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Vážení a milí spoluobčané,

Marie Chovanečková, starostka

 V minulém roce byla stavební činnost opravdu 
činorodá. Zrekonstruovali jsme mosty na Kobylské a        
U Sokolovny a postavili jsme novou lávku u drogerie. 
Domeček u školy byl přeměněn na odborné učebny, 
pokračovali jsme s výsadbou zeleně, vyměnili jsme 
veřejné osvětlení na ulici Vsetínská, opravili jsme chodník 
na ulici Nábřežní a vybudovali jsme nová parkovací místa 
u školy. V dalším čísle zpravodaje Vám přinese kompletní 
vyčíslení ceny projektů včetně výše získaných dotací.

pevně věřím, že rok 2020 se pro nás pro všechny 
ponese ve znamení zdraví, štěstí, lásky, osobní 
spokojenosti a pohody. Přála bych si, abychom si 
dovedli naslouchat a snažili se pochopit jeden 
druhého.  Pokud chceme ostatní kritizovat, měli 
bychom kritizovat konstruktivně a podložit danou 
kritiku fakty. Važme si jeden druhého, používejme 
„selský rozum„ a chovejme se k sobě s úctou a 
pokorou.

Stavební činnost v roce 2019

Stavební činnost v roce 2020

Hospodaření

 Očekává nás oprava budovy Jednoty a Tegy a výměna 
oken v ZŠ, ZUŠ a knihovně. Během tohoto roku skončí 
projekt revitalizace zeleně. Připravujeme opravu místních 
komunikací a dokončujeme vyřízení stavebního povolení 
pro „Obytný soubor Na Sklepoch“.

     Usilujeme o získání peněz na opravu komunikace Pod 
Horů a výstavbu workout a parkur hřiště. Podání dalších 
projektů závisí na vypsaných výzvách.

Marie Chovanečková, starostka

Podané projekty pro rok 2020

 V  roce 2019 jsme hospodař i l i  s  vyrovnaným 
rozpočtem, čerpali jsme krátkodobý úvěr ve výši 26 mil. 
Kč, z čehož jsme splatili 24,5 mil. Kč, tudíž zbývá splatit 
1,5 mil Kč během tohoto roku. Splácíme dlouhodobý úvěr 
(kotelny, multifunkční hřiště, zbrojnice, sociální byty, 
skatepark) v roční výši 7,086 mil. Kč, z kterého zůstává 
splatit 33,23 mil. Kč.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ KAROLINKA

 Město Karolinka slavnostně přivítalo v letošním roce celkem 21 dětí. Pravidelné vítání občánků do života pořádá 

vedení města již řadu let. Setkání s novými občánky je vždy milým okamžikem. 
Vážíme si možnosti osobně popřát našim nejmenším hodně zdraví a štěstí do života a jejich rodičům jen ty 

nejkrásnější okamžiky provázené bezstarostným smíchem. 
Dětem byl předán dárek a matky obdržely růži. Vítání občánků a jejich zapsání do pamětní knihy bylo doprovázeno 

hrou na hudební nástroje a zpěvem dětí ze ZUŠ Karolinka, pod vedením paní učitelky Martiny Havlové. Recitaci 

připravovala Mgr. Eva Šuláková se svými žáky ze ZŠ Karolinka. Fotografovala taktéž Mgr. Eva Šuláková. 
Nejmenší občánci byli zapsáni do svazku města Karolinky a vše bylo zpečetěno slavnostním přípitkem.

Mgr. Bohumila Václavíková, místostarostka



MUDr. JINDŘIŠKA PAVLÍNOVÁ INFORMUJE

 ráda bych Vás tímto informovala, že v letošním roce 

budeme v naší ordinaci instalovat moderní čekárnový 

systém Neklepat, který bude přesně evidovat pořadí 

příchozích pacientů. Ovládání systému je velmi 

jednoduché. KAŽDÝ pacient, který do ordinace přijde, 

tedy např. i ten, který se dostaví pro připravený výpis          

z dokumentace, vloží do přístroje v čekárně kartičku 

pojištěnce a z nabídky na displeji zvolí důvod své návštěvy 

( n a p ř .  v y š e t ř e n í  l é k a ř e m ,  o č k o v á n í ,  p ř e v a z , 

administrativní úkon…). Poté se pacient v klidu posadí, 

má jistotu, že o něm víme, známe důvod jeho návštěvy a  

v nejkratším možném čase (ale dle spravedlivého pořadí) 

se mu budeme věnovat. Pevně věřím, že budete k sobě 

ohleduplní a pochopíte, že někdy vyzveme někoho z Vás 

mimo pořadí (samozřejmě výhradně z důvodu zdravotního 

stavu). A taky doufám, že vymizí telefonáty, které budou 

žádat po sestřičce přednostní ošetření z jiných důvodů 

než zdravotních, na tyto nebudeme reagovat. Naším 

přáním je, aby nový čekárnový systém přinesl Vám 

spokojenost a nám větší klid na práci. 

Milí pacienti,

 Dále bych se chtěla vyjádřit k délce naší pracovní doby. 

Řada z Vás se domnívá, že naše práce končí ve 12:00 

hod. Můžu Vás ujistit, že tomu tak není. O délce naší 

pracovní doby je nejlépe informovaná naše paní 

uklízečka, kterou bohužel nechtěně každodenně 

blokujeme v její práci, protože nejsme včas hotoví. Naše 

odpolední práce je stejně intenzívní a téměř stejně dlouhá 

 S přáním všeho dobrého do nového roku a pevného 

zdraví Vám všem.

 Na samý závěr chci upřímně poděkovat Vám všem, 

kteří někdy opravdu hodně dlouho a přesto trpělivě čekáte, 

náš zájem to rozhodně není, ba naopak nás to velmi 

stresuje, ale větší rychlosti práce již nejsme schopni 

docílit, resp. by byla možná jen na úkor pečlivosti a kvality 

a z té jsem za 20 let svého pobytu v Karolince neslevila. 

