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KAROLINKA

VÝSTAVY VÝTVARNÝCH DĚL
akademického malíře

JILJÍ HARTINGERA
u příležitosti významného životního jubilea

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám popřála krásné 

a slunečné jarní dny plné pohody a osobní 
spokojenosti. Paní zima si s námi pohrává, 
ale již svou vládu pomalu a jistě přebírá jaro.

Oprava a zateplení domu služeb
Rovněž zde probíhají práce, které se 

týkají nejen venkovních prostor, ale také 
vnitřních úprav, jako jsou sociální zaříze-
ní, topení, podlahové krytiny apod. Ter-
mín dokončení k 30. 6. 2015.

Realizace projektu „Oživení čes-
kého a slovenského jazyka v pří-
hraničí“ v prostorách knihovny

Dokončeny stavební práce na vzniku nové 
výukové učebny, která bude sloužit k výuce 
slovenského jazyka jednak formou společné-
ho setkávání mládeže a rodičů z města Byt-
ča a jednak formou videokonference. Pevně 
věříme, že se slovenský jazyk tímto pro nás 
nestane jazykem zahraničním.

Zvýšení ceny tepla
Vysokou ztrátou na kotelnách (někde až 

40 %) bohužel došlo k  navýšení ceny tepla. 
Od plynofi kace Karolinky se nikdo nezabý-
val otázkou rekonstrukce kotelen. V letošním 
roce tak docházelo k  častým poruchám na 
kotelnách a jsme rádi, že topná sezona pro-
běhla za stávajícího stavu kotelen do konce. 
Aktuálně je v  současné době zpracovávána 
studie rekonstrukce všech kotelen a na to na-
vazující zpracování projektu tak, aby se v le-
tošním roce všechny kotelny obnovily, a to 
buď z vlastních zdrojů, anebo pokud to bude 
možné, formou dotace.

Všichni, kterých se to týká, budou osloveni.

Oprava komunikací zasaže-
ných povodněmi

Stále čekáme na vyhodnocení poda-
ných dotací na opravu komunikací zasa-
žených povodněmi (Pluskoveček, Kobyl-
ská, Vodárenská).

starostka

Ve dnech do 30. 4. 2015 probíhá v Ga-
lerii Crears v Rožnově pod Radhoštěm 
mistrova prodejní výstava obrazů. Expo-
zice je přístupná vždy od středy do pátku 
10:00–12:00, 14:30–17:00, v sobotu od 
09:30–12:00 hod. 

Následné výstavy u  příležitosti mis-
trova jubilea se uskuteční ve vsetínském 

zámku, v Galerii Stará radnice a poté ve 
zlínské Galerii pod Radnicí. Máte jedi-
nečnou možnost zhlédnout umělcovo 
dílo v celé jeho šíři. 

Mistře, dovolte, abychom Vám podě-
kovali jménem města Karolinky za vý-
tvarná díla, jimiž nás obklopujete a naše 
město zviditelňujete.

ČTVRTLETNÍK ČÍSLO 1/2015 DUBEN 2015

www.galeriecrears.cz

GALERIE CREARS V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM
NA NÁBŘEŽÍ DUK. HRDINŮ 442 VÁS ZVE

 DNE 31. 3. V 17.00 NA VERNISÁŽ VÝSTAVY
OBRAZŮ AKADEMICKÉHO MALÍŘE

ILJI HARTINGERA 

31. 3. - 30. 4. 2015

ILJA
HARTINGER
MALBA

GALERIE

S jarním obdobím jsou spjaty i májové 
dny, tak Vám přeji máj plný lásky a štěstí 
a pokud nebude na obloze sluníčko, tak 
alespoň úsměv na Vašich tvářích.

starostka
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STŘÍPKY...

Poslední školní příspěvek končil zahá-
jením školního roku 2014–2015. A spolu 
s opakováním učiva se rozběhly všechny 
další aktivity naší škole vlastní.

Společenská poptávka po některých 
oborech určitě stála u nápadu uspořádat 
pro žáky deváté třídy návštěvu Meziná-
rodního strojírenského veletrhu v  Brně. 
Rádi jsme naše žáky na tuto akci vyslali. 
Dopravu i vstupné měli zdarma a poučili 
se o  tom, co je to průmyslová automati-

ŽÁDNÝ UČENÝ Z NEBE NESPADL,
věděly už naše babičky. Společným 

úsilím dalších generací je přesvěd-
čit o  tom školou povinné děti. Aby 
výuka nebyla jen suchopárným me-
morováním, o to se spolu s rodinami 
a veřejností snažíme ve škole.

Karlovský pohár

DRUHÝ BENEFIČNÍ 
VEČER IZS
ve Valašském národním divadle v Karolince pod záštitou
Zlínského kraje

se konal v pátek 23. ledna 2015. Celým ve-
čerem provázela starostka města Karolin-
ky paní Marie Chovanečková. Své zdravice 
přednesli další zástupci města a  předsta-
vitelé jednotlivých složek IZS. Benefi ční 
večer reprezentovali významní hosté: Ing. 
Jiří Volák - ředitel kanceláře HZS ZK, Ing. 
František Javůrek – ředitel ÚO Kroměříž, 
Ing. Jaroslav Olbert – ředitel ÚO Uherské 
Hradiště, Ing. Jarmila Čičmancová, Ph.D. 
- bývalá ředitelka  HZS ZK, Mgr. Taťána 
Valentová-Nersesjan – radní ZK, ředitel 

ZZS ZK MUDr. Josef Valenta, Mgr. Ladi-
slav Pajdla – vedoucí ÚO Vsetín PČR a Bc. 
Josef Slovák – Horská služba ČR, oblast 
Beskydy.

Kulturní program nabídl zajímavé 
taneční vystoupení sourozenců Vodič-
kových z  Ostravy v  latinskoamerických 
tancích a  poté profesionální orientální 
tance  Shanti Vsetín byly pastvou pro oči 
všech přítomných. K tanci a poslechu hrá-
la Vsetínská cimbálová muzika a  taneční 
hudební skupina Butterfl y ze Slovenska.

Benefi ční večer

Oznámení
Ordinační doba gynekologické ordi-
nace Karolinka: 
Sudý týden 8:30 – 12:30 hod. 

 Lékař: MUDr. Tomáš Malík

Benefi ční večer nabídl příjemný kulturní 
zážitek, dobrý pocit ze smysluplné fi nanč-
ní podpory, která tentokráte činila 16 400,- 
Kč.  PhDr. Vladimír Šutera, CSc.   - ředitel 
Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc 
v tísni, převzal fi nanční obnos z rukou sta-
rostky města Karolinky. Návštěvníci večera 
odcházeli spokojeni, že svým vstupným při-
spěli na dobrou věc a můžeme se již nyní těšit 
opět na další ročník, a to v pátek 22.1.2016. 

Mgr. Bohumila Václavíková,
místostarostka města Karolinka

Oprava a zateplení VKC (více-
účelového kulturního centra – 
bývalá MŠ)

Zde probíhají stavební práce v plném 
proudu, nejpozději k  30.6.2015 by měly 
být práce dokončeny a zázemí zde na-
leznou veškeré spolky včetně maminek 
s dětmi.
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zace a  jak se uplatňuje ve strojírenství 
a  elektrotechnice. Žáci osmé třídy pak 
pokračují v  projektu realizovaném SOŠ 
J. Sousedíka. Navštívili hornické muzeum 
v Landeku a seznámí se také s učebními 
obory na vsetínské odborné škole.

Naši malí jsou neplavci? To už nepla-
tí. Hned na podzim se žáčci 2. a 3. třídy 
plavat naučili. Nebylo to zdaleka všechno, 
čím se jejich výuka zpestřila. Například 
třeťáci se v desetidenním projektu třídní 
učitelky Vlaštovky a  jiřičky podrobněji 
seznamovali s těmito ptáčky tak známými 
z jejich okolí. Podívali se také na hvězdár-
nu do Vsetína, protože se učili o vesmíru 
a planetách.

