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N A Š E  M Ě S T O  N A  V A L A Š S K U

Město Karolinka od května rozšířilo 
svoje družební kontakty a nově navázalo 
již druhou partnerskou spolupráci, tento-
kráte se slovenským městem Bytčou. 

Dne 5. května delegace města Karolin-
ky vedená starostkou Marií Chovanečko-
vou a místostarosty Bohumilem Rožnov-
jákem a Mgr. Bohumilou Václavíkovou se 
setkala s představiteli města Bytče – pri-
mátorem Miroslavem Minarčíkem a jeho 
zástupcem MUDr. Vladimírem Tvrdým.

Hlavním cílem návštěvy bylo pode-
psání smlouvy mezi městem Karolinka 
a městem Bytča. Slavnostní akt se usku-

tečnil v obřadní síni Městského úřadu 
v Bytči. Výměna podepsaných partner-
ských smluv byla završena předáním 
symbolických darů v podobě spojených 
váz se znaky měst. Nechyběl ani slavnost-
ní přípitek na úspěšnou spolupráci obou 
měst, poté následoval slavnostní oběd 
a prohlídka Sobášného paláce.

Předmětem smlouvy o partnerské spo-
lupráci je navázání a rozvíjení kontaktů 
v oblastech kultury, sportu, školství, slu-
žeb atd. Rovněž si představitelé partner-
ských měst budou vzájemně vyměňovat 
zkušenosti a informace z oblasti veřejné 
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podepsání partnerské smlouvy mezi městy karolinkou a Bytčou

neJStarŠí OBČanka
karOLinky OSLaViLa

99 Let
Úctyhodných devadesát devět let 

v měsíci květnu oslavila nejstarší 
obyvatelka města Karolinky, paní 
Isabela Sabellová. 

Na tento významný den paní Sa-
bellové nezapomnělo ani vedení 
města Karolinky, které ji navštívilo 
v „Domově pro seniory“ v Karolin-
ce. Osobní gratulace spolu s kyticí, 
blahopřáním a dárkovým košem za 
vedení města předali starostka Marie 
Chovanečková a místostarosta Bo-
humil Rožnovják. Také my se připo-
jujeme ke gratulacím a přejeme paní 
Sabellové vše nejlepší.

správy a činnosti orgánů měst, dále si 
budou předávat informace o nejdůležitěj-
ších oblastech života měst s cílem rozvoje 
další spolupráce. Partnerská města budou 
také podporovat výměnu občanů, zejmé-
na mládeže, jejichž činnost bude stimulo-
vat přátelskou spolupráci mezi obyvateli, 
školami, kulturními, sportovními a další-
mi organizacemi těchto měst.

Mgr. Bohumila Václavíková
2. místostarostka

Zástupci měst při podpisu
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Sloučení MŠ do zŠ karolinka
Vážení spoluobčané, ráda bych Vás in-

formovala o projektu sloučení MŠ do ZŠ 
Karolinka. Již šestým rokem se potýkáme 
s malou kapacitou stávající MŠ, kdy sou-
časná kapacita je 46 míst, avšak každo-
roční potřeba je okolo 15 – 20 dětí, které 
nejsou umístěny do MŠ. Je nutné, aby-

chom zajistili  mladým lidem tuto službu, 
protože spousta mladých rodin vyjíždí za 
prací mimo Karolinku. Bohužel máme 
v Karolince  málo pracovních míst, ale to 
je problém celonárodní. Je zde i spousta 
maminek, které jsou na mateřské dovo-
lené a které potřebují, aby se děti okolo 
třetího roku věku začlenily do kolektivu, 
a tak, jak říkají odborníci, maminka má 
mít právo alespoň tři hodiny denně si od 
dítěte odpočinout, aby načerpala sil, a pak 
nadále sluníčkovou lásku mohla dítěti 
předat. I když se snaží maminka  sebeví-
ce, kolektiv dětí nikdy nenahradí. Proto 
jsme se postavili k tomuto problému če-
lem. Nelze nadále pro další roky věřit, že 
se najde nějaká dotace na opravu stávající 
školky, a to v podobě zateplení a výměny 
oken, ale především nám to nepomůže 
vyřešit daný problém, navýšení  kapacity 
školky tak, aby rodiče nemuseli rozvážet 
děti do okolních školek, což je především 
náročné časově, ale i finančně.

Proto jsme přistoupili k danému řešení 
tohoto spojení. Jednak ZŠ je stavěna na 
kapacitu 400 dětí, v současné době jich 
máme 192, na základě průzkumu porod-
nosti nám v roce 2013 naroste počet dětí 
do první třídy na 32, jinak je to průměr  
20 až 23 dětí.

Mateřská školka by se umístila do levé-
ho křídla ZŠ do 1. patra, kde je samostatný 
vchod společný pouze se ZUŠ. Vytvořily 
by se tři plnohodnotné třídy po 24 dětech 
včetně zázemí. Strava by byla zajišťována 
v kuchyni ZŠ, kde je kapacita dostačující 
a kuchyň je nově zrenovována. Budova 
ZŠ je zateplena, jsou vyměněna okna, což 
se týká i patra pro vytvoření MŠ.  

Ano chápu, že je to velká změna jed-
nak pro MŠ, ale i ZŠ, protože MŠ funguje 
na svém místě již 40 let a ZŠ letos slavila 
30 let své existence.

Byla bych ale velmi ráda, kdybychom 
se na  danou věc podívali i z druhé strany. 
Místo v stávající školce je problematické  
rozšířit, protože z pravé strany je výro-
ba skla, z levé strany je prodán pozemek 
soukromému subjektu až po stávající pří-
stupový chodník do MŠ. Postavili jsme se 
k potřebě rodičů řešit daný problém  ope-
rativně. Nikomu nebudu slibova, že třeba 
možná za rok vyjde program na dotaci 
přestavby MŠ či přístavby. Z množství 
institucí, s nimiž jsem se kontaktovala, je 
zřejmé, že  bohužel nevyjde žádná finanč-
ní podpora.  Veškeré projekty jsou na tyto 
aktivity vyčerpány a čeká se do roku 2013, 
kdy je pouze dokončování vyúčtování 
stávajících projektů. Co bude, nikdo neví, 
jak to pak bude s projekty.

Vycházíme i z dané ekonomické situace 
a z fakt. V říjnu loňského roku byl minu-
lým vedením zpracován projekt přístavby 
jedné třídy do stávající MŠ ing. Vavricou  
v hodnotě 8 miliónů korun, k tomu by se 
musela připočítat oprava školky, a to – 
výměna oken, zateplení budovy, oprava 
střechy,  minimálně v objemu 6 miliónů, 
takže celkový objem finančních prostřed-
ků by činil 14 miliónů Kč. 

V ZŠ, jak jsem se zmiňovala, je budo-
va zateplena, okna vyměněna, takže pře-
stavba pro vytvoření plnohodnotných  tří 
tříd je okolo 5 miliónů + oplocení nového 
hřiště na pozemku u ZŠ, tj. do 6,5 mil. Kč.

Z jedné třetiny celkového objemu má-
me peníze pokryty, zbytek půjde z vlast-
ního rozpočtu města, kdy jsme odsunuli 
opravu cesty na příští rok, abychom moh-
li přednostně zajistit tuto akci. Výhodou 
je stravování v nově zrekonstruované jí-
delně ZŠ, dále děti budou mít možnost 
využívat tělocvičny, venkovního hřiště, 
sálu ZUŠ a odborných tříd aj. výhod, kte-

ré skýtá celý areál. Naopak úvahou pře-
stěhování knihovny do jiných  prostor, 
získá ZŠ  pro realizaci odborných učeben 
další možnosti.

Nutno ještě dodat, že v opravené bu-
dově základní školy budou na jeden pro-
voz fungovat všechny tři organizace, tedy 
základní škola, mateřská škola a základní 
umělecká škola, což je samotná úspo-
ra finančních prostředků. Je nutná ještě 
oprava střechy na základní škole, což je 
důležitá  investice do budoucna, jelikož se  
stávající povrchová krytina rozpadá. 

V pátek 24. června 2011 se uskuteční 
výběrové řízení na realizaci firmy, s pra-
cemi má být započato tak, aby se veškeré 
práce stihly do 1. září 2011. 

Jsme si vědomi, že se jedná o velkou 
změnu jak v systému mateřské školy, kte-
rý tady čtyřicet let fungoval, tak v systé-
mu základní školy, který tu fungoval tři-
cet let. Byla bych moc ráda, abychom si 
každý uvědomili, že pokud nebudou mít 
mladé rodiny zajištěny své děti, nebudou 
moci vyjíždět za prací, protože u nás jim 
ji nemůžeme nabídnout, tak se nám rodi-
ny budou vystěhovávat. 

