good Toys (Toysi) 
patří k  absolutní špičce v  ČR v  show-
manshipu a  už druhou sezónu podává 
vyrovnané výkony. Proto jsme se rozhod-
li vydat se do  Německa na  mistrovství  
Baden - Würtemberska, kde se na Chrom 
ranči konala národní show. Byla zde vel-
ká konkurence a  startovalo tam přes sto 
paintů. Naše dvojice znovu nezklamala 
a z Memmingenu si dovezli titul v haltru 
amater a  titul vicemistra v showmanshi-
pu. Navíc ještě vítězství ve stejné disciplí-
ně v kategorii Non-Approved, ve které se 
titul neuděloval.

Tyto výše zmíněné výsledky nám za-
jistily účast na Mistrovství Evropy paint 
horse v  německém Kreuthu konaném 
3. 9.–8. 9. 2012. Do Kreuthu  jsme vyrazili 
společně s  naším trenérem Tomem Za-
jacem a početnou českou ekipou, čítající 

celkem 12 koní a 14 předvádějících. Bo-
hužel letos byl časový rozpis jednotlivých 
disciplín dost nelogicky vymyšlen a naše 
starty vyšly téměř všechny na jeden den. 
Tato skutečnost samozřejmě ovlivnila ne-
gativně výkon koní.  Jsou to ale věci, které 
se nedají ovlivnit a museli jsme se s  tím 
poprat. Toysi nastoupila ke  své králov-
ské  disciplíně ve showmanship, a to nej-
prve s Natkou  Šulákovou ve třídě mládež 
a bylo z  toho krásné druhé místo a stří-
brná medaile. Hned nato následoval další 
start tentokrát s Jirkou ve velmi početném 
startovním poli, čítajícím 21 soutěžících. 
Skvělý a  stoprocentní výkon znamenal 
pro tuto dvojici zlatou medaili a titul mi-
str Evropy.

Tříletý hřebec Gamblers Mr Zip se 
představil jakožto jeden z  nejmladších 
účastníků v  disciplíně western pleasu-
re a taktéž v nabitém startovním poli 24 
koní. Přestože to byl jeho teprve třetí 
start, obsadil pěkné 12. místo.

Poslední start na  letošním mistrovství 
Evropy byl pro Zipa v disciplíně  Halter se-
nior amatér, kde získal krásné třetí místo.

Celkově český tým doslova zazářil 
a získal neuvěřitelných 31 medailí. Z toho 
14 zlatých, 12 stříbrných a 5 bronzových. 
Tyto výsledky zajistily České republice 
velkou popularitu a  zájem o  naše koně. 
Následovala spousta rozhovorů a  focení 
nejen pro evropské časopisy, ale i pro on-
-line zpravodajství v USA.

Další informace a  fotografi e najdete 
na: www.rancnapaluchu.cz.
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Charity Svaté rodiny Nový 
Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hro-
zenkov zahajuje od měsíce září 2012 
činnost bezplatného sociálního pora-
denství.

Hlavním smyslem a cílem poradny 
je zpřístupnit bezplatnou odbornou po-
moc a radu občanům, které jejich sociální 
nebo zdravotní situace limituje v mož-
nosti orientace ve společnosti, potřebují 
pomoc s řešením různých problémových 
situací.

Chceme tak rozšířit nabídku a dostup-
nost sociálně právních služeb pro obyvate-
le našeho obvodu. Pomoc je poskytovaná 
důvěrně a nestranně, důležitá je spo-
lupráce s dalšími odborníky a zaříze-
ními podle potřeby a volby klienta.

Kde nás najdete: Poradna se nachází 
v  Karolince, ulice Nábřežní 175 (bývalý 
internát skláren), v 1. patře.

Jak nás můžete kontaktovat:

osobně každou první a třetí středu 
v měsíci na výše uvedené adrese v době 
od 15:00 do 16:00 hod.

telefonicky, kdy je možno v  případě 
nutnosti si domluvit schůzku i mimo uve-
dený termín na telefonu 728 324 494

DENNÍ STACIONÁŘ
SLUNEČNICE
V HALENKOVĚ

Stacionář jim dává možnost být ve spo-
lečenství, mohou získat nové přátele, do-
zvědět se spoustu zajímavých informací 
a  rad. Mohou se účastnit duchovního 
programu, výletů, s  dopomocí něco vy-
robit, v přátelské atmosféře oslavit naro-
zeniny, upéct si oblíbené pochoutky, pro-
cvičovat paměť apod. 

Denní stacionář je zařízení pro seniory, kteří nechtějí nebo nemohou být 
doma sami.

Stacionář tak umožňuje i ve stáří žít plno-
hodnotný život. Pečující rodině pak přináší 
úlevu a pomoc v době, kdy je v zaměstnání. 

Senioři tak nemusí období, kdy ztrácí 
soběstačnost, řešit podáním žádosti o stá-
lý pobyt v domovech pro seniory. 

