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Střípky z radnice

Projekty - od podzimu loňského roku jsou zpracovávány studie projektů, které
mají být vyhlášeny za podpory dotace z Evropské unie v průběhu tohoto roku.
Jako první je zpracována studie sloučení mateřské školy a základní školy. Výzva, na kterou upozornil krajský úřad, by
měla být vyhlášena pod záštitou ministerstva školství v červnu letošního roku.
Zatím ale není blíže známo, v jakém objemu, na jaký účel (zda vybavení nábytkem,
stavební úpravy atd.) má být přesně výzva směrována. V každém případě je ale
nutné, aby byl záměr zpracován alespoň
ve studii, případně ve stavebním povolení, protože z praxe je známo, že je nutno
předložit zpracovaný projekt do finální
podoby ve velmi krátké době.
Vzhledem k tomu, že současný stav
mateřské školy vyžaduje nutnou opravu –
výměnu oken, zateplení fasády, ale hlavně rozšíření kapacity školy o jednu třídu,
aby děti nemusely docházet do okolních
školek, byly zpracovány po konzultaci
s hygienou dvě studie do prostor stávající
základní školy. S dotací, tak jak byla např.
opravena základní škola – výměna oken
a zateplení fasády, nelze počítat, protože
fondy na tyto účely byly v loňském roce
vyčerpány a do roku 2015 není zatím
v plánu vyhlásit žádný titul, který by tyto
opravy zajistil. Nelze vše rozepsat v tomto
střípku, proto proběhne samostatné jednání, kde budou veškeré podrobné analýzy včetně finančního rozpočtu projednány.
Dětské hřiště - projekt, který byl podán, je projekt 100 % hrazen nadací ČEZ,
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a to dětské hřiště v parku u skláren. Podmínkou je, že musí být veřejně přístupné.
Jedná se o zakomponování dětských prvků do stávajícího prostoru parku. Projekt
byl podán, výsledek by měl být vyhlášen
v měsíci červnu letošního roku. O výsledku budete informováni.
Sklářské muzeum – je zpracováván
projekt přes Místní akční skupinu Hovězí, u příležitosti letošního 150. výročí založení skláren. Chceme vybudovat stálou
expozici vývoje sklářství a historii včetně
stálé expozice skla a k tomu doplňujících
činností v Karolince, protože Karolinka
má dlouholetou historii.

Příjemné prožití
svátků velikonočních,
pohodu a spokojenost
přeje
vedení města

pokračování na str. 2

Radniční náměstí
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Střípky z radnice
pokračování ze str. 1

A je úzce spjata s daným záměrem.
Projekt má být podán v červnu.
U této příležitosti Vás žádáme, vážení
spoluobčané, kdo máte doma jakoukoliv
historickou věc (fotografie, dopisy, oblečení atd.), co se týká sklářské výroby,
a byli byste ochotni je k tomuto účelu poskytnout, abyste tak učinili prostřednictvím našeho informačního centra nebo
pak přímo na radnici. Termín je do září
letošního roku. Děkujeme.
Oční optika
Od června letošního roku bude ve zdravotním středisku otevřena oční optika
Vista s optometristou, který provádí odborné vyšetření a následně pak očním
lékařem. Nadále hledáme i další odborné lékaře pro naplnění volných prostor
ve zdravotním středisku.
Družba s městem Bytča
V únoru navštívil naši radnici pan primátor z Bytče pan Minarčík, zda by bylo
možné uzavřít partnerství na úrovni nejen kulturní, sportovní, ale především
všeobecné spolupráce vzhledem k tomu,
že jsme města v blízké příhraniční oblasti
a život nám byl, je a bude určitě blízký,
i když nás dělí hraniční čára. Město Bytča
bylo osloveno do projektu rekonstrukce
hasičské zbrojnice a je součástí celého
projektu z příhraniční spolupráce se Slovenskem spolu s Púchovem a Vysokou.
Na zastupitelstvu 30. března 2011 byla
schválena smlouva o spolupráci, takže
po Papradnu máme druhé družební město se Slovenskem. Více bude rozepsáno
v dalším čísle.
Webové stránky města Karolinky
V současné době se připravuje nový
vzhled webových stránek Města Karolinky tak, aby bylo možno operativně
zadávat nové informace na web prostřednictvím informačního centra. Doposud
tomu tak nebylo. Dále pak, aby se mohly
více prezentovat veškeré složky, které jsou
činné v Karolince. Kdo například nemá
ještě svou prezentaci na webu Karolinky,
a má zájem, obraťte se prosím na Informační centrum Karolinka.
Penny market
V otázce Penny marketu jsme byli jako
nové vedení osloveni panem Peškem, developerem pro tuto firmu s tím, že mají
záměr postavit tento market na stávajícím
pozemku mezi městským úřadem a Valaš-
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ským národním divadlem. Je to soukromý pozemek dvou majitelů, se kterými již
mají sepsanou delší dobu kupní smlouvu
o smlouvě budoucí. Byla prokonzultována
i nabídka nevyužitých prostor v halách ve
sklárnách (bývalé pece). Bylo sděleno, že
o tyto prostory nemají zájem. V současné
době mají i nabídku pozemku v Novém
Hrozenkově. Aktuálně byl osloven pan
Pešek, jak to se stavbou vypadá, sdělil, že
pan Ing. Sošťák zpracovává studii, jak by
mohl Penny market vypadat, na které lokalitě ale nesdělil. Vedení města není proti

stavbě marketu, ale když, tak je pro stavbu na okraji města. Je nutné vzít v úvahu
dopravní zatížení centra města a provoz
7 dní v týdnu od rána do večera. Záleží
nyní na majitelích pozemků, zda jej poskytnou ke stavbě, protože je to vlastnictví soukromých osob.
Vernisáž obrazů Petra Herolda
– výtvarníka z Prahy
U příležitosti oslav 30. výročí základní
školy bude v květnu uspořádána prodejní
výstava ilustrací výše uvedeného malíře
a výtvarníka, a to jak pro základní školy,
tak i pro veřejnost. Termín bude upřesněn.
Marie Chovanečková, starostka

Co se v letošním
roce připravuje
Jedna ze stěžejních záležitostí letošního roku je příprava projektové dokumentace a podkladů pro získání dotace v rámci projektu příhraniční spolupráce se
Slovenskem na opravu a přístavbu hasičského domu a nákup techniky, především plně vybaveného požárního auta.
Budova by pak měla projít celkovou
rekonstrukcí, a to především výměnou
oken, zateplením, výměnou stávajících
vrat za nová a rovněž vnitřní úpravy, které přispějí k vylepšení akceschopnosti
výjezdní jednotky. Vnitřní prostory po
úpravách by rovněž umožňovaly provádět různá školení a především by poskytovaly zázemí pro složky IZS v případě
živelných nebo jiných havárii.

Přístavba hasičského domu pak řeší
parkování nového auta a měla by tu najít
místo pro garážování i plošina, která, jak
je známo, parkuje dnes venku, což z hlediska ochrany před povětrnostními vlivy
a možností okamžitého použití není zcela
vhodné.
V letošním roce rovněž probíhá příprava na realizaci výstavby nového mostu na Bzové a částečnou přeložku silnice
II/487. Akce je financována Zlínským
krajem za podpory evropských fondů.
Město by se však mělo podílet na financo-

vání vyvolaných investic, což jsou chodníky, přeložky inženýrských sítí, sjezdy
a napojení na místní komunikace a především, dobudování části cyklostezky.
Snahou vedení města je, aby tyto projekty
co nejméně zasáhly do rozpočtu města
a byly financovány z prostředků kraje,
popřípadě dotačních titulů, které by nám
pomohly řešit pokrytí těchto nákladů.
Současně se stavbou by se měly realizovat i nové zastávkové stání, které zahrnuje
samostatný projekt. Financování je částečně pokryto dotací a spoluúčast města
bude v návaznosti na vysoutěžené ceně
v rámci výběrového řízení na dodavatele.
Výběrové řízení probíhá v těchto dnech.
Samotná realizace by proběhla částečně
v letošním roce, převážná část však v roce
2012. Jedná se celkem o 10 autobusových
přístřešků umístěných po obou stranách
na stávajících zástavkách podél hlavní
silnice, jedna zástavka u základní školy
a jedna na nástupišti vlaku „u kostela“.
Účelem vybudování těchto nových přístřešků je především snaha vylepšit stávající stav jak z pohledu estetického, tak
i zkvalitnění kultury cestování.
Věříme, že tyto projekty a jejich realizace přispějí k rozvoji a potřebám města
a jejich občanů.
Bohumil Rožnovják, 1. místostarosta
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Univerzita třetího věku
v našem městě
Vážení spoluobčané, chcete se vzdělávat? Přihlaste se na Univerzitu třetího věku v zastoupení VŠB-TU Ostrava. Bude
se jednat o čtyřsemestrální kurz, výuka bude probíhat jednou za čtrnáct dní, výukový blok potrvá 2 x 90 minut.
V akademickém roce 2011/2012 zahájíme zimní semestr v říjnu a ukončíme
v prosinci, letní semestr začne v únoru
a bude uzavřen v květnu. Místem konání
bude multimediální a počítačová učebna
ZŠ Karolinka. Přednášky proběhnou vždy
v pátek. První přednáška od 11:00 – 12:30
hod. (30 minut přestávka), druhá přednáška od 13:00 – 14:30 hod.
Požadavky na studenty – seniory: minimálně 50 let věku, důchodový věk (starobní či invalidní důchod) a středoškolské vzdělání.
Zakončení čtyřsemestrálního studia
bude dovršeno slavnostním předáním
osvědčení o absolvování dvouletého studia U3V.
V akademickém roce 2011/2012 hodláme otevřít jednu studijní skupinu U3V
v počtu 30 účastníků. Máte-li zájem, přihlaste se. Účastnický poplatek pro školní
rok (dva semestry) činí 1000,- Kč, zbytek
nákladů na studium bude hrazeno z prostředků Města Karolinky, popřípadě ze
sponzorských darů.
Kontaktní osoba pro Univerzitu třetího
věku
Mgr. Bohumila Václavíková
Telefon: +420 734 681 643
E-mail: vaclavikova.bohumila@centrum.cz
Telefon: +420 739 322 851
E-mail: ic@mukarolinka.cz
Příjem přihlášek:
IC Karolinka: www.karolinka.cz
Alžběta Gášková
Kristýna Minarčíková
Telefon: +420 739 322 851
E-mail: ic@mukarolinka.cz

