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 Probíhá výměna oken v 3. nadzemním podlaží základní 
a mateřské školy. Výměna je plně hrazena z rozpočtu města 
(2 879 800 Kč vč. DPH.) a přispěje k úspoře financí za 
vytápění. Stavbu provádí firma OKNOSTYL group s.r.o.   
z Kuřimi.

DOPRAVNÍ TERMINÁL V KAROLINCE 

 Výstavba bude zahájena během jara roku 2022. K již 
postavené čekárně bude dostavěno veřejné WC a myčka 
kol a budou revitalizovány stávající travnaté plochy 
(včetně okolí památníku TGM). Zároveň bude renovována 
plocha asfaltového parkoviště. Stavbu bude provádět firma 
TM Stav v celkové výši 19 031 620,52 vč. DPH, z toho cca 
14 milionů je pokryto dotací z programu IROP. Na 
vyhodnocení projektu jsme čekali 4 roky a během této 
doby, se, bohužel, cena projektu navýšila o 4 miliony          
z původních 15 milionů.

                                              Marie Chovanečková, starostka

VÝMĚNA OKEN V ZŠ A MŠ 

 mrzí mě, že kvůli zhoršené epidemiologické situaci 
jsme nemohli společně rozsvítit vánoční strom, 
přivítat Mikuláše, ani zažít živý betlém. Bohužel, také 
nebude možné předání výtěžku z prodeje vánoční 
baňky pro Nadaci Šance. Nezbývá než doufat, že 
příští Vánoce si budeme moci společně dát punč na 
náměstí, prožít doprovodný program a společně si 
povykládat. 
     Dovolte mi, abych Vám svým jménem i za celý 
městský úřad popřála klidné a pohodové prožití 
svátků vánočních a dětem hodně zimních radovánek. 
Do nového roku Vám přejeme hlavně hodně zdraví    
a osobní spokojenosti. I obyčejné věci nám mohou 
zpříjemnit život a je potřeba se z nich radovat.
                       

 

 Jedná se o rekonstrukci víceúčelového hřiště včetně jeho 
zázemí a šaten. Tato rekonstrukce tak plně zhodnotí 
sportovní areál Na Horebečví. Akce bude započata v roce 
2022. Realizátor:   StavoSport Fryšták (1 825 931,75 Kč    
vč. DPH). I zde je 80 % podíl dotace.

 Jedná se o místní komunikace na ulici Nábřežní, Pod 
Paluchem, Mexická a U Řadovky. Oprava byla zahájena      
v listopadu tohoto roku firmou EUROVIA CS, a.s., a to 
výměnou silničních obrub. Během jara 2022 se bude 
pokračovat v obrusu stávajícího asfaltu a pokládkou nového. 
Během realizace bude docházet k uzávěrám ulic, o kterých 
budete včas informováni. Celková částka oprav dosahuje 
výše 5 165 503,31 Kč vč. DPH. Dotace je zde ve výši 80%.

V ROCE 2021 BYLY PODÁNY TYTO ŽÁDOSTI O 
DOTACI:

Stavba bude zahájena na jaře roku 2022. Stavbu provede 
firma MOBIKO plus, a.s., Valašské Meziříčí v celkové výši  
3 023 597,05 Kč vč. DPH (dotace pokrývá 80 % způsobilých 
nákladů). Upraven bude asfaltový povrch před vstupem do 
ZŠ a MŠ, dále pak příjezdová komunikace do tělocvičny       
a současná betonová plocha mezi zadním vchodem do 
tělocvičny a nově opraveným domečkem.  

REKONSTRUKCE VÍCE-ÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ NA 
HOREBEČVÍ

PARKOVIŠTĚ A ODSTAVNÉ PLOCHY U ZŠ

ULICE NÁBŘEŽNÍ, POD PALUCHEM, MEXICKÁ   
A U ŘADOVKY

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ -

Podrobný popis zakázek naleznete na portálu Vhodné 
uveřejnění (https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-
karolinka). 

 Opravy místních komunikací – ulice Vodárenská, Na 
Faře, U Hřiště, Rybízovna, Obecní, Nová a Okružní. 
Výsledek by měl být znám v průběhu roku 2022.

KAROLINSKÝ
ZPRAVODAJ

Číslo 2/2021 - PROSINEC 2021

KAROLINSKÝKAROLINSKÝ

ážení a milí spoluobčané,
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 Z-BOX Zásilkovna

 Po několika letech váhání a diskusí Rada města Karolinka 
rozhodla o rozšíření vánoční výzdoby na hlavní ulici 
Vsetínská. Rozhodli jsme se dokoupit 14 kusů typicky 
vánočního motivu sněhové vločky v úsporném LED 
provedení, které by měly vhodně doplnit stávajících 13 kusů 
andělských křídel. Ty někomu vtipně připomínaly spíš „pivo“ 
nebo „kornout“. Tento abstraktní motiv tedy doplnil reálný 
zimní motiv a celkově tak dohromady vánoční výzdoba 
pokryla větší část průtahu naším městem. Děkuji tímto 
zaměstnancům našeho MBP Karolinka za finální montáž, 
protože to nebylo vzhledem k času a komplikacím vůbec 
jednoduché. Doufám, že se výzdoba bude líbit a přispěje k té 
správné vánoční atmosféře v našem městě. Tak šťastné           
a veselé.                            Bc. Oldřich Škorňák, místostarosta

  Karolince byl nově zřízen výdejový Z-BOX firmy 
Zásilkovna.
 Kde ho najdu?
Na náměstí vedle restaurace Posezení Na Náměstí. 
 Otevírací doba ?
Nonstop provoz 
 Dobré vědět: 
Standardní úložní doba zásilek jsou 3 dny s možností 
prodloužení o další 2 dny.
 Co potřebujete k vyzvednutí zásilky?

Dobírku lze uhradit předem přímo v mobilní aplikaci 
Zásilkovna, nebo online přes platební bránu pomocí 
odkazu, který jste obdrželi v e-mailu.

4 zapnutý Bluetooth a polohové služby (GPS)
4 mobilní aplikaci Zásilkovna

4 uhrazenou dobírku předem

Identifikátor pobočky: 14270

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DO SVAZKU MĚSTA V ROCE 2021

 Po delší odmlce z důvodu proticovidových opatření, dne 
06.11.2021 proběhlo v obřadní síni Městského úřadu 
Karolinka vítání občánků narozených od září 2019 do 
31.12.2020 do svazku města. Z 20 pozvaných dětí se 
zúčastnilo 7 dětí. 
 Tato slavnostní událost byla zpestřena vystoupením dětí ze 
základní umělecké školy, které předaly rodičům malé dárky.
 Další termín vítání občánků, narozených v roce 2021, byl 

plánován na prosinec 2021, ale s ohledem na zpřísněná 
opatření se bohužel toto odkládá na rok 2022.  Abychom však 
nezapomněli na žádné naše nové občánky (děti s trvalým 
pobytem v našem městě v době narození), prosíme rodiče, 
kteří budou mít zájem do budoucna se zúčastnit tohoto 
slavnostního aktu, aby nám narození dětí nahlásili na matriku.  
                                                  Mgr. Jaroslava Vojkůvková
     Vedoucí hospodářsko správního odboru MěÚ Karolinka

NOVÁ VÁNOČNÍ VÝZDOBA



GALERIE AKADEMICKÉHO 

MALÍŘE JILJÍHO HARTINGERA

NOVÝ MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM - posun realizace

 Předvánoční návštěva Galerie akademického malíře 

Jiljího Hartingera s vánoční tematikou.