Čtvrťáci, ti měli vlastivědu doplněnu 
o sbírání podzimních plodů a přírodního 
materiálu, z něhož vyrobili ve výtvarné vý-
chově a v pracovním vyučování každý své-
ho „lesního skřítka“. Moc se jim povedl! 

Netradičně se dá literární výchova 
strávit třeba ve Zvonici na Soláni (šesťáci) 
nebo při besedě a následném autorském 
čtení se skutečným spisovatelem (mezi 
žáky 4.–6. třídy zavítal z  Holešova Jan 
Sviták s knihou Čertovo kopyto). 

Jak se udržují vánoční zvyky i v dnešní 
době, na to získali žáci inspiraci ve Va-
lašském muzeu v  Rožnově pod Radhoš-
těm. Prosinec byl vůbec plný tradic. Prv-
ňáčkům pomohli deváťáci vyrobit hezká 
přáníčka, třeťáci pekli perníčky, Mikuláš 
s čerty a anděly zkontroloval nejen školu, 
ale i  školku, a  jeho družina zavítala i do 
sborovny. Jak se oslavují Vánoce v  ang-
losaských zemích absolvovaly děti 4.–7. 

Dětský karneval

Lyžařský výcvik 7. třídy

třídy pod vedením našich angličtinářek. 
Při Dni her pro 4. a 5. třídu se za dohle-
du osmáků řešily hádanky, hlavolamy 
i  zeměpisné otázky z  vlastivědy či úkoly 
přírodovědné.

Bezkonkurenčně nejvíce se líbily spor-
tovní disciplíny, při kterých se děti dokonale 
odreagovaly. Předvánoční očekávání vyvr-
cholilo basketbalovým turnajem, při němž 
se kromě pěti družstev současných žáků 
předvedlo i družstvo loňských absolventů.

Nezapomeňme na obměnu školské 
rady. Ve volbách uspěli za zákonné zá-
stupce žáků PharmDr. Hana Ptáčková, 
Bc. Oldřich Škorňák, za učitele Mgr. 
Anna Haasová a Mgr. Karin Davídková, 

za město PhDr. Lenka Denkocy a  Mgr. 
Bohumila Václavíková. Jejich funkční ob-
dobí začalo 1. ledna 2015. 

Děti by neměly jen vysedávat u počíta-
čů nebo tabletů, a  i proto jsou nedílnou 
součástí školního života nejrůznější sou-
těže. Z  těch uměleckých pěvecká soutěž 
Sedmihlásek nebo soutěž recitační. Ze 
Sedmihlásku se už bohužel nikam nepo-
stupuje, ale v  tom recitačním klání ano 
a Vojtěch Szücs ze 2. třídy vyhrál už i okr-
skové kolo. 

Lesní skřítci ve 4. třídě

Sedmihlásek
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Okresní kolo Olympiády v českém ja-
zyce přineslo úspěch Aleši Hollému z 9. 
třídy, ze druhého místa postupuje do kola 
krajského. Je třetím žákem naší školy, kte-
rému se to v novodobé pětatřicetileté his-
torii podařilo.

Sportovních soutěží probíhá každým 
rokem hodně. Tradičně jezdíme na flor-
balovou ligu. Letos jsme ji zakončili na 
6. místě z  osmi účastníků 2. ligy. Zdá 
se, že výkonnost nabírá jisté zlepšová-
ní. Florbal si ovšem zahrála i  děvčata 
6. a 7. třídy, cenné zkušenosti získávala 
na turnaji ve Valašském Meziříčí. 

Do okresního kola v  basketbalu se 
probojovala starší děvčata, a  i  když se 
jim tam ještě nepodařilo zápasy vyhrá-
vat, podaly dobré výkony. Chlapci přes 
okrskové kolo neprošli. 

Mohli bychom zde vypočítávat ještě 
hodně dalších akcí. Velký dětský kar-
neval, který i  letos byl velmi úspěšný, 
canisterapii, kde si děti vyzkoušely, jak 
pomáhají lidem se zdravotními potí-
žemi pejskové, výuku češtiny a výtvar-
né výchovy v Masarykově knihovně ve 
Vsetíně, můžeme vzpomenout na to, jak 
slunečné počasí umocnilo sedmákům 
zážitek z  lyžařského výcviku, vyzdvih-
něme i  vítězné tažení našich součas-
ných, ale i bývalých žáků na Karlovském 
poháru mládeže v běhu na lyžích. Přijď-
te si také na chodbu školy prohlédnout 
tapisérie vyráběné v  kroužku Šikovné 
ruce. O  všech našich aktivitách vypo-
vídají podrobně webové stránky www.
zskarolinka.cz. Prohlížejte si je, děláme 
je pro vás!

Bez každodenní obětavé práce kolek-

Recitační soutěž

Zápis do 1. třídy

tivu učitelů, ale i ostatních zaměstnan-
ců školy by samozřejmě nešlo takovou 
spoustu činností absolvovat. Všem pat-
ří velké poděkování! 

V  následujícím období už čeká naše 
žáky přijímací řízení 
na střední školy. Po-
přejme jim úspěch, 
jejich úspěšný vý-
sledek bude zname-
nat i  naši radost. Ať 
se naše mládež dále 
vzdělává. Je to důle-
žité pro budoucnost 
Karolinky, ale i  celé 
naší země. 

Vedení školy

První pomoc

Vánoční sportování ve 4. a 5. třídě

Starší žákyně – košíková
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Erika Bezdíčková se narodila 
v  roce 1931 v  Žilině. Šťastné dětství 
pro ni skončilo ve dvanácti letech, 
kdy ji nacisté v  rámci rasových zá-
konů poslali i  s  rodinou nejdříve 

do několika sběrných táborů (Iľava, 
Sereď), poté do několika koncent-
račních táborů včetně Osvětimi. Na 
pochodu smrti z  Ravensbrücku se jí 
s přítelkyní podařilo uprchnout, vět-

MODERNÍ SENIOR

HOLOCAUST OČIMA 
PAMĚTNICE

Ve čtvrtek 5. března 2015 navštívila naše město výjimeč-
ná osobnost plná elánu, dáma s  velkým a  dobrým srdcem, 
pamětnice holocaustu paní Erika Bezdíčková. Všichni zá-
jemci si mohli vyslechnout její poutavý životní příběh na be-
sedě v  zasedací místnosti Městského úřadu. Akci pro ob-
čany našeho města byla připravena v  rámci programu
Moderní senior.

Beseda s paní Erikou Bezdíčkovou

šina její rodiny zahynula, především 
její milovaná maminka, se kterou se 
nestihla na kolejích v  Osvětimi ani 
rozloučit…

Několik let po válce se vdala a vel-
mi rychle po sobě se jí narodily dvě 
děti – Jaroslav a  Jana. V  50. letech 
byla opět pronásledována pro svůj 
židovský původ. Jejímu muži, vojáku 
z  povolání, který pracoval na mini-
sterstvu obrany, začala vadit žena 
Židovka. Rozvedl se s  ní a  vzal jí 
syna, o  kterého musela celý život až 
do jeho plnoletosti bojovat. Poté se 
jí ještě narodila jedna dcera, Judita, 
kterou pojmenovala po své přítelky-
ni, která také zahynula v koncentrač-
ním táboře.

Další pronásledování na ni čeka-
lo opět po roce 1968, kdy díky své-
mu negativnímu postoji k  sovětské 
okupaci a  komunismu ztratila za-
městnání, musela odejít z  Tiskového 
střediska brněnských veletrhů, kde 
dlouhá léta pracovala. Určitě jí také 
nepomohlo to, že jejím manželem se 
stal Pavel Bezdíček, který byl synem 
rektora Vysokého učení technického 
v  Brně, ministra školství, pana Vili-
balda Bezdíčka, který mimo své pev-
né charakterové vlastnosti pronesl 
smuteční řeč při rozloučení s  Janem 
Palachem, a proto po roce 1969 pra-
coval jako vrátný a později jako pře-
kladatel.

