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Nechtěl bych zakřiknout kroky města k znovu rozjetí lyžařského vle-
ku. Díky složité situaci, ve které se nachází náš lyžařský areál v Ka-
rolince a to, jak s tím, že plochy pod vlekem vlastní více majitelů, 
stavu v jakém lyžařský vlek je, a získané dotaci na zasněžování, rol-
bu, osvětlení, vybudování správní budovy a nedostatku finančních 
prostředků města, se nám podařilo po delším jednání snad najít no-
vého a dlouhodobého provozovatele vleku. Jeho klady jsou velké 
-  zkušenost s provozováním vleků na Soláni a vztah k tomuto regi-
onu. Jsou to bratři Cimalovi, kteří nám ukázali, že se chovají vstřícně 
k našim občanům, majitelům pozemků a životnímu prostředí. Ne-
patří k těm podnikatelům, kteří by chtěli jenom vydělávat na úkor 
lyžařského areálu. Tito mládenci chtějí zainvestovat velké finanční 
prostředky do kompletní rekonstrukce celého areálu. Vzhledem 

k situaci, jaká dnes panuje v klimatických podmínkách našeho regi-
onu, jim přeji hodně úspěchů a hlavně sněhu, ať investice vložené 
do tohoto areálu nejsou zbytečné. 

V současné době se dokončuje rekonstrukce místních komunika-
cí. Díky dobrému počasí jsme stihli položit i konečnou asfaltovou  
vrstvu. Tyto rekonstrukce jsou financovány z rozpočtu města a byly 
uvolněny jenom na kompletní opravu komunikací. Rekonstrukce 
ostatních ploch jako je zeleň, chodníky a parkovací plochy Na Ho-
rebečví se budou opravovat  v budoucnu. Připravujeme projekt na 
získání dotace rekonstrukce sídliště Na Horebečví. Bude-li vypsán 
v příštím roce dotační titul, chtěli bychom se ho zúčastnit a rekon-
strukci zrealizovat. 
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Opět se rok s rokem sešel
Nastává nejkrásnější období roku, vánoční čas. Na letní období prázdnin si už pomalu ani nevzpo-
meneme, i když vzpomínky na dobu odpočinku nás pak nabíjí po celý rok.

Neklamné znamení blížících se Vánoc 
- pracovníci bytového podniku instalují 

vánoční výzdobu
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Ve věci výstavby cyklostezky bohužel dochází ke zpoždění díky 
zdlouhavým výkupům pozemků v jiných obcích a velké byrokra-
cii dotčených úřadů, které se vyjadřují ke stavebnímu povolení. 
Doufám ve zdárnou realizaci v roce 2009. Už se těším na to, jak 
se dostanu prostřednictvím této cyklostezky na kole do Vsetína 
a zpět.

V poslední řadě bych se zmínil o projektu lokalita Na Horebečví, 
která je v současné době před dokončením. Je to poslední loka-
lita pro výstavby rodinných domků, které vlastní město. Jsou zde 
ještě volné pozemky. Proto prosím, jestli máte zájem o výstavbu 
rodinného domku, moc dlouho neváhejte  a přijďte se informo-
vat k paní Vojkůvkové.

Závěrem bych Vám, občanům, chtěl všem popřát příjemné pro-
žití svátků Vánočních, hodně klidu, vánoční pohody a v novém 
roce zdraví, pevné nervy a úspěchy, a to jak v zaměstnání, tak při 
podnikání. Dále bych rád poděkoval všem organizacím, složkám 
a partnerům za příkladnou spolupráci a pomoc při realizaci ná-
ročných úkolů, které jsou na nás kladeny.

(ing. Tomáš Hořelica, starosta města) 

Zastupitelé v akci

Na svém 15. řádném zasedání se sešlo 19. listo-
padu zastupitelstvo města Karolinka k projed-
nání předložených zpráv a informací.

Po nezbytných zahajovacích procedurách, kdy byl schválen pro-
gram jednání, zastupitelé postupně projednali a schválili řadu 
bodů, ze kterých vyjímáme:
-  v souladu se zák. č. 183/2006 o územním plánování bylo rozhod-

nuto o pořízení Územního plánu Karolinka,
-  bylo schváleno vystoupení města Karolinky ze Sdružení měst 

a obcí Východní Moravy ke 31. prosinci letošního roku,
-  bylo schváleno uzavření Dohody o jednání ve shodě mezi ak-

cionáři společnosti Vodovody a Kanalizace Vsetín, a.s. o výkonu 
hlasovacích práv tak, aby bylo možno získat maximální možnou 
výši dotací na projekty odvádění a čištění odpadních vod v re-
gionu Vsetínska,               

-  rovněž bylo schváleno podepsání Dohody o spolupráci na pro-
jektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská re-
publika – Česká republika 2007 – 2013,

-  v souladu s ustanovením zákona č. 565/1990 o místních poplat-
cích byla schválena Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o míst-
ním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Celý zápis ze zasedání městského zastupitelstva mohou čtenáři 
najít na webové adrese www.karolinka.cz

(redakce)

Ve Skiareálu Karolinka konečně vyrostlo 
dosud chybějící parkoviště a objevila se i nová rolba

Pozvánka na novoroční koncert
Vážení spoluobčané, pořádání novoročního koncertu se pomalu stává lednovou tradicí. 

Dovolte mi, abych vás tímto pozval na tento koncert se sólisty Státní opery Praha, sopranistkou 
Pavlínou Senič, tenoristou Janem Ondráčkem, barytonistou Martinem Matouškem a klavíristkou 

Ladou Bartošovou, který se koná 9. ledna 2009 v 19.30 hodin v sále Základní umělecké školy Karolinka. 

ing. Tomáš Hořelica, starosta města

Zleva ředitel ÚP Vsetín RNDr. Miroslav Mrázek, starosta města 
ing. Tomáš Hořelica a vedoucí okresního pracoviště ITP při HK 

ve Vsetíně ing. Josef Sváček při zahájení Týdne práce

Zleva ředitel ÚP Vsetín RNDr. Miroslav Mrázek, starosta města 
ing. Tomáš Hořelica a vedoucí okresního pracoviště ITP při HK 

ve Vsetíně ing. Josef Sváček při zahájení Týdne práce
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Poplatek za svoz a likvidaci odpadů
Neradostnou zprávou pro rok 2009 je zvýšení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výše tohoto poplatku je pro příští 
rok stanovena na 500,- Kč/osobu, což je maximum, které umožňuje příslušný zákon.

Podle kalkulace se však náklady města budou pohybovat ještě o 20,- 
korun na osobu výše. To znamená, že město bude v příštím roce do-
tovat svoz odpadů, aniž by na této skutečnosti jakkoliv profitova-
lo, za předpokladu, že se vývoj množství odpadů nebude snižovat 
oproti letošnímu roku. Jakým způsobem můžeme my občané při-
spět k omezení růstu domovního odpadu? Vzhledem k současným 
trendům mnoho možností nemáme. Město je vybaveno kontejnery 
na třídění odpadů, které jsou určeny pro obyvatele – ne pro podni-
katele, jejichž zneužívání těchto nádob vede ke zdražení poplatku. 
Nejlepší forma snížení nákladů je odpad neprodukovat, což v reálu 
znamená kupovat pokud možno zboží ve vratných obalech. Zde 
si však neděláme iluze o hromadném opuštění nákupu balených 
vod v PET láhvích apod., ale vzhledem ke kvalitě karolinské vody 
z veřejného vodovodu se jeví tento nákup jako vyhazování peněz, 
takže pokud někdo potřebuje mít vodu slazenou, je možno si vybrat 
z velkého množství sirupů, které se prodávají i ve vratných láhvích. 
Ekonomický přínos pro rodinný rozpočet je pak za rok nesrovnatel-
ný a bude-li se chovat tímto způsobem většina našeho obyvatel-

stva, tak se to odrazí i na poplatku za PDO. Pokud se tento způsob chování zkombinuje ještě s kvalitní deformací obalu do co nejmenšího 
objemu, tak bude úspora nákladů na likvidaci tohoto odpadu obrovská. Tato problematika bude jistě tématem i dalších čísel našeho 
Zpravodaje. Závěrem bychom jen rádi dodali, že likvidace černých skládek (naposledy řešena u hráze přehrady) je nesrovnatelně dražší, 
než likvidace tohoto odpadu uloženého v patřičných nádobách, případně v pytlích na svozových místech. V konečném důsledku počínání 
těchto nezodpovědných „občanů“ zaplatíme my všichni.

(redakce)

Taková malá černá skládka - dva metry od hlavní cesty do Stanovnice, 
deset metrů nad přehradní hrází. Jedním slovem - neuvěřitelné

Valašský týden práce
Úřad práce ve Vsetíně ve spolupráci s Institutem trhu 
práce uspořádal v týdnu od 20. do 24. října 2008 v pěti 
městech a obcích okresu Vsetín přehlídku pracovních 
příležitostí pod názvem Valašský týden práce.

Všem návštěvníkům, kteří hledají zaměstnání nebo je chtějí změnit, 
se tak naskytla jedinečná možnost kontaktovat na jednom místě 
několik desítek zaměstnavatelů z různých odvětví, kteří nabízeli svá 
volná pracovní místa či výhledově obsazované pozice.
Na Valašském týdnu práce vystavovalo celkem 38 velkých, středních 
i menších firem a návštěvníci měli možnost si vybrat ze tří set pěti 
pracovních míst nejrůznějších profesí. Zaměstnavatelé si předem 
zvolili, ve kterém městě či obci se chtějí přehlídky účastnit a oslovit 
návštěvníky z různých subregionů našeho okresu i s ohledem na 
přijatelnou dopravní dostupnost. Někteří zástupci firem tak před-
stavili svá nabízená volná místa postupně v celém regionu.
Valašského týdne práce se zúčastnilo: 20. října v prostorách Měst-
ského úřadu Karolinka 11 zaměstnavatelů a 120 návštěvníků, 21. 
října v knihovně a informačním centru v Horní Lidči 11 zaměstnava-
telů a 203 návštěvníků, 22. října v budově Úřadu práce ve Vsetíně 21 
zaměstnavatelů a 635 návštěvníků, 23. října v budově pobočky Úřa-
du práce ve Valašském Meziříčí 15 zaměstnavatelů a 195 návštěv-
níků a konečně 24. října v budově pobočky Úřadu práce v Rožnově 
pod Radhoštěm 12 zaměstnavatelů a 342 návštěvníků. 

