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Vážení spoluobčané, toto číslo Karolin-
ského zpravodaje vychází na konci roku  
v době předvánoční, kdy obvykle bilan-
cujeme uplynulé období. I já se proto 
pokusím zmínit ty nejaktuálnější věci.

Koncem měsíce října proběhly volby do zastupitelstva města, jejichž 

výsledky již určitě znáte, ale pro pořádek je uvádíme i zde. Starostou byl 

opětovně zvolen ing. Tomáš Hořelica, místostarostou ing. Luděk Klíma a 

členy pětičlenné rady města jsou dále Dagmar Tylčerová, Adam Králík a 

Mgr. Oldřich Pavelka. Zbývajícími zastupiteli města pak jsou ing. Martin 

Dorotík, Pavlína Dujková, Petr Frydrych, Petr Hána, Jaroslav Heger, Marti-

na Havlová, ing. Martin Klíma, ing. Karel Palička, Jaroslav Radílek a Anna 

Šauerová. I přesto, že účast nebyla velká  (cca 37 % oprávněných voličů), 

děkujeme všem, kteří se dostavili k volbám a vyjádřili tak zájem o dění 

ve městě.

Mimo jiné aktivity probíhaly průběžně investiční akce, na které se nám 

podařilo získat dotace, případně vyčlenit vlastní finanční prostředky 

města. Jedná se především o SKI areál – lyžařský vlek se zasněžováním a 

zázemím, regeneraci panelového sídliště Na Oboře, stavební úpravy rad-

nice, obnášející vybudování výtahu, bezbariérového přístupu do objektu 

a úpravy sklářské expozice, dále pak opravu a zateplení domu číslo 651 

Na Ingstavu, sportovní areál Na Horebečví - úpravu podkroví pro stolní 

tenisty, městský hřbitov - výsadbu a úpravy zeleně, akci Čistá Bečva, tedy 

rekonstrukci části čistírny odpadních vod a část stokové kanalizační sítě 

a další drobnější opravy a údržbu majetku města.

Jelikož se tyto práce provádí takzvaně za provozu, vyžadují si více trpěli-

vosti a tolerance uživatelů a musíme proto poděkovat všem za pocho-

pení. Naštěstí přálo i počasí a vše se chýlí ke zdárnému konci. Na 15. 

prosince je naplánované slavnostní předání tří dokončených staveb do 

provozu za účasti zástupců ministerstva, kraje, sousedních měst a obcí 

a těch, kteří se podíleli na zajištění financí a na realizaci. Rovněž v pátek  

Další úspěšný rok je za námi
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Čilý stavební ruch vládne v těchto dnech při regeneraci sídliště Na Oboře

Sněhová idylka v Karolince v uplynulých zimách. Letos si sníh zátím dává na čas.
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15. prosince se koná na náměstí vánoční jarmark s programem a občerst-

vením, na který jste srdečně zváni.

Vedení města přeje všem občanům hodně zdraví a pohody při prožití 

Vánočních svátků a úspěšný vstup do roku 2007.

ing. Luděk Klíma
místostarosta města

Ani letos nechybí na Vsetínské ulici vánoční výzdoba. Na snímku vidíme Miloše Václavíka z bytového podniku, 
jak symbolicky šroubuje poslední žárovku před rozsvícením výzdoby na první adventní neděli

Také v dnešním vydání Karolinského zpravodaje 
pokračujeme v započaté tradici rozhovorů s osob-
nostmi našeho města. Tentokrát jsme o několik 
slov požádali vedoucího provozu Sklárny Crystalex  
v Karolince Jiřího Morávka.

„Pane vedoucí, jak byste stručně zhodnotil poslední období ve 
sklárnách?“
„Jelikož se blíží konec roku 2006, tak bych se nejprve rád poohlédl za 
tímto, myslím si úspěšným rokem. Po velmi nepříjemném období roku 
loňského, kdy došlo k uzavření ruční výroby a tím i k rapidnímu snížení 
stavu zaměstnanců ve sklárnách se začal rok 2006 vyvíjet z pohledu 
pokrytí výroby velmi dobře. Na počátku letošního roku bylo ve sklár-
nách dvě stě dvacet tři zaměstnanců. Zakázkové pokrytí výroby jsme 
měli vždy na dva až tři měsíce dopředu, což bylo z hlediska perspekti-
vy tohoto provozu velmi příznivé. V průběhu celého roku se prováděly 
různé inovace výrobků, a to hlavně zásluhou velmi dobré spolupráce 
našeho výtvarného oddělení s odděleními výrobními. Zároveň probí-
haly pravidelné schůzky s našimi zákazníky, se kterými se tyto inovace 
konzultovaly. Celou touto spoluprací došlo k tomu, že se zvětšil už tak 
velký zájem o výrobky z naší produkce a dostali jsme se do situace, kdy 
jsme nestačili plnit požadavky našich zákazníků z hlediska požadova-
ných termínů.“

„Znamenalo to tedy, že jste museli přijmout nové zaměstnance?“
„Koncem prvního pololetí jsme postupně přijímali nové pracovníky 
tak, abychom zvětšili objem výroby, který měl pokrýt požadavky našich 
zákazníků. Přijímání proběhlo především do oddělení leptárny. V polo-
vině roku jsme měli již dvě stě třicet osm zaměstnanců. Zároveň jsme 
se rozhodli investovat do dalšího nového stroje, tzv. voskorytu. Jak se 
však v průběhu dalších dvou měsíců ukázalo, tak ani toto nestačilo  
k tomu, abychom byli schopni pokrýt čím dál větší požadavky našich 
zákazníků.

