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KAROLINKA
Vážení a milí spoluobčané,

máme tu konec volebního období 
2014-2018, a to znamená, že je čas bi-
lancování. Hlavní bilancování je na Vás 
– voličích.  Vy dovedete ohodnotit naši 
snahu, práci i cíle. Je tu volební rok a je 
jen na Vás, abyste se svobodně rozhodli, 
jakou Karolinku a pod jakým vedením si 
ji představujete. 

I přesto mi dovolte stručné zhodnocení 
čtyřletého volebního období za celé vede-
ní našeho města. Naší snahou vždy bylo 
co nejúčelněji získat finanční prostředky 
(hlavně z  dotací) tak, abychom opravili 
stávající majetek města, ale abychom zá-
roveň vytvořili něco nového. Zkrátka aby 
došlo k vylepšení podmínek pro spokoje-
ný a naplněný život v Karolince. Realizace 
projektů nebyla vždy jednoduchá. Touto 
formu bychom Vám chtěli poděkovat 
za trpělivost. Pokud se staví na tzv. „ze-
lené louce“ je to jednoduché, ale oprava 
původního je vždy náročnější. Nicméně 
jsme to společnými silami zvládli. A tak 
by tomu mělo být i do budoucna. Ano, ta-
houn je vždy jen jeden, ale bez týmu, kte-
rý mu pomáhá a bez Vás občanů, nedo-
káže jako jedinec vůbec nic. Společným 
nasazením a prací, která byla velmi plod-
ná, se nám podařilo uskutečnit spoustu 
projektů. Do budoucna máme vytyčeno 
hodně cílů a pevně věříme, že se nám je 
společně podaří zrealizovat. 

Proto přeji všem hodně zdraví, osobní 
spokojenosti, pohody v  osobním i pra-
covním životě a elánu do další společné 
práce.

                  Za vedení města – starostka

Skatepark a mokřad
Z  vlastních prostředků se nám poda-

řil vybudovat skatepark pro volnočasové 
aktivity mládeže. U tohoto projektu bych 
chtěla zmínit, že pouze urovnání lokality 
„ Pod lagunami“ na rovinu včetně drená-
ží, tak aby se mohlo uvažovat o dalším 
využití, by město stálo minimálně 5 mi-
lionů Kč. Za tuto částku jsme postavili 
skatepark a překryli spoluúčast města na 
dotaci „Projektu mokřad“ ve výši 200 ti-
síc Kč. Zbytek projektu je pokryt dotací 
ve výši 2 miliony Kč. 

Multifunkční hřiště u ZŠ a MŠ 
Multifunkční hřiště bylo vybudováno 

především pro potřeby ZŠ a MŠ na zákla-
dě představ dětí, které si samy vytvořily 
návrh. Hřiště bude rovněž přístupné ve-
řejnosti. Celkový rozpočet se pohybuje 
okolo 12 milionů Kč, část pokryta dotací 
ve výši 5 milionů Kč

Hasičská zbrojnice
V minulých měsících byla dokončena 

rekonstrukce stávající zbrojnice, přístav-
ba nové a vybudování služebních bytů 
v  půdním prostoru. Celkové náklady 
se pohybují okolo 31 milionu Kč včet-
ně DPH. Město obhájilo dotaci ve výši 
20 milionů Kč. Nyní probíhá hodnocení 
projektu, záleží na poskytovateli dotace 
– IROPu, jak vysoká bude finální částka 
přidělená městu.

Komunikace – Pod Horů
Byla opravena komunikace Pod Horů, 

dále pak propojení na Sklářskou ulici, ná-

dvoří mezi hasičskou zbrojnicí a čp. 182 
a vstup u prodejny masny čp. 63. Při této 
akci jsme opravili také část komunikace 
v Kobylské a na Horebečví. 

Oprava mostu Kobylská
Probíhá oprava mostu Kobylská. Na 

základě výběrového řízení stavbu prová-
dí firma TM Stav Vsetín. Dotace ve výši 
70 %, vysoutěžený rozpočet činí 6,758 
mil. včetně DPH.  Po odkrytí konstrukč-
ní vrstvy komunikace musíme přistou-
pit k  zátěžovým zkouškám, abychom 
se mohli rozhodnout o dalším postupu 
– zda-li budou ponechány původní mo-
stovky či budou vystavěny nové. Most je 
údajně z roku 1964. Uvidí se po zátěžové 
zkoušce, jakou cestou bude most opra-
ven. Termín předpokládaného dokončení 
opravy mostu je  do 30.11.2018. 

Oprava mostu U Sokolovny
Tuto opravu bude provádět firma Stra-

bag. Cena vzešlá z výběrového řízení činí   
6,907 mil. včetně DPH. V současné chvíli 
jsme ve fázi před podpisem smlouvy. Re-
alizace bude provedena příští rok. Před-
pokládaná doba stavby je 6 měsíců. 

Další dotační akce:
Obhájili jsme dotaci na opravu do-

mečku u školy čp. 391. Celkový rozpočet 
projektu činí 14 milionů Kč, z toho 90 % 
bude pokryto z dotace. Projekt se nachází 
ve fázi před výběrovým řízením.

Dopravní terminál
Podali jsme projekt na opravu parko-

viště a plochy u vlakového nádraží. Roz-
počet 14 milionů Kč, výše dotace až 90 %. 
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Projekt se stále nachází v hodnocení po-
skytovatele dotace.

Oprava chodníku
na ul. Nábřežní

Budeme podávat projekt opravu chod-
níku na ulici Nábřežní. Dotace ve výši 85 
procent.

Zateplení Jednoty
Město obhájilo dotaci ve výši 40 % 

na zateplení této budovy, opravy střechy 
včetně výměny dveří a oken. Výběrové 
řízení bude zahájeno pravděpodobně 
v měsíci říjnu 2018. Realizace příští rok.

Výstavba nových bytů
Na Sklepoch

Do konce října bude zpracována doku-
mentace pro stavební povolení na vybu-
dování 10 nových bytů v lokalitě Na Skle-
poch. Předpokládané zahájení realizace 
v polovině roku 2019.

Zubní lékařka
Zubní lékařka začne ordinovat v  prv-

ním týdnu měsíce října. Již nyní se mů-
žete objednávat na telefonním čísle zubní 
ordinace 571  116  592. Ordinovat bude 
paní MUDr. Alexandra Brucknerová, za 
asistence zdravotní sestřičky paní Pavly 
Plánkové. Paní doktorka bude přijímat 
i nové pacienty a pacientky kromě těch, 
kterým byla karta odevzdána od pana 
MUDr. Havla Josefa na krajský úřad. Tyto 
karty osobně vyzvednu zpět pro evidenci. 
Podrobnější informace budou zveřejněny 
na webu města nebo na výše uvedeném 
telefonním čísle. 

