
Vážení spoluobčané, 
je tu opět předvánoční 
čas. Rok s rokem se se-
šel a my bychom měli 
bilancovat, co se v le-
tošním roce povedlo 
a co ne. 
Nejvýznamnější akcí pro Karolinku v tomto 
roce byla rekonstrukce Radničního náměs-
tí, která představuje úpravu plochy před 
Městským úřadem včetně nových rozvodů 

sítí, vybudování nových parkovacích míst, 
zřízení nového mobiliáře (například lavič-
ky, odpadkové koše, nástěnky apod.), vý-
stavbu prostor pro novou cukrárnu, zřízení 
informačního centra pro turisty, opravu 
chodníků, vybudování nového veřejného 
osvětlení a pergoly a v neposlední řadě se 
v závěru roku podařilo vybudovat výtah 
ve zdravotním středisku. Celkové konečné 
náklady na tuto rekonstrukci jsou vyčísleny 
na 25.365.000,- Kč, z toho dotace ze stát-
ního rozpočtu činí 20.700.000,-Kč a město 
se podílí na zbývajících nákladech ve výši 
4.665.000,- Kč. Součástí je také projektová 
dokumentace nutná pro stavební povolení, 
kterou jsme pořídili již v roce 2005 v hodno-
tě 371.000,- Kč. 

Rád bych podotkl, že co do rozsahu se jed-
nalo o největší investiční akci za posledních 
deset let. Říká se, že náměstí dodává městu 
určitý ráz. Ze zanedbaného parkoviště před 
městským úřadem se architektům a hlavně 
všem řemeslníkům a stavařům podařilo vy-
tvořit ucelenou plochu s moderním a nad-
časovým řešením. Věřím, že Karolinku po-
sune rekonstruované náměstí blíž k větším 
a výstavnějším městům. Náměstí je místo, 
kde se lidé mohou scházet, a tak doufám, 
že nové náměstí bude dobře sloužit všem 

Konec roku, čas bilancování
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Skupina hostů přichází po novém náměstí k místu slavnostního přestřižení stuhy

Mimořádnou přílohou 
tohoto vydání Karolinského zpravodaje 
je souhrnný jízdní řád veřejné dopravy pro město Karolinka 
na období od 9.12. 2007 do 13. 12. 2008. Redakce tímto 
děkuje Slavomilu Herynkovi, který jej pro občany zpracoval. Po uvítání na městském úřadě neodolal pravé valašské slivovici 

ani ministr Petr Nečas
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občanům Karolinky, a také turistům a ná-
vštěvníkům našeho města. Využil bych 
této příležitosti, abych Vás všechny pozval 
po rozsvícení vánočního stromu v minu-
lých dnech na Vánoční jarmark. Budete si 
tak moci osobně prohlédnout a zhodnotit 
výsledek, a také po dlouhém půlročním 
omezení centra si konečně užít nového ná-
městí.

Druhou významnou investiční akcí v letoš-
ním roce je pokračování druhé etapy rege-
nerace panelového sídliště na ulici Nábřež-
ní. Náklady na tuto akci činí 10.642.809,- Kč. 
Doufám, že upravené prostory na sídlišti 
budou sloužit ke spokojenosti občanů 
podobně, jako je tomu na sídlišti Na Obo-
ře, kde největší úspěch sklidilo u obyvatel 
a hlavně malých dětí nově vybudované 
dětské hřiště. Jen bych si přál, aby nám 
nově vybudované a rekonstruované části 
města neničili vandalové, což bohužel mu-
síme v současné době často řešit. Je to velká 
neúcta nejenom k vynaloženým � nančním 
prostředkům města, ale i k práci řemeslníků 

a pracovníků, kteří tyto rekonstrukce prová-
dějí. Tímto bych Vás rád požádal, aby jste si 
těchto vandalů více všímali, napomínali je 
a je-li třeba, tak nám to oznámili. Budeme 
velice rádi, když se nám podaří společnými 
silami vytlačit tyto nešvary z Karolinky.

Rád bych se zmínil také o letošním ukon-
čení významného projektu města Ski areál 
Karolinka, který běží od roku 2006. Doufám, 
že letošní zima nám bude přát více než loni 
a lyžaři prověří umělé zasněžování, osvětle-
ní a zázemí vleku. K dalším menším, nicmé-
ně také velmi důležitým investičním akcím 
v letošním roce patřila rekonstrukce střechy 
na objektu č. p. 285 (rodový shluk Orságů) 
v Raťkově ve výši 236.000,- Kč za přispě-
ní dotace ze státu. Dále byla v letošním 
roce ukončena oprava panelového domu 
č. p. 651. Náklady na zateplení a odstra-
nění statických vad jsme vyčíslili částkou 
3.196.638,- Kč. Jsem přesvědčen, že tato re-
konstrukce, která proběhla s většími potíže-
mi s dodavatelskou � rmou, nakonec zlepší 
bydlení občanů v tomto domě a zkultivuje 
další část Karolinky. 

Velmi dobře se rozběhlo informační středis-
ko v budově úřadu, které slouží jak našim 
občanům, tak turistům, kteří zavítají do na-
šeho města. Získají zde veškeré informace 
o dění v Karolince i v okolí. Naše pracovnice 
se snaží podávat veškeré informace, za-
jišťují ubytování, připravují itineráře turis-
tům atd. Na podzim letošního roku se zú-
častnily Veletrhu cestovního ruchu v Brně, 
kde propagovaly naše město i celý region. 
Zároveň se podílejí na organizaci a přípra-
vě veškerých kulturních akcí, které město 
Karolinka pořádá. Nejen díky nim, ale také 

všem složkám a zaměstnancům Městského 
úřadu Karolinka a ostatním jím zřízeným or-
ganizacím, nepřišli ani v letošním roce oby-
vatelé Karolinky i okolí o tradiční kulturní 
akce jako Karolinská pouť, Sklářský jarmark, 
Veterán rallye a dětský den Kdo si hraje, 
nezlobí. Nově se město Karolinka rozhodlo 
� nančně podpořit kulturní aktivity konané 
na Zvonici na Soláni.