O svém životě dokáže paní Bezdíč-
ková velmi poutavě a citlivě vyprávět. 
V  současnosti žije v  Brně se svým 
mužem Pavlem,  má velkou rodinu, 
vystupuje na besedách a  v  rozhla-
se, překládá z  angličtiny, němčiny, 
maďarštiny, je autorkou knihy Moje 
dlouhé mlčení, kterou si účastní-
ci této besedy i  s  jejím autogramem 
mohli na besedě také zakoupit. S  re-
žisérkou Olgou Sommerovou natoči-
la dokumenty Sedm světel v temnotě 
a Hořký návrat z pekla, který byl také 
součástí besedy. 

Její neskutečné vyprávění by mělo 
sloužit k zamyšlení nám všem…

Město
KAROLINKA
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Do soutěže bylo přihlášeno celkem 17 
organizací s  50 snímky, které hodnotila 
speciální porota. Soutěž byla rozdělena 
do dvou kategorií – děti a dospělí.

Autorka: Lenka Rýdlová. Fotografi e 
byla pořízena v  rámci rekondičně reha-
bilitačního pobytu pro osoby postižené 
civilizačními chorobami v  hotelu Jele-
novská. Tento pobyt pořádal Svaz posti-
žených civilizačními chorobami ČR, zá-
kladní organizace Kroměříž.

2. místo – fotografi e s názvem „Ang-
lický jazyk pro seniory“

Autorka: Ing. Barbora Václavíková, 
Ph.D. Fotografi e byla pořízena v  rámci 
akce „Moderní senior – Chceme být cool 
prarodiče“. Jazykový kurz pořádalo město 
Karolinka.

3. místo – fotografi e s názvem „Rekon-
diční pobyt se  cvičením seniorů a  osob 
se zdravotním postižením civilizačními 
onemocněním v Luhačovicích“

Autorka: Mgr. Marta Václavíková
Pobyt organizoval Svaz postižených civi-
lizačními chorobami v  ČR, základní or-
ganizace Vsetín.

Všechny fotografi e můžete vidět až do 
konce března v Baťově mrakodrapu ve Zlíně.

Ing. Barboře Václavíkové, Ph.D. dě-
kujeme za krásnou reprezentaci města 
Karolinky a také našich akcí pořádaných 
v rámci programu Moderní senior a U3V.

Za město Karolinka Lenka Denkocy 

OCENĚNÍ FOTOGRAFIÍ Z AKCÍ 
POŘÁDANÝCH MĚSTEM PRO 
NAŠE SENIORY

Dne 19. března 2015 se uskutečnilo slavnostní vyhodnocení fotosoutěže, která 
byla vyhlášena Sociálním fondem Zlínského kraje. Akce pro naše seniory již dru-
hý rok také podporuje Zlínský kraj, proto jsme do soutěže odeslali tři fotografi e 
také my – město Karolinka. Autorkou všech odeslaných fotografi í byla Ing. Bar-
bora Václavíková, Ph.D., která naše významné akce pravidelně fotografuje.

Fotografi e s názvem „Anglický jazyk pro seniory“

A jak jsme dopadli? Zde uvádíme hod-
nocení v kategorii dospělých:

1. místo - fotografi e s názvem „Plavání, 
cvičení“

U3V KAROLINKA

Zahájení letního semestru 
U3V v Karolince pod záštitou 
VŠB-TU Ostrava

Dne 27.2.2015 byl zahájen letní se-
mestr Univerzity třetího věku v Karolin-
ce. Děkujeme přednášejícímu panu Ing. 

Miloši Durajovi, Ph.D. za přiblížení té-
matu „Dějiny přírodních věd a školství.“ 
Dne 13.3.2015 následovala přednáška na 
téma Nonverbální komunikace pod vede-
ním Ing. Simony Matuškové, Ph.D. Dále 
nás čekají okruhy:

Diskuze s přednášejícím Ing. M. Durajem, Ph.D.Přednáška Dějiny přírodních věd a školství

27. 3. 2015 Toxikologie
doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.

10. 4. 2015 Odpadové hospo-
dářství

doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.

17. 4. 2015 Karsologie
Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.

15. 5. 2015 Exkurze-Geologický 
pavilon, Planetárium Ostrava

Ing. Martina Polášková

22. 5. 2015 Slavnostní zakon-
čení

Přejeme všem účastníkům U3V hod-
ně zdaru a úspěšné ukončení dvouletého 
studia. Těšíme se na další zájemce o stu-
dium v akademickém roce 2015/2016.

vedení města
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V  pátek 27. března 2015 v  10.00 hodin 
proběhlo v  Hlavním sále Valdštejnského 
paláce v  Praze slavnostní udílení Medailí 
MŠMT ke Dni učitelů. 

Na tomto slavnostním předávání byla 
oceněna paní Martina Havlová, ředitelka 
ZUŠ Karolinka za svou příkladnou peda-
gogickou činnost nejvyšším resortním vy-
znamenáním Medailí Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy 2. stupně.

Paní Martina Havlová vystudovala kon-
zervatoř v Plzni v oboru klavír a violoncello 
a poté konzervatoř v Ostravě. Vysokoškolské 
studium absolvovala na JAMU v Brně. 

V roce 1978 se přistěhovala se svým man-
želem do Karolinky, kde ihned začala vyučo-
vat klavír a hudební nauku, tenkrát ještě v Li-
dové škole umění Vsetín. Jelikož je nejenom 
vynikající pedagožka, ale také neúnavná 
organizátorka, tak se s velkým elánem pus-
tila do práce na vzniku zcela nové Základní 
umělecké školy v Karolince. 

Ve školním   roce 1992/1993 se stala její 
jedinou ředitelkou. Byl to velmi odvážný 
kousek, začínala s pár aprobovanými učiteli 
a v provizorních prostorách. Škola začínala 
s „pouze“ 120 žáky. Postupně k hudebnímu 
a  výtvarnému oboru přibyl i  obor taneč-
ní a  literárně dramatický. Zřizovatel město 
Karolinka se rozhodl, že aktivita a množství 
dětí, které ZUŠ navštěvují, potřebují nové 
prostory, které byly vybudovány ve střešní 
vestavbě a jednom křídle ZŠ Karolinka. Mar-
tina Havlová nebyla ale jenom přihlížející ře-
ditelkou, ale aktivně se podílela na plánech 

umístění tříd, jejich budoucí podobě a také 
jejich fungování. 

Martina Havlová hrávala se svým manže-
lem v cimbálové hudbě. Hraje na klavír, vi-
oloncello, varhany, kytaru a cimbál a hudba 
je nejenom jejím povoláním, ale celoživotní 
láskou.

Její osobní příklad, elán, organizační 
a  pedagogické schopnosti a  dovednosti se 
zúročily tak, že jako ředitelka školy musela 
několikrát žádat o  navýšení kapacity školy. 
V současné době navštěvuje ZUŠ Karolinka 
500 žáků. Škola vyučuje všechny čtyři obo-
ry – hudební, dramatický, taneční, výtvarný, 
a to i v základních školách ve Velkých Karlo-
vicích, Novém Hrozenkově, Halenkově. Po-
dařilo se jí postupně najít, vychovat a stabili-
zovat pedagogický sbor, který stejně jako ona 
žije svou prací, svými žáky a jejich úspěchy. 
Žáci karolinské ZUŠ jsou úspěšní při přijí-
mání na střední a  vysoké školy. Například 
v  loňském roce žákyně Dominika Hrňová 
vykonala úspěšně přijímací zkoušky na Aka-
demii výtvarných umění do Prahy (byli při-
jati pouze tři uchazeči z celé ČR). Houslista 
Jan Maceček studuje na Hudební akademii 
múzických umění v  Praze a  zároveň kon-
certuje se Sedláčkovým kvartetem. Kon-
trabasistka Barbora Kováčková studuje na 
Vysoké škole múzických umení v Bratislavě 
a  zároveň vyučuje v  Karolince. V  letošním 
roce se již dostala Martina Valchářová na 
Vysokou školu výtvarných umění do Brna.