Jako první ve Zlínském kraji budeme 
takto provozovat zubní ordinaci. To zna-
mená, že Město Karolinka je zřizovatelem 
ordinace a paní doktorka se sestřičkou 
jsou našimi zaměstnanci. Museli jsme 
podstoupit opravdu náročný administra-
tivní proces plný obhajování naší koncep-
ce, ale pevně věříme, že budete spokojeni 
se zajištěnou zdravotnickou zubní péčí. 

Pro přehlednost a Vaši informovanost 
vám ještě jednou přikládáme graf investic 
Města Karolinka.    

Aktuální stav financí a úvěrů:
Stav finančních prostředků na účtech 

ke dni 17.9.2018:
ČNB – 12 milionů Kč; eurový účet 900 

tisíc Kč; běžný účet 7,4 miliony Kč.
Úvěr na kotelny – roční splátka ve výši 

– 3 450 000 Kč (úvěr na 6 let s možností 
mimořádných splátek)

Hasičská zbrojnice – roční splátka ve 
výši – 2 004 000 Kč (úvěr na 6 let, úvěr 
bude zaplacen, jakmile nám bude vypla-
cena dotace). 

Roční splátky těchto úvěrů jsou kryty 
rozpočtem města.

A samozřejmě přikládáme také vý-
sledek dotazníkového šetření. Dotazní-
kového šetření se celkem zúčastnilo 15 
respondentů (10 žen a 5 mužů), přičemž 
všichni jsou občany Karolinky. Nejaktiv-
nější byli respondenti z věkové kategorie 
25–49 let (celkem 7). Níže jsou uvedeny 
přepsané odpovědi, tak jak byly postup-
ně zaznamenány. Pro snazší orientaci 
je vždy nejprve uvedena otázka a pak 
všechny odpovědi dotázaných k  dané 
otázce. 

Co je podle Vás předností 
města? Co se Vám líbí? Na co 
jste pyšní?

1) relativní pořádek
2) Dle mého laického názoru patří Ka-

rolinka mezi jedny z nejlépe rozvíjejících 
se měst a vesnic na Vsetínsku. To, co se 
tu vybudovalo za poslední roky (dětská 
hřiště, muzeum, nové chodníky, osvětlení 
atd.) Líbí se nám Muzeum sklářství. Turi-
stický ruch se opět v Karolince obnovu-

je.. Už nejsme jen „předměstím“ Velkých 
Karlovic, jak se říkalo.. :-)

3) Dopravní dostupnost, cyklostezka, 
Penny market, divadlo, moderní škola, 
knihovna, dobrá obvodní lékařka, množ-
ství zeleně, lyžařský vlek

4) Zajištění spokojeného života, úro-
veň služeb a školství, na starostku

5) Předností je samotná starostka, 
která za své dvě volební období dokáza-
la ve městě tolik práce, jako žádný jiný 
před ní, což je vidět i z informací o ak-
cích, které jsou uveřejněny přehledně v 
Karolinském zpravodaji. Je vidět, že je to 
člověk na správném místě a že vše dělá 
pro občany a pro jejich spokojenost a 
hlavně pro celé město. Za to si jí vážím a 
věřím, že tomu bude tak i v následujícím 
volebním období

6) Okolní krajina, cyklostezka
7) Poloha Karolinky a její potencionál 

pro turistické využití
8) poloha města a okolní příroda
9) cyklostezka
10) Na integrovaný záchranný systém
11) Líbí se mi, že je tu plno obchodu a 

je všechno při ruce
12) Vykácení starých stromů a vysáze-

ní nových
13) Náměstí je hezky spravené, dět-

ské hřiště u školy, hasičská zbrojnice, zá-
chranka

14) To tak snad ani nic takového není. 
Hasiče?! To jo.

15) Pyšný nemám být na co. Velice 
špatná komunikace s občany. Jediný člo-
věk (pan Rožnovják), který dělal pro ob-
čany musel kvůli vám odejít.
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Co považujete za nedostatek 
města? Co Vám chybí? Co 
bychom měli zlepšit?

1) Zdravotní péče, kulturní vyžití
2) Zdravotnictví: zubař, dětský lékař.. 

Bohužel těžko řešitelné, jedná se o celo-
republikový problém, pošta Karolinka: 
nevyhovující (krátká) provozní doba na 
město, dlouhé obědové pauzy

3) Nedostatek větších i menších měst-
ských bytů, dětský lékař, moderní vlak. 
nádraží, opravit silnice nižších tříd, větší 
péče o zeleň na sídlištích

4) Není co vytýkat
5) Nedostatek - nejednotní zastupite-

lé, kdy někteří z nich starostce neustále 
ztěžují její práci příp. si její zásluhy při-
vlastňují. Chybí nám např. prostory pro 
squash, bowling apod. Co bychom moh-
li zlepšit? nevím, za 8 let se spoustu věcí 
změnilo k lepšímu a snad už ani víc zlep-
šovat nejde.

6) Nebytové prostory - obchodní pro-
story, skladové prostory k pronájmu, 
pozemky ke stavbě komerčních budov, 
dětský lékař, provozní doba české pošty 
- stále zavřeno a přes poledne dlouhá pře-
stávka, nedostatek laviček u hlavní cesty, 
nedostatek odpadkových košů, nedosta-
tek parkovacích míst v centru a u školy, 
koupaliště, nedodělky stavebních akcí, 
uzavřená hráz Stanovnice pro pěší, kluzi-
ště, kino - aspoň 2x za měsíc - v Karlo-
vicích mají , děsná fronta u dr. Pavlínové 
- nemožnost se objednat,

7) Delší otevírací doba MŠ, kvalitnější 
strava dětí jak v MŠ, tak ZŠ, ranní druži-
na, akce pro mladé, ne jen pro důchodce. 
Více investic do okolí ne jen do hasičů

8) Nedostatek zdravotní péče - dětský 
lékař, zubní, a další

9) Zdravotní služby
10) Hlášení městského rozhlasu by 

se mělo ihned po vyhlášení objevit i na 
webových stránkách města. Přísnější pra-
vidla pro chovatele psů. Převážná část 
majitelů psů se nesnaží po svých psech 
uklidit exkrementy. A to na nových chod-
nících a cyklostezce.

11) Za nedostatek považuji, že tu není 
zubní lékař ani dětský, na Horebečví není 
žádný koutek pro děti ani dětské hřiště a 
mělo by se pořádat více zábavných aktivit 
pro děti i dospělé. Děkuji.

12) Lavičky a posezení v  Karolince 
v přírodě. Velké mínus jsou vlnité chod-
níky. Jako důchodkyni se mi po nich špat-
ně chodí.