Dalším faktem je, že vzhledem k dané 
finanční situaci u nás i ve světě si na ro-
vinu musíme říci, že peněz určitě nebude 
do rozpočtu přibývat, ale spíše naopak 
a je velký tlak na města a obce, aby si za-
čaly spoustu věcí financovat samy.

Dalším důvodem sloučení škol je i fakt, 
že máme platit ještě úvěry z akcí realizo-
vaných minulým vedením a fakt, že nám 
minulé vedení bohužel k našemu nástupu 
nenechalo žádnou finanční rezervu a na-
ším nástupem k 15. listopadu 2010 jsme  
ukončovali běžný rok k 31. prosinci 2011 
se stavem na běžném účtu 160 473,43 
a rezervě na  bú ve výši 1 251 753,73 Kč.

Střípky z radnice
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Úvěry ke splácení:
1. Zateplení ZŠ Karolinka
Město Karolinka úvěr  5 340 339,00 Kč 
/k 31. květnu 2011 zbývá  4 715 339,00/   
měsíční splátka 125 000,00 Kč
Dotace od SFŽP Praha ve výši 
5 121 508,00 Kč

2. Regenerace pan. sídliště Obora
Město Karolinka 6 000 000,00 Kč 
/k 31. květnu 2011 zbývá 2 650 000,00/ 
měsíční splátka 50 000,00 Kč

3. Chodníky 
    „Karolinka – městem všech“ 
Město Karolinka úvěr 4 280 369,00 Kč  
/k 31. květnu 2011 zbývá  622 869,00/
měsíční splátka 47 500,00 Kč

realizace projektu 
zastávek

V současné době se projekt realizuje 
s  firmou TM stav Vsetín, která vyhrála 
výběrové řízení. Rekonstrukce autobuso-
vých zastávek, která má být dokončena 
v měsíci červenci mimo tří zastávek (jed-
na vlaková, dvě zastávky na „Bzové“), tyto 
budou realizovány příští rok v návaznosti 
na výstavbu nového mostu na „Bzové“.

Plně chápeme, že došlo k citové zále-
žitosti, jelikož se zbouraly původní za-
stávky, které byly s námi takovou dobu, 
bohužel potřebovaly nutně opravu, ale 
především se přistoupilo k tomu, že se 
udělal jeden styl zastávek a doplnily se 
především zastávky ve směru Velké Kar-
lovice. 

Projekt v celkové hodnotě 2 238 729,00 
Kč (75% je hrazeno z ROP) zbytek z roz-
počtu města a projektová dokumentace 
ve výši 102 720,00 Kč.

Na opravu mostu na „Bzovém“ bude 
nutno dopojit ještě asi v úseku 300 me-
trů cyklostezku, která byla nyní ukonče-
na u lávky u domova důchodců, jelikož 
je velmi nebezpečné v daném úseku se 
pohybovat jak s dětmi, tak na bruslích po 
frekventované hlavní cestě.

              
Otevření psychiatrické 
ambulance

Od měsíce srpna bude ve zdravotním 
středisku otevřena psychiatrická ambu-
lance MUDr. Františka Chudárka, který 
k nám bude dojíždět z Valašského Mezi-
říčí, a to vždy v úterý v odpoledních ho-
dinách. K návštěvám se můžete objednat 
telefonicky na čísle 773 873 573.

Otevření ordinace dětského
lékaře ve zdravotnickém 
zařízení v přízemí

Vzhledem k tomu, že u nás chybí dět-
ský lékař a není možné, aby v současné 
době nastoupil pro Karolinku  jako samo-
statný obvod lékař, velmi jsem přivítala 
ochotu paní MUDr. Marie Kozlovské, 
kdy bychom se společně pokusili propojit 
ordinace s Velkými Karlovicemi, a takto 
se předpřipravil obvod v zajištění služby 
pro další generace dětským lékařem. Po-
kud by byl dostačující počet pacientů, do 
budoucna by se mohl v Karolince otevřít 
samostatný obvod, ale to vše záleží na po-
čtu registrovaných pacientů.

Od 1. srpna 2011  by se prováděl zápis 
pacientů – pacienti se mohou osobně při-
jít zapsat, převod dokumentace si zařídí 
již dětské středisko. Od 1. září 2011 by se 
prováděla registrace.

Ordinační hodiny      
Pondělí a středa  11:00 – 13:00 hodin
Pátek                       8:30 – 11:00 hodin
Samozřejmě i ošetření v období zápisu 

i registrace je zajištěno. 

Podrobné informace o registraci na tel. 
čísle 571 444 036.

kontrola provedená 
na sběrném dvoře

Dne 17. 5. 2011 byla provedena kon-
trola na Sběrném dvoře Karolinka. Při 
kontrole nebyly zjištěny žádné závady 
ani nedostatky. Bylo zjištěno, že všechny 
smluvně sjednané povinnosti jsou dodr-
žovány a občanům je umožněno bezplat-
ně odevzdávat elektrospotřebiče ke zpět-
nému odběru. Vedení města Karolinky by 
chtělo touto cestou poděkovat všem, kteří 
se na provozu Sběrného dvora Karolinka 
podílí.
nové vedení Městského 
bytového podniku karolinka 
Od 1. června 2011 byl jmenován nový 
ředitel Městského bytového podniku 
Karolinka pan Jaroslav Valián. Doposud 
vykonával tuto funkci pan Otakar Šigut, 
který Městský bytový podnik opouští. 
Proto bychom mu chtěli touto cestou po-
děkovat za jeho dosavadní práci, kterou 
pro Město Karolinka odvedl a popřát mu 
hodně štěstí a úspěchů do života. 

MěStSká knihOVna 
infOrMuJe

Milí čtenáři a návštěvníci naší knihovny, dovoluji si Vás upozornit na změnu 
půjčovní doby. 

Doufám, že ta změna bude příjemná, jedná se totiž o její rozšíření. Takže od 1. červ-
na 2011 si můžete přijít půjčit knihu či časopis nebo si zabrouzdat na internetu (který 
je už taky zcela zdarma), v tuto dobu. 

Pondělí 12-17         Středa 9-11, 12-17          Pátek 12-17
Daniela Bártková, knihovnice
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Ve středu 1. června 2011 jsme se šli podívat na výstavu ilustrací Petra Herolda, 
která se konala v zasedací místnosti MěÚ Karolinka.

Výstava očima osmáků
Obrázky Petra Herolda byly vtipné, pů-

sobily optimisticky a často mě rozesmály. 
Každá ilustrace byla úplně jiná, jako by 
je nemaloval tentýž člověk, přestože byly 
všechny od jednoho autora.

Tereza Lakomá

Nejvíce se mi líbily ilustrace k baladám 
básnické sbírky Kytice. 

Adéla Havlišová

Líbí se mi jednoduchá kresebná linie 
a srozumitelnost obrázků.

Honza Blinka

Konečně se dovídáme něco o historii, 
díky obrázkům a vtipům.

Dominik Jochec

Obrázky oživlé české dějiny na mne 
působily zajímavě, takovou učebnici bych 
chtěla.

Klára Chrástecká

OtřeSné děJiny ČeSkých zeMí

Žáci ZŠ s Petrem Heroldem

Petr Herold je výtvarník a herec, pochází z Prahy. Vystřídal mnoho profesí. Grafic-
ky upravoval tiskoviny, ilustroval knihy, pracoval v reklamní agentuře. 

Na výstavě jsme si prohlédli ilustrace ke knihám: Otřesné dějiny českých zemí, Kru-
tí vládci a jejich manželky, Pyskatí Habsburkové. Tereza Lakomá

SVateBní OBřady
Úředně stanovenou dobou pro vykonávání svatebních obřadů je každá sudá 

sobota. Oficiálním místem pro uzavření manželství je pěkná obřadní síň přímo 
v budově MěÚ. 

Manželství však mohou být uzavírána na dalších místech katastru města Karolinky, 
tedy zejména ve Zvonici na Soláni a hotelu Soláň. 

Zvonice patří nejenom k nejnavštěvovanějším objektům Soláně, ale je i oblíbeným 
místem pro pořádání svatebních obřadů. Během roku 2010 jsme zde uzavřeli kolem 
45 sňatků. Snoubenci z širokého okolí (Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziřičí, 
Olomouc, Ostrava atd.) si chtějí říct své „ANO“ právě zde ve Zvonici na Soláni, zva-
ném též valašským Olympem. Mgr. Bohumila Václavíková

Svatební obřad u Karlovjanek

Obřadní síň Karolinka

Zvonice Soláň
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pietní akt u paMátníku 
na JaSeníkOVé

Při příležitosti osvobození Karolinky se konal 2. května 2011 vzpomínkový 
akt na oběti z druhé světové války u památníku na Jaseníkové. 

