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Vážení a milí spoluobčané,
je tu opět nejkrásnější období v roce, a to 

jsou Vánoce a  jim předcházející Advent.
Je to období, kdy člověk současně 

s  tímto pohodovým obdobím hodnotí 
i  celý rok, co se událo a  jak jsme tento 
rok prožili. Někteří si dáváme do nového 
roku i předsevzetí.

Ale především je to období, kdy alespoň 
na chvilku při celoročním shonu se trošku 
zpomalíme a máme čas na pohodu se svými 
rodinami a přáteli, čas jeden pro druhého.

Proto bych Vám chtěla za  sebe, ale 
i  za  celý úřad popřát, co nejkrásnější 
a  nejklidnější prožití těchto svátků, na-
plněné láskou, štěstím a  úsměvem dětí 
na  tváři, abychom v  tomto vánočním 
čase načerpali sílu a energii do roku 2013 
a v novém roce Vám přeji hlavně zdraví 
a osobní spokojenost.

starostka

Vánoční baňka
Informační centrum v  Karolince si 

Vám opět dovolilo nabídnout k zakoupe-
ní vánoční baňku a přispět tak na hema-
to-onkologické oddělení Dětské kliniky 
Fakultní nemocnice v Olomouci.

Výtěžek z prodeje bude předán dne 14. 
12. 2012 na Vánočním jarmarku v Karo-
lince zástupcům hemato-onkologického 
oddělení Dětské kliniky Fakultní nemoc-
nice v Olomouci.

Integrovaný záchranný sys-
tém v Karolince

V Karolince bude zajištěn výjezd integro-
vaného záchranného systému pro celý daný 

region, ale i předhúří Javorníků v návaznosti 
na narůstající turistický ruch. To znamená, 
že v Karolince sídlí a pracují složky tohoto 
systému, tj. policie, hasiči a  zdravotnická 
záchranná služba, budova městského úřadu 
dále vytváří podmínky pro zázemí řízení 
krizového štábu. Dále pak v příštím roce by 
se měla dobudovat přistávací plocha pro vr-
tulníky / letecké záchranné služby, policejní, 
vojenské / a to v prostoru pod přehradou, tzv. 
„lagunami“. Jedná se o  zpevněnou plochu 
20 x 20 m, oplocenou 50 x 50 m, zavedenou 
do souřadnic letecké záchranné služby.

Policie ČR již dlouhodobě sídlí v  bu-
dově městského úřadu.

a  archiv, který v  současné době na  měst-
ském úřadě již dlouhodobě nevyhovuje 
a hrozí za daný stav fi nanční sankce. 

Celkový režim provozu je stejný jako 
u  policie ČR, bude zde korunový nájem 
za prostory, ale veškeré provozní náklady 
tj. elektřina, voda, topení, včetně vybavení, 
mezd pracovníků, údržbu vozového parku 
a údržbu pronajatých místností si hradí zá-
chranná služba Zlínského kraje sama.

Při vytváření zajištění tohoto Integro-
vaného systému v  letošním roce doznalo 
hodně změn a  probíhal celoroční vývoj 
činností pro zajištění tohoto modulu, tzn. 
dokončení stavby budovy RZP. Zde bych 
chtěla mnohokrát poděkovat NADACI 
SYNOT, která věnovala 200  000,00 Kč 
na  zakoupení nové sanitky, která byla 
v loňském roku pořízena a jezdí pro tento 
region. Stanoviště bude mít právě v Karo-
lince, protože je nutné mít vyšší vrata pro 
tyto sanitky, z tohoto důvodu byla řešena 
nová přístavba v Karolince, protože ve stá-
vajících garážích v  Novém Hrozenkově 
z důvodu, aby tyto sanitky nestály venku, 
by se musela dělat fi nančně náročná pře-
stavba stávajících garáží. 

Dalším zkvalitněním a  hlavně zajiš-
těním výjezdu JPO II je skutečnost, že 
v průběhu roku byli přijati 2 hasiči jako 
zaměstnanci města, čímž je tak zajištěn 
výjezd JPO II, který musí jednotka usku-
tečnit do  5 minut po  vyhlášení signálu. 
Tato pracovní místa jsou dotována Zlín-
ským krajem ve výši 50 000,00 Kč ročně 
na jedno pracovní místo.

Na celý tento záměr jsou i směřovány 
projekty, o které se letos žádalo a jsou vel-
kým přínosem pro celý integrovaný zá-
chranný systém. 

Hasiči města mají zařazení Jednotka 
požární ochrany II / JPO II /, která je zři-
zována městem. Zodpovídá za funkčnost 
a  její organizaci ze zákona vždy starosta 
a je jejím velitelem. Tato jednotka je v IZS 
řízena Zlínským krajem a povolána k jed-
notlivým zásahům.

K doplnění třetí složky, tj. zdravotnické 
služby, se vybudovalo nové stanoviště rych-
lé záchranné služby jako přístavba vedle 
městského úřadu za spoluúčasti Zlínského 
kraje. Zlínský kraj zajistil fi nancování toho-
to stanoviště ve výši 4 milionů korun, město 
se spolupodílí do vysoutěžené částky celko-
vě 7 500 000,00 včetně DPH. Stavba bude 
dokončena do konce tohoto roku a město 
bude mít v prvním patře ve vlastnictví jed-
nu kancelář, menší konferenční místnost 

KAROLINKA
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NÁZEV AKCE ZPŮSOB POVOLENÍ NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI ZAHÁJENÍ PROJEKTANT PROVÁDĚCÍ FIRMA

Revitalizace a rozšíření zastávkových územní rozhodnutí 07. 07. 2011 11. 07. 2011 DOPRAVOPROJEKT Ostrava TM Stav Vsetín
stání v Karolince    spol. s r.o.  
Garáže MAREČKOV II. etapa spojené územní a stavební řízení 13. 03. 2012 04/2011 Ing. V. Rapant stavebníci dle žádostí (vlastníci) 
Zrušení plynovodní přípojky pro RD 379 souhlas s odstraněním stavby 08. 12. 2011 09/2012 Ing. J. Závodný p. Řičičář, Halenkov 
Revitalizace bytového domu č.p. 638 vyjádření SÚ, že akce nevyžaduje ze dne 23. 01. 2012 02. 04. 2012 Petr Eliáš – EWOQ s.r.o. TESP Contract s.r.o.
 stavební povolení ani ohlášení      
Revitalizace bytového domu č.p. 63 vyjádření SÚ, že akce nevyžaduje ze dne 23. 01. 2012 02. 04. 2012 Petr Eliáš – EWOQ s.r.o. COMMODUM spol. s r.o.
 stavební povolení ani ohlášení      
Revitalizace bytového domu č.p. 652 vyjádření SÚ, že akce nevyžaduje ze dne 23. 01. 2012 23. 04. 2012 Petr Eliáš – EWOQ s.r.o. Hrušecká stavební s.r.o.
 stavební povolení ani ohlášení      
Silnice II/487: Nový Hrozenkov – Podťaté, veřejnoprávní smlouva 20. 12. 2011  DOPRAVOPROJEKT Ostrava   
3. etapa – Bzové: o umístění stavby   spol. s r.o.
- úprava místních komunikací + sjezdy
- komunikace pro pěší + cyklostezka
- kanalizace
- přeložka vodovodu
- přeložka DK
- přeložka VO       
Hřiště MŠ veřejnoprávní smlouva 16. 2. 2012 11. 07. 2012 Ing. Jiří Bilík MěBP Karolinka p.o. 
 o změně využití území     
Silnice II/487: Nový Hrozenkov – Podťaté, stavební povolení 29. 06. 2012 bude zahájeno DOPRAVOPROJEKT Ostrava MěBP Karolinka p.o.
3. etapa – Bzové – přeložka VO    spol. s r.o.  
Oprava lesních cest Karolinka – Malá Stanovnice vyjádření SÚ Karolinka a vyjádření ze dne 21. 03. 2012 (SÚ Karolinka) 25. 07. 2012 DOPRAVOPROJEKT Ostrava SWIETELSKY stavební s.r.o.
 speciálního SÚ Vsetín, odbor ze dne 04. 04. 2012 (SÚ Vsetín)  spol. s r.o.
 dopravy, že akce nevyžaduje      
 st. povolení ani ohlášení     
Silnice II/487: Nový Hrozenkov – Podťaté, souhlas s provedením ohlášené stavby ze dne 24. 04. 2012 bude zahájeno DOPRAVOPROJEKT Ostrava  
3. etapa – Bzové – napojení MK a úprava sjezdů    spol. s r.o.  
Sklad technologie – zasněžování, SKIareál Karolinka dodatečné stavební povolení probíhá řízení  Jiří Koryčanský, Zubří  
Silnice II/487: Nový Hrozenkov – Podťaté, veřejnoprávní smlouva 30. 08. 2012 bude zahájeno DOPRAVOPROJEKT Ostrava
3. etapa – Bzové – přeložka vodovodu o umístění stavby   spol. s r.o.  
Chodník a přechod u školy rozhodnutí o umístění stavby probíhá řízení  MSS-projekt s.r.o.  
Silnice II/487: Nový Hrozenkov – Podťaté, stavební povolení 22. 06. 2012 12.08.2012 DOPRAVOPROJEKT Ostrava MěBP Karolinka, p.o.
3. etapa – Bzové – kanalizace    spol. s r.o.  
Silnice II/487: Nový Hrozenkov – Podťaté, veřejnoprávní smlouva 16. 03. 2012 bude zahájeno DOPRAVOPROJEKT Ostrava STRABAG a.s.
3. etapa – Bzové – komunikace pro pěší – cyklostezka o provedení stavby   spol. s r.o.  
Sloučení ZŠ a MŠ Karolinka souhlas s provedením ze dne 12. 07. 2012 13. 07. 2011 Ing. Jiří Bilík SPEDIMEX MORAVIA Vsetín 
 stavebních úprav     
Oprava lesních cest Stanovnice – Skaličí vyjádření SÚ, že akce nevyžaduje ze dne 28. 02. 2011 01. 10. 2011 FULL PROJECT s.r.o., Ing. Úlisník Berger Bohemia
 stavební povolení ani ohlášení     
Zdravotnická záchranná služba veřejnoprávní smlouva ze dne 01. 10. 2012 02. 10. 2012 Ing. Jiří Bilík TM Stav Vsetín
 o provedení stavby a o změně stavby     

Vážení spoluobčané,
začínáme odpočítávat poslední dny 

letošního roku, a  tak jako každoročně, 
máme snahu provést zhodnocení toho 
uplynulého období, co se podařilo, daří 

Z  příhraniční spolupráce se Sloven-
skem s  městem Bytča, Púchov, Vysoká 
nad Kysucou se žádalo o  nové zásahové 
vozidlo – cisternu ve  fi nančním objemu 
425  000,- EUR, dotace 85 %, naše spolu-
účast 15%. Snad do konce letošního roku 
budeme vědět, zda se tento projekt obhájil.

