
TVRTLETNÍK     ÍSLO 3/2014        ÍJEN 2014

ST ÍPKY Z RADNICE

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

M STSKÝ TVRTLETNÍK 1

KAROLINKA
Vážení a milí spoluob ané,

máme tu konec volebního období 2010 
–2014. Vždy, když něco končí, něco no-
vého začíná, ale vesměs člověk bilancuje, 
a  tak dovolte i  mně, abych shrnula toto 
období ve své funkci starostky.

Za toto čtyřleté období se udělala 
spousta práce, a proto bych chtěla podě-
kovat celému týmu pracovníků na úřa-
dě, kteří se na všem podíleli. Je pravda, 
že vždy musí být tahoun, ale bez týmu, 
protože je to vždy kolektivní práce, by se 
takový počet akcí neuskutečnil. Velké po-
děkování rovněž patří zastupitelstvu, jako 
nejvyššímu orgánu města. Jsem si vědo-
ma toho, že jsme se scházeli častěji opro-
ti minulému volebnímu období, což ale 
svědčí o tom, že se věci řešily operativně 
a zrealizovala se díky tomu většina akcí. 
Kolikrát nelze čekat čtvrt roku na zastu-
pitelstvo, až se věci nashromáždí, jsou 
věci, které se bohužel nemohou odložit 
a  reagovat se musí pohotově. Celkem se 
zastupitelstvo sešlo ve volebním období 
30x, bylo přijato 485 usnesení.

Dále bych chtěla poděkovat členům 
rady, kteří pracovali opravdu promptně, 
a  nebylo výjimkou, že jsme zasedali v  6 
hodin ráno. Ke dni 22.9.2014 jsme zase-
dali 134x, bylo přijato 1359 usnesení.

No a především bych chtěla poděkovat 
Vám občanům, jednak za účast na zastu-
pitelstvech, jednak za připomínky a spo-
lupráci při řešení daných situací a problé-
mů.

Všechno je o  komunikaci a  naslou-
chání toho druhého. Problémů je v živo-

tě hodně, jak ekonomických, osobních, 
pracovních apod. Ale přála bych si, aby-
chom nezapomínali, že v  každé situaci 
jsme lidé, do nepříjemné situace se může 
dostat z  hodiny na hodinu každý, a  než 
někoho odsoudíme, abychom vyslyšeli 
danou věc nejen ze strany A, ale i B.

Vím, že někteří jste měli jinou předsta-
vu, že by se mohlo zrealizovat to a to, ale 
vycházeli jsme z  koncepce státu a  v  ná-
vaznosti na dotace z EU, ze kterých oblastí 
se dotovaly akce, a ty jsme se pokusili zís-
kat. Musím říci, že úspěšně a mám z toho 
velkou radost, jelikož jsou to prostřed-
ky, které zůstávají zde pro občany nejen 
v  současné době a v Karolince, ale i pro 
další generace a region i mimo Karolinku, 
a to od Velkých Karlovic až po Halenkov.

Jedná se především o  strategii státu, 
kdy peníze uvolňovali do Integrované-
ho záchranného systému, čímž se snažili 
zajistit obyvatele po stránce bezpečnosti. 
Získané prostředky jsou vždy v  majetku 
města a v tomto případě slouží k záchra-
ně lidského života a  majetku obyvatel. 
Hovořím především o  následně vyčísle-
ných projektech v tabulce, které byly pro 
tento účel získány.

Z vlastních zdrojů města bychom ne-
byli schopni zajistit bezpečnost obyvatel 
v  takovém rozsahu, jako nyní máme. 
A je dobře, že dotace na tento účel byly, 
vizí státu je i  prostředky do této oblas-
ti zahrnout i v dalším dotačním období 
2015 –2020. Možná, že někomu se zdá, 
že je to zbytečné, ale do té doby, než se 
něco stane. Konkrétně v projektu získání 
automobilové cisterny pro zásah to ne-

jsou „hračky“ pro hasiče, ale prostředky 
pro zkvalitnění a  urychlení zásahu. Při 
záchraně lidského života rozhodují vte-
řiny.

„Nesnáším hasičům modré z  nebe“, 
jak někteří obyvatelé tvrdí. Snažím se, 
jako velitel Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů nebo taktéž JPO II, který za veš-
kerou činnost jednotky nese plnou zod-
povědnost, kdy tato funkce vychází ze 
zákona 128/2000 Sb., o  obcích a  zákona  
133/1985 Sb., o  požární ochraně + sou-
visející předpisy a  je v  této pozici každý 
starosta obce, aby za prvé, když hasiči 
vyjíždí a nasazují své životy za záchranu 
ostatních osob a majetku, měli prostřed-
ky, na které se mohou vždy spolehnout 
a aby těmi prostředky byl zásah urychlen. 
S touto zodpovědností souvisí i dva pra-
covní úvazky hasičů u města, a to velite-
le družstva a  strojníka. Jsou to pracovní 
místa dotovaná Zlínským krajem, 40 % 
pracovní náplně musí být spojena s hasiči, 
zbytek pracovního úvazku vykonávají na 
Městském bytovém podniku v Karolince. 
Zde bych chtěla podotknout, že to ne-
jsou fi ktivní pracovní místa, ale nutnost 
zajistit v  současné době výjezd jednotky 
v počtu 1+3 (velitel, strojník, 2 x hasič). 
Dříve, když byla většina členů zaměstná-
na v Karolince, to nebyl problém. V sou-
časné době však většina členů JPO II za 
svou prací vyjíždí mimo Karolinku a  je 
komplikovanější výjezd zajistit. 

Za 10 % ceny, kterou město zaplatilo 
z  celkových nákladů projektů (vyčísleno 
v  přiložené tabulce realizovaných akcí), 
by město z vlastních zdrojů tyto prostřed-
ky nemohlo nikdy získat. Musím zde 
poděkovat za spolupráci městům Bytča, 
Púchov a Vysoká nad Kysucou, za spolu-
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práci při realizaci projektů v rámci příhra-
niční spolupráce se Slovenskem. Získat 
tyto projekty měla možnost každá obec, 
rozhodovala zde ale rychlost zpracová-
ní a  podání projektů, obhájení projektů 
a pak následná realizace. Chtěla bych při 
této příležitosti poděkovat všem hasičům, 
kteří se podíleli na realizaci nové cisterny, 
na detailním vypracování v  uspořádání 
věcí pro zásah a  účelovost. Takto vyro-
bené a zrealizované auto bylo vyhlášeno 
jako auto roku 2014 a mohu potvrdit, že 
díky tomuto autu je Karolinka proslavena 
nejen v   celé republice, ale i v zahraničí, 
což mě těší, protože je to výsledek poctivé 
práce. A tak by to mělo vždy být. 

Díky získaným prostředkům máme 
ucelený integrovaný záchranný systém, 
kdy v případě nutnosti jsme katastrálně, 
tj. pro Karolinku soběstační, což se proje-
vilo hlavně u bleskových povodní v květ-
nu a červenci, ale i pro daný region.

Vždy je důležité, abychom si vzájemně 
uvědomili, že jsme tu jeden pro druhé-

ho. A měli bychom si pomáhat. Vytvářet 
hodnoty pro nás všechny nejen v součas-
né době, ale i  pro další generace. Neza-
pomínat na hodnoty, které vybudovali 
naši předkové. Zajistit obyvatelstvo tak, 
aby mělo dostupnost co nejširších služeb 
a  jistotu, že město je tu pro občany. Ne-
jde ve všech případech vyřídit záležitosti 
kladně, ale vždy záleží na osobním přístu-
pu k danému problému. Jsem si vědoma, 
že každá nová věc přináší pozitivní, ale 
i  negativní reakce. Proto Vám děkuji za 
shovívavost a  toleranci při realizaci no-
vých akcí. 

Následně Vám uvádíme výčet akcí, kte-
ré se nám podařilo zrealizovat za 4 roky, 
dále přehled rozpočtů za 2 volební období 
a zdůrazňuji, že město není zadluženo, jak 
bylo prezentováno, zůstává pouze splácet 
dlouhodobý úvěr ve výši 1  400  000 Kč 
na projekt Regenerace panelového sídli-
ště Obora z roku 2006 a 1 400 000 Kč na 
cisternu. Zde bude provedeno vyúčtová-
ní ještě do konce letošního roku (přijdou 

peníze z  dotace ze Slovenska, vyúčtová-
ní rozloženo na 2 období). Překlenovací 
úvěr na tuto akci  je vyřízen do 30.6.2015, 
úroky byly rozpočtovány na 80 tisíc, ale 
vzhledem k tomu, že jsme peníze z dota-
ce vyřídili o 1 rok dříve, klesly úroky na 
polovinu, tj. zhruba 40 tisíc a převodem 
peněz  ze Slovenska (kurzem EUR) nám 
přišlo o 40 tisíc více, tedy nás úroky ne-
stály skoro nic. 

Chtěla bych popřát hodně úspěchů 
v  nastávajících volbách všem kandidá-
tům. Já osobně jdu do voleb s  přesvěd-
čením, tak jak jsem šla i minulé volební 
období, že dostat důvěru občanů a zastu-
povat občany je čest, a  člověk musí pře-
mýšlet, co by chtěl lidem přinést a ne, co 
by si chtěl odnést!  

Vážení a milí spoluobčané,
přeji Vám hlavně zdraví, lásku, poho-

du, štěstí, optimismus a  úsměv na tváři, 
vlídné slovo a pochopení jeden pro dru-
hého.