Celkem se tak 
V a l a š s k é h o 
týdne práce zú-
častnilo 1495 
zájemců a ucha-
zečů o zaměst-
nání. Jaký bude 
mít akce efekt, 
bude možné 
zjistit až s od-
stupem času, 
pravděpodobně 
v průběhu led-
na příštího roku. 
Záležet bude 
především na 
samotných zá-
jemcích, zda využijí získaných kontaktů na zástupce firem a pří-
padně se dohodnou se zaměstnavateli na podmínkách uzavření 
pracovního poměru. Na základě získaných údajů se potom zaměst-
nanci Úřadu práce ve Vsetíně rozhodnou, jestli a jakým způsobem 
v projektu pokračovat a jak jej případně zaměřit, aby více vyhovoval 
potřebám vystavujících firem i zájemcům o pracovní místa. Tento 
projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a stát-
ním rozpočtem České republiky.
Poděkování za propagaci akce patří nejen regionálním médiím (tis-
ku, rádiím a televizi), ale také starostkám a starostům všech obcí 
okresu Vsetín.

(Úřad práce ve Vsetíně)

Mezi obyvateli Karolinky byl o nabídku práce 
poměrně velký zájem

Mezi obyvateli Karolinky byl o nabídku práce 
poměrně velký zájem
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Vážení spoluobčané, v poslední době se stále 
častěji setkáváme s připomínkami občanů na 
nevhodné a v řadě případů i nedovolené stání 
vozidel na místních komunikacích, případně na 
veřejné zeleni.

Vozidla často brání průjezdu jiným účastníkům silničního provo-
zu a tato situace se stává kritickou zejména v zimním období, kdy 
některé komunikace mohou zůstat vinou nezodpovědných řidičů 
neupraveny. Jen připomínáme pro ty, kteří již pozapomněli pravi-
dla o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 
že řidič smí vozidlo zastavit pouze tehdy, je-li zabezpečena šířka 
3,5 metru pro každý jízdní pruh. V opačném případě se dopouští 
přestupku. Jistě z vlastní zkušenosti víte, že na mnohých místech 

v Karolince je situace jiná a najít průjezd 2,5 metru mezi zaparko-
vanými vozidly je často problém. Mnozí z nás si asi neuvědomují, 
že pro vozidla hasičů a sanitní vozy, ale i například vozidla zimní 
údržby, případně sběrný vůz komunálního odpadu, je tato šířka 
nedostatečná a mají pocit, že tato vozidla nebudou danými místy 
potřebovat projet.

Rovněž apelujeme na řidiče, kteří parkují pod okny obytných domů, 
aby brali ohled na lidi bydlící v těchto domech a po nastartování co 
nejrychleji opustili místo parkování, případně aby zaparkovali své 
vozidlo na jiném vhodnějším místě. Jedná se zejména o lokalitu Na 
Oboře, kde je zbudováno dostatek parkovacích míst mimo bezpro-
střední blízkosti oken domů, nehledě opět na potřeby hasičů a zá-
chranných týmů, kterým takto zaparkovaná vozidla brání v případ-
ném zásahu a pomoci. Buďme k sobě navzájem více ohleduplní.

(redakce)

Stání vozidel a zimní údržba

Vyhláška jasně zakazuje stání před výjezdem z garáží, 
což majiteli tohoto vozu zjevně nevadí

Toto vozidlo bez registrační značky na 
Mexické ulici jednak zúžuje průjezdný 
profi l vozovky a zároveň částečně stojí 
v zeleném pásu

Všichni si ještě určitě pamatujeme, 
na začátek října, kdy došlo k havá-
rii karolinského městského vodo-
vodu, což pro obyvatele znamena-
lo více jak jeden den přerušované 
dodávky pitné vody.

Již v odpoledních hodinách, kdy poklesl 
ve vodovodní síti tlak, začali pracovníci by-
tového podniku s postupným uzavíráním 
jednotlivých sekcí a dlouho do noci se sna-
žili identifi kovat místo poruchy. Druhý den 
byli přizváni pracovníci vsetínského podni-
ku Vodovody a kanalizace, kteří disponují 
s přístrojem, který dokáže vyhledat místo 
poruchy s velkou přesností. S jejich pomocí 
pak bylo lokalizováno místo poruchy, nejpr-

ve přibližně a poté zcela přesně. Jednalo se 
o Vsetínskou ulici před hasičským domem, 
kde také okamžitě začaly potřebné výkopo-
vé práce. Po obnažení poškozeného potrubí 
(mimochodem v hloubce téměř dva met-
ry), byla porucha neprodleně odstraněna, 
výkop byl zasypán, zhutněn a následovalo 
postupné napouštění systému tak, aby bylo 
obnoveno plynulé zásobování města vo-
dou.

Poděkování tedy patří všem pracovníkům 
Městského bytového podniku Karolinka za 
maximální úsilí, které vyvinuli při odstraňo-
vání této poruchy a také rychlosti, se kterou 
zajistili náhradní zásobování pitnou vodou 
pomocí cisteren, rozmístěných po městě.

(redakce)

Taková díra tu ještě nebyla Pracovníci městského bytového 
podniku při odstraňování poruchy 
na hlavním vodovodním řadu pod 

Vsetínskou ulicí

Vyřezaná část vadného vodovodního 
potrubí, která způsobila velký problém se 
zásobováním města vodou
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Zajímavosti z nového grafi konu
V neděli 14. prosince vstupuje v platnost nový grafi kon dopra-
vy pro období  let 2008 / 2009.  Podívejme se krátce, co nového 
a zajímavého najdeme v jízdních řádech na železniční trati Vsetín 
–Velké Karlovice, Střelná – Vsetín - Hranice na Moravě a na hlavní 
koridorové trati z Bohumína přes Hranice na Moravě do Prahy.

Trať Vsetín - Velké Karlovice č. 282 - po letech plných převratných změn se konečně jízdní řád na naší 
lokální trati stabilizoval. Je to také důsledek dokončení stavebních prací na spojovací větvi  I. a II. želez-
ničního koridoru Přerov – Česká Třebová, konkrétně v úseku Červenka – Zábřeh na Moravě. I když bylo 
v Praze zprovozněno tzv. Nové spojení, které umožní podstatně lepší a rychlejší propojení železničních 
tratí z východu republiky na hlavní nádraží (zde budou od nového jízdního řádu  končit i pendolina),  
stále přetrvává omezení propustnosti traťového úseku Praha, Běchovice – Praha, Libeň (výstavba tříko-
lejné železniční tratě koridorových parametrů), což znamená odklony všech vlaků  v obou směrech přes 
železniční stanice Praha, Malešice a Praha, Vršovice. 

Na naší trati nedochází prakticky, kromě drobných minutových posunů, k žádným změnám. Jedinou 
zaznamenání hodnou změnou  je snad omezení jízdy dopoledního vlaku, který dnes odjíždí celotýden-
ně z Karolinky v 9.19, resp. v 9.21 hod. ze zastávky u kostela směr Vsetín, na pracovní den, zatímco 
o sobotách, nedělích a svátcích pojede tento vlak v odlišné poloze v 9.45, resp. v 9.47 hodin. Důvodem 
je odstranění dnes již jediného časově nepříjemného křižování v dopravně Hovězí o víkendech.

Bohužel opět nelze navázat příjezd prvního vlaku od Velkých Karlovic na Vsetíně na první rychlík do 
Prahy (R 620 Matalík, odjezd ze Vsetína v 4.50) z důvodu jeho polohy po celé trase do Prahy a dalších 
rozhodných přípojů. V pracovní dny je možné k tomuto rychlíku využít autobusového spoje z Karolinky 
od požárního domu ve 3.55, resp. z rozcestí Kobylská ve 3.56 hodin s příjezdem na Vsetín ve 4.30 hodin. 
Jinak lze využít přípoje osobním vlakem do Hranic na Moravě v 5.08 (v sobotu, neděli a svátek) nebo 
v 5.27 (v pracovní dny) hod. se shodným příjezdem do Hranic v 6.20 hod. a odtud navazujícím IC 530 
Hutník do Prahy hl. n. (příjezd v 9.54 hodin). Pro srovnání, rychlík Matalík přijede do Prahy hl. n. v 9.22 
hodin, což je pouze o půlhodinu dříve. 

Trať Hranice na Moravě – Střelná č. 280 - aké na této „hlavní valašské trati“ nedochází k žádným drama-
tickým změnám. Stávající noční R 224/225 Šírava s odjezdem v 1.20 hod. do Prahy, resp. ve 2.53 hod. ve 
směru na Slovensko, pojede nyní přes Ostravu a Bohumín. Přes Valašsko pojede nově noční EN Slovakia, 
řazený pouze z lůžkových a lehátkových vozů,  který zde ale nikde nebude zastavovat. 

R 625 Vsacan přijede na Vsetín o 20 minut dříve, již v 9.14 hod. Nepojede ale z Prahy, nýbrž až z Pardubic 
(s přípojem z Prahy, přestup v Olomouci hl. n.).

Ex 127 Fatra z Prahy do Žiliny (Vsetín odj. v 11.11 hod.) nebude zastavovat v Horní Lidči. R 622 Bečva 
do Prahy, který nyní vyjíždí ze Vsetína, pojede nově již z Horní Lidče (odj. 6.26), ze Vsetína pak odjede 
v 6.45 hodin. 