„Takže jste asi museli učinit další kroky k pokrytí těchto požadav-
ků. Jaké?“
„Vlivem těchto událostí jsme se začali vážně zabývat myšlenkou tak-
zvaného nepřetržitého provozu v oddělení leptárny. Abychom mohli 
tento nepřetržitý provoz rozjet, museli jsme se především přesvědčit 
u zákazníků, že bude z jejich strany i nadále poptávka po naší produk-
ci. Ti nás ujistili, že poptávka je opravdu vysoká, a to hlavně v zemích 
bývalého Sovětského svazu. V září tohoto roku jsme přijali rozhodnutí  
o rozjetí tohoto provozu. Přechod z třísměnného provozu na nepře-
tržitý znamená hlavně vytvoření nových pracovních míst. Toto navý-
šení je asi o 40 zaměstnanců, což znamená, že počátkem roku 2007, 
od kdy se tento nepřetržitý provoz rozjede, bude stav zaměstnanců  
v našem provozu asi dvě stě osmdesát. Zároveň jsme se rozhodli inves-
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tovat další prostředky do strojového zařízení tím, že vyrobíme další 
voskoryt, v pořadí již jedenáctý.“

„Jak tedy vidíte nejbližší vyhlídky provozu, o kterém hovoříme?“ 
„V současné době se nám ukazuje, že přijetí rozhodnutí o nepřetržitém 
provozu bylo dobré, jelikož jsme zatím zakázkově opět pokrytí do 
konce března 2007, a to včetně nepřetržitého provozu. Pro jednodušší 
představu to znamená, že během příštího roku bychom měli na našem 
provozu vyprodukovat cca osm a půl milionu výrobků, což je na tak 
malý provoz velmi dobré číslo.

„Co byste chtěl závěrem popřát zaměstnancům sklárny a případ-
ně občanům Karolinky?“
„Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat všem našim zaměstnan-
cům za dobrou spolupráci v tomto roce a popřát všem do nového 
roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Věřím, že se nám všem bude 
dařit jak v osobním, tak i pracovním životě a nebudeme se muset obá-
vat o další budoucnost našeho provozu. 

„Pane vedoucí, děkuji Vám za rozhovor a někdy příště zase 
nashledanou.“

(red)
Jiří Morávek před částí expozice skla v karolinských sklárnách

Čistá Bečva
v Karolince
Jeden z finančně největších projektů, který kdy zasá-
hl vsetínský region – akce Čistá řeka Bečva – se přib-
lížil k úspěšnému závěru. Koncem měsíce listopadu 

proběhlo zahájení předávání etapy projektu, který se 
ve velké míře dotkl i samotné Karolinky.

Projekt Čistá řeka Bečva, který byl realizován v letech 2005 a 2006  
s podporou fondu ISPA Evropské unie, patří k nejvýznamnějším pro-
jektům realizovaným v současnosti v oblasti životního prostředí  
v České republice. Zahrnuje opravy, rekonstrukce a vybudování nových 
stokových sítí a čistíren odpadních vod v povodí řeky Bečvy. Celkové 
rozpočtové náklady na tuto akci byly naplánovány ve výši 37 349 117 
EUR, což je více jak miliarda korun. V této částce se ukrývá vybudo-
vání téměř 135 kilometrů nových kanalizačních sítí, rekonstrukce více 
jak osmi kilometrů stávajících, vybudování šestnácti čerpacích stanic, 
dvou nových čistíren odpadních vod a rekonstrukce dvou velkých a 
čtyř malých čistíren. 

Pro naše město to znamenalo, že v rámci akce Čistá řeka Bečva byla 
vybudována větev splaškové kanalizace na ulici Okružní, odkud je 
odpadní voda přečerpávána do nového sběrače vedeného na čistír-
nu odpadních vod,  dále byla rekonstruována část kanalizace pod ulicí 
Vsetínskou a ve velké míře byly provedeny úpravy na stávající čistírně 
odpadních vod. Zde byla vybudována nová dešťová zdrž s hrubým 
předčištěním a lapákem štěrku a písku, byly osazený nové aerátory  
k provzdušňování upravovaných odpadních vod a byla zastřešena 
nádrž na stabilizovaný kal. Do technologické části čistírny bylo nainsta-
lováno zařízení pro dávkování síranu železnatého.

Všechny tyto úpravy a to nejen v Karolince ale v celém regionu mají 
jediný cíl – zachovat nejvyšší kvalitu vody v naší krásné řece Bečvě.