Konec roku znamená nejen bilancování, ale 
také plánování dalších aktivit na příští rok. 
Zastupitelstvo města se v letošním roce za-
bývalo plánovaným vybudováním sběrné-
ho dvora v areálu bytového podniku v roce 
2008. Budeme-li úspěšní při získání dotace, 
měli bychom vystavět v příštím roce sběr-
ný dvůr v objemu cca 5.000.000,- Kč. Dále 
jsme řešili otázku, jak v příštím roce svážet 
a hlavně třídit komunální odpad v Karolin-
ce. Probíhají jednání s Technickými služba-
mi Vsetín, kde se upřesňuje systém svozu 
odpadu. Pokud jednání dopadnou dobře, 
začali bychom s příchodem jara v Karolince 
třídit komunální odpad.

Na závěr bych rád popřál Vám všem, vážení 
spoluobčané, příjemné, klidné a pohodo-
vé prožití svátků vánočních, dětem boha-
tého Ježíška a v novém roce hodně zdraví 
a úspěchů jak v osobním, tak pracovním 
životě. Dále bych rád poděkoval všem za-
městnancům Městského úřadu Karolinka, 
Městského bytového podniku Karolinka, 
Základní školy, Základní umělecké školy 
a Mateřské školy v Karolince a všem zájmo-
vým složkám za jejich práci v letošním roce. 
Jménem svým a jménem Městského úřadu 
Karolinka moc děkuji Vám všem, kteří se 
podílíte na chodu, údržbě a rozvoji města 
Karolinky.

(Ing. Tomáš Hořelica, starosta města)

Za přítomnosti starosty a ostatních hostů nové náměstí slavnostně vysvětil farář Jozef Strečko

Dvojice malých valášků Marie Ptáčková a Adam Chromčák 
s ministrem práce a sociálních věcí RNDr. Petrem Nečasem

Stuhu přestřihli zleva místostarosta Luděk Klíma, architekt Pavel 
Šimeček, starosta Tomáš Hořelica, ministr Petr Nečas, mistr Jiljí 

Hartinger a Miroslav Šulák
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Na slovíčko 
s osobnostmi města
V našem seriálu rozhovorů s osobnostmi města 
pokračujeme i tentokrát, a to návštěvou detašo-
vaného pracoviště Úřadu práce ve Vsetíně, které 
najdete v budově městského úřadu v Karolince. 
Několik otázek jsme položili vedoucí tohoto pra-
coviště Editě Provázkové.

„Paní vedoucí, nejprve několik slov ke struktuře Úřadu práce ve 
Vsetíně, tedy i k tomu, že detašované pracoviště úřadu je i v Ka-
rolince.“
„Úřad práce ve Vsetíně, se sídlem Pod Žamboškou č. p. 1024, po-
krývá svou působností celý okres Vsetín. V rámci odboru evidence 
a podpor bylo zřízeno naše detašované pracoviště v Karolince a dále 
má vsetínský úřad práce pobočky ve Valašském Meziříčí a Rožnově 
pod Radhoštěm. Do sféry působnosti úřadu patří také odbor státní 
sociální podpory, jehož pracoviště oddělení dávek byste našli kro-
mě Vsetína, Valašského Meziříčí a Rožnova také v Horní Lidči  a u nás 
v Karolince, v přízemí budovy městského úřadu.“

„Mohla byste čtenářům sdělit několik základních údajů, týkají-
cích se nezaměstnanosti v okrese Vsetín z poslední doby?“
„Úřad práce vydává statistické údaje, týkající se charakteristiky neza-
městnanosti a státní sociální podpory každý měsíc, takže v současné 
době máme k dispozici čísla za leden až říjen letošního roku. Tyto 
jsou rozděleny z hlediska pracovišť na subregiony Vsetín a Karolinka 
a dále Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm a okres jako celek. 
Tak například ke 31. říjnu evidoval vsetínský úřad práce celkem 5 576 
uchazečů o zaměstnání. V průběhu října bylo zaevidováno 611 osob, 
což je o 185 méně než v předchozím měsíci.Evidenci na úřadu práce 
v říjnu ukončilo celkem 941 osob. Z hlediska jednotlivých obcí okre-
su je nejvyšší nezaměstnanost v Brankách – 11,66 % obyvatel, ná-
sledují Horní a Prostřední Bečva. V Karolince je tato hodnota 9,37 % 
a pro informaci čtenářům uvedu ještě průměr v celém vsetínském 
okrese – 6,64 % a v České republice – 5,8 %. Nejnižší míra nezaměst-
nanosti v okrese je pak v obci Hošťálková a činí 4,92 %. Z hlediska 
republikového průměru má nejvyšší míru nezaměstnanosti okres 
Most - 15,9 % a nejnižší Praha – západ, a to 1,71 % z dosažitelných 
uchazečů.“