MUDr. Jindřiška Pavlínová a Bc. Kateřina Píchalová

jako ta dopolední, jen má jinou strukturu – vykonáváme 

návštěvy nechodících pacientů, te lefonicky Vás 

informujeme o výsledcích laboratorních vyšetření, 

pročítáme poštou doručené propouštěcí zprávy, sestřička 

připravuje recepty, poukazy na inkontinenční pomůcky, 

žádanky na laboratorní odběry, já zase připravuji např. 

výpisy ze zdravotní dokumentace, vypisuji řadu formulářů 

pro  OSSZ (důchody,  s tupně záv is los t i ,  žádost i                  

o prodloužení nemocenských dávek, mimořádné 

výhody…), lázně, připravuji časově náročné žádanky na 

některá odborná vyšetření, tedy dokončuji to, co jsem v 

průběhu dopoledne ve Vaší přítomnosti v rychlosti (abych 

co nejméně zdržovala provoz ordinace) vyšetřila… Z 

těchto důvodů Vás opakovaně prosíme, abyste na 

vyšetření přicházeli včas (optimálně se registrovali do 11 

hodin), protože jinak nejsme schopni odpolední práci 

stihnout a bohužel ji prakticky pravidelně dokončuji večer 

doma nebo o víkendech.  
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Vážení spoluobčané, 
 tak jako ostatní města a kraje, tak i my jsme se rozhodli 
vstoupit do projektu I.C.E. KARTA (nazývána také jako 
„SENIORSKÁ OBÁLKA“). 
Označení I.C.E.  je mezinárodní zkratka a znamená "použít 
v případě nouze" (z anglických slov In Case of Emergency).
 Jedná se o společný projekt Ministerstva práce a 
sociálních věcí (MPSV), jednotlivých krajů, základních 
složek Integrovaného záchranného systému (IZS) a dalších 
organizací. Od roku 2019, kdy k projektu přistoupil i Zlínský 
kraj, vedu za naše město intenzivní jednání s odpovědnými 
zaměstnanci MPSV, aby zejména grafická podoba karty co 
nejvíce vyhovovala praktickým potřebám nejen seniorů, ale 
i ostatních občanů. Senioři jsou pro záchranáře 
samozřejmě nejčastější skupinou pacientů, kteří trpí celou 
řadou nemocí, užívají pravidelně více léků a vyhledávají      
i logicky více zdravotní péči. V praxi se ale setkáváme nejen 
se seniory, ale i s pacienty v produktivním věku a bohužel     
i s dětmi, kteří trpí závažnými chorobami a užívají často 
životně důležité léky. Proto vznikla právě I.C.E. karta, která 
složky IZS včas u pacienta informuje o jeho nemocech, 
alergiích, užívaných lécích, kontaktech na příbuzné, 
praktického lékaře, různé odborné specialisty, popř. i jiné 
informace jako implantovaný kardiostimulátor, podkožní 

inzulínovou pumpu atd. Do vybraného pole na zadní straně 
karty ale můžete taky napsat, kdo se postará o vašeho psa   
v případech, když vás záchranáři musí odvézt do 
nemocnice a podobně. Ke kartě je žádoucí a velmi vhodné 
přiložit například i poslední propouštěcí zprávu z 
nemocnice nebo výsledek specializovaného vyšetření. Tyto 
údaje, které by měly být pravidelně aktualizovány, poslouží 
v případě zásahu záchranářů k rozhodnutí o závažnosti 
zdravotního stavu, optimální léčbě na místě nebo nutnosti 
transportu do nemocnice. Obálka s kartou by měla být v 
bytě či domě umístěna na dobře viditelném místě, kterými 
jsou například dveře lednice, vnitřní strana vstupních dveří 
a podobně.

 Pevně věřím, že I.C.E. karta (seniorská obálka) brzy 
zdomácní zejména tam, kde žijí lidé osamoceně                 
a napomůže v důležitých situacích, urychlí čas a 
rozhodování při záchraně života. 
Bc. Oldřich Škorňák, místostarosta, zdravotnický záchranář 
ZZS ZK

 Jakmile bude karta v následujících týdnech připravena   
k distribuci, bude společně s vhodnou plastovou obálkou    
a pokyny pro vyplnění k dispozici zdarma na sekretariátu 
MěÚ v Karolince. Následně dostanete informace 
prostřednictvím městského rozhlasu, webových stránek 
města a FB. 

I.C.E. KARTA aneb SENIORSKÁ OBÁLKA pro občany našeho města
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 Děkujeme všem, kteří si zakoupili vánoční baňku             
a přispěli na fond.

 V roce 2019 se prodalo 380 kusů baněk. Čistý výtěžek     
z prodeje činí 23 180 Kč. Výtěžek byl předán 20. prosince 
2019 na Vánočním jarmarku paní Hertě Mihálové.

 Každoročně je předáván výtěžek z prodeje baněk, 
vyrobených ve výrobním družstvu  Irisa Vsetín. Na prodeji 
baňky se podílejí FÚ Vsetín, ŽÚ Vsetín, OSSZ Vsetín, 
Kadeřnictví Šopová, MŠ a ZŠ Karolinka, ZŠ Nový 
Hrozenkov, VND Karolinka, MěÚ Karolinka, Městská 
knihovna Karolinka a IC Karolinka.

Infomační centrum Karolinka

 Od roku 2007 město Karolinka finančně přispívá na 
nadační fond Sdružení Šance – sdružení rodičů a přátel 
hematologicky a onkologicky nemocných dětí Hemato-
onkologickému oddělení Dětské kliniky FN Olomouc, 
zastoupené ředitelkou paní Hertou Mihálovou. Posláním 
nadace Šance je humanizovat náročnou protinádorovou 
léčbu dětí a usnadňovat jejich návrat do běžného života.

BAŇKA  ŠANCE

U3V KAROLINKA

● Možnosti získávání nerostných a druhotných surovin, 
Ing. Dagmar Čechová, Ph.D., Katedra hornického 
inženýrství

 Nyní nás čeká letní semestr, který zahájíme v únoru. 
Jeho výukový program najdete na stránkách města 
Karolinky. V dubnu 16. - 18. 4. 2020 nás čeká třídenní 
exkurze do Budapešti, hlavního města Maďarska. Těšíme 
se na vás ! 

