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 Vážení a milí spoluobčané,
Rok s  rokem se sešel a  opět tu máme 

svátky pohody a  klidu, svátky Adventu 
a  Vánoc. Reálně by tyto svátky měly při-
nést zklidnění a zpomalení, ovšem ne vždy 
tak tomu je. Proto bych Vám chtěla popřát 
jménem svým, ale i  jménem celého úřa-
du, rady a zastupitelstva, příjemné prožití 
svátků vánočních ve zdraví, rodinné po-
hodě a  klidu. Do nového roku Vám pře-
jeme zdraví, lásku a  osobní spokojenost, 
abychom se měli všichni rádi a  vážili si 
jeden druhého. Každý máme svou hodno-
tu. A těm nejmenším přejeme bílé Vánoce, 
rozjařené oči u stromečku a hodně dárků. 
Studentům volný čas o  zimních prázdni-
nách prožitý se svými kamarády. 

Přejeme Vám šťastné vykročení do no-
vého roku 2018 a hlavně hodně zdraví!

Oprava komunikace II/487 – 
průtah Karolinkou

Chtěla bych Vám všem poděkovat 
za trpělivost při realizaci výše uvedené 
akce. Současně probíhaly dvě stavební 
úpravy. Ředitelství silnic Zlínského kra-
je rekonstruovalo hlavní cestu (včetně 
přídlažby) a Město Karolinka opravovalo 
chodníky a  sjezdy. Dotace, která činí 85 
% hodnoty akce, měla být vyhodnocena 
již během jarních měsíců tohoto roku. Ze 
strany SFDI však došlo k vyhodnocení až 
v červnu. V tomto měsíci jsme již téměř 
dokončili výběrové řízení s  tím, že sta-
vební práce budou realizovány pod pod-
mínkou přijetí dotace. Tak se skutečně 
stalo a fi nanční prostředky jsme obdrželi 
s podmínkou, že musí být proinvestová-

ny do konce tohoto roku. Pokud bychom 
výběrové řízení vyhlásili až po přidělení 
dotace, smlouvu o realizaci díla bychom 
mohli podepsat nejdříve v  říjnu. Celá 
akce by se tak nestihla uskutečnit, jelikož 
má stavební fi rma celkem 180 dní na re-
alizaci stavby dle podmínek výběrového 
řízení.  Provádění stavby bylo složitější 
díky nutnosti souladu se stavební čin-
ností fi rmy Colas, která byla vybrána ve 
výběrovém řízení ŘSZK. Další komplika-
ce nastaly během samotné realizace. Bě-
hem výkopových prací byly nalezeny sítě, 
které nebyly nikde zaznačeny, zároveň 
byly odkryty zborcené kanály, které bylo 
potřeba opravit. Proto se mohlo zdát, že 
práce pokračují pomalu. Stavba na tzv. „ 
zelené louce „je jednodušší, protože víme, 
co nás čeká. Při rekonstrukci bohužel vy-
vstanou situace, které se dopředu nedají 
odhadnout. Takovým příkladem je i pro-
stor před Jednotou, kde se po odkrytí as-
faltu nenacházela žádná konstrukční vrs-
tva, jež by vydržela potřebnou zátěž. 

I přes negativní kritiku některých ob-
čanů jsme přesvědčeni, že jsou stavební 
práce dokončeny v  krátkém čase. Lhůta 
180 dní, která je nutná pro realizaci stav-
by, vyprší koncem ledna roku 2018. Ka-
rolinka si zaslouží úpravu a  zkvalitnění 
infrastruktury. Jsme moc rádi, že se po-
dařilo obhájit dotaci na tuto akci ve výši 
5 126 000 Kč.

Zateplení budovy Heleny 
Glass

Bylo ukončeno zateplení budovy He-
lena Glass (zateplení fasády, půdy, výmě-

na oken a  dveří). Akci realizovala fi rma 
TESP Contract Vsetín, která vyhrála vý-
běrové řízení. Celková cena stavební akce 
činila 1 907 878 Kč, z toho dotace pokryla 
částku 538 450 Kč.

Oprava místní komunikace 
Kobylská a pod Grapů

Město zrealizovalo opravu výše uve-
dených místních komunikací z dotace od 
Ministerstva pro místní rozvoj.  Stavbu na 
základě výběrového řízení vyhrála fi rma 
SATES  Morava s.r.o. Celkové náklady 
dosáhly částky 1 594 070 Kč, z toho dota-
ce činila 1 109 500 Kč.

Kotelny – forma decentraliza-
ce (tj. rušení velkých kotelen 
a vytvoření malých domov-
ních)

Probíhá oprava domovních kotelen, 
tepelných kanálů a  nových plynovod-
ních Výběrové řízení vyhrála fi rma VAE 
z Ostravy. Tato akce je kryta investičním 
úvěrem ve výši 30 milionů, a to na dobu 8 
let s možností mimořádných splátek. Mě-
síčně se splácí 290 tisíc Kč. Splátky jsou 
kryty rozpočtem.

Oprava multifunkčního hřiště 
u ZŠ

Město obhájilo dotaci na opravu stáva-
jícího travnatého hřiště v areálu ZŠ a MŠ.  
Vznikne 6 hřišť s umělým povrchem, do-
skočiště a   běžecká dráha  na oválu. Vý-
běrové řízení vyhrála fi . PRECOL s.r.o., 
Předměřice nad Jizerou. Město obháji-
lo dotaci ve výši 5 milionů. Hřiště bude 
sloužit i  široké veřejnosti, stejně jak je 
tomu i u dětského hřiště MŠ.



 2 MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

pokračování ze str. 1

STŘÍPKY...

Výstavba sociálních bytů 
v Karolince čp. 175 (internát)

Po zateplení a  výměně oken a  dveří 
u  tohoto objektu zde budou vytvořeny 
sociální byty.  Pět bytů se bude nacházet 
v 1. nadzemním podlaží a dva v 3. nad-
zemním podlaží. Rozpočtovaná cena je 
cca 6,5 mil. Kč. Dotaci poskytuje IROP až 
do výše 90 %. V  současné době probíhá 
výběrové řízení. Akce by mohla být ukon-
čena do 30. 6. 2018.

