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Vážení spoluobčané, nadešel posled-
ní měsíc v roce a s ním spojené sta-
rosti, jak se co nejlépe připravit na Vá-
noce. Ve všem tom shonu bychom 
však neměli zapomínat na odpočinek. 
I když se hlásí zima jen velmi zlehka 
a na dobu léta a prázdnin si už po-
malu ani nevzpomeneme, přesto nás 
vzpomínky na dobu odpočinku nabíjí 
po celý rok. 

Jsem velmi rád, že se nám podařilo po dlou-
hých průtazích s výběrovým řízením a kom-
plikací technického rázu zahájit ještě letos 
výstavbu cyklostezky Velké Karlovice – Vse-
tín. Jedná se o největší a nejdražší projekt 
v celém Horním Vsacku. Jen v Karolince si 
výstavba cyklostezky vyžádá náklady ve výši 
54,5 milionu korun, z toho podíl města činí 
6,5 milionu. Několikaleté úsilí celého sdru-
žení Horní Vsacko se podařilo zrealizovat, 
mrzelo by mě, pokud by tento projekt zůstal 
pouze na papíře. Už teď se těším na příjem-
nou projížďku na kole podél Bečvy celým na-
ším údolím. Věřím, že cyklostezka zpříjemní 
volný čas nejen místním obyvatelům, ale při-
láká do našeho regionu další turisty.

V těchto dnech dokončujeme kolaudaci 
a přípravu provozu sběrného dvoru na Měst-
ském bytovém podniku v Karolince. Jedná 
se o nejvýznamnější investiční akci v letoš-
ním roce, která si vyžádala celkové náklady 
ve výši 6 151 068 korun, z toho 85% činil pří-
spěvek z fondu Evropské unie, 5% příspěvek Státního fondu 
životního prostředí a 10 % příspěvek města. Předpokládáme, že 
provoz sběrného dvoru zahájíme počátkem příštího roku.

Vedle realizace těchto staveb se už dnes musíme zamýšlet 
a připravovat na příští rok a další dlouhodobější projekty. V sou-
časné době připravujeme projekt na získání dotace rekonstruk-

ce sídliště Na Horebečví. V lednu 2010 připravujeme veřejnou 
diskuzi s místními občany, kde bychom rádi celý projekt před-
stavili. Po případných úpravách podáme v příštím roce žádost 
o dotaci z Regionálního operačního programu prostřednictvím 
Krajského úřadu ve Zlíně. Doufáme, že budeme úspěšní a díky 
těmto evropským dotacím budeme moci revitalizaci sídliště zre-
alizovat v roce 2010 až 2011. 

S příchodem nového roku všichni vyčkáváme navýšení nákladů 
spojených s provozem našich domácností, proto bych se také 
zmínil o cenách svozu a likvidace komunálního odpadu, dále 
vodného a stočného v Karolince pro rok 2010. Cena za komu-
nální odpad v příštím roce zůstáva ve stejné výši, tj. 500 Kč 
na obyvatele a rok, i když celkové náklady jsou vyšší a měs-
to hledá jak z rozpočtu dorovnat zbývající část. Cena vodného 
a stočného se bohužel mírně navýšila a je na příští rok stano-
vena následovně:  

Vodné z letošních 21 Kč/m3 stoupne na 25,11 Kč/m3, což je ná-
růst o 5,29 %, stočné z letošních 23,44 Kč/m3 na 24,75 Kč/m3, 
což je nárůst o 5,59 %. Celková cena vodného a stočného pro 
příští rok tedy povýší ze současných 44,44 Kč/m3 na 46,86 Kč/
m3. Pro informaci ještě uvádím nárůst ceny vodného vodovodu 
na Soláň ze současných 17,37 Kč/m3 na 18,45 Kč/m3
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V letošním roce postihly fi nanční potíže také rozpočet města 
Karolinka. V současné době činí výpadek na daních 3 mil. Kč 
a odhadujeme, že se do konce roku navýší na 4 mil. Kč. Pro 
Vaši představu tato částka odpovídá celkové výši investic v le-
tošním roce, ty se letos fi nancovaly z posledních rezerv měs-
ta. Z tohoto důvodu bude hospodaření našeho města v příštím 
roce mnohem složitější, návrh rozpočtu pro rok 2010 počítá 
s položkou na investice v nulové výši. Budeme rádi, kdybychom 
ustáli výdaje na běžný chod města bez dalších půjček. V přípa-
dě, že se podaří získat nějaké dotace, budeme si muset na pro-
fi nancování vyřídit úvěr. 

V polovině října 2009 postihla naše město sněhová kalamita, 
kterou doprovázel i výpadek elektrického proudu. Domnívám 
se, že díky dřívějším zkušenostem se nám podařilo všechny 
těžkosti zvládnout velmi dobře. Samozřejmě je stále co zlep-
šovat a ne vždy se podaří okamžitě všechno perfektně zvlád-
nout, v těchto situacích potřebujeme také trochu Vaší trpělivosti. 
S odstupem času celou situace hodnotíme s nadhledem a sna-
žíme se z našich chyb poučit. Při této příležitosti bych chtěl 
poděkovat všem záchranným složkám, podnikatelům, hasičům, 
městskému bytovému podniku a všem občanům, kteří se podí-
leli na odstraňování škod a celé kalamity. Jen pro vaši informaci 
uvádím, že náklady na odstraňování těchto následků a škod 
způsobené kalamitou činily téměř 1,5 milionu korun.

S přelomem roku přichází nabídka bohatého předvánočního 
a novoročního programu, proto bych Vás i já všechny srdeč-
ně pozval 18. prosince na tradiční Vánoční jarmark na náměstí 
v Karolince s kulturním programem, živým betlémem a ohňo-
strojem na závěr. Dále bych Vás rád osobně pozval na také 
již tradiční novoroční koncert, který se uskuteční pod záštitou 
starosty města dne 8. ledna 2010 od 19:00 hodin v sále ZUŠ 
Karolinka. Na koncertu vystoupí Pavlína Senič a sólisté Státní 
opery Praha.

Využil bych konce roku a poděkoval všem zaměstnancům, or-
ganizacím, složkám a partnerům města Karolinka za příklad-
nou spolupráci a pomoc při realizaci náročných úkolů v průbě-
hu celého roku. Závěrem bych Vám všem chtěl popřát příjemné 
prožití svátků vánočních, hodně klidu, vánoční pohody, dětem 
pod stromečkem splnění tajných přání a v novém roce 2010 
hodně zdraví, pevné nervy a úspěchy v zaměstnání, v podniká-
ní i osobním životě.

(Ing. Tomáš Hořelica, starosta města) 

Upozornění občanům
Městský úřad Karolinka upozorňuje 

občany (plátce poplatků), že pro rok 2010 
nebudou ze strany městského úřadu 

zasílány poukázky na platby za komunální 
odpad, poplatky ze psů, pronájmy 

(zahrádky, veřejné prostranství apod.).

Poplatník (občan, který je hlášen k trvalému pobytu 

v Karolince) je povinen zaplatit poplatek 
za svoz komunálního odpadu ve výši 

500 Kč na osobu a to do pokladny 
Města Karolinky v hotovosti v termínu 
do 31. ledna 2010. Ostatní poplatky 
musí být uhrazeny ve stanovených 

termínech (dle OZV, nájmy, smlouvy).

Poplatky v hotovosti do pokladny 
mohou poplatníci zaplatit:

pondělí a středa 
v době od 08:00 do 16:00 hod.

úterý, čtvrtek, pátek 
v době od 08:00 do 13:00 hod.

Pokud budou poplatky placeny 
bezhotovostně na účet města Karolinka, 

je nutno předem dojednat specifi cké 
symboly konkrétní platby, aby se předešlo 

chybnému zařazení platby. 

Neklamné znamení blížících se Vánoc 
- pracovníci bytového podniku zdobí strom na Radničním náměstí
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Slovo šéfredaktora
Tak jsem se nedávno dočetl ve Valašském 
deníku, že místostarosta Karolinky je lhář, 
taky jsem se dozvěděl, že město pro míst-
ní podnikatele nedělá vůbec nic a také jsem 
zjistil, a to byl důvod proč píšu tento slou-
pek, že Karolinský zpravodaj je (téměř bul-
vární) plátek, který slouží pouze vedení rad-
nice a to k tomu, aby sebe sama poplácávala 
po zádech a chválila se, jak je dobrá. Tohle 
vše (a mnoho jiného) se můžete dočíst v se-
riózním deníku, za nějž je považují někteří 
karolinští podnikatelé a jehož název si mů-
žete přečíst v úvodu tohoto odstavce. Další 
podrobnosti jsem pak čerpal z otevřeného 
dopisu některých karolinských podnikate-
lů, kteří se odvolávají na petice, podepsané 
v jejich zájmu proti výstavbě supermarke-
tu na území Karolinky a okolních obcích, 
a kteří bohužel také zcela ignorují možnost 
zveřejnění jakékoliv informace k danému 
problému z jejich strany právě v tom plátku, 
jenž právě čtete. 

No budiž, každý máme právo na svůj názor. Takže já se teď 
pokusím krátce zformulovat ten svůj. A aby bylo jasno na úvod, 
jestli v Karolince bude Penny Market, Globus nebo Baumax 
nehodlám komentovat, protože mi to jako (ne) občanu Karo-
linky nepřísluší. Chci je krátce připomenout, k čemu slouží 
plátek s názvem Karolinský zpravodaj. Šéfredaktorem Zpra-
vodaje jsem zhruba tři roky a snažím se svou práci dělat tak, 
jak si myslím, že to je správné. Marně jsem v minulých číslech 
našeho čtvrtletníku listoval v tom smyslu, abych zjistil, že by 
tam šlo pouze vytváření jakéhosi kladného mediálního obra-
zu radnice. Každý normální člověk pochopí, že úvodní článek 
jednotlivých čísel by měl patřit starostovi či jinému členu nej-
užšího vedení města proto, aby občany za jejich peníze (což 

zakladatelé citovaných petic neopomněli zdůraznit) informoval 
o tom, co se za poslední období v jejich obci či městě událo 
a co se na další období chystá. Takhle se to děje v mnoha ti-
sících obecních zpravodajů v celé České republice – stačí se 
proklikat houštinou odkazů na internetových stránkách po za-
dání výrazu obecní či místní zpravodaj – takže mi není jasné, 
proč by náš plátek měl byt až zase tak moc jiný. Ostatní strán-
ky jsou povětšinou věnovány autorům článků, kteří cítí potřebu 
nebo chtějí napsat něco o tom, co se v Karolince děje nebo co 
se chystá – ať jde o základní, mateřskou či uměleckou školu, 
sportovní i kulturní proběhlé nebo chystané akce, záslužnou 
činnost hasičských sborů, sportovců, či v postatě cokoliv jiného. 
Proto je také v každém čísle uvedeno, že redakce upozorňuje 
kromě svých dopisovatelů a občanů také kohokoli, kdo by chtěl 
jakýmkoliv způsobem přispět do Zpravodaje, ať se ozve na pří-
slušnou e-mailovou adresu naší redakční sběratelky příspěvků 
či v tiráži uvedené kontaktní telefony. Zatím se mi nestalo, že 
by mi ve zveřejnění jakýchkoliv článků vedení radnice bránilo 
a také se nestalo, že by se kterýkoliv z uvedených podnikatelů 
s nějakým problémem Zpravodaji ozval.