„Na druhé straně samozřejmě existuje nabídka pracovních míst, 
která úřad práce nezaměstnaným nabízí. O kolik míst se napří-
klad jedná a v jakých profesích?“
„Struktura pracovních míst v okrese Vsetín je k poslednímu říjnu 
tohoto roku následující: celkový stav volných míst je 1 779, z toho 
518 pro absolventy a mladistvé a 109 míst pro osoby se zdravotním 
postižením. Nabídka nejčetnějších volných pracovních míst je pak 
v rámci okresu velmi rozmanitá, k nejžádanějším patří například 
obsluha strojů na výrobu pryžových výrobků  a seřizovači a obsluha 
obráběcích strojů, ale také prodavači v obchodech, švadleny, nástro-
jáři, kovomodeláři, kovodělníci, zámečníci, číšníci, servírky, svářeči 
a řezači plamenem nebo elektromechanici a opraváři elektromecha-
nických zařízení. Také bych chtěla připomenout, že jen v letošním 
roce bylo v našem okresu vytvořeno 209 společensky účelných no-
vých pracovních míst, čtyři chráněná pracovní místa, 228 míst veřej-
ně prospěšných prací a 966 uchazečů prošlo rekvali� kací.“

„V poslední době se velmi hovoří o možnosti čerpání peněz 
z projektů � nancovaných Evropskou Unií. Mohla byste našim 
čtenářům říct pár slov k této jistě velmi zajímavé záležitosti?“
„Úřad práce ve Vsetíně je zapojen jako partner do třiceti šesti projek-
tů, � nancovaných z Evropského sociálního fondu a dalších struktu-
rálních fondů EU. Dvacet sedm projektů z tohoto počtu bylo schvá-
leno a čtyřiadvacet z nich již bylo zahájeno. Předpokládaný počet 
zařazených klientů Úřadu práce ve Vsetíně do zahájených projektů je 
1456 a z toho je již zapojených 1426. Jedná se o projekty pod názvy 
např. Pro plný život, Zaměstnej sám sebe, Ženy a trh práce, Podnika-
telský inkubátor Maštaliska, Najdi si práci ve Zlínském kraji, Osobní 
asistenční služba či Příprava na práci ve Zlínském kraji, které, jak pev-
ně věřím, přispějí ke snížení nezaměstnanosti v našem regionu.“

„Paní vedoucí, já vám děkuji za rozhovor a někdy příště zase na 
shledanou.“

(red)

Vedoucí detašovaného pracoviště Úřadu práce v Karolince Edita Provázková

in
fo

Pracovníkům bytového podniku začaly letos poněkud dříve starosti se zimní údržbou. 
Na snímku vidíte Pavla Petřeka se sněhovou frézou na novém náměstí.
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V říjnu letošního roku dokončila akciová společnost 
Valašské lesotechnické meliorace rozsáhlou opravu 
koryta Radkovského potoka v údolí Raťkov. Investo-
rem tohoto vodohospodářského díla byl státní pod-
nik Lesy České republiky, oblast povodí Moravy se 
sídlem ve Vsetíně.

Oprava byla provedena v celkové délce zhruba třináct set metrů 
a končila při zaústění potoka do Vsetínské Bečvy. Součástí prací 
byla mimo jiné oprava bočních dlažeb, oprava stávajících opěrných 
zdí, včetně oprav pomocí drátokamenných košů, vybudování nové 
opěrné zdi v celkové délce přes čtvrt kilometru a provedení záhozů 
za účelem zpevnění břehů v délce více jak sedm set metrů.

V samotném korytě potoka pak došlo k opravě tří původních stup-
ňů, bylo provedeno celkem třináct skluzů a pět skluzových prahů 
v celkové délce šest a půl metru. O rozsahu akce svědčí například 
skutečnost, že v souvislosti s úpravou bylo odstraněno více jak tři sta 
stromů a keře z 1500 m2 ploch. Následně pak byly veškeré stavbou 
dotčené povrchy terénu nově osety. Všechny úpravy v korytě poto-
ka i jeho okolí byly prováděny po konzultacích se Správou chráněné 
krajinné oblasti Beskydy.

Další komplikací při provádění prací byla skutečnost, že koryto 
Radkovského potoka v několika místech křižují elektrické kabely 
a potrubí kanalizace nebo vodovodu, které nesměly být poškozeny. 
V případě shybky vodovodního potrubí v prostoru pod Raťkovským 
šenkem museli dokonce pracovníci Městského bytového podniku 
Karolinka provést poměrně složitou a náročnou přeložku.

Přes všechny menší či větší překážky při realizaci byla oprava koryta 
Radkovského potoka o celkových investičních nákladech téměř de-
set milionů korun třiadvacátého října 2007 bez problémů zkolaudo-
vána a předána do užívání správci toku.

(red)

Obyvatelé Karolinky jistě znají skupinu několika va-
lašských chalup na začátku údolí Raťkov v prostoru 
pod Raťkovským šenkem. Málokdo ovšem ví, že ten-
to shluk valašských roubených stavení je nemovitou 
kulturní památkou. 

V minulých dnech se na střeše hlavní budovy této skupiny, tzv. Or-
ságovy usedlosti č. p. 285, objevila nová šindelová krytina. Vzhle-
dem ke špatnému stavu původní střechy požádalo město Karolinka 
počátkem roku Národní památkový ústav o zařazení opravy střechy 
do tzv. Havarijního programu na rok 2007. Po několika jednáních 
byla Ministerstvem kultury České republiky z tohoto programu po-
skytnuta městu dotace na obnovu vesnické kulturní památky ve 
výši 160 tisíc korun a dále byla poskytnuta dotace z Krajského úřadu 
Zlín ve výši 50 tisíc korun z Fondu kultury ZK. Celková výše dotace 
tak dosáhla téměř 90% nákladů z celkové rozpočtové ceny 236 tisíc 
korun. V průběhu roku pak vybraná tesařská � rma provedla veškeré 
požadované práce, související s výměnou krytiny. Oprava zahrno-
vala demontáž stávající krytiny v celkové ploše 160 metrů čtvereč-
ních, provedení nového laťování, výrobu a montáž nové šindelové 
krytiny a její nátěr. Posledního října pak bylo hotové dílo předáno 
objednateli, tedy městu Karolinka. 