Revitalizace (obnova) zeleně 
v Karolince

Obhájili jsme dotaci a  nyní probíhá 
výběrové řízení.  Každé výběrové řízení 
je administrativně složitý a náročný pro-
ces. V zájmu města je co nejdříve celou 
věc vysoutěžit, abychom již na jaře mohli 
vysazovat stromy a keře a provádět další 
terénní úpravy. V současnosti probíhá ta 
méně příjemná část projektu, a  sice ká-
cení stromů. Kácení stromů probíhá na 
základě dendrologických posudků. Jsme 
si vědomi toho, že pro některé z Vás se 
jedná o srdeční záležitost. Vykácení ně-
kterých stromů je však nutné, aby mohly 
být nahrazeny zdravějšími jedinci. Káce-
ní je hrazeno z vlastního rozpočtu a pro-
bíhá nyní, aby se na jaře mohla začít 
výsadba.  Jedná se o  komplexní úpravu 
zeleně. Je to úprava zeleně na vybraných 
lokalitách. 

Přístavba hasičské zbrojnice
Probíhá realizace přístavby a  rekon-

strukce stávající budovy hasičské zbroj-
nice.  Výběrové řízení vyhrála fi rma TM 
STAV Vsetín. Rozpočet stavby je cca 
22,5 mil. Kč bez DPH. Získali jsme do-
taci z IROP ve výši 19 milionů.  Akce je 
fi nancována investičním úvěrem s mimo-
řádnými splátkami. Ukončení realizace 
v květnu 2018.

Podané projekty, které jsou v hodno-
cení:

Dopravní terminál v Karolince
Projekt „Dopravní terminál v Karolin-

ce“ obsahuje úpravu parkoviště, budovy 
vlakového nádraží včetně WC, přilehlé 
zahrady, zbudování přístřešku pro kola, 
eventuálně i  myčky na kola, parkování 

pro autobusy aj. Jedná se o celkovou úpra-
vu celé plochy v okolí nádraží.

Mokřad
Revitalizace prostředí „pod Laguna-

mi“. Úprava stávajícího mokřadu a  jeho 
okolí.

Výukové učebny – ZŠ
Rozšíření odborných učeben pro ZŠ 

v areálu školy v domečku čp. 391, včetně 
úpravy okolí. 

Projekty, o které budeme žádat v roce 
2018

• Opravy mostů Kobylská  a U So-
kolovny

• Oprava místní komunikace – 
městský úřad, Pod Horů a komu-
nikace k biokompostéru

• Zateplení budov Jednoty a  Tegy
• Zateplení budovy sportovního 

areálu – Horebečví

Projekty, které budou realizovány 
z vlastních prostředků

• Vybudování skateparku  pro mla-
distvé v  lokalitě u  „Mokřadu“. 
Rozpočet 3,5 mil. bez DPH, rozlo-
žení úvěru na 3 roky.

• Zbudování parkoviště u tělocvičny 
ZŠ. Z tohoto důvodu došlo k vyká-
cení vzrostlých stromů u tělocvič-
ny. V  současnosti není zajištěna 
kapacita pro parkování pro potře-
by volnočasových aktivit v prosto-
rách tělocvičny a  navíc příští rok 
bude vybudováno multifunkční 
hřiště v  areálu školy, které bude 
sloužit i potřebám veřejnosti.

Veškerá výběrová řízení můžete 
shlédnout na www.vhodne-uverejneni.
cz,  veřejné zakázky, IČO   00303909.  

Finanční hospodaření města
Město hospodaří s vyrovnaným roz-

počtem. Krátkodobý účelový investič-
ní úvěr ve výši 5 milionů na zateplení 
budov – Domeček 391 u školy a Inter-
nát čp. 175 je splacen, tj. dotační část 
i podíl města. Krátkodobý účelový in-
vestiční úvěr ve výši 14 milionů Kč na 
Bezbariérový chodník podél silnice 
II/487, dále pak Oprava komunikace 
Kobylská a Pod Grapů a zateplení bu-
dovy čp. 73 – Helena Glass bude do-

placen do konce roku, tj. dotační podíl 
a náš podíl.

Město má pouze dlouhodobý inves-
tiční úvěr na kotelny ve výši 30 mil. Kč, 
který je rozložen na 8 let s  možností 
mimořádných splátek a investiční úvěr 
ve výši 30 milionů na hasičskou zbroj-
nici s možností mimořádných splátek. 
Ke 20.11. 2017, kdy došlo k  6. úpravě 
rozpočtu, město mělo k  dispozici 13 
milionů Kč na svých běžných účtech, 
jež jsou ponechávány k pokrytí finanč-
ní spoluúčasti města na realizaci získa-
ných projektů.  Veškeré úvěry a inves-
tice jsou propočítány tak, aby nedošlo 
k  zadlužení města a  hospodaření bylo 
vždy s vyrovnaným rozpočtem. Úvěry, 
které jsou uzavřeny, slouží k překlenu-
tí finančního nesouladu mezi realizací 
a  vyúčtováním dotace od poskytova-
telů. Jsme si vědomi faktu, že město 
hodně investuje. Město si může dovolit 
investovat díky získávání dotací, aniž 
by muselo zastavovat majetek. Vše je 
kryto vyrovnaným rozpočtem města.

Zubní lékař
Město intenzivně pracuje na zajištění 

nového zubního lékaře. Ve spolupráci 
s VZP a Krajským úřadem ve Zlíně bylo 
okamžitě vypsáno výběrové řízení, ale 
bohužel se nikdo nepřihlásil.  Měli 
jsme tu mladou zájemkyni z Ukrajiny, 
se kterou jsme jednali osobně v Karo-
lince. Bohužel se rozhodla pro práci 
v jiném městě. Měli jsme snahu překle-
nout přechodnou dobu, než se zajistí 
nový lékař,  formou 2 lékařů v důcho-
dovém věku. Legislativa pro tuto mož-
nost je hodně náročná a i tato možnost 
nakonec nevyšla. Karty zaevidovaných 
pacientů budou předány MuDr. Jose-
fem Havlem na Krajský úřad ve Zlíně. 
Pacienti mohou požádat pojišťovnu 
o zajištění lékaře. Vedení města samo-
zřejmě stále intenzivně hledá zubního 
lékaře. K  dispozici nabízíme byt 4+1 
i  případné dovybavení ordinace. Situ-
ace je hodně problémová nejen u nás, 
ale i  v  okolí a   také v  celé republice. 
A netýká se to jen zubních lékařů, ale 
i praktických dětských lékařů, gyneko-
logů aj. odborných lékařů. Pevně vě-
říme, že se nám podaří lékaře zajistit, 
není to ovšem otázka měsíce. Podrob-
né informace budou aktuálně umisťo-
vány na webu Karolinky. Touto cestou 
bychom Vás chtěli poprosit o jakýkoliv 
kontakt v  možnosti zajištění zubního 
lékaře pro Karolinku.
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U3V KAROLINKA
ZAHÁJENÍ 
ČTVRTÉHO 
DVOULETÉHO 
STUDIA U3V