Marie Chovanečková, starostka 

PŘEHLED uskutečněných akcí města Karolinky 2010-2014 nejen za spoluúčasti dotačních titulů (v tis. Kč)

celk. náklady dotace vlastní zdroje fi nanc. úvěrem splátky 2014 SPL. 2015 realizační fi rma

Vestavba MŠ 7 461 1 000 6 461 SPEDIMEX MORAVIA, SPOL. S R.O., VSETÍN

Autobusové zastávky 2 612 1 877 735 TM STAV, SPOL. S R.O., VSETÍN

Oprava cesty Skaličí 4 424 3 706 718 BERGER BOHEMIA, A.S., PLZEŇ

Propustky 517 465 52 FREKOMOS, S.R.O., VAL. MEZIŘÍČÍ

Zateplení BD čp. 638 1 585 424,2 1 160,80 TESP CONTRACTION S.R.O., VSETÍN

Zateplení BD čp. 652+balkony 3 434 1 243,20 2 190,80 HRUŠECKÁ STAVEBNÍ, SPOL. S R.O., HRUŠKY

Zateplení BD čp. 63 2 306 768,6 1 537,40 COMMODUM, SPOL. S R.O., VAL. BYSTŘICE

Zázemí zdrav. záchr. služby 8 524 4 000 4 524 TM STAV, SPOL. S R.O., VSETÍN

Lesní cesta Stanovnice 3 914 2 242 1 672 2 800 SWIETELSKY STAVEBNÍ S.R.O., VAL. MEZIŘÍČÍ

Dětské hřiště MŠ 1 037 50 987 MĚBP + FLORA SERVIS

Školicí středisko JSDH 845 759 86 THT, S.R.O., POLIČKA

Agregát MěÚ 876 657 219 IRIUM, S.R.O., PRAHA

Pořízení lehkého motor. člunu JSDH 675 559 116 JIŘÍ KOLAŘÍK, OSTRAVA

Muzeum sklářství-interiér 1070 414 656 NOVEST, SPOL. S R.O., ROŽNOV P. RADHOŠTĚM

Muzeum sklářství 1 937 1 937 MĚBP KAROLINKA

Silnice II/487- cyklostezka, část Bzové 3 121 870 2 251 650 300 STRABAG, A.S., PJ. VSETÍN

Hasičské vozidlo 11 360 10 224 1 136 10 800 9 400 1 400 THT, S.R.O., POLIČKA + TENSIO TECHNOLOGY S.R.O., KUŘIM

dot.ZK -350

z prodeje techniky -655

Garáže Marečkov 200 200 SVÉPOMOCÍ

Heliport 370 370 STRABAG, A.S., PJ VSETÍN

Veřejné osvětlení Kalincov 235 235 MĚBP KAROLINKA

Veřejné osvětlení Pluskoveček 165 165 MĚBP KAROLINKA

Zateplení MěÚ 6 345 4 645 1 700 5 316 5 316 FASÁDY ZLÍN, S.R.O., ZLÍN

Chodník a přechod u školy 221 221 MĚBP KAROLINKA

Zateplení Zdravotního střediska 4859 realizace akce probíhá,bude ukončena k 20.12.2014 HERYÁN RECONSTRUCTIONS, S.R.O., VALAŠSKÁ BYSTŘICE

Chodník podél silnice II/487 vč. úpravy parko-
višť a autobusových zálivů (u kostela)

3828 realizace akce probíhá,bude ukončena k 31.12.2014 TM STAV, SPOL. S R.O., VSETÍN

Náhradní zdroje pitné vody 491 400 91 PRODAG ZLÍN, S.R.O., ZLÍN
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Srovnání rozpočtů za roky 2010-2014 v tis. Kč

r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014

Příjmy 41520,5 58720,1 45249,9 53389,7 75773,2

Výdaje 40350,5 56360,6 47797,9 57958,7 65882,2

Financování 1170,0 2359,5 2548,0 4569,0 9891,0

Srovnání rozpočtů za roky 2006-2009 v tis. Kč

r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009

Příjmy 56928 73 717 39876,6 46171,6

Výdaje 75642 70470 40706,6 46566,6

Financování 18714 3247 830 395,0

pozn.: šedě vyznačené částky znamenají splátky úvěrů

Zasedání zastupitelstva města Karolinky hlasování 7. - 30.

Celkem projednáno: 377 bodů

Jméno zastupitele

Hlasování

PRO PROTI ZDRŽEL SE 
NEPŘÍTOMNOST PŘI 

HLASOVANÍ Z CELKOVÉHO 
POČTU 377 BODŮ

ÚČAST PŘI HLASOVÁNÍ 
ZMK V %

Dorotík Martin, Ing. 273 5 2 97 74

Havlová Martina 230 0 15 132 65

Heger Jaroslav 337 0 21 19 95

Hořelica Tomáš, Ing. 74 5 34 264 30

Chovanečková Marie 374 2 1 0 100

Klíma Luděk, Ing. 263 31 58 25 93

Tylčerová Dagmar 274 6 21 76 80

Pavelka Oldřich, Mgr. 330 1 38 8 98

Pekař Martin 341 6 4 26 93

Planka Pavel 359 3 3 12 97

Rapant Vlastimil, Ing. 344 3 9 21 94

Rožnovják Bohumil 373 2 2 0 100

Šauerová Anna 288 1 22 66 82

Urbanová Karla 331 2 5 39 90

Václavíková Bohumila, Mgr. 369 2 4 2 99

Další realizované akce ve spolupráci s MěBP: 
Kanalizace Kobylská, rekonstrukce kotelen Na Ingstavu, rekon-
strukce kotelny na zdrav. středisku a  čp. 73, kompostárna na 
Lagunách, nový vůz na svoz komunálního odpadu, propustky, 
revitalizace části města Karolinka - Horebečví. 
Akce, které nebyly fi nancovány z rozpočtu města:
Výstavby Penny Marketu, most Bzové, most na silnici II/487 
včetně opravy této komunikace (u kostela), most ve Stanovnici.
Akce zajištěné pro další období - rozpočtované náklady v tis. Kč:
Odstraňování povodňových škod MK Kobylská 1778,6
Odstraňování povodňových škod MK Plusko-
veček

4519,9

Odstraňování povodňových škod MK Vodá-
renská

2688

Zasíťování staveb. parcel Kalincov

Akce zajištěné pro další období - vysoutěžené ceny v tis. Kč:
Zateplení VKC čp. 545 3330
Zateplení Domu služeb čp. 277 4233,7
Závazky města Karolinka - doplatky úvěrů ke dni 31.8.2014 v tis. Kč:
Pořízení cisterny JSDH 1400
Regenerace sídliště Obora 1400

Vážení spoluob ané,
léto nám již defi nitivně skončilo, vlády 

se ujímá podzim a s ním přichází i období 
konání komunálních voleb. Považuji proto 
za nutné, abych zhodnotil čtyřleté období 
mého působení ve funkci místostarosty.

Mnozí z Vás si možná vzpomenou, když 
jsem ve vydání čtvrtletníku krátce po vol-
bách uvedl, že více než důvod k  oslavám 
pociťuji velkou míru odpovědnosti k obča-
nům Karolinky. Hodnotit, do jaké míry byla 
má slova naplněna, je dnes na Vás, kteří zde 
žijete, trávíte volný čas a mnozí i pracujete.

Na stránkách tohoto vydání naleznete 
výčet toho, co u nás bylo za čtyřleté ob-
dobí vybudováno nebo uskutečněno. Za 
vším bylo mnoho administrativy, jednání 
spojené s vyřizováním dotací bez ohledu 
na volný čas, neděle a  svátky. Dosažené 
výsledky však nejsou jen dílo nás předsta-
vitelů vedení města, ale také i  ostatních 
zastupitelů, kteří nás v práci podporova-
li. K dosažení toho, aby do městské kasy 
přiteklo co nejvíce peněz formou dotací, 
byla důležitá také velmi dobrá spolupráce 
především s  Krajským úřadem Zlínské-
ho kraje a také podpora zástupců vedení 
kraje ve vztahu k  jednotlivým minister-
stvům.

Nemalou měrou k tak dobré spoluprá-
ci přispěla i moje politická příslušnost ve 
straně, která v  dnešním uspořádání po-
litických sil jak už v  kraji,  tak i  ve státě, 
určuje směr dalšího rozvoje.

Mnoho bylo vykonáno, mnoho práce 
spojené s životem ve městě čeká na nové 
zastupitele.

Rád opět přiložím ruku k dílu i v no-
vém volebním období. Jestli tomu tak 
opravdu bude, záleží na Vás voličích, kteří 
za několik dnů půjdete k volbám. Všem 
děkuji za přízeň a spolupráci.

místostarosta města Bohumil Rožnovják

POD KOVÁNÍ
Domov pro seniory Karolinka byl vybrán jako jeden z fi nalistů projektu fi rmy Sode-

xo Plníme přání seniorům. Od 15.4. do 30.6.2014 proběhla veřejná sbírka, ve které se 
na přání našeho Domova - vybavení pro zahradní terapii - nasbíralo celkem 80 000 Kč. 
Chtěli bychom poděkovat všem dárcům, jmenovitě pak m ěstu Karolinka, které rovněž 
na naše přání přispělo. Jména všech dárců a bližší informace najdete na www.plnime-
-prani-seniorum.cz nebo na www.sluzbyvsetin.cz   

Zaměstnanci aktivizace DSK
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Vážení spoluob ané,

ještě bych Vám chtěla objasnit určitou 
skutečnost, týkající se trestního řízení 
Ing. Tomáše Hořelice. Jak Vám je urči-
tě z tisku známo, dochází k určitým ne-
dorozuměním ve výkladu, jak to vůbec 
začalo a jakou měrou jsem se já na tom 
jako starostka podílela.