(red)

Radkovský potok 
v novém korytě

Památka má 
novou střechu

Pohled na část opraveného koryta Radkovského potoka

Novotou svítící šindelová střecha usedlosti č. p. 285 v Raťkově
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Hasiči opět

v akci
Výjezdová jednotka sboru dobro-
volných hasičů Karolinka zasaho-
vala od minulé zprávy celkem čty-
řikrát. Poprvé to byla hromadná 
nehoda tří vozidel v Karolince na 
Horebečví, která se naštěstí obešla 
bez zranění. Dále následovalo pát-
rání po pohřešované osobě v Karo-
lince Pluskovečku, kdy se hledaná 
osoba staršího věku vrátila domů 
v době přípravy pátrací akce. Dal-
ší byla pomoc při otevírání zablo-
kovaných vchodových dveří do 
rodinného domku v Karolince na 
Paluchu, kdy se díky zaseklé zám-
kové vložce  majitel  nemohl dostat 
do domu. Posledním zásahem byla 
likvidace obřího vosího hnízda na 
špatně přístupné půdě rodinného 
domu v Novém Hrozenkově, kdy 
velké vosy ohrožovaly obyvatele 
domu. 

Ve zkratce uvedu další činnost výjezdové 
jednotky, a to ořez stromu ve Velkých Karlo-
vicích, který ohrožoval rodinný dům, pomoc 
výškových prací Horské službě na Soláni, čiš-
tění cesty na Soláni, čištění kanalizace a cest 
na rekonstruovaném sídlišti Pod Paluchem 
a čištění cest po výstavbě nového náměstí 
v Karolince. 

Nedílnou činností je údržba vozidel a veške-
rého zásahového vybavení a její příprava na 
zimní provoz, protože v tomto období kli-

matické podmínky zhoršují činnost u zása-
hu a členové naší výjezdové jednotky musí 
být vždy maximálně připraveni, aby vždy 
mohli odborně pomoci svým spoluobča-
nům a nic je nezaskočilo.

Největší činností u sboru v tomto období 
byla práce s mládeží, kdy mladí hasiči tré-
novali a zúčastnili se třech soutěží. První 
byl závod požární všestrannosti, kde naše 
jediná hlídka v pětičlenném složení za špat-
ného počasí v Hovězí se umístila na třinác-
té pozici díky svým zbytečným chybám. 
Tím si mladíci zkomplikovali nadcházející 
sezonu, protože tato disciplína se započí-
tává do celkové soutěže Plamen mladých 
hasičů. Další soutěž byla v Hlinsku, kde nás 
reprezentovali čtyři mladí hasiči v disciplí-
ně 60 metrů překážek v nabité konkurenci 
mladých hasičů z celé ČR. Největšího úspě-
chu dosáhl Jan Gášek, který se v kategorii 
mladší umístil na pěkném třetím místě, 
kdy po prvním rozběhu vedl, ale bohužel 
druhý pokus mu nestačil na lepší umístně-
ní. Na nápravu má ještě dva roky, protože 
dle pravidel České hasičské jednoty může 
v kategorii mladší soutěžit do dvanácti let, 
ale to v této kategorii dle pravidel Sdružení 
Čech Moravy a Slezska jen do věku deseti 
let.  Na poslední soutěži v Praze na Strahově 
v přetlakové atletické hale ve stejné disciplí-
ně, která uzavírá letošní závodní sezonu a je 
neo� ciálním mistrovství ČR v této disciplíně, 
nás reprezentovali dva závodníci. V katego-
rii starší Pavel Paška skončil v konkurenci 96 
závodníků na třicátém místě kvůli zbyteč-
ným chybám, které ho posunuly na horší 
příčky. V kategorii mladší Jan Gášek v kon-
kurenci 69 závodníků po prvním kole vedl, 

v druhém rozběhu kde proti sobě běželi tři 
nejlepší  závodníci z prvního rozběhu celou 
dobu vedl  cca o tři metry, ale bohužel na 
rozdělovači se vloudila chybička, upadla 
mu spojka z ruky a časovou ztrátu už nedo-
hnal. Dosáhl tak druhého nejlepšího času 
a obsadil stříbrnou pozici na stupních vítě-
zů. Tento výsledek je pro náš sbor nejlepší 
umístění v požárním sportu pro letošní rok. 
V příštím roce už postoupí do starší věkové 
kategorie, vyjma závodů dle pravidel České 
hasičské jednoty, kde bude soupeřit s hasiči 
o pět let staršími. V této kategorii nebude 
hned asi na stupních nejvyšších, ale má na 
to, aby v brzké době tyto stupně atakoval. 
Je to naše největší želízko v ohni pro příští 
soutěžní období. 

Přestože soutěžní sezona tímto skončila, 
naše činnost nekončí a příprava na příští se-
zonu probíhá intenzivně v tělocvičně zdej-
ší základní školy v sobotu od devíti hodin, 
poté v sedmnáct hodin a následně v neděli 
od čtrnácti hodin. V tyto termíny probíhají 
tréninky. Kdo má zájem soutěžit v požárním 
sportu z řad široké veřejnosti od nejmenšího 
může kdykoliv přijít a začlenit se do trénin-
kové přípravy a příští sezonu soutěžit za náš 
sbor a reprezentovat naše město v celé Čes-
ké republice. Kontakt na sbor: hasici.karolin-
ka@centrum.cz, 571 450 222, 739 589 359. 

Závěrem bych chtěl jménem Hasičského 
městského sboru Karolinka popřát všem ob-
čanům našeho města krásně prožité svátky 
a v nadcházejícím roce hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti.