Antonín Šiška
Na dnes již historickém snímku provádí pracovník městské čistírny odpadních vod Josef Cmaro údržbu šnekových 

dopravníků, které byly v rámci akce Čistá řeka Bečva nahrazeny novým zařízením
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Dovolte mi, abychom Vás informovali o vzniku nové-
ho informačního centra, které se bude nacházet  
v přízemí vlevo při vstupu do budovy Městského úřa-
du v Karolince. Přáli bychom si, aby jste se s důvěrou 
obraceli na naše pracoviště, rádi Vám poradíme a 
vyjdeme vstříc. Toto centrum je nejen pro turisty, ale 
především pro Vás, pro občany.

Rádi bychom s Vámi navázali spolupráci se zaměřením především na 
cestovní ruch, který se týká například oblasti ubytování. Vydáváme 
malý katalog ubytování v katastru Karolinky mimo jiné pro účely Vele-
trhu cestovního ruchu, který se uskuteční v Brně ve druhé polovině 
ledna Kdo budete mít zájem se zde v oblasti ubytování prezentovat, 
a to jak v soukromí, tak v penzionech, prosíme Vás, abyste nás kontak-
tovali. Totéž se týká i oblasti služeb apod. Pro turistický ruch je nezbyt-
ná spolupráce nejen s Vámi občany, ale i se živnostníky a podnikateli. 
Pevně věříme, že vzájemnou spoluprací se nám podaří vytvořit kvalitní 
služby pro turisty, kteří do této oblasti přijíždějí, což je pro tento region 
nezbytné. Můžete zde odevzdávat plakáty a pozvánky na Vaše akce, 
které dále budeme prezentovat. 

Velkou radost máme z akce, kterou jsme zorganizovali společně  
s městem Karolinka, a to putovní výstavu amatérských fotografií pod 
názvem Na pouti za zdravím. Jednalo se o fotografie přímo z oddělení 
hematoonkologické kliniky v Olomouci pod vedením profesora MUDr. 
Mihála, CSc, kterou jste měli možnost shlédnout v základní škole a  
v prostorách před poštou na městském úřadě. Na tyto výstavy navazo-
vala akce Vánoční baňky v modré barvě s logem nadace ŠANCE 2006, 
na zadní straně motiv chaloupek – symbol domova, která se ve pro-
spěch nadace prodávala. Můžeme Vám s potěšením sdělit, že bylo pro-
dáno 300 kusů a čistý výtěžek pro onkologii v hodnotě 21 000,- korun 
bude předán dne 15. prosince 2006 při rozsvěcování vánočního stro-
mu u městského úřadu přímo zástupci nadace ŠANCE. Chtěli bychom 
Vám touto cestou všem, kteří jste zakoupením baňky přispěli na tuto 
akci, poděkovat, za částku věnovanou na podporu dětské onkologie. 
Jsem moc ráda, že Vás bude hřát ten krásný pocit o vánocích, že aspoň 
tímto skutkem jste pomohli těm, kterým není dopřáno prožít krásnou 
atmosféru vánoc doma  v kruhu rodinném, což je o to  bolestnější, že 
se jedná o děti, pro které vánoce znamenají  to největší kouzlo. Ale díky 

této akci mají ŠANCI ty další vánoce již prožít doma v kruhu nejbližších. 
Za to Vám patří velký dík. A mohu potěšit ty, kteří se akce nestačili 
zúčastnit, že se příští rok bude opakovat, baňka bude  vyrobena v jiné 
barvě, ale za stejným účelem. 

Dále si Vás dovolíme pozvat na lyžařskou sezónu na místním lyžař-
ském vleku, který se bude letos otevírat na Silvestra, bližší informace 
na www.skikarolinka.cz nebo Radim Matyáš, tel. 777 132 211, e-mail: 
radim.matyas@seznam.cz, info@skikarolinka.cz a ing. Vladimír Švihel, 
tel. 608 951 949, e-mail: vladimir.svihel@seznam.cz.

Chystané akce (za příznivých sněhových podmínek)

31. 12. 2006 Silvestrovské 
lyžování

Barmanská 
show přímo na 

svahu

21. 1. 2007 Extrem Sport Propagační 
akce

10. 2. - 11. 2. 
2007 Akce firmy Scott

Na svahu si 
budete moci 

vyzkoušet nej-
novější lyžařské 

vybavení

17. 2. - 18. 2. 
2007 Karolinka cup Lyžařské blázně-

ní - Freestyle

24. 2. - 4. 3. 
2007 Jarní prázdniny Slevy, doplňko-

vé akce

Vážení a milí spoluobčané, přejeme Vám příjemné prožití svátků vánoč-
ních, do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí, osobní spokojenosti 
a rodinné pohody. Tel. kontakt: 571 450 421, od nového roku  e-mail: 
ic@mukarolinka.cz. 