V tomto článku si krátce připomene-
me, proč je památník obětí právě na Ja-
seníkové: „Pro obyvatele pasek na Jasení-
kové byl tragickým dnem 5. leden 1945, 
kdy příslušníci oddílu SS pro zvláštní ur-
čení z Rožnova pod Radhoštěm a němečtí 
financi obklíčili domek čp. 753, ve chvíli, 
kdy se tam zdržoval partyzán Pavel Bita-
la. Příslušníci SS zastřelili majitele domku 
83letého Jana Orsága, jeho syna Bohuslava 
Orsága a postřelili Marii Orságovou, která 
se pokusila z domku uniknout, a později 
v nemocnici ve Vsetíně zranění podlehla. 
Syn Marie Orságové, partyzán Pavel Bita-

la, z obklíčeného domku uprchl, přičemž 
zastřelil dva německé příslušníky. Prázdný 
domek Němci zapálili. Lesní dělníci, kteří 
pracovali v nedalekém lese, byli i s hajným 
Josefem Leskovjanem zatčeni a odvezeni 
do Rožnova, kde byli po 8 dnů vyšetřováni 
příslušníky SS pro podezření, že napomoh-
li Pavlu Bitalovi k útěku. Hajný Leskovjan 
(*2. 3. 1900 +10. 9. 1969), který skutečně 
partyzánům a osobám pronásledovaným 
gestapem pomáhal, byl potom sledován… 
- Německá okupace 1939–1945 Ladislav 
Baletka 1998.

(redakce)

Setkání na ztracenci
Při příležitosti 66. výročí ukončení 

druhé světové války a uctění památky 
obětí osvobozeneckých bojů v prosto-
ru Javorníků se jako každoročně i letos 
konalo u památníku Tří křížů setkání 
na Ztracenci. 

Akce proběhla v neděli 15. května 
2011. I navzdory posmutnělému počasí se 
setkání zúčastnili hosté ze širokého oko-
lí, především zástupci jednotlivých obcí, 
příslušníci armády a hasičských jednotek. 
Celé setkání stejně jako každý rok inicio-
val a organizoval Okresní výbor Českého 
svazu bojovníků za svobodu.

(redakce)

Redakce čtvRtletníku
„kaRolinka – město v sRdci 

valašských kopců“ 
přeje všem svým čtenářům 

příjemné prožití 
letních dovolených 

ať už doma, nebo v zahraničí. 

Zároveň upozorňujeme 
všechny stálé 

i potencionální dopisovatele,
že uzávěrka příštího čísla 

je 9. září 2011.

Památník na Jaseníkové

Starostka Karolinky klade květiny k památníku

Kladení věnců u památníku
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Naše město začalo s touto novinkou 
možnost třídit vysloužilé spotřebiče 
v březnu loňského roku. Nyní můžeme 
přesně vyčíslit kolik elektrické energie, 
ropy, primárních surovin a vody jsme 
díky tomu ušetřili životnímu prostředí, 
stejně jako o kolik jsme snížili produkci 
skleníkových plynů nebo nebezpečného 
odpadu. Informace nám poskytla analý-
za neziskové společnosti ASEKOL, která 
pro nás zajišťuje sběr a recyklaci občany 
tříděných elektrozařízení. 

Zpětný odběr a recyklace jedné televi-
ze uspoří tolik energie, kolik spotřebuje 
žárovka za 4 měsíce nepřetržitého svícení, 
spotřebu ropy osobního automobilu za 
22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpad-
ní vody z deseti sprchování. Tato zjištění 
přinesla analýza dopadu sběru a recykla-
ce televizí a monitorů na životní prostře-
dí, jejíž zpracování iniciovala společnost 
ASEKOL. 

Výsledek studie jednoznačně prokázal, 
že zpětný odběr elektrozařízení je pro ži-
votní prostředí přínosný. Studie posou-
dila systém zpětného odběru televizorů 
a počítačových monitorů. Hodnotila 
jejich sběr, dopravu a zpracování až do 
okamžiku finální recyklace jednotlivých 
frakcí vyřazených spotřebičů do nového 
produktu nebo k jejich konečnému zne-

MěStSký BytOVý pOdnik karOLinka

škodnění. Pro každou frakci byly vyčísle-
ny dopady na životní prostředí. Výsledky 
studie byly prezentovány jako spotřeba 
energie, surovin, emise do ovzduší, voda 
a produkce odpadu. 

,,Z Certifikátu Enviromentálního vy-
účtování společnosti ASEKOL vyplývá, že 
občané našeho města  za  období od břez-
na 2010 do března 2011 vytřídili 70 te-
levizí a 39 monitorů. Tím jsme uspořili 
16 kWh elektřiny, 322 litrů ropy, 81 676 
litrů vody a 734 tun primárních surovin. 
Navíc jsme snížili emise skleníkových 
plynů o 4 tuny CO2 a produkci nebezpeč-
ných odpadů o 16 tun. 

Když si uvědomíme, že například osob-
ní automobil vyprodukuje za rok provozu 
2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyř-
členná domácnost průměrně ročně spo-
třebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou 
to impozantní čísla. Přestože studie byla 
zaměřena pouze na televize a monitory, 
přínos pro životní prostředí představuje 
recyklace všech ostatních druhů starých 
spotřebičů. Dík si zaslouží všichni, kteří 
nejen elektroodpad, ale i o ostatní pří-

kladně objemný či nebezpečný odpad 
nevyhazují do popelnic nebo dokonce do 
přírody, ale nosí jej k nám do Sběrného 
dvora v Karolince.

Jsme zde pro Vás v provozní dobu kaž-
dý lichý pátek od 8.00 hod. do 16.00 hod. 
a poslední sobotu v měsíci od 8.00 hod. 
do 12.00 hod.

Důjková  Pavlína, referent MBP Karolina

Milí čtenáři,
chtěla bych Vás seznámit s výsledky, kterých jsme dosáhli díky zodpovědným 

občanům, kdy naše město Karolinka ušetřilo životnímu prostředí řadu surovin. 
Za dobu trvání Sběrného střediska odpadů Karolinka občané odevzdali k recyk-
laci 70 televizí a 39 počítačových monitorů. 

Součástí rozboru (krácený rozbor pod-
le Vyhl. 252/20 Sb.) je konzultace k vý-
sledkům, případně doporučení, jak zajistit 
pitnou vodu, nebo jak vyřešit nejběžnější 
problémy v její kvalitě.

Co je potřeba udělat?
Zavolat (Pondělí-Pátek 6.30-14.30 hod.) 

na číslo: 571 414 363 nebo 731 822 311 

infOrMace - rOzBOr pitné VOdy
Laboratoř Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. je akreditovaná laboratoř s pů-

sobností v regionu Valašska se zkušenostmi s rozbory vod. Nabízí všem obča-
nům, kteří nejsou připojeni na veřejný vodovod a používají nebo se chystají pou-
žívat vodu z vlastní studny, vrtu nebo kolaudují, KONTROLu KVaLITy PITNé 
VOdy Ze STudNy NebO VRTu.

a objednat odběr vzorku. Uveďte příjme-
ní, jméno, adresu, telefon a místo odbě-
ru.  

Odběr lze zajistit dvěma způsoby:
1) vzorkařem laboratoře, který přije-

de na místo a vzorek odebere (doporuče-
no u rozboru pro kolaudace a pro úřady)

2) osobně  -  po vyzvednutí vzorkovnic 

v laboratoři odeberete vzorek sami (slou-
ží jako informace o kvalitě vody)

Vše ostatní už pro Vás zajistí labo-
ratoř (analýzy, výsledky, protokol, příp. 
konzultaci).

Nabízíme rovněž rozbory odpadních 
a jiných typů vod podle Vašich požadav-
ků. 

Kontaktujte nás.
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., 

Centrální laboratoř, Jiráskova 1089, Vse-
tín, tel.: 571 414 363, 731 822 311, vaclav.
janik@vakvs.cz 

Pracovník Městského bytového podniku Karolinka



ká města. Na jeho úrovni se podílíme získáváním progresivní 
výukové techniky. K první učebně vybavené interaktivní tabulí 
mohou v brzké době přibýt další čtyři. Z prostředků příslušných 
fondů EU je ovšem získáme pouze tehdy, vypracují-li a odučí 
naši pracovníci stovky hodin podle nároků stanovených Bru-
selem. 

Po letech činnosti se dočkala částečné modernizace také škol-
ní kuchyně a podzim 2010 přinesl škole další potřebné úpravy: 
výměnu oken a zateplení. Po několika týdnech komplikací s vy-
pínáním elektřiny (výměna stožárů vysokého napětí v obci) se 
zase učilo v rachotu a prachu více než dva měsíce. Pokolikáté 
už? 