Pro další zkvalitnění činnosti se podal 
projekt rovněž ve spolupráci se Slovenskem 
– na motorový člun včetně příslušenství, je-
hož součástí je defi brilátor atd., který bude 
sloužit pro celý region. Tento projekt byl 
úspěšně obhájen mimo stavbu garáže, která 
měla sloužit jako zázemí pro úschovu toho-
to člunu, celková cena projektu činí 24 304,- 
EUR, naše spoluúčast je 15%.

Dalším projektem z regionu Bílé Kar-
paty bylo se Slovenskem obhájen projekt 

Modernizace a rozšíření JSDH Karolinka, 
celkový rozpočet 34 700,- EUR, naše spo-
luúčast je 15%.

Do  třetice byl podán projekt na  ná-
hradní zdroj v případě výpadku elektric-
ké energie a vysílaček, který by byl umís-
těn v  budově městského úřadu a  sloužil 
by jako náhradní zdroj elektrické energie 
pro potřeby všech složek IZS a města jako 
zázemí pro krizové řízení.

Jeho vyhodnocení bude známo v březnu 
příštího roku. O podrobném rozpisu projektů, 
tzn. co se získalo a za kolik, budeme informo-
vat po uskutečněných výběrových řízeních. 

Všechny žádosti o projekty byly žádá-
ny tak, aby se duplicitně nekryly s  pro-
středky na stejnou techniku, jakou např. 
z projektů získala JPO II Halenkov, která 
obhájila z příhraniční spolupráce techni-
ku pro horský terén – hřebenové zásahy. 
Vše je směřováno tak, aby byla činnost 
jednolivých složek IZS vybavena a propo-

jena k rychlému a kvalitnímu zásahu při 
ochraně zdraví a majetku. Jde především 
o rychlost dojezdových časů a k tomu od-
povídající technika pro zásah. 

Veškeré řízení výjezdu složek IZS je říze-
no hasičským záchranným sborem/ HZS / 
prostřednictvím operačního střediska / KO-
PIS /, kde jsou zahrnuty veškeré složky IZS.

V jarních měsících je domluvena společná 
ukázka činnosti jednotlivých složek IZS pří-
mo v Karolince včetně prezentací, aby široká 
veřejnost mohla zhlédnout fyzicky činnosti 
těchto složek, zmiňované zařízení a techni-
ku. O termínu budete včas informováni.

starostka
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Vyúčtování nového dětského 
hřiště pro mateřskou školu

Děkujeme všem, kteří se podíleli na 
zhotovení nového dětského hřiště, pře-
devším Městskému bytovému podniku 
Karolinka, který práce prováděl a zhostil 
se jich velmi dobře. Rovněž velké podě-
kování panu Martinovi Balcarovi a Ing. 
Michalu Kořenkovi, kteří sponzorsky do-
vybavili dřevěný domeček.

 25 000,- projektová dokumentace
 419 755,- herní prvky pro děti
 20 000,- dřevěný domeček
 106 565,- materiál/pletivo, sloupky,
  cement atd./
 76 254,- sportovní hřiště s umělo-
  hmotným povrchem pro 
  školní míčové hry
 140 603,- dopravní značení, litý asfalt 
  – dopravní hřiště
 297 157,- fakturace mezd MěBP 
  Karolinka
 73 278,- fakturace MěBP materiál 
  – makadam, obrubníky, kačírek
 169 026,- fakturace MěBP doprava
 98 401,- fakturace MěBP subdodávky 
  – kamenivo
 3 469,- barva, štětce, klíče

1 429 508,- Kč celkem včetně DPH

Na této akci se podílely Lesy ČR ve výši 
50.000 Kč, za což mnohokrát děkujeme.

Starostka

pokračování ze str. 2STŘÍPKY... a  co nás čeká. Nebude tomu jinak ani 
v  tomto případě. Pro názornost přiklá-
dám tabulku akcí, které se realizovaly, 
probíhají a  také částečně akce, které se 
teprve začnou realizovat. Považuji za po-
třebné zmínit se také o dění na katastru 
města, které nebylo v naší režii, ale přesto 
jsme byli přizváni ke spolupráci. Jen na-
mátkou uvedu stavby jako regulace řeky 
Bečvy, opravy železniční tratě včetně pro-
pustí a přejezdů, oprava přehradní hráze 
a  v  neposlední řadě výstavba nákupní-
ho centra PENNY. Poslední zmiňovaná 
stavba asi výrazným způsobem zasáhla 
a  možná ještě zasáhne do  života našich 
občanů. Jestli pozitivně nebo méně pozi-
tivně se ukáže pravděpodobně až po ně-
jakém čase.

Rád bych se také zmínil o  plánova-
ných akcí na  příští rok. Jistě si mno-
zí z  vás všimli zábran, které jsou už 
delší dobu umístěny na  mostě přes 
potok Stanovnica na  hlavní silnici 
II/487. Podle dostupných informací 
od  dubna příštího roku, by Ředitel-
ství silnic Zlínského kraje mělo zahá-
jit stavbu nového mostu včetně opravy 
silnice ve  směru na Vsetín po odbočku
k  čerpací stanici PHM. V  souběhu by 

MĚSTSKÝ BYTOVÝ PODNIK 
KAROLINKA, P.O.
Je vám ekologie lhostejná nebo přece jen není?

 Někdo třídí odpady z lásky k přírodě, pro jiného je to otázka moderního život-
ního stylu a někomu připadá separace odpadů úplně zbytečná, a proto považuji 
za nutné upozornit také na skutečnost, která není obecně příliš známá. A to je 
fakt, že třídění odpadů je také ekonomicky výhodné. K tomu se ještě hodí dopl-
nit, že třídit odpad je zákonná povinnost každého z nás.

Jednou z povinností obce jako původ-
ce odpadů je  odpady sbírat odděleně, 
mimo jiné zajišťovat i tříděný sběr využi-
telných složek komunálních odpadů.

 Vytříděné využitelné složky komunál-
ních odpadů obsahují i použité obaly a u ně-
kterých komodit obaly převažují (např. 
papír, plasty, sklo, nápojové kartony).Třídě-
ním snižujeme náklady na  svoz směsného 
(komunálního) odpadu a za jejich ukládání 
na skládku. Poplatky za skládkování neustále 
rostou. Především však obce mohou získat 
za třídění odpadů z obalů významné fi nanční 
odměny i od obalového průmyslu. Od roku 
2002 totiž platí zákon o obalech, který sta-
novuje obalovému průmyslu povinnost za-
jistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů. 

Stát tím nutí obalářský průmysl, aby se fi -
nančně podílel na ekologické recyklaci oba-
lů, které vyrobil. 

 Obalářský průmysl zajišťuje tuto po-
vinnost přes autorizovanou obalovou 
Společnost EKO-KOM, a.s., která uzavírá 
smlouvy s obcemi a vyplácí jim odměny 
za vytříděné odpady. 

 Město Karolinka je v  systému EKO-
-KOM zapojeno. Příjem z odměn za tří-
děný odpad do  rozpočtu našeho města 
byl v minulém cca 40.000 Kč. Nutno ov-
šem sebekritický dodat, že v  minulosti 
byl systém evidence a  hlášení pro spo-
lečnost EKO-KOM podceňován. Až v le-
tošním roce byla navázána se společností 

město mělo vybudovat část chodníku, 
podélné parkoviště, upravit plochu mezi 
silnicí a kostelem a další dílčí úpravy.

Za zmínku stojí také plánované úpravy 
parkoviště, přechodu pro chodce a chod-
níků u  základní a  mateřské školy. Tyto 
úpravy by měly významně přispět k bez-
pečnosti především dětí, které se zde nej-
více pohybují.

Realizovat bychom měli rovněž novou 
kanalizaci v  Kobylské, investice by měly 
směřovat i  do  sídliště Horebečví a  spor-
tovního areálu. V  lednu bychom měli 
zahájit stavební úpravy v  budově bývalé 
mateřské školky v  souvislosti s  realizací 
sklářského muzea a mnoho jiných men-
ších investičních záměrů, o  kterých vás 
budeme   informovat v  průběhu příštího 
roku. Naši snahou je,  abychom těmito 
investicemi usnadnili a pokud možno co 
nejvíce zpříjemnili pobyt a život všem ob-
čanům v našem městě.

Jak už jsem se zmínil v úvodu, blíží se 
konec roku, je doba adventu a  příprav 
na vánoční svátky.

Proto mi dovolte, abych i  já popřál 
všem krásné prožití těchto svátků v kru-
hu svých blízkých, mnoho úspěchů, lásky, 
štěstí a hlavně zdraví v novém roce 2013. 

Bohumil Rožnovják – 1. místostarosta
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EKO-KOM úzká spolupráce, jejímž vý-
sledkem by měl být větší nárůst efekti-
vity výnosů ze sběru tříděného odpadu. 
 Dalším důležitým faktorem je účinný 
systém výběru místního poplatku za od-
voz komunálního odpadu, který je stano-
ven obecní vyhláškou. Obec je povinna 
vymáhat poplatky od neplatičů. 