Tedy od začátku. 
Počátkem ledna 2011, tedy krátce po 

mém nastoupení do funkce starostky 
města Karolinky (16.11.2010), mi bylo 
bývalým tajemníkem panem Bc. T. Jo-
chcem oznámeno, že při získávání re-
ferencí pro fi rmu Frekomos se zjistilo, 
že práce této fi rmy pro město v objemu 
269  627,26 Kč nejsou kryty rozpočtem 
a  nebyly schváleny Radou města Karo-
linka, ale byly již fi rmě Frekomos dne 
25.10.2010 zaplaceny. Tajemník měs-
ta se touto věcí zabýval z  podnětu výše 
uvedené fi rmy. Vzhledem k  tomu, že 
tuto záležitost bylo nutno napravit, a to 
jak z pohledu fi nančního, tak z pohledu 
právního, řešila jsem s právním zástup-
cem města Mgr. Rafajem tuto situaci 
tím způsobem, že právní zástupce na-
vrhl uzavřít Dohodu o  narovnání s  da-
nou fi rmou. Smlouva byla Mgr. Rafajem 
nachystána, přílohy připravoval Bc. To-
máš Jochec. Dohoda měla být schválena 
Radou města dne 23.2.2011. Při projed-
návání tohoto bodu Radou a  probírání 
příloh k tomuto bodu, které předložil ta-
jemník pan Bc. Tomáš Jochec, bylo zjiš-
těno, že přiložený krycí list na vykázané 
práce nesouhlasí, protože zde byly kry-
cím listem předloženy práce na komu-
nikaci Kortiše ve výše uvedeném fi nanč-
ním objemu. Bohužel tato cesta Kortiše 
byla opravena již zhruba před dvěma 
lety na vlastní náklady fi rmy Frekomos. 
Na můj dotaz, na pana Bc. Jochce, co to 
má znamenat, bylo Radě města panem 
Bc. Jochcem sděleno, že dal čestné slovo 
panu Hořelicovi, že o tom mluvit nebude 
a že přiznává, že tyto nesprávné podkla-
dy předložil Radě vědomě. Podklady pro 
Radu připravoval pan Ing. Tomáš Hoře-
lica a Ing. Klíma Luděk, což je zazname-
náno v zápise z Rady. Jednání bylo přeru-
šeno a  pokračovalo pro závažnost dané 
skutečnosti následující den. Mně, jako 
starostce, bylo Radou uloženo, abych ce-
lou záležitost projednala s Mgr. Rafajem. 
Následující den bylo Radou uvažováno 
o podání trestního oznámení pro závaž-
nost situace. Ale Rada se shodla, že na 
základě doporučení Mgr. Rafaje, abych 
jako starostka města, vyzvala bývalého 
starostu Ing. T. Hořelicu a  místostaros-

tu Ing. Luďka Klímu k  písemnému vy-
jádření ke vzniklé situaci. Veškeré další 
kroky byly konzultovány s Mgr. Rafajem 
Robertem. Rada téhož dne vzala na vě-
domí rozvázání pracovního poměru 
dohodou ke dni 28.2.2011, kterou po-
dal tajemník Bc. Tomáš Jochec na zá-
kladě skutečnosti, kdy vědomě předlo-
žil nepravdivé údaje ke schválení Radě 
města. Rovněž vše je obsaženo v zápisu 
z rady dne 24.2.2011. 

Bohužel ani jeden z výše oslovených 
se písemně k  této záležitosti nevyjád-
řil. Opakovaně byli bývalí statutárové 
vyzýváni k  vyjádření, bohužel k  němu 
nedošlo. Tento problém prošetřil i kont-
rolní výbor se závěrem ze dne 26.4.2011, 
že z   podepsané Smlouvy o  dílo č. 151 
vyplývá, že cesta Kortiše nebyla před-
mětem této uzavřené smlouvy, protože 
tato oprava proběhla před lednem roku 
2010. Rovněž prošetřil danou věc i  fi -
nanční výbor s tím, že dle jejich názoru 
příkazce operace (Ing. Tomáš Hořelica) 
svým podpisem neoprávněně potvrdil, 
že podklady k fakturaci jsou v pořádku 
a  že prověřil skutečnosti rozhodné pro 
vynaložení fi nančního výdaje za prove-
dení fakturovaných prací a to přesto, že 
zjevně došlo k nedodržení ustanovení č. 
5 Cena za dílo a  části 9. Jiná ujednání 
Smlouvy o dílo č. 151/2010. Podle míně-
ní fi nančního výboru příkazce operace 
nedodržel ustanovení o  fi nanční řídicí 
kontrole zákona č. 320/2001 Sb., o  fi -
nanční kontrole, zejména pak § 6 a § 11 
uvedeného zákona. Závěr z  prošetření 
fi nančního výboru zní, že práce nebyly 
vykonány v  tomto objemu na komuni-
kaci u  Kortiše. Po třech měsících od-
mlky, kdy jsem neměla zdůvodnění od 
Ing. T. Hořelice a Ing. L. Klímy, kde tyto 
práce byly vykonány, byla jsem jako sta-
rostka nucena z titulu hospodáře města 
podat trestní oznámení na neznámého 
pachatele (dne 6.6.2011), ať tuto skuteč-
nost prošetří orgány v  trestním řízení 
a zjistí, zda byl či nebyl porušen zákon 
a v případě porušení zákona, aby ve věci 
rozhodoval soud včetně náhrady škody. 
V  průběhu vyšetřování orgány činné 
v  trestním řízení spatřovaly v  podnětu 
naplnění skutkové podstaty trestních 
činů a podnět předaly Okresnímu stát-
nímu zastupitelství ve Vsetíně, který 
podal návrh na obžalobu k  Okresnímu 
soudu ve Vsetíně, který se tímto pod-
nětem zabýval a  rozsudkem Okresního 
soudu ve Vsetíně ze dne 25.7.2013 uznal 
Ing. T. Hořelicu vinným. Proti tomuto 
rozsudku se pan Ing. Hořelica odvo-
lal a  Krajský soud v  Ostravě, pobočka 

v  Olomouci, projednal jeho odvolání 
dne 12.12.2013 a  rozhodl, že rozsudek 
Okresního soudu ve Vsetíně se zrušuje 
a  Ing. Hořelica se zprošťuje obžaloby 
Okresního státního zástupce, neboť 
nebylo prokázáno, že se stal skutek, 
pro nějž byl obžalovaný stíhán. S tím-
to rozsudkem bylo seznámeno Zastu-
pitelstvo města Karolinka na svém 29. 
zasedání dne 8.8.2014, kdy přítom-
ným bylo prostřednictvím právního 
zástupce města Karolinky sděleno, že 
pan Ing. T. Hořelica se dle rozsudku 
Krajského soudu ničeho nedopustil 
a zrušil rozsudek Okresního soudu ve 
Vsetíně, který ho na základě obžaloby 
Okresního státního zastupitelství od-
soudil pro žalující skutky. Taktéž bylo 
zastupitelům sděleno za přítomnos-
ti Ing. Hořelice, že nebude ze strany 
města Karolinky uplatňována v  ob-
čansko právním řízení žádná náhrada 
škody, neboť žádná škoda městu Karo-
linka nevznikla.

Pro upřesnění jen uvádím, že z  pů-
vodně konstatované opravy komunika-
ce Kortiše, kde práce nebyly provede-
ny, bylo pak Ing. T. Hořelicou sděleno, 
že fakturace se týká prací na 2 ks pro-
pustků, kde rovněž práce nebyly pro-
vedeny, a  do třetice bylo uvedeno, že 
opravy probíhaly na cestě U Vleku, to 
byla poslední verze.

Závěrem bych Vám jen sdělila, že 
můj postoj k  této věci byl jen z  pohle-
du starostky města Karolinka, kdy jsem 
jednala jako představitel města a musela 
jsem dodržovat zákon o  obcích a  cho-
vat se tedy jako správný hospodář. Můj 
podnět na podání trestního oznáme-
ní na neznámého pachatele - nikoho 
jsem neoznačovala, to bylo předmětem 
zjistit odpovědnou osobu orgány činné 
v  trestním řízení v  souběhu se státním 
zástupcem, čímž tyto orgány došly k zá-
věru, že byla podána obžaloba Okresní-
mu soudu ve Vsetíně, že tento podanou 
obžalobu shledal jako opodstatněnou 
a  vydal ve věci rozsudek a  to že odvo-
lací soud došel po přezkoumání důkazů 
zadokumentovaných Okresním soudem 
k  jinému právnímu zjištění a  rozsudek 
Okresního soudu ve Vsetíně zrušil, toto 
je jen věcí soudů. Já tento rozsudek jako 
starostka města plně respektuji, což bylo 
jak výše uvedeno i  řečeno na 29. zase-
dání Zastupitelstva města Karolinky dne
8. 8. 2014.

Marie Chovanečková, starostka
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Dne 26. 7. 2014 se uskutečnil 17. roč-
ník setkání automobilových veteránů 
„Beskyd Rallye“ na Radničním náměstí 
v Karolince.

Beskyd Rallye je nejvýznamnější akcí 
automobilového klubu veteránů. Celá 
událost patří k  pozoruhodným meziná-
rodním akcím v této oblasti. Prosluněná 
spanilá jízda automobilových veteránů 
beskydskou krajinou měla dvě etapy – 
moravskou a  slovenskou. V  rámci slo-

Třetí srpnová sobota v  Karolince již 
tradičně patří sklářskému jarmarku, 
který se uskutečnil 16. 8. 2014 na Rad-
ničním náměstí v Karolince.