Na nějaké oslavy tak nebylo ani pomyšlení. Rozhodli jsme 
se, že je uskutečníme až na jaře.  Ostatně všechny stavební prá-
ce musely ještě pokračovat, když je v prosinci přerušily mráz 
a sníh. Oslava třicetin prostě proběhne o rok později. 

A teď je konečně škola jako z cukru. Nastal prostor pochlubit 
se široké veřejnosti. A tak se začalo vymýšlet, plánovat, tvořit, 
objednávat, nacvičovat a nakonec pilovat vše, čím pozvané pře-
kvapit a potěšit. A když bylo vše včetně suvenýrů připraveno, 
mohla sláva vypuknout.

V pátek 20. května 2011 si od 14 do 16 hodin směli návštěv-
níci v doprovodu žáků popřípadě učitelů školu prohlédnout. 
Dřívější kolegové měli samozřejmě zájem zejména o místnosti, 
v nichž kdysi působili. Od 17 hodin už zaplněný sál ZUŠ oče-
kával zahájení dětského programu. Ředitel školy Petr Šrámek 
přivítal všechny hosty a v krátkém projevu připomenul stěžejní 
data. 
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Počátkem srpna 1978 předčasně skončily prázdniny pro nově 
se formující učitelský sbor. Úřední dopis je svolal do nově do-
končené budovy a začaly práce s úklidem, nošením nábytku, 
pokládáním koberců a dalšími úkony, které musely být prove-
deny, aby v pondělí 1. září 1980 tady mohlo začít vyučování. 

Podařilo se. Cestování autobusem do sousedního Nové-
ho Hrozenkova žákům 2. stupně skončilo. A za několik týdnů 
skončí 31. školní rok v této budově…

Není to tak úplně pravda. Za uplynulá léta se škola změnila 
tak, že mnozí z těch, kdo se v pátek 20. května přišli do školy po-
dívat, a nemuselo to být až po třiceti letech, školu nepoznávali. 

Časté zatékání a nákladné opravy rovné střechy vyústily ve 
vybudování druhého patra a valbové střechy. Pamětníci mohou 
vyprávět, kolik nádob jsme měli rozestavěno po třídách, aby-
chom se při výuce nebrodili vodou, a to jak před stavbou, tak 
ještě více při ní. 

S další finanční podporou zde za plného provozu vznikly dva 
sály a učebny pro Základní uměleckou školu, moderní poslu-
chárny pro výuku fyziky, chemie, přírodopisu a výpočetní tech-
niky, školní družina, u schodiště s výtahem pro bezbariérový 
přístup do vyšších podlaží postavili výtah, který vás přiveze do 
městské knihovny.  Takové centrum vzdělávání nemají ani vel-

ŠkOLa SLaViLa 30 Let
Když začala v roce 1978 výstavba budovy úplné základní 

školy v Karolince na místě ovocného sadu, asi ani tehdejší 
představitelé místního národního výboru netušili, k čemu 
všemu položili základy. ale začněme popořádku. 

„Prvňáci“ a jejich pohádka „O budce“

„Druháci“ v pohádce „O koblížkovi“

Velmi se líbily country tance v podání děvčat 4. třídy

„Sedmička ze sedmičky“- to byl krásný zážitek
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Minutou ticha jsme uctili památku pracovníků, kteří už náš 
svět bohužel opustili. A po zazvonění symbolickým zvoncem 
mohly děti na pódiu předvést, čemu všemu jsou schopny se za 
dobrého vedení naučit. 

Od prvňáčků až po deváťáky se představili všichni, ať už jako 
účinkující nebo jako technický personál. Tleskali jsme drama-
tizacím pohádek o budce i o koblížkovi v podání 1. a 2. třídy, 
vystoupil úspěšný reprezentant v recitaci prvňák(!) Jan Zvěři-
na, kterému sekundovali třeťáci s pásmem básniček a písniček 

o jaru. Zaujaly a roztleskaly dva rozdílné country tance v pro-
vedení čtvrté třídy. Početné publikum rozesmála tančící parta 
„uklízeček“ z 5. třídy s jejich „impresáriem“ Vojtou Daleckým. 
Ten se pustil do křížku i s uvádějící Kristýnou Orságovou. Sa-
mozřejmě plánovaně. Dále už se sama na pódium raději ne-
pouštěla a nové výstupy uváděla společně s Adamem Kokášem. 
A úspěšně. Dívčí projev byl záměrně mírně exaltovaný, aby jej 
chlapecký part svou ležérností dobře doplňoval.  

Následné vystoupení bylo navíc naučné. Nebo jste úplně 
všichni věděli, co jsou to limeriky? Že se jedná o kratičké vtipné 
veršovánky, vysvětlili a předvedli šesťáci se sedmáky. Pak se na 
jevišti objevil Schumacher  v reklamním shotu a hip-hopovým 
tancem jej oslavili osmáci. Zklidnění přinesla hudební skupina 
žáků sedmé třídy. Žádný playback! Sólem na kytaru vynikl Pa-
trik Greguš, hlas z obecenstva ocenil bubeníka Tomáše Jochce, 
ale úspěch kapely by nebyl kompletní bez Ivany Kopcové, Ivy 
Píškové, Heleny Frydrychové, Barbory Matyščákové a Kristýny 
Martincové. Největší ohlas zaznamenal hit Katapultu „Hlupák 
váhá“. Ani chvilku neváhali deváťáci v dalším čísle. „Manželský“ 
dialog  Veroniky Urbanové s Ondrou Blinkou byl docela adrena-

linovou ukázkou manželské hádky. Oba byli velmi přesvědčiví. 
Kdyby tak tyhle situace nastávaly jen na divadle a pro pobavení!  
Aby se nám v sále natrvalo nezkrátily žíly, vystoupila v návodné 
hip-hopové „rozcvičce“ děvčata z osmičky. Až po čase uslyšíme 
z rádia tento druh muziky, budeme vědět, co máme dělat.

V závěru ještě zatančil Tuan Ngoc Pham jako Michael Jack-
son, budoucí módní návrhář David Janík uvedl ekologickou 
módní přehlídku s modely vyrobenými z plastových lahví, od-
padových pytlů, obalů od vajec a podobných surovin, však se 
naše krasavice, jmenujme třeba Anetu Žeidlíkovou, Janu Orsá-
govou st. či Michaelu Martiškovou, ve svých modelech pěkně 
natřásaly, loňské absolventky školy Romana Horváthová s Kris-
týnou Koňaříkovou zazpívaly oskarovou Falling Slowly, zařádila 
skupina Kiss, kterou představovaly čtyři vycházející žákyně Jana 
Orságová ml., Michaela Talašová, a už dříve zmiňované Vero-
nika a Kristýna, všechny z deváté třídy. Vrcholné představení 
předvedly Valérie Cmarová a Barbora Matyščáková, šampionky 
v orientálních tancích.

Vypadá to jako otřepaná fráze, ale můžeme skutečně konsta-
tovat, že se publikum rozcházelo s úsměvy na tvářích, a jako po-
děkování těm, kdo akademii organizovali, připravovali, nacvi-
čovali a obětovali jí své síly, zaznívaly pochvaly ze všech stran.

Bývalí pracovníci si s těmi současnými zavzpomínali na ná-
sledném setkání ve školní jídelně. Do dalších let si popřejme 
hodně dalšího pochopení městských orgánů na další cestě naší 
školní mládeže.Dosavadních 31 let se ho škole dostávalo v plné 
míře. Určitě není důvod, aby tomu v následujících letech bylo 
jinak. Mgr. Petr Šrámek, Mgr. Petr Muroň

Vystoupila i skupina KISS

Pracovníci školy

K výročí školy popřála starostka města Marie Chovanečková, 
primátor města Bytče a ředitelka družební školy obce Papradno
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Karolinské sborové zpívání je jedineč-
né v tom, že se na jednom pódiu sejdou 
nadšení zpěváci opravdu širokého věko-
vého rozpětí, od maličkých dětí až po ty 
hodně dospělé. A každý potěší ty druhé 
tím, co se za celý rok naučil. 

Velmi roztomilí byli žáčci MŠ Vsetín-
Ohrada, kteří si připravili pěkné pásmo za 
hudebního doprovodu svých rodičů a po-
tom byli ti nejstarší slavnostně vyřazeni, 
neboť v září z nich už budou prvňáci.

Také vystoupení pěveckého sboru 
Lumír, Valašských učitelek a SAKUM-
PIKUM se všem líbilo a povzbudilo děti 
i jejich rodiče. 

Na závěr všechny sbory nastoupily na 
pódium a společně zazpívaly i s diváky 
několik lidových písní.

