
1

Vážení občané, vychází první číslo Karolinského zpravodaje v roce 2009. Jako již tra-
dičně bych Vás rád seznámil s  tím, co v  letošním roce připravujeme a také se vrátil 
k některým problémům z počátku roku. 

Nejprve mi dovolte, abych připomněl 
zimní období. Letošní zima nám dopřála 
řádnou sněhovou nadílku, kterou přivíta-
li zejména milovníci zimních sportů. Prá-
vě oni kvitovali s  povděkem, že se nám 
podařilo zprovoznit lyžařský vlek a letos 
i  dostatečně využít. První ohlasy svědčí 
o tom, že se bratrům Cimalovým ve spo-
lupráci s panem Švihelem a jejich týmem 
podařilo nabídnout služby na  profesio-
nální úrovni. Činnost našeho vleku chválí 
občané Karolinky, místní podnikatelé 
a  výborné reference přichází od  lyžařů 
i  z  dalekého okolí. Na  počátku provozu 
byly drobné stížnosti na hlučnost sněho-
vých děl, která by se do budoucna měla 
zčásti vyřešit dalšími úpravami.

Co mě však trápí je to, že jsme v Karo-
lince zapomněli, co je to zima na Valaš-
sku. Jako kdyby se vytratila slušnost, 
trpělivost, respekt a  pracovitost. Na-

jednou nám vadí, že je moc sněhu, nemáme ho kam uklidit, že nám od souseda padá sníh na naši zahrádku, chodníky nejsou řádně 
udržovány, z důvodu naší pohodlnosti s parkováním aut na parkovacích plochách má bytový podnik problémy s odklízením sněhu. 
Hlavně, abych já měl před svým bydlením perfektně uklizeno a hned. To, že soused nemá uklizeno, mě nezajímá. Zapomněli jsme 
někteří vedle rad také přiložit ruku k dílu. K přání vyvážet sníh bych chtěl upozornit na skutečnost, že náklady na jeden takový den 
vyvážení sněhu v Karolince činí asi 50 000,- Kč. Chtěl jsem zde pouze vzpomenout několik problémů, které v letošní zimě trápily naše 
město a hlavně zaměstnance městského bytového podniku. To, že pracovali 12 – 14 hodin nepřetržitě v náročných sněhových (kala-
mitních) dnech, jsme nedocenili. Dovolte mi, abych jim alespoň touto cestou poděkoval za jejich práci.

Dále bych se rád vyjádřil k situaci ve sklárnách Crystalex a.s., která nás mimořádně zasáhla již na počátku letošního roku. V průběhu ledna 
až března 2009 jsem absolvoval několik cest do Prahy za insolvenční správkyní JUDr. Marcelou Marešovou, se kterou jsme společně hledali 
možná řešení vzniklé situace ve sklárnách a realizovali další kroky v insolvenčním řízení. Po krátkou dobu jsem se stal členem předběžného 
věřitelského výboru do doby vyhlášení konkurzu, kdy vznikl nový věřitelský výbor složený ze zástupců největších zajištěných věřitelů, a to 
Citibank, Středočeské plynárenské a společnosti SCA Packaging s.r.o. Na společné schůzi věřitelů dne 12. března 2009 jsme byli zajiště-
nými věřiteli přehlasováni, vznikl nový věřitelský výbor a byl vyhlášen konkurz. Dále byla vybrána � rma Deloitte Advisory s.r.o., která se 
bude spolupodílet na výběru vhodného nového majitele Crystalexu. Pro Vaši informaci uvádím výši majetku společnosti Crystalex a.s. 
Jedná se o několik čísel, odborně nazvaných Účetní hodnota aktiv dlužníka dle rozvahy v plném rozsahu ke dni 28. 2. 2009: dlouhodobý 
majetek celkem 714 249 554,94 Kč, zásoby celkem 375 255 244,79 Kč, pohledávky z obchodních vztahů 30 825 543,13 Kč, poskytnu-
té provozní zálohy 6 961 421,01 Kč, krátkodobé pohledávky celkem 38 373 330,95 Kč, peníze v pokladně 543 692,90 Kč, účty v bance 
30 779 246,02 Kč, náklady příštích období 9 610 765,71 Kč, příjmy příštích období 400 000 – Kč, aktiva celkem 835,31 Kč.
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Letošní rok nebude lehký 

Zleva starosta města a členové rady 
při zasedání městského zastupitelstva
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Uzavření podání nabídek na koupi se předpokládá na konec dubna 
nebo začátek května 2009. Realizace prodeje se neuskuteční dříve 
než v měsíci červnu, a to z důvodů dodržení všech administrativních 
a  zákonných lhůt. Současně jsem několikrát jednal s  odborovým 
svazem, jmenovitě předsedou JUDr.  Vladimírem Kubincem. Dále 
proběhlo několik schůzek na  Ministerstvu práce a  sociálních věcí 
a v poslanecké sněmovně za účasti premiéra Ing. Mirka Topolánka, 
místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí RNDr. Petra 
Nečase, ministra � nancí Ing. Miroslava Kalouska a poslance Mgr. To-
máše Ulehly. Byli informováni o vzniklé situaci a hledali jsme spo-
lečné řešení jak tento problém vyřešit v rámci současných zákonů.

Vedle toho jsme intenzivně jednali se zástupci Crystalexu, místní 
odborové organizace a Úřadu práce ve Vsetíně. Dne 12. ledna pro-
běhla schůzka s  propouštěnými zaměstnanci přímo ve  sklárnách. 
Ve dnech 13. a 14. ledna zástupci našeho městského úřadu a Úřadu 
práce ve Vsetíně nabízeli poradenské služby pro propouštěné za-
městnance v prostorách Městského úřadu v Karolince. Za oba dva 
dny se na jednotlivé oblasti dotazovalo přes 100 propouštěných za-
městnanců, konkrétně o služby zaměstnanosti projevilo zájem 116, 
o hmotnou nouzi 104 a státní sociální podporu 50 občanů. 

Úřad práce ve Vsetíně získal � nanční prostředky, aby mohl nabíd-
nout propouštěným sklářům možnost zapojení do projektu Skláři, 
v rámci kterého by se mělo vytvořit 25 míst na veřejně prospěšné 
práce. Do projektu je možno zařadit uchazeče o zaměstnání s byd-
lištěm v subregionu Karolinka (tj. město Karolinka a obce Halenkov, 
Nový Hrozenkov a Velké Karlovice), kteří měli posledního zaměstna-
vatele společnost Crystalex, a.s. Celková výše � nančních prostředků 
na tento projekt činí 1 822 500,- korun. Dne 25. února pak proběhla 
v prostorách Městského úřadu Karolinka prezentace projektu Skláři 
pro uchazeče o zaměstnání. Písemně pozval Úřad práce ve Vsetíně 
na tuto prezentaci 133 uchazečů o zaměstnání ze subregionu Karo-
linka. Akce se zúčastnilo 84 uchazečů o zaměstnání, což představu-
je 63 % z oslovených. K okamžitému nástupu na veřejně prospěš-
né práce projevili zájem 3 uchazeči o zaměstnání, kteří nastoupili 
do pracovního poměru k 2. březnu. Dále projevilo zájem o tuto pra-
covní příležitost 15 uchazečů o zaměstnání od 1. dubna a dalších 15 
uchazečů o zaměstnání od 1. května. S ohledem na zájem předpo-
kládáme, že se tento projekt podaří úspěšně zrealizovat.

Vedle těchto aktivit jsme také přispěli k přípravě novely insolvenční-
ho zákona s úpravou tak, aby platila zpětně od loňského roku. Od-
borům byla vyčleněná mimořádná dávka, kterou v současné době 
připravují k vyplácení. Rád bych jménem svým i sklářů poděkoval 

zejména panu místopředsedovi vlády 
RNDr.  Petru Nečasovi, který se při velké 
pracovní vytíženosti (předsednictví EU) 
intenzivně věnoval problematice sklář-
ství a nabídl pomoc. Je vidět, že mu jako 
člověku, který odtud pochází, není situace 
v našem regionu lhostejná a snaží se po-
moci, i  když to vždy není vidět. Ostatně 
za něj mluví konkrétní kroky a ne jen pro-
hlášení, kterými se někteří poslanci či jiní 
vysoce postavení zástupci jak v  regionu, 
tak v Praze, zviditelňují.