(za informační  centrum 
Marie Chovanečková a Pavlína Šarmanová)

Významná osobnost karolinské kultury, ředitelka Valašského národního divadla a pracovnice místního infocentra, Marie Chovanečková

Nové informační centrum
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Tři králové 
opět vyjdou do ulic
Charita Nový Hrozenkov, jejichž 
služeb využívají také někteří starší 
občané Karolinky, se opět zapojí 
do celorepublikové akce Tříkrálo-
vá sbírka. 

Sbírka bude probíhat ve dnech  5. až 7. led-

na 2007, těsně kolem svátku Třech králů. 
Koledníci vám přijdou nabídnout šanci proje-
vit svoje soucítění s trpícími lidmi, kteří se bez 
pomoci nás druhých už jen těžko obejdou. 
Zde u nás jde především o seniory, kteří z růz-
ných důvodů potřebují pomoc druhých lidí.

Finanční prostředky z minulé sbírky, kte-
ré byly vráceny zpět do naší Charity ve výši  
218 775,-korun, jsme využili na podporu Cha-
ritní pečovatelské služby. Výnos z nadcháze-
jící sbírky chceme směřovat na rekonstrukci 
nově získané budovy na Halenkově, určené 

k rozšíření Denního stacionáře pro seniory a 
zvýšení počtu ubytovacích lůžek. 

Přivítáme velmi rádi kohokoliv, kdo nám bude 
chtít při Tříkrálové sbírce pomoci - ať už děti, 
které by chodily jako „králové“, nebo dospě-
lé, které potřebujeme jako vedoucí skupin 
koledníků. Zájemci, můžete se nám ozvat 
na telefonní čísla 571 451 548 (Charita Nový 
Hrozenkov) nebo 603 967 393 (Dana Žáková, 
organizátorka Tříkrálové sbírky).

Dana Žáková, Charita Nový Hrozenkov

Na jevišti vidíme zleva herce Miroslava Urubka, René Vrchovského, Josefa Králíka, Jana Václavíka a ležícího Martina Metelku

Velmi úspěšnou sezonu má za sebou Divadelní sou-
bor Jana Honsy z Karolinky. Premiérou své hry Doma 
si zajistil věhlas a uznání nejen mezi divadelníky ama-
térskými, ale i mezi profesionály. Pro soubor ji napsal 
a zároveň i režie se ujal Martin Františák, umělecký 
šéf Divadla Polárka v Brně.  K příběhu rodiny  Senin-
ských ho inspiroval nejen valašský kraj, kde, jak on 
říká, „je zakořeněný“, ale i pobývání u svého dědeč-
ka na valašských kotárech a poslouchání vyprávění 
místních usedlíků a obyvatel při opravě svého dom-
ku na Prženských pasekách. 

Hra vyvolala na národní přehlídce Jiráskův Hronov obrovské ovace, 
děkování herců provázely výkřiky bravo a celý sál aplaudoval vestoje. 
Svým obsahem, způsobem režijního pojetí a herecké práce se stala no-
vým objevem  současné dramatické tvorby nejen divadla amatérské-
ho, ale dokonce i profesionálního. Tento úspěch pak vyzdvihl a posunul 
soubor mezi divadelní elitu v republice a přispěl  k  nabídkám na uve-
dení hry ve všech významných divadelních centrech. Přichází pozvání 
do  Činoherního klubu v Praze, Národního divadla v Brně, členové hos-
tují v Divadle Petra Bezruče v Ostravě, v Olomouci, v Městském divadle 
ve Zlíně a v řadě dalších velkých městech  i malých obcích. Souboru 
se dostává pozvání na mezinárodní přehlídky do Německa, Maďarska, 
Holandska i Chorvatska, která ale pro časovou i organizační  náročnost, 
až na Chorvatsko, musí odmítnout. 

K nezapomenutelným představením pro karolinské divadelníky nepa-
tří jen  ta festivalová, divácká, ale i například ta pro nadaci Šance z Olo-
mouce, kdy výtěžky z obou benefičních představení byly věnovány na 
nákup nového přístroje pro léčbu dětské leukémie. K důležitým před-
stavením patří i to při příležitosti návštěvy  pana Františka Listopada, 
českého básníka žijícího v emigraci, režiséra Portugalského národní-
ho divadla. Když naši inscenaci viděl, napsal do kroniky Valašského 
národního divadla: „Potřeboval jsem Vás. František Listopad“. Tato slova 
hovoří za vše. Dále by bylo možné jmenovat představení ke Dni matek,  
k výročí založení Úřadu práce ve Vsetíně a také přehlídková představe-
ní, kde jsme byli zváni jako hosté.

I nyní má soubor zaplněný kalendář představeními na podzimní sezo-
nu. Po návratu z Chorvatska, kde soubor zavítal na pozvání české 
menšiny do Rijeky  a Daruvaru, se těší na představení se ve Slováckém 
divadle v Uherském Hradišti, Hustopečích a Divadle Husa na provázku  
v Brně. Doposud pětatřicet repríz tohoto představení snad mluví nej-
lépe o jeho úspěšnosti a kromě toho, že bude soubor tuto sezonu stu-
dovat novou hru, bude Doma držet ve svém repertoáru ještě pro celý 
příští rok, protože už má pozvání na uvedení této hry  na Slovensko, do 
Hradce Králové, Rožnova pod Radhoštěm a také do chorvatské Rijeky, 
kde chtějí uvést tuto jejich hru při příležitosti otevření Českého domu.