Součástí toho letošního byl nejen den 
otevřených dveří ve sklárnách, ale i pestrý 
doprovodný program. Sklářský jarmark 
tradičně zahájila starostka města Marie 
Chovanečková, místostarosta Bohumil 
Rožnovják a ředitel skláren Karolinka, pan 
Jiří Morávek v doprovodu Dechové hudby 
Karolinka. Klauni z Balónkova bavili naše 

BESKYD RALLYE – XVII. RO NÍK
venské etapy se v sobotu historické vozy 
- bylo jich letos kolem 60 - zastavily opět 
i u nás v Karolince. Odpočinku a občer-
stvení si dopřávaly posádky vozů v  do-
bových kostýmech, poté následovala dis-
kuze s obdivovateli veteránů. Na náměstí 
si mohli zájemci během hodinky pro-
hlédnout všechny skvosty a celou parádu 
samozřejmě zdokumentovat. Trasa his-
torických vozidel směřovala do Starých 
Hamrů a Malenovic.

vedení města

XXVI. TRADI NÍ 
SKLÁ SKÝ JARMARK

nejmenší, následující ukázka sokolnictví 
skupiny Vancoš se těšila velkému zájmu. 
O hudební vystoupení nebyla nouze, před-
vedla se nám skupina Vyhoď blinkr, oslni-
la nás půvabná zpěvačka Tereza Kerndlová 
s kapelou, své obdivovatele našla i skupina 
LucieLive. Milovníci folkloru si přišli na 
své při hudebním a  tanečním vystoupení 
souboru Jasénka. K poslechu a tanci hrá-
la skupina Grassband Karolinka ve stylu 
country a poté hudební skupina Pablo vy-
trvala až do třetí hodiny ranní.

vedení města

Beskyd Rallye 2014

Beskyd Rallye 2014Beskyd Rallye 2014

Zahájení jarmarku

Sklářský jarmark

Klauni z Balónkova

Tereza Kerndlová
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To už bylo rozhodnuto, kam budou 
cestovat naši absolventi za dalším vzdělá-
váním. Sedm z nich se už v těchto dnech 
připravuje na budoucí profesi na SOŠ 
J. Sousedíka, o jednoho méně přijala gym-
názia, trojice usedá do lavic SPŠ strojnické. 
Nejdále to má posluchač technického ly-
cea na Vojenské střední škole v Moravské 
Třebové. Uplatnění našli i ostatní zbývající 
deváťáci, a tak jsme si mohli oddechnout. 
Všichni se postavili na startovní čáru no-
vého životního závodu. Popřejme jim, ať je 
zvuk startovního výstřelu popožene k  co 
nejlepším výkonům.

Tradiční sportovní aktivity v  dubnu 
vrcholily sálovými sporty, jako byla třeba 
okrsková kola vybíjené dívčích družstev 
i smíšených týmů 4. a 5. tříd. Výsledkem 
byla dvě druhá místa. Chlapci košíkáři 
skončili v okresním kole čtvrtí stejně jako 
děvčata. Okrsková kola děvčat a chlapců 
v odbíjené byla pro naše družstva koneč-
nou stanicí. To už se sport přesunoval na 
venkovní stadiony. V okrskovém kole ve 
fotbalu ve Velkých Karlovicích se mlad-
ším žákům podařilo zvítězit, starší do-
sáhli na 2. místo. V okresním kole McDo-
nald‘s Cupu hráči této oblíbené hry obsa-
dili místo třetí.

Atletická sezóna začala neplánovanou 
formou závodu v běhu na lyžích. Karlov-

ský pohár běžkařů se kvůli naprostému 
nedostatku sněhu změnil na závod v přes-
polním běhu. 52(!) našich reprezentantů 
nezklamalo, přivezli 12 medailí! Dobrou 
přípravou na další klání se stal Memoriál 
Cyrila Macha v atletickém čtyřboji. Z Hu-
tiska-Solance si naše děvčata přivezla me-
dailí 11. Na našem stadionu se už tradičně 
konalo okrskové kolo Poháru rozhlasu. 
Naše družstva zvítězila ve všech čtyřech 

kategoriích! Škoda, že okresní kolo ve Va-
lašském Meziříčí poznamenala nepřízeň 
počasí. Naše silné disciplíny, skoky do 
výšky i do dálky se totiž nemohly usku-
tečnit, a dobrým výsledkem se tak mohly 
pochlubit jen starší dívky. Skončily čtvrté. 
Uznání ovšem patří i všem ostatním zá-
vodníkům, podmínky byly opravdu těž-
ké. To naši malí reprezentanti soutěžili 
na témž místě v okresním kole Atletické 
všestrannosti pro 1. stupeň za slunečné-
ho počasí a chlapci vybojovali třetí místo, 
děvčata skončila sedmá.  

Jak se dá zpestřit a doplnit vyučování, 
to zkoušíme pravidelně. Tentokrát jsme 
si ve škole „naruby“ ověřili, že žáci devá-
té třídy, když se dobře připraví, mohou 
úspěšně převzít hodinu vyučování mate-
matiky, přírodovědy či hudební výchovy 
na 1. stupni po dospělém učiteli. Jak se dá 
neobvykle vyučovat literární výchova na 
stupni druhém, předvedl páťákům a šes-
ťákům profesor brněnské konzervatoře 
Martin Hak. Těm, kteří se teprve od září 
začnou učit anglickému jazyku, předved-

ZÁKLADNÍ A MATE SKÁ ŠKOLA

Družstvo dívek, 6.–7. třída, vybíjená

Den učitelů

Družstvo starších dívek, košíková

Na konci září dostáváme příležitost navázat na předchozí zprávu o stavu karo-
linské školy, kterou jsme nazvali „Je polovina března…“ a vyšla ve zpravodaji kvůli 
časovému prodlení přejmenována „Je konec dubna…“
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li šesťáci pohádku Stone Soup v  češtině 
i angličtině. 

K doplnění výuky literatury posloužila 
představení Divadélka pro školy z Hrad-
ce Králové. Zatímco mladší žáci se spíše 
u  pohádek pobavili, těm větším žákům 
se dostalo názorné výuky, aby si dopl-
nili znalosti o  českém scénickém umění 
20. století. V Divadelní učebnici ožili před 
nimi nejprve Voskovec s Werichem a je-
jich Osvobozené divadlo a poté učenlivý 
mlok, na jehož rozpínavosti Karel Čapek 
předeslal lidstvu, jak ohromné nebezpečí 
lidstvu ve fašistické ideologii hrozí. 

Na konci padesátých let se po éře bu-
dovatelsky pokřivené kultury „vylíhlo“ 
svěží divadélko Sedmi malých forem, Se-
mafor protagonistů Jiřího Suchého a Jiří-
ho Šlitra. Naše slečny z deváté třídy ještě 
nedokázaly ocenit, když jen pro ně zazně-
la píseň o  Tereze. V  ukázce si hostující 
herci s rolí ženy-uklizečky poradili sami, 
ve scéně z kouzelného představení Bala-
dy pro banditu brněnské scény Husa na 
provázku s  úspěchem vypomohla v  roli 
Eržiky naše sedmačka Markétka. 

Zábavný dějepis mohli žáci vidět v tě-
locvičně v  pásmu Jak válčili husité. Po-
pravdě: dostat se v 15. století s takovými 
bojovníky do křížku, to asi velká zábava 
nebyla! 

Hezkým zážitkem byl i koncert takří-
kajíc „ve vlastní režii“, to když v sále ZUŠ 

vystoupili naši žáci hrající v rockové for-
maci Prasklá struna.

Zážitky se nemusí vstřebávat jen v bu-
dově školy. Vyjeli si například osmáci 
na SOŠ J. Sousedíka, aby si vyzkoušeli 
instalatérské řemeslo, rovněž ve Vsetíně 
navštívili nejprve deváťáci a poté i páťá-
ci Masarykovu knihovnu. Kroky starších 
zamířily i  do informačního centra a  do 
azylového domu, mladší se poučili o bez-
pečném internetu a vyzkoušeli si na vlast-
ních pocitech, jak složitý je svět nevido-
mých lidí. Z výletů měly velký ohlas ty do 
Vídně a do Prahy.

A zpátky do Karolinky. Artgalerie Mi-
stra Jiljího Hartingera byla místem setká-
ní s  dílem místního autora i  jeho paní, 
osmáci byli za svoje vystupování dokon-
ce pochváleni. Prvňáci se v  emotivním 
vystoupení rozloučili se slabikářem před 
svými rodiči. Techniku a  způsoby prá-
ce Integrovaného záchranného systému 
předváděli dětem 1. stupně z  Karolinky 
i okolních škol hasiči, záchranná a horská 
služba a také policie.  

Mezinárodní den dětí si pak žáci při-
pomněli při plnění zajímavých úkolů na 
14 stanovištích. Sice se program kvůli ne-
přízni počasí musel uskutečnit ve škole, 
ale na jeho úspěchu a  dobré náladě zú-
častněných to rozhodně neubralo. 

Nakonec je dobře, že počasí více přálo 
v den sokolnické show skupiny Vancoš na 

Den s IZS

Divadélko, Hradec Králové

Husité

Loučení se slabikářem

Den s IZS Družstvo starších žáků, košíková

Den s IZS Den učitelů
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školním hřišti. Tu bychom ve školní bu-
dově asi v plném rozsahu nemohli vidět. 
A byla by to rozhodně škoda!

Na podporu jiných zástupců fauny, 
pejsků a kočiček z útulku ve Vsetíně, na-
sbírala děcka z iniciativy 5. třídy tři pytle 
uzávěrů od PET lahví. Výtěžek z  jejich 
prodeje přispěl útulku na provozní ná-
klady. 