 TIP: Můžete také navštívit prodejní autorskou výstavu      

v Luhačovicích, a to přímo v galerii na Malé kolonádě – 

Vladimír Ohlídal. Více informací na webových stránkách 

galerie www.artgalleryluhacovice.wz.cz

 Každou sobotu od 9:00 - 13:00 hodin a mimo otevírací 

dobu kdykoliv po telefonické domluvě. 

Bc. Oldřich Škorňák, místostarosta

 Vážení spoluobčané, v minulém Zpravodaji jsme 

informovali o novém informačním systému v našem 

městě. Směrovky i sloupy máme uloženy ve skladu na 

MBP Karolinka, nyní bohužel čekáme na vyřízení 

všech nutných povolení a schválení od správců 

komunikací, majitelů pozemků apod. Proto dojde k re-

alizaci nového značení až na jaře. Děkujeme za 

pochopení. 

 BANKOMAT PRO VÝBĚRY I PRO VKLADY HOTOVOSTI 

 Výhodou je rychlý přípis vložené hotovosti na zvolený 

účet - vkládat lze bankovky až do výše jednoho vkladu       

350 000,- Kč na účty vedené jak v České spořitelně, tak           

i na účty u jiných bank. Jistě oceníte pohodlnost, bezpečnost   

a jednoduchost při manipulaci s hotovostí. 
 Vkladový bankomat je dostupný nepřetržitě 24 hodin 

denně. 
 Více informací získáte na naší informační lince              

800 207 207 nebo na našich internetových stránkách.             

S použitím vkladového bankomatu Vám rádi poradíme           

i přímo v pobočce.

Vážení klienti, 
pobočka České spořitelny 

Karolinka nabízí nově od 

19.10.2021 k  využití banko-

mat i pro vklad hotovosti.
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Těšíme se na Vaši návštěvu.

Česká spořitelna



NOVÉ WORKOUTOVÉ A PARKOUROVÉ HŘIŠTĚ

 Samotný prostor je vybaven nejen prvky ke cvičení pro 
workout, kde se dají provádět nejrůznější cviky využívající 
především váhy vlastního těla, ale také i různými překážkami 
pro nadšence parkouru. Cvičiště je vybaveno speciálním 
povrchovým materiálem, který je dostatečně měkký a tlumí 
sílu doskoku.

 Slavnostní otevření workoutového a parkourového hřiště 
se konalo v pátek 9.7.2021 ve sportovním areálu Na 
Horebečví v Karolince. Hřiště oficiálně uvedla do provozu 
paní starostka Marie Chovanečková, kterou doprovázela paní 
místostarostka Mgr. Bohumila Václavíková, dále zastupitel 
města pan Pavel Horák, zaměstnankyně úřadu paní Patra 
Michálková a v neposlední řadě také samotní iniciátoři 
projektu – Pavel a Ondřej Horákovi. Sourozenci Horákovi se 
těmto sportům sami také aktivně věnují a při slavnostním 
otevření předvedli přítomným působivou ukázku, jak se dá 
takové hřiště využívat.

 Projekt byl realizován v objemu 2,2 mil. Kč, s tím, že 
město dosáhlo na dotaci ve výši 1,322 mil. Kč z programu 
Ministerstva pro místní rozvoj. 

           Za Informační centrum Karolinka, Bc. Drozdová Nikol

„Pevně věříme, že hřiště bude sloužit k plné spokojenosti 
všem občanům z Karolinky, blízkého okolí i turistům, kteří do 
našeho kraje zavítají, a že tato realizace v dané lokalitě tak 
plnohodnotně rozšířila sportovní areál,“ uvádí starostka.  

DOROST SD. FC VKK/NOVÝ HROZENKOV

Jelikož jsme se nedostali do finálové fáze, tak jsme hráli ve 
skupině o umístění, kde jsme vyhráli nad sd. Kelč/Police 7:1  
a obsadili konečné 5.místo.

 Novou sezónu 2021/2022 KS dorostu sk. A jsme odehráli   
s dvěma prohrami, dvěma remízami, šesti výhrami a v po-
lovině soutěže obsadili velmi pěkné druhé místo za 
suverénními Slušovicemi. Ke konci sezony jsme se potýkali   
s velkou marodkou a jsme velmi rádi, že nám pomohli a první 
zkušenosti získávali starší žáci Gášek Jiří, Paška Robin, 
Ráček Adam a Valoušek Petr.

VKK - TJ Juřinka 2:4, Ratiboř - VKK 3:5, Lidečko - VKK 2:2.

 V letní přípravě jsme se zúčastnili turnaje 1.ročníku 
Valašské dorostenecké ligy pořádané TJ Juřinka. Ve skupině 
jsme odehráli tyto zápasy:

 Někteří naši hráči se svou šikovností uplatňují i v muž-
ských kategoriích, jako například Miroslav Kovář, který už 
stabilně nastupuje v našem A týmu a do našeho B týmu také 
nastupují a získávají zkušenosti hráči Pavelka Martin, 
Koňařík Matěj, Babica Šimon, Koňařík Tomáš, Chromčák 
Pavel, Gajdoš Jiří, ale i ostatní naši kluci jsou příslibem do 

 V podzimní sezóně jsme nastupovali s těmito hráči:

budoucna a nadějemi našich týmu.

Pavelka Martin, Tomek Jan, Pekař Adam, Koňařík Matěj, 
Chromčák, Pavel, Babica Šimon, Plánka Šimon, Koňařík 
Tomáš, Hrabovský Jan, Gajdoš Jiří, Borák Filip, Toman 
Matouš, Holčák Lukáš, Dujka Radovan, Horák Ondřej, Kovář 
Mirek,  Gášek Jiří, Paška Robin, Ráček Adam, Valoušek Petr.

                                                                Trenér Jiří Gajdoš
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PODĚKOVÁNÍ ZLÍNSKÉMU KRAJI – dotace na obnovení požární techniky pro JPO II

Dne 4.9.2021 proběhlo slavnostní předání částky ve výši 
350 000 Kč na výše uvedený účel, a to přímo od hejtmana 
Zlínského kraje pana Ing. Radima Holiše za přítomnosti 
radních ZK, a to u příležitosti charitativního turnaje         
v malé kopané „O valašský maják“ – 4. ročník. 
Mnohokrát děkujeme za tuto nemalou finanční podporu 
při obnově techniky JPO. Přejeme si, ať slouží ke 
spokojenosti, ale hlavně k ochraně obyvatel a pro další 
generace.                              Marie Chovanečková, starostka 

V letošním roce se městu Karolinka podařilo obnovit techniku 
ve výbavě JSDH Karolinka, a to konkrétně automobilovou 
plošinu.

Dosavadní plošina na podvozku Tatra 148 byla vyrobena již v 
roce 1978, sloužila tedy celkem 43 let. Tato doba byla již 
velmi znát a udržovat ji v provozu tak, aby procházela 
zkouškami a revizemi, bylo již velmi obtížné. Podvozková 
část již také vyžadovala rozsáhlou opravu. Po dlouhém 
zjišťování a propočítávání variant, jak udržet výškovou 
techniku v Karolince, jsme narazili na možnost nákupu starší 
techniky. Plošinu, kterou se městu podařilo získat v loňském 
roce, vyřazovali hasiči v Holandsku, kde byla nahrazena 
novým strojem.

Po obhlídce vozidla a zjištění, co takový převoz a přihlášení 
takovéto techniky obnáší, rada města nakonec souhlasila         
s nákupem. Nákup byl realizován prostřednictvím firmy THT 
Polička s.r.o., která je u nás autorizovaným prodejcem            
a servisem této techniky. Rovněž na vozidle provedla 
požadované úpravy tak, aby splňovaly požadavky na zařazení 
do IZS (každá země má různé požadavky např. na barevnou 
úpravu, výstražná světla, vybavení atd.).