 (Vlastimil Gášek)

Jan Gášek, velká naděje karolinského požárního sportu

Marcel Dohnal překonává překážku při soutěži v Hlinsku
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Dne 9. prosince 2007 v 00.00 
hodin vstoupí v platnost nový 
gra� kon veřejné autobusové 
a železniční dopravy na příští 
roční období 2007/2008. Od 
tohoto okamžiku začnou platit 
nové jízdní řády všech autobu-
sových i železničních doprav-
ců. Podívejme se společně na 
nejzajímavější změny, které se 
v jízdních řádech objeví.

V autobusové dopravě ČSAD Vsetín a. s. ani 
ostatní autobusoví dopravci tradičně příliš 
změn nechystají. Kromě několika vprav-
dě „kosmetických“ úprav bych zmínil jen 
posun nedělního a svátečního spoje č. 8 
na lince 940022 (Velké Karlovice, Podťaté, 
Světlá, Vranča, Vsetín), který nově pojede 
o 20 minut dříve, tedy z Karolinky od Po-
žárního domu již v 6.20 hod. (nyní v 6.40 
hod.). Důvodem pro tento posun je lepší 
navázání tohoto spoje na spoje na Vsetíně 
(v 7.40 hod. do Zlína přes Liptál,  v 7.40 hod. 
do Ostravy přes Nový Jičín a především 
vytvoření zcela nových přípojů v 7.25 hod. 
na spoj do Vizovic přes Valašskou Polanku 
a Pozděchov a na vlakové spoje v 7.29 hod. 
do Hranic na Moravě a Přerova a v 7.34 hod. 
do Horní Lidče a Púchova, s možným pře-
stupem v Lidči na vlak do Valašských Klo-
bouk a Bylnice. 

Ve vlakové dopravě je, taktéž tradičně, 
změn více. Nejdříve se podívejme na pro 
naše občany nejzajímavější trať č. 282 Vse-
tín – Velké Karlovice: ve směru na Vsetín, 
kromě nepodstatných minutových posu-
nů, stojí za zmínku dřívější odjezd přímého, 
časně dopoledního vlaku do Valašského 
Meziříčí a Rožnova pod Radhoštěm, který 
nově pojede o 10 minut dříve, tedy již v 7.59 

hod. ze železniční stanice, resp. v 8.01 hod. 
ze zastávky u kostela. Tento vlak bude mít 
na Vsetíně v 8.54 hod. návaznost na vlak 
Ex 128 Hradčany (všechny stávající vlaky 
EC, jedoucí přes Vsetín, byly přeřazeny do 
kategorie Ex ve stejném řazení a s praktic-
ky stejnou jízdní dobou) do Prahy hlavního 
nádraží. Polední osobní vlak čís. 13262 po-
jede o 22 minut později (v 11.38 hod., resp. 
v 11.40 hod. od kostela), na Vsetíně na něj 
budou navazovat osobní vlaky do Hranic 
na Moravě (12.30 hod. Hranice, 12.29 hod. 
do Střelné, resp. Ex 120 Košičan do Prahy 
ve 12.54 hod.). Zcela v nové poloze pojede 
osobní vlak č. 13264 s odjezdem ve 12.50, 
resp. ve 12.52 hod. z Karolinky na Vsetín 
(nyní ve 13.40, resp. ve 13.42 hod.), opět 
na Vsetíně s návazností na osobní vlaky 
do Střelné a Hranic. Zásadní změnou pro-
cházejí odpolední jízdní řády. Vrací se zpět 
k vlakům jedoucím bez výjimky po celý tý-
den (tedy se zde neobjevují vlaky jedoucí 
pouze v pracovní dny a vlaky jen sobotní či 
nedělní). Odjezdy z Karolinky jsou (žel. sta-
nice/zastávka) v 15.05/15.07, v 16.20/16.22 
a 17.38/17.39 hod., přičemž poslední bude 
mít na Vsetíně přípoj na poslední R 628 
Portáš do Prahy (odjezd ze Vsetína v 18.25 
hod.). 

Ve směru ze Vsetína určitě stojí za pozor-
nost nový dopolední osobní vlak s odjez-
dem ze Vsetína v 10.24 hodin (v Karolince 
v 11.04/11.07 hod.), který vhodně doplňuje 
stávající dopolední téměř hodinový au-
tobusový takt, uleví přetíženému a-spoji 
v 11.00 hod. ze Vsetína a umožní mnohým 
cestujícím dřívější návrat domů. Ale pozor! 
Tento vlak bude jezdit jen v pracovní dny 
(stejně jako a-spoj v 11.00 hod.), o víken-
dech a svátcích pojede vlak č. 13265 ze Vse-
tína přibližně ve stejné poloze jako dosud, 
tedy v 9.38 hod. Odpolední vlaky s odjez-
dem ze Vsetína v 13.27 a 14.50 hod. poje-
dou nově ve 13.43 a 14.58 hod., přičemž 
druhý pojede celotýdenně až do Velkých 
Karlovic (nyní o sobotách a nedělích jen 

do Halenkova). Vlak s nynějším odjezdem 
v 16.27 hod. pojede v 16.10 hod. (nepojede 
ale halenkovský kurz v 15.55 hod.) a další 
vlak pojede ze Vsetína již v 17.19 hod. (pří-
poj hlavně od R 629 z Prahy, který přijíždí na 
Vsetín v 17.08 hod.). Vlak s nynějším odjez-
dem v pracovní dny v 17.40 je zrušen. 