V roce 2021 dovršíme 10 let spolupráce s VŠB-TU 
Ostrava. Počet účastníků nás velice těší, jelikož vzrostl 
z 11 na 25 frekventantů. Skončil nám zimní semestr, 
jeho obsahem byla tato témata: 

● Geochemie, Ing. Drozdová Jarmila, Ph.D., Katedra 
geologického inženýrství

● Moderní geofyzikální technologie,  Ing. Mgr. Martin 
Kašing, Katedra geologického inženýrství

● Voda na Zemi, doc. Ing. Monika Ličbinská, Ph.D., 
Katedra geologického inženýrství

● Finanční gramotnost, Ing. Vlasta Humlová, Ph.D., 
Katedra ekonomiky a systémů řízení

Mgr. Bohumila Václavíková, místostarostka



JAK SE NAŠI SENIOŘI UČÍ ANGLICKY

15

 Trénování paměti, třeba výukou jazyků, napomáhá 
seniorům a nejenom jim, prodloužit aktivní život, a to 
dokonce až o několik let. No a kromě toho řada vašich dětí    
a vnuků používá v dnešní době řadu anglických slov, která už 
jsou součástí nejenom jejich mluvy, ale vyskytují se často      
v televizi, radiu, ale i v novinách a časopisech. Řada z vás 
určitě slyšela slova jako: sorry (promiň), office (kancelář), 
workshop (pracovní seminář), cool (skvělý, bezva), busy 
(zaneprázdněný), smart phone (chytrý telefon), boss (šéf), 
shop (obchod, nakupovat), special (speciální). Určitě jejich 
význam znáte, i když jste se anglicky nikdy neučili.  Řadu 
dalších slov v dnešní době naleznete již téměř na každém 
výrobku, který se prodává třeba u nás v Penny a je součástí 
výrobků prodávaných v Evropské unii. Podívali jste se někdy 
na obal například čokolády, sušenek…? Zkuste to.

 Také jste si již několikrát řekli nebo slyšeli: „Jazyk se už učit 
nebudu, jsem už stará/ý a k čemu by mi vlastně byl…“. 

 A co naši senioři? V roce 2020 začali již 8. rok, kdy se učí 
anglicky, ale také německy, trénují paměť, díky podpoře 
Městského úřadu Karolinka. Kurzy jsou pořádány nejenom 
pro seniory, ale také pro studenty nad 50 let, a to nejenom      
z Karolinky, ale také z Nového Hrozenkova a Velkých 
Karlovic. Začátky nebyly vůbec jednoduché, protože 
dlouhodobá paměť je pro nás zajímavá tím, že nám v ní 

A víte, proč byste to měli zkusit i vy?

 No a všichni, kteří chodí jak do angličtiny, tak do němčiny, 
kurzů trénování paměti,  U3V nebo se zúčastňují zájezdů, si 
vytvořili vlastní společenství, na které jsou právem hrdí a do 
kterého se každý těší, a to je pro nás lektory, to nejdůležitější. 
 Máme velkou radost, že nesedí doma jenom u televize, ale 
prostě se pěkně oblečou, opustí na čas svůj domov, přijdou 
do krásného prostředí Víceúčelového kulturního centra, 
potkají se se svými přáteli, popovídají si u šálku kávy či čaje, 
naučí se něčemu novému, pokud dostanou úkol, tak jej na 
příští hodinu připraví a prostě žijí aktivní seniorský věk.

PhDr. Lenka Denkocy, lektorka

zůstávají dlouhodobé informace, vlastně napořád.  Tak se 
sen io rům ze  začá tku  p le t l a  ruš t i na ,  němč ina , 
francouzština…, ale už se prokousali řadou témat a umí toho 
opravdu hodně. Motivací pro ně je především to, že nemusí, 
ale mohou. Dělají prostě to, co je baví..., oproti například 
studentům a žákům, kteří se učit prostě musí. Naši senioři se 
učí anglicky číst, psát, mluvit, poslouchat… K výuce 
používají nejenom učebnice pro seniory, ale také učebnici 
Time to talk pro střední a jazykové školy, překládají různé 
články, poslouchají, překládají a zpívají písničky. Kromě 
toho, že se učí anglicky, tak si vlastně trénují paměť, čímž si 
prodlužují svou samostatnost a v neposlední řadě mají 
sociální kontakt se svými spoluobčany, se kterými by se třeba 
nikdy ani nepotkali… 

DEUTSCH MACHT MIR SPASS

Mgr. Bohumila Václavíková, lektorka, místostarostka

 Momentálně jsme dokončili 14. lekci, ve které jsme 
probírali Bundes Republik Deutschland. A nyní hurá na 
15. lekci.  Co nás čeká?  
Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Co děláte ve svém 
volném čase?

Pokud máte zájem, bližší informace získáte v IC 
Karolinka nebo na tel.: 734 681 643 

 V rámci Moderního seniora se vyučuje i německému 
jazyku. Pracujeme s učebnicí Německy s úsměvem 
nově a doplňkovým sešitem, časopisy atd.

 Setkáváme se jednou za čtrnáct dnů v 15:15 hod       
v prostorách VKC Karolinka.

6



 Na Velehrad jsme se 12. září vypravili naším 
sociálním autobusem a strávili jsme tam pěkné chvíle. 
Mohli jsme obdivovat nádherný interiér baziliky se 
všemi jejími zajímavostmi a třeba i nově instalované 
sochy sv. Cyrila a Metoděje na vstupních pilířích. Byl 
čas si zajít do cukrárny na kávu, navštívit prodejnu knih, 
nebo si jen tak posedět na lavičce na prosluněném 
prostranství u baziliky. 

 "Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte              
a nebudete zavrženi; odpouštějte a bude vám 
odpuštěno." zaznělo z úst P. Josefa Čunka ve 
velehradské bazilice při mši sv. Slova evangelia ve své 
promluvě otec Josef rozvinul a povzbudil nás ke snaze  
o svůj duchovní růst. 