R 624 Vsacan odjede ze Vsetína do Prahy (skutečně v opačném směru nejede jen do Pardubic, ale až do 
Prahy) o 25 minut později (v 10.50 hod.), stejně tak R 628  Portáš (v 18.50 hod.).

Trať Praha  - Česká Třebová – Přerov – Bohumín č.270 - z této navazující hlavní trati jen několik zajíma-
vostí pro zvlášť zvídavé. V poloze dnešního IC 580 Ostravan (Třinec – Praha) pojede nově IC 530 Hutník 
s odjezdem z Hranic na Moravě v 6.36 hodin a naopak v poloze dnešního IC Hutník pojede nově EC 146 
Jan Perner, nyní již ze Žiliny. V opačném směru z Prahy pojede EC 147 Jan Perner ve 12.09 hodin v poloze 
dnešního IC Olše. V poloze dnešního IC Jan Perner pojede nově IC 582/583 Bohemia (Bohumín – Praha 
– Bohumín), s odjezdem z Hranic do Prahy v 18.36 hodin. Novinkou bude EC 133 Bohumín – Přerov - 
Bratislava s odjezdem z Hranic směr Břeclav v 18.24 hodin.

O pendolinech na hlavní nádraží jsme si již říkali. Také tato pojedou dočasně odklonem přes Malešice 
a Vršovice. 

Ceny jízdného se mírně navýší, v každém kilometrovém pásmu o 2 koruny. Dojde i k  navýšení ceny 
kilometrické banky z 1800,- Kč na 2000,- Kč (nově bude tedy jeden kilometr stát korunu), a také se 
o několik desetikorun zvýší cena víkendové  jízdenky SONE+ pro R, Ex, IC, EC a SC.  Další tarifní změny 
lze vyčíst z jízdních řádů nebo zjistit na internetu. V autobusové dopravě bude změn podstatně méně. 
Prakticky jedinou změnou v Karolince je v pracovní dny zrušení prvního spoje č. 6 na lince 940023 ze 
Stanovnice (Skaličí odjezd 4.13, požární dům příjezd 4.30).

(Slavomil Herynk)

Kácení dřevin 
mimo les
Jelikož se na městském úřadě 
množí žádosti o kácení dřevin ros-
toucích mimo les, případně jejich 
ořezání, chtěli bychom všem touto 
cestou poskytnout několik infor-
mací.

K povolování kácení dřevin rostoucích mimo 
les dochází na základě ustanovení zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění platných předpisů. Pravidla hodnoce-
ní stromů a keřů rostoucích mimo les jsou 
odvozena od statutu žadatele:

Osoba fyzická je povinna podat písem-
nou žádost při potřebě kácení dřevin ros-
toucích mimo les, překračují-li tyto dřeviny 
limit stanovený vyhláškou č. 395/1992 Sb., 
což znamená, že obvod kmene měřený ve 
výšce 1,3 m nad zemí je 80 cm a více a plo-
cha souvislého keřového porostu o celkové 
ploše 40 m2. Osoba právnická je povinna 
písemně požádat při jakémkoliv záměru 
kácet dřeviny rostoucí mimo les, bez rozdílu 
parametrů.

Písemná žádost o povolení kácení musí ob-
sahovat dle § 8 odst. 3 písm. a – e) vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. následující údaje: jméno, 
příjmení, datum narození a adresu žadate-
le a doložení vlastnického nebo nájemního 
vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám, 
jichž se žádost týká. Nájemce musí předložit 
písemný souhlas vlastníka pozemku, dále 
specifi kaci dřevin, které mají být káceny, 
zejména jejich druh, počet, obvod kmene, 
velikost plochy keřů, včetně schématického 
situačního zákresu do katastrální nebo po-
zemkové mapy, s doložením listu vlastnic-
kého a zdůvodnění žádosti. V případě, že se 
jedná i o zdravotní důvody, je nutno doložit 
lékařské potvrzení. 

Ořez nebo průřez dřevin je právem a povin-
ností vlastníka stromu a nevztahuje se na 
něj povinnost žádost o povolení. Výjimkou 
jsou památné stromy, kdy ořezání povoluje 
ten orgán, který rozhodoval o vyhlášení pa-
mátného stromu, tj. obecní úřad II. stupně.

Jelikož při  povolení kácení dřevin musí pro-
běhnout správní řízení dle zákona č. 500/2004 
Sb. (správní řád), je zapotřebí žádost o kácení 
dřeviny podat s dostatečným předstihem, 
tedy minimálně 30 dnů před plánovaným 
kácením. Tiskopis žádosti je umístěn na we-
bových stránkách města (www.karolinka.cz) 
a je rovněž možné si jej vyzvednout v kance-
láři č. 202 Městského úřadu Karolinka.

Správní řízení se při povolování kácení 
dřevin nezpoplatňuje. Vybírá se pouze po-
platek za místní šetření, který je stanovený 
dle sazebníku správních poplatků. Místní 
šetření se koná v případě, pokud je naříze-
no dle zvláštních předpisů nebo z podnětu 
účastníků řízení, a je účtováno za každou za-
počatou hodinu. Tento poplatek činí v pra-
covní době správního orgánu 100,- korun, 
v mimopracovní době v pracovních dnech 
150,- korun a ve dnech pracovního volna 
a klidu 300,- korun. Poplatek je vybírán po 
ukončení místního šetření pokladním blo-
kem nebo složenkou, bez ohledu na výsle-
dek rozhodnutí obecního úřadu.

(Jaroslava Vojkůvková)

Tento nádherný strom by zcela 
jistě povolení ke kácení potřeboval 

(ilustrační foto redakce)
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Nejdříve ze všeho se zmíním o požáru dodávkového automobilu 
v Karolince, jehož příčinou byla špatně provedena elektroinstalace 
vozu a při jejím zkratu došlo k zahoření hořlavých částí automobilu 
a následně k rozvinutí požáru. Včasným zásahem došlo k zabránění 
vzniku větších škod na vozidle.

Následuje dopravní nehoda osobního vozidla ve Velkých Karlovi-
cích pod sedlem Tabule, kde řidič nezvládl řízení, vyjel z vozovky 
a následně narazil do stromu, který vozidlo vymrštil nazpět do vo-
zovky. Díky nárazu došlo k zablokování dveří havarovaného vozidla 
a zraněný řidič se nemohl dostat z vozidla. Zasahující jednotka pro-
vedla odpáčení zablokovaných dveří a vyproštění zraněného, který 
byl předán k dalšímu ošetření Zdravotní záchranné službě Vsetín.

Dále bych se zmínil o tragické dopravní nehodě motocyklisty v pro-
storu Bumbálka, u obce Makov. Jednotka byla povolána k dopravní 
nehodě osobního automobilu a motocyklisty. Při příjezdu na místo 
bylo zjištěno, že už bohužel nemůžeme pomoci, jelikož řidič moto-
cyklu nezvládl pravotočivou zatáčku, čelně se srazil s osobním vozi-
dlem a na místě podlehl svým zraněním. Řidička osobního vozidla 
měla jen zranění lehká.

Následovala pomoc zdravotní záchranné službě při vyproštění zra-
něného z koryta řeky Bečvy ve Velkých Karlovicích – Leskovém.

A nyní několik slov k požáru hospodářské přístavby k rodinnému 
domu v Novém Hrozenkově. Při příjezdu na místo události již byl 
požár plně rozvinut, jeho plameny pohlcovaly celou střechu pří-
stavby a přímo ohrožovaly rodinný dům. Okamžitě byly nasazeny 
útočné proudy k  likvidaci požáru s hlavním zaměřením na zabrá-
nění rozvinutí požáru na rodinný dům. Zásah zhoršovaly přehořelé 
dráty elektrického vedení pod napětím spadlé na zem, které přímo 
ohrožovaly zasahující hasiče. Na místo za námi v krátkém sledu při-
jely výjezdové jednotky z Nového Hrozenkova, Halenkova, Velkých 
Karlovic a HZS Vsetín. Zásahem hasičů se podařilo uchránit rodinný 
dům a další majetek za 2 miliony korun. 

Pro Sdružení hasičů byl konec léta vyplněn ukončením soutěžní se-
zony letošního roku. Proběhl poslední závod mladých hasičů na 60 
metrů překážek jednotlivců v Hlinsku, kde se sjeli hasiči z celé České 
republiky. Největšího úspěch dosáhl v kategorii mladší Jan Gášek, 
který tuto kategorii suverénně vyhrál s velkým náskokem. Muži po-
kračovali soutěžemi v Beskydské lize, která bude pro nadcházející 
rok jejich hlavním cílem, kdy budou útočit na celkové vítězství. 

Po ukončení soutěží se všechny kategorie s chutí pustily do přípravy 
na příští sezonu, aby zvýšily svoji fyzickou zdatnost a splnily si svoje 
vytčené cíle. Až jaro ukáže, zda těžko na cvičišti se zúročí a přinese 
kýžené ovoce ve formě vítězství.

(Vlastimil Gášek)

Zásahy městských hasičů
Nejprve si dovoluji seznámit čtenáře Zpravodaje s činností naší 
výjezdové jednotky městského hasičského sboru, která do součas-
nosti zasahovala u jedenatřiceti zásahů, přičemž posledních pět 
událostí rozeberu podrobněji.

Ohořelá hospodářská přístavba rodinného domu v Novém Hrozenkově 
- zde zásah hasičů zabránil mnohem větším škodám

Vypáčení zablokovaných 
dveří automobilu po nehodě 

a vyproštění zraněného - i to je 
práce hasičů



7

Karolinský zpravodaj               www.karolinka.cz

Výzva občanům
Vážení občané, město získalo dotaci na tvorbu propagačních materiálů, jejichž součástí je i ohlédnutí do 
historie. Město disponuje řadou historických fotografi í, přesto vyzýváme všechny z Vás, kteří vlastníte za-
jímavé historické fotografi e, pohlednice, případně fi lmové záběry, aby jste umožnili jejich archivaci. Naše 
pracovnice informačního centra by zajistily kopie Vašich materiálů a v případě fi lmů bychom se dohodli na 
realizaci DVD kopií. 