Více informací najdete na www.nhro-
zenkov.caritas.cz 

SLUŽBA 
OSOBNÍ 

ASISTENCE
Osobní asistence se sídlem v  Karo-

lince na Nábřežní 175 jako jediná z na-
šich charitních zařízení poskytuje služby 
lidem již od 7 let věku. Je to služba pro ty, 
kteří kvůli svému omezení - zdravotnímu, 
tělesnému, mentálnímu nebo i kombinova-
nému (ať už od narození nebo nenadálou 
situací získané) nezvládnou úplně vše, ale 
s  pomocí asistentů mohou mít naplně-
ny nejen základní potřeby jako je příjem 
stravy, všechny tělesné potřeby a bezpečí, 
ale mohou dále udržovat vztahy, setkávat 
se s přáteli, dostat se opět ven za kulturou, 
do práce, cestovat. Prostě aby mohli dělat 
to, co je těší a dělá spokojenými, kde se 
mohou seberealizovat nebo kde mohou 
dojít neméně důležitého vlastního uzná-
ní. A zde nejsou výjimkou ani lidé v se-
niorském věku, které omezují obtíže stáří 
– i oni mají svou důstojnost, kterou nejen 
respektujeme, ale snažíme se ji u každého 
vyzdvihnout. 

Může jít také o situace, kdy si člen ro-
diny, který se o někoho takového stará, 
může Osobní asistencí pokrýt dobu, kdy 
si sám potřebuje odpočinout nebo jen mít 
čas pro sebe a načerpat síly. Každá tako-
vá péče rodinou se může pro mnohé zdát 
samozřejmostí, ale my si ji velmi vážíme 
a ceníme.

BEZPLATNÉ SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ SPIRÁLA

Nabízíme konzultace v  těchto oblas-
tech: 

▶ orientace v sociálních zákonech (pří-
spěvek na péči, mimořádné výhody oso-
bám se zdravotním postižením aj.) 

▶ poskytnutí potřebných informací 
o  sociálních službách, které mohou po-
moci řešit tíživou životní situaci

▶ poradíme těm, kteří se dostali do 
krizové situace v  rodině, řeší problémy 
v  mezilidských vztazích, s  bydlením, fi -
nancemi aj. a neví, jak dál postupovat

▶ poradíme lidem, kteří ztratili bydlení 
nebo jsou ohroženi ztrátou bydlení, kteří 
bydlí v nedůstojných podmínkách

▶ poradíme lidem, kteří trpí neznalos-
tí svých práv, povinností a oprávněných 
zájmů a neumí tato svá práva uplatňovat
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▶ Přijel z Bystřice pod Hostýnem. 
▶ Prostudoval trať dle mapy. 
▶ Pozávodil. 
▶ První místo obsadil. 
▶ Příjemně se pobavil.

V roce 2008 jako první a doposud jedi-
ný Čech vyhrál slavný závod mezi klokany 
Crocodile Trophy. Nejvíc si cení premié-
rového vítězství na Bikemarathonu Drásal 
v  Holešově, který celkově jako jediný tři-
krát vyhrál. Čtyřikrát zvítězil na Ironbiku.
A premiérově s  nejrychlejším časem se 
umístil i na našem 14. ročníku. Za ním 
s odstupem několika minut se umístili Ma-
rek Jochec, Roman Seidl, Ladislav Hrabina, 

„ZAVOLEJ MI DO KLUBU “
Asi pět šťastných ,,P“ si řekl Ondřej Fojtík, který dorazil 4. srpna 2012 na

14. ročník recesního závodu horských kol ,,Zavolej mi do klubu“.

Eduard Lušovský, který nad hlavu zvedl 
bečku piva a pak ji zkonzumoval. Počet se 
zvýšil na 106 závodníků různé věkové ka-
tegorie. Na 1. místě z žen se umístila Bára 
Muchová a za ní Bohumila Petrujová, Pavla 
Fojtíková, Marie Pašková, Dana Škarková.

Díky štědrosti sponzorů nikdo neod-
jel bez ceny. K  večeru zahrála skupina 
Grassband, která oslavovala 20 let vzni-
ku. Touto cestou bychom chtěli poděko-
vat všem štědrým sponzorům, kterých je 
stále málo, ale i díky za to! A všem, kteří 
se podíleli na úspěšném chodu závodu. 
Obrovský dík. A už se můžete těšit na 
15. ročník, na který jste srdečně zváni. 

Napsal a své fotografi e zaslal Zdeněk Václavík
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Za dosavadní existenci prožívá různé 
vývojové fáze:

▶ Dne 24. června 1976 – TJ Moravské 
sklárny Karolinka

▶ 31. leden. 1997 – Občanské sdružení 
SPORT Karolinka

▶ rok 2000 – FC Velké Karlovice + Ka-
rolinka

Co mají tato data společného? 

Do roku 1983 působil v roli tajemníka pan 
Slávek Frydrych přezdívaný „Táta“ fotbalu. 
Role „Táty“ přísluší od té doby až dodnes, 
právem Zdeňku Švecovi. V roce 1977 na-
stoupil do funkce sekretáře, nakonec se 
propracoval na pozici tajemníka. Funkce 
zastával celých 35 let, což je takřka přesná 
polovina stáří klubu a teď ještě předává 
cenné zkušenosti svým následovníkům.  
Byl i fantastickým fotbalistou. A za jeho 
skvělou, obětavou práci mu patří velké 
poděkování. Poděkování hlavně za to, že 
karolinský fotbal po převratu a po mnoha 
krizích stále žije, a to hlavně jeho záslu-
hou. 