STŘÍPKY Z POUTĚ NA VELEHRAD

 Líbí se nám úkoly, které nás hravou formou nutí přemýšlet 
a kombinovat různá řešení pro jednodušší zapamatování si 
věcí a  informací, které by se nám velmi obtížně pamatovaly.

 Trénování paměti pro seniory v Karolince se těší velké 
oblibě, protože kurzy pravidelně navštěvujeme již osmý rok. 
Každoročně přibydou nové členky do našeho kolektivu, a tak 
se nepotkáváme stále stejné dámy, ale každý rok se k nám 
přidá nějaká další dáma. Je zajímavé, že bohužel mezi námi 
není žádný muž, ale je to pravděpodobně tím, že si asi paměť 
trénovat nemusí… 

 Rok 2019 začínal úkolem zapamatování si prvních dnů 
jednotlivých měsíců v roce 2019, pokračovaly jsme                   
v zapamatování českých bankovek -  naučily jsme se jejich 
hodnoty, barvy, obrázky na přední a zadní straně. Protože 
jsme byly se seniory již několikrát v Praze, tak jsme se naučily 
všechny sochy na Pražském orloji. Nesnadným úkolem pro 
nás bylo  naučit se všech třicet jedna sousoší na Karlově 
mostě. A protože se v letošním roce chystáme do Kuksu, 
pokračovaly jsme v zapamatování si  barokních soch M. 
Brauna. Umíme všech jeho dvanáct ctností a dvanáct 
neřestí. 
 Také jsme absolvovaly přednášku o lékové interakci, 
kterou pro nás připravila paní doktorka Hana Machová, další 
besedou, bylo setkání s paní spisovatelkou Alenou 
Mornštajnovou, která nám velmi poutavě vyprávěla o její 

Příjemná pro nás  byla spolupráce na výrobě adventních 
věnců se žákyněmi Základní školy  z Velkých Karlovic.
Spokojené seniorky se také zúčastnily zájezdu na Slovensko 
a na jižní Moravu do Mutěnic. Za péči o rozvoj našeho 
duševního zdraví děkujeme naší lektorce, Lence
Denkocy. 

 A kromě toho, právě naše lektorka připravuje zájezd do 
Východních Čech v termínu 1.-3. 5. 2020. Víte, kam se všude 
podíváme? Budeme bydlet na zámku v Doudlebách. No       
a kdo může říct, že bydlel na zámku? Navštívíme špitál Kuks 
se všemi zajímavými prostory, navštívíme zámek Ratibořice, 
Babiččino údolí, půjdeme do Klicperova divadla v Hradci 
Králové, uvidíme betlém v Třebechovicích pod Orebem        
a navštívíme Dobrušku. No a kdybyste třeba chtěli jet s námi, 
zastavte se za námi v kurzech Trénování paměti každé druhé 
pondělí od 14.00 hodin v budově Víceúčelového kulturního 
centra v Karolince.                 Za všechny seniorky J. Trlicová

 Milé seniorky a senioři z Karolinky, vidíte, kolik toho každý 
rok děláme? Přijďte mezi nás, určitě nebudete litovat, 
protože jsem velmi dobrá parta.

spisovatelské dráze a také nám podepsala naše knihy. 
Nezapomenutelnou byla paní Erika  Bezdíčková, která nás 
navštívila i podruhé a bylo velmi zajímavé, kolik nových lidí se 
na této besedě objevilo. Také jsme se věnovaly hudbě           
a zpěvu, když jsem se podílely na jedné vysokoškolské práci.

MODERNÍ SENIOR  A KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI V ROCE 2019 
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 Národní týden trénování paměti neboli „Týden uvědomění 
si mozku“ (Brain Awareness Week) se pořádá již od roku 
1996.

 Tak jako každoročně, tak i v letošním roce připravujeme 
osvětovou přednášku v rámci Národního dne trénování 
paměti. V letošním roce se v Karolince uskuteční v pondělí 
16. 3. 2020 ve 14:00 hodin ve Víceúčelovém kulturním 
centru. 

 Úkolem těchto přednášek je informovat veřejnosti o nových 
výsledcích výzkumu mozku a především o technikách, které 
seniorům, ale nejenom jim poradí, jak si mozek trénovat, aby 
se cítili stále psychicky fit a získali zpět své sebevědomí.
 V loňském roce 2019 se těchto přednášek, které organizují 
trenéři paměti, kteří jsou členy a trenéry České společnosti 
pro trénování paměti a mozkový jogging,uskutečnilo celkem 
408.                                        PhDr. Lenka Denkocy, lektorka

NÁRODNÍ TÝDEN TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
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NOVÁ  VLAKOVÁ  SPOJENÍ  2020
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 Asi největší akcí, která nás čeká v říjnu, bude domácí 
zabijačka na Charitě v Halenkově. No, pravda, trochu 
přeháním. Naším hlavním úkolem je práce s klienty, věnovat 
se jim, ne honit prase po dvoře. Ale již máme slíbený kotel     
k zapůjčení, ještě objednáme maso a vše, co je potřeba, 
abychom si uvařili alespoň pár tlačenek a dobrou 
zabijačkovou polévku. Každopádně se těšíme na atmosféru 
stejně dobrou, jaká při zabijačkách bývá. Zatímco dříve jsme 
ve stacionáři hodně pekli, zaměřujeme se nově i na chlapské 

 O pár dní později jsme vyrazili do Velkých Karlovic. 
Prohlédli jsme si kostel a prošli se po okolí. Výlet jsme 
zakončili posezením v cukrárně. Další dny jsme třeba pekli 
pohanku se zelím a se slaninou, vařili tvarohové knedlíky, 
nebo smažili domácí koblížky. Vyráběli jsme podzimní 
dekorace či ozdobné magnetky. 