Na hlavní valašské železniční trati ze Střelné 
do Hranic na M. č. 280 dochází také k ně-
kterým změnám, ze kterých vybírám ty 
podstatné: není přímý rychlíkový přípoj na 
první vlak od Velkých Karlovic (příjezd na 
Vsetín ve 4.58), neboť nový rychlík č. 620 
Matalík odjíždí již ve 4.40 hod. Vzhledem 
k dalším návaznostem nebylo možné ten-
to spoj opozdit. Náhradou je po přestupu 
z karlovického vlaku ve Val. Meziříčí (zde 
má konečnou stanici) na osobní vlak do 
Hranic možný přestup na IC 580 Ostravan 
v Hranicích (odjezd 6.36, příjezd do Prahy 
9.59 hod.). Nově je opět Vsetín výchozí sta-
nicí  pro rychlík č. 622 Bečva do Prahy, který 
odjíždí ze Vsetína v 6.39 hod. a nahrazuje 
nynější spěšný vlak do Hranic. Ex Hradčany, 
rovněž do Prahy, odjíždí ze Vsetína o hodi-
nu později, v 8.54 hod. (přípoj od Velkých 
Karlovic). Rychlík č. 624 Vsacan jede v nové 
poloze ze Vsetína již v 10.25 hodin (rovněž 
přípoj od Velkých Karlovic) místo nynější-
ho rychlíku do Přerova. Pak následuje ve 
12.54 hod. Ex 120 Košičan (přípoj), ve 14.40 
rychlík č. 626 Emil Zátopek - také v nové 
poloze, v 16.54 hod. Ex 126 Fatra (o hodinu 
dříve) a poslední denní rychlík č. 628 Portáš 
v 18.25 hod. ze Vsetína (přípoj od Velkých 
Karlovic). Všechny uvedené rychlíky a ex-
presy  jedou samozřejmě do Prahy hlavního 
nádraží. 

V opačném směru přijíždí na Vsetín ve zce-
la nové poloze Ex Fatra a to v 11.08 hodin. 
Také Košičan pojede jinak, tentokrát bude 
na Vsetíně až v 15.08 hod. Místo rychlíku 
Bečva končí na Vsetíně v 17.08 rychlík Por-
táš z Prahy, Ex Hradčany přijíždí o hodinu 
dříve, již v 19.08 hod. a rychlík Bečva se vra-
cí do své tradiční polohy – dojíždí na Vsetín 
po 21. hodině. Úplně posledním rychlíkem, 
končícím na Vsetíně, je ve 23.02 Matalík. Zá-
měrně jsem se nezmínil o nočním rychlíku 
Šírava, který v obou směrech jezdí prakticky 
beze změn. Jen posilový Vihorlat je zrušen. 
Souhrnné jízdní řády autobusové dopravy 
(všech linek, které přes Karolinku projíždě-
jí) a vlakové dopravy, s návazností spojů na 
spoje do a z Rožnova pod Radhoštěm na 
rozcestí Soláň a odjezdy vlaků ze železnič-
ní stanice Vsetín, jsou přílohou tohoto čísla 
Karolinského zpravodaje.
 

(Slavomil Herynk)

Změny a zajímavosti 
v novém gra� konu

Ilustrační foto - vlak do Vsetína opouští stanovnickou zastávku v Karolince
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Dívejme se 
kolem sebe
Jak se již zmínil ve svém úvodním článku starosta 
města, stále se v ulicích města potkáváme s vanda-
lismem a především neúctou k práci jiných. Několika 
fotogra� emi bychom chtěli na tyto nešvary poukázat 
a požádat občany, aby se dívali kolem sebe, reagovali 
a nedali vandalismu šanci.

(red)

Pouhý den po odvozu je některým obyvatelům zatěžko vyprázdněný kontejner otevřít a klidně odloží 
odpad vedle něj

Opět vandalové v akci - rozbitý kryt na jednom ze svítidel u sídliště Na Oboře

Ani toto zrcadlo u místní komunikace Pod Hrází neodolalo vandalům

VÁNOČNÍ BAŇKA 
OPĚT V PRODEJI

Od 21. listopadu 2007 si můžete  zakoupit 
vánoční baňku a přispět tak na 

hemato-onkologické oddělení Dětské kliniky 
Fakultní nemocnice v Olomouci.

Cena vánoční baňky činí 100,- Kč  /70,- Kč 
příspěvek, 30,- výrobní náklad baňky/  

a bude  v prodeji na Informačním centru 
Karolinka

PO, ST: 7:30 – 17:00
ÚT, ČT: 7:30 – 15:00
PÁ:       7:30 – 13:30

Kontakt:  +420739 322 851

ic@mukarolinka

Výtěžek z prodeje bude předán dne 14. 12. 2007 
v 17:00 hodin na karolinském jarmarku zá-

stupcům hemato-onkologického oddělení Dět-
ské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.

www.sancecz.org
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                      IČO: 75945614
PC Services                   DIČ: CZ8205085889
Prodej a servis výpočetní techniky
Instalace sítí LAN, Wi-Fi
Instalace HW & SW

Poradenství                Lukáš MALÍK
web: www.pcservices.cz          Lesní 135
e-mail: lukas.malik@pcservices.cz       756 05 Karolinka
mobil: 732 708 599
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Starší žáci FC Velké Karlovice + Karolinka zahájili sou-
těžní ročník 2007/2008 velmi dobře. Z jedenácti utká-
ní vyhráli pět a šestkrát pohráli při skóre 13:19. S pat-
nácti body jim patří sedmá příčka v tabulce. Přitom 
v polovině utkání odešli poraženi vždy jen o jednu 
branku, a to potom zamrzí dvakrát. Ovšem naši hráči 
podávali v každém utkání velmi dobré výkony. Bohu-
žel nám opět chybělo několik hráčů z důvodů nemoci 
a zranění, a tak dostali příležitost další hráči z mlad-
ších žáků.V zimní přípravě budou hrát starší i mladší 
žáci zimní turnaj v nedalekém Rožnově pod Radhoš-
těm na umělé trávě.