Večer od 18:45 hod. následoval za pří-
tomnosti P. M. Poláčika večer duchovní 
hudby v kostele P. M. Karmelské, na kte-
rém vystoupil dívčí pěvecký sbor z Valaš-
ské Polanky a mužský pěvecký sbor LU-
MÍR pod vedením Jaromíra Bazela. Kdo 
přišel, nelitoval. Krásná akustika místní-
ho kostela umocnila vyznění nádherných 
duchovních  písní a když člověk zavřel oči 
a jenom poslouchal, měl pocit, že se ocitl 
v úplně jiném světě. 

Loučili jsme se neradi a jedinou vě-
tou: „Ať žije karolinské sborové zpívání 
2012!“

Martina Havlová
ředitelka ZUŠ Karolinka

karOLinSké SBOrOVé zpíVání
Karolinské sborové zpívání se uskutečnilo v Karolince ve čtvrtek 12. květ-

na 2011 a pozvání přijaly tyto pěvecké sbory: ženský pěvecký sbor VaLaŠSKé 
uČITeLKy pod vedením Marie Skalkové, mužský pěvecký sbor LuMÍR se svým 
dirigentem Jaromírem bazelem, pěvecký sbor MŠ VSeTÍN – OHRada s p. uč. 
Marií Skalkovou, SaKuMPIKuM  ZuŠ Karolinka pod vedením Ilony boháčové 
a Martiny Havlové ml. 

pOhádkOVý LeS 
V neděli 22. května odpoledne se vydalo mnoho rodičů s dětmi do lesa nad Rať-

kovský šenk v Karolince do „Pohádkového lesa“ vysvobodit princeznu. Na startu 
dostaly děti kartičku s tajenkou a jejich úkolem bylo uhádnout jméno zakleté prin-
cezny, kterou zlý černokněžník připravil o hlas, a tím ji vysvobodit. 

Na jednotlivých stanovištích musely děti splnit nejrůznější dovednosti – chytat ry-
bičky na magnet, pít kouzelnou vodu metrovým brčkem, skákat v pytli, projít blu-
dištěm, správně určit koření, tancovat s balónky atd. Radily jim při tom pohádkové 
bytosti – vodník a vodnice, šaškové, kouzelníci, Sněhurka a sedm trpaslíků, čertíci, 
Červená Karkulka.

 Za každý splněný úkol dostaly děti jedno písmenko do tajenky a po projití celého 
pohádkového lesa již znaly jméno princezny, které bylo příznačné: Karolinka. Princez-
nu potom oslovily jménem a jí se vrátila řeč.

Pohádkového lesa se letos zúčastnilo téměř 80 dětí se svými rodiči a my už se na 
všechny těšíme na shledanou zase za rok. Alice Veitová

pOzVánka
Výstava výrobků zaměstnanců 

MěÚ Vsetín, jejich přátel 
a partnerské organizace

dOBrá Věc
VeRNISÁŽ VÝSTaVy 11. 7. 2011 

V 16:00 HOdIN
VÝSTAVNÍ SÍŇ MĚSTSKÉHO 

ÚŘADU VSETÍN, SVÁROV 1080
OteVřenO:

Pondělí 11. 7. 2011 - vernisáž
Úterý 12. 7. 2011 - Pátek 15. 7. 2001

od 10 - 16 hodin
i malým dárkem zaplníme 

velkou samotu.
(Výstava je prodejní a výtěžek z ní 
je určen k dobročinným účelům)

Nejmladší účinkující

Nejstarší účinkující
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zuŠ karOLinka hLedá SuperStar
V pátek 6. května 2011 proběhlo finálové kolo pěvecké soutěže  ZuŠ  KaRO-

LINKa  HLedÁ  SuPeRSTaR, kterého se zúčastnilo třicet nejlepších zpěváků 
od Velkých Karlovic po Hovězí. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích.

Se všemi mladými skladateli praco-
vali po celou dobu profesionální sklada-
telé současné české hudby, a to nejen na 
společných WORKSHOPECH, ale i na 
malých přednáškách či individuálních 
konzultacích nad přinesenými skladbič-
kami. Velmi zajímavé byly také ukázky 
netradičního využití hudebních nástrojů, 
které jsou v současné hudbě stále častěji 
používány.

Celý program probíhal v prostorách 
Červeného zámku, k dispozici bylo ně-

Nejmladším účastníkem /ve věku čtyř 
let/ byl Adam Pavlačka z Karolinky, kte-
rý obdržel cenu poroty pro nejmladšího 
účastníka za zpěv písně „Dělání“.

Absolutními vítězi se stali Tomáš Jo-
chec z Karolinky a Kamila Valigurová 
z Halenkova, oba za svůj perfektní výkon 
obdrželi hlavní cenu soutěže.

Nezapomenutelným zážitkem bylo 
pro všechny finalisty setkání s Michalem 
Hudčekem, který je již naším stálým hos-
tem, čestným předsedou poroty a všech-
ny děti se těšily na společné zpívání s ním 
v závěru soutěže.

Soutěžící si pro Michala Hudčeka při-
pravili několik otázek a o jeho odpovědi 
se chceme s vámi podělit:

Kolik Vám bylo let, když jste poprvé 
veřejně zpíval?

Bylo mi okolo osmi let a zpíval jsem na 
ZUŠ.

Jak dlouho se věnujete hudbě /zpěvu/ 
a kdo Vás k ní přivedl?

Hudbě se věnuji od sedmi let a to díky 
tátovi, který mě přihlásil na ZUŠ, obor 
akordeon a zpěv. Na konzervatoři jsem 
studoval zpěv u paní profesorky Lídy No-
pové.

Kdo byl Vaším hudebním vzorem?
Mým hudebním vzorem je určitě Fred-

die Mercury a skupina Queen.

Co máte na hudbě nejvíc rád a jak Vás 
hudba naplňuje?

Hudba mě povznáší na duši. A když 
mám špatnou náladu, tak mě vždy dosta-
ne do pohody.

Jaké byly Vaše úspěchy před soutěží 
„Česko hledá SUPERSTAR“?

Za největší úspěch považuji, když jsem 
se stal mistrem republiky ve hře na akor-
deon, ve zpěvu pak první místo v soutě-
ži „Co Oskar, to muzikant“ a třetí místo 
v soutěži „Píseň Jihlava“.

Proč jste se přihlásil do soutěže  „Česko 
hledá SUPERSTAR“?  /Kdo Vás přihlásil 
a co jste od soutěže očekával?/

Do soutěže mě přihlásila kamarádka. 
Chtěl jsem zpívat všem!!

Co Vám tato soutěž dala anebo vzala? 
Posunula Vás někam v osobním, spole-
čenském životě?

To je dobrá otázka! Je toho hodně, co 
mi dala! Ale také vzala a toho je víc! Bo-
hužel!

Co pro Vás bylo v televizní SUPERS-
TAR těžké a na co naopak rád vzpomí-
náte?

Těžko jsem snášel chování porotců! 
Super bylo to všechno okolo – prostě jed-
no velké dobrodružství.

Jak dlouho jste se připravoval na sou-
těž? Co jste pro ni všechno udělal?

Hlavně jsem musel shodit kila! A to  
celkem 24.

Jakou přípravu byste doporučil zpěvá-
kovi před soutěží?

Rozezpívat se, být uvolněný a nejíst 
zmrzlinu!

Máte nějaký recept, jak bojovat s tré-
mou při vystoupení?

S trémou bojuji pořád a to i tady u vás! 
A recept? Jen se nebát!

Děkujeme za rozhovor.

kolik klavírů včetně špičkového nástroje, 
na kterém probíhají celosvětové klavírní 
soutěže a patří k nejkvalitnějším v České 
republice.

Na závěr proběhl koncert za skladeb 
zúčastněných skladatelů, který měl veliký 
úspěch. Letošní ročník „Skladatelské díl-
ny“ byl velmi vydařený a již teď se s žáky 
Základní umělecké školy Karolinka těší-
me na příští ročník.

Martina Havlová ml.
Učitelka ZUŠ Karolinka 

SkLadateLSká díLna
V hradci n. MOraVicí

S úspěšnými skladateli Základní umělecké školy Karolinka jsme se již tradič-
ně zúčastnili „Skladatelské dílny“, která proběhla v termínu od 9. – 12. června 
v Hradci nad Moravicí. 

Malí skladatelé při práci
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daLŠí úSpěch Jirky OrSága 
ze StanOVnice

Jiří Orság, který pravidelně sbírá cenné kovy na dorosteneckých i juniorských 
šampionátech, se nyní prosadil na mistrovství evropy v ruské Kazani v nejtěžší 
kategorii mužů nad 105 kilogramů. 