Slavnostní ukončení školního roku 
s  tradičním programem a  předání vy-
svědčení i  ocenění nejlepším uzavřelo 
školní rok 2013–2014. Nastaly prázdniny.

Jakoby mávnutím kouzelného prout-
ku se během prázdnin proměnil prostor 
školních šaten. Prakticky celé dva měsíce 
ale probíhaly náročné rekonstrukční prá-
ce, které skončily doslova se zahájením 
nového školního roku. Někdejší drátěné 
„klece“ nahradily barevné skříňky, pů-

vodní různorodou dlažbu vystřídala litá 
podlaha a stěnu školní chodby nahradila 
moderní průsvitná předstěna. Nadčasový 
nábytek, výzdoba a v současnosti i auto-
mat s občerstvením umožní příjemný od-
počinek před odpoledním vyučováním 
nebo ukrácení dlouhé chvíle pro rodiče, 
kteří přicházejí naproti nejmenším školá-
kům.

Rekonstrukce byla náročná časově 
i fi nančně. Vedení města a zastupitelstvu 
patří velké poděkování za fi nanční po-
moc, bez níž bychom toto dílo nemohli 
uskutečnit. Věříme, že nové prostory opět 
pozvedají naši dílnu lidskosti o další po-
myslný stupínek. Ať se tím všichni, kdo 
do karolinské školy vstoupí, potěší!

Další tradiční rituál v sále 
ZUŠ zahájil nový školní 
rok 2014–2015. Sál doslova 
praskal ve švech, kolik lidí 
kromě žáků a  školních za-
městnanců přišlo. Ani tady 
nechyběli představitelé obce 
v čele s paní starostkou Cho-
vanečkovou. Mj. se všichni 
dozvěděli, že od 1. září platí 
nový školní a výchovný řád. 
Projednala je a  schválila pe-
dagogická i  školská rada. 

Na výletě ve Vídni

Osmáci na návštěvě u Mistra Jiljího Hartingera

Osmáci v Praze s Janou Paulovou

Okresní kolo ve Valašském Meziříčí

Na SOŠ J. Sousedíka

Nové šatny

Dokumenty najdete na školních webo-
vých stránkách. 

Tříleté funkční období školské rady 
končí. Na listopadových třídních schůz-
kách proběhnou volby nových členů. 

Naši školu v  současnosti navštěvuje 
200 žáků základní školy v  devíti třídách 
a 72 dětí mateřské školy ve třech odděle-
ních. 

Všechno důležité se snažíme aktuál-
ně sdělovat pomocí našich stránek www.
zskarolinka.cz. Sledujte je pravidelně, 
všechna vzpomínaná činnost je dokla-
dem obtížné, ale i  radostné práce všech 
pracovníků školy, jejích žáků, ale i vás ro-
dičů. Dobrá vzájemná spolupráce je před-
pokladem úspěšné budoucnosti. A  tou 
nejbližší je právě započatý nový školní 
rok. Ať je opět co nejpřínosnější!

Vedení ZŠ a MŠ Karolinka   
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Výuka seniorů

Z výuky seniorů

„Chceme být „cool“ prarodi-
e.“

Jak jsme Vás již informovali, od loň-
ského roku máme pro naše seniory další 
seniorský program, který jsme nazvali 
Moderní senior s podtitulem „Chceme 
být „cool“ prarodiče“.

V letošním roce již proběhly jarní kur-
zy, které byly ukončeny na slavnostním 
ukončení jarních kurzů 25.6.2014. V jar-
ních kurzech proběhly celkem tři kurzy 
anglického jazyka – dva pro úplné začá-
tečníky a  jeden pokračovací pro mírně 
pokročilé začátečníky. 

Kromě kurzů angličtiny připravilo 
město pro své seniory také Kurzy tréno-
vání paměti. Na jaře proběhl jarní kurz 
trénování paměti. Těchto deseti dvojho-
din se pravidelně zúčastňovalo 20-24 se-
niorů, tedy především seniorek. Naučili 
se používat různé mnemotechnické po-
můcky na zapamatovávání si nezapama-
tovatelného jako např. techniku paměťo-
vých háčků, techniku akrostiky, techniku 
akronyma, techniku prvního písmene, 
techniku kategorizace, zapamatování si 
pomocí příběhu, ale také jak si zapama-
tovat čísla, jména, tváře. Naučili se také, 
jak si vybudovat rezervní mozkovou ka-
pacitu apod. 

Město v kurzech trénování paměti po-
kračuje stejně jako v kurzech výuky jazy-
ků i  na podzim. V  podzimních kurzech 
budou senioři trénovat také v deseti dvoj-
hodinách již zvládnuté techniky, budou 
mít jednotlivé výukové lekce zaměřeny 
tematicky – například druhou hodinu 
budou mít zaměřenu na trénování všech 
smyslů, kdy budou poznávat určité zvu-
ky, budou poznávat různé druhy koření, 
budou poznávat předměty pomocí hmatu 
a budou skládat zajímavá puzzle… Výuka 
probíhá na městském úřadě a  znamená 
pro naše seniory nejenom jejich intelek-
tuální rozvoj, ale kurzy se staly také mís-
tem pravidelných setkávání, kdy o  dob-
rou náladu a legraci není nikdy nouze.

Senioři se na všechny lekce velmi těší, 
protože jsou velmi různorodé nejenom 
pro ně, ale i  pro lektorku. Senioři vždy 
přinesou něco nového, zajímavého a ve-
selého. Jsou to velké osobnosti, velmi zají-
maví lidé a především duchem mladí ko-
legové a co je nejdůležitější, jsou to velmi 
zodpovědní studenti.

Podzimní kurzy byly také rozšířeny 
o výuku německého jazyka.

Kromě již výše uvedených kurzů se 
také karolinští senioři zúčastnili zájez-
du do našeho krajského města. Dne 
29.9.2014 navštívili Záchrannou službu 
Zlínského kraje, projeli se Baťovým výta-
hem ve 21. budově, kde sídlí Krajský úřad 
Zlínského kraje a  byli přijati paní radní 
Mgr. Taťánou Valentovou, která je sezná-
mila s prací krajského úřadu. 

Účastníci univerzity slavnostně zahá-
jí výuku dne 10.10.2014 v  obřadní síni 
Městského úřadu Karolinka za přítom-
nosti děkana HGF prof. Ing. V. Dirnera, 
CSc., proděkana prof. Ing. Z. Diviše, CSc. 
a  paní Ing. M. Poláškové. Výuka v  zim-
ním semestru bude probíhat dle následu-
jícího programu:

Zimní semestr - 2014/2015

1. blok
10. 10. 2014

OCHRANA OVZDUŠÍ
Ing. Jana Kodymová, Ph.D. -  Institut environmentálního in-
ženýrství

2. blok
17. 10. 2014

PRÁCE S INTERNETEM
doc. PaedDr. Vladimir Homola, Ph.D. - Institut geologického 
inženýrství

3. blok
24. 10. 2014

PRÁCE S INTERNETEM
doc. PaedDr. Vladimir Homola, Ph.D. - Institut geologického 
inženýrství

exkurze
7. 11. 2014

Exkurze – ČHMÚ  OSTRAVA   

4. blok
21. 11. 2014

ÚVOD DO OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 Ing. Jiří Kupka, Ph.D. - Institut environmentálního inženýrství 

5. blok
5. 12. 2014

REGENERACE KRAJINY
doc. Ing. Barbora Stalmachová, CSc. - Institut environmentál-
ního inženýrství

ZS Celkem 2x5 přednášek + 1 exkurze 

vedení města

MODERNÍ SENIOR

U3V KAROLINKA

Město pro seniory také připravuje be-
sedu o  ochraně seniorů před nekalými 
praktikami různých obchodníků, bese-
du o  záchranné práci Horské služby ČR 
apod… 

Celý projekt „Moderní senior“ je rea-
lizován nejen z  prostředků města, ale je 
spolufi nancován z  prostředků Zlínského 
kraje.

Rádi bychom pozvali všechny senio-
ry, kteří se k nám ještě nepřipojili. Kurzy 
trénování paměti jsou všem stále ote-
vřené, scházíme se vždy v úterý v 15.15 
hodin. 

O dalších aktivitách Vás budeme včas 
informovovat.  Budeme se na Vás těšit. 

Všechny informace najdete vždy na 
webových stránkách města pod ikonou 
Moderní senior.

Dr. Lenka Denkocy, lektorka a tajemnice města
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Jsme rádi, že se nám stále dokazuje 
účelnost a  smysluplnost prostředků, kte-
ré se nám podařilo získat z projektů, kdy 
můžeme využívat prostředky, které jsme 
dříve neměli. Například detektor plynů 
byl využit při poruše plynovodu ve Vel-
kých Karlovicích, využit byl již i  vysavač 
na nebezpečný hmyz, lanový naviják nám 
několikrát pomohl při odstraňování spad-

Součástí naší činnosti je i zvelebování 
tenisových dvorců Na Horebečví, o  což 
se snažíme a doufáme, že se nám to po-
stupně v rámci fi nančních možností daří. 
V  současné chvíli sdružujeme na dvacet 
dětských a  na dvacet dospělých členů. 
Zkusili jsme a  troufám si říct, že úspěš-
ně, rozjet tréninky mládeže, jež jsou za-
měřeny na základní tenisové dovednosti. 
Zájem nás mile překvapil a po čase jsme 
museli navýšit i  počet trénovaných dětí, 
čehož si nesmírně vážíme a  za což jsme 
velice rádi.