Já jen doufám a věřím, že se najde nový, 
seriózní kupec, který zachová výrobu 
v  Karolince a  kterému nepůjde pouze 
o osobní obohacení, ale bude ho zajímat 
provoz skláren a život v Karolince.

Chci se také zmínit o současné ekonomic-
ké situaci, která postihuje nejen podniky, 

ale bohužel zasáhla i rozpočet našeho města, které postihlo výpa-
dek příjmů na daních. V současné době činí výpadek za první tři mě-
síce letošního roku zhruba milion korun. Náš odhad poklesu příjmů 
do rozpočtu v průběhu celého roku je okolo 20%, což představuje 
částku čtyři až pět milionů korun. Z  toho důvodu jsme od  začát-
ku roku provedli úspory a škrty v rozpočtu. Zatím jsme v průměru 
o 10% pokrátili všechny příspěvky a snižujeme výdaje, kde se dá. 
Nevíme, co můžeme ještě v průběhu roku očekávat. Pokud se zlepší 
situace, budeme se snažit ve třetím čtvrtletí tyto škrty všem dorov-
nat. Přesto se snažíme pokračovat v naší práci a na rok 2009 jsme 
naplánovali následující aktivity: zahájení výstavby cyklostezky, 
výstavba sběrného dvora, dokončení projektové dokumentace 
na  revitalizaci sídliště Na  Horebečví, realizace projektu Česko - 
Slovenské spolupráce Javorníky - brána ke  spolupráci v  oblasti 
cestovního ruchu, dotace na získání propagačních materiálů Ka-
rolinka – Papradno v  rámci operačního programu cezhraničnej 
spolupráce SR - ČR 2007 - 2013, podání žádosti na zateplení školy 
a rekonstrukci kuchyně a zahájení projektových prací na zateple-
ní a přístavbu mateřské školky.

Doufám, že se nám podaří zrealizovat většinu plánovaných aktivit, 
abychom naše malé městečko stále zvelebovali a  to bylo příjem-
ným místem pro nás všechny, co zde žijeme, a také atraktivním mís-
tem pro návštěvníky. Po dlouhé zimě všichni netrpělivě vyhlížíme 
jaro, tak ať nám brzy jarní sluníčko zlepší náladu v těchto nelehkých 
časech.

(ing. Tomáš Hořelica, 
starosta města) 

Jaký bude další osud karolinské sklárny, 
to je otázka, která zajímá celé město

Likvidace vozidel zdarma
-------------------------------------------------------------------------------------
Firma TOŠVITO s.r.o. Seninka nabízí občanům, 
podnikatelům i dalším subjektům službu dle 
vyhlášky Ministerstva životního prostředí čís. 
383/2001 Sb. o odpadech - autovracích. Jedná se 
o ekologickou likvidaci osobních a nákladních 
automobilů, motocyklů a jiných zemědělských 
vozidel. Likvidace a odvoz vozidel je zdarma, bližší 
informace získáte na � remních telefonních číslech 
571 446 028 a 603 260 001.
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Tato zima byla krásná i náročná
Po  uplynulých dvou zimách, kdy by se 
pravé zimní dny s  ladovskou kulisou 
zasněžené krajiny daly spočítat téměř 
na prstech jedné ruky nám ta letošní uká-
zala, že v našich zeměpisných šířkách se 
sněhem prostě počítat musíme, ať se glo-
bálně otepluje či ne.

Podle sdělení vsetínské hvězdárny, která je v nadmořské výšce 378 
m.n.m., například v  únoru letošního roku dosáhla celková výška 
sněhové pokrývky 70 centimetrů a  všichni víme, že v  Karolince, 
která je v nadmořské výšce ještě zhruba o 100 metrů vyšší, to bylo 
určitě mnohem více. Dostatek práce tedy sníh přinesl nejen těm, 

kteří se starají o údržbu komunikací v obci, tedy městskému byto-
vému podniku (jen pro zajímavost, na údržbu komunikací ve měs-
tě v měsících lednu a únoru vydal podnik téměř 400 tisíc korun), ale 
také všem majitelům soukromých pozemků a především plochých 
střech, kteří museli vzít nářadí do ruky a prostě odhazovat a odha-
zovat. 

Na  druhé straně přinesl sníh množství radovánek hlavně dětem 
a všem, kteří si libují v zimních sportech. Díky novému provozovateli 
Skiareálu Karolinka si tak po dlouhé době přišli na své přímo ve měs-
tě především příznivci sjezdového lyžování a snowboardingu. 

Několika snímky z letošní zimy bychom chtěli čtenářům připome-
nout, že zima je opravdu krásná, ale někdy také náročná.

(redakce)

Vítězný boj pracovníků bytového podniku 
za udržení průchodnosti chodníků letos 
v únoru

Tato hromada sněhu na sídlišti Na Oboře 
skrývá osobní automobil

Přehrada Stanovnice v lednu 2009 
(foto Zdeněk Václavík)

Nové Radniční náměstí prošlo letos zimní 
zatěžkávací zkouškou

Zimní idylka na začátku údolí Kobylská

Při odstraňování ledových rampouchů a 
sněhu ze střechy základní školy pomohli 
také karolinští hasiči (foto Zdeněk Václavík)
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V  souvislosti se situací ve  sklářství podnikáme 
řadu kroků, které vycházejí vstříc postiženým 
podnikům a  jejich pracovníkům. Připravili jsme 
změnu insolvenčního zákona. V současné podo-
bě, zděděné po minulé vládě, zatím zaměstnan-
ce dostatečně nechránil, a  to zejména v  době, 
kdy je na  podnik vyhlášen konkurz. Změna zá-
kona ochranu zaměstnanců rozšiřuje a bude jej 
možné aplikovat i při řešení problémů sklářské-
ho průmyslu. Jeho schválení mimo jiné umožní 
vyplatit sklářům zpětně tři měsíční platy. Novela 
pak především umožní restrukturalizaci podniků 
v platební neschopnosti. Snažíme se tak uchránit 
pracovní místa a  zachovat životaschopné části 
podniků.

Dalším opatřením je mimořádná nevratná dotace sklářům ve výši 
30 miliónů korun, kterou jsme po dohodě schválili s ministrem � -
nancí Miroslavem Kalouskem. Tyto peníze mezi potřebné zaměst-
nance rozdělí sklářské odbory. Další peníze jsou investovány do po-
sílení aktivní politiky zaměstnanosti přímo v ohrožených regionech. 
Okamžitě přesouváme do terénu pobočky úřadů práce, jednáme se 
starosty, zvyšujeme nabídku rekvali� kace a přispíváme na hromad-
nou dopravu, aby lidé mohli snáze dojíždět za prací.

Vláda se také rozhodla, že � nančně podpoří obnovení výroby či pro-
dej životaschopných sklářských provozů. Předpokládá to ovšem do-
hodu majitelů a věřitelského výboru. Zúčastnil jsem se přitom řady 
jednání se zainteresovanými činiteli, ať jsou to konkurzní správci, 
zástupci odborů nebo starostové v postižených místech. Ve chvíli, 
kdy bude připravena cesta k odkoupení perspektivních výrob no-
vým kupcem, je stát připraven pomoci.

(RNDr. Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí)

Situaci ve sklářském průmyslu řešíme

Na  svém pravidelném, již 17. 
zasedání, se 18. března sešlo 
Zastupitelstvo města Karolin-
ky k  projednání předložených 
zpráv a informací. Z jednání vy-
bíráme několik bodů.

Zastupitelé schválili rozpočet města Karolin-
ky pro rok 2009 ve výši 33 769 tis. Kč příjmů, 
34 599 tis. Kč výdajů a 830 tis. Kč � nancování. 
Zároveň byl schválen rozpočet Sociálního 
fondu města Karolinky pro rok 2009 ve výši 
205,5 tis. Kč příjmů a 205,5 tis. Kč výdajů.

Dále byly schváleny vícenáklady na  akci 
Cyklostezka Bečva, které se týkají zajištění 
projektové dokumentace pro územní říze-
ní, stavební povolení, inženýrskou činnost, 
zaměření trasy, apod. v  ceně 685  118,- ko-
run včetně DPH, kde zpracovatelem je � rma 
Nexten.

Dalším bodem jednání bylo schválení zá-
měru prodeje nemovitostí, nacházejících 
se v obci a katastrálním území Karolinka, 
schválení smlouvy o  smlouvě budoucí 
o  zřízení věcného břemene uzavíranou 
mezi společností Telefonica O2 Czech Re-
public a městem Karolinka a delegace sta-
rosty ing.  Tomáše Hořelici, jako zástupce 
města na řádnou valnou hromadu společ-
nosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.