Zcela jistě je radostí každého pedagoga, 
pokud se k němu jeho žáci hlásí a ještě vět-

ším úspěchem je, když se žáci vrací do své 
školy jako pedagogové, a to se Martině Hav-
lové velmi daří.

Martina Havlová není ale jenom vyni-
kající pedagožkou, ředitelkou školy, ale také 
organizátorkou řady akcí. Pravidelně pořádá 
krajská kola soutěží literárně dramatického 
oboru, sólového a komorního zpěvu. Pořádá 
také výtvarnou soutěž „Letem světem“, kde 
se v roli předsedy poroty pravidelně zúčast-
ňuje karolinský rodák, mistr Jiljí Hartinger.

Ředitelka ZUŠ je již 24 let aktivním or-
ganizátorem vzdělávací akce „Akademické 
týdny“ v Novém Městě nad Metují. 

Při svém časově velmi náročném povo-
lání prováděla řadu let korektury a překlady 
knih ze slovenštiny, podílela se také na čin-
nosti městského zastupitelstva.

Svou lásku k  hudbě předává a  předala 
hromadě dětí z Karolinky, Velkých Karlovic, 
Nového Hrozenkova a okolí. Já jsem se s paní 
Martinou Havlovou i  její dcerou seznámila 
také díky své dceři, která navštěvovala v ZUŠ 
Karolinka obor hudební i výtvarný. A proto-
že jako každý rodič, který musí dohlížet na 
pravidelnost tréninků svých ratolestí, vím, 
jaká je to sisyfovská práce, o to víc si  vážím 
elánu pedagogů, kteří dovedou děti motivo-
vat k tomu, aby jejich nadání přineslo zaslou-
žený efekt, a to třeba „jenom“ v lásce k hud-
bě, umění. 

Paní Martina Havlová je také výjimečná 
tím, že se jí podařilo lásku k hudbě předat 
i svým dětem. Starší syn a dcera jsou oba také 
učiteli hudby. Mladší syn nyní studuje více-
leté gymnázium, ale ani on svůj talent a píli 
již nezapře. 

A co je pro nás všechny ostatní zcela jistě 
inspirující, že Martina Havlová není pouze 
ředitelkou školy, její pracovní doba, ale i uči-
telů ZUŠ vlastně nikdy nekončí - vystupuje 
s dětmi velmi často odpoledne, večer, o so-
botách a nedělích, v době prázdnin… 

Za všechno, co pro několik generací 
dětí z Horního Vsacka udělala, si zaslou-
ží náš obdiv a poděkování a právě proto 
byla oceněna její příkladná pedagogická 
práce udělením nejvyššího resortního vy-
znamenání Medailí Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy 2. stupně.

Blahopřejeme!

Za město Karolinka, Lenka Denkocy

OCENĚNÍ PRÁCE PANÍ MARTINY 
HAVLOVÉ,
ŘEDITELKY ZUŠ KAROLINKA MEDAILÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
2. STUPNĚ

Ocenění Medailí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - Martina Havlová
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První březnovou neděli se v  Karolin-
ce uskutečnil další krásný koncert. Přijeli 
kontrabasisté z kroměřížské konzervatoře 
P. J. Vejvanovského v  čele s  prof. Milo-
slavem Gajdošem, vynikajícím pedago-
gem a světově uznávaným kontrabasistou 
a skladatelem. Na koncertě vystoupil nejen 
on sám, ale také jeho žáci Martin Matuš-
ka, Barbora Kovářová, Miroslav Tomeček 
a smyčcový kvintet, který osobně dirigoval. 
Právě v podání Miroslava Tomečka zazněl 
Koncert č. 2 D dur „Haydn“ od prof. Mi-
loslava Gajdoše. Velmi zajímavá je historie 
vzniku tohoto koncertu: slavný klasický 
skladatel Joseph Haydn napsal koncert pro 
kontrabas, který se však celý nedochoval 
– zůstalo pouze torzo, několik taktů. Pan 
profesor celý koncert dopsal a zrekonstru-
oval. V Polsku si pak zahrál sólovou pre-
miéru s orchestrem a obecenstvo bylo tak 
nadšené, že musel zahrát i  přídavek. Zá-
jemci pak mohou z hlédnout záznam toho-
to koncertu na YouTube.Všichni přítomní 

BUBENICKÁ SHOW
V KAROLINCE

První velkou akcí v  letošním roce, která 
však byla plánována dlouho dopředu, byla 
„Bubenická show“. Uskutečnila se 6. února 
2015, kdy jsme v sále ZUŠ Karolinka přivítali 
mladé bubeníky z kroměřížské konzervato-
ře a Základní umělecké školy Karolinka pod 
vedením p. uč. Míši Jochcové. Tento projekt 
byl velmi náročný, příprava jeviště se zvuko-
vou a světelnou zkouškou trvala 13 hodin.

Dopoledne proběhlo představení pro žáky 
základní školy, odpoledne v 17 hodin začal 

SVĚTOVĚ UZNÁVANÝ KONTRABASISTA 
PROF. MILOSLAV GAJDOŠ ROZTLESKAL KAROLINKU

Koncert kontrabasistů

byli zvědavi, co si pro ně pan profesor při-
pravil letos. Zklamáni určitě nebyli. V jeho 
úpravě vyslechli Árii La bella molinara 
od Giovanni Bottesiho a následovaly dva 
přídavky: „Smutný cigán“ a  celý koncert 

zakončil skladbou „Charleston pro Karo-
línku“. 

Publikum bylo svědkem mimořádné-
ho výkonu všech účinkujících a po záslu-
ze je odměnilo bouřlivým potleskem.

koncert pro veřejnost. Postupně předvedli 
své umění žáci na bicí nástroje paní učitel-
ky Michaely Jochcové ze Základní umělecké 
školy Karolinka: Zbyněk a Karolína Zapala-
čovi z Nového Hrozenkova, Patrik Suchánek 
z Velkých Karlovic a Tomáš Jochec z Karo-
linky. Ty pak doplňovali hrou na marimbu, 
zvonkohru, multipercussion a  především 
bicí soupravy studenti Konzervatoře  Pavla 
Josefa Vejvanovského  Kroměříž: Michaela 
Jochcová, David Pekař, Miroslav Uher a Do-

minik Kopečný, které doprovázela na klavír 
Karolína Slezáková.

Show byla výborně doplněna světelnými 
a kouřovými efekty, které dominovaly skvě-
lým výkonům všech účinkujících. Velký ob-
div sklidily jak výkony na marimbu, tak samo-
zřejmě na bicí soupravy. Na marimbu zazněly 
na špičkové úrovni takové lahůdky jako Let 
čmeláka či Montiho čardáš, na bicí soupravy 
byly interpretovány doprovody ke skladbám 
Flying Drums, Snare fi ghting, Pompeii, Silen-
ce Of A Dream či vynikající Bugatti step.

Všichni bubeníci byli naprosto skvělí 
a už nyní se těšíme na 2. ročník bubenické 
show…
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SOUTĚŽNÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ 
ZUŠ KAROLINKA 2014/2015

V  letošním školním roce 2014/2015 
vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže 
a  tělovýchovy soutěže ve hře na decho-
vé dřevěné a žesťové nástroje, v sólovém 
a  komorním zpěvu, v  oboru tanečním 
a  probíhá také soutěž cimbálových mu-
zik.