Na závěr jen tak mimochodem uvádím několik ohlasů, které 
jsem našel na internetové diskuzi pod článkem ve Valašském 
deníku, který reagoval na článek s názvem Karolinští podni-
katelé: „Nejsme lháři!“ Tyto diskusní příspěvky, pokud nejsou 
v rozporu se slušnými mravy, nebývají v těchto diskuzích ma-
zány, nevyjadřují však názor redakce, ale mohou vytvořit určitý 
obrázek názoru obyčejných lidí k danému tématu a to těch, kte-
ří většinou nechtějí být jmenováni (anebo také k tomu nemají 
odvahu).

„Kdyby Kaufl and, tak bych se poprasku divil, ale Penny snad ne-
může být cenová konkurence, to je asi v Karolince opravdu draho 
- obchodníci zneužívají nedostatku konkurence?!? U nás na dědině 
je obchod - bývalá Jednota, kde se dá nakoupit všechno opravdu 
podstatné do domácnosti, člověk neutratí za zbytečnosti, které vlast-
ně ani nepotřebuje a jen mu tak nějak samy „nalezou“ do vozíku 
:-)), nákup je mnohem rychlejší a hlavně - nejméně 80% nejnut-
nějšího zboží je levnější než v Kaufl andu! Otvírací doba i v neděli. 
Co vy na to v Karolince?“

Občan z Karolinky: „Musím se smát. My podnikatelé.... Proč 
nezlevníte? Pak lidi nebudou chtít Penny.“
„Proč mají podnikatelé obavy? Konkurence je zdravá.“

Takže teď vážně nevím, jak to s tím naším plátkem (a konec 
konců i s tím Penny Marketem) vlastně je.

(Antonín Šiška, šéfredaktor)

Český výrobce oken s patnáctiletou tradicí 	 rma VPO Protivanov a.s. oznamuje otevření zakázkové 
kanceláře v Rožnově pod Radhoštěm naproti kostelu, ve které nabízí:

• plastová okna nejvyšší kvality 
• dřevěná eurookna 
• veškeré příslušenství k oknům (žaluzie, parapety, sítě…) 
• montáž, zednické zapravení
VPO Protivanov, a.s., Nádražní ulice 21, (naproti kostelu) 756 61 Rožnov p.R.

m o b i l :  7 3 1   4 2 8   9 2 8 ,    t e l. / fa x :  5 7 1   6 1 0   5 3 9 ,   r oz n ov @ v p o. c z
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Nové oplocení 
u školy

V rámci projektu Prevence 

kriminality Ministerstva vni-

tra České republiky získalo 

v letošním roce město finanč-

ní částku dvě sta tisíc korun 

na vybudování nového oplo-

cení u základní školy a záro-

veň bylo rozhodnuto o opravě 

stávajícího oplocení areálu ZŠ 

podél ulice Mexická.

Výběrovým řízením byl jako dodavatel 
vybrán Městský bytový podnik Karolin-
ka. Podle zadávacích kritérií byla nová 
část oplocení provedena ze svařovaných 
poplastovaných panelů, připevněných 
na ocelových sloupcích a opatřena pod-
hrabovými betonovými deskami. Součás-
tí oplocení je i nová uzamykatelná vstup-
ní brána pro vjezd do parkoviště před 

školou a také branka pro běžný vstup 
osob. Celková délka nového oplocení je 
zhruba 120 metrů, opravené oplocení 
v zadní části areálu pak bylo provedeno 
jako klasický pletivový plot v délce asi 
170 metrů.
Pracovníci bytového podniku spolu s bri-

gádníky městského úřadu se svěřeného 
úkolu zhostili velmi dobře a celý předmět 
díla byl v požadovaném termínu a kvalitě 
předán zadavateli, tedy městu Karolinka.

(redakce)

Svačiny do škol 
Svačí vaše dítě ve škole? A víte co? První 
desítky škol se v České republice přihlási-
ly k účasti na projektu Svačiny do škol. Děti 
tak dostanou zdravou svačinu přímo do tří-
dy, aniž musí mít u sebe peníze a rozhodně ji 
nezahodí do koše – samy si ji totiž objednají 
na internetu, podle své chuti.

Možná patříte k rodičům, kteří vybaví svou ratolest každé ráno 
domácí svačinkou. Možná jste rodičem, který dítěti místo svači-
ny dá „na svačinu“. Ať už patříme ke kterékoliv skupině rodičů, 
často zjistíme, že domácí svačina zůstala nedotčená v aktov-
ce, nebo že z ranní dvacetikoruny zbyl v zadní kapse kalhot 
zmačkaný obal od čokoládových tyčinek. Přitom právě na sní-
dani a svačině závisí energetické poměry v dětském organismu 
během školní výuky – a od nich se odvíjí například míra pozor-
nosti či základy budoucího zdraví. 

Dopřát školním dětem zdravou svačinu, dodat ji zaručeně čers-
tvou až do školy, aniž by děti musely mít při sobě peníze a udě-
lat ze svačin zábavu je cílem projektu Svačiny do škol, který 
v České republice právě startuje. Rodiče mohou dětem svačiny 
předplatit převodem na bankovní účet, složenkou, nebo přes 
systém PaySec a děti si na internetu svačinu samy vyberou 
a objednají, klidně na den, týden nebo i měsíc dopředu. Zdra-
vou svačinu dostanou až do třídy, přímo z výrobny, čerstvě při-
pravenou. 

Celý objednávkový systém je přístupný z internetové adresy 
www.svaciny.eu . Děti si mohou vybírat ze sladkých i slaných 
svačin, salátů, jogurtů. Rodiče mohou mít jistotu, že jejich dítě 
svačí – a že svačí zdravě.

(Alexandr Bílek, 
autor projektu Svačiny do škol)

Momentka ze stavby nového oplocení základní školy

Big Mac od McDonald´s 
asi tou pravou svačinkou do školy nebude
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Těžký úder paní Zimy
Přestože začátkem října to vypadalo na krásné babí léto, stačilo několik dní a zima nám 

připomněla, že v našich končinách musíme být připraveni na všechno. Kalamita, která za-

sáhla nejen naši oblast v polovině října napáchala škody, jejichž následky odstraňujeme 

prakticky dodnes. 

Sněhová vánice a mokrý sníh dosedající na dosud neopadané listí ze stromů způsobily na mnoha místech poškození elektrického 
vedení, takže jsme si opět téměř po celý den mohli vyzkoušet, jaké je to být bez elektřiny. Díky vedení města, které zajistilo z vy-

řazených vojenských zásob dvě výkonné elektrocentrály však mohli pracovníci městského bytového podniku zajistit 
alespoň nezbytný chod čerpací stanice obecního vodovodu a rovněž kotelen v jejich správě. Proti přívalům 

sněhu také zasáhla dostupná komunální technika na údržbu silnic a chodníků v katastru obce.

V následujících dnech pak veškeré úsilí bylo věnováno odstraňování následků škod, 
při kterém byli nepřehlédnutelní především hasiči. Nejen jim, ale všem, kte-

ří přiložili ruku ke společnému dílu, patří velký dík.

Redakce vám pak na několika snímcích připomíná atmosféru teh-
dejších dnů.

(redakce)
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Rodinný domek ve Bzovém, 

který bude potřebovat novou střechu

Tahle hromada větví pohřbila plot u mateřské školy

Poškozené sloupy a vedení - důvod, proč jsme si opět vy-zkoušeli, jaké je to bez elektřiny

Karolinští hasiči při odstraňování následků kalamity

Kalamitou byly poškozeny 

i okrasné stromy na Radničním náměstí

I lávka přes Bečvu ve Bzovém 
vypadala trochu jinak než obvykle
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Octoberfest 
v Karolince
Zajímavou akci připravilo pro občany vede-
ní města začátkem listopadu, kdy se na Rad-
ničním náměstí odehrál první ročník Karo-
linského pivního Octoberfestu.

Hlavní atrakcí byla tzv. pivní kanonáda, při které se čepovalo 
osm druhů piva a současně byla pro zájemce k dispozici do-
mácí zabíjačka. Kulturní část zajistil postupně Ludvík Matyščák 
s heligonkou, dětská jazzová skupina Poškoláci, místní decho-
vá hudba Karolinka a na závěr diskotéka v podání Rádia Čas.

Při této příležitosti byl také zahájen prodej vánočních baněk, 
jehož výtěžek poputuje jako každoročně na konto dětské hema-
toonkologické kliniky v Olomouci.

(redakce)

Tak jsme nazvali slavnostní 
zahájení výstavy paní Kar-
ly Dorotíkové a Rostislava 
Koňaříka, kteří se předsta-
vili svými dřevěnými reliéfy, 
plastikami a betlémy. Žáci 
naší školy se prezentova-
li vlastnoručně vyrobenými 
přáníčky, svícny, adventní-
mi věnci i perníčky, které si 
poté i sami prodávali. V so-
botu 28. listopadu v 15 hodin 
ve velké zasedací místnosti 
Městského úřadu Karolinka 
to všechno začalo. Projevy 
učitelů a zastupitelů měs-
ta, střídala kulturní pásma 
žáků ZŠ a ZUŠ. Rodiče byli 
právem hrdi na vystoupení 
i výrobky svých dětí. Asi sto 
padesát návštěvníků potles-
kem odměnilo vystavující 
i účinkující.