13) Zrekonstruovat houpací most, po-
stavit koupaliště, sehnat zubního a dět-

ského lékaře, vyčistit splav u školy. Mys-
lím si, že byly zbytečně vyhozené peníze 
za stavbu sportovního areálu a místní re-
staurace na HHHorebečví

14) Nejvíc postrádám zdravotní péči, 
jsme město a není tu nic! Chybí tu dětský 
lékař, zubní lékař. Dále jsou to kulturní 
akce: pro nejmenší dorost, mládež a pro 
nás starší. Není tu žádné pěkné dětské 
hřiště.

15) Vyměnit celé vedení města. Místa 
obsazují rodinní příslušníci a dobří zná-
mí. Doufám, že po volbách se to změní a 
bude tu pořádné vedení, jak je tomu jinde 
v obcích.

Výběr oblastí, do kterých by 
mělo město primárně investo-
vat. U každé oblasti zaznačte 
možnost tak, jak je pro Vás 
důležitá.

Celkem 9 dotazovaných označilo zdra-
votnictví za nejdůležitější oblast pro in-
vestice, zatímco 7 respondentů vybralo 
místní komunikace. V  kategorii velmi 
důležité se shodně se 7 hlasy umístila kul-
tura a nakládání s odpady. Mezi důležité 
oblasti patří sociální služby (6), kultura 
a chodníky. Pokud nebudeme rozlišovat 
mezi důležitostí a vezmeme první tři ka-
tegorie jako celek, pak nejdůležitější ob-
lastí je zdravotnictví, následované míst-
ními komunikacemi, ZŠ a MŠ a kulturou.

Jaké konkrétní projekty jsou 
dle Vašeho názoru důležité 
pro další rozvoj obce? (Uveď-
te co nejvíce možností)

1) Opravy místních komunikací, různé 
kulturní akce

2) Projekty žádné. Snad jen zlepšit tří-
dění odpadu: * rozšíření o sběr kovu, ple-
chovek * popř. kompostéry * 

Ve městě chybí provoz školky o let-
ních prázdninách. Spousta rodin, které 
nemají babičky v důchodovém věku, mají 
problémy s hlídáním. (Nebylo by špatné 
navrhnout zavedení „omezeného“ provo-
zu o letních prázdninách, spojení školek s 
okolními vesnicemi jako jsou Velké Kar-
lovice, N. Hrozenkov: na Vsetíně to tak 
funguje.) 

3) Byty, kvalitní sportoviště, úprava 
prostor pod hrází - oddechová a sportov-
ní zóna

4) Projekty volnočasové aktivity a po-
hybu mládeže

5) Bytová výstavba; domov pro osoby 
se zdravotním postižením nižšího věku 

než je věk, kdy lze tyto umístit např. do 
domova pro seniory. Jsou to osoby, které 
nemají nikoho, kdo by se o ně postaral a 
jsou např. postiženi Alzheimerovou cho-
robou či jiným onemocněním.

6) viz bod 6. = nebytové prostory - 
obchodní prostory , skladové prostory k 
pronájmu, pozemky ke stavbě komerč-
ních budov, dětský lékař, provozní doba 
české pošty - stále zavřeno a přes poled-
ne dlouhá přestávka, nedostatek laviček 
u hlavní cesty, nedostatek odpadkových 
košů, nedostatek parkovacích míst v cen-
tru a u školy, koupaliště, nedodělky sta-
vebních akcí, uzavřená hráz Stanovnice 
pro pěší, kluziště, kino - aspoň 2x za mě-
síc - v Karlovicích mají , děsná fronta u dr. 
Pavlínové - nemožnost se objednat.

7) Trailové trasy pro horská kola, větší 
soustředěnost na historii města, obnovení 
z

8) Nezodpovězeno
9) Fotit chovatelé psů, kteří neuklidí po 

svých psech a předávat to policii.
10) Nezodpovězeno
11) Cyklostezka je pro psy nebo kola? 

Zbourat staré baráky za Penny (nebo 
spálit). Kdyby se tolik nekradlo a nebylo 
v naší (obci) nebo městě tolik kriminality, 
žilo by se nám lépe. Pro policii – co dě-
láte?

12) Postavit koupaliště, vyčistit splav 
u školy, zrekonstruovat houpací most, 
výtah nábřežní č.516, kavárna, cukrárna, 
výměna kuchaře v restauraci sklář

13) Nejdůležitější je zdravotnictví. A 
taky bych uvítala rozvoj bytových jedno-
tek pro mladé rodiny s dětmi.

14) Infocentrum – proč je mimo střed 
obce? Nikdo z  cizích ho nemůže najít. 
Všichni se diví, proč je tak zastrčené!

15) Nezodpovězeno
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ZÁJEZD NA 
SLOVENSKO
V RÁMCI PROGRAMU MO-
DERNÍ SENIOR

Absolventi všech kurzů pořádaných 
v rámci programu Moderní senior se vy-
dali na zájezd do Bojnice, Nitry a Brati-
slavy. Dne 30. května 2018 jsme vyrazili 
směr Slovensko.  Naše první zastávka byla 
na zámku v Bojnicích, kde jsme absolvo-
vali velké množství schodů, což byla naše 
první zatěžkávací zkouška. Poté jsme po-
kračovali do Nitry, kde jsme si prohlédli 
město. Nejdříve jsme se ubytovali v úpl-
ném centru města, kde jsme měli odevšad 
velmi blízko. U vchodu do hotelu nás 
čekal pan průvodce, který nás provedl 
Nitrou - historickou části a dostali jsme 
se také do nitranské synagogy, která nyní 
slouží ke koncertním účelům. Byla vel-
mi krásně zdobena štukovými krajkami 
a celá byla laděna do bílé barvy.   Večer 
jsme navštívili Divadlo Andreje Bagára 
s představením „Štefáník, slunce v zatmě-
ní“.  Divadlo bylo velmi dlouhé, ale niko-
mu z nás to příliš nevadilo, všichni jsme 
zůstali až do konce, protože bylo velmi 
krásně provedeno. Mělo krásné a zajíma-
vé kulisy a velmi na nás zapůsobila řada 
replik, která se týkala vzniku samostat-
ného Československa, na kterém se M. R. 
Štefánik podílel. Zajímavé bylo také, jak 
jej oslovovala jeho maminka: „Milanko, 
Milanečko“. Večer jsme se podívali na 
krásnou večerní fontánu před divadlem, 
potoulali jsme se po městě a šli jsme si 
odpočinout do našeho hotelu Zobor.