Návrh přednášených témat:
1. ročník
Zimní semestr – Nauka o Zemi
1. blok Astronomie (vznik Vesmíru, planety, Měsíc, meteority)
2. blok Nauka o Zemi
(stavba Země, endogenní, exogenní dynamika, desky georeliéf)
3. blok Přírodní katastrofy (sopky, zemětřesení, tsunami)
4. blok CHKÚ, Fauna ČR
5. blok Technické památky
6. blok Exkurze HaP+ GP
ZS celkem 10 přednášek + 1 exkurze
Letní semestr – Počítače pro život
1. blok Ovládání PC, (komponenty, ext. zařízení, průzkumník)
2. blok Windows Officce – WORD- základy
3. blok Windows Officce – Excel - základy
4. blok Internet I., email, Skype, ICQ
5. blok Internet II., email, Skype, ICQ
6. blok Opakování
LS celkem 12 přednášek
2. ročník
Zimní semestr – Počítače pro život
1. blok Opakování práce s PC
2. blok Počítačová grafika (kreslení)
3. blok Počítačová grafika (skener, digitální foto)
4. blok Počítačová grafika (úprava fotografií)
5. blok Počítačová grafika (úprava fotografií)
6. blok Počítačová grafika (fotoalba)
LS celkem 12 přednášek
Letní semestr – Voda a životní prostředí
1. blok Vodní ekosystémy (výskyt vody na Zemi, vodní útvary, léčivé prameny)
2. blok Úprava a čištění vod
3. blok Krasologie (vznik a modelace krasové krajiny, kras u nás a ve světě)
4. blok Vodní hospodářství
5. blok Vodní stavby
6. blok Exkurze – vodní dílo Stanovice
ZS celkem 10 přednášek + 1 exkurze

Mgr. Bohumila Václavíková, II. místostarostka

Karolinka 2010 v číslech
Evidence obyvatel:
Počet obyvatel k 31. 12. 2010
Počet narozených dětí
Počet zemřelých občanů
Přistěhovaných občanů
Matrika:
Počet uzavřených manželství
Sňatek s cizincem
Sňatek na jiném vhodném místě
Změny jmen a příjmení
Církevní sňatky
Uznání otcovství
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2.707
24
29
58
45
1
36
0
6
12

Ověřování:
Žádosti o výpis z rejstříku trestu
Podpisy, listiny
Občanské průkazy
a cestovní doklady:
Vydaných občanských průkazů
Občanské záležitosti:
Vítání občánků – přivítáno
Návštěvy u jubilantů
- z toho u 80 letých
		
85 letých
		
90 a více letých

78
721
237
17
16
8
4
3

Manželé Papadopulosovi
oslavili zlatou svatbu
V pátek 28. ledna 2011 oslavili
v obřadní síni Městského úřadu v Karolince manželé Jarmila a Dimitrios
Papadopulosovi z Rožnova pod Radhoštěm svou zlatou svatbu.
Rovných padesát let už trvá jejich
manželství a stejně jako před půl stoletím
si opět řekli své „ano.“ V den přesně jako
letos, tedy 28. ledna, ovšem roku 1961,
přišel do stejného místa, tedy do obřadní síně v Karolince pan Papadopulos, aby
si vzal za ženu paní Jarmilu, tehdy ještě
Jasnou. Nevěsta nyní opět v bílém zářila
štěstím a ženich v šedobílé kombinaci završil dokonalé sladění páru.

Vítání občánků

Vítání občánků má v našem městě už dlouholetou tradici. Rodiče dětí jsou
včas informováni pozvánkou, kde je zároveň uvedena hodina přijetí v obřadní
síni MěÚ Karolinka.
Rodiče přichází do obřadní síně s dětmi, aby tato nově narozená dítka byla slavnostně zapsána do pamětní knihy města, přivítána do života.
Součástí celé akce je kulturní program, který zajišťuje ZUŠ Karolinka. Pro vítaná
miminka je zde připraven malý dárek (osuška, nebo polštářek a pamětní kniha), pro
rodiče kytička a blahopřání od starostky města. Nezapomínáme ani na slavnostní přípitek s rodiči na zdraví a štěstí jejich ratolestí.
Děti slavnostně vítá do života starostka Marie Chovanečková, matrikářka Miroslava Koňaříková, místostarostka Mgr. Bohumila Václavíková a místostarosta Bohumil
Rožnovják.
Vítaní dětí v obřadní síni karolinské radnice proběhlo dne 20. února 2011.
Do svazku občanů města Karolinka jsme přivítali následující děti: Matěje Škorňáka,
Veroniku Cahlíkovou, Denise Kalába, Viléma Vendla, Martina Šturdíka, Marka Starové a Gabrielu Válkovou.
Všem přejeme touto cestou ještě jednou hodně štěstí, zdraví a lásky.
Mgr. Bohumila Václavíková

Manželský pár doprovázeli na radnici
nejbližší příbuzní, a to děti, vnuci a pravnuci, kterým jsou rodiče a prarodiče
vzorným příkladem a určitě budou čerpat z jejich bohatých a cenných životních
zkušeností.
Dovolte, abychom Vám jménem radnice v Karolince poděkovali za všechno, co
jste vykonali. Přejeme Vám, paní Jarmilo
a pane Dimitriosi, hodně zdraví, pohody
a radosti. Ať je váš další život prosluněný
láskou.
Mgr. Bohumila Václavíková,
II. místostarostka
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VELIKONOCE
Dnes je chápeme jako křesťanskou oslavu, která se nenápadně prolíná s velmi silně zakořeněnými pohanskými zvyky, oslavujícími znovuprobuzení přírody
k životu po dlouhé zimě. Jsou to tedy svátky radosti, počátku úrody a naděje,
kterou by mělo následující období lidem přinést.
Původ Velikonoc
Oslavy Velikonoc sahají daleko do minulosti. Vycházejí z židovské slavnosti
zvané pesach - uchránění (odtud latinské, řecké a ruské pascha, naše pašije) na
počest vysvobození Židů z egyptského
otroctví. Křesťané se však svou oslavu
Velikonoc od židovského svátku pesach
snažili odlišit a v jejich pojetí se slaví
zejména Kristovo zmrtvýchvstání. S obdobnými svátky se setkáváme i u pohanů,
kteří v tu dobu slavili příchod jara. Jejich
oslava byla provázena velkým množstvím
zvyků a rituálů, které se v jen málo pozměněné podobě dochovaly do dnešních
dnů. Etymologický význam slova Velikonoce je možné vysledovat ve výrazech
„veliká noc“ - noční slavnost (dochovala
se u východních církví). Německé a anglické pojmenování Velikonoc - Ostern
a Easter - připomíná starogermánskou
bohyni jara a plodnosti Ostaru, jejímž
protějškem byla slovanská Vesna.
Velikonoční týden - pašijový, svatý,
velký
Vlastní Velikonoce začínají Květnou
nedělí, která zahajuje pašijový týden (pašije - latinsky utrpení) – poslední týden
čtyřicetidenního půstu. O Květné neděli
se začíná oslava Svatého týdne průvodem,
který symbolicky naznačuje, že následujeme Pána na jeho cestě utrpení a účast-
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níme se jeho kříže, abychom dostali také
podíl na jeho vzkříšení a na jeho životě.
Modré pondělí (někde Žluté); Šedivé
úterý
- Modré pondělí a Šedivé úterý měly
pouze své názvy a mimo mše svaté se
v tyto dny žádné obřady nekonaly
Sazometná (Smetná, Škaredá, Černá)
středa
- tento den se především uklízelo. Říkalo se jí Sazometná nebo Smetná, protože se vymetaly saze z komínů a smýčily se
domy. Název Škaredá je od toho, že v tento den Jidáš škaredil (žaloval) na Krista.
Co se traduje:
- Kdo se bude tento den
škaredit a mračit, bude se
mračit po všechny středy
v roce
- Důsledný úklid vyhání
zlé duchy z domu.
Zelený čtvrtek
V ten den se nosilo zelené mešní roucho – od toho
možná název Zelený čtvrtek. Také se jedla jen zelená
strava (špenát, zelí), aby byl
člověk zdravý po celý rok.
Jedná se o velmi starý zvyk
převzatý z židovské slavnostní večeře pesach.
Tímto dnem umlknou
zvony („odlétají do Říma“)
a znovu se rozezní až na Bílou sobotu při zpěvu Gloria.
Proto ke svolání k bohoslužbám lidem sloužily jiné
nástroje: různé řehtačky,
klapačky, mlýnky, trakářky
a všechno jiné, co vydávalo
rámus.
S řehtačkou v podobě trakaře také procházel vesnicí v poledne a večer zástup
dětí, kteří odříkávaly říkanku, na jejímž
konci zvolaly: „Cruciferum ďáblům“ na
znamení, že Jidáš se už v pekle smaží.
Co se traduje:
- Kdo si zacinká penězi, když zazní
zvony naposledy, budou se ho peníze
držet po celý rok.