K jednotlivým utkáním nastupoval v brance Adam Mynarčík, ná-
hradníkem byl Jan Maliňák. V poli pak nastupovala Petra Ondřej-
ková a dále Jan Křenek, Lukáš Dobeš, Petr Jurčík, Tomáš Ondřejka, 
Roman Zeť, Viktor Kollanda, Daniel Malík, Jakub Mazáč, Jan Pavelka, 
Radim Pavelka, Michal Gášek, Ondřej Kamas, Tomáš Heger a Jan Frň-
ka. Z mladších žáků se v týmu objevili Michal Podešva, Lukáš Střelec-
ký, Jan Langer a Jan Maliňák.
V základní sestavě starších žáků už druhým rokem hrají stabilně tři 
hráči z mladších žáků, a to brankář Adam Mynarčík, záložník Tomáš 
Heger a útočník Jan Frňka. V každém utkání tito hráči na svůj věk po-
dávali velmi kvalitní výkony. Za to jim patří dík, jakož i ostatním hrá-
čům za předvedené výkony. Všichni hráči dělali dobré jméno oddílu 
a také městu Karolinka, obci Velké Karlovice a ostatním sponzorům. 
Trenérem starších žáků FC VK+K je Jaroslav Heger, jeho asistentem 
Josef Vrážel.

Do tabulky střelců se dvěma góly zapsali Jan Pavelka, Frňka, Zeť 
a Mazáč, po jedné brance přidali Heger, Jurčík, Ondřejka, Kollanda 
a Langer.

Mladší žáci zahájili svůj soutěžní ročník lépe než starší. Už několik let 
naši mladí adepti bojují o přední umístění v tabulce. V tomto sou-
těžním ročníku ze svých jedenácti utkání pouze dvakrát prohráli, 
a to s favority soutěže s hráči Holešova a Slušovic. I těmto soupeřům 
chtěli konkurovat, ale chyběla jim větší sehranost a také trocha toho 
štěstí. Ve zbývajících devíti utkáních naši borci všechno vyhráli a při 
skóre 50:21 jim s pětadvaceti body patří čtvrtá příčka. Za zmínku 
stojí, že pořadí na druhém až čtvrtém místě tabulky je dáno pouze 
rozdílem skóre. Dá se tedy jednoznačně říci, že trenéři jsou s před-
vedenými výkony spokojeni. Zároveň se ukázalo, co musí mladí do 
budoucna zlepšit a v čem jsou ještě rezervy.
Do utkání nastupovali brankáři Jan Maliňák, Adam Mynarčík a Filip 
Kučera, do pole pak Lukáš Střelecký. Vilém Martinák, Michal Kalus, 
Lukáš Bolf, Jan Langer, Pavel Jochec, Michal Podešva, Tomáš Jochec, 
Tomáš Heger, Jan Frňka, Jiří Heger, Petr Dukát, Natálie Šuláková, 
Radek Mužík, Marek Bezděčík, Josef Kaděrka a Francise Sibal. Z pří-
pravky pak vypomohli Martin Pavelka a Ondřej Orság. Trenérem 
mladších žáků FC VK+K je Josef Vrážel a asistentem Jaroslav Heger.
Tabulku střelců mladších žáků vede s dvanácti góly Frňka, následují 
s deseti góly Podešva, s devíti Langer a se čtyřmi Tomáš Heger. Po 
dvou brankách dali Mynarčík. Jiří Heger, Dukát a Střelecký a jeden-
krát se do tabulky zapsali Martinák, Bolf, Pavel Jochec a Pavelka.

(Jaroslav Heger)

Podzim mladých fotbalistů

Základní škola Karolinka 
se zapojila do šachového 
turnaje družstev starších 
žáků pod názvem Grand 
Prix škol regionu Vsetín. 

V rámci GP se odehra-
jí čtyři turnaje. Hraje se 
systémem každý s kaž-
dým 2 x 30 minut na par-
tii. Bodování je olympij-

ským systémem, tedy že 
se započítávají body ze 
všech partií. V soutěži je 
jedenáct týmu z devíti 
škol. 

Karolinka má v soutěži dva 
týmy. Tým B tvoří Jiří Myška, 
Jaroslav Marančák, Petr Žeidlík, 
Ondřej Komár a náhradník Pa-
vel Orság. Členy A týmu  jsou 
Štěpán Morávek, Jakub Pekař, 
Lukáš Dorotík, Tomáš Jochec 
a náhradník David Dorotík. Po 
dvou turnajích je průběžné po-
řadí následující: vede Integra 
Vsetín s 21 bodem, 2. Karolinka 
B 19,5 bodů, 3. Horní Lideč 15,5 
bodu. Karolinka A s 9,5 bodem  
je na šestém místě.

V novém školním roce začali do 
šachového kroužku chodit  tito 
mladí adepti: z první třídy Do-
minik Bártek a Marek Holiš a ze 
třetí pak Michal Křenek, Lukáš 
Křenek, Marian Valoušek a Te-
reza Matochová. Šachový oddíl 
vstoupil do nové sezony se stří-
davými úspěchy. Tým A v prv-
ním kole zvítězil ve Valašské 
Polance  4,5 : 3,5 bodům. Tým 
B, který tvoří z padesáti procent 
mladí šachisté, v prvním kole 
prohrál s Huslenkami 0 : 5 a ve 
2. kole remizoval se Zašovou B. 

Přejme všem šachistům do dal-
ších partií hodně úspěchů.