Na Octoberfestu bylo co ochutnávat

Pěkným příspěvkem bylo vystoupení skupiny Poškoláci

Kouzelné Vánoce 
s vůní dřeva

Výroba vánočních svícnů pro výstavu Vánoce s vůní dřeva
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Děti 1. stupně pracovaly s nadšením 
ve výtvarné výchově pod vedením svých 
učitelů. Žáci 6. až 9. tříd zhotovovali vý-
robky v pracovních dílnách a v „kutír-
nách“ ve školním projektu, který jsme na-
zvali Advent a Vánoce pro šikovné ruce. 
Sami jste se mohli přesvědčit o výsledku 
jejich práce přímo na místě. Všechny vy-
stavené exponáty byly prodejné.  Výtěžek 
z prodeje, který činí tři tisíce korun, bude 
předán dětskému hematoonkologickému 
oddělení Fakultní nemocnice v Olomou-
ci. Náš vánoční stromeček se bude pyšnit 
třiceti ozdobami s motivem Šance 2009.
Na závěr ocitujeme některé z názorů pří-
tomných dětí. Kateřina Martincová: „Líbi-
ly se mi výrobky dětí a betlémy,“ Kris-
týna Martincová: „Ocenila jsem dřevěné 
reliéfy, ukazují nám život na Valašsku 
a naši nádhernou krajinu,“ Ivana Kop-

cová: „Zahájení výstavy bylo zajímavé. 
Líbilo se mi vlastně všechno. Hudeb-
ní vystoupení, zpěv. Dřevořezby byly 
úžasné. Obdivuji pana Koňaříka i paní 
Dorotíkovou. Paní Dorotíková v osm-
desáti třech letech tvoří něco tak úžas-
ného,“ Ivana Píšková: „Výstava měla 
nádech Vánoc, vystoupení žáků ZŠ 
i ZUŠ se mi líbilo, sama jsem se po-
dílela závěrečnou písní na programu. 
Kutírna byla uvolňující, bavilo mě tvo-
řit svícen. Jsem ráda, že se všechny 
svícny vyprodaly, a tak pomůžeme ne-
mocným dětem. Byl to určitě zážitek,“ 
Markéta Skalková: „Při kutění jsme si 
všichni navzájem pomáhali a půjčo-
vali si věci, to se jindy neděje. Líbily 
se mi všechny naše výrobky,“ Tomáš 
Jochec: „Pracovní dílna mi přinesla 
různé nápady do budoucna. Líbily se 

mi výrobky všech dětí,“ Martin Orság: 
„Pracovní dílna mě bavila i ponaučila 
– v kolektivu dokážeme víc než sami.“

Na závěr informace pro občany – výstava 
potrvá do 18. prosince.

(Bohumila Václavíková, 
Alena Ondrušová)

Výstavu navštívili i klienti Charity, kteří spolu se svými ošetřovatelkami jistě 
ocenili i bezbariérový vstup do zasedací místnosti městského úřadu

Rostislav Koňařík 
a Karla Dorotíková 

při vernisáži výstavy
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Co se děje 
v ZŠ Karolinka
První čtvrtletí školního roku 2009 - 2010 

jsme uzavřeli pedagogickou radou a tříd-

ními schůzkami 26. listopadu. V pomyslné 

školní kronice je to jen jeden kratičký zápis. 

Jeden z velkého množství dalších, z nichž 

se skládá náš školní život. Posuďte sami.

V samotném úvodu školního roku se zásluhou Sklenářství Ho-
rák a s fi nanční podporou MěÚ Karolinka dlouhodobě poško-
zená vitráž Mistra Hartingera v průčelí školy zaskvěla v plné 
kráse. 

Současných 208 žáků školy se učí v deseti kmenových třídách. 
Třídy 4., 5., 9. A a 9. B se řídí programem Základní škola, podle 
novějšího školního vzdělávacího programu (ŠVP) se vyučuje 
v 1. - 3. a 6. - 8. ročníku. Součástí výuky není jen vlastní výuka 
v lavicích, u klavíru či počítače, na školním hřišti či v tělocvičně. 
Doprovodné akce představují v dnešní době pestrou škálu roz-
manitých činností. Zkusím s vámi alespoň část projít.

Někdejší Dům dětí nahrazuje v současnosti Alcedo Vsetín. 
V nabídce má například tzv. zážitkovou pedagogiku. Zkušení 
lektoři vedou na hájence v Semetíně výuku k sebepoznání dětí 
a jejich lepšího pochopení, jakou roli ony samy hrají v třídním 
kolektivu. Snažíme se o to samozřejmě i ve škole, ale během let 
jsme poznali, že je dobré zavedené metody občas osvěžit zven-
čí a něco nového se naučí nejen žáci, ale i učitelé. 
Tentokrát se zúčastnila sedmá tří-
da.

Další mimoškolní akcí se stal 
už po několik let Veletrh vzdělávání ve Vsetíně. 

Střední školy všech typů zde prezentují své nabídky pro ná-
sledné studium absolventů škol základních. Kromě deváťáků se 
zúčastnili i osmáci. 

Tytéž žáky jsme podro-
bili testům SCIO, aby si vyzkoušeli, jak to asi může 
vypadat u přijímacích zkoušek. Výsledky z českého jazyka jsou 
docela povzbuzující, v matematice a ve studijních předpokla-
dech by mohly být lepší.

Ke vzdělávacím účelům využíváme besed s cestovateli – výu-
ku zeměpisu vhodně doplnily zážitky z Expedice Yukon, které 
přivezl pan Ludvík Schmidt, jako velmi šťastné se uká-
zalo pozvání pana Jozefa Strečky, který 
strávil celý rok v misijní 
škole na Fi-
l i p í n á c h . 
Pro žáky 6. 
–– 8. tříd už 
není Yukon 
a b s t r a k t n í 
pojem a také 
Filipíny ne-
jsou jen ba-
revná skvrna 
na mapě.

Znalosti o zajímavé fauně přijeli doplnit členové sdružení Zayfe-
rus. Před dětmi defi lovali tuzemští i cizokrajní draví ptáci, přímo 
nad hlavami jim přelétal sup či orel bělohlavý a nebyl to jen 
fi lmový šot někde na obrazovce. Navíc soutěže, výuka, legrace. 
Velký zážitek!

Nedostatek pohybu, který nese moderní doba, se snažíme 
kompenzovat rozvíjením pohybových schopností žáků. Ob-
líbeným a poměrně úspěšným sportem je v poslední době 
fl orbal. V prvním kole fl orbalové ligy na vsetínském Lapači 
naši reprezentanti uspěli na výbornou, když všechna svá 

utkání vyhráli. Nejlepším střelcem celé soutěže je zatím Jan 
Frňka z osmé třídy. Druhou soutěží ve fl orbalu je Orion Flor-
bal Cup. Přes družstva z Hovězí, Velkých Karlovic a Halenkova 
postoupili starší žáci do okresního kola. S menším úspěchem 
absolvovaly mladší děti okrskové soutěže ve vybíjené. Jejich 
čas však určitě také přijde.

Žijeme i kulturou. Soutěžní klání Sedmihlásek v sólovém zpěvu 

ku zeměpisu vhodně doplnily zážitky z Expedice Yukon, které 
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už po několik let Veletrh vzdělávání ve Vsetíně. 
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rus. Před dětmi defi lovali tuzemští i cizokrajní draví ptáci, přímo 
nad hlavami jim přelétal sup či orel bělohlavý a nebyl to jen 
fi lmový šot někde na obrazovce. Navíc soutěže, výuka, legrace. 
Velký zážitek!

Nedostatek pohybu, který nese moderní doba, se snažíme 
kompenzovat rozvíjením pohybových schopností žáků. Ob-
líbeným a poměrně úspěšným sportem je v poslední době 
fl orbal. V prvním kole fl orbalové ligy na vsetínském Lapači 
naši reprezentanti uspěli na výbornou, když všechna svá 

utkání vyhráli. Nejlepším střelcem celé soutěže je zatím Jan 
Frňka z osmé třídy. Druhou soutěží ve fl orbalu je Orion Flor-
bal Cup. Přes družstva z Hovězí, Velkých Karlovic a Halenkova 
postoupili starší žáci do okresního kola. S menším úspěchem 

Vystoupení členů sdružení Zayferus 
děti přímo nadchlo - tady si mohly pohladit výra velkého

Žákyně druhého stupně 

při výrobě mikulášských punčoch

Pohled do sálu Valašského 

národního divadla při závěrečném 

věnečku předtanečních

Účastníci soutěže Duhová Kulička David Dorotik, Hana Jochcova, Beáta Mizerova a Tomáš Jochec
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proběhlo v sále ZUŠ a naši postupující se v okrskovém kole 
na Hovězí neztratili, neboť Daniela Uramová z první a Barbora 
Matyščáková ze šesté třídy ve svých kategoriích zvítězily.

Výtvarné práce žáků zdobí nejen stěny školy, ale i spojovací 
chodbu do školní jídelny. Nejrůznějšími technikami vytvořená 

díla poutají pozornost návštěvníků. Po čtyři týdny jsme zde do-
konce mohli vystavit putovní kolekci přehlídky Nenkovické exli-
bris, vyhlášené jako variace na řecké báje a pověsti. Je potěši-
telné, že do kolekce zařadili v Nenkovicích i práce našich žáků, 
takže jste se u nás ve škole mohli setkat s bájným Kyklopem 
Lukáše Bolfa či Trojským koněm Jiřího Hegera (oba z osmé tří-
dy). Jako jediní využili naši žáci možností počítačové grafi ky. 
Výstavu viděla i brněnská Vaňkovka, od nás zamířila do Prahy.
Velký okruh diváků měl možnost zhlédnout výtvarné práce 
na téma Město mých snů na přehlídce Namaluj reklamní 
plakát. V rámci Mezinárodní soutěže etické reklamy Duhová 
kulička práce našich reprezentantů Hanky Jochcová a Beá-
ty Mizerové (9.A) a Tomáše Jochce a Davida Dorotíka (9.B) 
na Krajském úřadě ve Zlíně obdivovalo několik tisíc lidí.

Vyučování stále častěji doplňují a v konečném výsledku oboha-
cují komplexní programy pro děti, tématicky zaměřené projekty. 
Největší podzimním se stal projekt Vánoce. V pracovních dílnách 
během jednoho vyučovacího dne vyrobili účastníci adventní 
věnce, ozdobné svícínky, perníčky, či přáníčka. Žáci z prvního 

stupně se výrobou přání a ozdob s motivy Vánoc zabývali 
v hodinách výtvarné výchovy. Podrobnosti 

si přečtete v samostatném 
p ř í spěvku . 

Výrobky se staly prodejní součástí úvodní vernisáže výstavy 
dřevořezeb paní Karly Dorotíkové z Velkých Karlovic a Rosti-
slava Koňaříka z Karolinky, někdejšího žáka naší školy, výstavy 
s názvem Kouzelné Vánoce s vůní dřeva

Začátkem prosince závěrečný Věneček ukončil taneční kurz pro 
starší žáky. Mikuláš, andělé a čerti z devátých tříd připomněli 
část starých tradic nejen žákům základní školy, poprvé letos 
i dětem ve škole mateřské.