Druhý den, 31. května 2018 jsme si 
prohlédli nejdříve nitranský hrad. Paní 
průvodkyně z hradu nás seznámila s naší 
společnou historií Velkomoravské říše a 
Nitranského knížectví, viděli jsme řadu 
zlatých monstrancí, které se používaly při 
různých bohoslužbách, viděli jsme krásně 
zrekonstruovaný hrad a poté nás čekala 
návštěva biskupského paláce. Prohlídku 
biskupského paláce, jehož zhlédnutí není 
vůbec běžné a jehož prohlídku nám za-

jistila paní tajemnice přes své slovenské 
přátele.   Prostory biskupství, včetně re-
prezentačních prostor jsou používány a 
obývány panem biskupem nitranským, 
panem tajemníkem, ceremoniářem bis-
kupství a jeho pomocnicemi - mniškami, 
které jsou jim nápomocny v  každoden-
ním životě. Průvodcem nám byl pan ta-
jemník nitranského biskupství. Z  těchto 
prostor jsme si mohli také prohlédnout 
celou Nitru, protože hrad a samotné bis-
kupství se nachází za sedmi vrcholcích 
Nitry. Poté jsme navštívili Kalvárii v Ni-
tře, prošli jsme si křížovou cestou, kde 
nás prováděla průvodkyně Informačního 
centra z  Nitry, která nám pověděla také 
něco dalšího       o historii Nitry, co jsme 
ještě neslyšeli. No a nakonec jsme na-
vštívili muzeum v Misijním době Matky 
boží, které obsahovalo řadu exponátů, 
které přivezli různí faráři z misií po celém 
světě. Nachází se tam také expozice vy-
cpaných zvířat z celého světa. Velmi nás 
zaskočila věta našeho jednoho účastníka 
zájezdu, malého chlapce (pětiletého vnu-
ka naší kolegyně), který 
se tak opatrně otázal:   „A 
ta zvířátka jsou všechna 
mrtvá, oni je zabili...?“ 
Tato bezelstná otázka 
nás všechny, kteří jsme 
ji zaslechli, velmi zasáh-
la... Poté jsme si prohléd-
li přilehlý kostel, který 
byl pro veřejnost v  tom-
to čase uzavřen, kde nás 
provedli bývalí faráři naší 
farnosti - pánové - pá-
ter Jozef Strečka, který je 

správcem této farnosti a páter Marek Po-
láčik. Oba nám ukázali svá působiště a 
také jsme si prohlédli venkovní prostory 
se zahradou, kde sídlí   Montessori škol-
ka, Centrum Skalka, která se nachází ve 
venkovních  prostorách Misijního domu. 
Za ochotu a vstřícnost, s jakou nás přijali, 
bychom jim touto cestou chtěli dodateč-
ně poděkovat. V  odpoledních hodinách 
jsme se připravili na cestu do Sence, kde 
jsme se ubytovali v  penzionu manželů 
Kruppových na Senci u Slunečních jezer, 
kde se nám tak líbilo, že bychom se tam 
chtěli ještě někdy podívat a zaplavat si... 
Večer jsme odjeli do Bratislavy, kde jsme 
navštívili Slovenské národní divadlo - his-
torickou budovu, kde jsme zhlédli operu 
„Nabucco“, což byl jeden z nejkrásnějších 
zážitků. Velkým pokrokem nyní je, že 
současně se zpěvem operních pěvců jde 
čtecí zařízení, kde jsme si mohli přečíst, o 
čem tak krásně jednotlivé postavy zpívají, 
protože opera byla zpívána italsky. Celá 
scéna a provedení opery bylo překrásné, 
slyšeli jsme, co je možné dokázat s hlasem 
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i v  těch nejvypjatějších pozicích. Krásně 
naladěni jsme se rozloučili s  večerní Bra-
tislavou, udělali si pár krásných fotek a 
vrátili se zpět do Sence.

Třetí den, 1. června 2018 nám začala 
prohlídkou Bratislavského hradu. Paní 
Lenka nám nezapomněla popřát k  Me-
zinárodnímu dni dětí, protože všichni 
jsme něčí děti... Ihned pro příjezdu nás 
překvapilo množství policie u budovy 
Slovenského parlamentu, až později jsme 
se dověděli, že někdo ohlásil bombu, tak 
tento prostor byl zajištěn a kontrolován, 
ale to nám prohlídku hradu, který s tím-
to prostorem sousedí, vůbec nepřekazi-
lo. Na hradě jsme kromě historie hradu, 
zhlédli výstavu 100 let Československa, 
která teprve před nedávnem začala. Ně-
kteří z nás si prohlédli řadu historických 
exponátů, které ve svém životě používali. 
Viděli jsme také leteckou bundu, ve které 
zahynul Milan Rastislav Štefánik, ale také 
svetr, který na sobě nosil pan prezident 
Václav Havel, když byl hlavním předsta-
vitelem Občanského fóra. Zajímavé bylo 
také, že v historii architektury byl zmíněn 
také první československý mrakodrap, 
který je ve Zlíně a dnes v něm sídlí Kraj-
ský úřad Zlínského kraje (21. budova bý-
valého areálu Svit). Paní Lenka nám také 
připomněla, že i město Karolinka po-
dobnou výstavu připravuje a abychom se 
doma pořádně podívali na dobové oble-
čení, pokud máme, také na fotografie, aby 
i naše karolinská výstava byla tak zajíma-
vá. Poté jsme si prohlédli s  průvodkyní 
města historickou část Bratislavy, dali si 
dobrou zmrzlinu, kávu, oběd... a pomalu 
se chystali k odjezdu domů. Domů jsme 
přijeli všichni zdraví, trochu unavení, ale 
spokojení.

Věřím, že ve všech tento výlet zanechal 
mnoho hezkých dojmů. Přestože, nej-
starší účastnici zájezdu je 84 let a ostat-
ní z účastníků byli také většinou senioři, 
výlet zvládli úžasně! A víte, kolik jsme 
nachodili kilometrů? První den asi 8,2 
km, druhý den asi 8 km a třetí den asi 6,5 
km. Vše klapalo též díky skvělému řidiči 
a ukázněnosti všech zúčastněných. Jak ří-
kala, paní Lenka: „Nikdy jsme na nikoho 
nemuseli ani minutku čekat, všichni jste 
byli skvělí, dochvilní...“.  Paní Lenka Den-
kocy si také zaslouží největší poděkování, 
protože vše potřebné zorganizovala sama 
způsobem, který může konkurovat ces-
tovním kancelářím. Chceme také podě-
kovat vedení města, že se o seniory města 
tak soustavně stará.  Děkujeme také všem 
„účastníkům zájezdu“.

Jarmila Blažková, absolventka kurzu Trénování 
paměti a účastnice zájezdu

V letošním roce se uskutečnil 21. roč-
ník Beskyd Rallye Turzovka. Rallye se zú-
častnilo 160 veteránů. Třídenní akce byla 
zahájena prologem ve Frýdlantu nad Os-
travicí a pokračovala moravskou etapou 
Soláň, Velké Karlovice, Kohútka, Karolin-
ka. E tapa byla zakončena v Ostravici.