Již dlouhá léta se v Karolince konají te-
nisové turnaje. I když se stalo takřka pra-
vidlem, že se každoročně konají v  jiném 
termínu a  jejich pořadatelem bývá vždy 
jiná osoba, tato tradice se každoročně 
drží a koná. 

Jinak tomu nebylo ani letos. Za tenisu 
nakloněného a příznivého počasí, podpo-
ry štědrých sponzorů  a především účasti 
sedmi deblových párů z  Karolinky, Kar-
lovic a  Nového Hrozenkova, se od ran-
ních hodin v  sobotu 5.9.2014 uskutečnil 
na antukových dvorcích tenisový turnaj 
čtyřher pořádaný Tenisovým klubem Ka-

rolinka o.s. Systém hry byl předem stano-
ven na dvě skupiny, z  nichž se následně 
postupovalo do vyřazovacího pavouka. 
Hrálo se vždy na jeden set, kdy za stavu 
6:6 následovala zkrácená hra. 

Při napínavých a  někdy i  dosti vy-
pjatých, avšak vždy přátelských střet-
nutích se do finále dostaly páry ve slo-
žení Jonáš M., Valigura P. (Karolinka) 
vs. Třetina D., Mitáš M. (V. Karlovice). 
Po urputném boji, kdy se hra přelíva-
la nahoru a dolů, nakonec zvítězil pár 
z V. Karlovic. Za zmínku také stojí, že 
na třetím místě se umístil pár ve slo-
žení Paška D., Štuler P. (Karolinka). 
Nikomu však nešlo o vítězství za kaž-
dou cenu, ale hlavně o  to zasmát se, 
v prostoru mezi utkáními si popovídat 
a hlavně si dobře zahrát.

Děkujeme tedy všem, kdo se aspoň 
malou měrou podíleli na tomto střetnutí. 
Nesmírně děkujeme místním sponzorům 
(Potraviny Jípa, Holišová Jana, Posezení 
U  Radnice, Hotel Koník, lékárna Karo-
linka, Valašské Národní Divadlo), že nám 
vyšli mile a  ochotně vstříc a  doufáme, 
že se zase za rok potkáme minimálně ve 

HASI I KAROLINKA

TENIS V KAROLINCE

Od začátku roku do uzávěrky zpravodaje jednotka eviduje celkem 62 zásahů. 
V posledním čtvrtletí převládaly technické pomoci (13x), dále jsme zasahovali 
u pěti dopravních nehod, tří požárů, jednou jsme asistovali u úniku plynu a v jed-
nom případě jsme byli povoláni k záchraně muže, který měl být zasypán ve výko-
pu. To se naštěstí nepotvrdilo, i přesto jsme ale museli provádět resuscitaci, která 
byla úspěšná.

lých stromů. Samozřejmě naplno využívá-
me i mnoho dalšího vybavení, které nám 
umožňuje rychleji a kvalitněji zasahovat.

Z rozpočtu Zlínského kraje byla naše-
mu městu poskytnuta účelová investiční 
dotace na nákup cisternové automobi-
lové stříkačky. Celková výše dotace činí 
350 000,- Kč. Tato dotace významně po-
mohla při fi nancování spoluúčasti na 
projektu „Spoločne za bezpečnost oby-
vateľov a ochranu krajiny bez hraníc“, ze 
kterého byla cisterna pořízena.

Z. Valíček Výcvik jednotky – vyproštění osoby

Tenisový turnaj Karolinka 5. 9. 2014

Dopravní nehoda osobního automobilu

V letošním roce vzniklo v našem městě občanské sdružení s názvem Tenisový 
klub Karolinka o.s., jehož základním cílem je udržení, rozvíjení a provozování 
tenisu v Karolince, a to pro dospělé, ale také a především pro malé sportovce.

stejném počtu opět na kurtech Na Hore-
bečví.

V zimním období bychom rádi pokra-
čovali s tréninky mládeže. V příštím roce 
bychom jako TK Karolinka o.s. rádi pro-
vedli registraci klubu pod Český tenisový 
svaz,  a  otevřeli si tak možnost pořádat 
a hlavně mít možnost účastnit se turnajů 
dětí pořádaných jinými členskými orga-
nizacemi ČTS (Vsetín, Zašová, Rožnov 
p. R., Val. Meziříčí). Také budeme pokra-
čovat na zlepšování podmínek pro teni-
sový sport v Karolince. Děkujeme městu 
za fi nanční podporu, jež nám nemalým 
dílem umožnila to, co jsme zatím doká-
zali. Doufejme jen tedy v příštím roce pro 
tenis v příznivější počasí a na kurtech na 
viděnou. 

Za TK Karolinka o.s.
Vlastimil Rapant, předseda o.s.
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V mužské kategorii na Mistrovství re-
publiky v  Českých Budějovicích s  druž-
stvem Juřinky získal v  disciplíně 100 
m  překážek 1. místo a  během jednoho 
týdne tak potvrdil svoji formu a  stal se 
mistrem republiky dobrovolných hasičů. 
Navíc ve štafetě 4 x 100 metrů vybojoval 
s  kluky překrásné stříbrné medaile. Cel-
kově po nevydařených útocích skončili na 
bramborové pozici. Bodovat v  17 letech 
v seniorských kategoriích je velký úspěch. 
Martin Gášek s družstvem podniku Deza 
skončil v Českých Budějovicích v katego-
rii profesionálních hasičů HZS na pěkném 
11. místě. Je nutné si uvědomit, že bojovali 
proti výběrům z celých krajů, avšak pod-
nikoví mají výběr jen ze svých zaměst-
nanců. V postupu porazili v kraji zlínský 
výběr, a ten na republice obsadil 3. místo.

Od 13. 7. do 20. 7. 2014 proběhl velký 
svátek hasičů, Mistrovství světa v požár-
ním sportu v  dorosteneckých a  junior-
ských   kategoriích (do 23 let) ve Svita-
vách, kde poprvé o zlaté medaile bojovalo 
i něžné pohlaví, a přineslo tak do tohoto 
tvrdého sportu ženskou krásu a něžnost. 
Naše město zde reprezentovali dva zá-
stupci, Honza Gášek jako závodník a ka-

pitán dorostenecké reprezentace a  já na 
trenérském postu juniorské reprezentace 
žen. Moc nechybělo a  Honza nezávodil, 
týden před MS si totiž na Mistrovství do-
rostu v Brně škaredě zranil koleno. Díky 
práci vojenského doktora z  Brna, který 
mu čtyři dny před zahájením mistrovství 
vytáhl vodu z kolena, a pod zlatýma ruka-
ma osobní fyzioterapeutky Mirky Mori-
sové mohl jako zázrakem po dvou dnech 
trénovat. Bez těchto šikovných lidí by se 
nedalo pomýšlet o jeho startu, a tímto jim 
chci alespoň poděkovat.

Mistrovství světa začalo první disci-
plínou, výstupem na cvičnou věž, kde 
Honza obsadil 6. místo. Se svým osobá-
kem by se dostal do fi nále, ale takový je 
sport a  zranění si nevybírá. Druhý den 
proběhla disciplína 100 m překážek, kde 
se druhým pokusem dostal na 3. místo, 
a  mohl tak bojovat o  titul mistra světa. 
Ve fi nálovém běhu až do sběru hadic 
suverénně vedl, ale špatný úchop pravé 
hadice, kdy mu vypadla spojka, zna-
menal konec nadějí na nějakou medaili 
a skončil na nepopulárním 4. místě. Ale-
spoň kolega z reprezentace Vašek Divoš 
vybojoval stříbrnou medaili. Třetí den 

následovala štafeta 4 x 100 m překážek, 
kde kluci dokázali zaběhnout super vý-
kon a  svým časem 56,44 s  se stali mis-
try světa s  novým světovým rekordem. 
Poslední den na MS probíhala královská 
disciplína, požární útok. Zde se bohužel 
nepodařilo nastříkat 10 litrů ve správný 
čas, jeden terč chyboval a  jeho kolega 
z reprezentace nedokázal navázat na své 
vynikající tréninkové časy. To samé se 
opakovalo i ve druhém pokuse. Kluci tak 
celkově skončili na 4. místě a neobhájili 
loňské zlato z Ruska. Příští rok nás čeká 
hodně práce, musíme vylepšit techniku, 
nabrat ještě lepší fyzičku a  hlavně udr-
žet zdraví po celou dobu sezony, která je 
hrozně dlouhá. Letos byl problém v sys-
tému soutěží, kdy nebyl čas regenerovat, 
natož trénovat. Bohužel v Karolince není 
místo, kde bychom mohli roztáhnout 
překážky a náležitě se technicky připra-
vovat ihned jak roztaje sníh. 

Z mého pohledu trenéra juniorek beru 
MS jako velký úspěch. S děvčaty jsme se 
připravovali pouhé tři měsíce, kdy jsme 
hlavně dolaďovali kolektivní disciplíny 
spojené s  hašením opravdového ohně 
a pro ně neznámou disciplínu výstup na 
cvičnou věž. Medailové výsledky v  dis-
ciplíně 100 m  překážek 2. místo, dvoj-
boj (součet nejlepších časů na věži a  na 
překážkách) 2. a 3. místo, štafeta 4 x 100 
metrů 1. a 3. místo a v poslední disciplí-
ně požární útok 2. místo. Celkově děvčata 
vybojovala 2. místo. Po součtu umístění 
měla sice s Ruskem stejný počet bodů, ale 
bohužel nevydařený požární útok rozho-
dl. V dalších dvou kategoriích se doros-
tenky a  junioři stali celkově mistry svě-
ta. MS byl překrásný zážitek. Když hraje 
česká hymna člověk se chytne za srdce 
a prožívá neskutečnou euforii, která se už 
nikdy nemusí opakovat s lidmi na stejné 
vlně. Vydařené mistrovství ve všech smě-
rech.