V pátek 13. 10. 2017 se uskutečnilo ve 
VKC Karolinka slavnostní zahájení U3V 
s třiadvaceti frekventanty za přítomnosti 
vedení města Karolinky a zástupců VŠB-
-TU Ostrava děkana doc. Ing. Jana Valíč-
ka, Ph.D a doc. Ing. Vojtěcha Václavíka, 
Ph.D., vedoucího Institutu environmen-
tálního inženýrství.  

Dne 26. 11. 2017 proběhlo tradič-
ní vítání občánků v  obřadní síni MěÚ. 
Šestnáct dětí během slavnostního aktu 
bylo zapsáno do pamětní knihy. Rodi-
če obdrželi dárkový poukaz. O  kulturní 
program se postaraly děti ZUŠ, ZŠ a MŠ 
Karolinka pásmem básní a písní s hudeb-
ním doprovodem paní učitelky Martiny 
Havlové ml. 

Vítání občánků bylo přítomno jede-
náct dětí:
Helienek Roman nar. 04. 06. 2017
Orság David  nar. 15. 09. 2017
Koňařík Viktor  nar. 27. 10. 2017
Krestýn Bohumil nar. 01. 10. 2017
Krňová Amálie  nar. 10. 07. 2017

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 26. 11. 2017

Petřvalský Marek nar. 25. 07. 2017
Marančáková Karolinka nar. 02. 08. 2017
Křenek Filip  nar. 26. 08. 2017
Šimák Ondřej  nar. 28. 08. 2017
Škrobáková Viktorie nar. 08. 09. 2017
Křenková Ema  nar. 24. 09. 2017

Srdečně blahopřejeme rodičům k  na-
rození děťátka. 

Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Vedení města Karolinka

Novomanželé Zdeňka a  Jakub Koňaříkovi si řekli 
své „ano“ v obřadní síni MěÚ v Karolince, dne 14. říj-
na 2017. Jejich dcera Rozárka byla zapsána do pamět-
ní knihy občánků města Karolinky.

SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME! 
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ZUŠ KAROLINKA
KONCERT KE DNI HUDBY

První koncert, který se v  letošním školním roce v ZUŠ Karolinka uskutečnil, byl 
koncert ke Dni hudby. Tento mezinárodní svátek hudby připadá na 1. října a byl usta-
novený v r. 1975 rozhodnutím UNESCO. Vznikl z iniciativy největších skladatelů 20. 
století, protože:  „Umění nepotřebuje překládat… je to univerzální jazyk… a rozumí 
mu lidé na celém světě“.

A proto se i naše škola zapojila do tohoto celosvětového hudebního řetězce a tímto 
koncertem jsme společně s dětmi i učiteli světový Den hudby oslavili.

Martina Havlová

Pětileté úspěchy svého bratra začala 
v letošním roce po vstupu do skoku a se-
verské kombinace doplňovat i jeho sestra 
Edita. Úvod do světa skoku začala 31.12. 
v  polské Wisle hned prvním místem. 
V  zimní části skokanské sezony trenér 
Editu nenasazoval do všech závodů, ale 
Daniel závodil naplno. V polském Lotos 
cupu skončil ve Szczyrku první a  dru-
hý následují den. Další dva závody se již 
v  Zakopaném neskákaly pro nedostatek 
sněhu. Jak by to asi dopadlo v celkovém 
hodnocení po tak slibném začátku? U nás 
v  konečném hodnocení zimní části zá-
vodní sezony končí Daniel druhým mís-
tem jako vícemistr ČR.

Letní částí začíná jako každým rokem 
Turné čtyř můstků u nás na můstcích ve 
Frenštátě, Nýdku, Kozlovicích a v Rožno-
vě. Toto turné je také nominačním pro 
MS žáků v německém Ruhpoldingu. Vý-
sledky ze zimy a  také již čtvrté vítězství 
v  turné zajistily karolinskému skokanovi 
cestu na MS, kde vybojoval uprostřed 
prázdnin šesté místo v závodě individuál-
ním a krásné druhé místo v závodě druž-
stev.

SEZONA 2017 VE SKOKU NA LYŽÍCH 
NEJEN DOMA, ALE I V ZAHRANIČÍ PRO SOUROZENCE ŠKARKOVI

Po prázdninách pokračovali oba sou-
rozenci podzimními závody u nás i Pol-
sku a Slovensku. Součet všech těchto do-
mácích závodů Daniel zakončil druhým 
místem jako vícemistr ČR a  jeho mladší 
sestra třetím místem a stala se tak poprvé 
českou vícemistryní. K  vynikajícím vý-
sledkům je ještě třeba připomenout vítěz-
ství Daniela v mezinárodním mistrovství 
Slovenska v Bánské Bystrici, kde zvítězil 
ve skoku i kombinaci a také vítězství Edi-
ty v poské Wisle v Silesia cupu. Oba po-
tom společně zakončili úspěšnou sezonu 
v  domovském areálu v  závodě družstev 
třetím místem.

Daniel byl letos nominován na spor-
tovce roku města Rožnov, kde obdržel 
individuální ocenění jak v kategorii jed-
notlivců, tak v kategorii kolektivů. Za ne-
celých pět let v tomto sportu dostál tento 
mladý sportovec 137 pódiových umístění 
z toto stál na stupních nejvyšších 59 krát.

Celý skokanský rok 2017 se skládal ze 
40-ti závodů domácích i  zahraničních, 
kde mladí sportovci nasbírali řadu před-
ních umístění, které stály mnoho úsilí 
a odříkání. Jsou to hodiny strávené v tě-

locvičně i  na můstcích s  trenérem a  ro-
diči, bez sponzorů by to také nešlo. Proto 
děkujeme městu Karolinka a Ski areálu za 
podporu tohoto krásného sportu.