V  Karolince čekalo na účastníky po-
hoštění ve Valašském národním divadle, 
dále návštěva galerie Ilji Hartingera, pro-
hlídka kostela Panny Marie Karmelské a 
prohlídka Muzea a galerie sklářství. Na 
závěr návštěvy Karolinky předala starost-
ka města Marie Chovanečková pamětní 
poháry.

BESKYD RALLYE 2018
A 350 ČLENŮ POSÁDKY

Beskyd Rallye byla zakončena slo-
venskou etapou, která vedla přes Třinec, 
Krásno nad Kysucou, Čadcou, Turzovkou 
a Starými Hamry.

Informační centrum
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ZVONICE SOLÁŇ
Druhý srpnový víkend patřil i letos 

na Soláni folkloru. Tento rok měl však 
trochu netradiční pojetí. Ve dnech 10. - 
11.8.2018 se konal již 11. ročník Meziná-
rodního folklorního festivalu Léto na So-
láni, jehož tradiční obsah se u příležitosti 
90. výročí úmrtí Leoše Janáčka rozrostl 
o projekt Janáček na Soláni. Myšlenka, 
uspořádat tento pro Soláň velkolepý Ja-
náčkovský program, vyšla z  Janáčkova 
vztahu k  tomuto místu a kraji. Často a 
rád Soláň navštěvoval, sbíral a zapiso-
val zdejší lidové písně a také zde tvořil. 
Vzhledem k Janáčkovu vztahu k  tomuto 
prostředí obsahuje jeho tvorba folklorní 
rysy a některá jeho díla jsou s folklorem 
a s  tímto krajem přímo spjata. A právě 
proto vznikl nápad zapojit tento projekt 
v rámci folklorního festivalu. Podařilo se 
tak uspořádat zajímavou a zcela ojedině-
lou akci, kde se nenásilnou formou pro-
línaly dva žánry - folklor a vážná hudba. 

Program festivalu byl nabitý, a proto 
byl rozložen do dvou festivalových dnů. 
Tradiční folklorní program musel být sice 
ochuzen o některé pořady, na které jsou 
jeho návštěvníci zvyklí, ale věříme, že i 
milovníci folkloru dokázali ocenit tuto 
mimořádnou a v  dohledné době neopa-
kovatelnou příležitost. Vystoupení pře-
stavující Janáčkovo dílo, která zazněla 
pod vedením klavíristy a dirigenta Jana 
Polívky, měla opravdu špičkovou úroveň 
a umožnila nám tady na Soláni jedinečné 
a nezapomenutelné prožitky.

Dvoudenní program odstartoval již v pá-
tek na Masarykově náměstí v Rožnově p. R., 
kde jste mohli zhlédnout hodinové upou-
távkové představení s pozvánkou na Soláň. 
Poté se už festival přesunul do centra dění na 
Soláň. Tam v 17.00 hod ve Zvonici proběhlo 
první vystoupení Ej lásko, lásko - pásmo li-
dových písní v úpravě L. Janáčka, proložené 
slezskou lidovou poezií a ve večerních hodi-
nách mohli být návštěvníci Soláně přítomni 
veřejné generálky, která probíhala v přírod-
ním amfiteátru u Horského hotelu Čarták!

Náplň sobotního programu byla roz-
prostřena v  podstatě po celém Soláni. 
Odstartovaly ho po jedenácté hodině 
hned dva pořady, v amfiteátru přehlídka 
nejlepších valašských odzemkářů a v kon-
gresovém sále Horského hotelu Soláň se 
rozezněl Janáček na Soláni - komorně in-
strumentální – skladby Concertino, Vlčí 
stopa, Capriccio a Říkadla. 

V amfiteátru pokračoval folklorní pro-
gram pořady Z Valašska i Slovácka, Janá-
ček ve Folkloru, pořad dětských souborů 
Zahrajme si pospolu a od 17 hod hlavní 
folklorní pořad s názvem Sejdeme se na 
Soláni. Během těchto pořadů se před-
stavily SVPT Ovčák z Hovězí a FS Javo-
rina ze Strání, VS Kašava ze Zlína, SLPT 
Hlubina Ostrava a FS Javorina ze Strání, 
dětský soubor Kyčera z  Halenkova, SPT 
Javořina z Rožnova p.R., VS Sedmikvítek 
z Frenštátu p.R., SVPT Jasénka ze Vsetí-
na a slovenské soubory FS Váh z Púchova 
a Trombitáši Štefánikovci z Nimnice. Na 
louce u Zvonice v tradičním pořadu Zpě-
vy na lúce zazpívaly Karlovjanky z  Vel-
kých Karlovic, Děvčice z Vonice ze Zlína, 
TS Kotár ze Vsetína.

Janáček na Soláni pokračoval ve 14 
hod ve Zvonici vystoupením pořadu Ja-
náček Pražský, kde zazněla díla - Hrad-
čanské písničky-Kašpar Rucký-Potulný 
šílenec a v  16 hod. v kongresovém sálu 
na další koncertem Janáček Intimní - 
Zápisník zmizelého. Sobotní program a 
tím i celý festival ukončil v amfiteátru od 
19.45 hod. Janáčkovský Hlavní vokální 
program. Zazněly díla Čtvero mužských 
sborů moravských, Věčné evangelium a 
také kantáta Na Soláni Čarták. Právě tato 
kantáta byla vyvrcholením celého pro-
gramu. Mohli jsme ji totiž slyšet zaznít na 
Soláni vůbec poprvé. V projektu Janáček 
na Soláni jsme pod taktovkou Jana Polív-
ky a  Jana Špačka mohli slyšet taková tě-
lesa jako jsou Mezinárodní komorní sbor 
a orchestr Frankfurt Praha, Dětský sbor 
Mifun z Prahy, Mužský pěvecký sbor Lás-
ka Opravdivá z Brna, pěvecký sbor Juven-
tus z Rožnovského gymnázia a Collegium 
Cantorum - Lidová konzervatoř a Múzic-
ká škola v Ostravě.

V průběhu celého festivalu vystoupilo 
přes 500 účinkujících a na Soláň přišlo 
kolem 2000 návštěvníků. Nakonec přece 
jen přálo i počasí a přispělo k hladkému 
průběhu akce. Sdružení pro rozvoj Solá-
ně děkuje všem účinkujícím, a především 
panu Janu Polívkovi za krásné kulturní 
zážitky, za obětavost a nadšení, které ze 
všech vystoupení bylo znát. Poděkování 
patří také všem sponzorům, řemeslní-
kům, ostatním pracovníkům a přátelům, 
bez kterých by se taková akce nedala 
uskutečnit. Děkujeme Horskému hotelu 
Čarták za pomoc při organizaci festivalu 

a Horskému hotelu Soláň za poskytnuté 
zázemí. Díky vám všem se podařilo usku-
tečnit tuto výjimečnou akci, a důstojně 
tak oslavit i významné výročí Leoše Ja-
náčka v prostředí, které měl tak rád.