V  neposlední řadě pak zastupitelé schvá-
lili neinvestiční příspěvky na  rok 2009 pro 
neziskové organizace a  sdružení: FC Velké 
Karlovice + Karolinka 200 000,- Kč, šachový 
oddíl TJ Karolinka 10 000,- Kč, Svaz postiže-

ných civilizačními chorobami 4 000,- Kč, OS 
Divadelní soubor Jana Honsy 4 000,- Kč, de-
chová hudba Karolinka 4 000,- Kč, tenisový 
oddíl FC Karolinka 4 000,- Kč, stolní tenis TJ 
Sokol Karolinka 7  000,- Kč, Český rybářský 
svaz, MO, MS Karolinka 5  000,- Kč, mysli-
vecké sdružení Přehrada 4  000,- Kč, TJ So-
kol Karolinka 52 000,- Kč, Charita Sv. rodiny 
Nový Hrozenkov 70 000,- Kč, SDH Karolinka 
– Stanovnice 12  000,- Kč, Valašské národní 
divadlo o.s. Karolinka 40 000,- Kč, Český svaz 
včelařů, ZO Nový Hrozenkov 1 500,- Kč, Na-
děje o.s. Vsetín 5 000,- Kč, Jiří Orság, Karolin-
ka 516 5 000,- Kč, Sdružení pro rozvoj Solá-
ně 15 000,- Kč a Nadšenci pro cykloturistiku 
Karolinka 2 000,- Kč.

V  posledním bodě jednání pak zastupi-
telé navrhli ocenění Osobnost roku 2008 
Jiřímu Orságovi za  sportovní úspěchy 
ve vzpírání a za reprezentaci města.

Celé znění usnesení ze 17. zasedání Zastupi-
telstva města Karolinky najdete na interne-
tových stránkách www.karolinka.cz.

(redakce)

Jednání zastupitelstva města

Ministr Petr Nečas s mistrem Jiljím Hartingerem 
na archivním snímku redakce
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Z ordinace 
praktického lékaře
Milí pacienti, byla jsem požádána pa-
nem starostou, abych napsala pár řádků 
do  Karolinského zpravodaje. Využívám 
tedy této možnosti a v následujícím sdě-
lení bych se chtěla dotknout jednoho vel-
mi aktuálního tématu, a  to délky čekání 
na lékařské ošetření. 

Jak víte, v roce 2005 jsem se pokusila tento problém vyřešit zavede-
ním objednávkového systému, který řadu let dobře funguje v jiných 
ordinacích našich kolegů. V Karolince ale nefungoval, protože větši-
na z vás ho bohužel vnímala jako omezení volného přístupu do naší 
ordinace a objednání nerespektovala. Jako neobjednaní jste do or-
dinace přicházeli s tzv. akutními problémy jako např. několik měsíců 
trvající bolesti kloubů, s žádostí o prodloužení platnosti řidičského 
průkazu u řidiče důchodce atd. Po jednom červnovém pondělí loň-
ského roku, kdy se mezi řádně objednané pacienty vklínilo 30 tako-
vých „akutních“ pacientů, jsem se rozhodla se značným zklamáním 
objednávkový systém zrušit. Poté jste pocítili podstatné prodlou-
žení vašeho pobytu v  naší čekárně, jež se vystupňovalo zejména 
v zimních měsících, které jsou vždy (a víme všichni, že nejen z důvo-
du viróz) zatíženy významným zvýšením počtu práce neschopných 
a tudíž zvýšenou návštěvností ordinace. 

Současná medicína vám nabízí široké možnosti (od  nejmoder-
nějších léků, jejichž paleta je naprosto shodná se západním svě-
tem, přes např. aortokoronární bypassy, náhrady velkých kloubů 
až k transplantacím orgánů). Velký rozvoj zaznamenala onkolo-
gická léčba, narostl celkový počet operačních zákroků atd. A to 
vše se velmi těsně dotýká naší práce, protože Vás musíme na tyto 
výkony připravit, po  nich zase mnohdy dlouhodobě sledovat, 
klinicky i  laboratorně. Vším výše uvedeným směřuji k  tomu, že 
pečlivé ošetření řady pacientů nelze zvládnout za 5 ani 10 minut, 
ale je zapotřebí času podstatně delšího. Samostatnou kapitolou 
a zároveň jednou z nejdůležitějších činností jsou celkové preven-
tivní prohlídky, při kterých, jak sami víte, se mnou v ordinaci strá-
víte 30 až 60 minut (dle závažnosti vašeho zdravotního stavu). 
Obdobně časově náročné jsou i  jiné prohlídky (např. vyšetření 
pro řidičský průkaz, zbrojní průkaz, potravinářský průkaz, vstup-
ní prohlídky do zaměstnání), které řada z vás vnímá jako udělení 
razítka. Chod ordinace je mnohdy zpomalen i tím, že mnozí z vás 
nežádají pouze řešení vlastních problémů, ale při jedné návštěvě 
chtějí řešit problémy jednoho, dvou i více svých příbuzných. Dél-
ku čekání prodlužuje také narůstající administrativa.

Našim přáním je, abyste se k ošetření do ordinace dostavili do 11 
hodin. A  to nikoliv z  důvodu (jak se mnozí z  vás domnívají), že 
bychom chtěli úderem poledne odjet domů, ale proto, abychom 
po cca 15 minutové pauze na oběd mohli pokračovat v další naší 
práci, a to administrativě a návštěvní službě pro ty z vás, kteří ne-
jste díky svému zdravotnímu stavu schopni se do ordinace dosta-
vit. V  odpoledních hodinách dále zpracováváme vaše požadavky 
na předpis léků vhozených v průběhu dne do schránky v čekárně. 

Dále je třeba v odpoledních hodinách zkontrolovat výsledky labora-
toře (a mnohdy vás ještě tentýž den telefonicky či osobně kontakto-
vat), musíme pročíst poštu včetně doručených propouštěcích zpráv 
z nemocnice, objednat pacienty na vyšetření, domluvit hospitaliza-
ci a připravit patřičnou dokumentaci, připravit žádanky a dokumen-
taci pro již zmiňovaná náročná předoperační vyšetření, vypsat ná-
vrhy na lázně, zprávy po Policii ČR atd. Další administrativu, jejichž 
kvantita neustále narůstá, si nosím domů a po večerech nebo spíš 
o víkendu vypisuji (tady mám na mysli jednak sféru sociální, např. 
žádosti  o  bezmocnost, což je čtyřstránkový tiskopis formátu A4, 
žádosti o mimořádné výhody nebo žádosti o umístění do domova 
důchodců), dále výpisy ze zdravotní dokumentace pro uzavření ži-
votních pojištění, vypsání lékařské zprávy o úrazu (mnohdy několik 
zpráv na jeden úraz), posudků o bolestném a podobně.

Tolik k popsání chodu ordinace. Teď zpět k problému čekání na lé-
kařské vyšetření. Po domluvě s panem starostou jsme se rozhodli, 
že se pokusíme zkrátit pobyt v naší čekárně těm z vás, kteří se pro-
kážete propustkou ze zaměstnání a nebudete požadovat vystavení 
neschopenky. Absolutní přednost při ošetření vždy měli a  nadále 
mít budou pacienti, u nichž to zdravotní stav vyžaduje. 

Po výborných zkušenostech se schránkou na recepty jsme se roz-
hodli, že to této schránky můžete vhodit i např. výsledky odborných 
vyšetření, ale pozor, pouze v těch případech, kdy byl zdravotní stav 
u  odborného lékaře plně dořešen a  nebyla doporučena kontrola 
u praktického lékaře. Pokud kontrola doporučena byla, je ve vašem 
zájmu, abyste se se zprávou dostavili k lékaři osobně.  

Dále bych vás chtěla poprosit, abyste nám průběžně při návště-
vách ordinace (event. i cestou schránky) sdělovali svá telefonní 
čísla, abychom v případě potřeby měli na Vás kontakt. 

V závěru svého sdělení bych chtěla odpovědět na vaše dotazy týka-
jící se mojí nepřítomnosti. V současné době bohužel práci v ordinaci 
ani návštěvní službu nemohu vykonávat. Jakmile mi to situace do-
volí, do ordinace se vrátím. Po dobu mé nepřítomnosti péči o paci-
enty v plném rozsahu zajišťuje velmi zkušená lékařka s mnohaletou 
praxí (10 let v oboru anesteziologie a resuscitace, 20 let v oboru vše-
obecného lékařství), MUDr. Eva Valušková. 