O tom, jak hluboko do divadelního dění v naší republice inscena-
ce zasáhla svědčí skutečnost, že česká divadelní kritika jí přisoudila  
v anketě Inscenace roku, vyhlašované každoročně Divadelními novi-
nami, fantastické šesté místo a karolinští umělci za sebou nechali 
věhlasné pražské a brněnské profesionální scény. Je neuvěřitelné, že 
kritikové  pominuli, že jde o neprofesionální soubor a pro výrazné kva-
lity poprvé v historii učinili výjimku a zařadili mezi profesionály i soubor 
amatérský. Byla to právě Karolinka, která prolomila hranice mezi profe-
sionály a amatéry a potvrdila, že divadlo je pouze dobré nebo špatné.  

Jak se rodí úspěch
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Adventní
koncert 
věnovaný Charitě

17. prosince 2006 to budou přes-
ně tři roky, kdy jsme otevřeli  
v Novém Hrozenkově na Čubově 
Dům pokojného stáří. Za tu dobu 
zde již pobývala řada seniorů jak 
na stálý, tak i přechodný pobyt. 

Ten je zvlášť důležitý pro příbuzné, peču-
jící o své nemocné. V tuto dobu si mohou 
odpočinout, načerpat nové síly a také si 
vyřídit své záležitosti. Žádostí stále přibývá 
a přesto, že jsme hned při otevření upo-

zornili na skutečnost, že budeme na pobyt 
umisťovat pouze potřebné z oblasti Cha-
rity Nový Hrozenkov (obce od Hovězí po 
Velké Karlovice), žádosti stále přicházejí ze 
širokého okolí. Tato skutečnost nás těší, ale 
zároveň je nám líto, že tyto seniory musíme 
odmítnout. Součástí našeho „domečku“ je 
také Denní stacionář pro seniory, ale také 
jeho kapacita již nepostačuje potřebám, 
a proto jsme se rozhodli jej rozšířit. S tím 
však zase souvisejí investice, a ty jsou na 
projekty pro seniory velmi omezené. Pro-
to jsme se letos opět pokusili ucházet se o 
možnost zařazení do Adventních koncertů, 
vysílaných po čtyři neděle adventní v Čes-
ké televizi. Již koncem května jsme dostali 
dobrou zprávu, že zařazení do Adventních 
koncertů se podařilo. Budovu pro účely 
rozšíření Denního stacionáře jsme po něko-
lika jednáních získali za symbolickou cenu 
jedné koruny od obce Halenkov. Jedná se 
o se budovu bývalé vojenské správy, která 

byla již před několika lety převedena na 
obec. Její prostory jsou větší než potřebu-
jeme k aktivitám stacionáře, a tak pro velký 
zájem o pobytovou službu jsme zbývající 
část domu určili na zřízení jednolůžkových 
a dvoulůžkových pokojů. Celkem půjde o 
navýšení šesti míst.  V místnostech, které se 
uvolní v Domě pokojného stáří na Čubově, 
by pak mohla být umístěna ještě další čtyři 
lůžka. Rozpočet na celkovou rekonstrukci 
činí 8,� milionu korun. 

Na počátku tohoto článku bylo uvedeno 
datum otevření našeho domu před třemi 
roky. Právě v tento den bude letos vysílán 
na ČT � ve večerních hodinách Adventní 
koncert, věnovaný Charitě Nový Hrozen-
kov. Srdečně Vás zveme k jeho sledování.   

(Ing. Danuše Martinková,  
ředitelka Charity Nový Hrozenkov)

O inscenaci projevila  velký zájem i média. Vedle řady rozhlasových 
besed natočilo ostravské studio příspěvky do magazínů Salon a Kultu-
ra.cz, zástupci souboru byli hosty Dobrého rána na ČT 1 a na přelomu 
ledna a února roku 2007 představení natočí Česká televize. Hra Doma 
je tedy nejen výrazným mezníkem v dosavadní historii karolinského 
divadelnictví, ale zároveň i krásným dárkem ke stoletému výročí trvá-
ní souboru. Divadelníky ovšem nebylo vidět jen na jevištích po celé 
republice, ale i v zahraničí, kde propagovala dobré jméno své i jméno 
Karolinky, ale snažili se  přispět i k chodu  života v našem městě. Spo-
lupracovali ve velké míře na vydání brožurky ke stému výročí založení 
ochotnického divadla v Karolince a spolu s městským úřadem a foto-
grafem Zdeňkem Hartingerem připravili  tuto brožuru k vydání v srp-
nu 2005. Každý z našich občanů, četných návštěvníků města i umělců 
vystupujících na prknech Valašského národního divadla si může tuto 
historii  připomenout. 