Věříme, že i vy budete spokojeni s novými materiály, prezentujícími naše městečko.
(redakce)

                     Zveme Vás na

      cvičení Pavlíny Kopcové, 
které se koná každé 

pondělí a čtvrtek 
od 19 hod. v tělocvičně ZŠ Karolinka. 

Kontakt: 777 057 587

Valašsko - Horní  Vsacko
Aktivity sdružení Valašsko – Horní Vsacko jsou  
zaměřeny hlavně  na cestovní ruch v mikroregi-
onu. V následujícím článku bychom chtěli čtená-
řům v krátkosti přiblížit akce a projekty realizo-
vané v letošním roce.

Byly to především dny horské cyklistiky na Valašsku, oslavy stého 
výročí železniční trati Vsetín – Velké Karlovice, noční přejezd Javor-
níků a Vsetínských vrchů na horských kolech, podepsání smlouvy 
o partnerství a spolupráci s italským horským střediskem Sappada 
(podrobné jsme vás informovali ve Zpravodaji č. 3/08) a pokračo-
vání v realizaci projektu Cyklostezka Bečva. Během celého roku se 
Sdružení také spolupodílelo na organizování veletrhů cestovního 
ruchu, a to nejen v tuzemsku, se snahou co nejlépe prezentovat 
náš mikroregion a celé Valašsko. V květnu letošního roku byl ukon-
čen projekt Rozvojové partnerství v cestovním ruchu v oblasti 
Hornovsacka (fi nancovaným SROP a Zlínským krajem), který byl 
vlajkovou lodí rozvoje regionu.

Neustálá aktualizace webových stránek mikroregionu www.va-
lassko-hornivsacko.cz také hrála v průběhu roku významnou roli. 
Na těchto stránkách se podrobně dočtete o všech realizovaných 
a připravovaných projektech, najdete zde kalendář sportovních 
a kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho jiného.  

Máte-li zájem být zveřejněni na našich webových stránkách, případně 
máte-li nápad, jak by se dalo naše území oživit, či zatraktivnit, obraťte 
se na nás v kanceláři v budově Městského úřadu v Karolince nebo nás 
kontaktujte na adrese valassko-hornivsacko@seznam.cz.

Do nového roku 2009 chceme popřát obyvatelům města Karolinky 
vše nejlepší a budeme se těšit na spolupráci v příštím roce.

(z podkladů Sdružení VHV)
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Barevný podzim v přírodě pomalu vyklízí pozi-
ce, jen na větvích modřínů se ještě drží posled-
ní zbytky zlatožlutého jehličí. Krajina pomalu 
šedne. Ale naše základní škola rozhodně šedivá 
není. Posuďte sami, kolik má barev.

Letní prázdniny přinesly čilý ruch na školních chodbách. Aby děti 
přivítalo hezké a příjemné prostředí, byla dokončena celková re-
konstrukce zbývajících toalet a také předposlední etapa náhrady 
původního školního nábytku nábytkem moderním a zdravým 
v tom smyslu, že lavice a židle jsou výškově stavitelné. Vymalování 
učeben a nátěry poškozených tabulí už bereme jako samozřejmou 
nutnost.

1. září do naší školy nastoupilo 216 žáků do 10 tříd, prvňáčků ten-
tokrát jen 15. Řada z nich se zabydlila i v družině, kam je přihlášeno 
30 dětí. Našim žákům se věnuje 17 učitelů a jedna vychovatelka. Ve 
3., 4., 5., 8. a 9. ročníku se učí podle vzdělávacího programu Základ-
ní škola, v 1., 2., 6. a 7. třídě stanovuje náplň práce a její cíle školní 
vzdělávací program Škola pro život, vytvořený našimi učiteli. Nej-
větší změnou oproti uplynulému školnímu roku je mimořádně vel-
ký výběr volitelných předmětů v 7. -  9. ročníku. Jaká je tedy nabídka 
těchto předmětů. Počítejte se mnou - druhý cizí jazyk (němčina), 
konverzace v němčině i angličtině, práce na počítači, sportovní hry 
chlapců i dívek, domácnost… Ještě nikdy v osmadvacetileté historii 
úplné karolinské školy nebyl takový výběr.

Aby se ale žáci nevěnovali jen tomu, čemu musejí, vedeme je také 
ke zdravé soutěživosti. Ta je ostatně většině dětí vlastní. Jen trochu 
překonají počáteční pohodlnost, už mají za sebou první dílčí úspě-
chy. Školní kolo pěvecké soutěže Sedmihlásek nominovalo do okrs-
ku například Barborku Matyščákovou z páté třídy. Ta se konkurence 
na Hovězí nezalekla a vyzpívala si skvělé třetí místo. Druhým mís-
tem ve vybíjené se v okrskovém kole mohou pochlubit obě druž-
stva, která se zúčastnila, družstvo chlapců i tým děvčat. Fotbalisté 
už mají za sebou také několik podařených startů: V okrskovém kole 
halové kopané družstvo ve složení Ondřej Blinka, Lukáš Bolf, Jan 
Frňka, Jan Gášek, Jiří Heger, Vítězslav Jílek, Adam Kokáš a Martin Pa-
velka dokonce zvítězilo. Florbalisté letos začali daleko lépe než vlo-
ni a začínají bodovat v desátém ročníku regionální ligy starších žáků 
ve florbalu o pohár Sdružení  obcí  mikroregionu Vsetínsko. Svou 

Grand Prix zahájili také šachisté sbírající v minulosti četné úspěchy. 
Spolupráce s pány Hegerem (fotbal) a Bambuškem (šachy) je pro 
školu velmi přínosná.

Škola dbá na to, aby i budoucnost dětí po absolvování základního 
vzdělání byla úspěšná. Spolu s ostatními školami Zlínského kraje se 
žáci deváté třídy zapojili prostřednictvím testů společnosti SCIO do 
programu Optimalizace přijímacího řízení (z matematiky, českého 
jazyka a obecných studijních předpokladů). Zejména v českém ja-
zyce dosáhlo několik žáků výborného výsledku a předčilo až 90% 
vrstevníků. Než na zkoušky vyrazí, dostali nejstarší žáci možnost 
zorientovat se v nabídce škol na veletrhu středních škol v září ve 
Zlíně a veletrhu vzdělávání v listopadu ve Vsetíně. Sedmá třída si 
vyzkoušela na celodenní akci připravené profesionálními pracovní-
ky Alceda Vsetín zážitkovou pedagogiku v semetínské hájence. Tra-
dičně s dětmi jezdíme do divadla. V říjnu viděly ve Zlíně 4. a 5. třída 
představení Sandokan a 1., 2. a 3. třídu přímo nadchla Opice Žofka.
Zajímavý pohled na geograficky poutavá místa přináší každoročně 
do školy cestovatel Mgr. Ludvík Schmidt. Beseda doplněná diapozi-
tivy názorně přeměnila svět poněkud fádních školních map v exo-
tickou a občas i napínavou podívanou. Tentokrát to bylo o Patago-
nii. 

S koncem listopadu se začíná pracovat na výtvarném ztvárnění 
předvánočních a vánočních zvyklostí a obyčejů. Přijďte se podívat, 
na chodbách už visí zajímavé portréty čertů, v rodinné výchově 
vznikají adventní kalendáře. A pokud chodíte do školy pro obědy, 
určitě znáte obměňované výstavky výtvarných projevů dětí ze spo-
jovací chodby. Je na co se dívat.

Nepříliš chvály ale mám pro chování několika jednotlivců, kteří pes-
trou školní paletu špiní nevhodným chováním na veřejnosti. Pre-
zentují se vandalismem, zanecháváním nepořádku, kouřením a pi-
tím alkoholu, kterému podléhají i děvčata, krádežemi, vulgaritami 
či rvačkami a netolerancí. Je však i na rodičích, aby vytvořili svým 
dětem pěkné a podnětné domácí prostředí. I jejich školní výsledky 
se jistě zlepší.

Také ve škole s nemorálním chováním některých žáků bojujeme. 
Nepomohou-li nám však rodiče, bude to marný boj. Společně ho 
určitě zvládneme lépe. A děti, o něž nám přece právě jde, budou 
i do školy chodit raději.

(Mgr. Petr Šrámek, ředitel ZŠ Karolinka)

Barevný podzim v naší škole

Opravdu nádherní čerti v provedení žákyň sedmé třídy, 
Kristýny Orságové a Kamily Stratilové

Vyhlášení vítězů školního kola soutěže Sedmihlásek, 
kategorie 5. třídy - zleva Tomáš Jochec, třetí místo, 

Veronika Pavlátová, druhé místo a vítězka, Barbora Matyščáková
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Stanovničtí hasiči v Brně 
V sobotu 29. září 2008 v brzkých 
ranních hodinách se vydala výprava 
stanovnických hasičů pod vedením 
velitele Miloslava Orsága a trenéra 
Josefa Řepky směrem na Brno. Cílem 
cesty byla účast členů JSDH na 2. roč-
níku memoriálu Josefa Hladila v sou-
těži TFA pod názvem Nejtvrdší hasič 
přežívá.

První zastávka stařičké AVIE 31 byla naplánována 
v obci Troubsko v penzionu Na Veselce, kde pro nás 
majitel penzionu Dušan Vjater (chalupář ze Skaličí) 
připravil vydatnou snídani.  Po snídani byl napláno-
vaný trénink v okolí Velké ceny, kterého se zúčastnili 
Josef Orság, Stanislav Orság, Miroslav Řepka a Josef 
Koňařík. Po tréninku trenér Řepka nominoval bratry 
Orságovy do soutěže TFA o nejtvrdšího hasiče. Po 
krátké rekonvalescenci následoval oběd a odjezd 
na místo konání soutěže. Pořadatelé letos připravili 
velmi náročný závod. Závodník musel v zásahovém 
obleku, rukavicích, opasku a v dýchacím přístroji, 
což samo o sobě přidává k váze hasiče samotného 
asi 15 kg, plnit sedm nelítostných disciplín, které na 
sebe bezprostředně navazovaly. V startovním poli s jedenačtyřiceti soutěžícími se reprezentanti JSDH Karolinka – Stanovnice neztratili. Ve 
své kategorii se Stanislav Orság umístil na šestém a jeho bratr Josef na místě dvanáctém. Všem účastníkům děkujeme za vzornou repre-
zentaci.