A nyní něco o technice. Jedná se o automobilovou plošinu na 
podvozku Mercedes-benz Econic. Nástavbu vyrobila firma 
Bronto, což je celosvětově známý výrobce plošin.

Vyrobena byla v roce 2001, kdy byla zakoupena pro holandské 
hasiče ve městě Harlingen, kde sloužila až dosud. Jedná se      
o plošinu s teleskopickým hlavním ramenem a zalamovacím 
druhým ramenem. Tento systém, oproti systému kloubovému, 
který měla původní plošina, umožňuje při stejném výškovém 
dosahu 27 metrů vyšší boční dosah (17 metrů oproti původním 
15 metrům) a mnohem lepší manévrovatelnost. Vyšší je 
rovněž nosnost pracovního koše (400 kg proti původním 240 
kg). Plošina umožňuje rovněž vykonávat více pohybů 
najednou, což u staré plošiny nešlo. Vyrovnání nástavby do 
vodorovné polohy před započetím práce vykonává systém 
plošiny automaticky. Jedná se o požární plošinu, je tedy 
vybavena rozvodem požární vody do pracovního koše, kde je 
možnost použít elektronicky ovládanou lafetovou proudnici 
(vodní dělo), hadici na navijáku, nebo připojit standardní 
hadicové vedení. Plošina je rovněž vybavena adaptérem pro 
připevnění záchranných nosítek v pracovním koši pro 
záchranu zraněných osob z výšek. 

Zbývající část faktury / kromě prodeje původní plošiny           
a dotace ze Zlínského kraje / je hrazena ze schváleného 
rozpočtu města, vyčleněného pro JPO II v roce 2021.

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

A nyní k financování: Pořízení příslušenství k plánované 
plošině bylo realizováno v roce 2020 z rozpočtu města            
z kapitoly pro JPO II, určené k tomuto účelu, a to ve výši 480 
000 Kč / vč. DPH 21 % /. Samotný nákup plošiny byl 
realizován až v letošním roce ve výši 1 417 000 Kč /vč. 21 % 
DPH /, na který nám Zlínský kraj přispěl částkou ve výši 23,33 
% celkových způsobilých výdajů. Prodejem původní plošiny 
jsme získali částku ve výši 100 000 Kč. 
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OBRAZY BOHUMILY VÁCLAVÍKOVÉ: VIDĚNO SRDCEM ŽENY

 Vyučované předměty jsou jejím celoživotním 
koníčkem. Své povolání vnímá navíc jako poslání, které 
má velký formativní, výchovný vliv, a dodává: „Tvořím 
pro své žáky, nechci jenom učit výtvarnou výchovu, ale 
chci na ně působit i vlastní tvorbou.“ Také si uvědomuje, 
že je to právě tvůrčí činnost       a umění obecně, co 
člověka zušlechťuje, činí jej citlivějším vůči druhým, 
okolí, světu. Pro ni samou byl velkou uměleckou oporou 
akademický malíř Jiljí Hartinger, který usměrnil její 
výtvarné nadání a sledoval její tvůrčí růst. Krokem          
k prezentaci tvorby na veřejnosti pak bylo zapojení do 
sdružení valašských umělců Urgatina a svá díla 
vystavovala nejen na Valašsku, ale i jinde na Moravě 
(například v Ostravě, Frýdku-Místku, Luhačovicích, 
Hodoníně). Dominantním tématem celoživotní výtvarné 
tvorby paní učitelky a rovněž také matky a dnes i babičky 
jsou děti. Je doslova fascinována výrazem dětských tváří 
a jejich široce rozevřených, hlubokých očí, v nichž se 
zrcadlí duše dítěte. Jsou to oči magické, uhrančivé. 
Vytváří půvabný až zidealizovaný typ dětského portrétu, 
do nějž s ženskou něhou promítá tvářičky zbožňovaných 
dětí. V posledních letech se kromě idylických dětských 
motivů stávají námětem autorčiných děl figury žen. 
Jednak žen osudových,  eroticky dráždivých, 
vyzývavých a zároveň záhadných a ne-dostupných. Ale 
také žen, které svou krásu ukrývají. Obě polohy figurace 
působí velmi zneklidňujícím dojmem, vyvolávajícím 

 Ve výstavní síni IC Karolinka prezentovala svou 
tvorbu výtvarnice a pedagožka Mgr. Bohumila 
Václavíková, která si pro svou výstavu zvolila výstižný 
název ‒ Zrcadlení života. Jak sama přiznává: „Moje 
tvorba je zrcadlem mého života, nálad, pocitů“ a „mé 
obrazy jsou odrazem hlubokých prožitků a důvěrně mně 
známé skutečnosti.“ Inspiraci ke své tvorbě pak 
přirozeně hledá a nachází ve své každodennosti spjaté 
zejména s pedagogickou profesí. Už více než 40 let 
vyučuje na ZŠ Karolinka výtvarnou výchovu, německý  
a český jazyk. 

Motiv inspirovaný knihou Jana Karafiáta Broučci.
Foto: B. Václavíková

Hlavním výrazovým prostředkem autorčina výtvarného 
projevu je kresba. Její bravurní kresebný přednes plně     
a čistě vyznívá zejména u dětských motivů provedených 
tuší. Barva, ať již akvarel, či křídový pastel, má pak 
funkci převážně kolorující, i když v případě obrazů žen se 
přesouvá spíše do role symbolické či má charakter 
výrazového akcentu.

pocity tísně, osamělosti, smutku. Jsou to ženy 
komplikované, odhalené i skryté zároveň, které touží být 
pochopeny, milovány. Ručně psané milostné vzkazy, 
úryvky citátů, básní či písní, jsou tichým voláním křehké 
poetické duše ženy, určené mužským protějškům. Chtějí 
ale i nechtějí být vyslyšeny, neboť rukopis je takřka 
nečitelný a obsah sdělení utajený…

        Olga Méhešová, historik umění Muzea regionu Valašsko

 Milí přátelé, srdečně Vám děkuji za úžasnou 

podporu při vernisáži výstavy obrazů. Vaše přízeň      

i v tak nelehké době mě opravdu dojala. Velký dík 

patří také organizátorům výstavy.        B. Václavíková

Výstavu zahájila Mgr. Olga Méhešová
hudební doprovod Pavla Mikešková

Foto: K. Zvěřina



OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2020 –21 V NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE

O čem se dočteme v takové školní výroční zprávě?

 Nejprve je asi třeba uvést, že je to povinný materiál, jímž se 
škola (a především její ředitel) vydává jaksi napospas – a to 
nejen různým kontrolním orgánům, ale také široké laické 
veřejnosti. Nevěříte? Tak si otevřete webové stránky školy, 
protože tuto zprávu má ředitel povinnost zveřejnit.  Pro 
mizivou část obyvatelstva, která se ještě v této oblasti 
neorientuje, to jistě s ochotou na požádání udělají jejich 
poučení rodinní příslušníci. (Pra)babičkám a (pra)dědečkům 
třeba (pra)vnoučata. Pak stačí nalézt po straně příslušný 
odkaz. Neváhejte! Na titulní straně vás kromě povinných 
údajů přivítá docela optimistické logo školy. To už před lety 
vytvořila kreativní výtvarnice a dlouholetá vyučující 
karolinské základní školy Bohumila Václavíková. Je to 
trochu změna, předchozí obálky výročních zpráv opatřil 
ředitel barevnými fotografiemi. Ta poslední titulní strana je 
tedy v souladu s obsahem černobílá, taková úřednější. 
Poznámka o tom, že ve školním roce 2020 – 2021 nechodilo 
do školy pravidelně asi 170 miliónů dětí už příliš optimismu 
nevzbuzuje… Jenže pandemii si prostě svět neobjednal.