Soubor se dále podílel na pořádání oslav založení města Karolinky v 
srpnu 2005. Při této příležitosti byli současní i bývalí členové soubo-
ru oceněni plaketami Voskovce a Wericha, kterou jim udělil Městský 
úřad Karolinka, jako významné ocenění jejich práce. Byli vzpomenuti a 
oceněni i ti, kteří už nejsou mezi námi, ale jejich přínos pro karolinské 
divadlo byl velký. Byli to Jan Orság, Libuška Niebauerová a učitel Jan 
Matyščák. Za tyto oceněné převzali plaketu jejich rodinní příslušníci. 
Bylo to velice milé a dojemné setkání. Že patří ke skutečným umělcům 
i mimo prkna, která znamenají svět, předvedli divadelníci tím, že pro 
všechny hosty a účinkující jak při oslavách založení města, tak při sklář-
ském jarmarku uvařili „divadelní guláš“.

O tom, že divadelníky svého srdce našel Martin Františák právě  v Karo-
lince, svědčí fakt, že jim napsal hru „přímo na tělo“. Karolinským divadel-
níkům se tak dostalo té cti poprvé vdechnout postavám Františákova 
dramatu život. Sám režisér svoji hru Doma  charakterizuje slovy: „Laby-
rint světa a ráj srdce Valašska, mýtus o věčném návratu,“ a vidí ji také 
jako „cestu do snů Valašska“.

Soubor doznal v posledních letech velkých změn, přišli mladí a noví 
nadšenci nejen z Karolinky ale i z okolních obcí.

Přes mimořádné úspěchy se soubor nechce uzavírat, má zájem 
rozšířit své řady o nové členy. Proto nabízí všem, které by  diva-
delní práce bavila a kteří mají zájem obohacovat jiné a zároveň i 
sebe, aby přišli. Čekají je nejen neopakovatelné zážitky na jevišti, 
ale i mimo něj, přátelští lidé a spousta legrace, ale i kus poctivé 
práce. Nepožadujeme  talent (divadlo totiž nejsou jen herci), ale 
zejména spolehlivost a schopnost sladit osobní potřeby s potře-
bami ostatních. Věřte, že práce  kolem divadla vás bude  velice 
těšit a bavit. Je to jen na vás – nebát se, přijít a zkusit. Jinak přeje-
me karolinským divadelníkům další úspěchy a divadelní „Zlomte 
vaz“.

(Zdenka Pinkavová)

Protagonisté veleúspěšné divadelní hry Doma souboru Jana Honsy
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V dnešním článku bychom chtěli krátce vzpome-
nout nedávnou minulost sboru dobrovolných hasi-
čů Karolinka – město z let 1984 až 1997

Vedoucím  mládeže v uvedeném období byl Evžen Pavelka, pomoc-
nými trenéry pak Pavel Zbranek, Josef Rusňák, Josef Řepka, Josef 
Vojkůvka, Josef Plánka a František Sedlák.

Celoroční činnost mladých hasičů, dříve požárníků byla  zaměřena 
především na celostátní hru Plamen, která se skládala z podzimního 
závodu hasičské všestrannosti, obvodních, okresních, krajských a 
republikových kol, kam se probojovala nejlepší družstva z celé ČSSR 
(později ČR) jako vítězové krajů, což znamenalo konkurenci dvanác-
ti družstev. Karolinští mladí hasiči pětkrát reprezentovali severomo-
ravský kraj. Dále se účastnili pohárových soutěží a v neposlední 
řadě mezinárodní soutěže CTIF. V rámci přípravy byli naši mladí 
hasiči posláni SHČMS na mezinárodní tábory. 

Pokud se týká umístění ve hře Plamen, skončili naši mladí hasiči v 
obvodových soutěžích čtrnáctkrát na prvním místě, v okresních 
soutěžích sedmkrát na prvním místě, v krajských soutěžích pak byli 
pětkrát první a dvakrát třetí a nerepublikové úrovni skončili jednou 
na třetím místě, dvakrát jako pátí, jedenkrát šestí a jedenkrát dva-
náctí.

V různých pohárových soutěžích pak získali celkem patnáctkrát 
místo první, dvanáctkrát druhé, sedmkrát třetí a třikrát čtvrtí. Samo-
zřejmě byly i neúspěch, ale to už k požárnímu sportu patří. 

Na mezinárodním poli v soutěžích CTIF skončili naši mladí napří-
klad v roce �99� ve Finsku při účasti dvaatřiceti družstev sedmí, v 
roce �993 v Německu při účasti dvaatřiceti družstev čtrnáctí, v roce 
�99� v Itálii při účasti čtyřiatřiceti družstev třetí a v roce �99� v Dán-
sku při účasti osmatřiceti družstev desátí.

Úspěchů dosáhli hasiči taky na mezinárodních táborech, když 
například v roce �989 při účasti deseti zemí západní Evropy zastu-
povala tehdejší ČSSR Karolinka a v roce �99� v Rakousku se tábora 
zúčastnilo dvě sta družstev, tehdejší ČR reprezentovala Karolinka  a 
SR hasiči z Trnovce a mladí karolinští hasiči obsadili fantastické prv-
ní místo.