HASI I SKLÁRNA KAROLINKA

Honza Gášek, mistr světa dorostu v disciplíně štafeta 4 x 100 m překážek, Svitavy

Honza Gášek, mistr ČR v disciplíně 100 metrů 
překážek v kategorii dorostu, Brno

V postupových sout žích se naši lenové dostali na vrchol a reprezentovali 
náš sbor na mistrovství republiky v požárním sportu v r zných kategoriích.  
Honza Gášek s družstvem dorostenc  Oznice na Mistrovství republiky v Brn  
vybojoval v disciplín  100 m p ekážek 1. místo a stal se tak mistrem republiky.
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Raťkovská Grapa, Deza Valašské Meziříčí
foto Josef Vrážel

Raťkovská Grapa, Sklárna Karolinka A 
foto Josef Vrážel

30. srpna 2014 náš sbor pořádal tra-
diční soutěž v požárním útoku Raťkovská 
Grapa a další dvě soutěže pro širokou ve-
řejnost. Pro děti byly nachystány soutěže 
s různou tematikou, kde děti ukázaly své 
dovednosti a po absolvování všech úkolů 
byly odměněny drobnými dárky. Na zá-
věr si zaběhly kratší trať ve dvou věkových 
kategoriích. Dospělí soutěžili o  nejrych-
lejšího hasiče a hasičku v mužské a žen-
ské kategorii na mnohem náročnější trati. 
Dále uvádím výsledky na prvních třech 
místech: 

- muži: 1. Ondřej Blinka, 2. Miroslav 
Přibyl, 3. Jakub Gropel

- ženy: 1. Veronika Urbanová, 2. Mi-
chaela Podešvová, 3. Marcela Zapalačová

Hlavní závod na náročné a záludné tra-
ti v požárním útoku skončil následovně: 

Muži: 1. Deza, 2. Sklárna Karolinka A, 
3. Podhradní Lhota, 4. Sklárna Karolin-
ka B, 5. Tylovice,  6. Milotice nad Bečvou, 
7. Studénka Město, 8. Makov, 9. Velké 
Karlovice, 10. Ublo, 11. Karolinka město.

Ženy: 1. Milotice nad Bečvou, 2. Velké 
Karlovice, 3. Vigantice, 4. Horný Kelčov, 
5. Ublo, 6. Valašská Bystřice, 7. Jasenná

Muži nad 35 let: 1. Sklárna Karolinka, 

2. Milotice nad Bečvou, 3. Studénka Ná-
draží, 4. Vlčovice, 5. Valašská Bystřice, 
6. Velké Karlovice, 7. Ublo-Jasenná.

Přálo nám překrásné počasí a  diváci 
mohli přímo přejít do kůže závodníků, 
zazávodit si a po náročném výkonu se ob-
čerstvit z připravené bohaté nabídky. Vše 
by se neudálo bez nadšení sklárenských 
hasičů, kteří připravili vydařenou spor-
tovně-společenskou akci.  Tímto moc dě-
kuji členům za jejich práci a sponzorům 
za štědrou podporu, bez které bychom 
těžko mohli odměnit závodníky.

V  pohárových soutěžích se pomalu 
vrací jistota, stabilizuje se závodní kádr 
a kluci mají chuť závodit o posty nejvyšší. 

Stupně vítězů: Nový Hrozenkov 2. 
místo, Karolinka Raťkovská Grapa 1., 2. 
a  3. místo, Semetín 3. místo, Podhradní 
Lhota 3. místo, Horný Kelčov 3. místo.

V  požárním útoku nám se zázemím 
pomáhá Skiareál Karolinka, kde trénuje-
me útoky,  a tímto jim moc děkuji.  Jsme 
takoví bezdomovci, nemáme vlastní záze-
mí, jsme všude na návštěvě. I přesto dosa-
hujeme vynikajících výsledků a navazuje-
me na předešlou historii. Snad konečně 
někdo pomůže, abychom mohli mít své 
místo na slunci.

Vedoucí požárního sportu hasiči Sklárna Karolinka 
Vlastimil Gášek

PODZIMNÍ CANISTERAPEUTICKÁ VÍKENDOVKA
a zkoušky pod nadací Podaných rukou, z. s.

V  sobotu a  neděli 13. a  14. září 2014 
byla zahájena nadací Podané ruce z.o. 
v  areálu Liščí Mlýn ve Frenštátě pod 
Radhoštěm podzimní Canisterapeutická 
víkendovka, která navazovala na Caniste-
rapeutické zkoušky.

Canisterapeutické zkoušky začaly pří-
jmem a veterinární prohlídkou psů, poté  
následovalo zahájení a samotné testování. 
Zkoušek se zúčastnilo celkem 28 caniste-
rapeutických týmů a byla zde zastoupena 
různá plemena psů. Zkoušky, které probí-
haly celý sobotní den, byly velice náročné 
jak pro psy, tak i pro jejich psovody a po-
stupně byli psi vyřazováni.V  neděli pak 
probíhalo polohování a čekalo se na vy-
hodnocení Canisterapeutických zkoušek 
s  předáváním certifi kátů úspěšným CT 
týmům a  pamlsků pro pejsky. Se psem 
Benžim – plemene Labradorský retrí-

Vážení,
dovolte mi, abych touto cestou přiblížila a  představila Canisterapii, o  které 

mnoho lidí ani neví, jak funguje, a  že v blízkém okolí se někdo touto terapií (tj. 
léčebná metoda speciálně vedeným psem) zabývá.

Labrador Benži

vr, stáří 3,5 roku, jsme obstáli a náš tým 
obdržel certifi kát pokročilého Caniste-
rapeuta s platností na 2 roky. V loňském 
roce jsme obdrželi první osvědčení s cer-
tifi kátem s platností na 1 rok. Po 2 letech 
budeme muset absolvovat nové zkoušky 
z důvodu rychle se měnících povahových 
vlastností u psů. 
Jak canisterapie lé í?
• rozvíjí hrubou a jemnou motoriku 
• podněcuje verbální i neverbální ko-

munikaci 
• rozvíjí orientaci v prostoru a čase 
• pomáhá při nácviku koncentrace 

a paměti 
• rozvíjí sociální cítění, poznávání 

a složku citovou 
• působí také v rovině rozvoje moto-

riky s atributem rehabilitační práce, 
v polohování a v relaxaci 

• na druhou stranu ale tam, kde je to 
třeba, psi podněcují ke hře a k po-
hybu 

• zároveň mají velký vliv na psychi-
ku a přispívají k duševní rovnováze 
a motivaci 

Dujková Pavlína, Karolinka 
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Cestování je pro každého velká změ-
na. Pro starší jsou to obtížné chvíle, boju-
jí s teplotními výkyvy, se společností, kte-
rou znali, či znají. Někteří se potýkají se 
zdravotními problémy a s pocitem, že už 
to nezvládnou sami. Avšak zeleň příro-
dy léčí, proto jsme se během letních dnů 

Člověk má různé důvody pro vykoná-
ní pouti. Někdo jde, aby navštívil nové 
místo, někdo, aby potkal sousedy, přátele, 
známé, někdo, aby potkal Boha. Nejlep-
ší je, když se dají skloubit všechny tyto 
důvody dohromady. A  to se nám mys-
lím podařilo na pouti na Svatý Kopeček 
u  Olomouce, kam se ve  čtvrtek 18. září 
podívali naši spoluobčané prostřednic-
tvím Charity Nový Hrozenkov.

Marcela Cholevíková
sociální pracovnice Charity

Půjčovní doba platná od 1. 8. 2014:

Pondělí    7:00 – 12:00
Čtvrtek 12:00 – 17:00

Půjčovna je umístěná v Domě pokoj-
ného stáří v Novém Hrozenkově na Ču-
bově. 

Půjčujeme např. polohovací postele, 
chodítka, invalidní vozíky, WC-židle aj.

Pomůcky vydává a přebírá pouze pra-
covník půjčovny z důvodu nutné kontro-
ly při přebrání.

Při zapůjčování postele je zapůjčova-
tel povinen zajistit si přítomnost 2 osob 
z důvodu obtížnější manipulace.

Kontakt na pracovníka půjčovny: 
p. Petr Čech, tel. 730 190 401, 608 858 048

CESTOVATELSKÉ 
LÉTO V „DOME KU“

JAK JSME JELI KE KAPLI CE
Na přání jedné dívky jsem se zúčastnil 

výletu ke kapličce do údolí Lušová. Ona 
dívka mě vzala na vozíčku do vzdálenosti 
cca 1,5 km a zpět. Tvrdila mně neustále, 
že to není namáhavé, ale skutečnost byla 
asi jiná. Jsem jí za to vděčný, neboť po 

vydali s obyvateli našeho „Domečku“ (tj. 
charitního Domu pokojného stáří v No-
vém Hrozenkově) na dva výlety. Podívali 
jsme se do rozkvetlé Lušové a do oprave-
ného kostela v Novém Hrozenkově. Ma-
lou ukázkou z výletu ke kapličce v Lušové 
je článek pana Důjky, který najdete níže.

Nejen výlety však můžou potkat naše 
uživatele. Po celý  letošní rok pořádáme 
v prostorách Domu pokojného stáří vý-
stavy fotografi í z  cest. Bývají umístěny 
v  přízemí  DPS, vstup je pro veřejnost 
zdarma. Návštěvník se zatím mohl okem 
fotografi e podívat na Ukrajinu, zvláště 
na  Krym, a  do Nepálu. V  těchto dnech 
až do konce září probíhá 3. výstava foto-
grafi í  „Indie v  barvách“. Výstavu zahájil 
přednáškou o  svých zážitcích z  pobytu 
v  Indii pan  Jaroslav Chrástecký. Strávil 
tam rok v Davangare, kde učil v Salesián-
ské škole.