A na závěr:  SDH Karolinka – Stanovnice přeje všem příjemné prožití vánočních svátků.

(SDH Karolinka – Stanovnice)

Družstvo stanovnických hasičů po soutěži v Brně - Obřanech

Raťkovský šenk 

zve všechny zájemce 

na akci Speciality 

z čerstvého chlazeného 

lososa, konanou ve dnech 

12. až 14. prosince
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Tříkrálová sbírka
Vážení přátelé, blíží se konec 
roku a s ním vrcholí i přípra-
vy na Tříkrálovou sbírku (TS) 
2009, která se v tomto roce 
koná v naší oblasti již pode-
sáté. 

Vůbec se mi nechce věřit, že je to už tak dáv-
no, co k vám domů přišli poprvé koledníci 
s pokladničkou a s přáním do nového roku. 
Když se ale podívám zpět na to, co se za vy-
brané fi nanční prostředky koupilo, kdo z nich 
měl užitek a jak se s nimi podařilo zrekonstru-
ovat dva domy, už mi to vůbec na tak dlouhou 
dobu nepřipadá.
Pro lepší představivost  vás v krátkosti sezná-
mím s průběhem rozdělování vybrané částky. 
Po sečtení částek z jednotlivých pokladniček 
na obecních úřadech se ihned odešle částka na ústředí Charity České republiky. Po ukončení sbírky se fi nanční prostředky rozdělí a to tak, 
že 5 % zůstane na režie TS na ústředí, 65 % je určeno pro projekty charity, kde sbírka proběhla a zbytek na humanitární pomoc a velké pro-
jekty Charity České republiky. V naší arcidiecézi se Charity dohodly na tom, že ještě z 65 % bude 7 % vyčleněno na pomoc charitám v krizi 
a také na pomoc lidem, které zasáhlo neštěstí, např. požár, povodeň apod. 
Za těch deset let se už snad dostalo na každou charitu v naší Olomoucké arcidiecézi. I my jsme využili pomoc v roce 2006, kdy při předání 
státní pečovatelské služby nám chyběl v rozpočtu milion korun. V průběhu roku se nám pak podařilo velkou část získat z různých zdrojů 
a jedním z nich bylo i 200 000,- korun z nouzového fondu. Z tohoto důvodu pak přichází zpět do místní charity 58 % fi nancí. 
V prvních letech byly částky vrácené do Charity Nový Hrozenkov použity jako jeden z fi nančních zdrojů na budování Domu pokojného 
stáří v Novém Hrozenkově. Rekonstrukce započala v závěru roku 2001 a v současné době je již pět let v provozu. Náklady na rekonstrukci 
činily jedenáct milionů korun.
Jak jsem již uvedla v roce 2006 pomohla TS při překonání tíživé fi nanční situace. Finanční prostředky z let 2007 a 2008 byly použity, a to skoro 
půl milionu, na rekonstrukci Víceúčelového charitního domu. Rekonstrukce začala v červenci loňského roku a byla ukončena letos v letních 
měsících. Celkové náklady dosáhly skoro 9,5 milionu korun. Slavnostní otevření proběhlo 26. září. V současné době již naplno jede provoz, jak 
Denního stacionáře pro seniory pro 18 zájemců z řad seniorů, tak také pobytové odlehčovací služby pro 6 klientů. Tak jako „domeček“ v Hro-
zenkově, tak také Víceúčelový charitní dům v Halenkově je určen pro obyvatele sedmi vesnic od Hovězí po Velké Karlovice včetně. 
Za Vaši fi nanční pomoc v průběhu devíti let Vám chci ze srdce poděkovat. Dává nám to sílu pokračovat dál, i přesto, že situace v sociálních 
službách není stále růžová. Přesto naše organizace v letošním roce pomohla při službách skoro 300 potřebným jak v domácím prostředí, 
tak i na domech, s pomocí skoro 50 pracovníků. Dovolte, abych i jim vyjádřila svůj dík.
A ještě náš záměr s výtěžkem sbírky v příštím roce. Velká zahrada v okolí domu na Halenkově a plot, který se rozpadá bude potřebovat 
větší investici. Zbývající částku pak chceme použít na rozšíření vybavení kompenzačními pomůckami, jako jsou např. polohovací postele, 
kterých máme v současné době zapůjčených v terénu kolem čtyřiceti, ale stále tento počet nestačí. 
Závěrem Vám chci popřát krásné Vánoce a především hodně zdraví v novém roce 2009.
Pro vaši informaci ještě uvádím částky, které byly Tříkrálovými sbírkami získány v minulých letech: rok 2000 – 115 406,- korun, 2001 – 
162 942,60 korun, 2002 – 221 790,- korun, 2003 – 313 123, 80 korun, 2004 – 322 947,50 korun, 2005 – 418 729,50 korun, 2006 – 377 198,50 
korun, 2007 – 431 277,20 korun a letos 440 200,- korun.

(Za Charitu Nový Hrozenkov ing. Danuše Martinková, ředitelka)

Po sečtení částek z jednotlivých pokladniček 

Naše zpravodaje a dopisovatele upozorňujeme, 
že uzávěrka příštího čísla je 27. března 2009.
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Ze života mateřské školy
Září letošního roku bylo důležitým životním 
mezníkem pro šestnáct dětí, které v tuto dobu 
začaly navštěvovat místní mateřskou školu. Tady 
poznaly nové prostory, spoustu hraček a hlavně 
mnoho nových kamarádů, se kterými se naučily 
trávit hodně společného času.

Ve stručnosti bychom chtěli připomenout akce, které se dosud 
v naší škole odehrály a také co nás čeká v době nejbližší.

Počátkem října se uskutečnily Zpívánky s písničkami a pohybovými 
cviky, 8. října jsme navštívili místní základní uměleckou školu, kde 
bylo pro děti připraveno pásmo vystoupení formou her s odměnou. 
Počátkem listopadu se v mateřské škole konala soutěž Sedmihlá-
sek, kdy všechny zúčastněné děti byly oceněny a výherkyně pak 
absolvovaly okresní kolo, které se konalo v Hovězí. Tady patří velká 
gratulace Danielce Uramové za třetí a Kristýnce Pecháčkové za páté 
místo. Začátkem prosince proběhlo ve školce divadelní představení 
Čekání na Ježíška a 4. prosince setkání s Mikulášem, kdy se o pro-
gram s nadílkou pro děti postaralo divadlo Maringotka ve spoluprá-
ci s mateřskou školou.

Teď už se všechny děti těší na 18. prosinec, kdy proběhne vánoční 
besídka s rodiči. Dále budou děti vyrábět ozdoby, společně zdobit 
stromeček a těšit se z nových dárků pod ním. V rámci tvořivých čin-
ností budou děti kamarádům zhotovovat vánoční přáníčka.

Pokud budou příznivé sněhové podmínky, plánuje škola výlet do 
Velkých Karlovic, spojený se zimními radovánkami, sjížděním svahů 
a pořádáním různých zimních soutěží.

(Veronika Mužíková, učitelka MŠ)

Nový skatepark 
v Karolince
Dostali jste do rukou další karolinský zpravodaj, 
do kterého od dnešního dne budeme nejspíš čás-
tečně přispívat i my, osoby z občanského sdruže-
ní Kerolajna, o.s., působícího ve městě, a zabýva-
jícím se rozvíjením sportovních možností v naší 
obci.

Rád bych vám, občanům města, přiblížil pár detailů ohledně stavby 
skateparku na Marečkově, na prostorech po bývalé pile. Skateparky 
v poslední době rostou po republice jako houby po dešti a lidí, kte-
ří se tomuto druhu sportu věnují pořád přibývá a přibývá. Někteří 
vydrží, někteří ne, ale pořád se řady „skejťáků“ či „bikerů“ udržují 
a rozšiřují. Pokusů o zbudování prostor bylo mnoho, avšak až díky 
vstřícnosti města se podařilo umístit se na již zmíněný Marečkov.

Našim prvním cílem bylo zajistit lokaci, která bude blízko centra 
a která bude mít nejmenší počet rodinných domků v okolí. Tohle 
místo se nám podařilo získat za podpory vedení města na území 
bývalé pily na Marečkově. Město nám také vyšlo vstříc s úpravou 
povrchu stávajícího betonového podkladu, a to v podobě položení 
nového asfaltového povrhu. Tato akce proběhla v polovině letošní-
ho roku, konkrétně 3. června.

Druhým cílem bylo položit soustavu překážek a dotvořit neméně 
důležitý vzhled skateparku, jako například lavičky na sezení, odpad-
kové koše apod.

Momentálně je sportoviště skoro hotové. Asfalt položen, oplocení 
kolem postaveno a překážky umístěny. Je jen škoda, že se nepo-
dařilo dotvořit čtvrtou překážku, ale jen tři. Aktuálním cílem je od-
hlučnění parku, kdy bychom byli rádi, aby proběhlo co nejdřív. Než 
k tomuto ale dojde, rád bych požádal občany z okolních obydlí o tr-
pělivost a shovívavost v otázkách hluku a ostatních aspektů parku. 
Skatepark bude mít svou otevírací dobu a bude na něj dohlíženo 
jak policií ČR, tak i členy sdružení hlavně proto, aby tato doba byla 
dodržována.

Na závěr bych rád poděkoval všem zúčastněným za pomoc při bu-
dování skateparku, zejména Městu Karolinka a klukům z Foshny, 
a upozornil také na naše webové stránky www.kerolajna.com, kde 
naleznete mnohem více informací, a to jak o sdružení Kerolajna, o.s., 
tak i o samotném skateparku a dalších připravovaných projektech.