Náplní mladých hasičů nebyly jen hasičské soutěže a tréninky, ale 
také kolektivní hry,  lyžování, v létě pak opékání, celoroční sběr 

papíru, železa a dal-
ší aktivity, takže děti 
měly volný čas vypl-
něn. Dřívější mladí 
hasiči, dnes již dospělí 
lidé, ocenili, že jako 
děti viděli kus Evropy a 
zároveň  reprezentova-
li Karolinku a tím i naší 
zemi.

Touto formou se dovo-
luji poděkovat všem  
sponzorům, městské-
mu úřadu (dříve obec-
nímu úřadu), základní 
škole a všem lidem, 
kteří se zasloužili, aby 
mladí hasiči v Karolin-
ce mohli dělat  svou 
činnost na tak vysoké 
úrovni.

(Evžen Pavelka)

Z historie SDH Karolinka

Klasický požární útok vypadá stále stejně

Vz
po

mí
nk

a n
a d

ob
u, 

kd
y m

lad
í k

aro
lin

ští
 ha

sič
i b

yli
 op

rav
du

 m
lad

í



Karolinský zpravodaj               www.karolinka.cz

8

Přijďte si zacvičit
Dlouholetou tradici má v našem městě cvičení pro 
ženy všech věkových kategorií.

V posledních letech se zájmy žen a dívek rozdělily na několik zájmo-
vých okruhů. Tradiční cvičení na nářadí vystřídalo posilování, aero-
bik a jiné módní trendy, vyhovující především mladším věkovým 
skupinám. Zdravotní cvičení, které je součástí České asociace spor-

tů pro všechny, již sedmnáct let vede paní Jitka Trlicová Do cvičení, 
které je určeno nejen starším ženám, ale i mužům, jsou zařazeny 
prvky z různých druhů cvičení od tai-či nebo jógových asánů až po 
cvičení ve dvojicích s prvky thajských masáží. Dále jsou využívány 
míče overball a nechybí ani klasické uvolňování úponů svalových 
skupin. Cvičení je potom nejen účinné, ale i zábavné.

Velice nás těší stálý zájem o toto cvičení, které probíhá každé pon-
dělí od �8 - �9 hodin v tělocvičně místní základní školy. Pokud máte 
zájem i vy, přijďte. Určitě se Vám mezi námi bude líbit.

(Jitka Trlicová)

Dne 28.října se uskutečnil v místním sále Valašské-
ho národního divadla již pátý ročník oblíbeného 
Aerobik maratonu, který pořádala místní tělocvič-
ná jednota Sokol Karolinka pod vedením Alexandry 
Šinkmajerové a Dagmar Tylčerové.

Letošní jubilejní ročník se setkal se zatím největším zájmem děvčat, 
žen i mužů z širokého okolí našeho kraje. Bohužel musím říct, že 
převážná většina účastníků je z okolních obcí a vzdálenějších míst 
celého valašského regionu, nikoliv místních. Soutěžilo se ve třech 
kategoriích, nejmladší děti do osmi let, juniorky do třinácti let a 
ženy a muži bez věkové hranice. Celkem letos přijelo na šest desítek 
malých i velkých vyznavačů aerobiku.

Nejlepší v kategorii mini se stala Agáta Pavlicová z Rožnova, druhá 
skončila Andrea Kalusová z Velkých Karlovic a třetí Gabriela Janiš-
ková z Rožnova. Ve skupině junior mezi sedmnácti děvčaty zvítězila 
Vendula Vařáková z Velkých Karlovic. Do stejné obce putovalo i stří-
bro zásluhou Barbory Šilerové a bronzová medaile skončila na krku 
Lucie Randýskové z Lešné.

Do hlavní kategorie, kde se soutěžilo celé čtyři hodiny pod vede-
ním profesionálních instruktorů aerobiku, se letos přihlásil rekord-
ní počet soutěžících a mezi ženami i dva muži. Jako nejlepší po 
těžkém boji porota označila Jiřinu Kračmarovou z Ostravy, za ní se 

umístily dvě cvičenky z Valašského Meziříčí - Marie Dufková a Eva 
Senohrábková. S letošním ročníkem jsme byli nadmíru spokojeni, a 
to jak s počtem účastníků, tak celkovou úrovní akce. Ráda bych za to 
všem, kteří k nám přijeli, chtěla poděkovat a doufám, že se příští rok 
opět uvidíme, třeba ještě v hojnějším počtu. Myslím, že soutěžícím 
nabízíme nejen skutečně hodnotné ceny, profesionální a oblíbené 
instruktory, ale také přátelskou a milou atmosféru a proto doufám, 
že se k nám rádi vrátí. 

(Alexandra Šinkmajerová)

Aerobik maraton popáté

Zcela zaplněný sál Valašského národního divadla při letošním ročníku Aerobik maratonu

Zveme Vás na ples 
Valašského národního divadla s účastí Pavla Zedníčka,

který se koná dne 3. února 2007 v l9.00 hodin.
K poslechu a tanci bude hrát Cadillac z Valašského Meziříčí a Jasénka ze Vsetína. Je připraven bohatý kulturní program. 