Škarkovi

Edita 2. místo

Vicemistři Daniel 2. místo, Edita 3. místo
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Dne 7. 10. 2017 se konalo Mistrovství 
České republiky v tradičním karate, které 
pořádala Česká asociace tradičního kara-
te. Ve sportovní hale Jedenáctka v Praze 
se ho zúčastnilo celkem  240  nejlepších 
karatistů z celé republiky, kteří startovali 
v  několika kategoriích – od dětských až 
po seniorské. Jednalo se o nejvýznamněj-
ší tuzemskou soutěž tohoto roku. Barvy 
týmu Tradičního karate Vsetín repre-
zentoval i  Dominik Maňák navštěvující 
sedmou třídu ZŠ Karolinka, kterému se 
podařilo v utkáních kata žáci (9.-7. kyu) 
umístit na výborném třetím místě. Me-
daile je pro něho o  to cennější, neboť se 
jednalo o jeho úplně první účast v tako-
véto soutěži. 

Dominik Maňák na Mistrovství České republiky 
v karate získal bronz

ZAVOLEJ 
MI DO 
KLUBU

V sobotu 29. 7. 2017 proběhl 19. roč-
ník závodů horských kol Zavolej mi do 
klubu. Počasí bylo opět výborné, a  tak 
se zúčastnilo rekordních 113 závodníků, 
z toho 24 závodníků bylo do 15 let.

V  hlavní kategorii vyhrál Lukáš He-
ryan, druhý byl Lukáš Zapalač, třetí Eda 
Lušovský a čtvrtý Roman Štuler. Nejrych-
lejší čas měl Robert Kocian. V  kategorii 
Karolinský závodník byl nejrychlejší Ro-
man Štuler, druhý Eda Lušovský a  třetí 
Josef Čotek. 

Po závodě čekaly na účastníky závodů 
buď výherní ceny, nebo tombola, která 
byla opět bohatá. Za to patří velký dík na-
šim sponzorům jak z  našeho města, tak 
i z blízkého nebo vzdáleného okolí.

Těšíme se na 20. ročník a  doufáme 
v hojnou účast. 

Pavel Horák
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HASIČI KAROLINKA
Dotace na činnost JPO Karolinka

Na konci tohoto školního roku jsme byli 
ve speciální škole v Horní Lidči. Ve spolu-
práci asistentek byla zorganizována naro-
zeninová party na oslavu 6tých narozenin 
Benžiho. Docházíme pravidelně měsíčně 
do družinky za dětma za účelem použití 
fyzické, psychosomatické, psychické a soci-
ální pohody – CANISTERAPIE a jsou znát 
u  dětí neuvěřitelné pokroky. Poděkování 
patří i  tetě Martincové z  Karolinky, která 
dětem upekla narozeninový dort, a  moc 
jim chutnal. 

V červnu pořádalo ALCEDO ve spolu-
práci s Domem kultury Vsetín další ročník 
akce určené pro milovníky psů ve Vsetíně 
v Panské zahradě nesoucí název Fešák pes 
aneb punťa šou. Akce pro amatérské cho-
vatele a milovníky pejsků se pořádá již od 
roku 2008 a  neustále je o  ni zájem. Letos 
předváděly agility psů lektorky z Agility Va-
lašské Meziříčí a součástí akce byl také pra-
covní workshop. Na této akci jsme s Ben-
žim veřejnosti předvedli v sólo vystoupení, 
jak se má chovat vycvičený asistenční pes 
a co vše se dá psa naučit, aby byl pomocní-
kem handicapovaného majitele. Přihlásilo 
se 27 majitelů se svými psy. Diváků z  řad 
veřejnosti bylo kolem 200, což ukazuje vel-
ký zájem veřejnosti. 

Další letní aktivitou byl již v  minulém 
čísle zpravodaje zmiňovaný 3. ročník Sra-
zu labradorů a  jejich kamarádů konaný 
v Karolince, a to v sobotu 8. 7. 2017. Sešel 
se nás průměrný počet, i když počasí nám 
tento rok přálo. Bohužel hárající fenky 
jsme museli vyřadit a taky úrazy a dovole-
né účast snížily. Setkání psíků bylo náležitě 
oceněno. Touto cestou chceme poděkovat 
za příspěvek od Města Karolinka, které tuto 
akci podpořilo. Byl vyhlášen FEŠÁK PES 
a ŠTRAMANDA FENKA. Vybraná porota 
ze zúčastněných psovodů ohodnotila nej-
lepší PSÍ KOUSEK. Hodnotila se vzájemná 
souhra psovoda se psem. Po občerstvení 

jsme se vydali na procházku ke krmelci do 
údolí Raťkov a neobešli jsme ani jeden splav 
řeky Bečvy. Nakonec jsme byli navštívit 
i nejmladší potomky labíčky po Benžim ve 
Lhotě u Vsetína, kteří měli 7 týdnů. Psíkům 
a fenkám jménem Benži, Issy, Alvin, Majki, 
Penny, Kvído, Max, Ema, Bony, Eda a Be-
linka děkujeme za ukázněnost a  posluš-
nost na srazu a hlavně pózování při focení. 
Všem rodinkám a přátelům musím podě-
kovat za perfektní kamarádské, psí odpole-
dne a  laskavý přístup ke svým čtyřnohým 
svěřencům. Samozřejmostí je i poděkování 
rodinným příslušníkům a fotografce Vero-
nice, bez kterých by tato akce nemohla být 
tak perfektně nachystána a zorganizována. 

Po prázdninách 16. 9. 2017 jsme se zú-
častnili s Benžim  ve Frýdku Místku velice 
zajímavého a poučného celorepublikového 
CANISTERAPEUTICKÉHO SEMINÁŘE 
2017, kde jsme obdrželi certifi kát s  účast-
nickým listem Canisterapeutického týmu. 
Byly probírány jednotlivými specialisty lek-
tory, veterináři, psychology např. ZÁKLA-
DY CANISTERAPIE,VYUŽITÍ PRVKŮ 
BAZÁLNÍ STIMULACE V CANISTERA-
PII, PRÁCE S  DÍTĚTEM S  KOMBINO-
VANÝM POSTIŽENÍM SMYSLOVÝM 
A  MENTÁLNÍM – (KAZUISTIKA), JAK 
PEČOVAT O ZDRAVÍ CANISTERAPEU-
TICKÉHO PSA, možnost syndromu vyho-
ření MVDr. (veterinární nemocnice Brno). 