Otočme list, jak praví klasik. Dočteme se charakteristiku 
školského zařízení. Co to znamená? 

 Celá populace naší republiky stárne. Proto nepřekvapuje, 
že také věkové úrovni školy se tato situace nevyhnula. Vedení 
školy reagovalo a už za uplynulý rok mohlo uvést do zprávy 
výrazné snížení věkového průměru sboru. Pomohlo k tomu 
kromě několika odchodů do důchodu přijetí tří mladších 
učitelů s praxí.

 Část zprávy nás seznamuje s potřebným studiem 
pedagogického sboru, jež slouží k prohlubování odborné 
kvalifikace. Přestože by se zdálo, že v období postiženém 
nejrůznějšími omezeními to nemohlo jít, opak je pravdou. 
Všichni si tuto potřebu plnili pomocí tematických webinářů, 
tedy jakousi „výukou na dálku“, s využitím internetu. Nejen 
žáci tedy byli s učiteli v takovém kontaktu, učitele vzdělávali 
lektoři obdobným způsobem. A je třeba na tomto místě učitele 
pochválit, jak se dokázali naučit někdy trochu méně 
oblíbenou techniku zvládnout a využít. Samozřejmě že další 
vzdělávání probíhalo i  pro pracovníky ostatních 
nepedagogických profesí. 

 Nepoučené asi překvapí, že se ve zprávě ve většině 
neobjevují konkrétní jména pracovníků, ale jejich 
monogramy. To má na svědomí příslušné nařízení Evropské 
unie o ochraně citlivých osobních údajů. Nevadí, berme třeba 
sestavu učitelů jako malý kvíz, jestli je umíme všechny 
pojmenovat celým jménem. Pokud ovšem nejste se školou     
v pravidelném kontaktu, bude to tvrdý oříšek. Popis jejich 
vzdělání, zařazení a činností ovšem nechybí.

 Třeba to, jaká je právní forma školy, kdo je pověřen jejím 
vedením, doplníme si znalosti o kontaktech, ale i počty žáků  
v době zařazení do tzv. sítě škol – což je termín, kdy se vlastně 
podařilo propojit školy pomocí internetu. To bylo v roce 1996. 
Zajímavý je údaj o kapacitě základní školy, který udává počet 
346 žáků. Následuje číslo k porovnání – v uplynulém školním 
roce jich bylo 212. A co na to říká minulost? V osmdesátých 
letech činil nejvyšší počet vyučovaných 424.

 Všem žákům, rodičům a zaměstnancům školy děkuji za 
jejich podíl na zvládnutí úkolů nelehkého školního roku 
2020/2021. 

 Všechny typy školení si můžeme projít v přehledné 
tabulce, připravte se ovšem na to, že občas si asi vypomůžete 
vyhledáním významu některých nových termínů. Nebojme se 
toho.

 A jsme konečně u hodnocení žákovských výsledků, k němu 
se nakonec dostalo 210 žáků. Tabulky vypovídají jako vždy 
nejen o klasifikaci znalostí v předmětech, ale také o tom, zda 
bylo možné některé pochválit a nutné jiné z žáků zase pokárat. 
Zjistíme, že asi 62% absolvovalo školní rok s vyznamenáním. 
Všichni zbývající prospěli.

 Docela málo získali žáci pochval. Protože přímých 
kontaktů samozřejmě v době zavíraných škol bylo málo, dá se 
to pochopit. Přesto si ředitel našel prostor pro ocenění 
nejaktivnějších dětí neformálními pochvalnými listy. Že 
celkové vzdělávací výsledky pandemická doba výrazně 
ovlivnila, je ovšem nasnadě.

 A to ještě není zdaleka všechno. V novém školním roce 
2021/2022 vznikl čtenářský klub, klub zábavní logiky a des-
kových her, klub občanského vzdělávání a demokratického 
myšlení, klub komunikace v cizím jazyce… a mnoho dalšího. 
Nenechte si ujít další zprávu, opět za rok, na podzim 2022.  

                                                                Mgr. Milan Minarčík

 Tak co? Stane se každoroční výroční zpráva Základní         
a mateřské školy Karolinka zdrojem informací i pro vás, 
čtenáře Zpravodaje města Karolinky? Určitě si ji vyhledejte. 
Dozvíte se ještě třeba o tom, jak dopadlo přijímací řízení na 
střední školy, kolik nových žáčků zasedlo poprvé do školních 
lavic v září, jak se na činnosti školy podílí výchovný poradce, 
co má na starosti logoped, jak dopadly různé návštěvy 
kontrolních orgánů. Součástí je i přehled hospodaření školy za 
ukončený kalendářní rok. Samozřejmě nechybí poděkování 
ředitele všem zainteresovaným:
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PODZIM V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ KAROLINKA …

V novém školním roce se uskutečnil pracovní workshop se 
spisovatelkou Klárou Smolíkovou       s názvem Jak vyzrát na 
komiks? Za pomoci pracovních listů ze stejnojmenné 
publikace si děti vyzkoušely, kdo je kdo v komiksové redakci 
či jakými způsoby komiks vzniká. V neposlední řadě děti 
mohly nahlédnout do historie komiksových příběhů. Pro 
dospělé čtenáře jsme připravili dvě cestopisné přednášky. 
První se uskutečnila v říjnu - Libanon, země hor, cedrů            
a uprchlíků s Michalem Štěpánkem. Druhá se jmenovala 
Jemen – Pohádky ze šťastné Arábie s cestovatelem Robertem 
Bazikou.

 V letošním roce jsme nakoupili téměř pět set nových 
knižních titulů, takže je z čeho vybírat. Románová kronika 
ztraceného města Karin Ledecké Šikmý kostel se stala nejvíce 
žádanou knihou roku. Michaela Klevisové se svou knihou 
Sněžný měsíc se stala nejvíce půjčovanou knihou (děj knihy 
je umístěn do idylické krajiny Beskyd), na druhém místě se 
umístila australská autorka Elizabeth Haran s titulem Pod 
karmínovým nebem, další místo obsadil brazilský spisovatel 

 Konec letošního roku se blíží a všichni víme, jak byl 
náročný, nejenom tento, ale i minulý. Pokud bychom hledali 
pro právě končící rok slovo, které by ho co nejpřesněji 
vystihovalo, tak by to bezesporu bylo nechvalně známé 
koronavirus, covid a jemu podobné odvozeniny. Naše 
knihovna měla připraveno spoustu literárních besed pro děti  
a cestopisné přednášky pro dospěláky. Ale bohužel situace 
kulturním akcím vůbec nepřála. Kvůli různým vládním 
opatřením jsme některé nemohli uskutečnit vůbec nebo 
proběhly se zpožděním až na konci školního roku a dokonce 
až teď na podzim.  V červnu se uskutečnilo již tradiční 
pasování prvňáčků na čtenáře s divadélkem Bubu ze Vsetína. 
V týdnu knihoven mezi děti druhého stupně zavítala 
spisovatelka a bloggerka  Martina Bittnerová, která nás ve 
svém programu s názvem Velikáni za zrcadlem- nejslavnější 
čeští spisovatelé 19. století seznámila se spisovatelkou 
Boženou Němcovou a Karlem Hynkem Máchou. Dozvěděli 
jsme se spoustu zajímavých informací, jaké měli dětství, 
záliby, umělecké osudy.

Chris Carter s knihou Dvojitý kříž a na čtvrtém místě se umístil 
Zrcadlový muž spisovatele Larse Keplera. Nesmím 
zapomenout ani na slovenského spisovatele Dominika Dána, 
dále Martina Goffu a Alena Mornštajnovou.

 Těšíme se na setkávání s vámi, přejeme vám pevné zdraví   
a krásné vánoční svátky.