Jana Michutová

Folklorní soubor Jasénka

Janáček na Soláni-Janáček Pražský

Janáček-komorně instrumentální

posluchači v Horském hotelu Soláň

Leoš Janáček -Na Soláni Čarták
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Zápisník zmizeleho Pere Liompart, klavír Jan Polívka TS Kotár ze Vsetína, Karlovjanky, Děvčice z Vonice 
ze Zlína

Závěr

PES
DOMÁCÍ

(BENŽI)
Pes domácí (Canis lupus f. familiaris) 

je největší domestikovaná šelma a nej-
starší domestikované zvíře vůbec, prová-
zející člověka minimálně 14 tisíc let.

Propadla   jsem lásce k  této šelmě a 
se psem plemene Labradorský retrívr 
jménem Benži jsem se vydala na cestu 
pomoci nemocnýma handicapovaným 
lidem s  metodou Canisterapie a psí 
asistence.

Jako první se začali cvičit psi pro zra-
kově postižené. Výcvik psů pro vozíčkáře 
začal v 70. letech v USA a odtud se po-
stupně dostávají informace do celého svě-
ta. V České republice je několik nezisko-
vých organizací (občanských sdružení ), 
které se výcviku a předávání asistenčních 
psů klientům věnují.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANISTERAPIE   
 

JJméno:    Benží  

Plemeno::  LLabradorský retrívr 

Barva:   ssmetanová 

Popis::    pes, 11.5.2011  

Klasifikace A:: standard  –  FCI s  pracovní 

zkouškou  

Charakteristika:   

 OOddaný společník rrodiny 

 VVýborný zdravotní stav 

 ZZcela ovladatelný 

 SSebejisté, vyrovnané a klidné chování  

 VVýborný vvztah k llidem-  smysl pro rodinu  

 PPřátelská a vstřícná povaha -- ppomoc 

handicapovaným  

Diplomovaný canisterapeut -- ccertifikáty  

z  canisterapie  

Majitel::           DDujková Pavlína, Karolinka   

                         737 802  139  
 

 
 

Benži působí s  certifikáty a osvědče-
ním jako Canisterapeutický pes. Dodá-
vá psychickou podporu v nemocnicích, 
domovech důchodců, dětem ve školách, 
mateřských školkách, dětských domo-
vech i jinde

Benži pracuje i jako asistenční pes. Po-
máhá všem zdravotně nebo tělesně posti-
ženým včetně vozíčkářů.

Je zpovědnicí dětí, které psíkovi řeknou 
věci, co dospělému nikdy nepoví. Nemá 
bílý plášť, ale je chundelatý, vrtí ocasem 
a pokaždé má dobrou náladu. Umí dodat 
nemocným klid a energii a léčí je na duši 

i těle.
Takovouto ukázku  Canisterapie a asi-

stence jsme absolvovali tým pes Benži 
s  psovodkou Pavlínou Dujkovou v  Pan-
ské zahradě , jež je největším městským 
parkem. Alcedo ve spolupráci s Domem 
kultury Vsetín pořádalo v  červnu 2018   
již 12. ročník akce určené pro milovní-
ky psů ve Vsetíně „Fešák pes aneb Punťa 
šou“. 

Další z  akcí , kterou bych chtěla zmí-
nit touto cestou byl 6.7.2018  již 4 ročník 
srazu labradorů pořádaný rodinou Duj-
kovou U Hřiště v Karolince .

Letošního ročníku se zúčastnilo 39 
psíčkařů a 17 labradorů Canisterapeutů 
, což považujeme za velice pěknou účast.  
Srazu se zúčastnili páníčkové ze Zlína , 
Tábora v  Čechách, Štramberka, Horní 
Němčí, Pardubic , Znojma , Břeclavi, Brna 
, Hoštic u Volyně , Valašského Meziříčí , 
Opavy , Lázně Lipová Jeseník , Kroměří-
že, Prahy, Jindřichova Hradce, Rymic, Va-
lašské Polanky , Vizovic  a  jeden kamarád 
Benžiho - jiné rasy a to Mops   jménem 
Kvído z Karolinky.

Všem účastníkům moc děkujeme, že 
přijeli, a že se jim na srazu líbilo. Snažili 
jsme se vymyslet spoustu soutěží, které se 
bohužel ani nestihly.

Počasí nám celkem přálo, takže se 
uskutečnilo i plavání v řece Bečvě a krás-
ná   procházka v  údolí Řaťkova. Pozna-
li   jsme osobně spoustu fajn lidí a jejich 
úžasných labíčků .
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Soutěže  jsme si všichni  řádně vychut-
nali a především jsme se hodně nasmáli. 
Odpoledne bylo vyhlášení s cenami. Hrá-
lo se především o hodnotné ceny pro naše 
pejsky. Žádný z pejsků nepřišel zkrátka, 
všichni dostali něco dobrého. Soutěži-
lo se v nové soutěži, a to Junior handler 
(od 8–15 let) . Junioři už jsou pokročilej-
ší, tak by měli zvládat více dovedností s 
pejskem a taky o nich i něco vědět. Další 
letošní novinkou byla soutěž  strašidýlka 
Emíleka, kdy pomohly i kostýmy a nápa-
dy. Hlavní sponzor této akce   srazu lab-
radorů bylo Město Karolinka , TEGA – 
Jarmila Řeháková a  rodina Dujkova . Za 
podporu moc děkujeme. Účastníci z celé 
republiky ochutnali  ke kafíčku pravý va-
lašský frgál  a pro psy byl jako překvapení 
za snahu připraven ve volné zábavě psů i 
majitelů bazén,  nahánění se  po zahradě, 

Stejně jako každý rok se na přelomu 
měsíců srpen a září konalo Mistrovstí Ev-
ropy Paintů - Euro Paint 2018 v němec-
kém Kreuthu. 

Letos se Mistrovsví Evropy zúčastnilo 
13 zemí Evropy . Českou republiku, kro-
mě jiných rančů, reprezentoval i Ranč 
na Paluchu z Karolinky. Za tento ranč se 
vydali ukázat své nejlepší schopnosti a 
dovednosti dvouletá RJ Ultimate Lazy a 
roční RR Dynamic Impulse a RJ Heaven 
Mr Zip.

ÚSPĚCHY RANČE NA PALUCHU 
V NĚMECKU 

vycházka a plavení psů ve splavu. Ukon-
čení   akce bylo   v restauraci   Na Vleku , 
kde byli na nás i se psy připraveni a mu-
sím taktéž poděkovat za ochotu personá-
lu  při obsluze .

Věříme, že tento sraz nebyl poslední, 
ale bohužel   psí věk a stáří je neúprosné 
.   Příští rok pokud Benži nebude nějak 
zdravotně handicapován by jsme uspořá-
dali 5. ročník. 