V  dnešní době klub FC Velké Karlo-
vice + Karolinka čítá 110 registrovaných 

ZDENĚK ŠVEC ZASVĚTIL 
SVŮJ VOLNÝ ČAS FOTBALU

Založení fotbalového klubu v Karolince se datuje někdy v roce 1941. Fotbalový 
klub existuje již 71 let.

členů ve Fotbalové asociaci České repub-
liky (FAČRu).

Pro letošní sezónu 2012/2013 jsme 
vstoupili do soutěží s těmito mužstvy:

1) Mladší přípravka hraje okresní 
soutěž pod vedením trenéra Petra Štu-
lera 

2) Starší přípravka hraje okresní sou-
těž také pod vedením Petra Štulera

3) Mladší žáci hrají krajskou soutěž 
pod vedením trenéra Jiřího Gajdoše 

4) Starší žáci reprezentují Karolinku 
na krajské soutěži díky trenérovi Jarosla-
vu Hegerovi

Mládežníci jsou podporováni svými 
rodiči, které bych také nerad opomenul 
a poděkoval jim, neboť jsou vlastně asi-
stenty trenérů.

5) Dorost hraje krajskou soutěž pod 
vedením hlavního trenéra Miroslava 
Smolíka a asistenta Jiřího Gáška

6) Muži B hrají okresní přebor nyní 
pod vedením trenéra Josefa Gáška a rady 
starších

7) Muži A hrají krajský přebor pod ve-
dením hlavního trenéra Petra Ondřejky, 
asistenta Josefa Mikuly a vedoucí muž-
stva Daniely Detrikové

K  poděkování se připojují členové 
představenstva a registrovaní členové 
FAČR a ostatní příznivci fotbalu.

V  neposlední řadě při této příležitos-
ti bych jako následovník funkce chtěl 
upřímně poděkovat Městskému bytové-
mu podniku a městu Karolinka za ma-
ximální podporu, které si velice vážíme. 
Pevně věřím, že fotbalové výsledky a pří-
kladná reprezentace města bude dělat 
všem radost. 

Štěpán Králík

jsou označené čárovým kódem s mož-
ností připojení do centrálního úlo-
žiště receptů a jsou  vydávány, mimo 
jiné, odbornými lékaři ve Vsetíně.

LÉKÁRNA 
KAROLINKA

oznamuje, že nově zavedla službu při-
jímání elektronického receptu.

ELEKTRONICKÉ 
RECEPTY
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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 28. listopadu 2012.

KAROLINKA 

26. 10. 2012 Valašské národní divadlo „Fígl“
9. 11. 2012 Martinská procházka se světýlky
25. 11. 2012 Valašské národní divadlo „Na mělčině“
2. 12. 2012 Adventní koncert
14. 12. 2012 Živý betlém
14. 12. 2012 Vánoční jarmark
14. 12. 2012 Valašské národní divadlo „Vánoční rozjímání“
16. 12. 2012 Vánoční koncert ZUŠ
17. 12. 2012 Vánoční koncert pro seniory
Prosinec 2012 Vernisáž výtvarného oboru
Prosinec 2012 Rozsvícení vánočního stromu

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

ZVONICE SOLÁŇ

6. 10. 2012 Vernisáž Taťána Havlíčková
13. 10. 2012 Host na Soláni – Felix Slováček
1. 12. 2012 Vernisáž výstavy Nejsou zapomenuti, 
 slaměné ozdoby

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

VELKÉ KARLOVICE

16. 9.–4. 11. 2012 Výstava fotografi í „Valašská krajina“
28. 9.–11. 11. 2012 Svatováclavský den 
 + výstava „Prababička v kuchyni“
5.–7. 10. 2012 Karlovský gastrofestival
25. 11. 2012 Kateřinský jarmark
20. 10. 2012 Drakiáda na Galiku
Od 11. 11. 2012 Výstava fotografi í „Židovské památky“
Od 25. 11. 2012 Betlémy
1. 12. 2012 Mikulášský víkend
Každou první sobotu v měsíci 
 – Saunová noc ve Wellness Horal
Více informací k akcím na Informačním centru Velké Kar-

lovice nebo na www.velkekarlovice.cz; tel.: 517 444 039

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

20. 10.–2. 11. 2012 výstava „Úrod a z polí, zahrada a sadů 
 aneb valašský Hortikomplex
5. 12. 2012 „Mikulášský podvečer“
6.–7. a
10.–14. 12. 2012 „Vánoce na dědině“ 
 (pouze pro objednané skupiny)
13. 12. 2012 Vánoční setkání v Janíkově stodole
15. 12. 2012 „Vánoční jarmark“
22. a 23. 12. 2012 „Živý betlém“
Více informací k těmto akcím Valašské muzeum v přírodě, 

www.vmp.cz, tel.: 571 757 148