                      Daniela Bártková, Městská knihovna Karolinka

 Naše knihovna nadále funguje v obvyklé otevírací době bez 
zásadnějších omezení. Dveře knihovny zůstávají otevřené 
všem bez rozdílu, při běžné návštěvě není nutné prokazovat se 
dokladem o očkování nebo o prodělání nemoci Covid 19, 
pouze vás žádáme, abyste při pohybu po knihovně dodržovali 
všechna preventivní opatření a minimalizovali tak riziko šíření 
nákazy. 



U3V KAROLINKA 

 Dvaadvacet frekventantů (seniorů) zdárně zahájilo U3V   
v Karolince (pod záštitou VŠB-TU Ostrava) dle platných 
hygienických opatření.  

 Dne 5. 11. 2021 jsme navštívili areál VŠB-TU Ostrava. 
První přednášku na téma Tvorba modelů terénů a povrchů      
a jejich využití prezentovala Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.  
z katedry geoinformatiky HGF, po obědě následovala 
přednáška Mobilní komunikace, satelity Ing. Lucie Orlíkové, 
Ph.D. z katedry geoinformatiky, HGF

Jsme však přesvědčeni, že v roce 2022 se opět ve zdraví 

setkáme a rozjedeme letní semestr akademického roku 

2021/2022. 

 Momentálně je studium U3V přerušeno z důvodu 

náročné epidemiologické situace.

Tvorba modelů terénů a povrchů a jejich využití prezentovala
Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.

Mobilní komunikace, satelity přednášela
Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.

Frekventanti před hlavní budovou VŠB-TU Ostrava

Obědvat v menze jako studenti, to se vyplatí :-)
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MODERNÍ SENIOR VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

 V záři jsme se všichni, nebo tedy více všechny, 
protože Moderního seniora navštěvují opravdu jenom 
dámy, těšily, co nás v novém školním roce bude čekat. 

Loňský školní rok nás všechny zasáhla doba covidová    
a seniorky musely zůstat doma. Online výuku jsme         
v loňském školním roce vyloučily, protože některé          
z našich studentek – babiček – musely pomáhat svým 
vnukům s jejich on-line výukou a jestli jste někdy 
pracovali celý den na počítači, tak víte, že to není nic 
moc… A kromě toho, v životě je taková spousta krásných 
a zajímavých věcí a činností, které můžeme každý den 
udělat. Některé seniorky začaly více číst, pracovat na 
zahradě, chodit na procházky…, asi jako my všichni 
ostatní.

V pondělí 6. září 2021 byly všechny seniorky natěšené, 
že se budou konečně pravidelně setkávat. Přišly je 
pozdravit paní starostka a paní místostarostka. Dostaly 
nové sešity a psací potřeby, aby se jim lépe pracovalo. 
Společné hodiny v trénování paměti, němčině                 
a angličtině nejsou jenom o tom, že se něco seniorky 
naučí, ale především o sociálních kontaktech, které všem 
v loňském školním roce tak chyběly. Ale určitě v novém 
roce už bude lépe.

Nyní jsme opět v nouzovém stavu a vedení města proto 
rozhodlo, že kurzy budou do konce ledna pozastaveny     
z důvodu bezpečnosti seniorek. Všichni chápeme, že 
musíme dodržovat všechna opatření a chránit sebe, své 
rodiny a především naše seniory. To ale seniorkám 
nevzalo dobrou náladu, naplánovaly jsme si, že se na 
konci roku setkáme na společné vycházce do přírody. 
Určitě se všechny těší na krásný sníh a možnost se zase 
vidět. A aby to ani seniorkám, ani Vám nebylo líto, 
připravila jsem si pro Vás jednu krátkou paměťovou 
úlohu.

Lidský mozek je velmi složitý organismus a pamatuje si 
to, co on chce… A také víme, že člověk je schopen si 
zapamatovat většinou jenom 7 slov, 7 obrázků, jsou ale 
takoví, kteří si jich dokáží zapamatovat i 9, ale 20  - to 
dokáže opravdu už jenom ten, který paměť trénuje!

Jedna z technik, která se v kurzech trénování paměti 
vyučuje, je technika kategorizace. Je založena na tom, že 
pokud si má člověk zapamatovat hodně slov nebo 
obrázků, tak si je musí rozdělit do kategorií – tzn. rozdělit 
do skupin slov, která mají spolu něco společného, a tak si 
je lépe dokáže zapamatovat (výhodné je max. 5 slov – už 
víme, že takový počet si zapamatuje každý). Takto si 
seniorky zapamatovaly například nákup, který měl 150 
položek. Můžete to také zkusit, příště Vám takový úkol 
připravím.

Dnes jsem si pro Vás připravila „jenom“ 20 slov              
k zapamatování, a protože se blíží Vánoce a nový rok, tak 
zkusíme slova, která mají k tomuto krásnému ročnímu 
období určitou vazbu. Zkuste si přečíst následující slova 
– několikrát – maximálně po dobu 3 minut. Vezměte si 
tužku a na čistý papír napište slova, která jste si 
zapamatovali (samozřejmě se již na tato slova nedívejte – 
jenom vzpomínejte).

 Přeji Vám všem požehnané vánoční svátky a v novém 
roce 2022 hodně zdraví, štěstí, radosti a možnost 
setkávat se s těmi lidmi, které máte rádi. :-)                                                    

 A nyní zkuste tužkou spojit slova do skupin podle toho, 
co mají společného (to je ta kategorizace). :-) (Napovím 
Vám kategorie (ale můžete si vymyslet své) – kostel, 
vánoční stromeček, cukroví a štědrovečerní večeře – do 
každé kategorie přiřaďte vždy 5 slov. Zopakujte si 
všechna slova podle kategorií, do kterých jste je přiřadili 
a znovu si napište všech 20 slov. 

 Uvidíte, jak si všechna slova vzpomenete a že to nyní 
bez problémů dokážete!!! Blahopřeji!!! A takto si můžete 
pomoci s různými seznamy, třeba když půjdete 
nakupovat (kategorie – pečivo, mléčné výrobky, nápoje, 
ovoce a zelenina) a už nebudete potřebovat žádný 
nákupní seznam.

     

PhDr. Lenka Denkocy, trenérka paměti

STROMEČEK                       VANILKOVÉ ROHLÍČKY

KOSTEL                         OŘÍŠKY                         DÁRKY

BRAMBOROVÝ SALÁT                   VANILKA

BAŇKY                              RUM                       JEŽÍŠEK

KUBA                                 MED                        BABIČKA

RYBÍ POLÉVKA                                KOLEDY

NAROZENÍ            KAPR                 JAN JAKUB RYBA

VÁNOČNÍ MŠE                                              OPLATEK



DANIEL ŠKARKA LETOS MISTREM REPUBLIKY I VICEMISTREM

                                                                    Škarka Roman

 Letos v dubnu Daniel přestoupil do Frenštátu z domácího 
rožnovského oddílu. V Rožnově závodil a trénoval celých 
osm let, kde za tuto dobu nasbíral 218 pódiových umístění,  
z toho 108krát stanul na stupni nejvyšším, a to na poli 
domácím i mezinárodním. Trénuje teď pod vedením 
Jaroslava Sakaly – bývalého mistra světa a olympijského 
medailisty jako dorostenec.

 Každý rok město Rožnov pod Radhoštěm vyhlašuje          
a předává ocenění pro nejlepší sportovce. Daniel byl 
nominován a oceněn starostou Jiřím Pavlicou mezi 
nejlepšími sportovci v kategorii do 15 let. Ocenění bylo 
uděleno zpětně za rok 2019, protože nám společné akce 
omezovala pandemie. Letošní podzim byl už pro 
frenštátského skokana úspěšný. Na domácím můstku 9. října 
skoky dlouhými 95 a 93 metrů skončil jako vicemistr. Druhý 
víkend 17.10. pokračovalo mistrovsví ČR v Desné (Jizerské 
hory). Zde se stal Daniel mistrem ČR. Jeho výkon byl 
zaplacen nejen metry, ale také známkami od rozhodčích.