Srdečně  zveme.  Informace a místenky: Marie Chovanečková, tel. 604 729 914
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Tae – bo 
je umění

Tae - bo je moderní druh aerobního cviče-
ní, které kombinuje prvky karate, taekwon 
- da a boxu, ale není to bojové umění.

Je to trénink vytrvalosti a síly, který klade 
důraz na výbušnost, flexibilitu, rovnováhu a 
koordinaci. Cvičení je vhodné i pro ty, kteří 
nechodí na aerobik, protože neradi přemýš-
lejí o choreografii. V tae - bu žádná choreo-
grafie není. Tae - bo posiluje doslova celého 
člověka. Techniky cvičení jsou vybrány tak, 
aby nebyla vynechána žádná důležitá sva-
lová partie. Tae - bo má svou vlastní filozo-
fii: „Get the first place by your own...“, což ve 
volném překladu znamená zvítěz sám nad 

sebou, neporovnávej se s ostatními.

Tae - bo může cvičit opravdu každý - ženy, 
muži i děti (od dvanácti let). Zkrátka tae - 
bo nejsou jen údery a kopy, jak by se mohlo 
na první pohled zdát. Tae - bo je pocit, tae 
- bo je filozofie, tae - bo je umění. Cvičení v 
Karolince probíhá  v pondělí a čtvrtek od �9 
hodin v tělocvičně základní školy.

(Pavla Brousilová)

Z černobílých 
políček
Šachový oddíl zahájil letošní sezonu turnajem mlá-
deže čtyřčlenných družstev. Turnaj se uskutečnil 14. 
října 2006 v Základní škole v Karolince a naši mla-
dí šachisté se v konkurenci osmi týmů umístili na 
pomyslné bronzové příčce.

V poměrně nabité kategorii 6. až 9. tříd se mužstva seřadila v koneč-
ném pořadí následovně: �. místo Horní Lideč A, 2. SVČ Rožnov 
pod Radhoštěm, 3. Karolinka, �. Francová Lhota, �. Velké Karlovice,  
6. Zašová, �. Horní Lideč B a 8. Vidče. V kategorii  �. až �. tříd se tur-
naje zúčastnila pouze dvě družstva z rožnovské základní školy na 
Koryčanských pasekách a zvítězil tým A před svou vlastní rezervou, 
týmem B. 

Karolinský šachový oddíl má v letošní sezoně v soutěžích celkem tři 
družstva. A tým hraje ve vsetínském regionálním přeboru I. V prvních 
dvou kolech odešel ze zápasů bez bodu, teprve třetí kolo přineslo 
vítězství nad Huslenkami v poměru 6:2, což znamená momentální 
sedmou příčku v tabulce přeboru. V základní skupině RP II Vsetín 
startuje družstvo B, složené ze seniorů oddílu, kteří si zatím vedou 
velmi dobře (porazili soupeře z Vidče �:0 a Francovy Lhoty �:�) a 

družstvo C, které je složeno se žáků Základní školy Karolinka. Mladé 
šachové naděje zatím v přeboru  sbírají zkušenosti. V prvním kole 
žáci prohráli  ve Valašské Bystřici 2:3 a v domácím utkání se silným 
družstvem Rožnova 0:�. Přesto podali velmi dobré výkony, svá utká-
ní měli dobře rozehraná a jenom nezkušenost v koncovkách jed-
notlivých partií je připravila o lepší výsledek. 

Závěrem bychom chtěli popřát všem hráčům pěkné zážitky  
u šachovnic, šťastné a veselé vánoce a hodně zdraví do nového 
roku 200�. 

(Vladislav Bambušek)

Členové šachového oddílu při simultánní partii proti mezinárodní mistryni Věře Medunové

Valašské národní divadlo v Karolince Vás srdečně zve na divadelní komedii 

DRAHOUŠKOVÉ,
která se uskuteční dne 2. února 2007 v 19.30 hodin.

V hlavních rolích: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa a další.
Informace: Marie Chovanečková, tel. 604 729 914
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Tisková omluva
Redakce Karolinského zpravodaje se tímto omlouvá trenérovi místní fotbalové přípravky Jaroslavu Hegerovi a dopisovateli 
Jiřímu Šauerovi za nechtěnou „úpravu“ jejich jmen v minulém čísle.

(red)
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PharmDr. Hana Ptáčková 
děkuje svým zákazníkům 

za důvěru v uplynulém roce.

LÉKÁRNA
PharmDr. Hana Ptáčková

tel./fax: 571 412 089
mobil: 732 925 478

e-mail: hana.ptackova@lekarnice.info
Vsetínská 71, 756 05 Karolinka
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ReDAKční RADA KAROlInSKÉHO ZPRAVODAJe PřeJe SVýM 
čtenářúM PříJeMnÉ PROžItí SVátKů VánOčníCH 

A úSPěŠný VStUP DO nOVÉHO ROKU.