Ještě před Vánocemi šermíři z Jeseníku předvedou žákům, jak 
se žilo v období renesance.

Myslíme na budoucnost. Na jaře jsme vybudovali internetové 
připojení v kabinetech a odborných učebnách. V současnosti 
uskutečňujeme nákup výpočetní techniky pro potřeby dalšího 
vzdělávání učitelů a prohloubení spolupráce s rodiči. Nejstarší 
výpočetní techniku v učebně informatiky vyměníme za moder-
nější. Zařizujeme první multimediální učebnu s interaktivní ta-
bulí a moc se na její využívání těšíme.

Veřejnosti nabízíme novou podobu webových stránek. Jejich cí-
lem je co nejlépe informovat o životě školy a propagovat školní 
výsledky. Nezapomeňte stránky www.zskarolinka.cz pravidelně 
navštěvovat, vytvořili jsme je pro vás.

Plot kolem školy nevyrostl proto, abychom se před ostatní Ka-
rolinkou uzavřeli. Je to jen opatření, jež má zamezit neustálé-
mu nepořádku a vandalství části nevítaných návštěvníků před 
budovou. Jejich činnost dlouhodobě maří snahu vedení města 
o Karolinku co nejpěknější. Příkladná spolupráce s naším zři-
zovatelem, MěÚ Karolinka, je zárukou další 
úspěšné budoucnosti školy, ale 
i celého města.

(Mgr. Petr Šrámek, ředitel školy) 
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A šup s ním k nám do pekla

Vystoupení členů sdružení Zayferus 
děti přímo nadchlo - tady si mohly pohladit výra velkého

Úspěšný tým fl orbalistů v hale na vsetínském Lapači

Pohled do sálu Valašského 

národního divadla při závěrečném 

věnečku předtanečních
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Program Valašského
národního divadla 
na I. pololetí 2010
Únor (pátek 19. v 19:30 hod. a sobota 20. v 19:30 hod) Kosa 
- jednoho vánočního večera překvapí starého mládence v jeho 
skromném bytě nečekaná návštěva, muž v masce, který se vy-
dává za Smrt. Oznámí mu, že si pro něj přišel, protože nastal 
jeho čas a naléhá na něj, aby s ním odešel do záhrobí. Navíc 
je to jeho první den v práci, kterou si našel na inzerát a tak mu 
záleží na tom, aby se dobře uvedl před svojí šéfovou, Starou 
čelistí. Mládenci se samozřejmě nechce. Dojde ke vzájemné 
konfrontaci, z níž vyústí mnoho humorných situací. Celé před-
stavení korunuje skvělým hereckým výkonem Božidara Turzo-
novová. Představení provází živá jazzová kapela. Hrají: Božida-
ra Turzonovová, Radim Novák a Martin Trnavský, režie Jakub 
Nvota. www.frida.cz.

Březen (termíny budou upřesněny) Neil Simon: Sklenka 
sherry. Směšný blues o hledání štěstí a lásky. Hrají: Z. Króne-
rová, J. Hrušínský, M. Šplechtová/V. Jeníková, T. Němcová, Z. 
Hruška, režie Juraj Herz. www.hrusinsky.cz.

Duben (termíny budou upřesněny) Milan Kopecký: Dveře 
aneb pane, vy jste náhoda! Když Vás opustí manžel a uteče 
za jinou, která je mladší než jeho vlastní dcera, když vlastní 
dcera začne mít touhy odpoutat se od rodinného krbu a zkusit 
si svou vlastní  cestu, když se Vám práce stává rutinou a všichni 
kolem ní nezajímavou nutností, když máte pocit, že všechny 
sousedky vás tupě sledují, když už jen pouhý pohled na chlapa 
ve vás vyvolává potřebu něčeho zbytečného, pak se může zdát, 
že váš život zrovna nestojí za moc. Zbývá vám ještě mnoho, 
například naděje, protože ta nikdy neumře dřív než my. Hrají: J. 
Smutná, J. Hartl, J. Stryková, režie Helena Glancová. 
www.ap-prosper.cz.

Duben (termíny budou upřesněny) Antonín Procházka: Fatál-
ní bratři. Komedie o tom, co se může stát s člověkem, když bere 
prognózy hvězd vážně. Je to hra o štěstí, které je velice relativ-
ním pojmem. Ze dvou bratrů je Olda dítětem štěstěny, bohatý, 
úspěšný a hýčkaný umělec obletovaný ctitelkami. Horoskop mu 

předpovídá rychlý vzestup, ale brzkou smrt. Naproti tomu druhý 
bratr Lološ je naprostý outsider. Právě přišel o místo pojišťováka 
a v životě se mu nic nedaří. Podle hvězd má úspěšný bratr za-
nedlouho zemřít, zatímco smolař bude mít život dlouhý. To způ-
sobí, že si náhle nešťastník Lološ začne svých neúspěchů „ne-
pochopitelně“ vážit a zuřivě se brání štěstí. Láska jedné slečny 
může ale všechno změnit. Hrají: J. Carda/V. Limr, A. Procházka, 

S. Postlerová/J. Malá, O. Vlach, L. Zahradnická/J. Pidrmanová, 
V. Dubnička, E. Janoušková/J. Zenáhliková, J. Pidrmanová/ L. 
Zahradnická, režie Antonín Procházka. www.harlekyn.cz.

Květen (sobota 8. v 19:30 a neděle 9. 5. v 17:00) Koncert 
francouzských šansonů, zpívá Chantal Poullain, hraje orchestr 
Divadla šansonu pod vedením Šárky Králové, jako host vystou-
pí Jiří Vondrák.

Kontakty: e-mail: divadlo.karolinka@centrum.cz, 
tel.: +420 604 729 914, ICQ: 243-218-039, 
skype: marie.chovaneckova, www.vanadi.net.

Město Karolinka obdrželo v roce 2009 neinvestiční 
účelový transfer z rozpočtu Zlínského kraje na výda-
je spojené s činností jednotky sboru dobrovolných 
hasičů JPO II SDH ve výši 64 000 korun na odbornou 
přípravu velitelů a strojníků jednotky SDH k získá-
ní odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti 
osvědčení o odborné způsobilosti, dále specializač-
ní kurzy a zaměstnání pořádané HZS Zlínské kraje, 
na výdaje vzniklé a uhrazené od počátku do konce 
letošního roku, za uskutečněné zásahy jednotky SDH 
na výzvu územně příslušného operačního a infor-

mačního střediska HZS mimo územní obvod a také 
na věcné vybavení neinvestiční povahy.

Neinvestiční účelový transfer byl plně vyčerpán, ze-
jména na výdaje za uskutečněné zásahy JSDH mimo 
územní obvod města.

Za tuto fi nanční podporu patří kraji velké díky.

(MÚ Karolinka)

Průčelí a vstup 
Valašského národního divadla v Karolince
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Podzim 
2009 v ZUŠ
ZUŠ Karolinka uspořádala 
v podzimních měsících ce-
lou řadu akcí. Ať už to byl 
podzimní koncert, koncerty 
Poškoláků, dopoledne sou-
těží a her pro ZŠ Turkmen-
ská Vsetín, vernisáž výstavy 
výtvarného oboru s názvem 
Vesmír nebo představení li-
terárně dramatického oboru 
S princeznami to není lehké 
pro žáky základních škol.

Zcela novou a jedinečnou zkušenos-
tí byla pro žákyně pěveckého oddělení 
účast na soutěži Opera? Jo! Opera! Vy-
vrcholením celé soutěže byl galakoncert 
v Městském divadle ve Zlíně, na kterém 
vystoupili vítězové soutěže spolu s profe-
sionály za doprovodu Filharmonie Bohu-
slava Martinů. Naše ZUŠ patří mezi nej-
úspěšnější v počtu fi nalistů ve Zlínském 

kraji. Na slavnost-
ním večeru vítězů 
15. listopadu vy-
stupovaly Micha-
ela Kocurková, 
Anna Přikrylová 
a Kristýna Koňa-
říková. 

Ve středu 25. lis-
topadu se v Domě 
kultury ve Vsetíně 
uskutečnil koncert 
Valašských učite-
lek. Mezi pozvané 
hosty patřili také 

zpěváci sboru Sakumpikum z naší ZUŠ. 
Celý koncert provázela krásná a pohodo-
vá atmosféra, přednesené písně byly vy-
brány od autorů 17. – 19. století. Na jaře 
opět plánujeme společný koncert pěvec-
kých sborů u nás v Karolince, a to nejen 
v sále ZUŠ, ale také v místním kostele.

Velmi příjemnou akcí byl 29. listopadu 
adventní koncert, potom 2. prosince náš 
koncert pro seniory, loutková pohádka 
s Mikulášem a také vystoupení pro Poli-
cii České republiky v místním Valašském 
divadle.

Rádi bychom Vás ještě pozvali na náš vá-
noční koncert, který se uskuteční v nedě-
li 13. prosince v 16:00 hod. v sále základ-
ní umělecké školy a na živý betlém, který 
proběhne v pátek 18. prosince od 16:15 
hodin před Městským úřadem v Karolin-
ce.

((Martina  Havlová, 
ředitelka ZUŠ Karolinka)

Adventní koncert žáků ZUŠ v kostele Panny Marie Karmelské

Žáci umělecké školy při Mikulašském večírku

Ve dnech 7. až 11. ledna 2010 ve vestibulu 
Divadla v Karolince pořádáme výprodej 

kompletního lyžařského vybavení, sportovních 
oděvů a obuvi. Otevřeno od 9:30 do 18:00 hodin, 

včetně soboty a neděle.

Velký výprodej skladových zásob nového značkového zboží za super ceny.
Mnoho modelů z předchozích sezón pod nákupní cenu. Přivezeme i nejaktuálnější modely se slevou. Odborně poradíme při výběru.

A nejen to, každý návštěvník prodejní akce obdrží kupon na slevu 10% 
na nákup libovolného zboží v naší prodejně.  U nás nakoupíte nové zboží levněji než v bazaru.

Akci pořádá ITALKA MiSca s.r.o., prodejna Luhačovice, Lipská 92

telefon 577 131 306   e-mail italkamisca@quick.cz   http://www.italkamisca.cz.
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Sbor dobrovolných hasičů ve Stanovnici byl 
založen v roce 1934 jako pobočka Karolininy 
Huti, patřící pod obec Nový Hrozenkov. Údo-
lí Stanovnice bylo samostatnou pobočkou 
části obce Karolininy Huti. Její horní levá 
část patřila Malým Karlovicím. Údolí Malé 
i Velké Stanovnice bylo velmi osídlené, mělo 
obchod i školu, kterou v tomto roku navště-
vovalo 150 žáků. Vzdálenost a nepružnost 
spojení s Karolininou Hutí navodilo myšlen-
ku založení místního samostatného sboru 
ve Stanovnici, který by pohotově a s časo-
vým náskokem mohl zdolat případný požár 
v oblasti tohoto zalidněného údolí.