(Jakub Rybka)

Děti z mateřské školy ve svém oblíbeném 
areálu na zahradě (ilustrační foto redakce)
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Aerobik maraton 2008
V sobotu 29. listopadu sálem Valašského národ-
ního divadla v Karolince opět zněly strhující ryt-
my a tempo aerobiku. Pod hlavičkou Tělocvičné 
jednoty Sokol Karolinka zde Dagmar Tylčerová 
a Alexandra Šinkmajerová pořádaly již sedmý 
ročník Aerobik maratonu. 

Zájem dětí v doprovodu všech rodinných příslušníků a obřích mas-
kotů i dospělých dívek, žen i mužů, holdujícím tomuto krásnému 
sportu, nás opět překvapil. Do soutěže se přihlásilo 72 dívenek do 
třinácti let, z nichž nejmladší závodnicí byla teprve tříletá Terez-
ka Dvořáková z Brna. Popřát mnoho úspěchů jim přišel i starosta 
města Tomáš Hořelica.  Hlavního čtyřhodinového a skutečně veli-
ce fyzicky náročného maratonu se zúčastnilo třiatřicet soutěžících 
všech věkových skupin. Chtěla bych podotknout, že opravdu špič-
koví instruktoři klasického a tanečního aerobiku - Renata Sedláková 
z Brna, Lucie Čadanová z Ostravy, Kateřina Žilková z Valašského Me-
ziříčí a oblíbený skvělý instruktor Tomáš Vlček z Ostravy, žijící v Pra-
ze, do naší obce přilákali příznivce aerobiku z celé Moravy. Takže 
nejen z okolních obcí, ale také ze Vsetína, Slavičína, Valašských Klo-
bouk, Vizovic, Valašského Meziříčí, Rožnova pod Radhoštěm, ale též 
až z Ostravy a Brna. Z dětí si přišly změřit své síly pouze dvě díven-
ky z Karolinky, a to Simona Přibylová a Adéla Havlišová, čímž  nám 
opravdu udělaly radost a naopak nezájem místních o tento sport 
a celou akci nás skutečně velice mrzí.

Osmičlenná porota ve složení instruktorek Daniely Melicherové, 
Jany Kalačové, Vlasty Černochové, Alexandry Šinkmajerové, dále 
Dagmar Tylčerové, Gabriely Zubíkové, Vlastimila Zubíka a ing. Mar-
tina Klímy, měla opravdu nelehký úkol, protože všichni soutěžící 
předvedli  naprosto strhující výkony.

V kategorii do osmi let získala prvenství Aneta Strnadelová z Kel-
če, na druhém a třetím místě se umístily Míša Chudějová z Rožno-
va pod Radhoštěm a Romana Stašová, také z Kelče.  Juniorky do 
třinácti let bylo opravdu velmi obtížné hodnotit, protože naprosto 
všechny jsou v tomto sportu již na vysoké úrovni. Prvenství mezi 
dvaačtyřiceti dívkami získala Andrea Pitrunová z Kelče, druhá byla 
Daniela Králová z Ostravy a třetí Jana Plesníková, také z Kelče.

V hlavní kategorii získala naprosté prvenství Monika Vostárková 
z Rožnova pod Radhoštěm. Druhé místo obsadila Monika Cihlářo-
vá také z Rožnova a třetí příčka patřila Jitce Kundrátové z Loučky. 
Porotu letos velice překvapil pan doktor Karel Zvěřina, který svou 

velkou pílí a skutečně špičkovou kondicí dosáhl téměř na pomyslné 
příčky vítězů.

Příjemnou atmosféru celého  soutěžního dne dotvářel také sál Va-
lašského národního divadla a samozřejmě Marie Chovanečková, 
která se po celý den starala o pohodlí všech přítomných. Za to jí 
patří samozřejmě náš veliký dík.

Rostoucí zájem o naši soutěž a radost, kterou vidíme v očích pře-
devším dětí, je pro nás odměnou za náročnou práci a vynaložený 
čas, který nás uspořádání této akce stojí. Ale ta by se nemohla konat 
bez podpory mnoha sponzorů, kterým tímto mnohokrát děkujeme. 
Jednalo se především o společnosti Union road s.r.o.,  Pilu MSK a.s. 
Velké Karlovice, Elektro Burda v Karolince, lékárnu PharmDr. Hany 
Ptáčkové v Karolince, Nehtové studio Gabriely Zubíkové Vsetín, 
Dagmar Tylčerovou, provozovnu Helena Glass v Karolince, Karla 
Zvěřinu, Mlékárnu Valašské Mezříčí spol s.r.o., společnost Jacobs 
Kraft Valašské Meziříčí, ale také město Karolinka, kteří nám poskytli 
finanční a věcné dary, bez nichž bychom tuto akci nemohly uspořá-
dat. Zvláštní poděkování patří Jiřímu Bučkovi, který zajistil dokonalé 
ozvučení.

Pokud bude zájem dětí i v příštím roce stejně veliký, otevřeme prav-
děpodobně ještě jednu kategorii a bude tedy nutné sehnat více 
sponzorů. Dětem také můžeme nabídnout ne tak hodnotné ceny 
jako dosud, ale to by jistě nemělo být překážkou.

Jsem si jistá,  že se touto akcí  i naše město zapsalo do povědomí 
všech přítomných a dnes se vracejí a jezdí do naší lokality nejen jako 
pravidelní účastníci naší akce, ale také soukromě, jako turisté.  

Stejně tak jsem přesvědčena, že Aerobik maraton přispívá k dob-
rému zvuku jména našeho města a aktivnímu rozvoji turistického 
ruchu i mimo hlavní sezónu, což je pro naši oblast tolik potřebné 
a žádané. 

Už dnes se těším na příští, osmý ročník, na setkání s milými lidmi 
a den plný aerobiku. Přála bych si, aby i místní občané objevili kouz-
lo této akce, odkud nikdo neodchází poražen, ale vždy s úsměvem, 
dobrou náladou a plný příjemných zážitků.

(Alexandra Šinkmajerová, 
náčelnice jednoty a spolupořadatelka)

Vítězky hlavní kategorie maratonu - zleva Monika Vostárková, Monika Cihlářová, 
Jitka Kundrátová, Michaela Králová a Kateřina Žilková, vzadu porota a instruktoři

V kterékoliv kategorii předváděly účastnice Aerobic maratonu skutečně perfektní 
podívanou - naš snímek je ze soutěže těch nejmladších
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Znění tohoto titulku jsem si s laskavým svolením 
vypůjčil z webových stránek o Jirkovi, kde jsou 
mimo jiné vyzdvihovány jeho stabilní sportovní 
výsledky posledních několika let.

Já sám jako kronikář obce, později města, jsem se s tímto jménem 
setkával celkem pravidelně každým rokem v závislosti na tom, ko-
likrát Jiří Orság překonal sám sebe a potažmo nějaký ten český re-
kord. Omlouvám se všem zasvěceným, nejsem sportovní redaktor 
a už vůbec málo orientovaný v terminologii vzpírání. Přesto mě 
tento mladý muž, vlastně junior nutí k velkému obdivu a úctě před 
úžasnou píli, vůli a skromnosti být tím nejlepším.
Jiříka k tomuto sportu přivedl jeho tatínek Josef Orság – Jurovský, 
který se o vzpírání zajímal a docházel do oddílu v Novém Hrozen-
kově, jemuž dal vzniknout jiný Orság – Vranecký, který byl svého 
času našim známým reprezentantem ve vzpírání. Jirkovi bylo tehdy 
pouhých jedenáct let. Ucítil onu charakteristickou vůni železného 
náčiní, potu a atmosféry kamarádství, umocněnou chlapským vyjá-
dřením soutěživosti a už jej neopustil. Kupodivu na rozdíl od jiného 
siláka a bájného hrdiny dětí, Pepka námořníka, nejedl špenát, pří-
mo jej nesnášel. V té době zaznamenal své první úspěchy mezi žáky 
a jeho jméno se postupně čím dál víc dostávalo do povědomí celé 
sportovní veřejnosti. Vypočítávat jeho jednotlivé špičkové výkony 
by bylo na samostatnou knihu. Dá se shrnout, že v podstatě kaž-
dá soutěž byla pro Jirku výzvou k tomu, aby posunul hranici svých 
možností  a nastavil laťku ostatním. České rekordy lámal doslova 
každoročně. A tak šel čas a Jiří Orság sbíral pravidelně vavříny ve 
vyšších váhových a věkových kategoriích, než na jaké svým sku-
tečným věkem dosahoval. Také nadešla doba rozhodnout se, čím 
být a získané zkušenosti ze sportu zúročit. Jirka neváhal ani chvilku: 
„Budu policajtem“. Snad jej k tomu vedla i další legenda a odvěká 
touha dětí být spravedlivým, silným a pomáhat. Zkrátka být oním 
„najpevnějším chlapem z pod vršků Javorníka“, kam jako Stanovni-
čan patří, kam se  hrdě hlásí, kde má své nezastupitelné rodinné zá-
zemí v tatínkovi a mamince, sourozencích a v rodném hospodářství 
a které má upřímně rád. Při studiu střední policejní školy v Holešo-

vě, kde rovněž dosahuje pěkných studijních výsledků, se nepřestává 
věnovat svému vyvolenému sportu. A tak nahlédněme na webové 
stránky a alespoň stručně se seznamme s výsledky Jirkova snažení 
posledních dvou let. Havířov, 11. říjen 2008 - v trhu výkonem 165 kg 
a ve dvojboji 375 kg znamená české rekordy juniorů do 20 let, a to 
bojoval ve druhém kole 1. ligy mužů. Nominace na ME juniorů do 
20 let, hodnocení MS juniorů do 20 let: Jiří Orság 7. místo celkově, 
dal v trhu 155, 159 a 163 kg – nový juniorský rekord ČR  a v nadhozu 
opět bez zaváhání 192, 197 a 202 kg, se kterými obsadil 5. místo. 
„Gratulujeme k osobním rekordům Jiřího Orsága“. Reprezentačním 
trenérem Jirky je Miroslav Vrbka. Rok 2007 hodnocení juniorů: „Nej-
výše se prosadil Jiří Orság, který už obsazuje bronzovou příčku a na 
postup má ještě dva roky“. A tak bychom mohli pokračovat. Jirka je 
úspěšný student, reprezentant, kamarád, ale také vděčný syn, který 
ví za co a jak poděkovat svým blízkým. Tož ať jsi Jirko tím „najpev-
nějším chlapem z pod vršků Javorníka“ . Těšíme se na tvé další úspě-
chy a za dosažené  ti moc děkujeme.