Děkuji za pochopení i za to, že jste až zde dočetli mé řádky. Věřte, že 
naším přáním je, abyste z ordinace odcházeli spokojení, s pocitem, 
že jste byli pečlivě vyšetřeni a že doba strávená v čekárně byla únos-
ná. Rádi vyslechneme vaše připomínky a  návrhy, jak zlepšit chod 
ordinace.

(MUDr. Jindřiška Pavlínová)

MUDr. Pavlínová se starostou města při kolaudaci 
výtahu a nového sociálního zařízení na zdravotním 

středisku (foto archiv redakce)
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Povinná údržba vegetace
V minulých týdnech obdrželo vedení města dopis z Ředitelství 
silnic Zlínského kraje, ve  kterém je upozorněno na  zákonnou 
povinnost občanů a  organizací pečovat o  vegetaci v  blízkosti 
komunikací. Dopis přetiskujeme v plném znění:

Vážený pane starosto, obracím se na vás s prosbou o vhodné zve-
řejnění informace, která se týká údržby vegetace, ořezání větví 
a stromů podél silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji. Zejména v zim-
ním období hrozí vznik nebezpečných situací, kdy větve nebo 
stromy mohou negativně ohrozit bezpečnost silničního provozu. 
Proto jako pověřený správce silničního majetku ve vlastnictví Zlín-
ského kraje upozorňujeme, že: vlastník pozemku, z něhož vyrůs-
tá silniční vegetace (především dřeviny – stromy a keře a který 
sousedí se silnicí, je dle občanského zákoníku povinen prová-
dět jejich pravidelnou údržbu, tj. ořezávání větví či vykácení 
starých poškozených stromů tak, aby nedocházelo ke škodám 
na životě, zdraví či majetku fyzických či právnických osob.

V  případě porušení této právní povinnosti vzniká odpovědnost 
vlastníka pozemku za vzniklou škodu, neboť dle výše citovaného 
zákona je strom součástí pozemku.

Dle § 14, odst. 1 zák. čís. 13/1997 Sb. není silniční vegetace v prů-
jezdním úseku obcí součástí silničního majetku. Povinnost prová-
dět pravidelnou údržbu této vegetace není povinností vlastníka 
ani majetkového správce silnice, neboť tato silniční vegetace ne-
plní v průjezdním úseku funkci dopravní, ale plní funkci tvorby ži-
votního prostředí a vzhledu obce. Pečovat o ně musí fyzická nebo 
právnická osoba, která je vlastníkem pozemku.

(ing. Bronislav Malý, 
ředitelství silnic Zlínského kraje)

Policie České republiky upozorňuje
Obvodní oddělení Policie České republiky 
v  Karolince upozorňuje všechny majitele ne-
movitostí, že v případě neoznačení budov čís-
ly popisnými se dopouští přestupku dle ust. § 
47b, odst. 1, písm. c) zákona čís. 200/1990 Sb. 
Za tento přestupek může obec udělit pokutu až 
do výše 10 000,- Kč.

Tento problém s neoznačenými nemovitostmi a budovami netrápí 
pouze Policii České republiky, ale je problémem i pro složky integro-
vaného záchranného systému, kterými jsou Rychlá záchranná služ-
ba a Hasičský záchranný sbor. V mnoha případech se díky neoznače-
ným domům prodlužuje doba, za kterou jsou výše uvedené složky 
na místech, kde jsou potřeba a kde rozhodují minuty.

Nikdo neví, kdy bude potřebovat včasnou pomoc zmíněných složek. Zřetelně a dostatečně označený dům může přispět k záchraně 
lidského života nebo majetku.

(npor. Václav Bartošek, vedoucí OO PČR Karolinka)

Zástupci Obvodního oddělení Policie České republiky 
v Karolince na jednání městského zastupitelstva, kam přišli 
mimo jiné vysvětlovat význam sloganu Pomáhat a chránit

Sběr velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu
V souladu s obecně závaznou vyhláškou čís. 2/2001 Sb. bude 
v Karolince opět organizován jarní sběr velkobjemového a ne-
bezpečného odpadu formou sběrného dvora.

Datum konání: 23. až 26. dubna 2008                                                    

Provozní doba: čtvrtek 23. 4. 8.00 – 11.00  a
    12.00 – 17.00 hodin
  pátek 24. 4. 8.00 – 11.00  a
    12.00 – 17.00 hodin
  sobota 25. 4. 8.00 -  12.00 hodin
  neděle 26. 4.  8.00 -  12.00 hodin

Místo likvidace odpadu:
   dvůr Městského bytového podniku 

Karolinka, Kortiše 633

Upozorňujeme občany, že s ohledem na neúměrné množství 
některých druhů odpadů v  uplynulém období je stanovena 
cena za likvidaci 1 ks okna na 10,- Kč. Stavební suť se na sběr-
ném dvoře neodebírá. Pokud se týká zvlášť nebezpečného 
odpadu jako je asfalt, asfaltová lepenka ze starých krytin, eter-
nit a azbestové směsi, je nutno jeho likvidaci konzultovat pře-
dem s vedením bytového podniku (tel. 571450640). Tento pak 
za úplatu zajistí odvoz a likvidaci těchto odpadů.

 ing. Tomáš Hořelica, v.r.  Otakar Šigut, v.r. 
 starosta ředitel MBP Karolinka 
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Nové komunikace 
ve městě
V  závěru loňského roku se vedení města poda-
řilo zajistit � nance ve  výši dvou milionů korun 
na  opravy a  rekonstrukce komunikací v  obci. 
Vzhledem k příznivému počasí pak ještě mohla 
být uvedená částka pro� nancována a  proto se 
v  katastru Karolinky objevilo několik set metrů 
nových či opravených komunikací.

Dodavatelem akce byla společnost Strabag, která se svěřeného 
úkolu zhostila velice dobře. Na  základě rozhodnutí vedení města 
byly pro opravy vybrány úseky komunikací, které si to určitě zaslou-
žily. Jednalo se především o příjezd do dvora domu č.p. 143, komu-
nikace mezi domy č.p. 117 a 125, dvůr za domem č.p. 91 na Vsetín-
ské ulici, část ulice Sklářské včetně vybudování nových parkovacích 
míst a část komunikace do Raťkova od křižovatky ulic U Sokolovny 
a Nábřežní. Nového povrchu se dočkala také vozovka v zadní čás-
ti ulice Na Ingstavu a především úsek ulice Bařinská od křižovatky 
s ulicí Zemědělskou po výjezd na silnici II/487 u mostu přes Bečvu.

Přítomnosti speciální techniky pro asfaltování komunikací využil 
také městský bytový podnik k odstranění výtluků na místních ko-
munikacích, a tak si jeho pracovníci vyzkoušeli, jaké je to být ces-
tářem. Na  několika místech také provedli opravy místních komu-
nikací, které bylo nutno narušit v  souvislosti s  opravami poruch 
podzemních vedení, především vodovodu.

Pokud se podaří zajistit � nance na opravy komunikací i v roce letoš-
ním, hodlá město v opravách a rekonstrukcích místních komunikací 
pokračovat i nadále.

(redakce)
Pracovníci bytového podniku při opravě překopu 
komunikace u Raťkovského šenku

Klimatizace do vašich domovù a kanceláøí 
V létì chladí, v zimì topí - pøináší komfort a pohodlí

- montáž pouze znaèkových klimatizací
- záruka až 36 mìsícù
- poradenství a cenový návrh zdarma
- úsporné vytápìní
- množstevní slevy

Kamerové a zabezpeèovací systémy
Zabezpeète vaše domovy a podnikání pøed nevítanými návštìvníky  

MT: 731 923 579            www.vraga.cz

Zdarma zpracujeme cenovou nabídku, na místì posoudíme možné 
varianty. Využijte možnosti pøedsezónních  nabídek - lepší cena, 
rychlejší realizace.

Obchodní zastoupení Vraga-import se sídlem ve Vsetínì.

Volejte: 

Upozornění 
dopisovatelům

----------------------

Upozorňujeme 
dopisovatele, inze-

renty i všechny, kteří 
by chtěli jakýmkoliv 

způsobem přispět 
do příštího vydání 
Karolinského zpra-
vodaje, že uzávěrka 
čísla je v pátek 12. 