Dne 11. února 1934 se ve stanovnické škole sešla ustavující 
valná hromada. Účastnili se jí zástupci z Karolininy Huti - sta-
rosta Pecháček, Šauer, Heler, Blábolil, Vehovský a 21 zájemců 
ze Stanovnice, z toho 14 se stalo členy sboru. Prvním staros-
tou vzniklého sboru byl zvolen Josef Ohryzek. Na první členské 
schůzi se členové dohodli provést sbírku ve prospěch sboru, 
a to na stavbu dřevěné kůlny, která by sloužila jako zbrojnice 
a zaslat žádosti velkostatkářům, obcím a majitelům lesa o dary. 
Žádosti byly zaslány revíru Malých Karlovic, panství Thonetovu, 
fi rmě Baťa, prezidentu T. G. Masarykovi, obcím Nový Hrozen-
kov a Malé Karlovice. Zbytek potřebného dřeva darovali členo-
vé sboru, kteří vlastnili les. Pozemek na tuto kůlnu poskytl Jan 
Koňařík.
Dne 7. listopadu 1935 sbor zakoupil ruční stříkačku na koňský 
potah od Velkých Karlovic II a zároveň se podařilo vyřídit půjčku 
na zakoupení výzbroje a výstroje.
První hasičský ples pořádali stanovničtí hasiči v roce 1936 
v Karolinině Huti v hostinci U Malíků. Čistý zisk z plesu činil jen 
50,30 Kč. Finanční situace hasičského sboru byla natolik špat-
ná, že nebylo možné přijímat nové členy, kteří se do sboru hlá-
sili, a to pro nedostatek peněz k zakoupení potřebné výzbroje 
a výstroje. V této době získal sbor peníze z darů občanů Sta-
novnice a rovněž svých členů. Jelikož peněz stále chybělo, roz-
hodli se členové sehrát divadlo. Divadelní hru Richarda Branal-
da Nestyď se tatínku předvedli stanovničtí hasiči v Karolinině 
Huti a v Tísňavách. Začaly se pořádat různé kulturní akce jako 
kácení máje, hasičské slavnosti a dožínkové zábavy. Rovněž 
byla uspořádaná dožínková zábava v Dělnickém domě v Karo-
linině Huti. Tyto akce měly velký úspěch a přinášely do poklad-
ny více peněz. Proto se mohlo přistoupit k zakoupení výzbroje 
a výstroje pro družstvo.
V období okupace a protektorátu vyvíjel sbor jen minimální čin-
nost. V období let 1945 – 1946 se ze Stanovnice odstěhovalo 
35 rodin do pohraničí.
Začátkem roku 1948 navrhl sbor z Karolininy Huti, aby došlo 
ke sloučení s jejím sborem. Všichni členové sboru byli proti, tak-
že návrh byl zamítnut.
Dne 18. ledna 1948 se valná hromada usnesla přikročit ke stav-
bě hasičského domu. Byla podána žádost zemské hasičské 
jednotě na vypracování projektu. V květnu byl schválen projekt, 
který vypracoval stavitel Gajovský z Ostravy. V roce 1950 byla 
stavba hasičského domu zastavena MNV s doporučením opra-

vit stávající kůlnu. Toto 
rozhodnutí MNV nebylo 
jen velkým zklamáním 
pro všechny členy 
sboru, ale i pro ob-
čany Stanovnice. 
I přes dočasné 
zastavení stavby 
se sbor na stavbu 
hasičského domu 
průběžně připra-
voval. Byl zakou-
pen písek a štěrk, 
nechalo se nalámat 
75 m3 stavebního ka-
mene v lomech v Malé 
Stanovnici a vápence 
v Malých Karlovicích, kte-
rý byl odvezen k základům. 
Deset členů stanovnického sbo-
ru se v roce 1950 zúčastnilo srazu 
hasičstva krajů Gottwaldov a Bratislava 
ve Vrbovcách.
Teprve v roce 1951 po vydání Zákona č. 60/1950 Sb. o ochra-
ně před požáry a jinými živelnými pohromami přechází starost 
o materiální zabezpečení požární ochrany plně na národní 
výbory, tedy že stát poskytuje fi nanční prostředky na základ-
ní vybavení výstrojí a výzbroji. Tím odpadly všední starosti se 
sháněním peněz na nákup potřebného vybavení. Členové ha-
sičského sboru se pak mohli plně věnovat cvičení a organizaci 
vlastní spolkové práce. V tomto roce náš sbor získal motoro-
vou stříkačku Stratílek. V dalších letech se činnost hasičů velmi 
zlepšila, na čemž měli zásluhu dva nově přijatí členové – učitelé 
Holešovský a Škorňák, kteří byli zvoleni v následujícím roce 
do výboru jako předseda a kulturní referent. Dále se rozšířila 
členská základna hlavně o ženy.  V těchto letech cvičilo druž-
stvo mužů, dorostu, žáků i žen pod vedením velitele Ludvíka 
Pavelky a Jiřího Ohryzka.
Na ustavující schůzi konané dne 22. února 1953 byly schváleny 
stanovy a projednán nový organizační řád. Členové rozhodli po-
kračovat dál v dobrovolných brigádách na přípravě stavby ha-
sičského domu. Na žádost MNV sbor odprodal 10 m3 kamene 
pro jeho potřebu. 
V roce 1957 sbor získal automobil Chevrolet. O tři roky později 
tento vůz vystřídala TATRA 805. 
V roce 1965 se konečně přikročilo ke stavbě hasičského domu, 
sice jen jako garáže, ale podle plánů základů pro výstavbu po-

Z historie SDH Stanovnice
vit stávající kůlnu. Toto 
rozhodnutí MNV nebylo 
jen velkým zklamáním 
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Z historie SDH Stanovnice

Poslední přípravy před startem 
do závodu O najpevnějšího hasiča
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žárního domu. Tyto garáže byly provizorně přikryty. Z důvodu 
velké rozestavěnosti byl vydán zákaz dále ve výstavbě pokra-
čovat. Pozemek na tuto stavbu byl zakoupen od člena sboru 

Jana Koňaříka. Až v roce 1969 byla stavba hasičského domu 
obnovena.

 V roce 1972 byla stavba hasičského domu ukončena 
a 16. ledna se již v novém hasičském domě konala val-
ná hromada sboru. Tato stavba byla zařazena do akce 
Z, kde naši členové odpracovali mnoho brigádnických 
hodin.
V tuto dobu se přihlásili do sboru mladí členové, kte-
ří vyvíjeli velkou činnost jak po stránce výcviku, tak 
i kulturní. Družstvo se začalo účastnit pohárových 
soutěží jak v našem okrese, tak i mimo něj. Zasa-
hovalo také u několika požárů budov a lesů. V roce 
1974 se soutěžní družstvo v požárních soutěžích 
třináctkrát umístilo na prvním místě. Velkým podílem 

na zlepšení činnosti sboru se stala dostavba nového 
hasičského domu, kde byla umístěna veškerá technika 

tolik potřebná pro dobrý výcvik.
Osudný rok 1975 se stal pro hasiče ve Stanovnici, kde 

bylo defi nitivně rozhodnuto o stavbě přehrady v dolní části 
Stanovnice. Stavbě předcházelo vystěhování usídlených do-

morodců, jejichž domy měly být zaplaveny budoucí přehradou 
nebo stály v její blízkosti. Tyto objekty vykoupil stát a původní 
vlastníci si většinou vystavěli nové domy v Karolince. Nedaleko 
nad zátopovým územím se nacházela právě stanovnická ha-
sičská zbrojnice, kterou si občané v nedávné době tak pracně 
vybudovali. I když se hasičský dům nenacházel v bezprostřední 
blízkosti přehrady, vydaly nadřízené úřady příkaz hasičský dům 
zbořit. Bylo to velké zklamání pro obyvatele Stanovnice, proto-
že hasičský dům se pro ně stal jediným kulturním  a společen-
ským centrem a nositelkou tradic této odlehlé části obce. Na-
děje na postavení nového hasičského domu byly v nedohlednu. 
Defi nitivně v roce 1977 byla stavba přehrady zahájena. Po vy-
koupení a zboření hasičského domu byla umístěna hasičská 
technika provizorně v malé stodůlce Zdenky Zbrankové. Ceny 
získané na pohárových soutěžích jsme museli umístit do beden 
a uložit je u našeho člena Jiřího Ohryzka a hasičské vozidlo T 
805 přes zimu uschovat v garáži MNV v Karolince.
V roce 1985 naši členové pod vedením Františka Kaluse po-
stavili dřevěnou kůlnu pro umístění vozidla TATRA 805 a pro 
uskladnění výstroje a výzbroje. Na výroční členské schůzi 13. 
října 1985 se ustanovil nový výbor ZO SPO. Novým předsedou 
se stal Jaromír Řepka, velitelem Jiří Ohryzek st. Činnost sboru 
se začíná zlepšovat, jsou pořádány brigády, kulturní akce, sta-
vění máje. Družstvo se účastní soutěží v požárním sportu. Rov-
něž jsou prováděny preventivní prohlídky budov. Starosta sboru 
spolu s místostarostou sboru bratrem Slavomírem Orságem se 
účastní na mnoha jednáních s MNV o stavbě hasičského domu. 
Na výroční členské schůzi 25. října 1987 je volen nový výbor 
ZO SPO. Předsedou je zvolen Jiří Ohryzek ml., velitelem Josef 
Řepka. Nový výbor navazuje na práci předešlého výboru. Je 
organizován výcvik a školení družstva. Jsou uspořádány fotba-
lová utkání mezi hasiči Stanovnice a Veselé. Pro členy je uspo-
řádán zájezd do Českých Budějovic a Přibyslavi. Rovněž se 
náš sbor účastní na dnu hasičů na Všeobecné výstavě v Praze. 
Družstvo, které se připravovalo na soutěže si nejdříve muselo 
vydělat peníze u Státních lesů, aby mohlo soutěžit.
Dne 24. 6. 1989 je pořádán I. ročník požární soutěže memoriálu 
Jana Orsága Jurovského. Při této akci je navázána družba ZO 
SPO Brno - Obřany.
Po sametové revoluci v roce 1990 se našim funkcionářům po-
dařilo sehnat fi nanční prostředky na zakoupení požárního vo-
zidla A 31.