Je prvním českým závodníkem za po-
sledních 11 let, který na medaile na této 
soutěži dosáhl! V trhu zvládl ve druhém 
pokusu 184 kg, což stačilo na 5. místo, 
a v nadhozu si posledním pokusem za-
psal výkon 226 kilogramů, čímž vybojo-
val stříbrnou medaili. Součet 410 kg pak 
stačil na bronz ve dvojboji. 

Dne 18. června 2011 se konalo v Praze 
na Stromovce Mistrovství České repub-
liky juniorů do 23 let, Mistrovství České 
republiky mužů a Mezinárodní mistrov-
ství mužů ve vzpírání. Tato velká soutěž 
se koná v jednom dni a je natáčena Čes-
kou televizí, která přenos odvysílá v nej-
bližších dnech na ČT4. 

Tohoto klání se mohou zúčastnit zá-
vodníci z celé České republiky, kteří splní 
limit, který je určen pro každou hmot-
nostní kategorii zvlášť. Soutěže se zú-
častnil i Jirka Orság – člen oddílu Karo-
linka. Jelikož je Jirka jedním z nejlepších 
vzpěračů v současné době, měl na závo-
dech spoustu lidí, kteří mu fandili, a tak 
Jirka nezklamal a opět vyhrál. V trhu šel 
160 kg, 170 kg a 180 kg tři platné pokusy 
a v nadhozu 200 kg, 210 kg a 220 kg také 
tři platné pokusy, a tím vyhrál. Jak kate-
gorii do 23 let, tak i kategorii mužů a cel-
kově se stal nejlepším vzpěračem mezi 
českými závodníky. 

Alena Orságová

Cestou z Velkých Karlovic po Hovězí se 
tyto autobusy postupně naplnily poutní-
ky, kteří se k autobusu dopravili buď sami, 
nebo za pomoci dovozu charitními auty. 
Autobusy vyjížděly ráno v 7:45 za pěkné-
ho počasí. Zpěvačky z Halenkova navodily 
sváteční atmosféru mariánskými písněmi, 
a tak se všichni společně těšili na setkání 
s Pannou Marií Svatohostýnskou. O půl 
desáté jsme dorazili na Svatý Hostýn s au-
tobusy přímo před baziliku. Jelikož mše 
svatá začínala v 11 hodin, zbyl ještě čas 
na procházku kolem stánků s rozličným 
zbožím. Někteří si sešli po schodech dolů, 
aby si nabrali hostýnskou voděnku. Před 
mší svatou poutníci využili čas na svátost 
smíření. Po této mši svaté jsme se všichni 
přesunuli do poutního domu č. 3, kde byl 

charitní pOuŤ 
na SVatý hOStýn

dvěma autobusy se dne 19. května 2011 vydali poutníci na Svatý Hostýn 
na Charitní pouť pro seniory. 

zajištěn oběd a občerstvení. Vepřové se 
zelím a knedlíkem nám všem velmi chut-
nalo. Po celou dobu se o poutníky staraly 
sestřičky a pečovatelky, které pomáhaly 
především méně pohyblivým lidem. Na 
všechny dýchla atmosféra tohoto pro-
modleného místa, která má tu sílu posílit 
každého v jeho každodenních bolestech 
a starostech. Pouť se všem velice líbila, 
zvláště pak byli vděční ti, kteří by se bez 
dopomoci na toto poutní místo už nikdy 
nedostali. Nezbývá než jen doufat, že se 
za rok na stejném místě s Pannou Marií 
Svatohostýnskou opět setkáme.  Domů se 
všichni vrátili kolem čtvrté hodiny odpo-
ledne. Těm, kdo měli zájem, byl zajištěn 
odvoz charitními auty až domů.                        

Jana Barabášová a Judita Grycmanová

Jirka Orság při závodu
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VeLikOnOČní prOdeJní 
VýStaVa prO charitu 

Pravidelně v době Velikonoc připravují žáci pod vedením učitelek výtvarné 
výchovy v ZŠ v Karolince výrobky na prodejní výstavu. Finanční prostředky zís-
kané z tohoto prodeje pak putují na dobročinné účely. 

V letošním roce se učitelský sbor Základní školy Karolinka rozhodl věnovat výtěžek 
akce Charitě Nový Hrozenkov. Konkrétně na zajištění aktivit seniorů z terénu. 

V úterý 31. května 2011 proběhlo v Základní škole v Karolince slavnostní předání 
finančního výtěžku. Hlavní organizátorkou akce byla paní učitelka Mgr. Eva Kašparo-
vá. Finanční obnos ve výši 5.013,- Kč předal ředitelce Charity Nový Hrozenkov, Ing. 
Danuši Martinkové, ředitel školy pan Mgr. Petr Šrámek. 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na této akci jakkoli podíleli.

terénní 
SLužBy 
charity
nový hrozenkov se pře-
stěhovaly do karolinky

Pečovatelská a Ošetřovatelská služ-
ba, které doposud sídlily v Karolince, Na 
Ingstavu 652, se přestěhovaly do nových, 
větších prostor. Charita pro své potřeby 
získala od města Karolinky pronájem ce-
lého prvního patra bývalého sklářského 
internátu na Nábřežní ulici č. p. 175. Pře-
stěhovala se zde také služba Osobní asi-
stence, jejímž sídlem byl doposud Dům 
pokojného stáří v Novém Hrozenkově.

Věříme, že všichni stávající nebo třeba 
budoucí uživatelé našich služeb ocení, že 
tyto terénní služby od nynějška naleznou 
všechny na jedné adrese.

V sobotu 18. června 2011 se mini 
výprava stanovnických hasičů zúčast-
nila v jihomoravské obci Hrušky II. 
ročníku memoriálu Matěje Štefana, 
soutěže hasičské všestrannosti v disci-
plínách T. F. a. 

Závodníci Roman Ohryzek, Zdeněk 
Orság a hostující Petr Smilek nenašli 
ve své kategorii do 30 let přemožitele 
a v tomto pořadí obsadili první tři místa. 

V celkovém pořadí obsadil Roman 
Ohryzek druhé místo, Zdeněk Orság třetí 
místo a Petr Smilek čtvrté místo.

úSpěch StanOVnických haSiČů

Zleva Zdenek Orsag 
a Roman Ohryzek

Děti při charitativním prodeji.
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Program se spoustou soutěží a zábavy 
na děti čekal v sobotu 4. června 2011. Od-
poledne zahájily děti ze Základní umělec-
ké školy Karolinka svým pěveckým vy-
stoupením. Poté všechny přítomné hosty 
přivítali: poslanec Parlamentu ČR pan 
Ing. František Novosad, pan místostarosta 
Města Karolinky Bohumil Rožnovják a za 
MO ČSSD paní Pavlína Důjková a Kar-
la Urbanová. Zábavné odpoledne nebylo 
pouze pro děti, ale na své si mimo jiné 
přišli i jejich rodiče. Návštěvníci svá těla 
mohli protáhnout při dětských soutěžích: 
slalomu na koloběžkách, hod kroužkem, 
lovení rybiček, trefa do branky hokejkou 
atd. Pro účastníky byly připraveny věc-
né ceny. Proběhlo také slosování bohaté 
tomboly. Děti si přišly na své i navzdory 

dětSký den
Místní organizace ČSSd Karolinka ve spolupráci s Plzeňskou pivnicí Karolin-

ka, TJ Sokol Karolinka a občanské sdružení  Kerolajna připravily pro své dětské 
příznivce dětský den na hřišti u Sokolovny Karolinka.

počasí s deštivou průtrží mračen. Orga-
nizátoři okamžitě zareagovali a přestěho-
vali dětské soutěže do místní tělocvičny 
TJ Sokol, kde dětský den dále pokračoval.  
Úspěšnou atrakcí pro děti, jak se ukáza-
lo, bylo zcela zdarma pletení bavlnek do 
vlasů – HAIRWRAP a poté i malování na 
obličej - FACEPAITING. 

Den pro děti zorganizovala Bc. Vero-
nika Důjková, která se zhostila průvod-
ním slovem celého dětského odpoledne 
a osvědčila se i jako výborná moderátor-
ka. Na této akci se dále aktivně podíleli: 
Jakub Rybka, Josef Urban a Bc. Věra My-
nářová. Za vzornou přípravu a obětavost 
těmto mladým lidem patří poděkování. 