- Nemá se nic půjčovat a s nikým se nehádat - odměnou se budou všechny hádky
vyhýbat a peníze si samy cestu najdou.
Velký pátek
Tento den byl Ježíš Kristus odsouzen,
ukřižován a pohřben. Podle evangelií zemřel na kříži ve tři hodiny odpoledne. Na
památku jeho utrpení se přibližně v tento
čas konají obřady, které mají tří části: Bohoslužbu slova (čtou se pašije), uctívání
kříže a přijímání. V mnohých kostelech
se také koná pobožnost křížové cesty.
Podle Bible se v momentě Ježíšovy
smrti roztrhla v jeruzalémském chrámě
opona, která dělila velesvatyni od ostatních prostor - tak se prý Ježíšovou smrtí
otevřela cesta k největšímu pokladu k samotnému Bohu. Podle lidové tradice
se však v tuto dobu otevírá cesta k jiným
pokladům - pokladům v zemi.
Tento den se drží přísný půst ve znamení smutku, ticha a rozjímání. Výzdoba

kostelů je chudá (žádné květiny, žádné
svíce na oltáři) a písně se zpívají bez doprovodu varhan. Zvony mlčí.
Zvyky:
- Lidé vstávali před východem slunce a chodili se mýt do potoka, aby byli
zdraví.
- Chodilo se po domech za zvuku řehtaček a oznamovalo se poledne a ranní
i večerní klekání.
pokračování na str. 6
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Při tom se zpívaly popěvky namířené
proti Jidášovi a Židům, kteří ukřižovali
Krista. Někde děti s řehtačkami honily „Jidáše“ - zrzavého chlapce.
- Nepralo se prádlo, protože by se prý
namáčelo místo do vody do Kristovy
krve
- V noci se tajně vysypávaly a vylévaly
cestičky od domu milence k domu milenky. Pokud si hoch do rána cestičku uhlídá
nepoškozenou, do roka si povede děvče
k oltáři.
Bílá sobota
O Bílé sobotě se zvony vrátily z Říma,
kam odletěly na Zelený čtvrtek. Tento den
se neslaví mše svatá a další svátosti, kromě
pomazání nemocných a svátosti smíření.
Název Bílé soboty může být odvozen od
bílého roucha novokřtěnců, kteří se tento
den křtili při obřadech noční bohoslužby vigilie. Bílé roucho je znakem čistoty,
připomínající smytí hříchů křtem. Před
vigilií se před kostely světil paškál - oheň,
od kterého se zapalovala velikonoční svíce. Hospodyně předtím uhasily doma
ohně a znovu je rozžhly až polínkem rozpáleným od paškálu. Z ohořelých dřev se
pak zhotovovaly křížky, které se nosily na
pole, aby dobře rodilo. Někde se dávaly
uhlíky za trám domu na ochranu před
požárem. Popelem z posvěceného ohně
se posypávaly louky.
Na Bílou sobotu se uklízelo, bílilo a připravovalo na slavné Vzkříšení – na Hod
boží velikonoční. Připravovaly se obřadní i sváteční pokrmy, pekly se mazance
i velikonoční beránci, pletly se pomlázky
a zdobila se vajíčka. Skončením Bílé soboty také skončil dlouhotrvající půst.
Zvyky:
- Před východem slunce se někde děvčata umývala rosou, aby byla pěkně bílá
a nenaskákaly jim pihy.
- Před východem slunce se novým koštětem vymetalo stavení, aby se v něm
nedržel hmyz a stavení bylo čisté po celý
rok.
Velikonoční noc
O Velikonoční noci (z Bílé soboty na
neděli Božího hodu velikonočního) se
konají vigilie na oslavu svaté noci, kdy
Pán vstal z mrtvých. Koná se také křestní
slavnost, kdy jsou v bílém rouchu přijímáni novokřtěnci. Křest v řečtině znamená ponořovat.
Boží hod velikonoční
Podle židovského kalendáře je neděle
prvním dnem v týdnu. A právě tohoto
6

dne za svítání vstal Ježíš Kristus z mrtvých, čímž dovršil Boží stvořitelské a
vykupitelské dílo. Proto křesťané tento
den nazvali „dnem Páně” a pravidelně se
schází k „lámání chleba”.
Velikonoční pondělí (Červené)
Je to nejvýznamnější den velikonočního cyklu. Toho dne chlapci chodí s pomlázkami za děvčaty a ženami, šlehají je
a dostávají za to od nich malovaná vajíčka, stuhy, dárečky i alkohol. Dříve chlapci
na děvčata často číhali ráno, když šla do
kostela. Odpoledne děti za vsí hrály různé
hry o vajíčka a večer se mládež veselila při
muzice v hospodě.

Názvy a podoby pomlázek
Binovačka a vinovačka (z prutů vinné révy); dynovačka (z Chodska); hodovačka, houdovačka (odvozené od hodu
- velkého svátku spojeného s hostinou);
koleda (z jihomoravského Vranovska);
karabáč, korbáč (z Moravy - slovo pochází z tureckého kyrbáč - tj. bič, důtky); kyčka, kyčkování, kyčkovanka (z Opavska);
mrskačka, mrskanda, mrskot, mrskut,
mrskút (z jižní a střední Moravy); pamihod, pomihod, pomrhod (ze středních
Čech - zkratka středověkého popěvku Pomni hody do provody); sekačka
(ze Žďárska); šlahačka, šlehačka, šlahání, vyplácání (z jihovýchodní Moravy);
šmekúrst, šmekustr, šmerkous, šmerkust,
šmigrust, šmirgust, šmykustr (ze severní
Moravy a východních Čech); tatar, tatarec (ze střední Moravy); březové metličky,
čugár, dingus, kančúch, metla, mrzkouz,
roučačka, švihačka, šihačka, šihota, žíla,
žila,...

Velikonoční vajíčka
Pravděpodobně jako první zavedli
zvyk darování vajec v období svátků jarní rovnodennosti Egypťané. Vejce se pak
odpradávna zdobila nejen u Slovanů, ale
i u Litevců, Němců, Švédů, na Kavkaze,
v Asii i u jiných národů. Nejstarší nalezená kraslice je prý stará 2 300 let. U nás
dávaly dívky chlapcům vajíčka odměnou
za šlehání a za odříkání hezké koledy. Vajíčka musela být plná a barevná. Časem
se začala zdobit i prázdná vyfouknutá
vejce (tzv. pouchy nebo vejdumky), která
sloužila především jako dekorace. Tradice
malování kraslic se v našich krajích rozvinula jako nikde jinde na světě. Nyní je
zvykem koledníkům dávat i dárky a starším hlavně alkohol.
Legenda o malování vajec
Při svém putování po světě jednou přišel Ježíš se svatým Petrem do statku, kde
poprosili hospodyni o kousek chleba. Nešťastná hospodyně však neměla ani skývu, ale chtěla pocestné pohostit. V tom
uslyšela kdákání slepice, a tak seběhla
do kurníku a našla zde vejce. Upekla ho
v teplém popelu a nakrmila jím pocestné.
Když odešli, chtěla smést ze stolu skořápky, ale spatřila, že byly zlaté! Každému
pocestnému potom dávala vejce, avšak
žádná skořápka se už ve zlato neproměnila. Časem začala vejce rozdávat na výroční den návštěvy oněch dvou pocestných.
Barvení vajec
Za typické barvy pro Velikonoce se
považují červená, žlutá, zelená, červenohnědá, hnědá a černá, protože se daly
získat z přírodních zdrojů. Koncem 19.
století tyto zdroje nahradila chemie. Červená barva ochraňovala podle pověr před
démony a zároveň symbolizovala lásku a
život. A právě červeně obarvená vejce se
původně označovala za kraslice.
Přírodní barvy:
- žlutá: odvar z cibulových slupek (ale jen
krátce); šafrán
- červená: odvar ze slupek červené cibule
a octa; červené zelí nebo šťáva z červené
řepy; šťáva z borůvek nebo bezinek
- světle zelená: lipový květ; kmín; šafrán
- tmavě zelená: mladé žito; voda ze špenátu; odvar z olšové kůry
- fialová: lipový květ; kmín; šafrán
- hnědá: odvar z dubové nebo olšové kůry;
odvar z cibulových slupek (déle); čaj
- černá: roztok sazí, na jehož dně je několik rezavých hřebíků; odvar z olšové
kůry
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Potřeme-li hotová (obarvená a nazdobená) vajíčka špekem, jsou krásně lesklá
Symbol vejce
Vejce je symbolem nového života (už
od pohanských dob); plodnosti, úrodnosti, života a vzkříšení (protože obsahuje
zárodek života); životní síly, narození, nesmrtelnosti, slunce, návratu jara; bezpečí
(díky skořápce) a zárodečného chaosu, ze
kterého vznikl svět. Vejce se také přirovnává k hrobu, který skrývá život (symbolické spojení s Ježíšovým zmrtvýchvstáním.
Velikonoční beránek
Symbol beránka byl velmi rozšířený už
za doby pohanů, a to především v celém
Středomoří, ovládaném po tisíciletí pastevci. U židů pak byly ovce symbolem
Izraelity jako člena „Božího stáda“, o něž
se stará jejich pastýř – židovský Bůh. Židé
také beránka zabíjeli na památku vyvedení Izraele z egyptského otroctví. V křesťanství beránek symbolizuje památku
Krista, „Beránka Božího“, který byl právě
jako nevinný, čistý a poslušný beránek
obětován na kříži a jeho krev zachránila
pokřtěné od hříchu a smrti.
Beránek jako obřadní pokrm je znám
už od středověku. Nevíme však, zda se
jedlo přímo beránčí maso, které si jen
málokdo mohl dovolit, nebo jen pečivo
v podobě beránka.
Mazanec
je symbolem slunce, zadělává se na Bílou neděli, dělá se ze stejného těsta jako
vánočka. Dříve to však bývalo pečivo nesladké - „koláč syrný k veliké noci“ - při-

pravoval se ze strouhaného
sýra a většího množství vajec (žádoucí byl žlutý mazanec).
Sladká varianta tohoto obřadního pečiva si
však ponechala původní
okrouhlý tvar a znamení
kříže. V jiných koutech naší
země se nesladkým mazancovým koláčům říkalo následovně: baba, babůvka,
plecovník, šoldr, svěceník
Ingredience receptu
•
220 g hladké mouky
•
150 g hrubé mouky
•
90 g moučkového cukru
•
90 g rostlinného tuku
•
2 žloutky
•
30 g mandlí
•
20 g rozinek
•
20 g droždí
•
150 ml mléka
•
1 vanilkový cukr
Postup přípravy velikonočního mazance:
Nejdříve si promícháme droždí s trochou cukru a přidáme 2 lžíce vlažného
mléka a k tomu cca 1 lžíci mouky. Vše
zlehka rozmícháme a necháme v teple
vykynout. Utřeme tuk cukrem do hladké
pěny a postupně vmícháváme žloutky.
Následně přidáme mouku, vykynutý
kvásek, vanilkový cukr, osolíme a vlažným mlékem si zaděláme těsto. Těsto na
mazanec vypracováváme, dokud se nám
nepřestane lepit na vále.
Nyní, když máme vypracované těsto, přidáme omyté a okapané rozinky
a část spařených mandlí (pokud nemáte
vy, nebo děti rádi rozinky, nedáváme).
Zapracujeme hezky do těsta na mazanec
a přeložíme do mísy, kde poprášíme hladkou moukou a přikryjeme utěrkou. Takto
necháme na teple vykynout.
Z vykynulého těsta vytvoříme bochánek a necháme ho na vymaštěném plechu
ještě vykynout.
Na závěr mazanec potřeme rozšlehaným žloutkem a posypeme zbývajícími
mandlemi.
Na závěr nařízneme po povrchu do
kříže. Mazanec pečeme v dobře vyhřáté
troubě.
Přejeme dobrou chuť!