 Noví členové výboru Orság Slavomír, Orságová Alena a Orság 
Josef čp. 418 s odbornou pomocí starosty Brna Obřan bratra 
Vlastimila Břicháčka nepřestali vyvíjet nátlak na tehdejší vedení 
OÚ, ohledně stavby hasičského domu, který nám byl již několik 
let slibován. V roce 1996 jsme se účastnili plenárního zasedání 
obecního úřadu, kde jsme projednali stavbu hasičského domu 
ve Stanovnici. Po různých připomínkách a dohodě, že členo-
vé sboru, kteří vlastní lesy dodají veškeré potřebné dřevo, byla 
většinou hlasů stavba schválena. V následujícím roce bylo pro-
vedeno zaměření a vykoupení pozemku od Zdeňka Koňaříka. 
V tomto roce naši členové odpracovali 587 brigádnických hodin, 
včetně dovozu kamene k základům, kácení a přibližování dřeva 
na odvozní místo. Hodnota dřeva se vyšplhala na 90 tis. Kč. 
Toto dřevo darovali členové, ale i jiní občané ze svých lesů.
Dne 30. 9. 1998 nám byl již náš čtvrtý hasičský dům předán 
do užívání při slavnostním zasedání rady MěÚ. Po předání 
hasičského domu se činnost hasičského sboru stabilizuje. Čle-
nové sboru se aktivně účastní školení a výcviku. V roce 2004 
sbor navázal družbu s hasičským sborem obce Papradno ze 
Slovenska. Náš sbor každoročně pořádá hasičský den, jehož 
součástí je hasičská soutěž. V měsíci květnu pořádáme setkání 
hasičů Stanovnice a Papradna na Javorníkách a účastníme se 
mše svaté při svátku svatého Floriána. Soutěžní družstvo se 
pravidelně účastní obvodové soutěže v požárním sportu, sou-
těží TFA a námětového cvičení okrsku.
V roce 2008 jsme jako první dobrovolný sbor v okrese Vsetín 
a jako druhý sbor v kraji uspořádali soutěž TFA o Najpevnějšího 
hasiča zpod hřebeňa Javorníka. V současné době má sbor 30 
členů.
V letošním roce Stanovničtí hasiči oslavili 75. výročí založení 
hasičského sboru. Tyto oslavy byly spojeny se setkáním rodáků 
z tohoto malebného údolí.

(Miroslav Řepka, jednatel SDH)

žárního domu. Tyto garáže byly provizorně přikryty. Z důvodu 
velké rozestavěnosti byl vydán zákaz dále ve výstavbě pokra-
čovat. Pozemek na tuto stavbu byl zakoupen od člena sboru 

Jana Koňaříka. Až v roce 1969 byla stavba hasičského domu 
obnovena.

 V roce 1972 byla stavba hasičského domu ukončena 
a 16. ledna se již v novém hasičském domě konala val-
ná hromada sboru. Tato stavba byla zařazena do akce 

hasičského domu, kde byla umístěna veškerá technika 
tolik potřebná pro dobrý výcvik.

Osudný rok 1975 se stal pro hasiče ve Stanovnici, kde 
bylo defi nitivně rozhodnuto o stavbě přehrady v dolní části 

Stanovnice. Stavbě předcházelo vystěhování usídlených do-
morodců, jejichž domy měly být zaplaveny budoucí přehradou 
nebo stály v její blízkosti. Tyto objekty vykoupil stát a původní 
vlastníci si většinou vystavěli nové domy v Karolince. Nedaleko 

Velitel stanovnických hasičů Miloslav Orság 
a starosta sboru Josef Orság 

před hasičským domem ve Stanovnici
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Hornovsacká dráha 
se změnami
Loňská stoletá jubilantka, tedy železniční 
trať č. 282 ze Vsetína do Velkých Karlovic, 
se dočkala zcela zásadní a dosud nevída-
né změny. Předcházely jí plánované výluky 
železniční dopravy koncem září a začátkem 
listopadu a následný zkušební provoz nové 
motorové jednotky Regionova, tedy řady 
814, která byla na naši trať zapůjčena z Olo-
mouce. Mnozí z vás jistě tehdy viděli nezvyk-
lý zelenožlutý dvoučlánkový motorák, který 
lze identifikovat také podle zcela odlišného 
zvuku houkačky.

Motorové dvoučlánkové i tříčlánkové jednotky vznikají v šumper-
ském závodě Pars nova (nyní již součást plzeňského podniku 
Škoda Transportation) zcela zásadní přestavbou nám velmi dob-
ře známých motorových vozů řady 810 a přívěsných vozů 010. 
Ve dvoučlánkovém provedení je spojen jeden motorový a jeden 
přívěsný vůz do kompaktní (v běžném provozu nerozpojitelné) 
průchozí obousměrné jednotky, kde původní nemotorový vůz 
slouží jako vůz řídící. V praxi to znamená, že na konečných sta-
nicích ve Velkých Karlovicích a na Vsetíně nemusí být prováděn 
žádný posun, žádné objíždění motorového vozu na druhý konec 
vlaku, což přináší nemalé časové, ale také finanční úspory (pře-
devším úspora trakční nafty, ale také lidské práce).

Během výše uvedené výluky byly provedeny různé opravy tra-
ťového svršku a také podbití kolejnic, čili jejich uvedení do op-
timální geometrické polohy. Ve druhém říjnovém týdnu skončil 
zkušební provoz olomoucké Regionovy, od nového grafikonu 
dopravy, tedy od 13. prosince budou nasazeny na trati 282 tři 
zcela nové dvoučlánkové jednotky řady 814. Ty budou jezdit 
na frekventovaných spojích ve dvojici, na méně frekventova-
ných spojích samostatně.

Pro cestující nasazení nových motorových jednotek zname-
ná především podstatné zkvalitnění přepravy. Ve vozech jsou 
např. instalovány pohodlné čalouněné sedáky s opěrkami zad, 
audiovizuální informační 
systém a hlavně v řídícím 
voze je díky nízké podlaze 
a širokým středním dveřím 
umožněn pohodlný nástup 
invalidním a méně pohybli-
vým cestujícím, maminkám 
s kočárky nebo cestujícím 
s jízdními koly. V nízkopod-
lažní části řídícího vozu je 
umístěno i prostorné WC 
s uzavřeným okruhem, pří-
stupné samozřejmě i cestu-
jícím na invalidním vozíku.

Zcela zásadní změnu železniční osobní dopravy na naší tra-
ti však přinese nový grafikon vlakové dopravy, platný od 13. 
prosince 2009. Kromě provozu jednotek Regionova je poprvé 
v historii na této trati zaveden provoz v tzv. taktu. To znamená, 
že až na několik výjimek časně ranních vlaků, odjíždějí vlaky ze 
Vsetína pravidelně ve 33. minutě každé hodiny a z Velkých Kar-
lovic ve 34. minutě každé hodiny. Z Karolinky směrem na Vsetín 
to bude pak ve 41. minutě, z Karolinky zastávky ve 44. minutě, 
z Nového Hrozenkova ve 48. minutě atd.  Základní takt bude 
hodinový, v dopoledním přepravním sedle pak dvouhodinový. 

Konkrétně: odjezdy ze Vsetína budou ve 2.59 (jen v prac. 
dnech), 4.05, 5.13, 6.33 (jen v prac. dnech), 7.33, 8.33 (jen 
v prac. dnech), 9.33 (jen v sobotu, neděli a svátek), 10.33 (jen 
v prac. dnech), 11.33, 13.33, 14.33, 15.33, 16.33, 17.33, 18.33, 
z Karolinky pak směrem na Vsetín v 4.18 (jen v prac. dnech), 
5.21, 6.41, 7.41 (jen v prac. dnech), 8.41, 9.41 (jen v prac. 
dnech), 11.41, 12.41, 14.41, 15.41, 16.41, 17.41, 18.41, 19.34. 
Z Karolinky zastávky pak vždy o 3 minuty později. 

Další výraznou změnou je zkrácení jízdní doby mezi oběma 
koncovými body tratě, a to na 49 minut ze Vsetína do Velkých 
Karlovic, resp. na 42 minuty do Karolinky nebo 39 minut do Ka-
rolinky zastávky. V opačném směru pak jedou vlaky z Velkých 
Karlovic na Vsetín 53 minuty, z Karolinky 46 minut, z Karolinky 
zastávky 43 minuty. 

Zajímavostí je jistě i to, že ne všechny vlaky pojedou jen v úse-
ku Velké Karlovice – Vsetín a opačně. Vlak s odjezdem ze Vsetí-
na v 5.13 hod. jede již z Rožnova p. Radh., v 10.33 a 14.33 hod. 
jede z Horní Lidče, v 11.33 hod. pak z Bylnice. Opačně jede 
vlak z Karolinky ve 4.18 do Val. Meziříčí, v 8.41 do Horní Lidče 
a v 9.41 přes Horní Lideč a Bylnici až do Vlárského průsmyku.

V autobusové dopravě dojde jen k několika drobným změnám. 
Za zmínku stojí dřívější sobotní odjezd spoje ve 4.37 hodin 
(z Karolinky, požární dům), tedy o 5 minut dříve a o stejný počet 
minut přijede dříve i na Vsetín. V opačném směru ze Vsetína 
pojede o 5 minut dříve nedělní spoj v 6.35 hodin (nyní 6.40 
hod.) a o 11 minut později sobotní polední spoj – nově ve 12.31 
(nyní ve 12.20 hod.). Někteří občané místní části Stanovnice 
požadovali dřívější příjezd prvního ranního spoje na Vsetín. Do-
pravce jim vyšel vstříc, a tak první spoj vyjíždí již v 6.25 hodin 
(nyní v 6.30 hod.), o 5 minut dříve jede i ze všech zastávek 
a na Vsetín dojede v 7.30 hodin. 

Věřme, že všechny tyto změny přinesou kvalitnější, pohodlnější 
a rychlejší přepravu ke spokojenosti pravidelných i náhodných 
cestujících. 