Pěvecké oddělení

Jako první proběhla okresní soutěž 
v sólovém a komorním zpěvu dne 12. 2. 
2015 a pro žáky naší školy pod vedením 
p. uč. Martiny Havlové ml. a Nicol Sklá-
řové dopadla velmi úspěšně.

Sólový zpěv

1. kategorie: 1. místo
Simona Pekařová (postup do kraje)
Richard Novotný (postup do kraje)
2. místo Jan Kocurek
3. místo Vlastimil Koňařík
2. kategorie: 1. místo
Michaela Kopecká (postup do kraje)
3. kategorie:
2. místo Martina Ježíková
  Karolína Šestáková
4. kategorie: 1. místo
Nikol Hrabovská (postup do kraje)

5. kategorie: 1. místo
Kateřina Černotová (postup do kraje)
2. místo Jan Koňařík

Komorní zpěv

1. kategorie: 1. místo
 K. Šestáková, M.Ježíková
 (postup do kraje)
1. místo A. Šipulová, S. Pekařová
 (postup do kraje)
1. místo N. Hrabovská, N. Bobovská
 (postup do kraje)
2. kategorie:
2. místo M. Kocurková, A. Jochcová

Cimbálová muzika

Velkou radost nám udělala také cim-
bálová muzika ZUŠ Karolinka „Javorník“, 
která pod vedením p. uč. Evy Mužíko-
vé soutěžila v okresním kole 24. 2. 2015 
s tímto výsledkem:
3. kategorie 1 . místo
 cimbálová muzika „Javorník“ 
 (postup do kraje)

Oddělení dechových nástrojů 
žesťových

Okresní kolo se konalo 26. 2. 2015 
v Rožnově p. Radhoštěm a za naši školu 
soutěžili tito žáci pod vedením p. uč. Mi-
roslava Václavíka:

4. kategorie:
2. místo Petr Václavík (tenor)
5. kategorie:
2. místo Pavel Ohryzek (trubka)

Oddělení dechových nástrojů 
dřevěných

Okresní kolo proběhlo v  pátek 27. 2. 
2015 a za naši školu se umístili žáci pod 
vedením p. uč. Petra Mužíka takto:

5. kategorie: čestné uznání
 Veronika Tauberová
 (zobcová fl étna)
6. kategorie: 3. místo
 Barbora Dobešová
 (zobcová fl étna)

Všem soutěžícím žákům moc a  moc 
gratulujeme, přejeme mnoho úspěchů 
v dalších soutěžích a  jejich učitelům dě-
kuji za přípravu!

Martina Havlová
ředitelka ZUŠ Karolinka

LYŽAŘSKÉ ZÁVODY 
„O MEDVĚDÍ TLAPU“

V  neděli 15.2.2015 se ve Skiareálu Ka-
rolinka uskutečnil 1. ročník lyžařských zá-
vodů v obřím slalomu pro děti ze ZŠ a MŠ 
Karolinka.

Závodů se zúčastnilo okolo 50 dětí z Ka-
rolinky, které byly rozděleny do 10 kategorií 
podle věku a pohlaví. Vítězové jednotlivých 

kategorií získali pohár, nejlepší tři medaili a  di-
plom a všichni závodníci dárkový balíček.

V tomto sportovním klání se nebojovalo o žádné 
body do krajského nebo republikového poháru, šlo 
především o zábavu a o to, aby si děti vyzkoušely at-
mosféru lyžařských závodů. Myslíme, že pro většinu 
z těch nejmenších to byla jejich první zkušenost.

Výsledky a  fotografi e můžete z hlédnout na 
webu Karolinky v sekci Galerie.

Děkujeme všem sponzorům - Městu Karolinka, 
C&D Ski s.r.o., Crystalex a.s. a všem, kteří se podí-
leli na organizaci závodů (zaměstnanci Skiareálu, 
učitelský sbor ZŠ Karolinka a další) a těšíme se za 
rok u 2. ročníku. 

Michal Kořenek
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s fenkou Ariskou a tým Dujková Pavlína se 
psem Benžim předvedli dovednostní kous-
ky speciálního výcviku psů při pomoci ne-
mohoucím a potřebným lidem se zdravot-
ním handicapem, které měly velký úspěch. 
Hafani na pódiu předvedli nejen základní 
poslušnost, ale i mnohem více než se od psů 
očekávalo. Množství světel, hlasitou hudbu 
i potlesky z hlediště zvládli na jedničku!

Naším cílem při těchto ukázkách bylo, 
aby se děti nebály zvířátek a  zároveň 
se uměly v  přítomnosti pejsků chovat 
a uvědomily si, že nejde o věci, ale o živé 
tvory. Náš program jsme se snažili při-
způsobit reakcí dětí, protože někdy není 
snadné probojovat se přes jejich ostych.

Jedním z  hlavních bodů programu byla 
canisterapie. Děti jsme učili se zúčastněnými 
pejsky správně zacházet a  mohly si s  nimi 
zahrát spoustu her. Dozvěděly se o nich in-
formace, které by jinde samy těžko sháněly. 
Promítali jsme si DVD (po menších potížích 
s  technikou) a  spoustu věcí si děti mohly 
s našimi labradory přímo vyzkoušet.

Musíme poděkovat paní starostce Ma-
rii Chovanečkové a  paní knihovnici Daně 
Bártkové za výbornou spolupráci, že umož-
nily akci pro všechny věkové kategorie jak ve 

CANISTERAPIE

Vážení občané, 
chtěla bych se zmínit několika větami 

o akci, kterou pořádala Městská knihovna 
Karolinka ve spolupráci s městem Karolin-
ka. Akce se konala 15.1.2015 v prostorách 
školy - v  sále ZUŠ Karolinka pro mateř-
skou školu a  poté i  pro první stupeň zá-
kladní školy. V odpoledních hodinách pak 
proběhla ukázka  i v prostorách Městského 
úřadu Karolinka. Akce byla se speciálně 
cvičenými psy rasy labradorských retrívrů, 
a to fenek Arisky , Tesie a psa Benžiho.

 Měli jsme připravený program ukáz-
ky canisterapie a  obrovský úspěch mělo 
vystoupení našich týmů na pódiu. Tým 
instruktorů předsedkyně OS Labradoří 
pac z  Bojkovic paní Junaštíková Martina 

škole, tak i na úřadě města Karolinky. Paní 
Bártkové děkujeme, že se zapojovala do pro-
gramu a průběh akce dokumentovala.

Osobně mám z  uskutečněného setkání 
s  cvičenými labradory velice dobrý pocit 
a pevně doufám, že na něj bude většina zú-
častněných vzpomínat v dobrém. 

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Kontakty: Dujková Pavlína, instruktorka, 

tel. 737802139; Junaštíková Martina, před-
sedkyně OS Labradoří pac, www.labradorci.
netstranky.cz, tel. 773 121 929.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KAROLINKA
Městská knihovna v rámci kulturních akcí v sezoně podzim/zima 2014/2015 

uspořádala další ze série cestopisných přednášek. V listopadu se uskutečnila 
přednáška Petra Nazarova o Havajských ostrovech, který se s  námi podělil 
o zážitky z  dvanáctiměsíčního pobytu na těchto ostrovech. V  témže měsíci 
nás navštívil spisovatel Jan Sviták se svým autorským čtením. Beseda byla ur-
čena pro žáky ZŠ Karolinka. V prosinci to bylo vyprávění cestovatele Marka 
Císaře z  Valašských Klobouk, který pokračoval ve vyprávění o cestě kolem 
světa, tentokrát jsme navštívili Severní Th ajsko. V lednu se uskutečnila před-
náška pro děti Základní a Mateřské školy Karolinka o canisterapii.