(Libor Křenek)

Jiří Orság 
NEJVĚTŠÍ TALENT POSLEDNÍCH LET

Jiří Orság v akci při jednom ze svých úspěšných vzpěračských pokusů

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních 
svátků a všechno nejlepší do nového roku. 

Zároveň děkujeme za důvěru a přízeň 
v roce 2008. 

Kolektiv lékárny v Karolince 

Jiří Orság v akci při jednom ze svých úspěšných vzpěračských pokusů
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Karolinský hřebec je nejlepší
Málokdo z čtenářů asi ví, že dvojice Jiří Orság a jeho plemenný hřebec Gentle Dun It King z Ranče Na 
Paluchu již několik let úspěšně reprezentuje Karolinku nejen na domácích, ale i zahraničních  kol-
bištích.

Čtyřletý hřebec je z plemene American 
paint horse (v doslovném překladu ma-
lovaný kůň), zbarvení chestnut tobiano, 
neboli tmavě rezavý strakáč a jeho ma-
jitelem je Jiří Orság, který jej i předvádí. 
Hřebec má mimořádně dobrý původ po 
otci, kterým byl hřebec Pure Dun It Power, 
pocházející z velmi uznávané linie předků 
Hollywood Dun It a Doc Olena. Tito hřeb-
ci jsou zapsáni jako legendy v síni slávy 
ve Spojených státech amerických. Gentle 
Dun It King má na svém kontě již něko-
lik významných sportovních úspěchů. Je 
držitelem titulu Reserve Champion Paint 
Horse hřebců, kdy se v této disciplíně 
jedná o posouzení exteriéru koně, a dále 
je držitelem titulu All Alround Champion 
Paint Horse Show 2007, což je ocenění 
pro koně, který při dvoudenní show ba-
revných koní podává nejlepší a nejvyrov-
nanější výkony ze všech. Tady Gentle Dun 
It King vytvořil v disciplíně Trail (absolvo-
vání překážkové stezky) rekordní skóre 
75 bodů. 

V letošním roce se hřebec převážně věnoval chovatelským povinnostem. Přesto jej koncem léta čekala obhajoba získaných titulů. 6. září letoš-
ního roku se dvojice zúčastnila první Slovenské Paint Horse Show v hřebčíně Motěšice. Kromě domácích účastníků přijel i výkvět paintů z celé 
České republiky. Nekorunovaným králem show s největším počtem vítězství a umístění se stal náš hřebec, který zvítězil v disciplíně Halter (po-
souzení celkového vzhledu) čtyřletých a starších hřebců, stal se Reserve Champion Stallion regular open 2008 v Slovenské republice, zvítězil 
v Trail Open (se skóre 73,5 bodů), a Western Pleasure Junior (v této disciplíně se posuzuje především pohyb koně). Druhé místo pak obsadil 
v Reining Open (absolvování předepsaných prvků) a páté místo ve třídě Color Class (hodnocení barevnosti).

Druhý zářijový víkend patřil barevným koním v Horce nad Moravou u Olomouce, 
kde se konala tradiční show tohoto amerického plemene koní. Posoudit exteriér, 
barevnost a pracovitost koní přijel v branži významný předák rozhodčích, Kana-
ďan Joe Carter z Ontaria, který svým bedlivým okem sledoval dvoudenní zápolení 
nejlepších paintů z celé České republiky a Slovenska. Zástupci z Ranče Na Paluchu 
zde pochopitelně nemohli chybět. 

Závodů se zúčastnilo více než šedesát dobře připravených koní a konkurence 
byla ještě silnější než na Slovensku. Dvojice z Karolinky startovala celkem v osmi 
disciplínách a ve všech se umístila. V sobotu se začínalo posuzováním exteriéru 
a barevnosti. Hřebec se kanadskému rozhodčímu velmi líbil, a proto v kategoriích 
Color Class a Halter open získal druhá místa, v Halter Amateur zvítězil a získal titul 
Grand Champion dvouletých a starších hřebců. Následovaly jezdecké disciplíny 
a naše dvojice opět kralovala. Ve své nejsilnější disciplíně Trail Open zvítězila se 
ziskem 72,5 bodů a v Trail Amateur byla druhá o pouhého půl bodu. Dále násle-
dovala olympijská disciplína Reining, kde ve třídě Amateur obsadila nečekané třetí místo a v třídě Open skončila na pátém místě. 

Díky skvělým výsledkům Jiří Orság se svým hřebcem uvažuje o reprezentaci České republiky na mistrovství Evropy, které se bude konat na 
podzim roku 2009 v Německém Kreuthu. Zcela určitě mu všichni budeme držet palce.

Pokud by čtenáři měli zájem dozvědět se další podrobností o Ranči Na Paluchu, mohou 
navštívit internetové stránky www.rancnapaluchu.estranky.cz.

(Jiří Orság a redakce)

Dekorování vítězů v Horce nad 
Moravou - zleva Gentle Dun It King, 
Jiří Orság, předák Ranče Na Paluchu 
Renata Křenková a miláček ranče, 
fenka Beary

Absolvování stezky s různými překážkami, v tomto 
případě můstku, to je Trail open

Absolvování stezky s různými překážkami, v tomto 
případě můstku, to je Trail open

Dekorování vítězů v Horce nad 
Moravou - zleva Gentle Dun It King, 
Jiří Orság, předák Ranče Na Paluchu 
Renata Křenková a miláček ranče, 
fenka Beary
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Bilancování 
mladých 
fotbalistů
Náš klub vždy kladl důraz na výchovu mládeže, 
což se projevuje v pravidelné účasti našich mlá-
dežnických družstev v krajských soutěžích. Dlou-
hodobě lepší bilancí se na úrovni okresu může 
pochlubit pouze Vsetín, Valašské Meziříčí a Rož-
nov pod Radhoštěm.

V posledních letech jsme ovšem 
byli nuceni trochu ustoupit ze 
slávy v dorostenecké kategorii, 
kdy dlouhodobý nedostatek hrá-
čů vedl až k sestupu z krajského 
přeboru do krajské soutěže. Také 
v žákovské kategorii došlo k ur-
čité stagnaci. Proto se klub roz-
hodl posílit mládežnický úsek 
návratem trenéra Vrážela od do-
spělých k mládeži. Rozhodli jsme 
se klást větší důraz na materiální 

zabezpečení, když do žáků jsme investovali za poslední rok přes 
padesát tisíc korun ve formě vybavení mužstev teplákovými sou-
pravami, šusťákovými bundami, míči a tréninkovými pomůckami. 
V tomto trendu chceme dále pokračovat. K oživení zájmu mláde-
že by měla sloužit i nově obnovená tradice letních mládežnických 
turnajů, když po letošním úspěšném ročníku, kterého se zúčastnila 
i například Sigma Olomouc, bychom chtěli turnaji příští rok dodat 
i punc mezinárodní.

Již v loňském ročníku došlo k určité stabilizaci mužstva dorostu, 
když k mužstvu přišel jako trenér Štěpán Králík spolu s Daliborem 
Kučerou. Ti postupně zavedli do mužstva řád a pořádek, což se pro-
jevilo ve zvýšené tréninkové morálce a následně ve výsledcích v le-
tošní sezóně, když mužstvo na podzim pouze jednou prohrálo a 2x 
remizovalo a vede tabulku krajské soutěže.

V žákovské kategorii náš klub v letošním soutěžním ročníku pro-
vozuje dokonce hned čtyři žákovská mužstva. A mužstva starších 
a mladších žáků hrají společně krajskou soutěž, když starší žáci svoji 
soutěž vedou zcela suverénně, když z jedenácti utkání ztratili body 
pouze za jedinou remizu. Jedenáctibodový náskok před jarními boji 
nás opravňuje jednoznačně myslet na postup do krajského přebo-
ru, což by byl na naší úrovni mimořádný úspěch. Ani mladší žáci se 
v této kategorii neztratili, když jsou v polovině soutěže na čtvrtém 
místě. 

Od letošního léta jsme založili i B mužstva mladších a starších žáků, 
která hrají okresní soutěže. Tato mužstva mají sloužit jako přípra-
va mladších hráčů pro žákovská A mužstva a zachování co největší 
masovosti, když má takto prakticky možnost si zahrát každý, kdo 
o to projeví zájem. Jediným kritériem je dobrá tréninková morálka 
a dobré chování.

To vše by ale nebylo možno uskutečnit bez  obětavosti trenérů, kteří 
svoji činnost vykonávají za minimální fi nanční odměny. Pro malou 
představu o obětavé činnosti trenérů uvedeme pár čísel za podzim 
2008: 

Dorost (15 - 18 let) - 15 hráčů, 24 tréninkových jednotek,  13 mis-
trovských zápasů.

starší žáci A + B (13 - 14let) - 20 hráčů, 52 tréninkových jednotek, 
1x týdenní soustředění v rámci vlastní dovolené , 19 mistrovských 
zápasů, 4 přípravné,

mladší žáci A + B (11 - 12let) - 25 hráčů, 60 tréninkových jednotek, 
1x týdenní soustředění v rámci vlastní dovolené , 19 mistrovských 
zápasů, 4 přípravné,

přípravka A + B (8 - 10 let) - 30 hráčů, 40 tréninkových jednotek, 20 
mistrovských utkání.