 Na tomto místě je třeba upozornit, že 
poplatek za komunální odpad nepokrývá 
náklady Městského bytového podniku 
Karolinka na  jeho svoz a  likvidaci resp. 
převoz na úložiště odpadů. V nejbližší bu-
doucnosti, tzn. od roku 2014, bude měs-
tům a obcím ČR (tedy i městu Karolinka) 
razantně navýšen povinně odváděný po-
platek za uložení 1 tuny komunálního od-
padu na skládku ze současných 500,00 Kč 
na  min. dvojnásobek, s  výhledem růstu 
v následujících létech.

Z  výše uvedených faktů vyplývá, že 
i  v  případě, že se řadíte mezi zapřísáhlé 
nepřítele ekologických aktivit a snaha o za-
chování přijatelného životního prostředí 
dalším generacím vám připadá příliš ne-
konkrétní, i  vy máte důvod odpad třídit. 
Budete totiž šetřit obecní kasu a částka, kte-
rou obec musí na  odpadové hospodářství 
doplácet (což je zcela běžné, všechny obce 
musí odpadové hospodářství dotovat) ne-
bude tak vysoká. Peníze se pak dají využít 
na  jiných místech, např. v oblastech, které 
pálí zrovna Vás, ať už je to veřejné osvětlení 
ve Vaší ulici, rozbitý chodník, možnost při-
pojení k vodovodu a na kanalizaci apod. 

Jak třídit odpady?

Odpady bychom měli třídit přímo 
doma, pozdější roztřídění odpadu není 
často možné – smícháním se odpad zne-
čistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už 
není možné zpracovat.

Třídění v domácnosti by mělo být pro-
váděno podle toho, na jaké druhy odpadů 
jsou kontejnery na tříděný odpad v blíz-
kosti vaší domácnosti. Úplnou novinkou 
na  pomoc domácnosti třídit jsou tašky 
na tříděný sběr

Jsem přesvědčen, že tato novinka se 
stane jistým pobídkovým podnětem 
ke třídění. Svou podobou a obsahem jsou 
tašky na třídění domácího odpadu zdaři-
lým marketingovým tahem a  podstatně 
přibližují motivaci třídit.

V  rámci zapojení do  systému EKO-
-KOM jsme v minulých dnech rozmístili 
po městě celkem 36 kontejnerů na třídě-
ný odpad. Vy\tvořili jsme tak v Karolínce 
zatím 12 sběrných míst (tzv.hnízd).

reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, 
lepenka, kartón, papírové obaly (např. 
sáčky).

Prosím, nevhazujte mokrý, mastný 
nebo jinak znečištěný papír, uhlový a vos-
kovaný papír, použité plenky a hygienické 
potřeby.

OBJEMNÉ ODPADY

To jsou odpady, které se nevejdou 
do popelnice, např.: starý nábytek, kober-
ce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské 
linky, elektrotechnika, drobný stavební 
odpad atd.

Tyto odpady můžete buďto odvézt 
na sběrný dvůr.

NEBEZPEČNÉ ODPADY

Tyto odpady mají nebezpečné vlast-
nosti, proto se nesmí vyhazovat do  po-
pelnice, např.: léky, zářivky, výbojky, 
akumulátory, galvanické články (bater-
ky), ledničky – mrazničky, barvy, lepidla, 
oleje a nádoby jimi znečištěné a nádoby 
od chemikálií apod.

Nebezpečné odpady odnášejte pouze 
na sběrný dvůr! 

Město Karolinka má pro likvidaci ne-
bezpečného odpadu uzavřeny smlouvy
o zpětném odběru s certifi kovanými spo-
lečnostmi Elektrowin a Asekol, které ne-
bezpečný odpad likvidují. Využitelná část 
tohoto odpadu jde zpětně ke zpracování 
a  nepoužitelné části jsou ekologickými 
technologiemi zlikvidovány.

Nevhazujte nebezpečné odpady do po-
pelnic na  běžný odpad, neboť odpad 
z  těchto popelnic je ve  většině případů 
ukládán na skládky odpadů a ty na uklá-
dání nebezpečných odpadů nejsou tech-
nicky zabezpečeny.

Léky nevyužívané nebo s prošlou lhů-
tou spotřeby také můžete odevzdat v  lé-
kárně.

Závěr:
Co si budeme nalhávat, žít zdravě 

stojí peníze a v ekologii to platí obzvláš-
tě. Překonat ale zažité návyky a  zkusit 
něco nového se většinou vyplácí. Pojď-
me tedy do  toho a  začněme se chovat 
podle hesla: TŘÍDĚNÍ JE STYL! 

S pomocí dostupných informací zpra-
coval

Jaroslav Valián, ředitel MBPK

Abychom eliminovali náklady na svoz 
tříděného odpadu je zapotřebí navýšit 
počet hnízd na celkových 16.

 EKO-KOM má poměrně zdařile vy-
pracovaný systém odměn včetně pobíd-
kových bonusů, které nás neustále nutí 
k zamyšlení, jak na tyto bonusy efektivně 
dosáhnout.

Obecně patří do kontejnerů na tříděné 
odpady toto - podívejte se pozorně na sa-
molepky na těchto kontejnerech.

PLASTY
 
Do  žlutých nádob můžete odhodit 

PET láhve od  nápojů (prosím, nezapo-
meňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fó-
lie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén.

Do kontejnerů na plasty neodhazujte 
odpady z PVC, novodurové trubky, obaly 
od  nebezpečných látek (motorové oleje, 
chemikálie, barvy apod.)

SKLO
 
Do  zelených nádob můžete odhodit 

láhve od nápojů, skleněné nádoby a skle-
něné střepy – tabulové sklo.

Prosím, nevhazujte keramiku, porce-
lán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

PAPÍR

Do  modrých nádob můžete odho-
dit noviny, časopisy, kancelářský papír, 

pokračování ze str. 3
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Jsem ráda, že jsem účastníkem Uni-
verzity 3. věku Vysoké školy báňské 
v Ostravě. Co mně univerzita dala a stá-
le ještě dává? Pro mě mnoho. Těším se 
na  každou přednášku, na  lidi kolem 
sebe, na  přednášejícího pana doc. Ho-
molu, ale také na příjemné prostředí 
ZŠ Karolinka a na kávu, kterou nám
o  přestávce vaří paní Mgr.  Václavíko-
vá. Všechny přednášky byly zajímavé 

„Připravuje se Univerzita 3. věku v Ka-
rolince!“, to jsem četla v  1. čtvrtletníku 
Karolinky v  roce 2011. Velice mě to pře-
kvapilo, ale protože jsem od přírody člověk 
zvědavý, ihned jsem se přihlásila. Témata 
prvních dvou semestrů mně byla velice 
málo známá, ale když jsem poslouchala, co 
všechno přednášející zná, byla jsem nadše-
ná a otevřel se mi nový zdroj poznání.

Teď jsme ve 3. semestru, kde se učíme, 
co všechno je možné udělat na počítači, 
jak pracovat s internetem. Zjišťujeme, jak 
tato moderní technologie všem seniorům 
dává zabrat.

Jsem velice vděčná, že se něco takové-
ho v Karolince uskutečnilo a moc děkuji 
všem, kteří se o to zasloužili. 

Zdenka Orságová 

U3V ve druhém studijním roce
Pod pojmem „student“ si většina z nás 

představí bezstarostného mladého člově-
ka, plného elánu a  plánu do  budoucna. 
Již více než rok lze však do  této katego-
rie zahrnout v Karolince také skupinu 17 
matek, otců, babiček a dědů, kteří dobro-
volně a dá se říci i  s chutí a radostí, do-
chází jedenkrát za dva týdny na odborné 
přednášky vysokoškolských profesorů 
z Technické univerzity v Ostravě. 

Právě probíhající třetí semestr vypoví-
dá o tom, že i senioři rádi vstřebávají nové 
poznatky z různých oblastí vědy a techni-
ky. Přednášky o  vesmíru, zemské tekto-
nice, fl oře, fauně a  nyní i  poměrně roz-
sáhlé získávání nových znalostí z oblasti 
výpočetní techniky, obohacují významně 
život mnohdy ještě aktivně pracujícím se-
niorům. Lze jim jistě popřát, aby úspěšně 
zvládli i  třetí semestr Univerzity 3. věku 
a aby získané vědomosti rozšířily a zkva-
litnily jejich další život. 

Slavomil HerynkU3V V KAROLINCE
NÁZORY ÚČASTNÍKŮ

a  poučné, ale pan doc. Homola dokáže 
vtipným přirovnáním vysvětlit pro mě 
některé úplně nepochopitelné věci, co se 
týká počítačů. V  každém případě U3V 
obohatila můj život, za což patří dík všem 
našim přednášejícím, ale hlavně Městu 
Karolinka, že i nám přespolním umožni-
lo univerzitu navštěvovat. Vše co dělám, 
dělám ráda.

Věra Bambuchová

Těšíme se na další zájemce o Univerzitu 
3. věku. Studium zahájíme v září 2013.

Vedení města Karolinky
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Letošní podzim se vybarvil do  plné 
krásy nejen v okouzlující přírodě. Pestro-
barevný je i ten tradiční školní život.

Nejprve trochu statistiky. Do školního 
roku 2012-2013 vstoupilo 192 žáků jako 
loni. Mezi sto a dvěma dětmi na prvním 
stupni ochutnává školní menu 19 prvňáč-
ků, z jejich devadesáti starších spolužáků 
na  druhém stupni se 25 pomalu chystá 
na blížící se odchod ze základky. Jak důle-
žité je nepromarnit poslední rok a využít 
všechny šance, které jim poskytuje Škola 
pro život, náš školní vzdělávací program, 
si už začínají uvědomovat. A to je dobře. 