 Své osobní maximum posunul letos v polské Wisle na 
můstku, kde se skáče světový pohár na 117 m.

 Covidová doba znesnadnila všem sportovcům na celém 
světě jak přípravu, tak i závodění. Sportovci měli omezený 
přístup k porovnání svých schopností s ostatními                 
v závodech. Na závodištích i při tréninku museli všichni 
dodržovat přísná hygienická pravidla a mnohokrát se 
testovat.  Přesto Daniel absolvoval řadu závodů                     
i soustředění.

 Máme nadějné mladé hráče, kteří jsou příslibem pro 
budoucnost. Takže současné umístění v tabulce odpovídá 
našim možnostem. Tabulku přikládám.

 Dne 28.11.2021 se odehrálo již čtvrté kolo regionálního 
přeboru Vsetín v šachu. Letošní sezona se hraje za obtížných 
podmínek vzhledem k virovým onemocněním. Některá 
utkání se pro nemoc musejí odkládat. Družstvo Karolinky řeší 
v současné době generační problém. Starší generace nám 
odchází a mládež ještě nemá dostatečnou výkonnost. Přesto 
doufám v budoucnu v lepší výsledky.

ŠACHOVÉ OKÉNKO

Za ŠO Karolinka Vladislav Bambušek
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USKUTEČNĚNÉ AKCE V ROCE 2021

25. 6. 2021     Sečení luk na Soláni

26.6.2021 Byla zahájeny 22. Malířské cesty okolo Soláně 
„Jablko od stromu“, výstava akad. malíře Lojzy Baránka a 
jeho vnučky MgA. Kristýny Fuksové.

14.8. 2021 se uskutečnil již 13. ročník mezinárodního 
folklórního festivalu  MFF Léto na Soláni Janáček na Soláni.

21.8. 2021 Slavnostní vernisáž zahájila XVI. Valašský salón. 
Tradiční výstava tvorby malířů z Valašska. Hudebním 
doprovodem byla cimbálová muzika Soláň a slovem salón 
uvedl PhDr. Karel Bogar

9.10. 2021 Vernisáž zahájila výstavu obrazů PhDr. Aleny 
Podzemné k jejímu životnímu jubileu. Výstavu s názvem 
„Svět, ve kterém žiji“ slovem uvedl PhDr. Karel Bogar.

25.9. 2021 Přednáška s promítáním Host na Soláni Richard 
Konkolski. Nejslavnější český mořeplavec, legenda 
československého jachtingu. Vítěz řady námořních závodů, 
který třikrát sám obeplul zeměkouli. 

24.10. 2021 Jsme přivítali na Zvonici komika, baviče a 
zpěváka Milana Pitkina. Jeho vystoupení, které bavilo diváky, 
doprovodil zpěvák moravských lidových písní Jožka Šmukař.
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 Léto je již za námi, a tak doufám, že jste zažili všichni spoustu 
dovolenkového odpočinku, letního relaxu a načerpali jste 
energii ze sluníčkových dnů.
Dovolte mi, milí čtenáři zpravodaje, abych i já Vám sdělila 
naše aktivity, které jsme zažili během letních a podzimních 
měsíců tohoto roku. Začali jsme psími aktivity červencem 
2021. Opatření, která nastala kvůli šíření onemocnění 
COVID-19 byla přísná, ale jistě se mnou budete souhlasit, že 
potřebná.  
Tato opatření měla dopad na různé akce předem plánované již 
několik měsíců a jejich přesouvání na jiné termíny.  Pro 
pořadatele akcí bylo velmi těžké se s tímto problémem 
vypořádat a zajistit jiný termín konání např. výstav. I přesto se 
podařilo náhradní termíny akcí zajistit. A tak v červenci jsme 
se zúčastnili výstavy pro psy s PP, psy bez PP i křížence          
v Ostravě. Na této akci byly i doplňkové soutěže jako,, 
Nejlepší pár, podoba pána a psa, dítě a pes a další :)

Výstava v Ostravě je přátelským setkáním majitelů                
a milovníků psů, nezáleží na tom, zda je kříženec, pes bez PP 
nebo s PP. První část sestává z „výstavy“, kde spolu soutěží 
pejsci s PP dle výškových kategorií, zvlášť psi a fenky. 
Posuzuje se celkový vzhled psa, jeho povaha a spolupráce      
s majitelem. Druhá část výstavy sestává ze soutěží párů          
a různých zábavných soutěží, nejen pro pejsky, ale i pro děti.
Naši pejsci, kteří se této výstavy zúčastnili, se oba umístili      
s poháry v kategorii maxi feny nad 40 cm, kdy fenka Elsa 
obhájila 3. místo a pes Benži v kategorii veterán pes s PP nad 
40 cm byl taktéž na vítězné pozici. Dále pak se oba společně 
umístili i jako nejpodobnější psí pár. Domů jsme si odvezli 

cenné poháry a granule. Granule jsme však ponechali 
místnímu psímu útulku cca 25 kg, jako sponzorský dar.
12.8. 21  se konala velká akce pořádaná nadací Podané ruce 
z.s.  nesoucí název,, Oslavte s námi 20. narozeniny aneb 
zábavné odpoledne pro děti" – akce se konala ve Faunaparku  
ve Frýdku-Místku. Zábavné odpoledne pro děti se moc 
povedlo, akce byla naprosto skvělá! Návštěvníci na akci, za 
námi a našimi pejsky přišli a užili si moc hezký sportovně 
akční, canisterapeutický den. Ukázky CT týmů pro veřejnost 
tedy i nás s Elsičkou spočívaly v poslušnosti, ovladatelnosti 
psa. Pro canisterapeutické psy je důležité, aby v jakékoliv 
situaci budili důvěru klientů i personálu, musí být ovladatelní, 
přátelští, dobře socializovaní, zvyklí na hluk, různé prostředí   
a množství lidí kolem. Důvěru musí ovšem budit i psovod, 
neboť tvoří se psem tým. Psovod musí vykazovat 
komunikační schopnosti, takt, dobrý vztah ke psovi i k lidem.