(Vladislav Bambušek)

Šachová Grand Prix

Na archivním snímku vidíte některé z členů šachového oddílu při simultánce s ing. Petrem Zvardoněm
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Aerobik 
maraton 2007
Sál Valašského národního divadla v Karolince v so-
botu 24. listopadu opět rozezněly strhující rytmy 
a tempo aerobiku. Tělocvičná jednota Sokol Karo-
linka v zastoupení Dagmar Tylčerové a Alexandry 
Šinkmajerové zde pořádala již šestý ročník Aerobik 
maratonu, který přilákal do naší obce rekordní po-
čet soutěžících, a to přes sedmdesát dětí do  13 let 
a více jak čtyřicet žen a dívek nejen z naší republi-
ky.

Zacvičit na oblíbené instruktory Renatu Sedlákovou z Brna, Jiřinu 
Kračmarovou z Ostravy, Janu Kalačovou z Valašského Meziříčí a pře-
devším oblíbeného instruktora tanečního aerobiku Tomáše Vlčka 
z Rožnova, který žije v Praze, si přijeli soutěžící až z Brna, Ostravy, 
Kelče a dokonce i z Čadce. Samozřejmě ani letos nechyběl s velkým 
sportovním nasazením  místní dětský lékař MUDr. Karel Zvěřina.
V kategorii dětí do osmi let se na prvních příčkách umístily Veronika 
Sedlářová z Loučky, Agáta Pavlicová a Petra Deaková, obě z Rožno-
va pod Radhoštěm. Mezi juniorkami pak zvítězila Natálie Maléřové 
z Rožnova, jako druhá se umístila Petra Pitrunová z Kelče a třetí příč-
ku obsadila Magdaléna Hlavicová, rovněž z Kelče. 

Porota měla opravdu velmi těžký úkol, protože dívenky byly všech-
ny moc šikovné a nejraději bychom přidělili první místo všem. De-
sítka děvčat, která přijela až z Brna, jsou teprve začátečnice a nepo-
dařilo se jim probojovat na hodnocená místa. Přesto doufám, že je 
to neodradilo a přijedou příští rok znovu, protože, jak mi řekla jejich 
instruktorka, v Karolince se jim moc líbilo. K našemu zklamání ani 
letos mezi soutěžícími dětmi nebyla ani jediná dívenka z naší obce.
Odpoledne patřilo hlavní kategorii, která byla opravdu velmi ná-
ročná a po čtyřech hodinách  porota jako absolutní vítězku vybrala 
Jitku Kundrátovou z Loučky, druhé místo patřilo Michaele Králové 
z Ostravy a třetí skončila Soňa Koňaříková z Hovězí.

Nemusíte však přijít přímo soutěžit a získat tak možnost vyhrát 
opravdu velice hodnotné ceny, ale je možné přijít jen tak si zacvičit 
se špičkovými instruktory a udělat si příjemné sportovní odpoled-
ne. Uspořádat takovou akci nás stálo poměrně hodně práce a vlast-
ního času, ale zájem soutěžících a nadšení s jakým si aerobik užívají 
hlavně děti, je pro nás obrovským bičem, který nás žene kupředu 
a dává nám velkou motivaci pokračovat dál. Také proto se těšíme, že 
se příští rok opět sejdeme, třeba ještě ve větším počtu.

Velké poděkování patří především místním podnikatelům (Crystalex 
a. s., Pila MSK a. s. Velké Karlovice, TESP Contract s. r. o., Autodopra-
va Zdeněk Plánka, Hypernova Vsetín, Lékárna v Karolince PharmDr. 
Hany Ptáčkové, Nehtové studio Gabriela Zubíková Vsetín, Dagmar 
Tylčerová, Helena Glass Karolinka, Kosmetický salon Ema, Koloniál 
Valaška, MUDr. Karel Zvěřina, Tega Řeháková, Mlékárna Valašské 
Meziříčí spol. s. r. o., Kraft, město Karolinka a Marie Chovanečková), 
kteří nám věnovali � nanční nebo věcné dary, a bez nichž bychom 
tento maraton nemohli uspořádat.   

Domnívám se, že touto akcí se naše město zapsalo do podvědomí 
všech přítomných, a ti se dnes vracejí a jezdí do naší lokality nejen 
jako pravidelní účastníci naší akce, ale také soukromě, jako turisté. 
Jsem přesvědčena, že Aerobik maraton přispívá k dobrému zvuku 
jména našeho města a aktivnímu rozvoji turistického ruchu i mimo 
hlavní sezónu, který je pro naši oblast tolik potřebný a žádaný. 

Všichni se těšíme na příští rok, na opětovné setkání a den plný ae-
robiku.

(Alexandra Šinkmajerová)

Takto se soustředily na své cvičení účastnice nejmladší kategorie

Před medailistkami hlavní kategorie vidíte oblíbeného instruktora Tomáše Vlčka společně 
s autorkou reportáže
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Vánoční program
8. prosince 2007
19.30 hodin  •  Vánoční koncert Zuzany Lapčíkové 

(Divadlo Karolinka)
Náměstí Karolinka
14. prosince 2007
od 9.00 hodin  • Vánoční jarmark
16.15 hodin  • živý Betlém v podání ZUŠ Karolinka
17.00 hodin • slovo starosty 
  • slovo Jozefa Strečky
   •  předání fi nanční hotovosti z prodejní 

akce vánoční baňky Šance Olomouc
17.15 hodin • vánoční koncert P. Valové z Hutiska
Na závěr pro radost dětí i dospělých zajistil soukromý 
podnikatel z Karolinky ohňostroj  
16. prosince 2007
16.00 hodin •  Vánoční koncert žáků v sále ZUŠ Ka-

rolinka
Rok 2008
Vedení města srdečně zve všechny občany na novoroční 
koncert,který se uskuteční v sobotu 5. ledna 2008 v sále 
ZUŠ Karolinka, kde od 19. hodin proběhne koncert Tria 
Siraels (klavír, soprán, viola).

www.agenturajd.net
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