Snažíme se jim vytvářet stále lepší pod-
mínky. Ke  třem multimediálním učeb-
nám s  interaktivními tabulemi už brzy 
přibudou dvě další. Je důležité dodat, že 
fi nanční prostředky z eurofondů získává-
me díky úsilí aktivních učitelů. Ti vytvářejí 
digitální učební materiály, jejichž ověření 
ve výuce a schválení pověřenými orgány je 
podmínkou pro následné čerpání fi nancí. 

Také z rozpočtu školy posilujeme tech-
nické zázemí. V  počítačové pracovně se 
podařilo efektivně využít volného prosto-
ru k  rozšíření a  vybavení dalšími sedmi 
místy s  pracovními stanicemi. Bez pro-
blému se tu do  vyučování může zapojit 
i ta nejpočetnější třída.

Veřejnost si jistě všimla otevření škol-
ní zahrady obohacené o  dopravní hřiště 
a  začalo se také s  první etapou opravy 
střechy školní budovy. 

Školní aktivity probíhají na  nejrůzněj-
ších frontách. Výuku se snažíme vhodně 
doplnit sciotesty Stonožka pro žáky 9. tříd 
v  matematice, českém a  anglickém jazy-
ce a  Obecnými studijními předpoklady, 

ale také besedami v  městské knihovně. 
Oproti jiným školám naše děti neztrácejí 
čas zdlouhavými přesuny, stačí vystoupat 
po pár schodech a jsme v knihovně (do kte-
ré si menší žáci vyzkoušeli vyjet výtahem. 
Městská knihovna v Karolince je příkladně 
bezbariérová!) Schodištěm po opačné stra-
ně hlavního křídla budovy se zase snadno 
dostaneme třeba do  říše pohádek. Diva-
délko pro školy přivezlo pro celý nižší stu-
peň Africkou pohádku aneb Podivuhodná 
dobrodružství dr. Holuba a těm starším se 
pokusili herci napovědět, jak pochopit fe-
nomén Osvobozeného divadla spojeného 
s osobnostmi Jiřího Voskovce a Jana Weri-
cha. Ve  Valašském národním divadle kul-
turní sféru doplnili Jů a Hele Na kouzelném 
paloučku (pro prvňáčky). 

Literární bohatství naší kultury připo-
menulo pásmo Česká balada. Akce Celé 
Česko čte dětem nevynechala ani Karo-
linku a připadla na kateřinskou neděli 25. 
listopadu. 

Přírodní rozmanitost žáci objevovali bě-
hem Dne stromů, kde se podivovali počet-
nému zastoupení druhů jablek pěstovaných 
tradičně na Valašsku. Výstavku s poutavým 
výkladem a ochutnávkou připravila odbor-
nice na slovo vzatá, paní Zvěřinová.

Studium anglického jazyka začíná už 
ve třetí třídě, a tak není divu, že se děti do-
zvědí nejen to, jak se jejich vrstevníci v an-
glo-americkém světě dorozumívají, ale také 
to, jakými zvyky a obyčeji žijí. Halloweenské 
taškařice si vyzkoušela a chodbami skotačila 
příslušně „vyzdobená“ děcka s umouněnými 
tvářemi i umně vyřezanými dýněmi. Rozná-
šela také u nás méně obvyklé druhy pečiva 
zhotovené za vydatné pomoci učitelek.

Jako velmi důležité a  potřebné zajiš-
ťujeme pro žáky rozmanité přednášky. 
Etické otázky všedního dne postupně 
vyslechli na  různých věku přiměřených 
úrovních žáci všech ročníků.

K občanské „vybavenosti“ určitě patří 
znalost plavání. Výcvik žáků 2. a  3. tříd 
úspěšně vyvrcholil poslední lekcí 16. 
listopadu. To už jsme se pomalu dostali 
ke sportu. Orion Florbal Cupu se zúčast-
nila hned tři naše družstva (mladší i starší 
žáci a  starší žákyně). Do  okresního kola 
se probojovali starší žáci. Také v  halové 
kopané pronikli naši zástupci do  okres-
ního kola a  obsadili bronzový stupínek. 
Blíží se také termíny soutěží ve vybíjené.

Není cílem této zprávy statisticky za-
hltit čtenáře. O  dalších chystaných ak-
cích jen napovíme, že to bude celoškol-
ní projektový Zdravý den ve  spolupráci 
se Střední zdravotnickou školou Vsetín, 
pěvecká soutěž Sedmihlásek, do školy se 
chystá Mikuláš, veselý rej masek přinese 
tradičně Velký dětský karneval. 

Jestli nám fandíte a chcete se dozvědět 
víc, podívejte se na naše webové stránky. 
Rádi se s vámi o vše aktuální a zajímavé 
dělíme. Vaše pozornost je oceněním naší 
práce a motorem pro práci další. Spokoje-
né Vánoce a úspěšný nový rok vám přejí 
pracovníci základní a mateřské školy!

Mgr. Petr Šrámek, Mgr. Petr Muroň

CO SE UŽ UVAŘILO POD 
ŠKOLNÍ POKLIČKOU

Podzim je sice v plném proudu a astronomická zima nastane až před Vánoce-
mi, ale podvědomě si prosinec už spojujeme s ní. Je proto nejvyšší čas na podzim-
ní bilancování.

Česká balada Dětem čtou S. Remundová,M. Trnavský a B. Munzarová

Africká pohádka

Divadélko Hradec Králové – V+W
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Vzdělávání se uskutečňuje dle školní-
ho vzdělávacího programu nazvaného „ 
Hrajeme si celý rok „ Filosofi í naší ško-
ly je všestranně rozvíjet osobnost dítěte, 
vycházet z jeho pocitů a potřeb s přihléd-
nutím k  individualitě , posilovat zdravé 
sebevědomí, sebejistotu a tvořivost. 

Kromě úkolů, které se plní v  rámci 
školního vzdělávacího programu, probí-
há na škole celá řada akcí , souvisejících 
s  naplňováním záměrů školy. V  prvním 
měsíci školního roku jme navštívili Va-
lašské národní divadlo , kde jsme se těšili 
z představení JŮ a HELE a byla slavnost-
ně otevřena školní zahrada . Spolupracu-
jeme s divadlem Maringotka a to přivezlo 
radost dětem s  pohádkou „O  neposed-
ných kůzlátkách a zlém vlkovi „ koncem 
měsíce října. Využili jsme i  nabídky di-
vadla Hodonín s  představením v  MŠ „ 
Krtek a škola“ , aby děti poznaly různou 
uměleckou produkci. Proběhlo fotografo-
vání dětí všech tříd s vánočním motivem. 

V  rámci spolupráce se základní ško-
lou jsme byli přizváni k účasti v pěvecké 
soutěži Sedmihlásek, kde se předvedou 
nejlepší vybraní zpěváčci z mateřské ško-

Florbal, starší žáci, 2012

Hodina českého jazyka v městské knihovně, 6. třída

Maringotka – Kůzlátka, 30. 10. 2012 

Výuka plavání, 2. a 3. třída 

Přírodověda v 5. třídě

Společné foto při písničce Pásli ovce Valaši 
– Celé Česko čte dětem

V nové školní zahradě

Na školní zahradě

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ 
ŠKOLY

V tomto školním roce bylo k předškolnímu vzdělávání přijato 72 dětí do výše 
kapacity školy. Děti jsou zařazeny do tříd podle věku dle datumu narození 3-4 
leté .,4-5 leté a 5-6 leté . 

ly a předškolní děti z Motýlků se zúčastní 
projektu ZŠ – Den pro zdraví. Tyto akce 
máme plánované v listopadovém měsíci

Na  měsíc prosinec připravujeme ná-
vštěvu Mikuláše a setkání rodičů a přátel 
školy s vystoupením dětí , společně s pro-
gramem a  nadílkou divadla Maringot-
ka. .Těšíme se na  předvánoční putování 
za  kapříky, společné zdobení stromečků 
a výrobu ozdob v tvořivých činnostech.

Plánujeme lyžařský kurz pro předškol-
ní děti v měsících po novém roce . Prací 
pedagogů a řadou akcí nabízíme kvalitní 
širokou péči všem dětem naší školy. 

Bambuchová Lenka
vedoucí učitelka 
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Ve  středu 26. září se uskutečnil kon-
cert při příležitosti Dne hudby. Vystoupili 
na něm žáci klavírního a pěveckého od-
dělení, třída EKN, dětský pěvecký sbor. 

Ve  druhé polovině října jsme už tra-
dičně začali připravovat Martinskou 
procházku se světýlky. Uskutečnila se 
v pátek 9. listopadu a  letos se konala již 
podeváté. Děti s lampionky, lucerničkami 
a se svými rodiči přišli přivítat sv.Marti-
na a s ním blížící se zimu. Krátké pásmo 
básniček, pranostik a povídání o sv.Mar-
tinovi si připravili žáci literárně drama-
tického oboru ze třídy p. uč. Karla Štefl a. 
Potom všichni přivítali sv. Martina, který 
přijel na krásném běloušovi a společně se 
vypravili na  procházku. Cestu lemovaly 
svíčky a lampiony z dílny žáků výtvarné-
ho oboru ZUŠ pod vedením p. uč. Hanky 
Koňaříkové. Po návratu na Radniční ná-
městí jsme se rozloučili se sv.Martinem, 
dětem byly rozdány svítící tyčinky, oma-
lovánky a  martinské rohlíčky, které na-
pekla p. uč. Alice Veitová.

Letos 25. listopadu slaví význačné ju-
bileum – 90 let – hudební skladatel Ilja 
Hurník.

Oddělení skladby ZUŠ Karolinka pod 
vedením p. uč. M. Havlové ml. se rozhod-
lo pro neobvyklý dárek. Každý z žáků na-
psal skladbičku na motivy Lašských písní 
a každá obsahovala přesně 90 tónů (= 90 
let). Devět žáků na tomto projektu praco-
valo od září do poloviny listopadu a sbír-
ka skladbiček bude předána prof. Hurní-
kovi na slavnostním koncertě v Praze.