Stala se nám nemilá věc a to, že při ven-
čení byl Benži napaden a pokousán psem 
v  místě bydliště. Využila jsem odbornosti 
přednášejících a chci se s Vámi milí čtená-
ři zpravodaje, podělit o zjištění o vzteklině, 
která je pro všechny důležitá a poučná. 

Věděli jste, že se vzteklina může proje-
vit po pokousání i za půl roku?

V  České republice stejně jako v  celé 
Evropě riziko onemocnění vzteklinou již 
několik let nehrozí. To se však nedá říci 

o většině rozvojových zemí. Vakcinace pro-
ti vzteklině je populační opatření z důvodu, 
že psi jsou neblíže člověku a na lidi je tato 
nemoc přenosná a  smrtelná. Očkování je 
záležitost státu, který toto řídí. 

Při pokousání nebo škrábnutí zvířetem 
bez předešlého očkování se provádí tak-
zvaná post expoziční profylaxe – vakcinace 
zvýšenou dávkou již hotových protilátek ve 
formě imunoglobulinu.

Inkubační doba potřebná na projevení 
příznaků nemoci závisí na místě pokousání.

Při poranění v  oblasti hlavy a  krku se 
příznaky dostavují již za několik dní, po-
kud bylo poranění na dolních končetinách, 
může se projevit až za šest měsíců.

Čím delší je inkubační doba, tím větší je 
šance na vyléčení. Pokud nemůžete navští-
vit nemocnici ihned po střetu, neotálejte 
a navštivte ji v co nejkratší době.

Kromě očkování proti vzteklině je po-
třeba mít v  pořádku i  povinná očkování 
s  omezenou dobou účinnosti. Například 
u  tetanu by dospělí měli být přeočkováni 
každých deset let.

 Pes, který způsobí pokousání, nemusí 
mít vzteklinu, a člověk může zemřít na te-
tanus, pokud nebyl v  inkriminované době 
chráněn vakcínou.

Buďte bdělí a opatrujte sebe i své psí mi-
láčky.

Dujková Pavlína

AKTIVITY CANISTERAPEUTICKÉHO TÝMU OD POLOLETÍ 2017

V  měsíci listopadu město Karolinka 
obdrželo dotaci od ministerstva vnitra, 
prostřednictvím Zlínského kraje, ve výši 
185 000 Kč na činnost JPO, a to na odbor-
nou přípravu členů jednotky, výdaje za 
uskutečněný zásah jednotky mimo území 
zřizovatele, věcné vybavení neinvestič-

ní povahy, dále opravy, revize, technické 
prohlídky techniky a věcné prostředky.

Na základě podané žádosti nám byl 
také schválen dar ve výši 100 000 Kč  od 
nadace Agrofert. Tato částka bude využita 
na nákup čistícího stroje a  šatní skříňky 
do nové přístavby zbrojnice.

Veškeré získané fi nanční prostředky 
jsou pro jednotku nesmírnou pomocí.

Zdeněk Valíček
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J. Vrážel začal s  fotografováním ve 
svých třinácti letech a  jak říká, přivedl se 
k němu sám. „Asi nějaké nutkání,“ směje 
se J. Vrážel. Jedním dechem ovšem dodá-
vá, že mu hodně pomáhal a podporoval ho 
pan učitel František Michálek. „A pak to 
byla moje maminka se strýcem Slávkem, 
kteří mně i z toho mála, co vydělali, doká-
zali koupit mé první fotoaparáty - Smenu 
a později Flexaret 5, který mám dodnes,“ 
vzpomíná fotograf, který jen těžko hledá 
odpověď na otázku, co ho vlastně na fo-
cení baví.  „Možná je to nějaká závislost,“ 
uvažuje nahlas. „Neustálá snaha zachytit 
atmosféru místa, kde se právě nacházím, 
ten prchavý okamžik, situaci, pohled, jenž 
´běžnému´ člověku uniká.

Josef Vrážel sám sebe považuje za do-
kumentárního fotografa, jehož nedostiž-
nými vzory jsou například Jaroslav Kučera 
„svým mnohdy až intimním pohledem,  
kompozičně skvělý Josef Koudelka, An-

tonín Kratochvíl se svou lehkostí focení či 
Jindřich Štreit  a jeho vesnice...“

A  jak došlo na spolupráci s  Charitou 
Nový Hrozenkov, o které Josef Vrážel vě-
děl vlastně jen to, že rozváží obědy? „Mé 
vystřízlivění začalo s  focením koledníků 
při Tříkrálové sbírce,“ vzpomíná fotograf 
a  přiznává, že to bylo vlastně ze „sobec-
kých“ důvodů: „Cítil jsem, že toto by moh-
lo být vhodné téma zapadající do obrazu 
současné vesnice, kterou rád fotím. Ne-
spletl jsem se.  A  tím to vlastně všechno 
začalo. Nahlédl jsem více do práce Charity 
a byl  překvapen - kolik toho pro lidi dělají 
a  kam až jejich služby sahají.  A  pak ten 
jejich přístup - vždycky za všech okolností 
s úsměvem na rtech,“ podotýká J. Vrážel. 
Připouští, že následná spolupráce s Chari-
tou Nový Hrozenkov, návštěvy s  pečova-
telkami u klientů, fotografování v Denním 
stacionáři Slunečnice či v  Domě pokoj-
ného stáří na Čubově i  jemu samotnému 

1
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„Ať už vezete na výlet děti či babičky s dědečkama, vždycky ve zpětném zrcátku uvidíte totéž: jiskřičky radosti v očích. Snad jen ti v pokročilejším věku je mívají občas zalité slzami dojetí. To proto, že se ještě podívali na místa, která pro ně byla 

vzhledem k jejich omezení  už pouhým snem.  Vzpomínám si, jak mi jedna asistentka klientů ze zařízení pro seniory, kde si náš autobus často objednávají, řekla: ´…Pane řidič, i kdybychom nejeli na určité místo, pro naše klienty je největším 

potěšením a útěchou ta cesta samotná. Kdybychom je jen naložili a svezli bez zastávky 50 km tam a zpět, budou šťastni, že mohou zase pozorovat míhající se krajinu za oknem.´ Připomnělo mi to výrok, že někdy i  cesta může být cíl...“  

 MIROSLAV SUCHAN, řidič sociálního autobusu

„NEOBYČEJNÝ“
NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ

První nástěnný kalendář Charity Nový Hrozenkov pro rok 2018 je na světě 
a mohl vzniknout především díky fotografi ím Josefa Vrážela (1966) z Karolinky. 

hodně změnily pohled nejen na Charitu, 
ale i  na stáří jako takové. „Fascinuje mě 
tento svět, který byť se to možná někomu 
nezdá, může být ještě stále pln radosti, 
humoru, moudra, přání i  snů...“  Koneč-
ně právě o tom hovoří nástěnný kalendář 
Charity Nový Hrozenkov na rok 2018.