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Cukrářská výrobna Alfa
756 05 Karolinka, Nábřežní 175
(bývalé sklářské učiliště)
nabízí
prodej za výrobní ceny
z vlastní výroby – domácí zákusky,
rolády, dorty, čajové pečivo
Provozní doba
pondělí až pátek 8 – 16 hod.
možnost objednávek
na tel. čísle 731 177 998
paní Žaludková
Těšíme se na vaši návštěvu.

Vojvodík Roman – VOJVOD
Velké Karlovice 906, 756 06
tel: 603 320 099
vojvod@seznam.cz
Prodej, montáže a servis:
- satelitní technika
- anténní technika
- televizory a spotřební elektronika
Rekonstrukce, realizace a servis:
- instalace individuálních TV/Sat
- společných TV antén (STA)
- TV/Sat rozvodů pro bytové
domy, pensiony, hotely
- rozsáhlých TV/Sat rozvodů
pomocí optických vláken
(sídliště ....)
Práce s prof. měřící technikou
PROMAX (Explorer HD .....)
- přesné nastavení parabol
na jakoukoli družici (DVB-S2 ...)
- přesné nastavení TV antén
(DVB-T)
- kontrola a měření stávajících
anténních rozvodů (bytovky)
- lokalizace problémů DVB-T
a sat instalací
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Komunitní akce
– Starbucks Coffee
Dne 16. února 2011 v našem městě
proběhla komunitní akce - Starbucks
Coffee. Město kontaktoval za společnost Starbucks Coffee - Jan Metelka,
generální manažer z Prahy. Akce byla
velmi úspěšná, protože početná skupina manažerů z různých zemí jako
Anglie, Ruska, Polska, Maďarska, Slovenska, Slovinska aj. se rozdělila do
4 podskupinek a během dvou hodin
odvedli kus práce zadarmo.
Jedna skupinka zametala chodníky,
druhá byla k ruce hasičům, třetí převážela dlažební kostky a čtvrtá vypomáhala stěhování nepotřebného materiálu ze
suterénu Městského úřadu v Karolince.
Ve městě pracovní skupinky vyvolaly
rozruch, protože jednak neznámé tváře,
jednak cizí řeči. Ale účel akce byl nadmíru očekávání splněn. Přáli bychom si,
abychom zase zástupce Starbucksu mohli
opět přivítat. Upřímně řečeno, byly při
domlouvání prací obavy, jaký výkon se
za dvě hodiny může uskutečnit, a to ješ-

tě s manažery i ze zahraničí. Díky panu
Metelkovi, který si skupinky zorganizoval
tak, aby vždy byly vedoucí Češi, a pak se
to tzv. namíchalo, nebyl vůbec žádný problém, ba naopak, vše probíhalo v pohodě
a ve velké disciplíně s neuvěřitelným pra-

covním nasazením a osobní zodpovědností. Tímto bych chtěla poděkovat firmě
Starbucks Coffee, i panu Janu Metelkovi
za zorganizování této akce a budeme se
těšit zase někdy u nás na viděnou.
Marie Chovanečková, starostka

SBĚRNÉ STŘEDISKO ODPADU
Vážení a milí čtenáři,
v březnu oslavíme první rok trvání provozu Sběrného střediska odpadu v Karolince, a tudíž i první výročí trvání této novinky pro Vás občany. Zamysleli jste se
někdy nad tím, jak skutečně pomáháme životnímu prostředí, když odevzdáme
vysloužilý elektrospotřebič k recyklaci? Kolik sběrná místa zapojená do systému
sběrných míst ušetřila elektrické energie, ropy, vody či primárních surovin? Kolik
sběrná místa snížila produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu?
Uplynulý rok
jsme mimo jiné
využili k upevnění pozice naší
organizace v systému zpětného
odběru elektrozařízení v ČR.
Dosažené výsledky činnosti Sběrného střediska
Karolinka mne opravňují konstatovat,
že cíle stanovené pro tento rok byly beze
zbytku splněny.
Byly vytvořeny reálné předpoklady
pro přijetí ambiciózních cílů pro rok
2011, ve kterém oslavujeme první výročí
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od založení Sběrného střediska odpadu
v Karolince.
Jsem si plně vědoma, že bez aktivní
spolupráce občanů, firem a zapojení do
kolektivního systému firem ASEKOL,
ELEKTROWIN, EKOLAMP, EKOKOM
a TS Vsetín, bychom takových výsledků
nemohli dosáhnout. Občané i firmy mají
možnost odevzdat veškerá elektrozařízení a baterie bez ohledu na jejich původ.
Provozní doba na SD umožňuje sběr
mimo režim svozu odpadů, což je jedna
z cest, jak snížit podíl směsného komunálního odpadu, a tedy i platby za jeho
likvidaci. Mohlo by se zdát, že v dnešní
době už jsou kontejnery na tříděný odpad

k vidění i v těch nejmenších vesnicích
a občané, kteří chodí vynášet své doma
roztříděné odpadky na sklo, papír či plasty už se nemusí stydět a cítit méněcenní.
Opak je pravdou. Průzkumy povědomí
občanů o zpětném odběru ukazují, že
lidé dosud často nevědí, co zpětný odběr
elektrozařízení je a jak vlastně funguje. Je
pravda, že většina lidí už tuší, že televizor
nebo počítačový monitor do popelnice
nepatří, avšak u drobného elektroodpadu, jako jsou mobilní telefony či rádia
už tyto zábrany nemají. Většina těchto
malých spotřebičů stále končí v popelnicích na komunální odpad. Lidé jsou
líní a s vysloužilým mobilním telefonem
ani rádiem se nechtějí tahat na SD. Sice
vědí, že v Karolince je zřízen sběrný dvůr,
možná že vědí i jak funguje zpětný odběr elektrozařízení, ale pravý smysl však
nedoceňují.
Stále více lidí chtějí něco za něco. Lidé
se dle mé dosavadní praxe dokonce domnívají, že by jim firma za staré spotřebiče měla platit.
pokračování na str. 9
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AKADEMICKÝ ROK 2011
- JARO PRO SENIORY
Modul: Senioři a bezpečnost

05.04. Senioři v silniční dopravě aneb mix užitečných informací nejen pro zralé
lidi. Přednáší policisté z dopravního inspektorátu a preventivně informační
skupiny
12.04. Jak cestovat vlakem, autobusem aneb chovejme se bezpečně i v prostředcích
MHD
Přednáší por. Mgr. Lenka Javorková z preventivně informační skupiny Vsetín
19.04. Senior chodec a cyklista aneb platí pro chodce a cyklisty také nějaká
pravidla? Přednáší policisté z dopravního inspektorátu a preventivně
informační skupiny
26.04. Senior řidič aneb jak na auto? Přednáší Zdeněk Patík, krajský koordinátor
BESIPu
Další z množících se dotazů je ,,A co za 03.05. Právo a bezpečí. Přednáška s právníkem
to od Vás dostanu, když elektrozařízení MÍSTO KONÁNÍ: KOMUNITNÍ KLUB – 3. PATRO KNIHOVNY
dovezu?“ Vyšší sebevědomí či sebejisto- ČAS: 9:00 – 11:00 HODIN
ta je však doprovázena nižší mírou faktických znalostí. V praxi to znamená, že
řada našich spoluobčanů, kteří na Sběrný
dvůr přijdou se mýlí, ale současně jsou
o svém stanovisku skálopevně přesvědčeni. Mnoho občanů se domnívá, že zpětný
odběr znamená poplatek za recyklaci, který musí připlatit k ceně nového výrobku.
Výzvou do budoucna pro nás je tedy čelit
naznačené zištnosti, posunout chápání
problematiky zpětného odběru a vysvětlit obyvatelům, že situace, kdy dotyčný
jednotlivec za svou námahu a vynaložené úsilí žádnou protihodnotu nezískává,
je charakteristickým rysem všech obecně
prospěšných činností. Ovšem lidé velmi
neochotně mění své zvyklosti, a mnoho
vyřazených přístrojů i velkého objemového odpadu se tak stále ocitá v běžných
popelnicích, kontejnerech či ještě hůře
volně pohozené vedle těchto nádob. Chci
připomenout, že malé sběrné nádoby jsou
umístěny i ve vestibulu Města Karolinka.
Tyto sběrné nádoby oslavily taktéž jako
i SD svoje první výročí. Snahou osazení
těchto malých nádob je přiblížit sběrnou
síť domácnostem. Druhou stránkou věci
je podpořit snahu lidí co jsou pro životní
prostředí ochotni něco udělat.
Malá sběrná nádoba je určena pro
zpětný odběr úsporných kompaktních
zářivek, výbojek, lineárních zářivek do
délky 40 cm a světelných zdrojů obsahujících Led diody.
Děkuji všem, kteří si můj příspěvek
přečetli a těšíme se na další spolupráci
s Vámi.
Dujková Pavlína
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK
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Škola za zimního času
Přicházíme k vám s přehlídkou událostí, kterými škola žila v uplynulých
třech měsících.
S nástupem mrazivého prosincového
počasí, ale i se závěrečným finišem stavbařů a na ně navazujících řemeslníků
konečně utichl ruch na velkém staveništi
školy.
A jak už to v posledním měsíci roku
bývá, přišel s početnou družinou andělů
a čertů do tříd v přízemí Mikuláš. Malí
mrňousové se sice většinou nebojí už
vůbec ničeho, ale pro jistotu si pro návštěvu připravili nějakou tu osvobozující
říkanku. Málem jsme tomu neunikli ani
ve sborovně a ve školní kuchyni, kam přestrojení deváťáci také dorazili. Jako dárek