Pavlína Důjková

Hasičský sbor města KaROLINKy
Vás srdečně zve na

hasičskou soutěž dětí

MeMOriáL
tOMáŠe
OrSága

datum konání: 
neděle 10. července 2011

Místo konání:
Karolinka – Na Horebečví, 

fotbalový stadion, směr označen
šipkami při průjezdu městem,

cca 100 m od hlavní komunikace
Časový rozvrh:

8.00 - 8.30 hod. prezence 
8.45 hod. instruktáž velitelů 
9.00 hod. zahájení soutěže

Soutěž je zařazena do okresní ligy
mladých hasičů okresu Vsetín

v kategoriích mladší žáci a starší žáci.
Soutěží se dle směrnic Plamen

v požárním útoku a štafetě dvojic. 
U obou disciplín se vykonávají 

dva pokusy. 
Soutěžící, kteří obsadí 1. - 5. místo, 

obdrží poháry a ostatní budou 
odměněni věcnými cenami. 

 Soutěž se koná za každého počasí. 
Informace na tel. čísle: 571 450 222 

mobil: 603 182 734 - denně.
vlastimil.gasek@centrum.cz

TĚŠÍMe Se Na VaŠI ÚČaST
Josef Matyščák, velitel JSDH                                                          

Vlastislav Valíček, starosta SDH
Vlastimil Gášek, ved. úseku pož. sportu      

         Město
    Karolinka               

MateřSká ŠkOLa karOLinka 
oznamuje rodičům, že bude v provozu i o prázdninách, 

a to od 1. 7. 2011 – 8. 7. 2011 a od 15. 8. 2011 – 31. 8. 2011.

Děti při hrách



V pátek 3. června 2011 za krásného 
slunečného dne byla Obvodním oddě-
lením Policie ČR Karolinka ve spolu-
práci s Městským úřadem Karolinka 
a Informačním centrem Karolinka 
uspořádána akce „beSIP“ zaměřená 
na znalost dopravních předpisů pro 
žáky ZŠ Karolinka. 
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Pro žáky 1. – 9. třídy byly připraveny 
testy různé obtížnosti. V testech byly za-
hrnuty jak situace, se kterými se setkávají 
v běžném silničním provozu, znalost do-
pravních situací na křižovatkách, znalost 
dopravních značek, tak i otázky týkající 
se povinné výbavy kola. 

Děti předvedly své dovednosti v jízdě 
na jízdním kole na připravené překážkové 
dráze zručnosti zapůjčené ze ZŠ Trávníky 
ve Vsetíně. Na trati musely zdolat devět 
překážek, mezi které patřila např. „pilka“, 
průjezd zúženým místem nebo slalom 
mezi kužely. 

Za každý prohřešek na trati byly udě-
leny trestné body, které se přičítaly k vý-
slednému času. Pořadí umístění bylo 
vyhodnoceno z dosažených bodů v testu 
a časem jízdy zručnosti. 

V každé třídě byli vyhlášeni tři nejlepší, 
na které čekal diplom a věcná cena. Opět 
se jednalo o předměty zvyšující bezpeč-
nost účastníků silničního provozu a ceny 
získané od sponzorů akce, mezi které 
patřily Domácí potřeby Eliška Ježíková 
a prodejna potravin Gašpo. 

Díky zájmu Městského úřadu Karolin-
ka obdržel každý zúčastněný prověřený 
cyklista upomínkový předmět. Pro žáky 
druhého stupně to byl reflexní pásek, žáci 
prvního stupně obdrželi reflexní přívěšek. 
Město Karolinka tak dalo svým dárkem 
najevo, že mu není lhostejná bezpečnost 
karolinských dětí. 

Nejlepším žákem školy se stal Marek 
Holiš, který dosáhl nejlepšího času na 
trati a nejvíce bodů v testu. Na trať zruč-
nosti se vydala bez zábran a s odhodláním 
předvést svým žákům excelentní jízdu 
paní učitelka Eva Orságová. Za velkého 
fandění trať zvládla bez úhony. Odměna 
neminula ani ji. 

Všem organizátorům akce patří veliké 
poděkování. 

pprap. Richard Ježík
vrchní asistent OO PČR Karolinka

dětSký den S pOLicií Čr

Předání věcných cen
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Děvčata trénovala každou volnou chví-
li a úspěch na sebe nenechal dlouho če-
kat. Pro tento rok si vybrala choreografii 
s hedvábnými vějíři. 

Maminky našily nové kostýmy a tré-
novalo se, kde se dalo. „I když nám vějí-
ře došly až měsíc před první soutěží, vše 
jsme zvládly,“ říká lektorka. 

První zlaté medaile si děvčata odvez-
la ze soutěže Talent Awards z Frýdku– 
Místku, a tím se dostala až do Prahy na 
slavnostní vyhlášení vítězů. Dalšími sou-
těžemi byla krajská kola Světla Orientu 
v Kopřivnici, soutěž Tancer Cup ve Zlíně 
a nedávno děvčata vyhrála i národní kolo 
Světla orientu v Uherském Ostrohu. 

Ze všech soutěží máme doma krásné 
poháry, diplomy a medaile. Lektorka by 

zLaté OrientáLní 
taneČnice MáMe i u náS

Vsetín se pyšní výbornými orientálními tanečnicemi, a že jsou skvělé, potvr-
dil i letošní rok 2011. Taneční škola Shanti pod vedením Marie Vaštákové se svou 
skupinou Nefertiti dream (Monika Vráblíková – Vsetín, Patricie Peltsarszká – 
Vsetín, Valerie Cmarová – Nový Hrozenkov, barbora Matyščáková – Karolinka) 
obsadila všechna 1. místa v orientálních soutěžích, které proběhly v letošním 
roce. 

také ráda připravovala i další mladé ta-
nečnice na různá vystoupení. Děvčata, 
která máte zkušenosti s orientálním tan-
cem a chtěla byste vystupovat a účastnit 
se tanečních soutěží, tak neváhejte a kon-
taktujte lektorku Shanti (www.shantidan-
ce.cz).

Jelikož tyto soutěže, nácviky, kostýmy 
atd. stojí nemalé peníze, žádáme tímto 
o případné sponzorství ze strany firem, 
podnikatelů a hledáme vhodný taneční 
prostor ve Vsetíně, kde bychom si mohly 
vytvořit zázemí na naše taneční aktivity.

Seznam výher za rok 2011:
4. 6. 2011 Celostátní finále Světlo  
 Orientu v Uherském 
 Ostrohu – 1. místo
21. 5. 2011 Tancer Cup Zlín – 1. místo
30. 4. 2011 Krajské kolo Světlo Orientu 
 Kopřivnice – 1. místo
19. 3. 2011 Talent Awards 
 Frýdek–Místek – 1. místo  
 skupina, 1. místo v duu

Zlaté tanečnice s cenami

Děvčata při vystoupení
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Poslední sobotu v květnu, tj. 28. května 2011, se v Karolince uskutečnil 0tý roč-
ník pilařských závodů pod názvem „O valašského těžařa“. I přes velkou nepřízeň 
počasí se tato akce těšila velkému zájmu soutěžících. 

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová bělá, Mitrovice, 724 00

Otevírací doba: Po – Pá  8:00 - 16:00, Tel.: 722 550 000, 732 650 203
doprava po celé ČR. ZdaRMa dOPRaVa při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.

Garážová vrata od 9.999 Kč. Výklopná, dvoukřídlá, sekč-
ní, rolovací. 
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. 
Typizovaná i na míru. Standardní barvy i imitace dřeva. 
doplňková výbava.
Provádíme i montáže.

PLOTy - PLeTIVO 
Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, 
kované ploty, průmyslové, mobilní. Stavby plotu ze svařovaných pletiv, 
svařovaných panelů, pletivové branky a brány nebo svařovaná výplň. 
Při objednávce montáže sleva 30% na sortiment ze zahradnictví.

THuJe Na ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus. Široký výběr okrasných dře-
vin. Množstevní slevy. Koupíte u nás také stínicí tkaninu – stínovka.

PLOTY, PLETIVA, GARÁŽOVÁ VRATA

Celkem se závodů zúčastnilo 9 startu-
jících, kteří se utkali v 5 disciplínách, a to: 
rozborka a zborka motorové pily, kolmý 
řez, řez na podložce, kombinovaný řez 
a odvětvování. Pro diváky byla přichys-
tána také spousta zajímavých soutěží, ale 

právě z důvodu nepřízně počasí se toto 
nepodařilo uskutečnit. Díky vytrvalosti 
a zdatnosti valašských pilařů se podařilo 
zdárně a s velkým úspěchem celou sou-
těž dokončit. Chtěli bychom zachovat 
a uspořádat soutěž „O valašského těžařa“ 

piLařSké záVOdy 
V karOLince

i v dalších letech. Po ukončení soutěže 
následovalo již tradiční kácení máje a ve-
čer vyvrcholil taneční zábavou se známou 
místní kapelou Grassband, která po celý 
večer dobře bavila návštěvníky. Tímto 
bych chtěl poděkovat soutěžícím, spon-
zorům – Město Karolinka, železářství 
Kumbár, Husqvarna Zubří, potraviny Jí-
lek, přátelům a všem, kteří tuto akci pod-
pořili a pomohli s její realizací.