Výtěžek z  prodeje tohoto pozoruhod-
ného dílka bude použit na závěsný zve-
dací systém do Domu pokojného stáří 
v Novém Hrozenkově.   K dostání bude na 
všech střediscích Charity Nový Hrozen-
kov (Karolinka, N. Hrozenkov, Halenkov) 
i v infocentrech ve Velkých Karlovicích či 
Novém Hrozenkově.

Kalendář hrozenkovské charity, jenž 
sklízí jednu pozitivní recenzi za druhou, 
by se klidně mohl stát milým vánočním 
dárkem...

RENATA HOLČÁKOVÁ

Milí přátelé,
jak už to v tomto adventním čase bývá, 

přicházíme k vám s informacemi ohledně 
nadcházející Tříkrálové sbírky.

Ta se i tentokrát samozřejmě uskuteční 
v  lednu -přesně od 5. do 7. ledna 2018. 
V  tyto dny vás navštíví naši obětaví ko-
ledníci, kteří rok co rok vycházejí do ulic 
a  uliček našich dědinek a  koledují pro 
dobrou věc. 

Naším velkým úkolem pro nadchá-
zející rok, na který bychom chtěli využít 
část výtěžku z TS, je zakoupení tepelného 
čerpadla pro Víceúčelový charitní dům 
v Halenkově, díky kterému ušetříme více 
než polovinu nákladů na vytápění. Uspo-
řené fi nance pak budeme moci investovat 
do nákupu potřebných kompenzačních 
a  rehabilitačních pomůcek, na údržbu 

automobilů, jenž jsou stěžejní pro fungo-
vání našich terénních služeb, na aktivity 
Denního stacionáře Slunečnice.

Další část fi nančních prostředků zís-
kaná z  vašich darů bude sloužit jako již 
každoročně k  okamžité pomoci lidem 
z našeho okolí, kteří se dostanou do ne-
příznivé životní situace.

Věříme, že se nám i s vaší pomocí po-
daří tyto plány zrealizovat.

Děkujeme všem, kdo přispějí, ať už 
fi nančně do pokladniček koledníků či 
na bankovní účet, modlitbou nebo třeba 
svou pomocí při sbírce. Děkujeme i za to, 
že každoročně s láskou přijímáte naše ko-
ledníky.

DARIA EXNEROVÁ, koordinátorka Tříkrálové sbírky 
Charity Nový Hrozenkov, Te l.: 739 507 120

Dne 30. 12. 2017 se v  Olomou-
ci uskuteční slavnostní požehnání 
Tříkrálovým koledníkům. Charita 
Nový Hrozenkov vypraví autobus. 
Srdečně na tuto krásnou akci, spo-
jenou s programem, zveme naše ko-
ledníky, vedoucí, ale také ty, kteří by 
se do koledování chtěli nově zapojit.

Sledujte naše charitní obecní vý-
věsky, webové stránky, facebook. 
Podrobné informace podáme také 
v  kostelích, prostřednictvím míst-
ních koordinátorů nebo na tel. 
č. 739 507 120 v průběhu prosince.
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„Bylo to tolik milé, příjemné a taky dobré... měli byste něco podobného brzy 
zopakovat,“ zněly hlasy z řad účastníků Valašského mlsání se Třemi králi. Akci 
uspořádala Charita Nový Hrozenkov ve spolupráci s restaurací „U Vleku“ v Karo-
lince v sobotu 18. 11. 2017.

KDYŽ SE „U VLEKU“ 
PO VALAŠSKY MLSALO...

Na své si mohl přijít skutečně každý: 
k  vidění byla výtvarná dílka mladých 
koledníků i  fotografie Tříkrálového 
koledování Josefa Vrážela. Pamětníci 
spolu s  etnografkou Miladou Fohlero-
vou z Muzea regionu Valašska zavzpo-
mínali na dobu dávno minulou: jak se 
kdysi žilo, slavilo i  jedlo. A  to už jsme 
u  dalšího bodu programu - ochutnáv-
ky valašských specialit připravených 
šéfkuchařkou podle charitní kuchařky 
„Vaříme s babičkou“. Nabídka byla pest-
rá - slaná i sladká. Namátkou vzpomeň-
me: podlesníky, kontrabáš či trnčená 
máčka s  fazolemi, zátřepky ve mléku 
atd. Po všem se jen zaprášilo a chutnalo 
všem i těm malým.

Ani děti, a že jich bylo, při této akci ne-
přišly zkrátka – karolinská základní umě-
lecká škola se postarala nejen o hudební 
vložku, ale paní učitelky z  výtvarného 
oboru vedly výtvarnou dílničku. Výsled-
kem byl krásný třípatrový dort – celý 
z papíru. Jen svíčky na něm byly pravé... 
jedním dechem se o jejich sfouknutí po-
starali protagonisté večera - naši duchem 
stále mladí senioři. 

Charita

Během května a  června 33 žáků naší 
školy vykonalo svou odbornou praxi 
v zahraničí. Do konce září vyjelo celkem 
51 žáků. Jedná se o  projekt Erasmus+ 
mobilita osob v  odborném vzdělávání 
a přípravě, který je fi nancován prostředky 
z EU pod záštitou národní agentury Dům 
zahraniční spolupráce. Číslo projektu: 
2016-1-CZ01-KA102-023194 s  názvem 
Napříč Evropou. Žáci byli v Portugalsku, 
Anglii, na Slovensku, na Maltě a v Irsku. 
Projekt byl určen pro žáky všech oborů.

Z našeho města Karolinka se této akce 
účastnil Marian Orság.