 Maso, hermelíny, cukety, hříbky i mrkve položené na grilu 
voní po celé zahradě. V altánu je nachystáno posezení, voda 
se sirupem, něco na mlsání. Je teplo až horko, ale i tak každý 
čas od času zvedne hlavu a podívá se na mraky. Ze tří stran 
jsou černé, blýská se, ale bouřka nás míjí. Je poslední 
srpnový pracovní den a pro klienty jsme ve stacionáři 
nachystali rozloučení s prázdninami. Sešlo se nás zde 
spousta, myslím, že jsme si to všichni užili. Někde jsem četl, 
že podle statistiky pravidelně griluje každý třetí Čech. A my se 
přece ve stacionáři snažíme o to, aby uživatelé využívající 
naši službu trávili čas tak, jak je to v populaci běžné. 

chutě, protože v poslední době začalo do stacionáře chodit 
více mužů. V říjnu nás tedy kromě „zabijačky“ čeká vaření 
guláše a sekané.
 Aktivit máme přichystaných mnoho, stále si ale říkám, že 
to není ve stacionáři to nejdůležitější. Nejde o to, abychom se 
ukázali, že děláme to či ono. Každá aktivita má hlubší 
význam. Někdy jde jen o odreagování, někdy různé zajímavé 
činnosti vedou k „rozpovídání“ i tišších klientů. Někdy jsou 
příležitostí pro to uživatelům ukázat, že o ně někdo stojí, má  
o ně zájem, chce se jim věnovat a naslouchá jim. Někdy se    
s aktivitami pojí více drobnějších prací, které uživatelé sami 
zvládnou a cítí tak pocit vlastní užitečnosti. V neposlední 
řadě vedou k budování vztahů uživatelů se svým okolím. 
 V Denním stacionáři Slunečnice zajišťujeme péči o 
seniory či osoby s mentálním nebo tělesným postižením tzv. 
ambulantní formou – konkrétně v Halenkově ve 
Víceúčelovém charitním domě. Znamená to, že se jim zde 
smysluplně věnujeme, pokud je to potřeba, zajistíme i dovoz 
a odvoz. Nacházíme si čas na tvoření, cvičení, povídání, 
trénování paměti i výlety. Pokud byste rádi této služby využili 
pro sebe nebo své blízké, o které pečujete, můžete se na mě 
obrátit na telefonní číslo 739 507 126. Rád za Vámi přijedu    
a předám všechny potřebné informace, nebo se za námi 
můžete sami přijet podívat. 

Vojtěch Petroš - Vedoucí Denního stacionáře Slunečnice

CO PROŽÍVÁME V DENNÍM STACIONÁŘI A PROČ

 Bylo, nebylo, jednoho krásného dne slunce jasně svítilo.Na charitním kalendáři v Domě pokojného stáří, přečetli jsme si 

datum 5. září 2019. Již několik let máme radost, že každý rok pořádáme Zahradní slavnost a vůbec nám nevadí, že tato byla 

již patnáctá v pořadí. Maso i koláče společně jsme chystali, byla to zábava, společně jsme se zasmáli. Květiny v zahradě 

zdobily stoly i záhony, vůně z chystaných dobrot, se linula na hony. V altánu ve stínku sešly se rodiny, dědečci, babičky, 

společně si povídali i zpívali písničky. K tomu hrála zvesela, šikovných ogarů z Polanky kapela. Kdy bude další Zahradní 

slavnost, to ještě nevíme, ale už teď na ni se těšíme.

ZAHRADNÍ SLAVNOST NA DOMEČKU
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 Nevšední hudební zážitek v podobě adventního koncertu  
zažili diváci v Novém Hrozenkově.
 Tradice adventních koncertů se v Charitě Nový Hrozenkov 
dodržuje již mnoho let a vždy jej provází zvučná jména české 
klasické hudební scény, jako jsou.Jaroslav Svěcený, Petr 
Nouzovský nebo Ladislav Horák. A nebylo tomu jinak i letos, 
kdy v pátek 13. 12. 2019 jsme měli tu čest přivítat mistra 
Václava Hudečka s Lukášem Klánským a Kateřinou 
Krejčovou. Tuto vskutku nádhernou podívanou si nenechalo 
ujít téměř na 320 posluchačů, kteří si hudební zážitek mohli 
vychutnat v krásném prostoru kostela sv. Jana Křtitele v 
Novém Hrozenkově. To, že šlo o mimořádný zážitek všichni 
potvrdili dlouho trvajícím potleskem, který diváci ještě 

umocnili tím, že neváhali povstat ze svých sedadel a 
absolvovali ho vstoje. Skutečně si ho protagonisté zasloužili.
 Další, velice podstatný, smyl tradice adventní koncertů je 
jejich dobročinnost, neboť výtěžek akce následně 
zdvojnásobila Nadace Divoké Husy a tato částka tak pomůže 
službám novohrozenkovské Charity, za což patří Nadaci 
velké díky, zvláště pak všem dárcům, kteří tak letos mohli 
dopomoci k nákupu vozu do našich služeb. Už teď vám 
můžeme slíbit, že nasadíme všechny síly, abychom udrželi 
laťku i při dalším adventním koncertě. Budeme se na vás 
všechny těšit.

ADVENTNÍ KONCERT

Lenka Vráželová,
zástupce ředitelky
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 Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se na tomto 

projektu podíleli, hlavně sponzorům, a to především 

Františku Podešvovi, klubu FC V. Karlovice + Karolinka, TJ 

Sokolu Nový Hrozenkov a především všem rodičům.

brankář:  Jan Tomek, hráči: Matouš Toman, Filip Borák, 

Tomáš Koňařík, Jiří Gajdoš, Jan Hrabovský, Adam Pekař, 

František Dujka, Ondřej Horák, Jiří Paška, Radek Dujka      

a doplňují je mladší žáci: Jiří Gášek, Martin Minarčík, Matěj 

Hrňa.
Trenéry starších žáků jsou Jiří Gajdoš a Vladimír Koňařík.

 Starší žáci (ročníky 2005 a 2006) do nové sezóny 

vstoupili v obměněném kádru, kdy nám odešlo 8 hráčů 

(ročník 2004) do dorostu a jelikož přišli jen 3 hráči ročníku 

2006 z mladších žáků, museli jsme upustit od hraní             

v krajském přeboru, který jsme si vybojovali.