června 2009. Zároveň 
redakce Zpravodaje 
přeje všem občanům 
příjemné prožití veli-

konočních svátků.

Silničáři a technika � rmy Strabag 
při asfaltování Sklářské ulice
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Očkování lišek proti vzteklině
Liška je v  našich podmínkách hlavním rezervoárem 
a  vektorem vztekliny, proto se  protinákazová opatře-
ní soustřeďují na  tento živočišný druh. Ve  spolupráci se 
Světovou zdravotnickou organizací (WHO) byla vyvinuta 
a  odzkoušena orální vakcinace lišek pomocí  vakcinač-
ních  návnad.

Očkovací látka obsahuje živý atenuovaný vakcinační virus SAD-B 
19 umístěný v  množství 1,8ml v  plastikoaluminiových kapslích 
hermeticky uzavřených. Kapsle jsou opatřeny nápisem TOLLWUT 
VAKZINE, RAGE VACCIN, RABIES VACCINE. Jsou obaleny směsí rybí 
moučky a tuku, mají kulatý tvar, hnědozelenou barvu a silně zapá-
chají rybinou.

Vakcinační virus pro zvířata i pro člověka lze považovat za apato-
genní.  Nelze však 100% vyloučit určité riziko při kontaktu vak-
cinačního viru se sliznicí (vetření rukou do oka, úst apod.). Proto 
WHO doporučuje tato bezpečnostní opatření: Při kontaktu rukou 
s vakcinační látkou mýt ruce důkladně mýdlem, případně dezin-
� kovat jakýmkoliv dostupným dezinfekčním prostředkem. Jinak 
nehrozí žádné nebezpečí a není nutné žádné další opatření.

Jestliže se vakcinační látka dostala do  kontaktu se sliznicí nebo 
čerstvým poraněním, doporučuje se odeslání dotyčné osoby 
do  antirabického centra a  provést vakcinace. Po  pokousání zví-
řetem ve  vakcinační oblasti zůstávají indikace pro vakcinaci lidí 
normálně v  platnosti. V  ošetřené oblasti jsou vyvěšeny varovné 
plakáty s nápisem Pozor, území kde se provádí očkování lišek!

V  zájmu hladkého průběhu akce a  ochrany člověka a  zejména 
dětí, je třeba dodržet základní opatření: nedotýkat se vyložených 
návnad, nebo je dokonce sbírat a manipulovat s nimi, nepoužívat 
k výkonu práva myslivosti lovecké psy, v případě potřísnění očko-
vací látkou, která je v plastikovém obalu uvnitř návnady, vyhledat 
lékaře, poučit své děti.

(Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj)

Anketa Kniha 
mého srdce
Česká televize ve  spolupráci s  Českým rozhla-
sem, Svazem českých knihkupců a nakladatelů 
a knihovnami České republiky pořádá hlasova-
cí soutěž pod názvem Kniha mého srdce – zvol-
te si svou nejmilovanější knihu.

Celonárodní anketa Kniha mého srdce o nejoblíbenější knihu čes-
kých čtenářů je inspirovaná pořadem televize BBC s názvem The 
Big Read, uvedeným v roce 2003. Víc než o typický televizní pořad 
se jedná o celonárodní anketu s jasným smyslem – podnítit národ 
ke čtení, ale také k diskusi o knihách a najít nejoblíbenější knihu 
naší země.

Hlasovat můžete v  době od  4. do  19. dubna prostřednictvím 
hlasovacího kuponu, který si lze vyzvednout u vedoucí městské 
knihovny Daniely Bártkové, kde také vyplněný kupon odevzdáte. 
Můžete jej též zaslat na adresu Česká televize, Kavčí hory, 140 70 
Praha 4, heslo Kniha mého srdce. Poslední možností je hlasovat 
pomocí internetových stránek www.knihasrdce.cz, kde také na-
jdete veškeré podrobnosti o této celonárodní anketě.

(redakce)
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Krajská soutěž 
v sólovém a
komorním 
zpěvu
27. února se v Základní umělec-
ké škole Karolinka uskutečnila 
Krajská soutěž v sólovém a ko-
morním zpěvu. Z okresních kol 
k nám postoupily základní umě-
lecké školy z Uherského Hradiš-
tě, Uherského Brodu, Bojkovic, 
Otrokovic, Kroměříže, Hulína, 
Holešova, Bystřice p. Hostý-
nem, Zlína, Vsetína, Valašského 
Meziříčí, Rožnova p. Radhoštěm 
a také z domácí Karolinky.

Předsedou poroty byl Oleksandr Vovk, Art-
Dr., sólista Slezského divadla Opava a  pe-
dagog Ostravské univerzity, fakulty umění 
a také Konzervatoře v Opavě.

Všichni soutěžící byli připraveni na  vysoké 
úrovni a  porota měla velmi těžkou úlohu 
rozhodnout o  vítězích jednotlivých kate-
gorií, protože postoupit do ústředního kola 
mohl jen omezený počet žáků: deset sólistů 
a čtyři komorní soubory.

Velkým úspěchem bylo první místo a záro-
veň vítězství ve  IV. kategorii, a  tím postup 
do celostátního kola pro Zuzku Kocurkovou 
ze Základní umělecké školy Karolinka ze 
třídy Martiny Havlové mladší. Naše druhá 
žákyně Anna Přikrylová obsadila třetí místo 
a  obě také zabojovaly v  kategorii komorní 
zpěv, kde obsadily místo druhé.

Absolutním vítězem se stal Roman Hoza 
z Hulína, který obdržel od všech členů po-
roty  maximální počet bodů a  který letos 
úspěšně složil přijímací zkoušky na  Janáč-
kovu akademii múzických umění do Brna.

Průběh celé soutěže byl velmi kladně hod-
nocen jak rodiči žáků, tak přítomnými ře-
diteli a  učiteli všech škol. Všichni soutěžící 
byli oceněni krásným diplomem a  pěknou 
věcnou cenou. Absolutní vítězové obou ka-

tegorií obdrželi velké poháry s  logem ZUŠ 
Karolinka  a datem konání soutěže.

Poděkovat za  hladký průběh celého sou-
těžního dne bych chtěla Městskému úřadu 
v  Karolince, Městskému bytovému podniku 
v  Karolince, řediteli základní školy Mgr. Pet-
ru Šrámkovi, kolektivu školní jídelny a  paní 
Šauerové a  paní Bahnerové. Dále pak Stře-
disku služeb školám Vsetín a Josefu Hanáko-
vi, který zaznamenal každou minutu celého 
soutěžního dne. Předvedené výkony byly 
po  odborné stránce velkým přínosem pro 
všechny učitele i  žáky a  věřím, že při další 
krajské soutěži ve zpěvu, která se uskuteční 
za tři roky, se opět sejdeme u nás v Karolince.

A na závěr ještě přehled těch, kteří postupu-
jí do celostátního kola: v sólovém zpěvu to 
byli – ve III. kategorii Dominika  Musilová ze 
ZUŠ  Uherské Hradiště, ve  IV. kategorii Zu-
zana Kocurková ze ZUŠ  Karolinka, v V. kate-
gorii Eva Osohová ze ZUŠ  Uherské Hradiště 
a Kristýna Vojáčková ze ZUŠ  Kroměříž, v VI. 
kategorii Tadeáš Hoza ze ZUŠ  Hulín, v VII. 
kategorii Pavel Divín ze ZUŠ  Rožnov pod 
Radhoštěm, v VIII. Kategorii Lenka Uherková 
ze ZUŠ Uherské Hradiště, v  IX. kategorii a) 
Anna Račanská ze ZUŠ Kroměříž, v IX. kate-
gorie b) Roman Hoza ze ZUŠ  Hulín a koneč-
ně v X. kategorii Eva Kývalová ze ZUŠ  Hulín.
V komorním zpěvu pak postupují ve  II. ka-
tegorii Trio  ZUŠ  Kroměříž a Duo  ZUŠ Zlín 
a  ve  III. kategorii Kvartet ZUŠ Hulín a  Trio 
ZUŠ  Kroměříž.