Základní umělecká škola Karolinka 
v  letošním školním roce slaví 20. výro-
čí svého trvání. K  tomuto výročí budou 
zaměřeny také jednotlivé akce naší školy. 
A co nás do vánoc ještě čeká?

Rozsvícení vánočního stromu – Rad-
niční náměstí v pátek 23. listopadu 
v 17,00 hodin

Zábavné dopoledne pro ZŠ Turkmen-
ská – pátek 30. listopadu v sále ZUŠ
Adventní koncert – neděle 2. prosince 
v 16,00 hod. v kostele v Karolince
Vernisáž výtvarného oboru – čtvrtek 
13. prosince v 16,30 hod. v sále ZUŠ 
Karolinka
Živý betlém – pátek 14. prosince v 16,15 
hod. (Radniční náměstí Karolinka)
Vánoční koncert – neděle 16. prosince 
v 16,00 hod. (sál ZUŠ Karolinka)
Vánoční koncert – pondělí 17. prosince 
v 16,00 hod. pro seniory (sál ZUŠ Karo-
linka)
Vánoční příběh – čtvrtek 20.prosince 
v 16,30 hod. – žáci LDO ze třídy p. uč. 
Šipulové (sál ZUŠ Karolinka)

Na všechny akce Vás srdečně zveme 
a budeme rádi, pokud se nám podaří 
zpříjemnit Vám letošní předvánoční čas.

Martina Havlová
ředitelka ZUŠ Karolinka

PODZIMNÍ MĚSÍCE 2012 V ZUŠ KAROLINKA
Hned od  začátku nového školního roku naši žáci pilně pracovali. Už v  září 

vyjeli  klavíristé na improvizační přehlídku, která se konala v aule JAMU v  Brně. 
Měli za úkol připravit si vlastní improvizační skladby na téma „Strašidla a nad-
přirozené bytosti“. Časový limit pro každého účastníka byl pět minut. Z naší ško-
ly se zúčastnily Vendula Tomanová, Eliška Boráková a  Eliška Horáčková.

Koncert při příležitosti Dne hudby
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UPOZORNĚNÍ
V  návaznosti na  spuštění „základ-

ního registru“ od  01. 07. 2012 nemá 
Městský úřad Karolinka možnost ověřit 
pohyb (narození, úmrtí, odhlášení z tr-
valého pobytu) občanů.

Proto se obracíme na  spoluobčany 
s žádostí, aby jakoukoliv změnu, týka-
jící se změny trvalého pobytu do jiné-
ho města, narození dítěte, úmrtí mimo 
město Karolinku apod., oznámili 
na  matrice Městského úřadu v  Karo-
lince. 

V  případě narození dítěte prosíme 
o  předložení rodného listu; při úmrtí 
prosíme o  předložení úmrtního listu 
a při změně trvalého bydliště do jiného 
města o předložení potvrzení o změně 
bydliště nebo nového občanského prů-
kazu, ze kterého bude patrná změna.

Současně se tedy omlouváme všem 
rodičům, kterým se v období od 30. 6. 
2012 dosud narodilo dítě, že nebyli po-
zváni na  „Vítaní občánků“ dne 25. 11. 
2012. Pokud nám však sdělí požadova-
nou informaci, „Vítání občánků“ znovu 
proběhne v nejbližší době. 

Celá situace vznikla díky nedokonalé 
legislativě. Tato náprava může být zjed-
nána až po  schválení nového zákona. 
Celá záležitost se řeší na  Ministerstvu 
vnitra ČR. Pokud dojde ke  schválení 
doplňujícího zákona, budete včas infor-
mováni o zjednání nápravy.

Děkujeme za pochopení.
V Karolince, 26. 11. 2012

Bc. Jaroslava Vojkůvková, Marie Chovanečková,
matrikářka starostka města
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18. 8. 2012 - Valašský salón - výstava 
uměleckých děl současných autorů 
z Valašska
Svá díla vystavovalo 41 umělců z Valaš-
ska a jeho okolí.

1. 9. 2012 - Loučení s létem - Soláň 
zpívá.
Účinkoval smíšený sbor Carmen ze 
Zábřehu na Moravě. Zazněly známé 
melodie ze všech žánrů.

28. 9. 2012 - X- Duatlon u Zvonice.
První naše velká sportovní akce. Účast-
nilo se 51 závodníků.
Trať byla velice náročná, ale přesto všich-
ni ocenili krásné výhledy.

6. 10. 2012 - Výstava obrazů - Taťana 
Havlíčková ze Zlína působila i ve fi l-
mových ateliérech. Její osobitá technika 
zaujala svou barevností a nápadem.

13. 10. 2012 - Felix Slováček – hostem 
na Soláni byl letos známý český saxofoni-
sta Felix Slováček. V podání hudebníka 
zazněla řada známých melodií například 
ze seriálu Cirkus Humberto, z fi lmů Tři 
oříšky pro popelku či Tenkrát na Západě.

17. 11. 2012 v 16 hodin byla zahájena 
výstava Rožnovské slavnosti očima 
fotoklubu R9.
Po celý den navíc voněly tradiční pochout-
ky. Pekli jsme a vařili spolu s pracovníky 
informačních center Vsetín, Krkonoše, 
Praha, Poděbrady, Val. Meziříčí a Rožnov.

24. 11. 2012 v 17 hodin - Čaj o páté 
Rapsodie v modrém – hudebně- literární 
pořad věnovaný životu a tvorbě George 
Gershwina byl dalším z mnoha progra-
mů pořádaných Sdružením pro rozvoj 
Soláně ve Zvonici na Soláni. Velmi známé 
melodie zazněly v podání žáků a učitelů 
Múzické školy v Ostravě. Hosté, kteří 
navštívili Zvonici v sobotní podzimní od-
poledne, se díky hudbě a dobře připrave-
nému průvodnímu slovu doc. Drahomíry 
Míčkové přenesli do počátku 20. století, 
kdy G. Gershwin žil a tvořil. A protože se 
jednalo o pořad v rámci cyklu Čaje o páté, 
nechyběl pro návštěvníky připravený teplý 
čaj a čerstvě upečené buchty. 
Velmi profesionální výkony všech účin-
kujících vytvořily příjemnou atmosféru, 
která pomalu ale jistě přispěla k pohodě 
blížících se vánočních svátků.

Pracovnice Zvonice – Soláň

CO SE ODEHRÁLO NA ZVONICI

Valašský salón

Taťana HavlíčkováFelix Slováček

Pečení

Loučení s létem

Vernisáž RS

Rapsodie v modrém
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Tu se však podařilo nalézt v lese asi po 
půlhodině hledání. Ve zbylých případech 
se již jednalo pouze o požáry. Jednou to byl 
„zbytečný“ výjezd až do Halenkova, kde se 
však jednalo o nenahlášené pálení. Ten 
večer to ale nebyl jediný zásah. Ještě ani 
nestihly motory cisteren vychladnout a už 
byl nahlášen další požár, a to hned Horské-
ho hotelu, konkrétně bývalého Biocelu. Na 
místo události jednotka vyrazila se vším, 
co bylo po ruce, včetně plošiny. Po příjez-
du k hotelu jsme si však oddychli, jelikož 
hotel byl v rekonstrukci a na místě se na-
cházelo jen pár dělníků, padla tedy obava 
z náročného evakuování hostů a z požáru 
se vyklubalo „jen“ zahoření dřevěné stěny, 

zřejmě z vykonávaných prací s otevřeným 
plamenem. Požár byl tak zlikvidován vy-
sokotlakým proudem z vozu Mitsubishi a 
zbylá technika se mohla opět bez vytažení 
hadice vrátit zpět na základnu. Dalším po-
žárem v řadě byl požár celodřevěné auto-
busové zastávky na konečné v Tisnavách. 
Ta však do našeho příjezdu stihla lehnout 
popelem a naší prací bylo dohašení do-
hořívajících zbytků a zabránění rozšíření 
do přilehlého lesa. Posledním a nejnároč-
nějším požárem, u kterého naše jednotka 
zasahovala, byl požár střechy objektu bý-
valé Delta pekárny ve Vsetíně. Na místo 
byla povolána Tatra 815 a automobilová 
plošina AP27. Na místě jsme pomáhali 
s rozebíráním střešní konstrukce, hašením 
z  výšky a kyvadlovou dopravou vody. O 
tomto požáru jste určitě četli v některém 
z místních deníků.

Naší jednotce byla přidělena dotace 
Zlínského kraje ve výši 30 000,-Kč na vý-
daje vzniklé 0d 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 
na odbornou přípravu velitelů a strojní-
ků JSDH, získání odborné způsobilosti 
nebo prodloužení platnosti osvědčení, 
specializační kurzy, instrukčně metodic-
ká zaměstnání, taktická nebo prověřovací 
cvičení pořádaná HZS Zlínského kraje, 
velitelské dny s veliteli jednotek SDH obcí 
na stanicích HZS Zlínského kraje. 

Zdeněk Valíček – www.hasicikarolinka.xf.cz

ČINNOST VÝJEZDOVÉ 
JEDNOTKY

Od poslední uzávěrky zpravodaje si náš výjezd vyžádalo celkem 8 událostí. Z 
tohoto počtu šlo o jeden úklid po lehčí dopravní nehodě, odstranění spadlého stro-
mu, dále jsme asistovali záchranné zdravotní službě se snesením zraněného těžaře 
ze špatně přístupného terénu a z výčtu „technických“ událostí musím vzpomenout 
také pátrání po „zatoulané“ mentálně postižené ženě, která odešla ošetřovatelkám 
z ozdravného pobytu na hotelu Pod Javorem.

LEVNÉ KOBERCE a podlahoviny
Při koupi zboží nad 4.000 Kč – 10% sleva nebo kusový koberec 

(80x150 cm ZDARMA)

Rozvoz a pokládka zajištěna.

Ul. Pivovarská 30 – bývalý areál PAPÍREN,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Tel.: 608 827 837 nebo 777 122 356
 www.az-podlahy.com

Slunné i temné dny života 
profesionální tenistky Lenky 

Sedlářové. 
Jejím klíčem k dosažení cílů 

byla především obdivuhodná 
vytrvalost. 