Z toho vyplývá, že se o zhruba 60 hráčů ve věku 8 - 18 let staralo 
sedm trenérů.  Každý z nich tomu věnoval i na úkor rodiny od 150 
do 300 hodin jen za podzim letošního roku. A to není zahrnut čas 
ani peníze, které musí trenér věnovat své přípravě na trénink, zápas, 
organizačním záležitostem atd. Proto není divu, že se do této čin-
nosti jen tak každý nehrne. Ale přesto lze slyšet mnoho kritiků, kteří 
vědí, jak by šlo to či ono udělat lépe nebo úplně jinak.

Pro úplnost přehled mládežnických družstev FC VKK:

Dorostence trénují Štěpán Králík a Dalibor Kučera ml., hrají na hřišti 
v Karolince. Starší žáky A (13 - 14 let) trénuje Jaroslav Heger, vedou-
cím mužstva je Karel Kalus, hrají ve Velkých Karlovicích, ale trénují 
v Karolince 2 x týdně. Starší žáky B trénuje Josef Vrážel, vedoucím je 
Bořek Randuch, hrají na hřišti v Novém Hrozenkově. Trénink je 2 x týd-
ně a mužstvo je tvořeno hráči z Nového Hrozenkova, Halenkova (ten 
nepřihlásil starší žáky) a náhradníky z mužstva A. Žáky mladší A tré-
nuje Josef Vrážel, vedoucím je Karel Kalus, hrají na hřišti ve Velkých 
Karlovicích a trénink je 3 x týdně. Žáky B trénuje rovněž Josef Vrážel, 
hrají v Karolince a trénují společně s žáky A. Přípravku A trénuje Milan 
Janík, vedoucím je Jiří Gajdoš, hřiště Velké Karlovice. Toto družstvo 
tvoří děti z Velkých Karlovic. A konečně přípravka B, trenér Lubomír 
Škrobák a hřiště Karolinka. Toto družstvo tvoří děti z Karolinky.

(Josef  Vrážel )

Dorostenci fotbalového klubu FC Velké Karlovice - Karolinka
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Šachistům 
začal nový ročník
V novém ročníku šachových soutěží 2008/2009 hraje 
A družstvo regionální přebor Vsetín, kterého se účastní 
devět družstev. V prvním kole mělo volný los a ve druhém 
kole prohrálo s Lužnou se skóre 3:5. 

Od začátku soutěže se projevuje velké oslabení hráčského kádru, 
když zemřel dlouholetý výborný hráč Josef Mužík. Šachový oddíl 
tímto vzdává čest jeho památce.

Družstvo B hraje regionální přebor Vsetín, v němž startuje celkem 
dvanáct družstev. V prvním kole porazilo družstvo Vidče B 3,5 : 1,5 
bodu a ve druhém kole na půdě Ústí zvítězilo rovněž 3,5 : 1,5. V tom-
to družstvu si vede velmi dobře starší žák Štěpán Morávek a nejstarší 
člen šachového oddílu Eda Šustek, když oba mají plný počet bodů. 
Dále byl zahájen 2. ročník Grand Prix školní mládeže v šachu regi-
onu Vsetín. Jako první se uskutečnil turnaj čtyřčlenných družstev. 
V turnaji mladších žáků hraje sedm družstev, v tomto turnaji nemá 
Karolinka zastoupení. Tímto bych chtěl apelovat na mladé šachis-
ty, kteří mají zájem o šachy, aby se přihlásili ve škole do šachového 
kroužku. Mohou se přihlásit u ředitele základní školy nebo jeho zá-
stupce, a to předáním přihlášky, kterou najdou v dnešním Zpravo-
daji. Těšíme se na spolupráci s mladými šachisty. 

V turnaji starších žáků má Karolinka jedno družstvo. Zde se utkává nad 
černobílými políčky celkem čtrnáct družstev systémem každý s kaž-
dým. Po odehrání čtyř kol je Karolinka na pátém místě. Turnaj bude 
pokračovat na Vsetíně a zakončení bude opět jako v loni v Karolince.

V novém roce přejeme šachistům hodně osobních i šachových 
úspěchů.

(Vladislav Bambušek)

Jakub Pekař, jeden z účastníků GP družstev mládeže v akci

Přihláška do šachového kroužku

Jméno a příjmení :

Datum narození    : 

Třída  :

Podpis rodičů :

Český výrobce oken s patnáctiletou 
tradicí fi rma VPO Protivanov a.s. 
oznamuje otevření zakázkové 
kanceláře v Rožnově pod Radhoštěm 
naproti kostelu, ve které nabízí:

plastová okna nejvyšší kvality,
dřevěná eurookna.
veškeré příslušenství k oknům 
(žaluzie, parapety, sítě…),
montáž, zednické zapravení.

Kontakt: 

VPO Protivanov a.s. 
Nádražní ulice 21 
(naproti kostelu) 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

e-mail:  roznov@vpo.cz 
mobil:  731 428 928 
tel./fax:  571 610 539 

www.vpo.cz 
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VALAŠSKÉ  NÁRODNÍ  
DIVADLO
v Karolince

Vás srdečně zve v pátek 23. 1. 2009 ve 20:00 hod.

NA  III. PLES
VALAŠSKÉHO  NÁRODNÍHO DIVADLA

 s cimbálovou muzikou JASÉNKA
a hudební kapelou

SHOW BAND RIVIERAS

Hosté večera - Soubor valašských písní a tanců Jasénka
Pěvecké vystoupení Gabriely Urbanové z Ostravy

Skupina HISTORIKA z Rožnova pod Radhoštěm
ve vystoupení  „LED a UV show“                  

Zajištěna doprava Vsetín- Karolinka a zpět

Objednávky a informace 
Marie Chovanečková 

tel. 604 729 914
e-mail: divadlo.karolinka@centrum.cz

www.vanadi.netw
w

w
.v

an
ad

i.n
et
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Nekonečný 
příběh vandalů
Původně jsme chtěli v našich článcích na téma 
vandalové poukázat na občasné škody, které 
na obecním majetku průběžně působí tito zce-
la jistě psychicky narušení lidé. V poslední době 
to však vypadá, že aktivita těchto tvorů je stále 
větší a větší a nám v redakci asi brzo nezbude, 
abychom si na toto téma pořídili samostatnou 
kroniku.

O dopravních značkách jsme už psali několikrát, ničit je představu-
je pro vandaly asi to nejjednodušší. Takže ohnout sloupek, vytrh-
nout sloupek, vylomit kotvící patku ze země, ohnout značku kolem 
nosného sloupku, jednoduše - poškodit. Většinou to vyjde, protože 
v provedení antivandal se dopravní značky prostě nevyrábějí. Další 
obětí této skupiny nenormálních lidí jsou kontejnery na tříděný od-
pad, v našem městě především ty na odpadní sklo. Nesčetněkrát již 
byly tyto nádoby vyvráceny, při poslední akci byl kontejner z křižo-
vatky ulic Kobylská a Nábřežní docela slušně poškozen. Rozum také 
zůstává stát nad převrácenými betonovými květináči, které musí 
pracovníci bytového podniku osazovat zpět pomocí čelního na-
kladače, neboť hmotnost květináče je opravdu dost velká. Rovněž 
zničení vzrostlé túje z městského parku u skláren stojí za pozornost. 
Za naprostý hyenismus je ovšem nutno považovat poškozování sví-
tilen na hrobech a ničení květinové výzdoby na místním hřbitově.

Opětovně apelujeme na občany města a také místní jednotku Po-
licie České republiky, aby dle svých možností proti těmto „lidem“ 

jakýmkoliv legálním způsobem zakročovali. 
Jedná se přece o majetek a vzhled města, ve 
kterém žijeme.

Závěrem by se redakce Zpravodaje chtěla 
omluvit karolinským hasičům, které v minu-
lém čísle zařadila mezi vandaly. Turistickou 
mapu před hasičskou zbrojnicí skutečně 
poškodili oni, ale ke svému činu se po dvou 
dnech čestně a charakterně přiznali.

(redakce)Krédo vandalů - když nejde značka vyvrátit, tak ji 
aspoň utrhneme od sloupku

To není díra do země ve dvoře mateřské školy, 
ale rám kanalizační silniční mříže, kterou někdo 
prachsprostě ukradl

Na co asi může být člověku nádoba z odpadkové-
ho koše u cukrárny Alfa na náměstí, když je dole 
perforovaná

Zničení vzrostlé túje vyžaduje rovněž poměrně 
dost síly - pro vandaly maličkost

Ohořelé odpadkové koše u hlavního nádraží - asi  
inspirace americkým Bronxem

Konečně se ve městě objevili také sprejeři a začali 
svou činnost na stanovnické vlakové zastávce

Vytrhnout z patice a odhodit minimálně deset 
metrů daleko - oblíbená vandalská disciplína

Dva betonové květináče - jeden vyvrácený a dru-
hý zcela převrácený - tentokrát ulice Vsetínská 
u sokolovny
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Vánoční Jarmark 
v Karolince

Program na pátek 19. prosince 2008:

09:00  Stánkový prodej uzenin, sýrů, perníků, medoviny, 
vánočního aranžmá

16:15 Živý Betlém

17:00  Slovo starosty města, předání fi nanční hotovosti z prodejní 
akce vánoční baňky zástupcům sdružení Šance Olomouc, sdru-
žení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky 
nemocných dětí

17:15 Vánoční koncert folklórní skupiny Podžiaran z Papradna

17:30 Ohňostroj

18:00  Vánoční pásmo malé a velké Jasénky ve Valašském národním 
divadle

Srdečně Vás zveme
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Redakce Karolinského zpravodaje přeje 
všem svým čtenářům a dopisovatelům 
příjemné prožití svátků vánočních 
a mnoho štěstí, zdraví a úspěchů 
v novém roce 2009.