(Martina Havlová, 
ředitelka ZUŠ Karolinka)

Předseda poroty Oleksandr Vovk předává diplom za 2. místo 
v komorním zpěvu Anně Přikrylové a Zuzaně Kocurkové

Zuzana Kocurková při vítězném 
soutěžním vystoupení ve IV. kategorii 
sólového zpěvu

Uzavření pobočky ČS
Česká spořitelna, pobočka Karolinka upozorňuje své klienty, že z důvodu její rekonstrukce bude expozitura 
v době od 15. dubna po dobu 4 až 5 týdnů uzavřena. Děkujeme za pochopení.
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Charita 
v roce letošním
Charita Nový Hrozenkov zaznamenala 
v uplynulém roce řadu změn, a proto by-
chom vás rádi o těchto změnách informo-
vali, případně touto cestou nabídli naše 
služby těm, kteří o nich doposud nevědí. 
V krátkosti bychom vás chtěli informovat 
o jednotlivých sociálních službách, tak jak 
jsou registrovány dle zákona č. 108/2006 
Sb. o sociálních službách na Krajském úřa-
dě Zlínského kraje. 

V první řadě se jedná o Charitní pečovatelskou službu, která zajišťu-
je péči seniorům v jejich domácím prostředí. Někteří využívají služ-
bu ojediněle, jiní pravidelně a často je také péče rozložena i na ně-
kolik návštěv v průběhu dne. Jde především o to, jak si to konkrétní 
uživatel přeje. Tímto způsobem pomoci může zůstat senior ve svém 
domácím prostředí co nejdéle. V průběhu jednoho měsíce najedou 
pečovatelky, při poskytování služby na území 26 000 hektarů (území 
sedmi obcí od Hovězí po Velké Karlovice) více jak 10 000 kilometrů. 
Služba je poskytována od 6.00 do 21.00 hodin., a to jak v pracovní 
dny, tak i o sobotách, nedělích a ve svátky. 

Dalšími sociálními službami, které navazují na pečovatelskou služ-
bu je osobní asistence a denní stacionář pro seniory. V obou přípa-
dech je stále umožněno zůstat uživateli této služby víceméně v do-
mácím prostředí. Při osobní asistenci přichází osobní asistent přímo 
do domácnosti na delší časové období a pomáhá vlastně se vším, 
co klient potřebuje a co by rád dělal, kdyby např. mohl sám chodit. 
Osobní asistence může být poskytována 24 hodin denně. 

Do denního stacionáře mohou zájemci přicházet na celodenní po-
byt, ze kterého se odpoledne či navečer vrací zpět domů. Dovoz 
i odvoz podle potřeby zajišťují i pracovnice stacionáře. K dispozici 
je stálý týdenní program, z  něj si mohou senioři vybrat podle zá-
jmu. Mimo to jsou zvlášť zajišťovány ještě zajímavé akce v průběhu 
celého měsíce, na které se mohou přihlásit i senioři, kteří denní sta-
cionář nenavštěvují ( nejsou zde zapsáni). Jedná se o zajímavé před-
nášky, promítání, výlety apod. Program bývá vždy uveden v Charit-
ních listech, které vychází na počátku každého měsíce, zvlášť jsou 

distribuovány malé letáčky přímo klientům pečovatelské služby 
a samozřejmě je program vyvěšen na webových stránkách Charity 
NH. Zájemci se na tyto akce mohou přihlásit  telefonicky, případně 
přes pečovatelky Charitní pečovatelské služby.

A co je nového okolo stacionáře od loňského roku: tak především 
se denní stacionář přemístil do nových prostor Víceúčelového cha-
ritního domu na Halenkově, kde má k dispozici tři místnosti (pro ak-
tivity i odpočinek), kuchyňku a kancelář. Provozní doba je od ledna 
rozšířená až do 18 hodin. Je to výhodné především pro seniory, kteří 
žijí sami a mají rádi společnost a pak také pro ty, kteří jsou v péči 
svých příbuzných a ti často musí zůstat v zaměstnání i do večerních 
hodin. Denně může stacionář navštívit 18 klientů, prozatím jsou ješ-
tě volná místa. 

Posledními sociálními službami, které charita poskytuje, jsou služby 
pobytové a opět to není jen stálý pobyt, ale i přechodný ( správně 
dle zákona – odlehčovací). 

Přechodný je určen pro se-
niory, kteří jsou v péči svých 
příbuzných. Pro ně je často 
tato služba vyčerpávající 
a  potřebují si také odpoči-
nout. Proto si domlouvají 
již dlouho dopředu pobyt 
pro své nemocné v rozmezí 
od jednoho týdne až do jed-
noho měsíce. Přechodný 
pobyt pak také využívají 
na  zimní období staří lidé 
z  dalekých údolí a  kopců, 
aby nemuseli být v  zimním 
období na  samotách, kde 
je často v tuto dobu špatná 
dostupnost. Tento pobyt je 
v  současné době převážně 
zajišťován v  novém Víceú-
čelovém charitním domě 
na  Halenkově, který byl 
po rekonstrukci otevřen 26. 

9. 2008. V současné době je ubytovací kapacita obou domů 22 lů-
žek. Na Domě pokojného stáří v Novém Hrozenkově 16 a na Halen-
kově 6 ( jedno patro). Dům pokojného stáří získal v květnu loňského 
roku významné ocenění v celostátní soutěži Cena kvality v sociál-
ních službách, jednalo se o první místo.

Všechny naše služby jsou určeny pro seniory naší oblasti, od Hově-
zí po Velké Karlovice. Více informací najdete na  stránkách charity 
www.nhrozenkov.charita.cz. Služby zajišťuje v  současné době 57 
zaměstnanců.

(Danuše Martinková)

Charita Svaté rodiny 
Nový Hrozenkov

Oznámení městského úřadu
Městský úřad Karolinka oznamuje, že na oddělení ztrát a nálezů jsou ke dni 10. 3. 2009 uloženy tyto nálezy:
Jízdní kolo dámské modrozelené, jízdní kolo pánské černozelené, jízdní kolo šedé, jízdní kolo modré, mobilní telefon černý, jízdní kolo 
pánské zelenostříbrné, jízdní kolo pánské modrostříbrné, jízdní kolo černé a dámské náramkové stříbrné hodinky.
Pokud se občané přihlásí o nalezenou věc, prokáží svou totožnost, uvedou přesný popis nálezu a datum a místo ztráty předmětu, 
bude jim věc vydána. Podrobnější informace na Městském úřadu Karolinka, číslo dveří 207 nebo na telefonních číslech 571 450 421, 
733 674 966 (Božena Klímová).
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Letošní ročník našich šachistů
Se střídavými úspěchy lze hodnotit probí-
hající ročník 2008/2009 mladých karolin-
ských šachistů.

Družstvo A již ukončilo soutěž a skončilo na 8. místě v regionálním 
přeboru. Družstvo B má před sebou ještě dvě kola a je na druhém 
místě v  regionální soutěží. Žáci základní školy mají rozehranou 
Grand Prix regionu Vsetín a  vedou si velmi dobře. V  jednotlivcích 
starších žáků je po odehrání dvou turnajů na vedoucím místě Ště-
pán Morávek a Jakub Pekař je druhý. Šesté místo patří Davidovi Do-
rotíkovi a šestnácté Janu Plánkovi, který však odehrál jenom jeden 
turnaj. Zatím pouze jedenkrát se turnaje zúčastnili také mladší žáci, 
kteří začínají hrát šachy a  napoprvé skončil Vojtěch Dalecký pět-
advacátý se třemi body, Aleš Holý devětadvacátý se dvěma body 
a Tomáš Zapalač třicátý rovněž se dvěma body z celkového počtu 
třiceti dvou hráčů.

 V soutěži družstev je družstvo starších žáků po odehrání dvou tur-
najů na čtvrtém místě se ziskem 26 bodů. Znamená to, že v posled-
ním turnaji, který se hraje 15. dubna v Karolince, kdy ztrácejí na ve-
doucí družstvo Francové Lhoty dva body, mají ještě šanci vybojovat 
druhé, ne-li dokonce první místo.

Při základní škole Karolinka se nám začíná rozjíždět  šachový krou-
žek ze žáků druhých až čtvrtých tříd. Doufám, že budou mít stejnou 
výdrž jako mají žáci Štěpán Morávek, Jakub Pekař, David Dorotík, 
Lukáš Dorotík, Josef Orság a Jan Pavelka, kteří začínali rovněž ve tře-
tí až čtvrté třídě. 

Do závěrečných turnajů přeji všem hodně úspěchů.

(Vladislav Bambušek)

Šachové turnaje 
pohledem účastníka
V  letošním školním roce jsme zatím ab-
solvovali sedm turnajů, z  toho čtyři byly 
týmové a  zbývající tři turnaje byly pro 
jednotlivce. Účastníky jsou žáci 1. - 9. tříd 
základních škol a  víceletých gymnázií 
okresu Vsetín.