Příběh plný romantiky, lásky 
a humoru. 

Jediné dva řádky však děj mění 
v drama plné napětí, kdy minuta 

má hodnotu nekonečnosti.
Vydává: www.kniharstvi-dandy.eu

Háj ve Slezsku, Sokolská 116
Tel.: 602 772 994

Můžete darovat také knihu:
Tajemství nesmrtelnosti

Velice emotivní, dobrodružné fan-
tasy plné napětí, akce a romantiky 
i kouzel, kde pilířem děje je silná 

láska nejen k rodině.
Kvalitní provedení výtisku.

 Autor knih Jakub Koval pochází 
z Ostravy – Nové Bělé.

www.koval.snadno.eu

MÁTE UŽ 
KNIHU NA 
VÁNOCE?



 12 MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

PODĚKOVÁNÍ
Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov 

chce tímto poděkovat všem, kteří po-
skytují dotace, granty a dary na zajištění 
poskytování sociálních služeb seniorům 
v oblasti pohraničního regionu Valašska.

Děkujeme MPSV, Zlínskému kraji, ob-
cím oblasti, především Novému Hrozen-
kovu a Velkým Karlovicím, fi rmám Indet 
Safety Systems a.s. Vsetín, AUSTIN DE-
TONATOR s.r.o. Jasenice - Vsetín, Consi 
v.o.s. Vsetín, Sweet Gracia s.r.o. Vsetín, 
Pila Jochec Nový Hrozenkov, Městské 
lázně Vsetín, Papírnictví Olšák, Zamet 
spol. s r.o. Huslenky, WOCO STV Vsetín 
a  jednotlivcům - PharmDr.  Hana Ptáč-
ková, ELEKTRO pana Josefa Černoty, 
Ing. Antonín Bretšnajdr a dalším.

Význam dnešního Velehradu dokládají 
četné archeologické nálezy, které proká-
zaly osídlení této lokality již v období ne-
olitu a ve střední a mladší době bronzové. 
Ve středověku, přesněji v 9. století, se Vele-
hrad stal politicko-správním centrem Vel-
komoravské říše a současně také metropolí 
prvního moravského arcibiskupa sv. Meto-
děje. Po zániku Velké Moravy, na počátku 
10. století, někdejší význam celé lokality po-
malu upadal v zapomnění až do počátku 13. 
století, kdy zde markrabě Vladislav Jindřich 
z  rodu Přemyslovců a  olomoucký biskup 
Robert zakládají první cisterciácký klášter 
na Moravě.Výstavba kláštera byla defi nitiv-
ně dokončena v první polovině 13. století, 
a to v pozdním románském slohu s prvky 
rané gotiky. Dnešní barokní podobu získal 
velehradský klášter na  přelomu 17. a  18. 
století. Během této rozsáhlé přestavby došlo 
k  radikální změně vzhledu baziliky. Roku 
1784, během josefi nských státních a církev-
ních reforem, byl velehradský klášter zru-
šen. Teprve národní obrození s  hledáním 
národnostních kořenů ve  velkomoravské 
tradici a oslavy cyrilometodějských milénií 
v druhé polovině 19. století umožnily chát-
rající areál obnovit. 

Tehdy se začala psát novodobá historie 
Velehradu. Po  miléniových oslavách patří 

k nejdůležitější události příchod řádu Tova-
ryšstva Ježíšova v roce 1890. Na přelomu 19. 
a  20.  století se z  Velehradu postupně stává 
skutečné centrum duchovního života a ná-
boženské obnovy národa. Dobu velkého 
rozkvětu přerušila až 2. světová válka a záhy 
po ní nástup komunismu, který zlikvidoval 
nejen jezuitskou kolej, ale všemožně potla-
čoval všechny formy náboženského života. 
V roce 1985 při příležitosti oslav 1100. výročí 
úmrtí svatého Metoděje se zde shromáždi-
lo nebývalé množství, asi čtvrt milionu, vě-
řících z Moravy, Čech a  také ze Slovenska. 
S bouřlivými ovacemi přivítali na poutním 
místě jak papežova zástupce kardinála Agos-
tina Casaroliho, tak i již tehdy velmi populár-
ního pražského kardinála Františka Tomáš-
ka. Shromáždění nakonec vyznělo jako gesto 
nenásilného, ale velmi výmluvného politic-
kého protestu, proti kterému se ani státní 
moc neodvážila přímo zasáhnout. Papež Jan 
Pavel II. věnoval tehdy velehradské bazilice 
jako jednomu z mála chrámů na světě Zlatou 
růži. V roce 1990 pak konečně mohl navští-
vit Velehrad osobně.

Pojďme nyní do  současnosti a  vraťme 
se zpět k  naší pouti. Místo nás příjemně 
překvapilo nově zrekonstruovaným pout-
ním areálem – pískovcovou dlažbou ko-
lem baziliky, nově vybudovanou ohradní 

zdí s  nainstalovanými barokními sochami 
světců, která má za cíl oddělit prostor areálu 
od hlavní silnice, nedalekým Velehradským 
domem s informačním centrem, výstavní-
mi prostory, cukrárnou a  poutní prodej-
nou. Při návštěvě baziliky jsme zjistili, že 
uvnitř stále ještě pokračuje obnova interi-
éru hlavní lodi, kůru a  varhan. Také věže 
této krásné stavby byly částečně zahaleny 
lešením. Všechny rekonstrukce a  úpravy 
probíhají v rámci příprav na oslavy již zmí-
něného jubilea sv. Cyrila a Metoděje a jsou 
dotovány převážně z Evropských fondů pro 
regionální rozvoj.

Po  prohlídce areálu jsme se přesunu-
li do  poutního domu Stojanov, kde jsme 
měli s P. Gabrielem Miroslavem Kubíkem, 
františkánem a zároveň nemocničním kap-
lanem v  Uherském Hradišti, domluvenou 
svátost smíření a mši svatou v místní kapli.

Vše proběhlo podle plánu a  tak jsme 
v pravé poledne mohli zasednout k výbor-
nému obědu, který pro nás připravily řehol-
ní sestřičky, které dům spravují. Po obědě 
zbyl ještě čas na návštěvu poutní prodejny 
s velkým výběrem duchovní literatury, ná-
boženských předmětů i oblíbených oplatků, 
posezení u kávy v cukrárně anebo jen tak 
venku na lavičce vystavení se příjemnému 
teplu paprsků podzimního sluníčka.

Ve dvě hodiny odpoledne jsme se s Ve-
lehradem rozloučili a rozjeli se k domovu. 
S  účastníky i  zaměstnanci jsme se shodli 
na tom, že pouť byla pro nás všechny vel-
kým obohacením a  že dá-li Pán, rádi ji 
v příštím roce zopakujeme. 

Bc. Marta Koňaříková
pastorační asistentka

Lásku, pohodu a spokojenost o Vánocích 
i po celý rok 2013  

Vám přejí zaměstnanci 
Charity Nový Hrozenkov

POUŤ NA VELEHRAD
Koncem září jsme se vydali s Charitou Svaté rodiny opět na pouť – tentokrát na 

památný Velehrad. Protože si v příštím roce připomeneme 1150. výročí přícho-
du svatých Cyrila a Metoděje na Moravu, přibližme si v krátkosti historii tohoto 
poutního místa, které je s těmito světci odpradávna spojováno. 
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ZÁMĚR NA ROK 
2013  

Vážení přátelé,
rok 2012 byl rokem 20. výročí založe-

ní naší organizace – Charity Svaté rodiny 
Nový Hrozenkov. 

Za dobu 20 let se podařilo vybudovat 
zázemí pro poskytování terénních služeb, 
mezi které patří  Charitní pečovatelská a 
Charitní ošetřovatelská služba a Osobní 
asistence. Ambulantní služby zastupuje 
Denní stacionář Slunečnice a pobytové  
Dům pokojného stáří v Novém Hrozen-
kově a odlehčovací služba (přechodný 
pobyt) ve Víceúčelovém charitním domě 
na Halenkově. Celkem je prostřednic-
tvím těchto služeb zajištěna pomoc při-
bližně 300 klientům, převážně seniorům, 
na území sedmi obcí o rozloze 24 000 ha. 
Tuto péči poskytuje 68 zaměstnanců. 

Věřím, že i v této době, kdy často neví-
me, zda nám fi nanční prostředky umožní 
zajistit služby do konce roku, se Charitě 
podaří všechny služby udržet.

Možná takovým dobrým důvodem 
je fakt, že nám byl letos schválen grant 
z  fondu Švýcarsko - českého partnerství 
na obnovení vozového parku již nevyho-
vujících starých služebních aut, která jsou 
pro zajištění zvlášť terénních služeb moc 
důležitá. Z grantu budou zakoupena také 
polohovací lůžka a invalidní vozíky. Aby-
chom projekt mohli uskutečnit je nutné 
vložit část vlastních prostředků, o které 
bychom chtěli požádat Vás u příležitosti 
letošní Tříkrálové sbírky.  

Dalším záměrem zůstává, tak jako již 
řadu let, pomoc těm, kteří se ocitnou 
v nenadálé kritické situaci a budou potře-
bovat pomoc. V loňském roce se podařilo 
alespoň částečně překlenout těžké období  
ve čtyřech rodinách. 

Na závěr roku jsme pak ještě získali 
fi nanční prostředky na pomoc postižené 
rodině přímo z krizového fondu, který je 
pro tyto účely zřízen na Arcidiecézní cha-
ritě v Olomouci.