V měsících v červenci  a srpnu se pořá-
dají příměstské tábory pro děti. Na třech 
takových jsme byli přizváni s Benžim.   

Jestli by ste chtěli   poznat život na Di-
vokém západě, vyzkoušet si indiánské 
dovednosti a plnit zapeklité úkoly během 
dobrodružné cesty za pokladem, pak je 
potřeba se vydat na indiánské dobrodruž-
ství plné her, soutěží v průlezkách vsetín-
ské Džungle. 

Benži byl v takovém labyrintu ve svém 
živlu a děti se s ním nerozlučně skama-
rádily. Po vzájemném secvičení a po 
předvedených ukázkách Canisterapie 
a asistenčních dovednostech     byly děti 
z  příměstského tábora zcela   nadšené z 
psíka, ale i naopak psík z dětí. 

Pokud našemu CT fandíte, pak v polo-
vině října se náš Canisterapeutický tým 
(Dujková Pavlína psovod a pes  labrador-
ský retrívr Benži ) zúčastní dvoudenních 
zkoušek ve Frýdku Místku a Frenštátě 
pod Radhoštěm pro veterány caniste-
rapeuty. Tato zkouška s  certifikátem a 
osvědčením je nejvyšším možným dosa-
žením zkoušky psího života . 

Benži   má 7,5 roku a zkouška by byla 
poslední v jeho životě. Tak nám třeba drž-
te pěsti.

Dujková Pavlína 

Tito mladí koně se předvádějí vždy 
jen na ruce, tedy v nejezdeckých disciplí-
nách. Při účasti 270 koní se naši svěřenci 
v osmidenním zápolení vůbec neztratili. 
I přes neustále se zvyšující kvalitu koní a 
jezdců se nám podařilo zabojovat s mla-
dými koňmi a dosáhnout tyto skvělé vý-
sledky.

RJ Ultimate Lazy a Jiří Orság:
zlatá medaile - European champion 

Open 2 years Old In Hand Trail s rekord-
ním výsledkem 224.5 bodu

RJ Ultimate Lazy a Michaela Orságová
stříbrná madaile - Reserve Europan 

champion amateur 2 years longe line
10. místo - Amateur 2 years Old In 

Hand Trail
RR Dynamic Impulse a Michaela Or-

ságová
4. místo - Amateur Yearling Longe 

Line 
5. místo - Amateur Yearling In Hand 

Trail
6. místo - Open Yearling Longe Line 
7. místo - Open Yearling In Hand Trail

RJ Heaven Mr Zip a Jindřiška Goldma-
nová

6. místo - Amateur Yearling In Hand 
Trail

7. místo - Amareur Yearling Longe 
Line 

9. místo - Open Yearling Longe Line 
9. místo - Open Yearling In Hand Trail
Všichni tři svěřenci se svými předvá-

dějícími se ukázali v tom nejlepším světle, 
o čemž vypovídá i velký zájem nejlepších 
evropských ternérů a jejich uznalé proje-
vy nad výkony koní.
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„Už brzo pojeduuu,“ směje se paní Ma-
ruška a mává papírem v ruce.  „Dostala 
jsem od děcek jako dárek výlet s Charitů 
a vybrala jsem si Turzovku. Mám ju před-
placenů třikráť,“ chlubí se na oko žena. 
„Víte, Turzovka je moje srdeční poutní 
místo. Mám to tam ráda. Vyzpovídám sa 
tam, naberu vodičku,“ dodává a schovává 
dárkový výletní poukaz  do kabelky.

NA VÝLETY S HROZENKOVSKOU 
CHARITOU

(ren), ilustrační snímek Josef Vrážel

Charita Nový Hrozenkov, lépe řeče-
no její sociální doprava však nemá v 
nabídce pouze Turzovku. V následují-
cích týdnech jsou plánovány například 
další výlety.

Více informací nejen o nejbližších 
zájezdech, ale také o dárkových vý-
letních poukazech získáte přímo u 
vedoucí sociální dopravy Lucie Kraj-
čové. Kontaktovat ji můžete na te-
lefonním čísle 734 875 592 nebo na 
e-mailové adrese: lucie.krajcova@
nhrozenkov.charita.cz.

KVĚTEN V CHARITĚ 
VE ZNAMENÍ KVĚTIN, MISTŘÍŇANKY
A MAXE KAŠPARŮ

V pátek 11. května to u nás na Chari-
tě vypadalo jako v květinářství. Kam oko 
pohlédlo, byly kytičky - a to pár stovek. 
Důvod? Prostý. Den matek. „Jenom v 
terénu jsme jich rozdali na 200 kusů,“ 
říká Iva Prejzková, vedoucí pečovatelské 
služby. „Bylo to logisticky náročnější, ale 

zvládli jsme to. Velké poděkování za to 
patří hlavně našim pečovatelkám.“

Kytičky však neputovaly jen za našimi 
klientkami do terénu, ale také do Denní-
ho stacionáře Slunečnice na Halenkově a 
do Domu pokojného stáří v Novém Hro-
zenkově. A na všech místech mělo jejich 

předávání jedno společné - spoustu emo-
cí a slziček radosti, vždyť některé z ma-
minek či babiček dostaly kytičku poprvé. 
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„Člověk by nevěřil, co květina dokáže,“ 
směje se jedna z pečovatelek a přibližuje 
svou zkušenost z předání květiny u kli-
entky, s kterou bývá občas „těžké“ poří-
zení. „Najednou byla laskavá, vodu mi 
nabídla, chtěla si povídat,“ směje se pra-
covnice Charity.

„Víte, co jim udělalo největší radost? 
Že si na ně někdo vzpomněl. Někdo na 
ně myslel a jen tak jim daroval kytičku. To 
pohladí na duši i srdíčku,“ uvažuje nahlas 
další z týmu pečovatelek.

KONCERT
Květiny měly své místo i při druhé akci, 

kterou Charita Nový Hrozenkov pořádala 
ke Dni matek. Šlo o koncert slavné Mistří-
ňanky. Kapela se skutečně převedla v celé 
své kráse. Hudba prokládaná mistrným 
doprovodným slovem bavila všechny pří-
tomné v sále. Při poslední písni, věnované 
právě všem maminkám, dostala každá z 
přítomných žen v sále opět květinu a slzy 
tekly proudem. Nutno dodat, že kromě 
toho nechyběly ani koláčky, bílé vínko a 
hlavně dobrá nálada. „Už dlouho jsem 
neviděla moji babičku tak veselou,“ říká 

mladá žena, která seděla hned u prvního 
stolu. „Víte, ona má Alzheimera, ale dnes 
byla jak vyměněná. Znala slova snad všech 
písniček. A jak zpívala,“ říká rozjařeně 
vnučka. „I žárovky šroubovala,“ dodává se 
smíchem a naznačí pohyby rukou. „Táta se 
zlobil, že dělá ostudu, ale dyť ona byla je-
nom šťastná, jako už dlouho ne.“

PŘEDNÁŠKA
Třetí „májovou“ akcí, kterou pořáda-

la Charita Nový Hrozenkov 18. května 
v sále Lidového domu, byla přednáška 
známého psychiatra, kněze, autora řady 
knižních bestsellerů Maxe Kašparů na 
téma „Čtyři zabijáci našich vztahů“.