Všechno to začalo soutěží  Grand Prix škol. Je to soutěž čtyřčlenných 
družstev a celkem se hrají 3 turnaje. První turnaj byl odehrán 5. lis-
topadu 2008 ve Valašském Meziříčí, kde se hrály 4 kola z celkového 
počtu třinácti. Sestava byla následující pro všechny turnaje: Štěpán 
Morávek,  Jakub Pekař, David Dorotík a Jan Pavelka. Po tom, co jsme 
hrubě podcenili asi osmileté kluky ze ZŠ Vsetín – Ohrada, jsme dr-
želi až páté místo. Druhý turnaj se odehrál ve  vsetínském Alcedu 
a uskutečnil se 4. února 2009. Zde nás navštívila i místní televize TV 
Beskyd, která dělala rozhovory s hráči. Hrálo se dalších pět kol. Po-
lepšili jsme si jen o jedno místo a posunuli se tudíž na místo čtvrté. 
Ztráta na prvního však činí pouze 2 body, takže to je ještě otevřené.
GP jednotlivců je soutěž, kde každý hraje sám za  sebe. Konají se 
celkem 4 turnaje, z toho 3 se už odehrály. První turnaj se konal 13. 
prosince 2008 ve  Francové Lhotě. Hrálo se tempem 2x15 minut. 
Zde se nám celkem dařilo. Ve starších žácích jsme obsadili první dvě 
místa a místo sedmé. Druhým turnajem se stal turnaj v Karolince. 
Turnaj se odehrál 21. února 2009. Opět jsme dosáhli velmi dobrých 
výsledků ve starších žácích, když jsme obsadili místo druhé, čtvrté, 
šesté a třinácté. Přesně po měsíci, tedy 21. března 2009 se hrál další 
turnaj na Bystřičce. Bedna nám zase neutekla. Obsadili jsme třetí, 
páté a osmnácté místo. Průběžné pořadí GP vede Štěpán Morávek 
s 52 body před druhým Jakubem Pekařem se 46 body. 

Absolvovali jsme také okresní kolo pořádané dne 9. ledna 2009, kde 
jsme nedali šanci žádnému z devíti družstev a vše jsme bez větších 
komplikací vyhráli. Postupovali jsme tedy na krajské kolo v Kromě-
říži. Ambice jsme měli vysoké, chtěli jsme postoupit na republiko-
vé kolo, ale jakmile jsme přijeli a prohlédli naše soupeře, tak nám 
sklaplo. Je to úplně jiná třída než v okrese Vsetín.  Začátek byl dobrý, 
oba dva zápasy jsme vyhráli, ale potom to přišlo. Gymnázia a další 
podobné školy, to bylo na nás moc. Odjížděli jsme zklamaní se šes-
tým místem na krku. 

Čekají nás ještě celkem 2 turnaje. Turnaj jednotlivců na ZŠ Integra 
na Vsetíně a týmový turnaj v Karolince 16. dubna.

(Štěpán Morávek 9. třída ZŠ Karolinka)

Na šachovém turnaji v Kroměříži pod dohledem ředitele ZŠ 
vidíme zprava Pavelku, Dorotíka, Pekaře a Morávka

Nejmladší členové šachového kroužku při ZŠ Karolinka
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I když v posledních letech každá škola řeší 
stále častěji materiální problémy – budo-
vy stárnou, předpisy se zpřísňují, nároky 
na  vybavení rostou, náklady na  energie 
stoupají – nedá se říct, že by to chod udá-
lostí ve  škole nějak brzdilo. Školní vzdě-
lávací program podporuje všemožné ak-
tivní dění ve  výuce i  vedle ní. Jen výčet 
akcí konaných mimo výuku dokazuje, jak 
náročné jsou v  současnosti požadavky 
na  pedagogický tým i  na  žáky. Posuďte 
sami, zda se ve škole nudíme.

Listopad 2008 - žáci 8. a  9. tříd absolvovali Veletrh vzdělávání 
v  Domě kultury Vsetín za  účelem výběru vhodné střední školy či 
odborného učiliště. Sedmá třída prožila jednodenní alternativní 
způsob výuky v  Semetíně. Zážitkovou pedagogiku zprostředko-
valo ALCEDO Vsetín. Pro žáky prvního stupně připravilo Divadélko 
bratří Čapků Pohádky z našeho statku a pro žáky druhého stupně 
představení Divadelní učebnice aneb České divadlo 20. století. Žáci 
se pobavili, ale i zajímavou formou poučili.

Prosinec 2008 - jako obvykle přišel do naší školy Mikuláš s doprovo-
dem andělů a čertů, zastoupených žáky 9. ročníku. Šachový turnaj 
jednotlivců (1. kolo) ve Francově Lhotě skončil pro nás úspěchem. 
Jakub Pekař skončil první, Štěpán Morávek druhý a David Dorotík 
šestý v  konkurenci 24 soutěžících. Předvánoční čas navodila cim-
bálovka Réva a koncert ZUŠ pro žáky 1. třídy. Poslední týden před 
prázdninami se pak konaly sportovní vánoční turnaje v  košíkové, 
� orbalu a vybíjené pro žáky 4. – 9. tříd.

Leden 2009 - žáky 8. a 9. tříd zaujala beseda Život v závislosti. Jed-
nalo se o  zpověď mladého muže Romana Povaly z  Rožnova pod 
Radhoštěm, který zvítězil nad drogami a nyní žije ve šťastné rodi-
ně. Akce byla připravena ve spolupráci s klubem Most z Valašského 
Meziříčí. Regionální šachový turnaj družstev se konal ve Valašském 
Meziříčí. Družstvo ve  složení Štěpán Morávek, Jakub Pekař, David 
Dorotík a Jan Pavelka získalo první místo a postoupilo do krajského 
kola, které se konalo v Kroměříži. Zde už byla konkurence obrovská 
a družstvo skončilo celkově na šestém místě. 

Únor 2009 - škola připravila již tradiční Dětský karneval pro své 
žáky a  jejich rodiče. Proběhl tentokráte ve  Valašském národním 
divadle díky sponzorskému daru pana Michala Balcara. Zábavným 
programem nás provázelo ALCEDO Vsetín. Porota měla velmi těžké 
rozhodování o výběru nejpěknějších masek, kterých se v sále sešlo 
téměř 120. Příjemné odpoledne plné zábavy, radosti z cen tombo-

Ve škole
se nenudíme

Adéla Kopcová při zápisu 
do první třídy základní školy

Momentka z vánočního turnaje ve � orbalu

Mikuláš, čerti a andělé při mikulášské nadílce 
v základní škole
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ly a bohatého občerstvení prožil každý účastník. Poděkování patří 
pedagogům, žákům 9. ročníku za výzdobu sálu, kuchařkám školní 
jídelny, panu školníkovi a všem dalším štědrým sponzorům, např. 
pánům Podešvovi a Gáškovi (prodejna GAŠPO) a ing. Kováčovi (Po-
traviny u kostela). Každoročně pořádají vyučující matematiky školní 
kolo Pythagoriády pro žáky 6. a 7. ročníku. Úspěšní řešitelé 6. roč-
níku: T. Lakomá, A. Havlišová, J. Gášek a K. Chrástecká., v 7. ročníku: 
K. Orságová, J. Orságová z  Nábřežní, T. Čampa, J. Langer, J. Frňka 
a A. Kokáš. Šachový turnaj jednotlivců (2. kolo) se tentokrát konal 
na domácí půdě v Karolince. Štěpán Morávek získal 2. místo, Jakub 
Pekař 4. místo, David Dorotík 6. místo a Jan Pavelka 13. místo z 22 
soutěžících. Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili Olympiády z českého 
jazyka. Nejúspěšnějšími řešiteli byli Soňa Doleželová, Karel Marti-
nec, oba z 9. třídy, a Romana Horváthová z 8. B. Slavnostní rámec 
měl jako každoročně zápis do prvního ročníku. Do 1. třídy v příštím 
školním roce nastoupí 20 dětí. V okresním přeboru základních škol 
v obřím slalomu, který se konal na svahu v Karolince získala Marika 
Stoklasová 3. místo. Do školního kola recitační soutěže se přihlásilo 
52 dětí. První dva žáci z každé kategorie nás reprezentovali v okrs-
kovém kole ve Vsetíně.