měli připraveno i krátké slovní hodnocení, kterým nás dospěláky potěšili.
Sport jako je florbal můžete provozovat po celý rok. Mladší žáci vyjeli do sportovní haly v Hovězí. Ještě nemají nahráno tolik, aby mohli pomýšlet na nejvyšší
příčky, ale třetí místo v okrskovém kole
Orion florbal cupu před posledním Novým Hrozenkovem uhájili. To starší žáci
už jsou v tomto sportu vyhranější a skončili třetí ve své skupině v okresním kole.
Jejich účinkování v regionální lize sice
neskončilo vítězstvím, jako se to podařilo
jejich předchůdcům před 4 lety, ale účast

Každoročně k nám chodí Mikuláš

I letos jsme hráli regionální florbalovou ligu
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v lize uhájili a Jan Frňka (9. třída) se dokonce stal vítězem kanadského bodování
s 22 body!
Ve sportu bývá naše škola poměrně
úspěšná. Potvrdila to ve vybíjené družstva dívek i chlapců. Obě se probojovala
do okresního kola, chlapci tam skončili
pátí, děvčata se dokonce bila o první místo, které jim těsně uniklo.
Trochu ve stínu minulých úspěchů
teď zůstávají naši šachisté. Tým se ovšem
značně omladil, nejlepších výsledků dosahuje prvňák Jiří Ptáček. Osmdesát devět šachistů, včetně našich borců, zahájilo
další ročník mezinárodní mládežnické
série 1. VASTO Tour ve Francově Lhotě.
K podařeným akcím je třeba počítat i lednové vyvrcholení Grand Prix v Karolince.
Potěšilo nás, že v úspěšných družstvech
středních škol hráli naši bývalí žáci.
Šesté třídě připravila třídní učitelka exkurzi, během níž žáci poznávali Olomouc.
Hezké povídání s fotografiemi uveřejnili
na webových stránkách školy.
Ne vždy je třeba za poznáním vyjet
tak daleko. V multimediální i počítačové
učebně, v učebně hudební výchovy nebo v
městské knihovně, která je součástí vzdělávacího centra, jímž naše škola bezesporu je, se uskutečňuje řada poznávacích
přednášek. Všechna tato místa, vybavená audiovizuální technikou a internetovým připojením, umožňují komornější
akce, kde je na místě citlivý individuální
přístup, ale přitom je třeba příklady prezentovat. Proběhly tu besedy k dopravní
výchově (tradičně pro čtvrťáky), diskutovalo se o šikaně, drogách, ale i o volbě
povolání (6.-9. třída).
Pokud se jedná o akci s hromadnou
účastí, používáme sál ZUŠ. Během několika minut se třeba všichni žáci školy přemístí na koncert, besedu s hostem nebo
výuku historie či zeměpisu. Koncertem
nás tentokrát potěšili žáci ZUŠ, kteří si
připravili vystoupení jako vánoční dárek,
současnou hudební scénou provedl Ziggy
Horváth se skupinou Rebel.
Výuku historie zvládá velmi zajímavě
agentura Pernštejn. Program „Řím – legionáři, gladiátoři a Césarové“ potvrdil nápaditý přístup, a proto divácky přitažlivý
zážitek. A když potřebujeme ještě větší
prostor pro prezentaci školy, vycházejí
nám vstříc ve Valašském národním divadle.
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

S velkou pomocí sponzorů, jimiž je
tradičně velká většina místních podnikatelů, jsme uspořádali další úspěšný maškarní ples. Stačí jen vstoupit do úžasně
vyzdobeného sálu a zatají se vám dech.
Jde o každoroční záslužný počin učitelek
výtvarnic, kterým se za pomoci vycházejících žáků i školníka opět podařilo přeměnit sál v pohádkovou říši.
Špičkou ledovce je vždy pro školu
úspěšná reprezentace ve vědomostních
soutěžích nebo třeba v uměleckém přednesu. Úspěšnou okrskovou reprezentaci
má za sebou prvňáček Jiří Zvěřina (vyhodnocen v trojici nejlepších), ze školního kola do okresního postoupil jako
úspěšný řešitel matematické Pythagoriády osmák Dominik Jochec, školní kolo
V okresním kole ve vybíjené vybojovala děvčata skvělé druhé místo
Olympiády z českého jazyka vyhrála
Kristýna Orságová z deváté třídy, která se
s tím ale nespokojila a v okresním kole si
třetím místem vybojovala postup do kola
krajského!
Všem, kteří úspěchy v kterémkoli odvětví vybojovali, a také těm, kdo je na
cestě k nim vedli, patří poděkování za vynikající práci!
Pololetní klasifikace byla ve znamení
prvního samostatného zapisování známek jednotlivými učiteli přímo do programu v počítačové síti. Neobešlo se to
sice bez počátečních nedostatků, ale je
to první velký krok na cestě k větší samostatnosti učitelského sboru. Program
Bakaláři už nebude jen výsadou vedení
školy, společně jsme na cestě k rychlému
Postavili jsme i římskou želvu
a modernímu informování rodičovské
veřejnosti. Velkým kladem je také sku- tečnost, že lze do programu vstupovat ze vyučování s naší první takovou pomůckou
kteréhokoli počítače ve škole. Práce navíc už získali, potvrzují, že je to správný krok
na cestě k aktivizaci žáků, ale i učitelů.
přinesla zasloužený posun dopředu.
Poslední tři měsíce života školy po výRušno bylo v zimních měsících zejména kolem deváťáků. Jejich katalogové měně oken a zateplení fasády si užíváme
listy obohatila třídní učitelka o výstupní zlepšených podmínek. Skončil chlad na
hodnocení a výchovná poradkyně s nimi chodbách, v kabinetech i ve sborovně,
připravila přihlášky k dalšímu studiu. zmizel všudypřítomný prach, hluk sbíSoučasně už proběhly přípravy na přijetí ječek a vrtaček, průvan. Konečně ustaly
jejich nástupců. Zápisu do první třídy se stavební práce. Ještě sice zbývá dokončit
při přípravě i vlastním průběhu zúčastni- fasádu u vchodu, uklidit okolí a s pomola skupina všech učitelek prvního stupně cí odborné firmy upravit venkovní zeleň,
a výchovná poradkyně, pomáhaly ale též ale to už bude jen příjemná tečka za velučitelky 2. stupně. Adeptů pro nástup do kou a úspěšnou stavební akcí. A tak zbýprvní třídy bylo poměrně hodně. Mo- vá dobře se připravit na Den otevřených
dveří a slavnostní shromáždění k 30 lementálně to vypadá na 27 žáčků!
Zapojením do projektu EU peníze ško- tům školy, které sice dovršila už loni, ale
lám hodláme získat dotaci ve výši téměř do „rozbourané“ budovy jsme přece ne1.200.000,- Kč na modernizaci dalších 4 mohli naše bývalé kolegy a další hosty
Kristýna Orságová postupuje do krajskeho kola učeben interaktivními tabulemi s příslu- pozvat!
Olympiády v českém jazyce šenstvím. První zkušenosti, které jsme při
Mgr. Petr Šrámek, Mgr. Petr Muroň
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA KAROLINKA

SUPERSTAR
KAROLINKA

7. ročník – 6. května 2011
(pátek)

Pěveckou soutěž KAROLINKA
HLEDÁ SUPERSTAR pořádá ZUŠ Karolinka ve spolupráci s MÚ Karolinka.

Dětský karneval

Slavnostní akademie

Základní školy Karolinka
U příležitosti 30. výročí otevření školy
se koná 20. května 2011 slavnostní AKADEMIE
od 17 hodin v sále ZUŠ.
Od 14 do 16 hodin se uskuteční Den otevřených dveří.

Žáci ZUŠ Karolinka

ve skladatelské soutěži 2011
V letošním školním roce se sedm žáků ZUŠ Karolinka ze třídy Martiny Havlové zúčastnilo celorepublikové soutěže mladých skladatelů. Všichni žáci postoupili do finálového kola mezi 48 nejlepších, kde byla jejich díla hodnocena porotou složenou z významných českých současných skladatelů.
V 1. kategorii finálového kola naši
soutěžící dopadli takto:
Veronika Obadalová - stříbrné pásmo
Jan Havel - stříbrné pásmo
Jan Koňařík - stříbrné pásmo
Vojtěch Petřek - stříbrné pásmo
Martin Boháč - stříbrné pásmo
Nikol Hořelková - bronzové pásmo
Ve 2. kategorii soutěžila pouze jedna
zástupkyně naší ZUŠ – Valerie Bogárová. Přestože měla náročnější soutěžní
podmínky a mnohem přísnější hodnocení, vybojovala zlaté pásmo a v červnu
2011 se zúčastní KONCERTU VÍTĚZů
SKLADATELSKÉ SOUTĚŽE na zámku
v Hradci nad Moravicí.
Všem soutěžícím děkuji za reprezentaci ZUŠ Karolinka a přeji další úspěchy na
skladatelském poli.
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V prvním kole zpívá soutěžící libovolnou píseň bez hudebního doprovodu
(trvání alespoň ½ minuty). Pro druhé
kolo si každý soutěžící vybere jednu píseň
z těch, které jsou uvedeny na přihlášce.
Tuto píseň viditelně označí, zpívat ji bude
na mikrofon s živým doprovodem.
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE
20. dubna 2011 (středa).
PŘIHLÁŠKY LZE ODEVZDAT
V ZUŠ KAROLINKA
(nejlépe p. uč. Martině Havlové ml.)
V případě velkého zájmu soutěžících
si pořadatelé vyhrazují právo uspořádat
vyřazovací předkolo.
ROZDĚLENÍ SOUTĚŽÍCÍCH
DO KATEGORIÍ:
0. kategorie: do 7 let včetně
1. kategorie: 8 -10 let včetně
2. kategorie: 11-13 let včetně
3. kategorie: 14-16 let včetně