Bc. Dana Haferníková, sociální pracovnice DPS

cestě bylo neustále na co se dívat. Pohled 
do zelena totiž neuklidňuje jen krávy, ale 
i lidi. Byl jsem tedy uklidněn.

Mariánské zpěvy u  kapličky mně po-
zvedly náladu. Setkání s dvěma známými 
nedaleko od kapličky bylo milé. Obě dámy 

P J OVNA
ZDRAVOTNICKÝCH

A KOMPENZA -
NÍCH POM CEK

JE DOBRÉ KONAT 
POUT

Cestovatelské léto – výlet Lušová

tu byly na brigádě, pomáhaly se senem.
Na zpáteční cestě do „Domečku“ ona 

dívka neustále trhala větve lipového kvě-
tu. Kladla mně je na klín, takže jsem byl 
i já trošku užitečný.

Emil Důjka, obyvatel Domu pokojného stáří
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Začátkem září si v charitním „Domeč-
ku“ (Domě pokojného stáří) vždycky 
vzpomeneme, že je vhodný čas na konec 
léta uspořádat poslední velké společné 
posezení pod širým nebem – naši Za-
hradní slavnost.

Na pátek odpoledne 5 . září jsme tedy 
pozvali obyvatele charitních domů v No-

Charita Nový Hrozenkov poskytuje 
v rámci svých sociálních služeb „Základ-
ní sociální poradenství“   v rozsahu těchto 
úkonů:

a) poskytnutí informace směřující 
k řešení nepříznivé sociální situace pro-
střednictvím sociální služby

b) poskytnutí informace o  možnos-
tech výběru druhu sociálních služeb 
a o jiných formách pomoci, např. o dáv-
kách sociální péče

c) poskytnutí informace o základních 
právech a  povinnostech osoby, zejména 
v souvislosti s poskytováním služeb

d) poskytnutí informace o  možnos-
tech podpory členům rodiny v  přípa-

dech, kdy se spolupodílejí na péči o oso-
bu blízkou.

U  každé naší služby, pokud Vám ji 
budeme poskytovat, zajišťujeme také po-
moc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záleži-
tostí, tzn. pomoc při komunikaci v  této 
oblasti a  pomoc při vyřizování běžných 
záležitostí.

Informace Vám rády sdělí naše sociál-
ní pracovnice v:
Charitní pečovatelské službě v Karolin-
ce, Nábřežní 175
paní EVA SLOVÁČKOVÁ,
tel. 571410087, 728324494

CHARITA NOVÝ HROZENKOV 
– SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Charita – zahradní slavnost

Zahradní slavnost v Charitě

provozní hodiny:  Po – Pá  8:00 – 15:30, 
po domluvě i v jiný čas
Osobní asistenci v Karolince, Nábřežní 
175
paní MARCELA CHOLEVÍKOVÁ, DiS.,
tel. 571410087,  733685408
provozní hodiny: Po – Pá  8:00 – 14:00, 
po domluvě i v jiný čas
Domě pokojného stáří, Nový Hrozen-
kov 124
paní Bc. DANA HAFERNÍKOVÁ,
tel. 571429676,  734435459
provozní hodiny: Po – Pá  8:00 – 15:30, 
po domluvě i v jiný čas

Jsme tu již více jak 20 let pro Vás.
Pracovnice Charity Nový Hrozenkov

ZAHRADNÍ 
SLAVNOST 
V CHARIT

vém Hrozenkově i  v  Halenkově a  jejich 
blízké, aby přišli s  námi chvíli posedět 
a pobavit se v zeleni a při muzice.

Počasí bylo krásné, bylo teplo a  za-
hrada za hrozenkovskou Charitou 
se zcela zaplnila účastníky slavnosti 
a účinkujícími. Bylo připraveno různo-
rodé občerstvení, a  také špekáčky opé-
kané nad trnkovým dřevem. Pobavit nás 
přišli členové pěveckého sboru Hafera 
a  folklorního souboru Ostrévka. Velmi 
se jim to povedlo, bylo stále na co se 
dívat a co poslouchat a  tanečníci z Os-
trévky provedli po travnatém parketu 
v tanci i mnohé z diváků.

Rozešli jsme se, až když slunce zapadlo 
za Palúch a začalo být chladnavo. A jeden 
z obyvatel domu si nechal na rozlúčku za-
hrát tu krásnou písničku „Když jsem šel 
z Hradišťa“, takže se nám šlo moc dobře 
domů.

Dana Žáková
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Svatojánské čarohraní na Soláni
– pátek 20.6.2014.

Na Soláni se opět rozhořela Svatoján-
ská vatra, zazněly písničky a  povídání 
o tajemných bylinkách. Svatojánský pro-
gram připravili pro návštěvníky cimbá-
lová muzika Soláň se svými sólisty a ta-
nečníky souboru Soláň a hosty z Frýdku 
-Místku – dětským souborem Ondrášek.

Již po patnácté ožil vrchol Soláně 
nad Velkými Karlovicemi na Valašsku 
slavností „Sečení luk“. Uskutečnila se 
27. června 2014 a nabídla soutěž sekáčů 
i folklorní vystoupení.

21.6.2014 Malířské cesty kolem Solá-
ně – ak. malíř Břetislav Polišenský.

21.6.2014 Křest publikací.

Koncert Darebandu ve Zvonici se ko-
nal 6.7.2014.

Třicet účastníků absolvovalo týdenní ma-
lířskou školu na Soláni od 7.7. do 13.7.2014.

13.7.2014 Altai Kai na Soláni.

Haferové mlsání 9.8.2014 přineslo ochut-
návku tradičních pokrmů z hafer i povídaní 
s lektorem o využití hafer a pestrosti receptů 
na slovenské a moravské straně hranic.

9.8.2014 Folklorní festival, kdy se již 
po sedmé stala opěvovaná bájná hora So-
láň místem setkání cimbálových muzik 
a folklorních souborů z Valašska a Sloven-
ska.

Každoročně se Valašský salon výtvar-
ných umělců stává místem pravidelného 
setkání veřejnosti s autory a jejich původ-
ní nebo i novější tvorbou - 15.8.2014.

31.8.2014 Zpracování dřeva a  hlíny 
a folklorní řemeslný pořad.

Jak se vaří povidla a zpracovává len - 
to vše mohli spatřit návštěvníci Zvonice 
21.9.2014.

ZVONICE SOLÁ

Valašský salon Dareband

Haferové mlsání

Altai Kai

SLEVOVÝ KUPON NA KURZY PLAVÁNÍ RODI  S D TMI A PLAVÁNÍ D TÍ 
 

SLEVA 10% 
Slevový kód: 09201475605 

 
Slevu lze uplatnit p i platb  pololetního kurzu plavání rodi  s d tmi (v k d tí 0-3 

roky) a plavání d tí (3-13 let) v Delfínkovi. Slevy nelze kombinovat. 
 

Vybrat si m žete ze všech míst, kde plaveme: 
-Valašské Mezi í í – rekrea ní a plavecký bazén 
-Rožnov pod Radhošt m – krytý bazén 
-Rožnov pod Radhošt m – hotel Horal 
-Velké Karlovice – hotel Horal 
 

Jar a Válková, Delfínek
e-mail: jarmila.valkova@delfinekvalassko.cz

tel.: + 420 773 930 063
 

Platnost kuponu: 1. 9. – 1. 11. 2014 
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-  
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KALENDÁ  AKCÍ

www.karolinka.cz
Redakce upozorňuje čtenáře, dopisovatele, inzerenty a všechny, kteří by chtěli obohatit příští číslo čtvrtletníku 

„KAROLINKA, naše město na Valašsku“, že jeho uzávěrka je 5. prosince 2014.

KAROLINKA
17. 10. Společný koncert ZUŠ Karolinka a ZUŠ
 Bystřice p. Hostýnem
18. 10. Divadelní představení „ŽENA ZA PULTEM 2“
9. 11. Divadelní představení „CENA ZA NĚŽNOST“
23. 11. Divadelní představení „PLAY STRINBERG“
30. 11. Adventní koncert
3. 12. Divadelní představení „MANDARÍNKOVÁ 
 IZBA“
14. 12. Vánoční koncert
19. 12. Vánoční jarmark s živým betlémem

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

ZVONICE SOLÁŇ
15. 11. Čaj o páté
29. 11. Výstava zuberské výšivky a dřevořezby
14. 12. Pečení perníčků

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

VELKÉ KARLOVICE
18. 10. VALACHY DĚTEM – Drakiáda a výšlap
25. 10. VALACHY TOUR – BĚHEJ VALACHY
25. 10. Vernisáž autorské výstavy karlovského rodáka
10.–16. 11. Svatomartinské hody
23. 11. Kateřinský jarmark
4.–7. 12. VALACHY DĚTEM – Mikulášská akce 
 pro děti

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

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
17.–18. 10. Všesvatský jarmark
18.–26. 10. Valašský Hortikomplex
5. 12. Mikulášský podvečer
13. 12. Vánoční jarmark
20. 12. Živý betlém
26. 12. Štěpánská koleda

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

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
31. 10. Rej meziříčských strašidel
15. 11. Tradiční hodová zábava
28. 11. Průvod světýlek
7. 12. Mikulášská pohádka s nadílkou
24. 12. Živý betlém
26. 12. Štěpánská vycházka
30. 12. Silvestr o den dřív

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