Za Charitu Svaté rodiny Nový Hrozenkov
Ing. Danuše Martinková, ředitelka

VYUŽITÍ VÝTĚŽKU TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V ROCE 2012 
Výtěžek celkem 527 990,10 Kč
Humanitární účely u nás i v zahraničí  184 796,53 Kč
Krizový a nouzový fond Arcidiecézní charity Olomouc 36 959,31 Kč
Využití prostředků Charitou Nový Hrozenkov:     306 234,25 Kč   
Úprava pozemku u Víceúčelového charitního domu Halenkov 42 000,00Kč
(dlažba, zeleň, příjezdová cesta)
Altán pro Víceúčelový charitní dům na Halenkově 55 000,00 Kč      
Přímá pomoc 56 000,00 Kč
Dofi nancování velmi nízkých dotací na provoz odlehčovací služby 
(přechodného pobytu) 156 000,00 Kč 
Za dary do pokladniček „Tří králů“ ještě jednou mnohokrát děkujeme.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KAROLINKA
Vás srdečně zve

na cestopisnou besedu ROUTE 66
Úterý 5. února 2013 v 18.00 HOD

V SÁLE ZUŠ (NAD ŠKOLOU)

Besedu o Route 66 moderuje Zdeněk Jurásek, prezident České asociace Route 66, držitel ceny „Award of Reco-

gnition“ za rok 2012, kterou uděluje celoamerická National Historic Route 66 Federation. Zdeněk Jurásek se Route 

66 věnuje od roku 1998, kdy celou trasu této legendární americké silnice projel na kole. V roce 2007 založil Českou 

asociaci Route 66, která sdružuje české a slovenské fanoušky Route 66. Cílem asociace je propagovat slavnou 

americkou legendu mezi širokou veřejností v České republice a na Slovensku..
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Naší klisně Somemore Good Toys se 
velmi dařilo a  s  Jirkou dvakrát zvítězi-
la v  jezdecké disciplíně western pleasure 
open i amater, druhá místa obsadila v hal-
tru a showmanchipu at halter. V kategorii 
mládež ji tentokrát předváděla Michaela 
Talašová, společně předvedly skvělý vý-
kon a  získaly 1. místo v  showmanchipu 
at hatru, haltru, a navíc získala titul gran 
šampiona a 2. místo haltru open. Druhou 
klisnou na  show byla roční dcera Toys, 
RJ Good Invitation, která zabodovala 
v  ohlávkové disciplíně Longe line, kde 
skončila na  3. místě, ale porazila konku-
renty, kteří se o  14 dní dříve stali mistry 
Evropy, a v haltru obsadila 2. místo. Je to 
velký příslib do budoucna, protože to byly 
její první závody a hned dokázala bodovat.

Jen o  týden později 22. – 23. 9. 2012 
se v Kozlovicích uskutečnilo Mistrovství 
České republiky WRC 2012. Všechny tři 
starty našich koní byly proměněny v mis-
trovské tituly. Somemore Good Toys s Jir-
kou Orságem obhájili oba tituly z  roku 
2011, a to showmanship at halter amateur 
a open. Nováčkem na mistrovství repub-
liky byl hřebec Gamblers Mr Zip, kte-

Příjemné prožití 
vánočních svátků, 

hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti v novém roce 

Vám přeje 
Lékárna v Karolince.

ČINNOST 
SPCCH

Místní organizace Svazu postižených civilizač-
ními chorobami (SPCCH) má 106 členů. Naše řady 
doplňují členové z  Nového Hrozenkova a  Velkých 
Karlovic. Jsme nezisková organizace. Na podzim jsme 
uspořádali prodejní bazar. Členům, kteří se na bazaru 
podíleli včetně výboru, děkujeme.

Akce pořádáme čtyřikrát do  roka i  s  kul-
turní vložkou ke  spokojenosti našich členů.
O  pohoštění se nám na  požádání postará vedou-
cí školní jídelny paní Anna Šauerová, za což jí patří 
velké poděkování. Scházíme se ve Valašském národ-
ním divadle, které nám propůjčuje paní starostka 
Marie Chovanečková. Obdarovává nás vstupenkami 
na divadla. Patří jí velké poděkování za její vstřícnost 
a obětavost ke starším lidem.

Výbor pro členskou základnu organizuje lázeňské 
pobyty, kulturní a společenské akce. Na tyto akce však 
nestačí fi nance našich členů. V  letošním roce nám 
přispělo Město Karolinka částkou 5000 Kč a  Městys 
Nový Hrozenkov 500 Kč. Za  tyto částky děkujeme, 
protože však tyto částky naše výdaje nepokryly, roz-
hodli jsme se oslovit sponzory. Za  peněžité i  věcné 
dary do  tomboly srdečně děkujeme. Zejména Mile-
ně Gáškové, PharmDr. Haně Ptáčkové, Zlatce Kory-
tářové, Andrejce Matyščákové, Anně Matyščákové, 
Markétě Bambuchové, Emě Kořenkové, Leoně Šulá-
kove, Alžbětě Škorňákové, p. Vítězslavu Jílkovi, Petru 
Havlišovi, Kotrlovi, Pavlu Horákovi, Dušanu Diví-
novi, řediteli skláren Jiřímu Morávkovi, Ing.  Pavlu 
Kováčovi, Mirku Minarčíkovi, čerpací stanici Silmet. 
Taktéž děkujeme paní ředitelce ZUŠ Martině Hav-
lové za  pěkná vystoupení žáků a  těšíme se na  další 
spolupráci. V  neposlední řadě děkujeme panu Mir-
ku Trebulovi za pěknou hudbu a veselou atmosféru 
na našich setkáních.

(Výbor ZO Karolinka SPCCH) 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
– TŘI STARTY, TŘI TITULY

Dne 15. 9. 2012 se na Slovensku v Hosťové u Nitry uskutečnila Slovenská Paint 
Show. Vzhledem k tomu, že na Slovensku je paintů jako šafránů, po příjezdu čes-
kých chovatelů to vypadalo spíše jako česká show na Slovensku.

rý neměl vyjetou potřebnou kvalifi kaci. 
Vzhledem k  jeho vzrůstající formě jsme 
se rozhodli mu koupit divokou kartu, což 
se ukázalo jako velmi dobré rozhodnutí. 
Hřebec s jeho trenérem Tomem Zajacem 
zajeli excelentní jízdu, získali třetí mist-
rovský titul pro náš ranč a uznání nejen 
rakouského rozhodčího, ale i dalších od-
borníků. 

Tato sezóna byla pro náš ranč zatím 
jednoznačně nejúspěšnější, a to nejen co 
se týká výsledku, ale i  z pohledu chova-
telského, protože náš hřebec Gamblers 
Mr Zip působil první rok v chovu, a to ze 
100% úspěšností, a tak se můžeme na jaře 
těšit na prvních šest jeho potomků. 

 Jiří Orság

Gamblers Mr Zip

Somemore Good Toys

Michaela Talašová

altru
yla roč
nn, ktkt

plíně

u
oč

kt
 

y
n

p

těšitt 

tě, ale p
í dřív

a 2. m
roto

ala

plí
ě ale

p
ě, ale

plíně 
tě, ale p

í dříve
a 2. m

roto
zala

ry 
o. Je to 

e to byl

ry 
o. Je to

e to byl
J

to b
J

 to boto
ala

oto
zala

ltr
y

altru 
ěš ttěšit

wmanchi
ž ji tento

ová, sp
a  získ

atru, ha
piona a
nou n

J Goo
ohláv
nn

wmanchi
ž ji tent

ová, sp
a  získa

atru, ha
mpiona a
snou n

J Goo
ohláv
onč

r

hipu at halter. V kategorii 
ntokrát předváděla Michaela 
olečně předvedly skvělý vý-
y 1. místo v  showmanchipu 
tru, a navíc získala titul gran 
. místo haltru open. Druhou 

show byla roční dcera Toys, 
d Invitati
o é d

v
trené

entní jízdu,
tul pro náš ranč 

kého rozhodčího, ale
níků. 

Tato sezóna 
jednoznačně n
se týká výsled
telského, pro
Mr Zip působ
100% úspěš
těšit na prvníc

nén

a
yla

zí
a

yl

zí

těšittěšit

z
althaltr

yla
altr

zí
halt

ylayla těšittěšit

hip
ok

hipu
ok

altru open. D
byla roční dcera Toys,

itati
d

těšit na

chipu at halter. V kategorii
ntok
o
y
tr
.

sh
d I

velm
trenér

zdu,
anč 

ale

a 
n

ed
o

ob
š
níc

d
vkové 
la na

, kteř
opy, 

velký p
její

dd nv
kové 
dd
kové 
d Inv

vkové 
la na

, kteř
vropy, 

velký p
její
vel
její
vel
její

% úspěš%%%

iiiii

o tt
excelen

ký titu
kousk

born

lent
titul

uské
borníků

 t
lent

titu
usk

born

čn
sle

ho t
excelent

ský titul
kouskéh

borníků
T

éé

r
oz

é

aaa

ren
ve

renn

ášášášááá

nn
ntní jí
pr

e
í

nen
í
en

ntní jí
pro

zhzhodčího, al
ran

en

ískíízísk



MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK 15

PENÍZE PRO MENŠÍ MĚSTA 
POMOHOU I KAROLINCE

REKONSTRUKCE VODNÍ NÁDRŽE 
KAROLINKA STANOVNICE

Vítězem výběrového řízení na  rekon-
strukci hráze vodního díla Karolinka se 
stala stavební fi rma Eurovia CS. Stavbu 
za  94,5 miliónu korun fi nancuje dotace 
Ministerstva zemědělství a  plánovaný 
termín dokončení je září 2013. Akci při-
pravil správce přehrady na  základě prů-
zkumů a zhodnocení stavu vodního díla. 
Kvůli zásobování 60 až 80 tisíc lidí pitnou 
vodou se práce uskuteční při snížené hla-
dině a nádrž tak nebude zcela vypuštěna.

VSETÍN – Plánovanou rekonstrukci 
hráze a odpadní štoly na vodním díle Ka-
rolinka zajistí stavební fi rma Eurovia CS, 
a.s. Zvítězila ve druhém kole výběrového 
řízení před třemi konkurenty s výslednou 
cenou 94,5 miliónu Kč. Podstatnou část 
nákladů má pokrýt dotace z Ministerstva 
zemědělství, zhruba desetina této částky 
připadá na státní podnik Povodí Moravy. 
„Smlouva se zhotovitelem byla podepsá-
na v  uplynulém týdnu,“ uvedl generální 
ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík.