Výsledky školního kola: 0. kategorie (1. třída) – 1. J. Jochcová, 2. 
K. Gerstbergerová, 3. A. Michálková, I. kategorie (2. a 3. třída) - 1. 
J. Zvěřina (3. třída), 2. P. Stoklasa (3. třída), 3. A. Šuláková (2. třída) 
z Rybízovny. II. kategorie (4. a 5. třída) – 1. I. Píšková (5. třída), 2. 
H. Frydrychová (5. třída), 3. L. Martinátová (4. třída), III. kategorie 
(6. a 7. třída) – 1. Z. Kretíková (6. třída), 2. J. Fohlerová (6. třída), 3. J. 

Koňařík (6. třída) a konečně IV. kategorie (8. a 9. třída) – 1. R. Hor-
váthová (8. třída), 2. N. Mikulová (9. třída), 3. M. Přibyl (9. třída).
Žáci 8. a 9. tříd debatovali na téma Šikana ve škole s Vanetou Zvo-
níčkovou, vedoucí klubu Most Valašské Meziříčí. Náplní debaty byla 
témata psychohra pro aktivizaci skupiny a  její hodnocení, každý 
člověk má hodnotu a  co to znamená v  praxi, normální chování 
ve skupině versus šikana a formy projevu šikany a pozvání na akti-
vity budující správné morální hodnoty mladých lidí. Přednáška byla 
interaktivní a poloformální.

Březen 2009 - Jan Zapalač reprezentoval školu v okresním kole kon-
verzační soutěže anglického jazyka a obsadil pěkné 8. místo z 18 
soutěžících. Žáci 8. a  9. ročníku besedovali v  další výchovné lekci 
na téma Sex, AIDS a vztahy s Tomášem Řehákem z Chrudimi. Akci 
zprostředkoval rovněž studentský klub pro mladé Most z  Valaš-
ského Meziříčí. Zvítězili jsme v okrskovém kole v košíkové chlapců, 
které se konalo na ZŠ Hovězí. Družstvo ve složení Jan Pavelka, Jiří 
Malina, Ondřej Orság, David Dorotík, Jan Frňka, Michal Gášek, Jan 
Zapalač, Lukáš Dobeš, Pavel Paška a Jiří Jakeš postupuje do okres-
ního kola, které se konalo koncem března ve Valašském Meziříčí. 
V  průběžném pořadí po  3 kolech šachové Grand Prix jednotlivců 
regionu Vsetín je na 1. místě Štěpán Morávek, na 2. místě Jakub Pe-
kař, na 6. místě David Dorotík a na 20. místě Jan Pavelka. Ten se ale 
zúčastnil pouze dvou kol. O  celkovém pořadí rozhodne poslední 
kolo, které se v dubnu uskuteční na ZŠ Vsetín INTEGRA. V  X. ročníku 
� orbalové ligy starších žáků o  pohár Sdružení obcí mikroregionu 
Vsetínsko jsme se umístili na 6. místě z 8 účastníků (ZŠ Vsetín - Luh, 
ZŠ Vsetín - Trávníky, ZŠ Vsetín - Sychrov, ZŠ Hošťálková, ZŠ Liptál., 
ZŠ Nový Hrozenkov, Masarykovo gymnázium Vsetín a ZŠ Karolinka). 
Liga proběhla ve čtyřech kolech, z toho dvě na podzim a dvě na jaře 
systémem každý s  každým. Oproti loňskému roku, kdy jsme hráli 
baráž o udržení, nám ke stupni vítězů letos chybělo vyhrát poslední 
zápas se ZŠ Trávníky. Prohráli jsme po  boji 3:2 a  o  skóre jsme při 
rovnosti bodů skončili šestí. Mezi nejlepší hráče v kanadském bo-
dování patřili: Jan Frňka, který získal 18 bodů, dále Jan Pavelka 17 
bodů, Aleš Orság 9 bodů, Adam Mynarčík 8 bodů a Miroslav Přibyl 
6 bodů. Dále naši školu reprezentovali Štěpán Morávek, Jakub Pe-
kař, Jan Orság, Jan Gehr, Pavel Paška a Jan Langer. V brance po celý 
turnaj podával výborné výkony Jan Zapalač. Ve srovnání s minulým 
rokem udělali hoši velký výkonnostní posun dopředu a patří jim po-
děkování za velmi dobrou reprezentaci školy.

O dalších aktivitách a úspěších školy vás budeme průběžně infor-
movat v dalších Zpravodajích města Karolinky.

(Mgr. Petr Šrámek, 
ředitel ZŠ Karolinka)

Pohled do zaplněného sálu 
Valašského národního divadla 

při dětském karnevalu v únoru letošního roku

Některé z překrásných masek 
na letošním dětském karnevalu

Okresní kolo v obřím slalomu žáků 
ve Skiareálu Karolinka
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Vandalové bez zimní přestávky

Ani zima, kdy sněhová přikrývka zakryje ledajaký ten nedostatek či chybu, neodradila vandaly od jejich činnosti. Na několika snímcích chce-
me ukázat čtenářům, že vandalismus je prostě nekonečný. Znovu apelujeme na všechny, kteří se s podobnými případy setkali či setkají, aby 
v zájmu všech slušných lidí v našem městě na tyto odsouzeníhodné příklady poukazovali a v rámci možností učinili vše proto, aby k nim 
nedocházelo.

(redakce)

Proč asi někoho stále baví ničit turistické mapy 
(tato je před ubytovnou pod hotelem Koník)

I tato dopravní značka na lávce 
přes Bečvu vandalům vadí

Díky vandalům se svislá 
dopravní značka změnila 

na vodorovnou

do veøejné sbírky na dovybavení lùžkové èásti šestinedìlí 

gynekologicko porodnického oddìlení Nemocnice Vsetín

Na  17 lùžkovém oddìlení šestinedìlí 
ve vsetínské nemocnici
se za rok vystøídá témìø 650 maminek. 

Mùžete pøispìt  na úèet èíslo 227093889/0300
             nebo do kasièek v ordinacích gynekologù, 

 v Rodinném a mateøském centru Vsetín a na dalších  místech

souèasný stav

sbírka potrvá od 1.4.2009 do 30.9.2009 

 

Rádi bychom sbírkou získali finanèní 
prostøedky na poøízení nových lùžek 
pro maminky, postýlek pro miminka 
a praktických jídelních stolkù 

ZAPOJTE SE
Nejdostupnější půjčka

---------------------------------------------------

přijedeme za Vámi, kdy si řeknete, 
doneseme hotovost až k Vám domů,
potřebujete pouze 3 dokumenty, 
máme jasná pravidla, stačí jen zavolat

Přímý kontakt na obchodního zástupce:

605 146 430

Prodám 
zánovní 
nerezový 
kávovar do do-
mácnosti 
značky Zelmer, 
typ 13Z012.
Výrobek je  v záruce 

ještě  1,5 roku, stáří výrobku 5 měsíců.  

Cena dohodou, tel.: 737 802 139.

PROVIDENT
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Český výrobce oken s patnáctiletou 
tradicí � 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 

Kterou si vyberete?

Najdìte podstatný rozdíl! 

Prázdné tiskové kazety do 
inkoustových a laserových 
tiskáren vám na naší prodejnì 
vymìníme za renovované  -  na 
poèkání!

V pøípadì, že požadovaný typ 
není skladem, vaši  kazetu 
naplníme v nejkratším možném 
èase .

Po dohodì vám kazetu 
pøivezeme až domù nebo do 
kanceláøe.

Odevzdejte pøi nákupu 
vyplnìný registraèní lístek a  
získáte speciální cenu na vámi 
vybranou tiskárnu nebo  15%  
slevu  na  renovaci.

Vykoupíme nepoškozené 
prázdné originální tiskové 
kazety - od inkoustù i tonerù. 
Cena výkupu  na vyžádání.

Informace o produktech,  
akcích a soutìžích vám rádi 
sdìlíme na  MT: 

      604 208 500WWW.IPKVS.CZ

Jméno ................... Pøíjmení ..................................
Bydlištì .............................................................................
E-mail ........................................... Telefon .......................
Používám tiskárnu (výrobce, model).......................................
Kupuji inkousty nebo tonery   ......   x roènì

IPK - Dùm kultury, Svárov 1055, 75501, Vsetín, tel.: 571417996
vchod do prodejny proti Mìstskému úøadu Vsetín

              Veselé
Velikonoce