Ve všech kategoriích bude každý účastník odměněn. Ve 2. a 3. kategorii bude
Úspěšné přijímací zkoušky žáků ZUŠ vyhlášena hlavní cena soutěže. V rámci
Karolinka na střední a vysoké školy:
soutěže se uskuteční dvě pěvecká vystouZuzana Kocurková - sólový zpěv,
pení našeho letošního hosta – účastníka
konzervatoř Kroměříž
televizní Superstar – Michala Hudčeka,
Michaela Jochcová - bicí nástroje,
který bude také čestným předsedou naší
konzervatoř Kroměříž
poroty.
Martina Valchářová HARMONOGRAM SOUTĚŽE :
SUŠ Ostrava (grafika)
Ondřej Uherek - SUPŠ Uherské Hradiš- 13:00 - zahájení soutěže
13:00 - 15:00 – 1. kolo
tě, obor Multimediální tvorba
(pořadí zpěváků dle kategorií)
Ondřej Blaha - ČVUT Praha
15:00 - 15:15 – vystoupení Michala
(architektura)
Další žáky přijímací zkoušky ještě če- Hudčeka
kají. Poděkování patří všem učitelům, 15:20 - vyhlášení postupujících zpěváků
kteří je po mnoho let připravovali a podí- (předání cen)
leli se tak nemalou měrou k jejich úspěš- 15:30 - 17:00 – 2. kolo
nému přijetí – p. uč. Martině Havlové ml., 17:00 - vystoupení Michala Hudčeka
p. uč. MgA. Marii Poláškové PhD. a p. uč. 17:15 - vyhlášení výsledků + předání cen
(poté možná malá beseda s Michalem
Jiřímu Nedavaškovi.
Martina Havlová, řed. ZUŠ Karolinka Hudčekem)
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Z činnosti hasičů

Sotva rok začal, už má naše výjezdová jednotka za sebou 8 zásahů, z toho
3 požáry. Nejrozsáhlejším byl požár chaty kousek za rozcestím Bzové, kde dřevěná chata prakticky lehla popelem. O tomto požáru bylo dost psáno v denním
tisku, proto se o něm již nebudu rozepisovat.

Ze šachových políček
Dne 12. 1. 2011 byla v Karolince ukončená šachová „Grand prix“ školní mládeže družstev regionu Vsetín. Družstvo ZŠ Karolinka se umístilo v nejmladší
kategorii na 6. místě z 9 startujících družstev.

Dále nám probíhá již 4. ročník jednotlivců, který má již mezinárodní obsazení,
jedná se o hráče ze Slovenska – Lysá pod
Makytou. Hraje se ve třech kategoriích
a to H-10, H-12, H-14. Byly odehrány již
dva turnaje z celkových čtyř. Karolinku
zastupuje v kategorii H – 10 Jiří Ptáček
a Marek Holiš. Každý odehrál jeden turMĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

naj a se ziskem 4 bodů jsou na 27. a 28.
místě z celkového počtu 41 hráčů.
V kategorii H-12 hrají Aleš Hollý, Tomáš Zapalač a Radek Řepka. Aleš Hollý
je po dvou turnajích se ziskem 9 bodů
na 5. místě. Tomáš Zapalač získal 8 bodů
a 8. místo a Radek Řepka jeden turnaj
1,5 bodů, a tak obsadil poslední místo
z celkem 35 hráčů.
V sobotu 19. 3. 2011 se uskutečnil na
Bystřičce jarní turnaj žáků jednotlivců.
Hrálo se na 7 kol, 2 x 15 minut. Karolinka měla zastoupení v kategorii H-12, Aleš
Hollý 4 body a 6.místo. Tomáš Zaplač
3 body a 10 místo a Radek Řepka 1 bod
a 11. místo z celkem 12 hráčů. V kategorii
H-10 Jiří Ptáček se ziskem 3,5 bodů obsadil 8. místo z 15 hráčů. Družstva dospělých hrají se střídavými úspěchy. Družstvo
A v regionálním přeboru po odehrání 9
kol je na 8. místě. Družstvo B v regionální
soutěži je po 9 kolech na 4. místě.
Do závěrečných bojů přeji všem mladým i dospělým hodně zdaru.
Vladislav Bambušek

Dále oheň řádil 2x v údolí Kobylská.
Začátkem února plameny pohltily dřevěnou kůlnu a posledním letošním požárem
byl požár uskladněného dřeva a pergoly
na ulici Okružní.
Dále jsme byli povoláni dvakrát k vyproštění zapadlého automobilu, jedenkrát jsme asistovali policii při otevírání
rodinného domu, jedenkrát jsme pomáhali zdravotníkům se snesením pacienta.
Jako hasičské manévry mohl občanům
připadat večer 11. února, kdy bylo vyhlášeno pátrání po ztracené osobě. Na tuto
akci se na náměstí sjelo hned sedm hasičských jednotek s více než desítkou vozů
a několik hlídek policie. Než se však celá
akce stačila rozběhnout, byl pohřešovaný
muž nalezen.
Tak jako každý rok museli členové jednotky absolvovat kolotoč školení, zdravotních prohlídek a připravit vozidla na
technické prohlídky.
Jelikož zase začíná sezona vypalování
porostů, rád bych upozornil občany, že
je povinností nahlásit každé vypalování
porostů na Krajské operační středisko ve
Zlíně, a to buď telefonicky na čísle 950
670 222, nebo elektronicky na stránkách
www.hzs-zlkraje.cz, kde se nachází portál
na hlášení pálení porostu.
Více o našem sboru na
www.hasicikarolinka.xf.cz.
Zdeněk Valíček

MOBILNÍ
POŘEZ DŘEVA

Naše služby: - přeprava Tatra T-815
- tesařské a pokrývačské
práce
- nákup a prodej dřeva
Kontakt:
Zbyněk Korytář
Hutisko - Solanec
tel. 777 224 845
„Vy máte dřevo, my ho zpracujeme
od A do Z“
Těšíme se na spolupráci s Vámi!
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FC Velké Karlovice + Karolinka

– mladší přípravka

ZUMBA
v Karolince

Zumba se koná každý čtvrtek od 17:30
– 18:30 hod. v Sokolovně Karolinka.
Cena jednorázového vstupného je ve
výši 60,- Kč/hod., dále je možná koupě
zváni na turnaj do Hošťálkové, zde jsme permanentky: 500,- Kč/10 hod.
Děti do 12 let v doprovodu dospělé
nic neponechali náhodě a naši malí borci
osoby
ZDARMA.
si konečně vychutnali vítězství.
V březnu jsme odehráli turnaj TJ Juřin- !!!Zumba je zábava, Zumba je skvělá,
ky pořádaný pro ročníky 2003 a mladší. Zumba je pro všechny!!!
Zde byla velká konkurence. Naši hráči se
Kontakt: Marta Tlašková, tel. 777 169
však nezalekli ani věkového rozdílu, který
636; email: mtlaskova@email.cz, www.
tady byl velmi markantní, a to hlavně proallimah.cz
ti Novému Jičínu, kde souboje Honzíka
Štulera s o dvě hlavy větším a o 30 kg těžším obráncem, připomínal souboje obra
Pavlína Vás srdečně zve na
Goliáše a Davida. Ještě nás čeká několik
turnajů. Nejdříve zabojujeme v Zašové,
a pak si zajedeme o kousek dál do Bystřice pod Hostýnem. Snad se nám bude
dařit a ještě získáme další cenný kov.
• Zaměřeno na spalování tuků
Naše děti odehrály i několik přátel- • Vytvarování a zpevnění celého těla
ských utkání se Vsetínem, takže prakticky • Zvýšení fyzické kondice
každý víkend tráví v hale, a to samozřej- • Vhodné pro pokročilé i začínající
mě i s rodiči, kteří obětují spoustu času
Cvičení probíhá v tělocvičně Základa finančních prostředků, za což bych jim ní školy Karolinka každý LICHÝ týden
chtěl moc poděkovat.
v pondělí a čtvrtek od 19:00 hod.
Nábor nových adeptů probíhá stále.
Bližší informace získáte na:
Vítání jsou všichni zájemci i mimo Karo777 057 587
linku.
Těší se na Vás Pavlína Kopcová
Telefonický kontakt:
Štuler Petr – trenér 737 066 767
Vrážel Josef – ved. mládeže 604 356 773

Mladší přípravka je nejmladším družstvem našeho fotbalového klubu FC Velké Karlovice + Karolinka nejen dobou svého založení, vzniklo v létě 2009, ale
i věkovou skladbou hráčů. Jejich věk se pohybuje mezi pěti až sedmi lety…
V osobě Petra Štulera klub našel velmi
nadšeného a obětavého trenéra, jež se dětem věnuje na úkor svého osobního volna
bez nároku na finanční odměnu. Odměnou mu je nadšení dětí a obětavost rodičů. V okolních oddílech je zatím práce
s tak mladými hráči spíše výjimkou, a tak
k nám dojíždějí hráči třeba z Hovězí.
Přestože počasí zdánlivě letním sportům nepřeje, příprava probíhá bez přerušení i v zimních měsících. Hráči trénují
během zimních měsíců dvakrát týdně
v tělocvičně ZŠ v Karolince.
Zúčastnili se několika halových turnajů, na kterých rozhodně neudělali ostudu
ani v silné konkurenci týmů, jako např.
Sigma Olomouc, Tescoma Zlín, Kroměříž, Vsetín, Valašské Meziříčí atd.. Vždy
skončili těsně před branou do semifinále,
a to většinou jen o skóre.
Na svůj první halový turnaj jsme zavítali do Zdounek u Kroměříže a hned z toho
bylo výborné 6. místo. Stejným způsobem se nám dařilo i o pár týdnů později
v Zašové. Také jsme 5. ledna uspořádali,
za podpory Crystalex Karolinka vlastní
turnaj s názvem Crystalex Cup a to ve
sportovní hale v Hovězí. Celkem se ho
zúčastnilo 9 týmů. V únoru jsme byli po-

Intervalový
trénink

Štuler Petr a Vrážel Josef

AEROBIC
SE SAŠOU
Na fotce zleva: Koňařík Tomáš, Koňařík Matěj, Horák Pavel, Bartošek Štefan, Vichtora Filip,
Štuler Honza, Jílek Tomáš. Klečí: Čírtek Tomáš, Vítek Adam
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Každou středu od 17:00 hod.
v Sokolovně Karolinka.
Aerobní cvičení pro každého
– body styling
– posilování a formování postavy.
Cena za lekci je 25,- Kč.