Kromě samotné praxe si všichni pro-
cvičili angličtinu a  navštívili významné 
kulturní památky, pláže a poznali menta-
litu lidí dané země, která je odlišná od té 
české. Kromě Košic – jsou naši žáci umís-
těni v destinacích, kde je blízko moře či 
oceán.

Marian (obor Požární ochrana) - měl 
možnost absolvovat praxi v Portugalsku, 
a to ve městě Torres Vedras nedaleko Li-

ěhh kk ě č ž kák ší

ŽÁCI SPŠ HRANICE OPĚT ABSOLVOVALI PRAXI 
V ZAHRANIČÍ V RÁMCI PROJEKTU ERASMUS+

sabonu. Prošel technickým výcvikem ha-
sičů na místní hasičské stanici. Program 
byl bohatý na odborné exkurze, výlety na 
památky, návštěvu Lisabonu, nedalekých 
chrámů a  také návštěvou různorodých 
pláží u nedalekého oceánu. 

Všichni žáci přijeli obohaceni o  nové 
zkušenosti s  poznáváním jiné kultury, 
práci v zahr. fi rmách, ochutnali produkty 
místní gastronomie, poznali nové kama-
rády a procvičili se nejen v angličtině, ale 
naučili se dost portugalských frází.

Pavlína Vavříková, učitelka a koordinátorka Eras-
mu+ na SPŠ Hranice

Tento projekt byl realizován za fi nanční pod-
pory Evropské unie. 

Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výluč-
ně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názo-
ry Evropské komise a Evropská komise neodpoví-
dá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
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Slavnostní rozsví-
cení vánočního 
stromu s Mikuláš-
skou nadílkou

V úterý 5. 12. 2017 již tradičně navštívil 
Radniční náměstí Mikuláš se svou dru-
žinou. ZUŠ Karolinka pod vedení paní 
uč. Martiny Havlové připravila výtvarné 
dílny, kde si děti tvořily ozdoby, kterými 
ozdobily vánoční stromeček na městském 
úřadě. Ve velké zasedací místnosti při-
pravili  žáci ZUŠ Karolinka pro nejmenší 
loutkovou pohádku „Švec a  čert“. Poté, 
co Mikuláš rozdal nadílku všem dětem, 
promluvila k přítomným starostka města 
Karolinky Marie Chovanečková. Ta pak 
společně s dětmi rozsvítila vánoční strom 
na náměstí, který je letos bohatší o vánoč-
ní hvězdu.

Vánoční jarmark
Tak jako každý rok proběhl v pátek 15. 

12. 2017 na Radničním náměstí Vánoční 
jarmark. Tradiční prodej letos obohatil 
Valašský pramen svými řemeslnými vý-
robky. V  podvečer vystoupily děti ZUŠ 
Karolinka s  pásmem vánočních koled. 
Nechyběl ani živý betlém. Starostka měs-
ta Karolinky Marie Chovanečková přiví-
tala zástupce hemato-onkologického od-
dělení Dětské kliniky Olomouc, kterým 
předala výtěžek z prodeje vánoční baňky 
Šance 2017. Na příjemnou a pohodovou 
vánoční atmosféru nás naladila decho-
vá hudba Kotáranka se svým vánočním 
koncertem. Bohatý program byl ukončen 
ohňostrojem.

Nastal čas sklizně jablek i hrušek a čas 
zásobit se na zimu. A tak jsme s nadšením 
a  vděčností přijali nabídku šéfk uchařky 
Lídy Maňákové z  Restaurace U  Vleku, 
abychom přijeli a udělali si kompoty, že 
nám s  tím ráda pomůže a  jako bonus 
uvaří zdravý, lokální a  sezónní oběd, 
přesně podle hesla jejich restaurace a že 
nám to všechno věnuje jako dárek. Reali-
ta předčila naše očekávání. Hned u dveří 
na nás čekala hromada ovoce a  zeleni-
ny, kterou nanosili místní lidé ze svých 
sadů a zahrádek, aby Oříšek měl z čeho 
zavařovat. A  tak jsme se pustili do spo-
lečné práce. Nejdřív na řadu přišly velké 
dýně, společně jsme je vydlabali, nakrá-
jeli, upekli a  výsledné pyré bude super 
jako základ do dýňové buchty, na kterou 
si odvážíme recept. Pak přišly na řadu 
jablíčka a hrušky, děti pěchovaly do skle-
nic, přidávaly skořici a hřebíček pro pěk-
nou vůni, hledaly víčka, vyráběly vlast-
noruční etikety a obaly na sklenice. Pak 
přišel na řadu výtečný oběd. Odpoledne 
jsme se mohli podívat, jak se zavařuje 

LESNÍ KLUB OŘÍŠEK
V RESTAURACI U VLEKU KAROLINKA

Děkujeme Slavomilu Herynkovi za 
sponzorský dar 10 000,- Kč, který 

bude použit ve prospěch dě   
z Karolinky.

v konvektomatu a ptát se na všechno, co 
nás zajímalo. Děti taky řádily v kuličkách 
v dětském koutku a nadšení a dobrá ná-
lada jim vydržela i dlouhou cestu vlakem 
až domů, kam dorazily pěkně vysmáté.
Každý si v batůžku odvezl jablečný nebo 
hruškový kompot na ochutnání a ještě 70 
sklenic zavařenin nám zbylo na zimu do 
Oříšku. Děkujeme místním lidem za pře-
bytky ze zahrádky, Lídě za parádní orga-
nizaci, vstřícnost a milé přijetí a ostatní-
mu personálu restaurace za pomoc.

Linda Hrnčiříková - Lesní klub Oříšek 
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XVIII. Malířské cesty
V rámci letošního ročníku Malířských 

cest proběhla ve Zvonici výstava obrazů 
ak. malíře Františka Nikla a  retro hra-
ček Libuše Niklové. Výstavu 24.6.2017 
zahájila Ľubica Zábranská za hudebního 
doprovodu Ludmily Vaškové a  Anežky 
Tkáčové. 

Malířská škola
První prázdninový týden se na Soláni 

uskutečnil kurz Malířské školy. Letošní-
ho již 9. ročníku se zúčastnilo 27 malířů 
všech věkových kategorií, kterých se ujali 
lektoři Martin Gaja, Stano Miko a  Do-
minika Hrňová. Celý týden byla skvělá 
atmosféra a  vzniklo zde plno krásných 
obrázků.