24.8. 21 vedením ZŠ Vsetín, LUH jsme byli pozváni do 
příměstského tábora s názvem „Setkání před školou´´. Toto 
setkání s pejsky bylo určeno pro budoucí prvňáčky. Cílem 
tohoto setkání bylo usnadnit těmto žáčkům nástup do nového 
školního prostředí. Děti se těšily na sportovní, výtvarné           
i vzdělávací aktivity ve společnosti pejsků Benžiho a Elsy      
a taky jejich očekávání pejsci nezklamali. 
07. 09. 2021 jsme se pak zúčastnili - adaptačního pásma 
canisterapie pro prvňáčky ZŠ TGM, Frýdlant nad Ostravicí . 
Canisterapie proběhla ve škole. Akce nesla název ,,Jsme vaši 
kamarádi“ Tato návštěva byla s Elsičkou a dalšími 4 psími 
kamarády a jejich paničkami ze sdružení  Podané ruce z. s. 
Frýdek Místek.  Bylo přítomno 92 žáčků z 1A, 1B, 1C třídy. 
Toto setkání s psíky se speciálním výcvikem mělo tematickou 
náplň prožitkového zaměření na sebepoznání, rozlišení 
lidských a psích vlastností, praktický nácvik různých modelů 
chování. Dále pak jsme využili hravých technik s relaxačními 
prvky, jak pro děti, tak i ve spojitosti s psíky. Cílem tohoto 
adaptačního programu bylo zaměření se na rozvoj 
sebepoznání, kladné přijetí mezi spolužáky, upevnění 
přátelských vztahů a připomenutí…co to je vzájemná 
tolerance. A jak bylo ze vzniklé atmosféry patrné, děti             
a čtyřnozí miláčci prostě patří k sobě.
Určitě jsme nemohli vynechat ani letošní zářijovou Národní 
výstavu psů CanisFlora Olomouc 2021. Elsička se snažila být 
krásnou slečnou, ale musíme sbírat ještě zkušenosti, abychom 
na tomto vrcholu zabodovali. Měli jsme však i plánovanou 
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Další velkou akcí byla na konci září 30.9.21 návštěva dětí       
z Mateřské školky z Hutiska Solanec. Celý autobus děti 
předškoláků „Žabičky“ přijel k nám do Karolinky za pejsky   
a dalšími zvířátky pod vedením paní ředitelky Dany 
Klímkové. Celé dopoledne byly děti v Karolince, aby se 
mohly pomazlit a zasportovat si s pejsky Benžikem a Elsou. 
Byla pro ně připravena soutěžní stanoviště, na nichž děti 
musely plnit úkoly jako je házení plyšáků do bedny, skok přes 
tyč a průlez tunelem, poznávání ovoce a zeleniny, taky 
poznávání domácích zvířátek jako jsou králíci, slepičky nebo 
morčátka kromě pejsků s Canis výcvikem.

schůzku s možným nápadníkem pro budoucí plánované 
spojení s labradorským fešákem z CHS od Himalájského 
cedru. Psíci se seznámili, pohráli si v zámeckém parku Flory 
Olomouc. Tak uvidíme na podzim, kdy pojedeme na 
plánované krytí do Chrudimi, zda našli v sobě zalíbení.

Taky jsme závodili na koloběžkách a malovali křídami na   
beton. U všeho asistovali neodmyslitelně rozhodčí - pejsek 
Benži a fenečka Elsa. Děti byly nadšené a odjížděly 
autobusem z Karolinky plné nových zážitků a dojmů. Dostaly 
i dárečky z IC Karolinka, jejímiž sponzory bylo Město 
Karolinka, za dárečky patří velký dík. Dětem udělaly malé 
upomínkové předměty obrovskou radost.
Na stránkách ZŠ MŠ Hutiska Solanec a FC byl zveřejněn 
tento článek: 
Přátelské setkání dětí s pejsky v Karolince - Události v MŠ
Uběhl už celý rok od doby, kdy jsme naposledy navštívili naše 
zvířecí přátele z Karolinky – pejsky Benžiho a Elsu se 
zkouškami z canisterapie, asistence a záchranáře. Za uplynulý 
rok se toho u nás hodně událo, vrátili jsme se ze skleníku do 
opravené školky, máme novou třídu, nové děti, paní učitelky    
i paní uklízečky. Zažili jsme i uzavření mateřské školy, 
testování, někteří z nás prodělali nákazu koronavirem… 
Jistotou jsou proto pro nás naši psí kamarádi se svojí obětavou 
instruktorkou, paní Pavlínou Dujkovou, které jsme po roce 
opět rádi viděli. Ve čtvrtek 30.září se naši předškoláci 
vypravili na výlet do Karolinky, přímo do zahrady manželů 
Dujkových. Benži je už vážený psí pán a Elsička je o rok 
rozumnější. Paní Dujková je stále plná elánu, proto vymyslela 
dětem spoustu zábavných her a soutěží. Na zahradě se děti 
mohly pomazlit s morčátky, pohladit králíčky, pohrát si           
s připravenými hračkami a nechyběla ani dětská čtyřkolka. 
Největší úspěch však měli oba pejskové, kteří po celou dobu   
s dětmi dováděli a jako správní asistenční psi při soutěžích 
asistovali. Výlet se jako vždycky vydařil, za což patří 
manželům Dujkovým velký dík.           Mgr . Tatána Kolářová   

 V druhé polovině října  jsme pak absolvovali s pejsky cestu 
do zahraničí na týdenní výcvikový pobyt  v  BKZK  v SK 
Výhně. Pobyt se vydařil, počasí nám přálo a hlavně Benži 
ukázal, jaký je nejspolehlivější přítel i v těch nejhorších 
chvílích, kdy člověk potřebuje pomoc, a to nejen fyzickou, ale 
hlavně tu duševní. Stal se miláčkem veřejnosti a slovenské 
obecenstvo včetně hotelového personálu mu přidělilo 
přezdívku: ,, Biely medvedik“.                      Dujková Pavlína 
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DŮM POKOJNÉHO STAŘÍ KAROLINKA

Vážení čtenáři, 
 rádi bychom Vás prostřednictvím zpravodaje 
seznámili, jak klienti Domova pro seniory v Karolince 
tráví volný čas. Pro každého seniora, který přichází do 
domova pro seniory se snažíme o vytvoření podmínek 
pro usnadnění jeho adaptace na nové prostředí. Snažíme 
se nabízet aktivizační činnosti a aktivity, které alespoň 
trochu klientům přiblíží život v domácím prostředí. 
Každý má možnost si vyzkoušet i takové aktivity, se 
kterými se nikdy nesetkal, například nehrál nikdy 
kuželky nebo společenskou hru Bingo. Pravidelně se 
konají skupinové aktivizace, při kterých si klienti mohou 
nejen zacvičit, ale i zavzpomínat a procvičit svou paměť. 
Připomínáme si roční období, významné výročí a svátky, 
slavíme společně narozeniny. Každý týden se scházíme  
v pracovní dílně, kde tvoříme různé dekorace, pečeme 

15

Eva Kopecká a Alena Helienková
Aktivizační pracovnice

anebo vaříme. Před naší pracovní dílnou máme 
zahrádku, na které pěstujeme bylinky, zeleninu a květiny. 
Za pěkného počasí chodíme na procházky po okolí nebo 
si jen tak posedíme v parku domova na lavičce.  Moc 
bychom si přáli, aby nás současná situace neomezila       
a my se i nadále mohli společně scházet a podnikat různé 
aktivity.  



CHARITA NOVÝ HROZENKOV

 Blíží se Vánoce a pro naše pracovníky to znamená 

příprava Tříkrálové sbírky. 
Po zkušenostech s předešlou sbírkou připravujeme dva 

možné scénáře. Oblíbenou variantou, kterou bychom si 

všichni přáli, je klasické koledování dětí, které by měly 

do ulic vyrazit 7. – 9. ledna 2022. Variantou druhou je tzv. 

online sbírka, kdy bude zřízen bankovní účet, kam 

můžeme všichni přispívat. Při této formě přispívání vás 

prosíme o uvádění PSČ obcí regionu, kde Charita Nový 

Hrozenkov působí (Hovězí, Zděchov, Huslenky, 

Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka a Velké 

Karlovice), aby tento příspěvek mířil rovnou na Charitu 

Nový Hrozenkov. Abychom tuto formu podpořili, budou 

rozmístěny zapečetěné pokladničky na obecních úřadech 

a farách v našich obcích. O dalším umístění pokladniček 

budeme informovat prostřednictvím obecních rozhlasů 

začátkem nového roku. Pokud však situace dovolí, 

uslyšíte z rozhlasu o vrcholících přípravách malých         

i velkých koledníků, kteří vám přinesou koledu do vašich 

domovů.
 A co bude z výtěžku sbírky financováno? Obnovení 

vybavení kuchyně a zahrady Denního stacionáře 

Slunečnice, vybudování nového sociálního zařízení se 

sprchou pro nově zřízena dvě lůžka ke stávajícím třem 

naší odlehčovací služby. A jako každý rok, pomůžeme 

rodinám, které se dostanou do tíživé situace.
Mgr. Martina Pončíková
Charita Nový Hrozenkov

PŘIJDOU V LEDNU TŘI KRÁLOVÉ?