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

SVĚTOVÝ JIŘÍ ORSÁG
ZE STANOVNICE
Jiří dosáhl na mistrovství Evropy v Limasolu do 23 let těchto výsledků: trh
175 kg a nadhoz 226 kg. Za trh obsadil 3. místo a za nadhoz 2. místo. Celkově
obsadil 2. místo výkonem 407 kg.
Na mistrovství světa mužů v Antalii
obsadil 14. místo, výkonem 180 kg v trhu
a v nadhozu 215 kg, celkem tedy 395 kg.
Na mistrovství Evropy mužů v Minsku
získal Jiří Orság celkově 6. místo. Na mistrovství České republiky do 23 let obsadil
Jiří Orság 1. místo. Stal se absolutním vítězem bez rozdílu vah, výkonem 185 kg
v trhu a v nadhozu 232 kg, což je český

rekord. Závodil také sedmikolovou ligu
v rakouském Linci, kde se stal absolutním vítězem. Družstvo Lince díky Jirkovi
obsadilo 1. místo. Jirka se dostal mezi 10
nejlepších sportovců okresu Vsetín. Stal
se nejlepším reprezentantem naší republiky ve vzpírání a je držitelem Zlaté činky
již pátým rokem.

Oznámení
o výluce

vlakových spojů
Vsetín – Velké Karlovice

www.KANCLIR.cz

Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 - 16:00. Tel.: 722 550 000, 732 650 203
DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč, jinak 300 Kč.

GARÁŽOVÁ VRATA od 9.999 Kč.
Dodáváme vrata výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání.
Typizovaná, nebo přesně na míru. Základní barvy i imitace dřeva.
Základní provedení je možné doplnit různým příslušenstvím.
PLOTY - PLETIVO – zabýváme prodejem i montážemi oplocení.
Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty.
Stavby plotu ze svařovaných pletiv, svařovaných panelů, pletivové
branky a brány nebo svařovaná výplň. Při objednávce montáže
sleva 30% na sortiment ze zahradnictví.
TÚJE NA ŽIVÝ PLOT od 10,- Kč/kus.
Další okrasné dřeviny. Využijte množstevní SLEVY.
Koupíte u nás také stínicí tkaniny - stínovku.

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Vážení občané, dovolujeme si Vám
oznámit, že ve dnech od 27. dubna
2011 až do 1. června 2011 se bude konat nepřetržitá výluka traťové koleje
mezi železničními stanicemi Vsetín
– Velké Karlovice. Výluka bude zahájena v první den výluky v 7:30 hod.
a ukončena v poslední den výluky ve
20:00 hod.
Výluka se koná z důvodu odstraňování povodňových škod z roku 2010
a v případě přidělení finančních prostředků i realizace investiční akce – rekonstrukce přejezdů včetně přejezdového zabezpečovacího systému. Jedná
se celkem o čtyři samostatné opravné
práce, které budou provádět samostatně firmy vybrané ve výběrovém řízení.
V době konání výluky budou vlaky mezi výše uvedenými železničními
stanicemi nahrazeny autobusovou
dopravou. Cestující jedoucí ze železniční stanice Vsetín budou informováni staničním rozhlasem a informačními tabulemi o přistavení autobusů
náhradní dopravy. Rovněž v ostatních
žel. zastávkách a žel. stanicích budou
cestující informováni informačními
tabulemi o stanovišti náhradní autobusové dopravy.
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Středisko Karolinka a Snowmonkeys
Jestli patříte k lyžařům, kteří uplynulou sezónu navštívili Ski areál Karolinka,
měli jste možnost si všimnout skupinky dětí jezdících na snowboardech. Jde o letos vytvořený snowboardový klub otevřený pod hlavičkou Střediska volného času
– Rožnov pod Radhoštěm a Ski areálem Karolinka.

Činnost jsme zahájili 15. listopadu
2010. Celý podzim jsme se věnovali „suché přípravě“, čili tréninkům v tělocvičně
Sokolovny a z důvodu lepší vybavenosti
i v tělocvičně ZŠ Karolinka. Po tvrdě odtrénovaném podzimu se děti konečně dostaly i k tréninkům na „kopci“. Měli jsme
možnost trénovat v novém Snowmonkeys
parku Karolinka.
Podpora klubu ze strany ski areálu
byla formou zlevněných skipasů a upravovaného snowparku. Na začátku jsme
měli 12 členů, ovšem po nemocích, ztrátě
zájmu a nedostatku času zůstalo 6 dětí,
u kterých se projevuje opravdu velký zájem o snowboarding. Nejvíc dětí je z Karolinky, další jsou z Hovězí, Velkých Kar-

Jan Dudek
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lovic a Rožnova p. R. O podporu klubu
formou financovaní pomůcek k tréninkům se postarala firma Austin Detonator
ze Vsetína, za což jim patří velký dík.
Též bych ráda poděkovala rodičům, kteří
podporují fungovaní klubu. Od začátku
nám pomáhal Petr Havliš, jehož dcera
Aďa u nás trénuje. Dík však patří i dalším - Pavlovi Orságovi, který nám nechal
vyrobit pomůcky na rozvoj rovnováhy,
Ivo Kratochvílovi, který nám upravil pomůcky v tělocvičně a zařídil bezplatné
trénování dětí na trampolínách. Všem,
kteří nám s fungováním klubu pomáhali
a pomáhají velmi děkujeme.
Pod hlavičkou SNOWMONKEYS se
však v Karolince uskutečnilo více akcí.
Byly to dva snowboardové kempy a jedny
freeski a snowboardové závody.
Název Snowmonkeys dostal i snowpark
ve Ski areálu Karolinka. S renovací parku
a samotných překážek pomáhají chlapci
z Karolinky, Josef Kysučan z Velkých Karlovic a Pavel Kupčík ze Vsetína. Nakonec
v Karolince vyrostl snowpark uznávaný
v Čechách i na Slovensku. I ski areál se
k úpravě parku postavil velmi zodpovědně a pravidelně ho upravoval. Navzdory
počasí, které bylo v průběhu uplynulé sezóny velmi proměnlivé ke stavění překážek, které spotřebuje obrovské množství
sněhu, jsme dokázali postavit park, který
pozdvihl jméno Karolinky i celých Beskyd.

I snowboardové kempy, které se uskutečnily v únoru a březnu měly úspěch
a velký ohlas. O 27 účastníků se starali
tři trenéři - Aďa Kováčová, Pavel Kupčík
a Roman Roth ze Slovenska. Kempy byly
určené pro pokročilé jezdce, kteří měli
zájem naučit se nové triky ve snowparku,
na skocích i na překážkách. Kempy probíhaly pod heslem „RIDE FOR FUN“ (jezdi
pro radost). Náš cíl, jízda pro radost, byl
dosažen a všichni jezdci se během obou
termínů velmi zlepšili. Účast byla mezinárodní – účastníci byli z České republiky a ze Slovenska.
Snowmonkeys Freeski and Snowboard
contest Karolinka – závody v Karolince
V sobotu 19. února 2011 se uskutečnil v Karolince „Freeski and Snowboard
contest“. I napříč velkému množství akcí,
které se konaly ve stejný den po celém
Česku i Slovensku, se nám podařilo přilákat 67 jezdců. O hudbu se po celou dobu
staral DJ LUKSHU.
Soutěžilo se v disciplíně „slope style“ –
konkrétně se jezdily překážky street box
a street rail – šesti, sedmi a jedenácti metrový skok a jibbová lajna, rainbow, kink
box a double kink rail.