 Velmi úspěšnou sezónu 2018/2019 jsme zakončili 

soustředěním v Itálii – Cesenaticu, které proběhlo ve dnech 

25. 6. – 4. 7. 2019. Zde kluci trénovali a hlavně díky velmi 

horkému počasí, relaxovali u moře a v bazénu. Zápas         

s místním týmem nám bohužel nevyšel, ale i tak jsme si to 

všichni náramně užili. Navštívili jsme San Marino, pluli jsme 

na lodi, kde jsme měli to štěstí zahlédnout delfíny a také 

jsme ochutnali pravou italskou pizzu a místní plody moře.      

Starší žáci nastupují do sezóny 2019/2020 v tomto složení:

Starší žáci

FOTBAL

Starší a mladší žáci
FC Velké Karlovice + Karolinka/Nový Hrozenkov

 Mladší žáci pro ročník 2019/2020 jsou:

Jiří Gajdoš

 Mladší žáci (ročníky 2007 a 2008) také obměnili kádr, kdy 

odešli 3 hráči do Vsetína, takže dostávají šanci kluci ze 

starší přípravky.

Mladší žáci

Mladší žáci trénují pod vedením Vladimíra Koňaříka a Jiřího 

Gajdoše.

Jiří Gášek, Tomáš Jagerský, Martin Minarčík, Jakub 

Václavík, Matěj Hrňa, Petr Valoušek, Adam Uherek, Štěpán 

Zbranek a pomáhají kluci ze starší přípravky: Ondřej 

Pavelka, Marek Jagerský, Marian Plánka, Matěj Škorňák, 

Pavel Bláha, Adam Koňařík a Adam Frýdl.
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 V neděli 27. října 2019 se konal pořad Host na Soláni. 

Tentokrát jsme přivítali ve Zvonici na Soláni Jožku Šmukaře 

a jeho cimbálovou muziku.  Příznivci lidové muziky strávili 

velmi příjemné odpoledne plné písniček a veselých historek 

nejen o víně. 

4. 1. 2020 Novoroční koncert – Zvonky dobré zprávy – 

nádherný koncert hudebního souboru hry na ruční zvonky

Alena Vašutová, IC Zvonice

 V sobotu 16. listopadu proběhl ve Zvonici na Soláni 

koncert smíšeného pěveckého sboru Carmen ze Zábřehu. 

Koncert byl vzpomínkou na Jaroslava Křičku, hudebního 

skladatele, od jehož smrti uplynulo letos v lednu již 50 let. 

Rodák z Kelče měl k Soláni vřelý vztah a během koncertu 

zaznělo pod taktovkou sbormistra Karola Ozorovského i dílo 

inspirované Valašskem a právě také Soláněm „Valašská 

jitřní mše pastorální“
28. 12. 2019 Tradiční vánoční zpívání se Soláněm.

USKUTEČNĚNÉ AKCE NA SOLÁNI V ROCE 2019 



PSÍ AKTIVITY - sraz labradorů v Karolince - jubilejní 5. ročník

 Na srazu jsme měli psy juniory i seniory a taktéž i psovody 
různého věku od 3 do 72 let. Všichni si porozuměli, i když na 
začátku bylo mezi psy nějaké to bubláníčko.
 Měli jsme připravený program s dopoledními soutěžemi. 
Počasí nám přálo, a tak jsme si všechny soutěže řádně 
vychutnali a především jsme se hodně nasmáli. Odpoledne 
bylo vyhlášení soutěží v jednotlivých kategoriích. Soutěžilo 
se především o hodnotné ceny pro zúčastněné pejsky            
i psovody.

 V sobotu, na svátek Dne upálení Jana Husa, se uskutečnil 
jubilejní 5. ročník srazu labradorů tradičně v Karolince. Byla 
poměrně veliká účast. 

 Všichni, kteří se umístili na prvních 3 místech, obdrželi 
diplom s věcnými cenami. Další přítomni pejsci labradoři, 
jménem Tobi, Max, Issy, Benži, Honey, Sára, Bela, Goldie, 
Kelly, Roxy, Majki, Jessika, Eda, nebyli samosebou ošizeni a 
dostali pamlsky, žvýkací tyčinky, piškoty a každý z páníčků 
dostal věcný dárek, který věnovali sponzoři, a to Město 
Karolinka, Tega Řeháková, Ota Kořistka, Andrejka 
Matyščáková a Crystalex Karolinka. Za dárky moc děkujeme!

Další vyhlášení bylo pro jiné plemeno, než je labradorský 
retrívr. Za psy obhájil první místo mops, jménem Kvído          
z Karolinky a fenka Phoebi, palácový pinč ze Vsetína.

Ti, kteří zůstávali na noc, například psovodi s pejsky z Prahy 
či Tábora v Čechách, v neděli pak na doporučení navštívili i 
místní Muzeum sklářství v Karolince.

 Závěrem pochodu část z nás zakotvila v hospůdce Za 
rohem na SA v Karolince s příjemným personálem, kterému 
nejenže nevadil počet našich chlupatých přátel, ale dokonce 
nabídli, ať je pustíme z vodítek a dostálo se labíčkům 
zaslouženého obdivu. Víkend se opravdu vydařil, a tímto 
bych chtěla poděkovat všem, a to hlavně rodinným 
příslušníkům, kteří byli ochotni dát celý program dohromady  
a zajistit i zázemí všem tak, aby se u nás na Valašsku těm, 
kteří vážili cestu ze všech koutů republiky, např. z Ostravy, 
Vsetína, Zlína, Kroměříže, Brna, Pardubic, Jindřichova 
Hradce, Břeclavi, Znojma, Prahy, Tábora a jiných míst 
republiky, na jubilejním srazu labíčků líbilo.

 První místo kategorie fešák pes získal pes Bady z Rymic u 
Kroměříže, druhé místo získal pes Tobiáš ze Vsetína a třetí 
pes Bard z Brna. Domácí pes Benži se soutěží nezúčastnil.  
Vyhlášení nejpěknější fenky – fešanda fenka bylo 
dramatické. Přísná pětičlenná porota se nakonec usnesla, že 
první místo obdrží fenka  Boni z Horního Němčí, druhé místo 
obhájila fenka Elsa z Karolinky a třetí Angie ze Znojma . 