Prosíme o Vaši štědrost.

Charita Nový Hrozenkov ❘ Nový Hrozenkov 504 ❘ 75604
tel.: 571451548 ❘ reditel@nhrozenko.charita.cz❘ 

www.nhrozenkov.charita.cz

Ing. Danuše Martinková 

Z nové sbírky (2022) chceme:

● jsme finančně přispěli rodinám, které se ocitly v těžké 

situaci.

V našem regionu se vybralo 471 452,-Kč. 

Milí přátelé charitního díla,

Díky výtěžku této sbírky (2021):
● jsme mohli použít finanční prostředky na úhradu 

zastřešené haly pro parkování služebních aut našich 

terénních pracovníků. Hlavně v zimních měsících je 

důležité mít je pod střechou.  

 věříme, že jako každý rok (výjimky však existují), tak     

i letos, se v prvních lednových dnech za Vámi opět vydají 

do ulic, na kopce i na samoty „Tři králové“. Vážíme si Vaší 

podpory v minulém roce, i když podmínky neumožnily 

osobní setkání s Vámi, přesto jste nám na různých místech, 

nebo přes internet zaslali finanční prostředky na rozvoj naší 

další činnosti. Děkujeme.

Vaše důvěra je pro nás závazkem a současně povzbu-zením 

pro naši práci.

Další ročník Tříkrálové sbírky proběhne od 7. do 9. ledna 

2022.

● podpořit Denní stacionář Slunečnice – obnovit a doplnit 

vybavení kuchyně, která slouží také k aktivitám v průběhu 

roku a na zahradě, která je součástí domu, zřídit bylinkové  

a rybízové zákoutí.

● stále chceme pomáhat rodinám, které se dostanou do 

problematických situací, jako je nemoc, nepředvídatelná 

událost, apod.

Charita Nový Hrozenkov zajišťuje:

Osobní asistenci
Denní stacionář Slunečnice
Domácí zdravotní péči

● podpořit Odlehčovací službu, u které došlo k navýšení z 3 

na 5 lůžek, vybudováním nového sociálního zařízení se 

sprchou.

Odlehčovací službu
Domov pro seniory

Sociální rehabilitaci Lávka
Mobilní hospicovou péči Doma

Charitní pečovatelskou službu

Půjčovnu kompenzačních pomůcekSociální dopravu

Odborné sociální poradenství sv. Rity

Ilustrační foto: Josef Vrážel 
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„TEN DEN VYSVITLO SLUNCE…“
„Ten den vysvitlo slunce …“ dne 2. září proběhla v Domečku 
na Čubově naše již tradiční zahradní slavnost. Vzhledem        
k nepříznivému počasí, které bylo pro konec prázdnin 
netypické, velmi chladné a deštivé, jsme měli všichni obavy   
o její zdárný průběh. Věřili jsme v lepší slunné zítřky              
a přípravy probíhaly již od pondělka. Domečkem se linula 
vůně právě pečeného chleby, frgálů… a jiných dobrot. 
Společně jsme krásně vyzdobili venkovní prostory                 
a očekávali první hosty. Samozřejmě jsme nezapomněli na 
kulturní vystoupení, o které se postarala Hela Václavíková. 
Velmi milým zpestřením bylo i folklorní vystoupení Tomáše  
a Vlastíka Koňaříkových s maminkou Jitkou. Jejich hra na 
housle a krásný zpěv se rozléhal široko daleko… A jak to 
všechno dopadlo? Tančili, zpívali, hodovali všichni bez 
rozdílu, ani se nám nechtělo domů. Děkujeme i všem 
přítomným hostům a rodinným příslušníkům našich klientů, 
že s námi sdíleli tak krásný den.
Bc. Eva Kameniczká - Sociální pracovnice - 

CHARITA NOVÝ HROZENKOV

 Když jsem přemýšlela, kam se chci na praxi podívat, 
tak mě jako první napadla právě naše místní Charita. 
Především proto, že mě zajímalo,  co se pod tímto 
pojmem všechno skrývá, a kdo za ním stojí. Znala jsem 
totiž do té doby ne úplně celou část a jsem vděčná, že 
jsem měla možnost tohle zjistit,   a alespoň na chvíli se 
stát součástí. 
 Během praxe jsem zjistila, že se bude konat i Setkání 
seniorů, a jelikož jsem pro každou společenskou akci, tak 
jsem neváhala a účastnila se taky. Do té doby jsem 
upřímně neměla ani tušení, že něco takového se tady 
pořádá a přišlo mi to jako skvělý nápad. Setkání 
probíhalo 30. září 2021 ve Velkých Karlovicích, nejprve 
byla od tří hodin svátost smíření, pak mše svatá v podání 
skvělého místního pana faráře. Mezitím, co byli všichni  
v kostele, jsme chystaly pohoštění  a vyhřívaly prostory  
v pastoračním domě, aby se mohli všichni zahřát. Když 
se naši senioři začali scházet, tak už se jen povídalo, 
jedlo, pilo, hodovalo a dokonce se navazovala i nová 
přátelství. Ta se dokonce týkala i mě, a asi budu mít co 
dělat, abych všechny moje nové přátele zvládla navštívit. 
Byla jsem mile překvapená, kolik se jich přišlo společně 
zasmát. Upřímně musím říct, že jsem nevěřila, že v člo-
věku dokáže starší člověk vyvolat tolik emocí. 
Především ale radost ze života, ta na setkání rozhodně 
nechyběla. Mě samotnou, a věřím, že nejen mě, jejich 
spokojené tváře zahřály u srdíčka. Zazpívalo  se několik 
známých písniček s panem harmonikářem. Vypila se 
káva      a čaj, snědly chlebíčky a buchta od naší Aničky   
a naši staříčci odcházeli s úsměvem na tváři v doprovodu 
holek pečovatelek, které je dovezly zpátky domů. Možná 

CHARITA NOVÝ HROZENKOV MÝMA OČIMA

Foto: Bc. Dana Haferníková

                                                                     praktikantka
                                                      Valentýna Čecháková,

je pro někoho z nás až nepředstavitelné, jak může být pro 
někoho staršího takové odpoledne obohacující, nebo 
minimálně příjemným zpestřením chladného podzimu. 
 Za celou praxi jsem měla možnost nahlédnout do 
všech druhů služeb Charity, a kdybych měla Charitu 
Nový Hrozenkov popsat pár slovy, tak je to místo, kde se 
sešli lidé s velkým srdcem a touhou pomáhat. Práce tady 
totiž není pro každého. S odhodláním pro tuhle práci se 
asi fakt musí člověk narodit a věřím, že všichni jsou tu na 
správném místě. Já měla tu možnost a čest se aspoň chvíli 
podílet na chodu této organizace a musím říct, že tato 
zkušenost mě obohatila natolik, že z ní budu čerpat ještě 
dlouho. Také se mi dlouho nestalo, že bych se cítila někde 
tak dobře. Moc za to děkuji a věřím, že jsme se                 
v Charitě neviděli naposledy.

Dům pokojného stáří, Odlehčovací služba
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PLÁNOVANÉ AKCE V KAROLINCE prosinec 2021

Milí  čtenáři,
přejeme  Vám  radostné  vánoční  svátky,

pevné  zdraví  a  štěstí  v  novém  roce 2022.
redakční  rada  Zpravodaje

 

 28. 12. 2021 Vánoční zpívání s cimbálovou muzikou Soláň.

  Čeká na návštěvníky sváteční atmosféra Vánoc
  se zpíváním a hraním valašských koled.
         

  

         Změna programu vyhrazena
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