Zájem byl veliký, někteří z posluchačů 
neváhali a přijeli třeba až z jižní Moravy. 
„Víte, on je kapacita a ví, o čem mluví,“ 
reaguje žena, jež si v průběhu celé před-
nášky dělala pečlivě poznámky. „Vztahy 
mezi lidmi, sami se sebou, s Bohem, to je 
alfa a omega veškerého našeho konání,“ 
podotkne a přidá se k zástupu mnoha zá-
jemců o podpis. 

Při odchodu ze sálu zachytí Maxe 
Kašparů za ruku muž: „Děkuju. Děkuju 

vám za všechno,“ vysype ze sebe se slzami 
v očích.  „Ale za co?“, opáčí M. Kašparů.  
„Vy a vaše knížky mě přivedly zpátky na 
cestu,“ hlesne.

P.S.: Velké díky patří květinářství z 
Halenkova, květinářství z Karolinky  - 
Leoně Šulákové a květinářství z Velkých 
Karlovic - Marcele Jurečkové a Miroslavě 
Vojvodíkové, které kytičky k tomuto dni 
věnovaly.

Hledám práci 
v oblasti sečení

a údržby
trávníků,

ale i zarostlých 
zahrad a luk.

Tel: 604792455
nebo

seceni@post.cz

J. Spisar

30. SKLÁŘSKÝ 
JARMARK 2018

Sklářský jarmark se uskutečnil v sobo-
tu 18. 8. 2018, na který zavítalo spoustu 
návštěvníků, kteří také navštívili sklár-
ny Crystalex CZ, s. r. o. Centrum dění 
bylo na Radničním náměstí, kde se také 
odehrával bohatý kulturní program. Po 
úvodním slovu paní starostky Marie 
Chovanečkové a hejtmana Zlínského kra-
je pana Jiřího Čunka vystoupila Dechová 
hudba Karolinka. Nechyběl ani program 
pro děti, vystoupení kouzelníka a tradič-
ně malování na obličej. Dále program 
pokračoval vystoupením kapel Stanley´s 
Dixie Street Band, Grassband, Lucie Live 
Revial. Folklorní spolek Jasénka před-
stavil lidový tanec, zpěv a hudbu. Bylo 
předáno ocenění panu Jiřímu Orságovi, 
vzpěrači,  za jeho reprezentaci Karolinky. 
Velkým lákadlem Sklářského jarmarku 
bylo vystoupení ostravské kapely Buty 
s frontmanem Radkem Pastrňákem. Pro-
gram pokračoval kapelou Myschak Band, 
následovala ohňová show skupiny Boca 
Fuego. Celý program zakončil velkolepý 
ohňostroj a následovala diskotéka D.J. 
DALISE.

Informační centrum Karolinka
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Po horkém létě přichází podzim a naše 
knihovna si pro příznivce cestování připra-
vila další cestopisné přednášky a na dlouhé 
sychravé večery spoustu nových knih. 

Týden knihoven bude letos probíhat 
v týdnu od 1. do 7. října. Ve středu 3. října 
se uskuteční cestopisná přednáška s Ro-
bertem Bazikou s  názvem Nepál – krá-
lovství Mustang stále žije, ve středu 24. 
října mezi nás zavítají manželé Márovi a 

ZAVOLEJ MI 
DO KLUBU

Letošní 20. ročník amatérského závodu 
Zavolej mi do klubu se uskutečnil 28. 7. 
2018. Závodníci vyjížděli v časových in-
tervalech z Karolinky. Projeli Kobylskou 
ulicí až na Tanečnici. Pak pokračovali na 
Soláň, následoval sjezd Raťkovem zpátky 
do Karolinky, přebrodili Bečvu a jeli do 
cíle. Každý si vyzkoušel svou kondici a 
vytrvalost v náročném terénu.

Děkujeme všem sponzorům, kteří se 
podíleli na přípravě závodu.

Pavel Horák

PODZIM
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ 

KAROLINKA …
podělí se s námi se zážitky z cestování po 
Japonsku, 14.  listopadu to bude přednáš-
ka Jiřího Hladkého o Íránu. 28. listopadu 
mezi námi přivítáme manžele Špillarovi 
– téma besedy bude ostrov stálého jara 
Madeira a 5. prosince se nám představí 
Michal Štěpánek s vyprávěním o Turecku 
a Kurdistánu.

Na Vaši návštěvu se těší
Městská knihovna 
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KAROLINKA
22. 09. Fotbalový turnaj složek IZS
28. 09. Výstava a módní přehlídka 
 „Karolinka taková byla, takoví jsme byli“
05. 12. Rozsvícení vánočního stromu
14. 12. Vánoční jarmark

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

ZVONICE SOLÁŇ
29. 09. Jablíčkové odpoledne
13. 10.–27. 11. Valašský salón
17. 11. Hudební odpoledne Katka Mrlinová
02. 12. Vánoční výstava
09. 12. Pečení a zdobení perníčků
28. 12. Vánoční zpívání

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

VELKÉ KARLOVICE
28. 09.–04. 11. Autorská výstava DOMA Josef Vrážel, 
 Vladimír Skýpala
06.–07. 10. Karlovský gastrofestival
25. 11. Kateřinský jarmark
25. 11. Výstava baněk 
26. 12. Tradiční koncert Karlovjanek u vánočního 
 stromu

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

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
29. 09. Prameny – přehlídka souborů
13.–21. 10. Úroda z polí, zahrad a sadů
28. 10. Koncert ke 100. výročí vzniku Československa
30. 11. Rozsvícení vánočního stromu
05. 12. Mikulášský podvečer
15.–16. 12. Vánoční jarmark
26. 12. Štěpánská koleda

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

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
05. 10. Lukáš Pavlásek
02. 10. Kvarteto Apollon – koncert
13. 10. MIG21 – koncert
18.–20. 10. 53. ročník Mezinárodního festivalu poezie
02. 11. Minus123minut – koncert
07. 12. Daniel Bárta & Illustratosphere

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

VSETÍN
01.–07. 10. Týden knihoven
13. 10. XXV. Vsetínský jazzový festival
01. 11.–02. 12. Šumný Vsetín 
29. 11. Valašské V ánoce
04. 12. Koledování s Malou Jasénkou
16. 12. Vánoční koncert

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

změna programu vyhrazena

Děkujeme za Vaši přízeň, milí čtenáři. Redakce