(Slavomil Herynk)

Pohledné soupravy Regionova 
se brzy stanou nedílnou součástí trati Vsetín - Velké Karlovice
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Cyklostezka Bečva
Jak jste si již mnozí mohli všimnout, kolem Vsetínské 
Bečvy se rozjíždí čilý stavební ruch. Tento nesouvisí 
s opravou koryta, nýbrž se zahájením výstavby páteř-
ní trasy Cyklostezky Bečva, která propojí bez soubě-
hu s provozem s motorovými vozidly Vsetín s Velkými 
Karlovicemi. Celá akce si vyžádá prostředky ve výši 
téměř 170 milionů Kč. Celkem 14 nových nebo zre-
konstruovaných mostních objektů a více než 30 kilo-
metrů nové stezky by mělo být dokončeno nejpozději 
v říjnu 2010. Větší část komunikace, která by měla být 
využívána i bruslaři bude dokončena na letní prázd-
niny 2010. Určitě by měla být již v provozu nejsledo-
vanější část stezky, a to z Janové do Hovězí. Tady se 
v současné době buduje nový mostní objekt, proto-
že ten stávající je pro cyklisty nepřístupný vzhledem 
k negativnímu přístupu vlastníka pozemků vedoucích 
k této lávce. Dále bychom do prázdnin mohli také do-
jet za koupáním až do Nového Hrozenkova k přírodní 
nádrži Na Stanoch. Karolinka a Velké Karlovice bu-
dou vzhledem ke komplikovaným řešením opěrných 
zídek a souběhu se stavbou silnice dokončeny právě 
na podzim příštího roku.

Nejen pro Ka-
rolinku, ale pro 
všechny obce 
podél stezky 
je tato důležitá 
jak pro volno-
časové akti-
vity (cestovní 
ruch), tak i pro 
cestu do školy 
a za zaměst-
náním. Přede-
vším se ovšem 

domníváme, že největší význam bude mít pro rozvoj území 
z hlediska služeb cestovního ruchu. Hlavně ve službách a je-
jich rozvoji vidíme jako celé Sdružení Valašsko – Horní Vsacko 
možné oživení regionu. To by se mohlo projevit alespoň sezón-
ním zvýšením zaměstnanosti. O tom, že už dávno není pod-
nikání v cestovním ruchu jen o zimní sezóně nás přesvědčují 
podnikatelé na horním konci Vsetínské Bečvy. Investice do let-
ních aktivit plně šlapou na paty těm zimním. Ať je to Nový Hro-
zenkov, Karolinka nebo Velké Karlovice, je zde díky dostupnosti 
od Vsetína veliký potenciál rozvoje. Pokud máte zájem o možné 
poradenství v jakých aktivitách je možno zkusit nabízet služby, 
lze toto konzultovat s pracovníky MAS Valašsko – Horní Vsacko 
na Hovězí nebo s pracovníky Sdružení Valašsko – Horní Vsac-
ko na pracovišti v Karolince.
Pokud Vás zajímá, zda se budují cyklostezky i jinde ve Zlínském 
kraji, tak ano, budují. Známá je cyklostezka kolem Baťova ka-
nálu, pro nás je však mnohem zajímavější, že se bude dát do-
jet poměrně bezpečně na kole z Horní Bečvy do Rožnova pod 
Radhoštěm, dále do Valašského Meziříčí a následně na Vsetín. 
Na Valašsku tak vznikne unikátní systém cyklostezek, který 
nemá v rámci ČR obdoby.

(Roman Kalabus)

Billboard u raťkovské lávky 
upozorňuje, že tudy prochází 

královna stezek Moravy

Výroba a prodej 
dřevěných briket
N o v ý  H r o z e n k o v  –  Č u b o v
Informace na telefonních číslech

777 767 222 nebo 605 913 312
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Aerobik 
maraton 
2009
V sobotu 14. listopadu se 
pod hlavičkou TJ Sokol Ka-
rolinka konal v sále místního 
Valašského národního diva-
dla již osmý ročník oblíbené-
ho Aerobik maratonu.

Troufám si říci, že za ta léta jsme nasbíra-
ly řadu zkušeností, díky kterým nabízíme 
zájemcům o tento sport – aerobik nejen 
kvalitní soutěž se špičkovými instruktory, 
ale také domáckou a přátelskou atmosfé-
ru, kterou podtrhuje krásné zázemí míst-
ního divadla. Svědčí o tom nejen vzrůs-
tající počet soutěžících, ale také to, že 
se k nám vyznavači aerobiku rádi vrací 
a to nejen z okolních měst a obcí, ale na-
příklad až z Ostravy. Na letošní maratón 
k nám dorazilo přes sedmdesát vyznava-
ček a vyznavačů aerobiku, kteří byli opět 
rozděleni do tří věkových skupin.
Dopoledne změřily své síly dívky v kate-
goriích mini (do 8 let) a junior (9 až 13 
let). Tu mladší, pod vedením vynikající 
instruktorky Renaty Sedlákové z Brna, 
ovládla Karolína Vlčková z Kelče před 
Terezou Krutilovou rovněž z Kelče a Ni-
kol Hožanskou z Valašského Meziříčí. 
Čtvrtou příčku obsadila Adéla Strandlová 
z Kelče a páté místo získala Natálie Mo-
niaková z Valašského Meziříčí.
Ve skupině junior, kterou vedla instruk-
torka Dagmar Dreslerová z Valašského 
Meziříčí, zvítězila Michaela Hermanová 

z Kelče, za ní pak skončily druhá Miro-
slava Škařupová z Loučky a třetí Moni-
ka Caisbergerová 
z Kelče.
Odpoledne už pa-
třil sál místního 
divadla hlavní kate-
gorii, kde na soutě-
žící čekaly čtyři ho-
dinové bloky, které 
dělily jen krátké 
pauzy na občerst-
vení. Naše pozvání 
i letos přijal oblíbe-
ný a renomovaný 
instruktor z Rožno-
va pod Radhoštěm 
Tomáš Vlček, milá 
a špičková instruk-
torka Renata Sed-
láková z Brna a Jarka Bašová z Valaš-
ského Meziříčí. Vítězkou tohoto těžkého 
klání se stala Michaela Králová z Ostravy. 
Za ní skončila Zdeňka Hermanová z Va-
lašského Meziříčí, třetí byla Daniela Králo-
vá z Ostravy, čtvrtou příčku obsadila 
Monika Vostárková z Rožnova pod 
Radhoštěm a pátou Petra Mánová 
z Valašského Meziříčí.
Dosud na jediném maratonu nechy-
běl dětský lékař pan doktor Zvěřina 
z Velkých Karlovic, který v aerobiku 
našel velkou zálibu a rok od roku je 
stále lepší. Letos se dokonce s leh-
kostí probojoval mezi prvních deset 
nejlepších.
Nad výkony soutěžících každoroč-
ně dohlíží odborná porota, složená 
z mých dobrých přátel a velice mi-
lých lidí, letitých instruktorů aerobi-
ku. Letos to byli Soňa Koňaříková z Ho-
vězí, Daniela Melicherová ze Vsetína, 
Vlasta Černochová a Jana Kalačová obě 
z Valašského Meziříčí a Renata Sedláko-
vá z Brna. Muže zastupovali Ing. Martin 
Klíma a Vlastimil Zubík.
Nedá mi to, ale musím vyjádřit svou lítost 
nad tím, že zájem místních občanů o tuto 

akci je téměř mizivý, 
letošního maratonu se 
zúčastnila pouze jedna 
mladá paní z Karolin-
ky, bohužel ale zájem 
o pohyb je velice malý 
nejen na této akci, ale 
i celkově. Máme snahu 
nabízet nejen ženám 
a dívkám kvalitní hodi-
ny aerobiku, ale bohu-
žel, tělocvičny mnoh-
dy zejí prázdnotou 
nebo jen velmi malým 
počtem zájemců, ač 
v okolních vesnicích tě-
locvičny téměř praskají 
ve švech.
Závěrem bych chtěla 
poděkovat paní Marii 
Chovanečkové, která 
nám mile poskytuje již 
zmiňované krásné zá-

zemí Valašského národního divadla a bez 
jejíž vstřícnosti bychom tuto akci nemohli 

uspořádat. Naše tělocvična k tomu totiž 
není přizpůsobena a bohužel, možnost 
získání nemalých finančních prostředků 
na její rekonstrukci byla pro nesouhlas 
některých členů naší jednoty promarněna.

Dále chci poděkovat místním podnika-
telům, za poskytnuté velice hodnotné 
ceny, které také naši soutěž činí velmi 
přitažlivou. Především PharmDr. Haně 
Ptáčkové – Lékárna v Karolince, Elektru 
Burda Karolinka, prodejně skla Helena 
Glass, paní Dagmar Tylčerové – účetní 
a ekonomické poradenství, doktoru Kar-
lu Zvěřinovi a v neposlední řadě městu 
Karolinka. Náš dík také patří panu Jiří-
mu Bůčkovi, který zajistil velmi důležité 
a kvalitní ozvučení na celé akci.
Speciálně já bych chtěla poděkovat hlav-
ně mé mamince Dagmar Tylčerové, která 
se mnou tuto akci každoročně organizu-
je a zhostila se nelehkého úkolu, neboť 
letošní maraton nejen moderovala, ale 
po celý den také dohlížela na jeho hladký 
průběh.
Jsem velmi hrdá na to, že si tato akce 
získala své příznivce, kteří se k nám 
rádi vrací v nemalém počtu. Přála bych 
i Vám zažít atmosféru, která vládne sá-
lem, rozzářená očička a radost ze sportu 
u čtyřletých holčiček a nadšení pro tento 
sport opravdu všech věkových skupin. 
Tímto Vás zvu a těším se na shledanou 
v příštím roce na již 9. ročníku Aerobik 
maratonu v Karolince.

(Alexandra Šinkmajerová, 
náčelnice TJ Sokol Karolinka)

Skupinka pěti nejlepších 
účastnic kategorie junior

Vítězky kategorie mini do osmi let 
s moderátorkou maratonu

Společné foto pětice nejlepších 
účastnic hlavní kategorie s instruktory
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Ohlédnutí 
za podzimem
Podzimní část sezóny 2009/2010 začala pro 
náš tým starších žáků FC Velké Karlovice – 
Karolinka ve vyšší soutěži velmi úspěšně. 
I když nás všichni protivníci podceňovali, 
dokázali jsme, že můžeme být rovnocenný-
mi soupeři. Svědčí o tom umístění v horní 
části tabulky. Po první půli sezóny jsme se 
umístili na pěkném třetím místě a dokonce 
jsme za sebou nechali tým 
Vsetína.