Karolinka je vodárenskou nádrží, která 
zásobuje pitnou vodou asi 60 až 80 tisíc 
lidí na  Vsetínsku a  Vlársku. Její úplné 
vypuštění proto není možné a  práce se 
uskuteční při snížené hladině, která do-
voluje odběr surové vody pro úpravnu 
vody Stanovnice.

Dlouhou dobu od  záměru k  realiza-
ci akce způsobilo časově náročné řízení 

u  Úřadu pro ochranu hospodářské sou-
těže, kam podala po prvním kole podnět 
jedna z  neúspěšných fi rem. Rozhodnutí 
úřadu obdržel investor ve středu 17. října. 
„Nyní ještě čekáme na  rozhodnutí o  fi -
nancování stavby, což je podmínkou pro 
účinnost smlouvy o dílo,“ upřesnil tech-
nicko-provozní ředitel podniku Mojmír 
Pehal s tím, že ihned poté zahájí vítězná 
fi rma vlastní stavbu.

Stavbu na Karolince, která se týká hrá-
ze a odpadní štoly, připravil správce pře-
hrady na základě zhodnocení stavu hráze 
a provedených průzkumů. Prokázaly ne-
kázeň zhotovitele při výstavbě díla, což by 
mohlo v budoucnu přinést zvýšené prů-
saky tělesem hráze. Akce zahrnuje kom-
pletní rekonstrukci mezipatra odpadní 
štoly a  kolenového vtoku do  odpadní 
štoly, dále provedení těsnicí clony zemní 
hráze i rekonstrukci koruny hráze včetně 
vozovky.Vypracovaná projektová doku-
mentace počítá se zajištěním současných 
standardů, tedy bezpečné převedení kon-
trolní povodňové vlny.

Oprava hráze si však i  přes zjištěné 
skutečnosti nevyžádá vypuštění nádrže. 
„Zajistili jsme již dříve základní kroky 
pro zvýšení bezpečnosti díla, například 
drenážní systém na  vzdušném líci hrá-
ze,“ připomněl vedoucí útvaru provozu 
a technicko-bezpečnostního dohledu Po-
vodí Moravy, s.p. Vlastimil Krejčí. Kvůli 

rekonstrukci pak vodohospodáři sníží 
hladinu asi o 8,5 metru oproti současné-
mu stavu.

„Po opravě těsnící clony začneme po-
zvolna znovu napouštět tak, abychom 
mohli průběžně sledovat, co se děje 
uvnitř hráze,“ vysvětlil Vlastimil Krejčí. 
Cílem akce je také rekonstrukce odpadní 
štoly a navýšení těsnícího jádra podle ak-
tuálních norem. Snížení průsaků přes tě-
leso hráze má napomoci klasicky kopaná 
podzemní těsnicí stěna o šířce 0,6 metru 
z  jílocementové suspenze. Vše vyvrcholí 
vybudováním nových pozorovacích vrtů 
a automatického monitoringu, který bude 
přenášet data online z Karolinky na cent-
rální dispečink státního podniku Povodí 
Moravy.

Přehrada Karolinka byla vybudována 
pro zásobování Vsetínska a okolí kvalitní 
vodou a nachází se na severních svazích 
Javorníků, v  údolí říčky Stanovnice. Po-
stavili ji v roce 1985 na jednom z nejlep-
ších a  nejčistších přítoků v  povodí řeky 
Moravy. Zajišťuje dodávku surové vody 
v průměrném množství 250 litrů za vte-
řinu. Hráz je 35,5 metru nad terénem, 
v koruně má délku 391,5 metru a nádrž 
o objemu 7,65 milionu krychlových me-
trů zatopila plochu 51 hektarů. Výpustné 
a odběrné zařízení je umístěno v kruho-
vé odběrné věži, která je přístupná pouze 
štolou v hrázi a umožňuje odběr vody pro 
vodárnu ze tří výškových úrovní v nádr-
ži. V roce 1995 zde byla také instalována 
malá vodní elektrárna. 

Povodí mor avy – www.pmo.cz

Ministerstvu fi nancí se podařilo prosa-
dit, že od příštího roku dostanou přidáno 
na  daňových příjmech především obce 
a města v pásmu 2000 – 20000 obyvatel. 
A to na úkor čtyř největších měst a díky 
úsporám ve státním rozpočtu.

Dosavadní systém není udržitelný, ani 
spravedlivý. Zatímco hlavní město Praha 
dostane na jednoho obyvatele asi 29000 Kč 
ročně, Karolinka jen asi 6900 Kč. Jistě, 
hlavní město zajišťuje více služeb, ale tak 
obrovský rozdíl je v rámci vyspělých zemí 
opravdu unikátní. Od  příštího roku se 
proto posílí rozpočty malých měst, včetně 

Karolinky, která by na jednoho obyvatele 
mohla dostat 9000 Kč. To by znamenalo 
nárůst daňových příjmů asi o 5,5 mil. Kč. 

I  když od  této sumy je potřeba ode-
číst příspěvek na žáky základní a mateř-
ské školy, která se přesouvá z  dotačních 
do  daňových příjmů, posílení rozpočtu 
o  4-5 mil. Kč představuje nezanedba-
telnou částku. Věřím, že bude využita 
ve prospěch zvýšení životní úrovně oby-
vatel Karolinky. 

Výhodou vyšších daňových příjmů je 
jejich pravidelnost a vyšší míra jistoty, než 
v případě dotací. Ty mají většinou nenáro-

kový charakter a není jasné, zda je obec vů-
bec dostane, kdy a co o tom ve skutečnosti 
rozhodne. Naproti tomu daňové příjmy se 
rozdělují všem obcím podle nezpochybni-
telných kritérií (počet obyvatel, rozloha). 
Další výhodou vyšších daňových příjmů je 
fakt, že obec je může použít libovolně, za-
tímco dotace se velmi často vážou na kon-
krétní účel a i v případě malých odchylek 
hrozí velké pokuty. Nemluvě o  značných 
administrativních nákladech.

Nový systém rozdělování daní mezi 
obce přinese více prostředků na  rozvoj 
venkova i  menších měst. Vláda si tak 
může odškrtnout jeden ze splněných sli-
bů ze svého programového prohlášení. 
O penězích se má totiž rozhodovat blíže 
našim konkrétním místním problémům. 
Lidé z Karolinky je znají více, než úřední-
ci či politici z Prahy nebo Zlína.

Jakub Haas - Ministerstvo fi nancí

V záplavě špatných zpráv a všeobecného rozladění z politiky se, bohužel, ztrácí 
zprávy dobré. Jedna z nich má zcela konkrétní a příjemné důsledky i pro Karolinku.
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Redakce upozorňuje čtenáře, dopisovatele, inzerenty a všechny, kteří by chtěli obohatit příští číslo čtvrtletníku 

„KAROLINKA, naše město na Valašsku“, že jeho uzávěrka je 15. března 2013.

KAROLINKA 

13. 12. 2012 Vernisáž výtvarného oboru - v sále ZUŠ Karolinka
14. 12. 2012 Živý betlém - Radniční náměstí Karolinka
14. 12. 2012 Vánoční jarmark - Radniční náměstí Karolinka
14. 12. 2012 Valašské národní divadlo „Vánoční rozjímaní“
16. 12. 2012 Vánoční koncert - v sále ZUŠ Karolinka
17. 12. 2012 Vánoční koncert pro seniory 
 - v sále ZUŠ Karolinka
20. 12. 2012 Vánoční příběh - v sále ZUŠ Karolinka

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

ZVONICE SOLÁŇ

2. 12. 2012–9. 1. 2013 Výstava obrazů „Nejsou zapome-
 nuti“ a slaměných ozdob p. F. Zusky
15. 12. 2012 Pečení a zdobení perníčků
29. 12. 2012 Vánoční zpívání s cimbálovou 
 muzikou Soláň
5. 1. 2013 Tříkrálový podvečer, vystoupí: 
 Pavlína Senić, Josef Štágr 
 a Lada Jirásková
12. 1. 2013 Výstava – Josef Bartoloměj Král
3. 2. 2013 Masopust s cimbálovou muzikou 
 Soláň
23. 2. 2013 Vernisáž výstavy Jaroslav Frydrych
31. 3. 2013 Velikonoční neděle

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

VELKÉ KARLOVICE

25. 11. 2012–27. 1 2013 Půjdem spolu do betléma
25. 11. 2012–31. 3. 2013 Zapomenuté světlo
25. 1. 2013 Karlovský pohár
26. 1. 2013 Karlovská 50
2. 2. 2013–24. 3. 2013 Až na vrcholky hor
31. 3. 2013 Velikonoční šmigrustování
31. 3. 2013–28. 4. 2013 Vítej jaro vítej
6. 4. 2013 Valašský bál
Více informací k akcím na Informačním centru Velké Kar-

lovice nebo na www.velkekarlovice.cz; tel.: 517 444 039

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

6.–7. a 10.–14. 12. 2012 Vánoce na dědině
13. 12. 2012 Vánoční setkání v Janíkově stodole
15. 12. 2012 Vánoční jarmark a Vánoce 
 na dědině
15. 12. 2012 Vánoční farmářské trhy 
22. a 23. 12. 2012 Živý betlém
2. 2. 2013 Masopust
15.–16. 3. 2013 Josefský jarmark
30. 3. 2013 Bílá sobota
31. 3. 2013 Hod boží velikonoční
Více informací k těmto akcím Valašské muzeum v přírodě, 

www.vmp.cz, tel.: 571 757 148

Mnoho krásných chvil 
v p íjemné atmosfé e Vánoc, 

hodn  pracovních i osobních úsp ch  
v novém roce p eje

redak ní rada m stského tvrtletníku 
Mgr. Bohumila Václavíková, 

Bc. Alžb ta Jesipenko a Michal Zbranek

PF 2013