Tomek Ján, pořadatel

Amatérská část - Martin Pekař zachycen u 1. disciplíny - rozborka a zborka motorové pily p. Zajíček - vítěz celé soutěže při kolmém řezu

předpLatné
na diVadeLní SezOnu 

2011/2012 
MěStSkéhO diVadLa 

zLín
Informace o typech a cenách před-

platného je možné získat v katalo-
gu Předplatného či na webu divadla 
www.divadlozlin.cz a nebo na bez-
platné tel. lince 800 100 012. 



nOc kOSteLů 2011 
V karOLince

V pátek 27. květ-
na 2011 se uskuteč-
nil v kostele Panny 
Marie Karmelské 
v Karolince již dru-
hý ročník celoev-
ropské akce „Noc 
kostelů“. Zúčastnilo 
se jí v celém prů-
běhu přes 150 lidí, 
na jednotlivých pro-
gramech byla účast 
30 – 65 lidí.

Za pořadatele dě- 
kuji všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu celé akce. Martina Havlová ml.
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„Senioři patří k věkové skupině“, která 
Facebook příliš nevyužívá, ačkoliv s inter-
netem často a rádi pracují. Facebook při-
tom nabízí užitečné komunikační funkce, 
které právě senioři mohou s úspěchem 
použít. 

Zdálo se nám zbytečné, aby mezi Face-
bookem a seniory stála bariéra předsudků 
a obav, proto jsme se rozhodli seniorům 
připravit uživatelsky přívětivé a bezpečné 
nácvikové prostředí,“ vysvětlil Antonín 
Hráský, člen studentského projektového 
týmu.

Studenti svůj nápad úspěšně realizova-
li a seniorům jej představili prostřednic-
tvím komunitního webu www.sedesatka.
cz, určeného právě seniorům, který mě-
síčně navštíví desetitisíce dříve naroze-
ných.

„Dostupnost nových internetových ko-
munikačních technologií seniorské popu-
laci je často omezena zvýšenými nároky 
na uživatelskou zdatnost. Typickým uži-
vatelem Facebooku je člověk, pro kterého 
je internet médiem stejně samozřejmým, 
jako třeba televize. Senioři však na in-
ternetové informační dálnici potřebují 
zpočátku navigovat, zkoušet si jízdu na 
trenažéru, učit se dopravním pravidlům,“ 

uvedl Jan Vojvodík, šéfredaktor www.se-
desatka.cz.

Projekt www.jaknafacebook.eu je 
jednou z možností, jak  předcházet bu-
doucímu sociálnímu vyloučení seniorů. 

Bezbariérový přístup k interne-
tu a komunikačním sítím totiž oteví-
rá okno do světa i lidem, kterým věk 

StudentSký prOJekt 
pOMáhá SeniOrůM

Projekt přibližující moderní komunikační technologii seniorům připravili 
studenti VŠe v Praze. Výukový modul www.jaknafacebook.eu umožňuje překo-
nat seniorům nedůvěru a obavy z nové technologie.

uniVerzita třetíhO 
Věku V karOLince

Slavnostní zahájení akademického roku 2011–2012 univerzity 3. věku proběh-
ne 7. října 2011 v objektu základní školy. Ještě zbývá několik volných míst. Zájemci 
o studium vyzvedněte si přihlášky v městském informačním centru. Zde získáte i další 
podrobnosti o studiu.                 

Těšíme se na Vaši účast         
Město Karolinka

a zdravotní problémy neumožňují kaž-
dodenní sociální kontakt.
Kontakt:
Bc. Antonín Hráský
VŠE Praha, 721 564 564
hrasky@centrum.cz
Ostatní členové týmu 
www.jaknafacebook.eu: 
Danda Jan, Bc.
Gleich Viktor, Bc.
Janíčková Kristýna, Bc.
Krejčí Václav, Bc.
Malinová Kateřina, Bc.
Peřinka Petr, Bc.
Tomko Marián, Bc.
Vávra Ondřej, Bc.

náměstí v Karolince



kaLendář akcí
KaROLINKa 
2. 7. 2011 Hasičská soutěž: O najpevnějšího hasiča
 zpod hřebeňa Javorníka
10. 7. 2011 Memoriál Tomáše Orsága
16. 7. 2011 Vernisáž a výstava Jiřiny Hartingerové
17. 7. 2011 Církevní pouť
22. – 24. 7. 2011  Hravohrátky 
 - VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO
30. 7. 2011 Beskyd Rallye
6. 8. 2011 Zavolej mi do klubu – cyklistický závod
20. 8. 2011 Sklářský jarmark 2011
Více informací k akcím Informační centrum Karolinka nebo 
na www.karolinka.cz; tel: 739 322 851

25. 6. – 17. 8. 2011 Malířské cesty kolem Soláně
17. 7. 2011  Koncert cimbálových kurzů, 
  Malířská škola

Více informací na IC Zvonice Soláň; www.zvonice.eu

VeLKé KaRLOVICe
25. 6. – 31. 7. 2011 Výstava „Malířské cesty“
3. 7. 2011  Hrnčířský den
5. 7. a 6. 7. 2011 Přehlídka loutkových divadel
17. 7. 2011  Koncertujeme ve stodole 
  (vystoupení kapely DAREBAND)
31. 7. 2011  Setkání dechovek u Karlovského 
  muzea
4. 8. 2011  Výstava prací řezbářských jubilantů 
  a obrázků paní Jany Dočkalové 
  – Kobzáňové
4. 8. – 7. 8. 2011 Setkání řezbářů u Karlovského muzea
7. 8. 2011  Karlovská pouť
  
Více informací k akcím Informační centrum V. Karlovice 
www.velkekarlovice.cz; tel.: 517 44 039

ROŽNOV POd RadHOŠTĚM
1. 7. 2011  Absolventské představení školy 
  ml. odzemkářů
1. 7. – 3. 7. 2011 Rožnovské slavnosti – Mezinárodní 
  folklorní festival
1. 7. – 9. 7. 2011 Výstava – Krásné lilie z celého světa
5. 7. – 6. 7. 2011  Zvonečkový jarmark 
  – setkání hrnčířů a dráteníků
9. 7. 2011  Hejův nožík – mezinárodní setkání 
  řezbářů

10. 7. 2011  Ozvěny Valašského Slavína 
  – Marie Podešvová
16. 7. 2011  Pekařská sobota
17. 7. 2011  O valašského primáška 
  – závěrečný koncert tvůrčích dílen
23. 7. 2011  Romská píseň
24. 7. 2011  Anenská pouť
30. 7. 2011  Den řemesel a setkání kovářů
31. 7. 2011  Olšava šedesátiletá
5. 8. – 7. 8. 2011 Jánošíkův dukát
13. 8. – 14. 8. 2011 Starodávný jarmark
20. 8. 2011  Sotva se narodíš, už ti verbíř píše…
21. 8. 2011  Odpoledne s Kotarankou
27. 8. 2011  Výlet do Mlýnské doliny
28. 8. 2011  Z druhé strany Radhoště 
  – ozvěny frenštátského festivalu
11. 9. 2011  Muzicírování se Soláněm
17. 9. 2011  Běh rodným krajem Emila Zátopka
24. 9. 2011  Podzim v zahradě a chalupě
28. 9. 2011  Koncert dechové hudby ke státnímu
  svátku
30. 9. 2011  Podzimní putování s broučky 
  Valašským královstvím

Více informací k těmto akcím Valašské muzeum v přírodě, 
www.vmp.cz, tel.: 571 757 148

VSeTÍN

9. 7. 2011  15. ročník nohejbalového turnaje
  trojic VALACH OPEN 2011
9. 7. – 16. 7. 2011 Mezinárodní týden turistiky 
  na Valašsku – 21. ročník
30. 7. 2011  Pulčínský amfolkfest – malý festival 
  na konci světa
30. 7. – 31. 7. 2011 Závod automobilů do vrchu Dušná
5. 8. – 6. 8. 2011 Starý dobrý western – country festival
13. 8. – 14. 8. 2011 Vsetínský GULÁŠFEST
20. 8. 2011  Mistrovství republiky- závod kategorie 
  RCEJ (letiště Janová)
24. 8. – 7. 11. 2011 Výstava z činnosti Diakonie Vsetín
26. 8. 2011  Valašský Čagan
3. 9. 2011  Valašská 50 – 17. ročník maratonu
  horských kol
9. 9. – 10. 9. 2011 Valašské záření
27. 9. – 28. 9. 2011 Ať žije republika – filmový seminář  

Více informací k akcím na www.vsetin.mic.cz, 
tel.: 571 441 441
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