Autobus dětí přijel poslední srpnový den za Benžim a Elsou 
do Karolinky na SA ,Na Horebečví. Zde probíhalo psí 
odpoledne s řadou soutěží za přítomnosti obou pejsků          
o věcné ceny.
 Mým cílem a přáním společně s Benžim a Elsou bylo, aby 
se přítomnosti pejsků děti  nebály, aby si uvědomily, že 
pejskům nemůžou blížit, a že jsou to jejich kamarádi, pokud 
budou chtít samy .

 Další akcí našich labíčků bylo setkání dětí z příměstského 
tábora ze ZŠ Luh ze Vsetína. 

Pes nerozlišuje, jestli je člověk škaredý nebo pěkný, jestli je 

 Samosebou, jak to na takových srazech bývá, přeskočila i 
jiskřička lásky, a tak se nám někteří labíčci zamilovali do 
svých protějšků. Snad to netrvalo dlouho a doma brzy 
zapomněli. Počasí nám přálo, a tak jsme po soutěžích zvolili 
moc pěknou procházku lesem, dlouhou cca 3 km, která vedla 
i podél Raťkovského potoka. Všech 19 psíků si užívalo 
vycházku plnými doušky. Někteří otužilci vyzkoušeli teplotu 
vody v řece, jiní prošli každou louží, další se honili                  
s kamarády.

 Uspěli jsme s Elsičkou velice dobře a s osvědčením, 
účastnickým listem a našimi nabytými zkušenostmi jsme 
oprávněni navštěvovat zařízení škol, mateřských školek, 
Domovů pro seniory nebo i Dětské domovy a předávat um 
speciálně cvičených psů dětem, dospělým a jiným potřebným 
lidem či zařízením, kteří mají o psy těchto kvalit zájem.

 Hlavní přínos CT setkání je vnímáno v posílení psychiky a 
duševní rovnováhy dětí, pozvednutí kvality života a obecnou 
aktivizaci.

Ve společnosti psů Benžiho a Elsy děti odkládaly zábrany, 
ostych, a stud projevit něžnost a pozitivní emoce před 
ostatními dětmi.  V přítomnosti psů jsou na našich besedách 
děti vřelejší, veselejší, čím dál více motivovanější k větší 
pohyblivosti, aby si kontakt s pejsky mohly vychutnat co 
nejintenzivněji. 

 Ze zkušenosti vím, že děti příznivě reagují na působení 
tepla těla psa, na tlukot srdce, na rytmus psího dechu, na 
štěkot i pouhou přítomnost. 

Na závěr semináře proběhla schůzka zkušební komise a 
vyhodnocení celé akce. 

bohatý nebo chudý, ale jestli je hodný, či zlý, anebo jestli je 
nemocný, nebo zdravý a podle toho nastaví své chování!! 

 Abychom byli stále vzdělaný CT tým a jelikož Benži už 
začíná být důchodce na zasloužilém odpočinku, zúčastnila 
j s e m  s e  v  ř í j n u  s  m l a d i č k o u  f e n k o u  E l s o u 
Canisterapeutického víkendového semináře pořádaného 
organizací Podané ruce,z.s.  Frýdek-Místek. V chatové 
osadě Liščí Mlýn probíhal velice poučný seminář s odbornými 
bloky přednášek psychologů, veterinářů, odborných 
vychovatelů nápravných zařízení, ale i pracovníků DD, či 
domů pro seniory.  Odborný blok přednášek byl s lékaři z 
nemocnic OV, Třince, Brna.

Pavlína Dujková
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PSÍ AKTIVITY

 Na začátku listopadu jsme navštívili ZŠ a MŠ Hutisko-

Solanec  s tématem ,,Jak cvičit štěňátka a co všechno 

znát  než  si je pořídíme ´´. Děti se dozvěděly a seznámily 

se, jak se starat, co všechno mají, ale taky co nemají 

pejsánci rádi a co pejskům vadí. S pejsky Elsou                

a Benžikem se měly možnost děti pomazlit a taky si 

vyzkoušet různé povely. Jak správně pejsky obléci do 

oblečků v nepříznivém počasí. Nechyběla ani pohybová 

aktivita se společnou hrou MUMIE, při které se nejen děti, 

ale i paní učitelky, které byly do hry zapojeny, hodně 

zasmály. Děti se na každé setkání s pejsky moc těší a        

i pejskové, kteří byli v této školce a škole již několikrát, se 

cítí dobře, jelikož znají prostředí a i děti, které si oblíbili.

 Na konci listopadu jsme navštívili Základní školu Vsetín, 

Rokytnice 436. Beseda, s pejsky Benžim a Elsou, byla         

o Canisterapii s ukázkou asistenčního i slepeckého psa. 

Beseda probíhala ve družině spojené s klubem, kde se 

sešlo 124 dětí. Ukázky probíhaly v tělocvičně s možností 

vlastního vyzkoušení. Na závěr tohoto setkání nechyběla 

psí masáž. Děti byly rozděleny na 4 skupiny a musím říci, že 

jsem byla právem na Benžiho pyšná, jelikož všech 100 dětí 

zvládl, i když maličký červík pochybnosti u mě jakožto 

instruktorky CT týmu byl.

 Podzimní i zimní měsíce našich psích kamarádů byly 

velice plodné. Pejsci přinášeli radost do mnoha škol          

a  ško lek  v  ok rese ,  kde  j i ch  v í t a j í  s  nadšen ím                      

a nepopsatelnou radostí. 
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Třídy 2.C a 9.C se rozhodly spojit mikulášskou besídku   

s canisterapií a výsledek stál za to ! 

 Mikulášská besídka s canisterapií

 Navštívil nás pejsek Benži a ukázal nám, jak dokáže 

být nápomocný. Umí donést léky, sundat rukavice 

(palčáky, ale i prstové), najít ztracené klíče. 