ZVONICE 
SOLÁŇ

Recitál Standy Stejskala
5. 7. 2017 jsme si mohli poslechnout 

recitál autorské tvorby písničkáře Stan-
dy Stejskala. Jeho hudba je založena na 
básnických textech a  kytarové písňové 
tvorbě s využitím etnických nástrojů jako 
např. šamanské bubny a didgeridoo nebo 
hrdelní a alikvotní zpěv. Bylo to příjemné 
zpestření letního odpoledne.

MFF Léto na Soláni 2017
Bohatý celodenní program jubilejní-

ho 10. ročníku MFF Léto na Soláni byl 
zahájen již tradičním Haferovým ml-
sáním. Během druhé srpnové soboty se 
představilo téměř tři stovky účinkujících 
z  blízkého regionu i  ze Slovenska. Pří-
jemný den byl završen hlavním večerním 
pořadem, ve kterém se vystřídaly všech-
ny soubory se svými tanečníky, zpěváky 
i cimbálovými muzikami. 

Valašský salon
19. 8. 2017 byl ve Zvonici zahájen 

12. Valašský salon výtvarných umělců. 
Úvodního slova se ujala PhDr. Alena 
Podzemná, o  hudební doprovod se po-
staral Valašský výběr. Výstava představila 
tvorbu 34 umělců z  Valašska a  blízké-
ho okolí. Valašský salon byl letos pestrý 
a naplnila ho opravdu krásná díla. 

Chleba z pece
Oblíbené pečení chleba mělo tento rok 

i  přes nepřízeň počasí opět hojnou účast. 
Kvůli dešti se celá akce odehrála pouze ve 
vnitřních prostorách Zvonice a odpadlo tak 
tradiční mlácení obilí. Příchozí však mohli 
vidět pečení chleba, včetně jeho předcho-
zí přípravy, poslechli si povídání o  chlebě, 
jeho historii, tradicích a dozvěděli se i různé 
recepty.  Součástí byla samozřejmě i ochut-
návka všech druhů chleba společně s další-
mi produkty domácí výroby. Celý program 
doprovodily zpěvy Rožnovských ogarů.

Boris Jirků – Obrazy
7. 10. 2017  proběhla vernisáž, kterou 

byla zahájena výstava obrazů ak. malíře 
a sochaře Borise Jirků. Akci provázel slo-
vem Mgr. Pavel Chmelík a  zúčastnil se 
i samotný autor. K příjemnému podveče-
ru přispělo smyčcové kvarteto Otto mani 
ze Zlína, které podbarvilo celý průběh 
vernisáže. Na závěr se uskutečnila také 
umělcova autogramiáda.

Malířské cesty 12. 8. 2017 MFF 2017

Malířská škola Valašský salon

7. 10. 2017 Boris JirkůRecitál Stejskal

Chleba z pece
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REKONSTRUKCE 
ŽELEZNIČNÍHO 
MOSTU

Nápis „Smrt okupantům“ přetrval na 
železničním mostu v Karolince téměř půl 
století. 

Oznámení Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín
Oddělení dokumentace katastru nemovitostí

Digitalizace katastrální mapy a s tím související 
daňová povinnost

Oznámení Mysliveckého spolku Přehrada Karolinka
Myslivecký spolek Přehrada Karolinka touto cestou oznamuje, že 
se v příš  m roce neuskuteční tradiční myslivecký ples. Hlavním 
důvodem je elektronická evidence tržeb. Se všemi subjekty, na 

kterých je konání našeho plesu závislé, tj. Valašské národní divadlo 
Karolinka, Restaurace Sklář nebo hudba, jsme byli na podmínkách 
předběžně dohodnu  . V žádném případě tedy nejsou důvodem, 

proč se náš ples v roce 2018 nebude konat.
Mgr. Oldřich Pavelka, předseda spolku 

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Ka-
tastrální pracoviště Vsetín vyhlásil dne 
21.11.2017 platnost obnoveného katas-
trálního operátu. 

Účelem obnovy katastrálního operátu 
přepracováním je tzv. digitalizace kata-
strální mapy. Tvorba digitalizace kata-
strální mapy využívá uložené zeměmě-
řické dokumentace v  evidenci katastru 
nemovitostí, a probíhá tak bez zjišťování, 

vytyčování a zaměřování průběhu hranic 
pozemků v terénu.

Při digitalizaci katastrální mapy může 
dojít na jednotlivých listech vlastnictví 
ke změnám parcelního čísla, doplně-
ní druhu pozemku a  způsobu využití 
pozemku, a  také ke změně ve výměře 
parcely za předpokladu překročení sta-
novené mezní odchylky. Tyto nastalé 
změny vyvolávají zákonnou povinnost 

vlastníka pozemku podat úplné nebo díl-
čí daňové přiznání na rok následující po 
roce, v němž tyto změny nastaly. Daňové 
přiznání je nutné podat příslušnému Fi-
nančnímu úřadu ve Vsetíně v období od 
1.ledna do 31.ledna 2018. Nejen z  těch-
to zákonných důvodů Vás občany města 
Karolinky prosíme, abyste tomuto ozná-
mení věnovali patřičnou pozornost.
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KAM ZA KULTUROU O VÁNOCÍCH
ZVONICE SOLÁŇ
28. 12.  Vánoční zpívání s CM Soláň

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

VELKÉ KARLOVICE
26. 12.  Karlovjanky – zpívání u vánočního stromu
30. 12.  Komorní sbor CANTUS GAUDIUM 
 z Velkých Karlovic Vás srdečně zve 
 na Vánoční koncert. Akce se uskuteční 
 v kostele Panny Marie Sněžné ve Velkých 
 Karlovicích v 16:00h. Jako host vystoupí 
 žesťový kvintet Josefa Blinky
Více informací k akcím v Informačním centru Velké Kar-

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

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
26. 12.  Skanzen Štěpánská koleda

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

VSETÍN
18.–22. 12. Jarmark Veselé vánoční hod

Více informací k akcím TIC Vsetín, 
www.ic-vsetin.cz; tel.: 575 755 144

*Karolinka – naše město na Valašsku* Vydává Město Karolinka, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka, IČ: 00303909
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www.karolinka.cz

Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a pokoje,
v novém roce hodně štěstí, osobních i pracovních úspěchů

Vám přeje redakční rada