Jan Sviták - autorské čtení

Jednalo se o setkání s  cvičenými pej-
sky, kteří pomáhají potřebným lidem při 
zmírnění jejich zdravotních problémů. 
S pejsky Benžim, Ariskou a Tessií se nám 
představily instruktorky paní Pavla Duj-
ková z Karolinky a z Občanského sdružení 
Labradoří pac paní Martina Junaštíková 
s praktickými ukázkami tohoto léčebného 
cvičení. V odpoledních hodinách se před-
náška uskutečnila ještě jednou pro širokou 
veřejnost na Městském úřadě Karolinka.

 V lednu jsme navštívili spolu se žáky 
sedmého a osmého ročníku Masarykovu 
veřejnou knihovnu ve Vsetíně. Během 

exkurze proběhl pracovní seminář na 
téma nebezpečí internetu (kyberšikana, 
sexting, happy slapping). Kromě návště-
vy knihovny jsme zavítali do galerie Stará 
radnice, kde jsme shlédli výstavu výtvar-
ných prací žáků gymnázií a základních 
škol Horního Vsacka.  Bývalý žák naší 
školy Martin Orság, nyní student dru-
hého ročníku gymnázia v  Rožnově pod 
Radhoštěm, zde vystavuje své kresby.

V únoru proběhla beseda s názvem Di-
vočinou kanadského severu aneb jubilejní 
desátá výprava na jednu z  nejkrásnějších 
řek Tsichu-Keele-Mackenzie. V  červenci 

a srpnu loňského roku podnikla desetičlen-
ná parta vodáků pod vedením vsetínského 
učitele, dobrodruha, milovníka severské 
přírody Ludvíka Schmidta další cestu na 
řeky kanadského severu. Cílem výpravy 
bylo splavení řek Tsichu-Keele, které pra-
mení v  pohoří Mackenzie Mountains na 
hranicích Yukonu a Northwest territoria 
blízko polárního kruhu a ústí do veleto-
ku Mackenzie. Řeky nejsou dosud popsa-
né a  prvosjezd uskutečnil právě Ludvík 
Schmidt s přáteli v roce 1999. Během 700 
km dlouhé plavby neobydlenou divočinou 
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NOC S ANDERSENEM 2015

Nápad pořádat tuto akci vznikl v knihov-
ně Bedřicha Beneše Buchlovana v  Uher-
ském Hradišti v roce 2000, takže letos pro-
běhl již patnáctý ročník. V den konání akce 
se děti do školy doslova hrnuly. Spacáky, 
karimatky, kolem sebe kamarády, spolužá-
ky, dobrá knížka a noc plná dobrodružství. 
Tentokrát se Noci s Andersenem zúčastnily 
děti ze 4. třídy spolu se svojí paní učitelkou 
Radanou Klímovou. Letos s  námi popr-

děti aktivně zapojily, dokonce umyly i nádo-
bí. Spousta dětí donesla taky různé buchty 
z domova, takže jsme hladem opravdu, ale 
opravdu netrpěli. Po večeři nás svojí návště-
vou mile překvapila paní Pavla Dujková se 
svým pejskem Benžim, který nám ukázal 
zase něco nového ze svých dovedností.  Děti 
se s Benžikem seznámili již na přednášce o 
canisterapii a byly velice nadšené, že za námi 
spolu se svoji paničkou přišel, byly u vytrže-
ní z jeho přítomnosti. Po té následovalo čte-
ní pohádky od H. Ch. Andersena Císařovy 
nové šaty. Děti měly za úkol namalovat pro 
císaře nějaké neobvyklé a zvláštní šaty.  Do-
mnívám se, že se šaty opravdu povedly, dílo 
se vydařilo. Před spaním jsme si pustili po-
hádku, kterou si děti samy vybraly a dones-
ly. Nejzajímavější a nejnapínavější byla pro 
žáky stezka odvahy, kdy se v noci procházely 
školou zahalenou do tmy. No řekněte, kdy se 
tato příležitost opět dostaví? V sobotu ráno 
nás překvapil podivný zvuk ruční hasičské 
sirény a paní sekretářka Broňka Václavíková 
se v plné kráse objevila v hasičském kabátě a 
helmě a vyzvala děti k úprku do tělocvičny, 
kde si potom děti po krátkém nočním spán-
ku zacvičily. To je stručná charakteristika 
noci strávené ve škole s Andersenem, která 
se koná na počest největšího pohádkáře svě-
ta. Letos jsme si připomněli 210 let od jeho 
narození a den jeho narození, tedy 2. duben 
se slaví jako Světový den dětské knihy. Na 
závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se 
akce zúčastnili. Paní učitelce Klímové, panu 
řediteli Petru Šrámkovi, který nám dal k dis-
pozici prostory ve škole, paní starostce Cho-
vanečkové a Městskému úřadu Karolinka za 
fi nanční podporu.Těšíme se na příští rok! 

Fotogalerie z akce bude umístěna na webo-
vých stránkách naší knihovny www.karo-
linka.knihovna./info, základní školy www.
zskarolinka.cz a města www.karolinka.cz

Daniela Bártková, Městská knihovna Karolinka   

Na konci března, přesněji řečeno v pátek 27. března 2015, se v karolinské 
knihovně, stejně jako v desítkách dalších po celé naší republice a mnoha stá-
tech světa, dokonce i v africké Keni, nocovalo. Naše knihovna se již potřetí 
zapojila do celonárodní akce Noc s Andersenem. 

se výprava musela potýkat s těžkými peře-
jemi i s  nesjízdnými úseky, s  extrémními 
klimatickými podmínkami a také s přítom-
ností divokých zvířat – medvědů a vlků. 
Právě s  těmi, či s  jejich kousky, se museli 
vodáci občas vypořádat. Samozřejmě ne-
chyběl excelentní rybolov či narozeninová 
oslava s dortem typu „co jídelní vaky a pří-
roda dala“. Navíc si této cesty mohla užít 
i  nastupující generace vodáků-dobrodru-
hů, čtrnáctiletí Erika a Kryštof, kteří veš-
keré nástrahy divoké přírody včetně přežití 
v drsných podmínkách zvládli na jedničku. 

Pan Mgr. Schmidt u nás nebyl popr-
vé, v  minulosti u nás přednášel několi-

krát. Poprvé jsme se setkali na přednášce 
v roce 2006, kdy se uskutečnila přednáška 
na téma Na řekách Severní Kanady a Al-
jašky, o rok později jsme navštívili Finské 
a švédské Laponsko a Severní pobřeží 
Norska, v roce 2008 jsme měli dva cesto-
pisy, a to Hory a řeky Patagonie a Yukon 
Rivers, naposledy zatím v roce 2009 spla-
vení řek Snake a Peel pramenících v Ma-
ckenzie Mountains a tekoucích do Sever-
ního ledového oceánu.

Přednáškovou sezonu jsme ukončili 
1. dubna 2015 cestopisnou přednáškou 
Marka Císaře s názvem Laos a Vietnam. 
Všem, kteří mají rádi cestování a účastní 

Návštěva MKV Vsetín

se našich přednášek, bych chtěla za jejich 
přízeň poděkovat a budu se těšit na pod-
zim, kdy budeme v promítání pokračovat.

Daniela Bártková, Městská knihovna Karolinka

vé spala taky paní starostka, která nám na 
sobotní snídani obstarala vynikající frgá-
le, za což ji moc a moc děkujeme. Pro děti 
byl připravený opravdu bohatý program. 
Nejprve jsme se všichni přesunuli do ha-
sičského domu, kde nám karolinští hasiči 
ochotně představili svoji práci a techniku, 
která je nezbytná při různých událostech. 
Následovala příprava večeře, tentokrát jsme 
si připravili toustíky, do jejichž přípravy se 



 12 MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Uskutečněné akce 
28.12.2015 Vánoční zpívání s CM So-

láň - přibližně 200 návštěvníků si přišlo 
společně zazpívat vánoční koledy.