Během podzimní části nás ale po-
tkalo nepříjemné zranění naše-
ho obránce Lukáše Střeleckého, 
kterého musel nahradit po velkou 
část sezóny záložník Michal Po-
dešva. Ten se svého postu zhostil 
velice dobře a zraněného spoluhrá-
če zastoupil. Dále se do týmu vrátil 
z ročního hostování záložník Tomáš He-
ger, pro kterého bylo hostování v Sigmě Olomouc velkým pří-
nosem. Díky kolektivní hře se nám podařilo, že náš útočník Jan 
Frňka nastřílel 18 branek a vede tabulku střelců v celém kraj-
ském přeboru. Všichni hráči se velice snažili, i když  docházka 
na tréninky nebyla vždy stoprocentní. Jako trenér bych si přál, 
aby kluci nepodceňovali tréninkovou přípravu, protože na jaře 
budeme mít určitě co soupeřům vracet. Určitě se chceme udr-
žet v soutěži krajského přeboru na co nejlepší pozici. Přeji všem 
mým svěřencům hodně úspěchů a věřím, že se nám podaří co 
nejlepší umístění. 

Sestava hráčů: Adam Mynarčík, Lukáš Střelecký, Ondřej Blin-
ka, Bořek Randuch, Vilém Martinák, Francise Sibal, Jiří Heger, 
Jan Langer, Pavel Orság, Tomáš Heger, Marek Hruška, Jan 
Frňka, Marek Lušovský, Petr Dukát, Tomáš Jochec, Jan Mali-
ňák, Martin Pavelka a Vítězslav Jílek.

(Trenér starších žáků FC VKK Jaroslav Heger)

Zprávy 
šachového oddílu
Šachový oddíl Karolinka přihlásil do nové 
sezony 2009/10 celkem tři družstva. Druž-
stvo A hraje regionální přebor a po ode-
hrání čtyř kol si vede velmi dobře, když se 
ziskem sedmi bodů je na čtvrtém místě.

Družstvo B je složeno ze seniorů: Vladislav Bambušek, An-
tonín Rumánek , Jaroslav Kalvas,  Petr Vrábel , Eda Šustek, 
Václav Orság, Josef Michálek a Alan Helis. Hraje regionální 
soutěž.  Po třech kolech získalo 6 bodů za dvě vítězství 
a jednu porážku, skóre 8,5 bodu a drží páté místo. 
Družstvo C vedené zkušenými hráči Josefem Vráželem 
a Martinem Klímou je složeno z těchto žáků: Štěpán Morá-
vek, Josef Orság, Jakub Pekař, Pavel Valigura, Jan Pavel-
ka, David Dorotík a Lukáš Dorotík. Hraje taktéž regionální 
soutěž. Po třech kolech má šest bodů a ziskem 11 bodů drží 
třetí místo. Tyto výsledky všech družstev jsou velmi slibné 
a doufám, že v dalším průběhu soutěže budou v tomto tren-
du pokračovat.
Dále nám začal již III. ročník šachové Grand Prix školní 
mládeže čtyřčlenných družstev. V kategorii A (I. stupeň zá-
kladních škol) hraje celkem sedm družstev. Karolinku repre-
zentují tito žáci: Vojta Dalecký, Tomáš Zapalač, Aleš  Hollý, 
Marek Holiš, Dominik Bártek a Jiří Zvěřina. Družstva hra-
jí systémem každý s každým dvoukolově, celkově čtrnáct 
kol. Po odehrání deseti kol je družstvo Karolinky na šestém 
místě se ziskem 9,5 bodů. Tito žáci hrají takovouto soutěž 
poprvé a zatím sbírají zkušenosti, takže se budou určitě 
zlepšovat.

V kategorii B (II. Stupeň základních škol) startuje dvanáct 
družstev a Karolinku reprezentují tito žáci: Jakub Pekař, 
David Dorotík, Jan Pavelka, Josef Vrážel a Jan Gehr. Druž-
stva hrají rovněž systémem každý s každým jednokolově, 
celkem na dvanáct kol. Po odehrání osmi kol je Karolinka 
na 5. místě se ziskem 21 bodů. Doufám, že se v posledních 
kolech ještě zlepší, protože na druhé místo ztrácejí pouze 
3,5 bodu.

(za šachový oddíl 
Vladislav Bambušek)

Dominik Bártek 
při loňském ročníku šachové Grand Prix

jsme za sebou nechali tým 

Během podzimní části nás ale po-

dešva. Ten se svého postu zhostil 
velice dobře a zraněného spoluhrá-
če zastoupil. Dále se do týmu vrátil 
z ročního hostování záložník Tomáš He-

Nejmenší fotbalisté
Fotbalový klub FC Velké Karlovice – Karolinka rozběhl 
nové mládežnické družstvo, takzvanou předpřípravku pro 
děti ve věku pět až sedm let. Je vedena trenéry Josefem 
Vrábelem a Petrem Štulečkem. V zimních měsících se 
scházejí v tělocvičně Základní školy Karolinka jedenkrát 
týdně vždy v pátek od 15.30 hodin. Nejedná se jen o holou 
fotbalovou přípravu, ale tréninky jsou zaměřeny na celko-
vou všestrannou pohybovou přípravu dětí.

(FC VK+K)
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Úspěch Romana Ohryzka v Obřanech
Koncem září se v Brně Obřanech konal IV. ročník 
soutěže hasičské všestrannosti pod názvem Me-
moriál Josefa Hladila. Tato soutěž je jednou z vari-
ant TFA (toughest firefighter alive). Disciplíny TFA 
simulují činnost při zásahu a dokonale prověřují 
fyzickou zdatnost a všestrannost hasiče.

Této náročné soutěže se rovněž zúčastnila výprava stanovnických hasičů 
ve složení Roman Ohryzek, Stanislav Orság, Josef Pavlica, trenér Josef 
Řepka a členové výboru SDH Josef Koňařík a Miroslav Řepka. Stanov-
nické borce čekal nelehký úkol. Na trati dlouhé 110 metrů soutěžící v plné 
výstroji plnili náročné úkoly. Zapojení dvou kusů hadic B na PS12, přenos 
dvou košů se čtyřmi hadicemi B, zdolaní překážky plazením, vyproštění 
80 kilogramů těžké figuríny z havarovaného osobního automobilu a její 
přenesení na vytýčené místo. Další disciplinou byl tzv. hammer box, kde 
hasič bojoval s 60 kilogramů těžkou ocelovou kulatinou, kterou musel po-
moci desetikilového kladiva posunout v dráze o délce 100 centimetrů. 
Poslední disciplínou, která čekala již na dosti vyčerpaného hasiče, bylo 
dopravit zavodněnou hadici C do cíle. 

V konkurenci 50 závodníků stanovničtí hasiči opět dokázali, že v těchto 
disciplínách patří k jedněm  z nejlepších. Skvělý výkon Romana Ohryzka 
překonal jen trojnásobný vítěz této soutěže Tomáš Máca z Brna Slatiny. 
Rovněž další dva závodníci nezklamali. Stanislav Orság obsadil osmé 
místo ve své kategorii a Josef Pavlica 30. místo. V součtu umístění jednot-
livých závodníků byla stanovnická výprava třetí nejúspěšnější.

(Josef Řepka)

Jiří Orság světový
Možná to ještě někteří naši čtenáři neví, ale místní TJ 
Sokol má ve svých řadách mladého a velmi talentované-
ho vzpěrače Jiřího Orsága ze Stanovnice. Členem naší 
jednoty je od roku 2002 a každý rok dosahoval ve svých 
váhových kategoriích výborných výsledků. Například 
letos na jaře na Mistrovství Evropy juniorů ve Švédsku 
dosáhl na druhé místo.

Vrcholem sezony ovšem bylo mistrovství světa dospělých, konané ve dnech 20. 
až 29. listopadu v hlavním městě Korey Soulu. Zúčastnilo se ho přes 400 spor-
tovců z 57 zemí, naši republiku zastupovalo celkem 5 reprezentantů a jedním 
z nich byl právě Jiří Orság.
Poslední den šampionátu, kdy byla na programu supertěžká kategorie nad 
105 kg, dosáhl Jiří v trhu výkonu 170 kg a v nadhozu 218 kg, což znamenalo 
první místo v B skupině a ve finále celkově fantastické osmé místo. Toto umístě-
ní je nejkvalitnějším výkonem českého závodníka na světové seniorské soutěži 
za posledních 15 let.

Za vedení TJ Sokol Karolinka Jiřímu srdečně blahopřejeme a přejeme hod-
ně sportovních úspěchů i v dalších letech.

(Dagmar Tylčerová)

Roman Ohryzek 
po slavnostním vyhlášení výsledků soutěže
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Omluva sponzorům
Součástí článku v minulém čísle o cyklistickém 
závodě Zavolej mi do klubu bylo poděkování 
sponzorům této akce, spojené se zveřejněním 
jejich grafi ckých označení. Tiskovou chybou se 
stalo, že se mezi logy neobjevily společnosti 
Elektro Burda Karolinka, Kosmetický salon Ema 
a Drogerie Jana Holišová. Těmto sponzorům se 
omlouváme.

(redakce)

Vandalové 
stále nezahálejí
Ani toto číslo Zpravodaje se neobejde bez pří-
spěvků, kterými nás pravidelně v našem městě 
zásobují vandalové. Tentokrát si vzali na paškál 
označení stanovnické vlakové zastávky, které, 
když už se jim ho nepodařilo zcela vyvrátit, tak jej 
alespoň ohnuli.

Druhým terčem se stal trojdílný skleněný monu-
ment na Radničním náměstí, jehož jednu část se 
vandalům podařilo ulomit. Naštěstí se skleněný 
odlitek nerozbil, a mohl být po přilepení nosné 
části opět instalován na místo. Vzhledem ke sku-
tečnosti, že je na několika místech lehce rozpras-
kaný však hrozí, že při zimních mrazech dojde 
k jeho nenávratnému poškození.

(redakce)

Vandalům vadí i označení 
na Stanovnické vlakové zastávce

Ani skleněný monument 
na Radničním náměstí 

neunikl pozornosti vandalů

Měření termovizí
Úniky tepla, tepelné izolace a netěs-
nosti ve všech typech objektů (ro-
dinné domy, panelové domy, hotely, 
průmyslové objekty apod.). 

Měření elektrické instalace v jednotlivých bytech pane-
lových domů jako prevence proti případnému zahoření, 
vzniku požáru a následnému ohrožení obyvatel v celém 
domě.

V elektrotechnice, energetice, strojírenství, topenářství a 
všude tam, kde je potřebná a žádoucí tepelná diagnosti-
ka součástí.

Podrobnosti na www.mereni-termovizi.cz, 

mobil 777 229 779.   
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Redakce Karolinského zpravodaje 

přeje všem svým čtenářům a 
dopisovatelům příjemné prožití 
svátků vánočních a mnoho štěstí, 

zdraví a úspěchů v novém roce 2010. 

Zároveň upozorňujeme všechny, 
kteří by chtěli jakkoliv přispět 

do našeho čtvrtletníku, že uzávěrka 
prvního čísla příštího roku 

je 12. března 2010.