Jak jinak než před Vánoci probíhají vánoční a mikulášské 

besídky, na které jsme byli taktéž pozváni, a to do ZŠ 

Vsetín, Luh, kteří o nás napsali:  

 Ale nejdůležitější je to, že nás všechny potěšil svojí 

přítomností a zahrnul láskou. Ne nadarmo se říká, že pes 

je nejlepší přítel člověka !
Třidy 2.C + 9.C ZŠ VSETÍN, LUH

Pěkný dárek pro mě i mou rodinu, kteří se o pejsky 

starají, jako o členy naší rodiny, byl i článek, který vyšel 

16. 12. 2019 v novinách Naše Valašsko, který napsali      

o  dosavadn ích  úspěš ích  v  různých  sou těž ích                   

a přetestování canisterapie psa Benžiho a Elsy vedoucí 

pracovníci  ředitelství škol, které navštěvujeme.
Najdou se však i takoví, a to i z blízkého okolí, kteří 

naopak těmito výjimečnými psy pohrdají a třeba jim          

i hanlivě nadávají. Bohužel je to vždy o lidech a mentalitě 

či intelektu člověka. Neuvědomují si, kolik je nemocných 

dětí s hadicapem, kteří by za tohoto psa dali i duši           

a rodiče by se dokázali vzdát čehokoliv za chvilku radosti 

a mentálního klidu svého drahého. 
Dujková Pavlína 
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PORADNA SVATÉ RITY

 Pokud osoba oznamující skutečnosti,  které jsou 
podnětem pro ustanovení zvláštního příjemce důchodu, 
přijde osobně na obecní úřad, lze podnět sepsat formou tzv. 
podání.
Ustanovení zvláštního příjemce důchodu probíhá dle 
zákonného ustanovení: § 118 zákona č. 582/1991 Sb.,          
o sociálním zabezpečení Výplata dávky důchodového 
pojištění zvláštnímu příjemci. 
 Pokud obec zjistí, že existují důvody pro ustanovení 
zvláštního příjemce důchodu, zahájí správní řízení.
Obecní úřad ustanoví zvláštního příjemce s jeho souhlasem 
(což bude případ Vaší maminky) s ohledem na skutečnost, 
že oprávněná nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav 
důchod přijímat. Zvláštní příjemce je povinen dávku použít 
pouze ve prospěch oprávněného.

Závěrem: obrátíte se na obecní úřad v místě bydliště 
maminky a požádáte o zahájení řízení o zvláštním příjemci 
důchodu.

 Odpověď: Máte možnost využít Ustanovení zvláštního 
příjemce důchodu. Ustanovení zvláštního příjemce důchodu 
je činnost, kterou provádí kterýkoliv obecní úřad v rámci 
správního řízení. Je zahájena z moci úřední.

 Pokud by pak v budoucnu došlo k nějakým pochybnostem 
o využití důchodu, zvláštní příjemce je povinen na žádost 
oprávněného nebo obecního úřadu, který jej ustanovil, podat 
písemné vyúčtování dávky, která mu byla vyplácena, a to do 
1 měsíce.

Eva Slováčková, sociální pracovnice

Dotaz: Moje maminka si nemůže na poště sama 
vyzvedávat svůj důchod. Její zdravotní stav se zhoršil, 
na poštu si sama nedojde. Je prosím nějaká možnost, 
abych důchod mohla za ni vyzvednout?

Podnět k zahájení správního řízení může podat oprávněná 
osoba (tedy Vaše maminka), rodinný příslušník (požádáte 
sama), nebo jiná osoba. 
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Základní škola a Mateřská škola Karolinka
Vás zvou na

8. února 2020
od 14 hodin

Zábavný program zajišťuje ALCEDO.

Vstup pro děti v maskách    10,- Kč
Vstup pro děti bez masek    20,- Kč
Dospělí                                     30,- Kč.Tombola a občerstvení zajištěno.

Valašské národní
divadlo
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Chaloupka malá, schoulená pod strání, pokrytá vřesem,

Ostrý severák žene se horou, sráží suché větévky stromů, 

štípe do tváře, zjihne zrak, bloudí v údolí,

černooký bača, ovečky zatáčá.
Beskyde, Beskyde, kdo po tobě ide,

petlice zavrzá, staříček vchází, klobouček na stranu, 

opřený o čagan do hor odchází.

tam jsou mé paseky, kopce a hory.

Usedá do chvojí, položí klobouček, otčenáš odříká, jen 

hora mu naslouchá.

S láskou věnováno tomuto kraji.        

Seniorka

Oko se orosí a velká slza stéká po vrásčité tváři.
Nasadí klobouček na bílou hlavu, opřený o čagan,

chaloupky tulí se k sobě jako kuřátka,
jen věžička kostela vévodí krajině a nese velký kříž.

odchází k dědince, ta ještě spí,

Je ráno, nastává nový den. 

Obrátí zraky své k chaloupce, petlice zavrzá a jen 

plamének v okénku zamává na pozdrav.

Zdrávo buď, Valašsko, Bůh tě opatruj.

Horo chraň děti své, je to hrdý, ale dobrý lid.
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PLÁNOVANÉ AKCE V KAROLINCE 2020 PROGRAM IC ZVONICE 2020

 15.8. Memoriál Oldřicha Křivého 
 15.8. 32. Sklářský jarmark 

 24.7. Beskyd Rallye Turzovka 
 25.7. Zavolej mi do klubu 

 6.6. Fotbalový turnaj složek IZS a Den
  s Policií ČR
 20.6. Kántrování 
 19.7. Církevní pouť Karolinka 

  s Mikulášskou

Změna programu vyhrazena
 

  nadílkou 
 18.12. Vánoční jarmark 

Informační centrum Karolinka 

 4.12. Rozsvícení vánočního stromu   Josefa Bartoloměje Krále
 14. 3. Výstava obrazů

 

 12. 4. Velikonoční neděle

Změna programu vyhrazena

 
 29. 2. Pečení koblížků

 Informační centrum Karolinka 

  Jan Pirk

 2. 5. Autorská výstava –
  Slovácké kroje

 
 26. 1. Host na Soláni - kardiochirurg

 18.1. – 10.3. Výstava fotografií Mariána Béreše

Vážení čtenáři,
přejeme Vám krásný rok 2020,

plný pohody a radosti.
redakce Karolinského zpravodaje
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