10.1.2015 Novoroční koncert - vánoč-
ní písně zazpíval dětský pěvecký sbor při 
ZŠ Velké Karlovice.

„CHTÍC ABY SPAL….“ byl název kon-
certu ve spolupráci s Lidovou konzerva-
toří a  Múzickou školou v  Ostravě. Pod 
vedením Drahomíry Míčkové zazněly ko-
ledy, vánoční písně a poezie nejen z Ev-

ZVONICE SOLÁŇ

Domov pro seniory Karolinka získal le-
tos, díky projektu fi rmy Sodexo – Plníme 
přání seniorům, fi nanční prostředky na 

ZAHRADNÍ TERAPIE 
V DOMOVĚ PRO SENIORY 
KAROLINKA

zakoupení vybavení pro zahradní terapii. 
Konkrétně byly pořízeny vysoké dřevěné 
záhony, dřevěné truhlíky, dřevěné truhlí-

Pěvecký sbor při ZŠ Velké Karlovice

ropy, ale i zámoří. Zároveň jsme nahlédli 
do soukromí génia české hudby Antonína 
Dvořáka s ukázkami z jeho děl.

17.1.2015 Výstava obrazů akademic-
kého malíře Luďka Majera k  nedožitým 
90. narozeninám. Úvodního slova se uja-
la Alena Podzemná. Hudební doprovod 
Monika Dopitová, Martin Hýl.  Vzpo-
mínka na Luďka Majera. Se synem ma-
líře Jiřím Majerem hovořila Drahomíra 
Míčková.

ky s  trelážemi, plastové samozavlažovací 
truhlíky a květináče, zemina, zahradnické 
substráty, rašelina, rostliny (zakrslé jeh-
ličnany, zakrslé ovocné stromky a  keře, 
bylinky, pnoucí a zahradní trvalky), kon-
vičky, semínka, hnojivo a drobné zahrad-
nické nářadí.

Zahradní terapie je aktivita, ve kte-
ré jsou pro zlepšení fyzické i  psychické 
kondice využívané rostliny a s rostlinami 
související zahradnické práce. Je to efek-
tivní a přínosná léčba pro lidi všech věko-
vých kategorií. Záměrem je aktivní zapo-
jení do zahradnických prací nebo pouhé 
pasivní vnímání. Pasivní forma zahrad-
ní terapie probíhá vždy, když má člověk 
radost z pozorování rostlin. Může to být 
při odpočívání v  zahradě, při procházce 
parkem nebo pohledem z okna na zeleň. 
Aktivní forma zahradní terapie využívá 
práci v zahradě, která je zároveň fyzickým 
cvičením. 

V  našem Domově nemáme zahrad-
ního terapeuta, ale terapie je prováděna 
v  rámci ergoterapie a  aktivizace. Nápo-
mocni mohou být také rodinní příslušníci 
či blízké návštěvy seniorů. Rádi bychom 
také pro Domov získali dobrovolníky, 
kterým je téma zahrady a  zahradničení 
blízké.

Bc. Petra Čechová

Charita Nový Hrozenkov zřídila pro občany v  našem regionu novou 
sociální službu. Jmenuje se Lávka – Sociální rehabilitace. Služba je zdarma 
a  je určena lidem s  mentálním a  duševním onemocněním, kteří si neví 
rady s každodenními starostmi života a potřebovali by pomoc.

Rádi Vám takovouto pomoc poskytneme (obnova dovedností, nácvik 
situací, tvořivé aktivity...). Najdete nás na adrese: Nábřežní 175, Karolinka, 
tel.: 733 685 408.

Marcela Cholevíková
vedoucí Sociální rehabilitace

OZNÁMENÍ
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Do kola se dostali všichni, někteří 
tančili rychle, někteří pomaleji a někteří 
i s vozíčkem. Za těmi, kteří museli zůstat 
v pokoji, „maškary“ došly až tam, aby ne-
byli ošizeni. 

V průvodu tradičně nechyběli medvěd 
a nevěsta, protože tanec s nimi prý zaru-
čuje štěstí a  bohatství po celý rok. Byli 
tam i  různí řemeslníci, návštěvníci ze 
zahraničí, dámy různých „řemesel“ a do-
konce i jeden z trpaslíků, že prý Rýpal.

Vyhrávali dva šikovní harmonikáři 
a  náš údržbář Lukáš na kytaru a  ozem-
buch.

Do průvodu se letos dostavil i starosta 
Puchýř, který vedl obřad „Pochovávání 
kytary“. 

Na závěr Vám část z něho uvedu: 

Vážení pozůstalí, vy všeci, co ste ostali!
Umřela nám naša kytara 
- ta, co tak ráda hrávala.

Ta kytara skoro nová byla láska Lukášova.
Hrával na ňu, asi málo, 
má eště banjo, a to ju vzalo.

Ostatky už zase máme, 
litujme svých hříchů,
po roce a všeci spolu, 
přemýšlajme nad svů pýchů.
Co sme komu vymastili, co sme komu řekli
a jak sme sa zachovali 
- byli sme dost čestní?
Zanechme už lamentací 
a vraťme sa k obřadu,
musíme sa už rozlůčit 
- tady s našů kytarů.

Nyní následují litányje za kytaru:
Odpovídá sa - prosíme ťa, vyslyš nás.
Bože daj, ať naša kytara v klidu odpočívá
a na Velikonoce ať je zase jako živá.
Všichni: Prosíme ťa, vyslyš nás.
Bože daj, ať půstu a odříkání 

Charita svaté rodiny Nový Hrozenkov 
již více než rok realizuje partnerský projekt 
s názvem „Cesta za kvalitním životem seni-
orů na Valašsku“, který byl podpořen z Pro-
gramu švýcarsko - české spolupráce. Po sérií 
školení pro pracovníky a  vybavení zázemí 
služeb nábytkem a  rehabilitačními a  kom-
penzačními pomůckami v roce 2014 se pro-
jekt v novém roce posunul do své další etapy. 

S  velkým očekáváním jsme na Charitě 
Svaté rodiny Nový Hrozenkov mohli 12. 3. 
2015 přivítat jak první vozy Suzuki SX4 S – 
Cross, které přispějí ke zkvalitnění terénních 

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov 
 oznamuje, že má

volnou kapacitu
v pečovatelské službě 

a Osobní asistenci

Tyto služby jsou poskytovány 
v domácnostech zájemců

Nabízíme Vám pomoc
s hygienickou péčí, s přípravou 

a podáváním jídla, s úklidem, nákupem, 
s dovozem např. k lékaři, s vyplněním 

volného času a poskytnutím společnosti 
pro Vaše blízké. Služby poskytujeme

i několikrát denně, v různé délce podle 
potřeb Vašich blízkých.

Kontakt:
Charitní pečovatelská služba
tel. 728 324 494, 728 324 457

Osobní asistence
tel. 733 685 408

pevná tel. linka pro obě služby
571 410 087

„TAK SME TU ZAS!“,
ozvalo se v úterý 17. února „Domem“ v Halenkově i „Domečkem“ na Čubově.
Potom už následovalo veselé vyhrávání, tanec, juchání, představování masek 

a vůbec všecko, co ke každým „končinám“ patří. 

Masopust

CHARITA MÁ NOVÉ 
„POMOCNÍKY“

služeb, tak i jejich dodavatele, fi rmu SIMCAR 
s.r.o. Na přebírání nových automobilů nechy-
běli také naši pracovníci a nejde než potvrdit, 
že radost byla obrovská a pro všechny zúčast-
něné to bylo výjimečné odpoledne.

Věříme, že i když každý den musí pracov-
níci čelit těžkému terénu nebo nepřízni poča-
sí, noví „pomocníci“ jim budou velkou opo-
rou a dojde tak i k lepší dostupnosti služeb.

Projekt dál pokračuje a  čekají nás další 
aktivity, ale o tom Vás s radostí budeme in-
formovat zase někdy příště.

Mgr. Lenka Vráželová

sa tak nebojíme,
že ho radši vůbec nezkusíme.
Všichni: Prosíme ťa, vyslyš nás.
Bože daj, ať smysly používáme, 
k čemu je máme,
ať ušima poslůcháme 
a hubů pěkně říkáme:
Všichni: Prosíme ťa, vyslyš nás.
Kytaro, ty odpočívaj v pokoji,
a my ať sa tu na Velikonoce 
zas všeci sejdem,
a proti sobě blbýma kecama nikdy nejdem.
A to všecko jedině skrze Krista, 
našeho Pána.

Amen.

Berte máry, ať nebožtíka odnesem,
a vy všeci tu ostávajte s Pánem Bohem!
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SETKÁNÍ S PEČUJÍCÍMI

VÝLET DO ZLÍNA S CHARITOU
26. únor se pro nás stal dnem nevšedním. Vydali jsme se totiž na výlet do Zlína, kde se v novém Baťově institutu konal den 

Poctivé výroby a řemesel. Na platformu Baťova institutu jsme dorazili v dopoledních hodinách a již na nás čekalo několik stánků 
jak s ukázkami, tak i samotnými výrobky tradičních řemesel. Vidě-
li jsme zde například práce keramika, bednáře či zpracovávání ovčí 
vlny. Dokonce se nám podařilo zhlédnout i odlévání cínových fi gu-
rek. Pro občerstvení byly nabídnuty zabíjačkové speciality, fair trade 
káva, mošt a mnoho dalšího. V 11 hodin národopisný spolek Klo-
bučan předvedl ukázku masopustní obchůzky, tak jak je na začátku 
postní doby stále živým zvykem na jižním Valašsku. Pro zájem účast-
níků tohoto výletu jsme ještě navštívili i dvě výstavy v muzeu Baťova 
institutu s názvem Kamenný herbář a Hračky dávné i nedávné. Obě 
výstavy nás zaujaly a  se zájmem jsme je prošli. Tento příjemný čas 
jsme uzavřeli po cestě domů při dezertu a kávě v malé cukrárně ve 
Vizovicích. Účastníkům výletu děkujeme za jejich zájem a těšíme se 
na další setkání.

Mgr. Ludmila Heriánová,
vedoucí stacionáře Slunečnice

V úterý 26. května 2015 se koná

POUŤ NA
SVATÝ

HOSTÝN
 Cena zájezdu je 240 Kč (i s obědem).

Přihlášky telefonicky
na čísle 571 410 087

nebo ve Víceúčelovém charitním domě 
v Halenkově, tel. č. 571 410 746.

Pouť je určena především pro nemocné 
a méně pohyblivé seniory.

Charita Svaté rodiny v  Novém Hro-
zenkově uspořádala 11. 3. 2015 již třetí 
setkání s  lidmi, kteří pečují doma o  své 
nemocné příbuzné. Tentokrát jsme se se-
šli v Domečku v Novém Hrozenkově, kde 
pečují i o ležící pacienty.

Seznámili jsme se s pomůckami, které 
se používají při koupání a  hygieně pa-
cientů. Přímo v koupelně jsme si mohli 
zkusit ovládání různých druhů sedaček 
a  hlavně způsoby přemísťování nemoc-
ného z vozíku do vany a zase zpět. Dále 
jsme si mohli vyzkoušet různé druhy 
chodítek a jejich ovládání. Také nás pra-
covnice Charity seznámily s dalšími po-
můckami, jako jsou různé podložky proti 
proleženinám a při inkontinenci.

Obě instruktáže byly velmi profesio-
nálně připravené, mohli jsme si způsoby 
ošetřování zkusit na ochotných fi gurant-
kách. Hlavním přínosem těchto školení 
je odborná pomoc, jak s nemocným za-
cházet, abychom neublížili jemu ani sobě. 
Také jsme měli možnost nahlédnout do 
katalogů se zdravotními pomůckami. 
Všechny pracovnice Charity jsou vel-
mi milé, ochotné, opravdové odbornice 
ve své profesi. Také prostředí Domečku 
je velmi příjemné s domácí atmosférou. 
Chci poděkovat za tuto náročnou práci, 
kterou dělají ve svém volném čase, a po-
přát jim hodně síly a zdraví.

Libuše Sklenářová, účastnice setkání

CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV pořádá

SETKÁNÍ S PEČUJÍCÍMI
Pečujete o své blízké?

Nabízíme zkušenosti, rady a pomoc s péčí o vaše blízké.

unikátní seminář
„Demence v obrazech“,

jehož náplní budou krátké fi lmy o běžných situacích, které zažíváte, pokud pečujete 
o člověka trpícího demencí, výklad zkušeného lektora a následná diskuze.

v pátek 24. 4., 14:30 - 20:00 hod.
v úterý 28. 4., 9:00 - 14:30 hod.

 
Místo konání Vám upřesníme při přihlášení.Přihlášky: do pátku 3. dubna na tel. č. 571 410 087
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NABÍZENÉ SLUŽBY: - ínská energetická  masáž
                                    - ínská masáž nohou AN MO
                                    -Bowenova masáž
                                    -Relaxa ní a Regenera ní masáž
                                    -Masáž lavovými kameny
                                    -Masáž ba kami
                                    -Masáž medová
                                    -Ušní a t lové svíce
                                    -Reiki
                                    -Equine touch-Ko ský dotek

      KDE SÍDLÍME:      U Sokolovny 277

                                     Karolinka

                                     1.patro

         KONTAKTY:       732 739 717

                                     r.k.masaze@seznam.cz

                                     www.rkmaser.funsite.cz

  

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Sbor dobrovolných hasičů Stanovnice

Stanovnice 420, Karolinka 75605

POZVÁNKA
SDH Stanovnice Vás co nejsrdečněji zve na

VIII. ročník soutěže v hasičském silovém víceboji TFA

,,O NAJPEVNĚJŠÍHO HASIČA
ZPOD HŘEBEŇA JAVORNÍKA“

která se koná v sobotu 4. července 2015 od 09:30 hod.
u požární zbrojnice ve Stanovnici.

Tato soutěž je součástí 4. ročníku Vsacké ligy TFA
(více na www.vsackaligatfa.webnode.cz )

 Eva Orságová Josef Řepka
 Jednatel SDH Starosta SDH 
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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 12. června 2015.

KAROLINKA 
5. 5. Vzpomínkový akt na Jaseníkové
12. 5. Divadelní představení „Shirley Valentine“
4. 7. Hasičská soutěž „O najpevnějšího hasiča 
 zpod hřebeňa Javorníka“
19. 7. Církevní pouť

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

ZVONICE SOLÁŇ
8. 5.–24. 6. Výstava dřevěných plastik a dřevořezeb
26. 6. Sečení luk na Soláni
27. 6. Malířské cesty kolem Soláně
 

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

VELKÉ KARLOVICE
1. 5.  Zahájení letní sezóny v Karlovském muzeu
12. 5.  Ukázky řemesel
19. 5.  Ukázky řemesel
31. 5.  Kácení máje u Karlovského muzea
9. 6.  Ukázky řemesel
13. 6.  Pepimaraton
23. 6.  Ukázky řemesel
27. 6.  Malířské cesty
4. 7.  Den hrnčířů

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

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
1. 5.  Stavění máje
16. 5.  Velký Redyk
18. 5.  Den muzeí
31. 5.  Kácení máje
6.–7. 6. Dozvuky rožnovské valašky
13. 6. Zvonečkový jarmark
13. 6. Vojtěch Dyk & B-Side Band
20. 6. Svatojánský večer

27. 6.  Valašská svatba Rožnovska
3.–6. 7. Rožnovské slavnosti

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

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
15. 5. Meziřičská muzejní noc
15. 5. Květinový jarmark
16. 5. Květinová slavnost
18. 5.–1. 6. Pohádkový zámek ke Dni dětí
22. 5. Den mléka
7. 6. Vernisáž výstavy komiksů
18.–20. 6. Valašský špalíček
 

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