Variabilita skoků byla velmi vysoká
a celková úroveň závodů tím pádem byla
velmi dobrá. Na prize money se rozdělilo skoro 40 tisíc korun. Večer se všichni závodníci přesunuli na after party do
místní hospůdky a Dj Lukshu hrál a mixoval a všichni, kdo se zúčastnili, určitě
nelitovali. Jména všech výherců naleznete
na stránkách Ski areálu Karolinka – www.
solansedlo.cz.
Velký dík patří opět sponzorům, kteří
podpořili tuto akci: Big Shock, Armada,
Nitro, 686, Crystalex a Ski areál Karolinka.
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Reprezentační ples
firmy AUSTIN DETONATOR
V sobotu 5. března jsem se na základě pozvání zúčastnila reprezentačního plesu firmy AUSTIN DETONATOR. Ples se uskutečnil v Domě kultury ve Vsetíně.
Firma AUSTIN DETONATOR je známá svou filozofií přispívat na dobročinné
účely.
I naše organizace se stala jedním ze tří subjektů, které získaly v průběhu večera
příspěvek na svoji činnost. Z ruličkové tomboly nám připadla částka 30.674 Kč na
zajištění provozu Charitní pečovatelské služby v oblasti, kde Charita Nový Hrozenkov
poskytuje sociální služby seniorům.
Firmě AUSTIN DETONATOR bych chtěla tímto mnohokrát poděkovat za to, že
část tohoto výtěžku přidělila naší organizaci a podpořila tak hlavní záměr Charity,
umožnit seniorům zůstat co nejdéle v domácím prostředí.
Ing. Danuše Martinková, ředitelka Charity Nový Hrozenkov

VII. ročník postupové
přehlídky amatérského
divadla v Karolince

Již tradičně proběhl další ročník postupové přehlídky amatérského divadla
v Karolince. Letošního ročníku se zúčastnilo 5 divadelních souborů a to:
DS Dopadlo Valašské Meziříčí,
Divadlo TRAMTÁRIE Olomouc,
DS Chaos Valašská Bystřice,
Divadlo v Lidovém domě Vsetín,
DS Masarykova gymnázia Vsetín.
Na základě zákona č. 73/2011 Sb.
Porotou, které předsedal Vladimír Fekar, dramaturg Městského divadla Zlín, dále
došlo s účinností od 1. 4. 2011 ke změpak Pavel Petr Procházka – Divadlo Polárka Brno, Jan Štěpánek – scénograf Praha,
ně právní subjektivity a k organizačbyly doporučeny na Divadelní Děčín tyto dva soubory:
ním změnám v postavení jednotlivých
DS Dopadlo Valašské Meziříčí – Propadlo
složek úřadů práce a ke změně názvů
Divadlo v Lidovém domě Vsetín – Osiřelý západ
úřadů práce. Úřad práce ve Vsetíně
Velmi pěkné představení měl DS Masarykovo gymnázium Vsetín, které bude v mějako právní subjekt dnem 31. 3. 2011
síci dubnu zajištěno pro 2. stupeň základních škol. Termín bude upřesněn.
zanikl.
Úroveň přehlídky byla velmi dobrá, hodnocení probíhala vždy po představení
ve velmi příjemné atmosféře. Je však velkým zklamáním, že byla velmi malá účast
Všechna práva a povinnosti tohoto
ze stran diváků.
úřadu
přešla na Úřad práce České reMarie Chovanečková
publiky, Karlovo náměstí 1359/1, 128
01 Praha 2. Nové organizační členění je
strukturováno do 14 krajských poboček.
Ve Zlínském kraji je to Úřad práce České republiky – krajská pobočka ve Zlíně.
Pracoviště úřadů práce však zůstávají na
stejných místech.
Proto také 1. 4. 2011 začalo v Karolince
na adrese: Radniční náměstí 42, fungovat
kontaktní pracoviště krajské pobočky ve
Zlíně. Jeho ředitelkou je Bc. Hana Daleká. Kontaktní pracoviště bude i nadále
poskytovat svým klientům veškeré služby
jako doposud.

Úřad práce
České
republiky

Mgr. Miriam Majdyšová
tisková mluvčí Úřadu práce ČR,
krajské pobočky ve Zlíně

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK
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Petr
Herold
v Karolince
Petr Herold se narodil v Praze, kde také žije a pracuje. Po základní škole se vyučil ručním sazečem v tiskárně. Současně absolvoval čtyřletý kurz na Lidové konzervatoři, obor divadlo-pantomima. Po jeho ukončení byl přijat do druhého ročníku Střední umělecko-průmyslové školy v Praze, oboru scénické techniky pro
film, divadlo a televizi. Školu ukončil maturitní zkouškou. Ve studiu pokračoval
na Akademii múzických umění na divadelní katedře.

Reklamní ilustrace

a vedle reklamních kreseb se rád věnuje
ilustracím do knih a komiksů pro děti.
Na Petra Herolda se můžeme těšit
i v Karolince, a to 1. června v 9:00 hod.
pro základní školy a od 18:00 hod. pro veřejnost, na slavnostní vernisáži jeho ilustrací. Výstava se bude konat v zasedací
místnosti na Městském úřadu v Karolince. Termín této prodejní výstavy bude ještě upřesněn. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Více informací na Informačním centru Karolinka; tel: +420 739 322 851;
ic@mukarolinka.cz; www.karolinka.cz.
Webové stránky, ze kterých jsme čerpali informace: www.petrherold.cz.

vhodná jako pomůcka k výuce jazyků.
Pro nakladatelství Egmond ilustroval tři
knihy edice Otřesné dějiny Českých zemí
/Krutí vládci a jejich manželky, Pyskatí
Habsburkové, Otřesné dějiny Českých
zemí/. V poslední době přijal nabídku
od Divadelní společnosti Františka Kreuzmanna a pomáhá jim s návrhy scény
a malováním dekorací, vytváří divadelní
plakáty a programy.
V současné době spolupracuje i s jinýKnižní ilustrace
mi
menšími divadelními společnostmi
V posledním ročníku již profesionálně
působil v loutkovém divadle v Ostravě.
Po ukončení vysoké školy nastoupil do
divadla v Kladně, kde pracoval dva roky.
Přešel pak do loutkového divadla v Praze,
Dne 12. února 2011 se v Říčanech u Brna konala Valná hromada Paint Horse
kde byl necelý rok, a pak přijal nabídku
Clubu České republiky. Protože se zabýváme chovem a prezentací tohoto plemepana Jiřího Srnce a přešel do jeho Černéne koní, zúčastnili jsme se schůze také.
ho divadla. S tímto divadlem rok jezdil
Na schůzi bylo zvolené nové prezídium a Renata Křenková, předák Ranče na Palupo celé Evropě. Z divadla odešel po roce
a začal v Praze pracovat jako grafik a ilu- chu, byla zvolena do prezídia jako sekretář. Kromě jiného byli oceněni nejlepší painti
strátor pro noviny a časopisy. Vystřídal za rok 2010. Reprezentant našeho ranče Gentle Dun It King získal hned dva tituly, a to
řadu profesí od grafické úpravy tiskovin jako nejlepší paint v disciplíně Trail open a v disciplíně Trail Amateur. Toto ocenění
až po art directora v reklamní agentuře může získat pouze kůň, který se v průběhu celé sezóny umísťuje na předních místech
a výtvarníka ve studiu grafického desig- v jednotlivých závodech. Zisk těchto prestižních ocenění nás motivuje do další sezóny,
nu.
která začíná již 30. dubna 2011.
Za Ranč na Paluchu, Renata Křenková a Jiří Orság
V roce 1995 odešel ze stálého zaměstnání a začal pracovat jako výtvarník
a ilustrátor na volné noze. Spolupracuje
s řadou reklamních agentur. Jako výtvarník se podílel na animovaných reklamních spotech /například Bramac a Hoppy
popy/. Pro televizi Nova do pořadu Prásk
nakreslil dekorace a znělku. Zajímavá je
pro něj spolupráce s grafiky na vytváření grafického designu pro různé firmy,
ať jde o kreslené části loga, návrhy maskotů a výstavních stánků atd. Rád se věnuje knižní ilustraci. Pracoval na knížce
Otakara A. Fundy „Podle Bible nejmenším“, Dále na knížce Lenky Hornové „Ta
rodina je šílená“, pro nakladatelství Vašut
zhotovil kresby do Jazykového průvodce.
Kniha Jiřího Weinbergera „Jakápak smůla“ / What bad luck, byla dvojazyčná a je

Ranč Na Paluchu
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Příjem digitální televize (DVB-T)
V současné době přijímáme televizní signál analogově, k dispozici máme
max. 4 TV programy.
Tento způsob příjmu TV programů bude v naší oblasti (údolí VS Bečvy) pravděpodobně ukončen do konce roku 2011, nejpozději však do poloviny roku 2012.
Přesné termíny jsou několikrát měněny, proto není možné s jistotou říci, kdy nastane přesná doba vypnutí analogového signálu. Analogové signály jsou vypínány postupně, např. program ČT2 bude (byl) na Humenci k43 (Nový Hrozenkov)
a U Sivků k55 (Huslenky) vypnut 28. února 2011. Ve Velkých Karlovicích byl
signál analogové ČT2 vypnut 31. ledna 2011.
Příjem TV programů bude dále možný jen digitálně, krátkodobě (½ - 1 rok)
bude souběžně nutný příjem obou typů
vysílání. Díky digitalizaci se zvýší kvalita
a množství TV programů. Digitální programy jsou šířeny v tkzv. multiplexech
(MUX), každý MUX obsahuje několik
programů:
- MUX 1 – ČT1, ČT2, ČT4-sport,
ČT24 + rádia ČRo
(veřejnoprávní mux)
- MUX 2 – TV Barrandov, Prima,
Nova, Prima Cool, Nova Cinema
- MUX 3 – TV Public
Programová nabídka MUXů se může
měnit. Jednotlivé multiplexy jsou spouštěny postupně, vždy se začíná MUXem 1,
který je od 7. února 2011 šířen na kanále
č. 33 z dokrývače Humenec (Karolinka/
Nový Hrozenkov), převáděče U Sivků
(Huslenky) na kanále č. 29 (změna z k33
- 25. února 2011) a dokrývače Kyčerka ve
Velkých Karlovicích od 23. prosince 2010
na kanále č. 54, tento kanál (k54) bude
dle informací Českých Radiokomunikací pravděpodobně změněn. Kdy začne v
naší lokalitě vysílat MUX 2 je prozatím
nejasné, mělo by to být do konce roku
2011. O MUXu 3 prozatím nejsou vůbec
žádné informace, není známo kdy a zda
vůbec zde bude spuštěn.
Co to znamená, co je potřeba udělat
pro příjem digitální TV:
1. Majitelé individuálních TV antén
(rodinné domky apod.) – ve většině případů nebude potřeba dělat nic, to záleží
na kvalitě přijímacího řetězce. Pravděpodobně bude stačit zakoupení televizoru
s „digitálním“ tunerem, případně set-top
box, který zapojíme do stávajícího analogového televizoru.
2. Společné televizní antény – STA
(bytové a panelové domy) – pro příjem
digitálního signálu je nutné STA upravit
tak, aby DVB-T signál prošel do jednotliMĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

kvalitní měřící techniky, tady neexistuje
kompromis.
Další možností příjmu digitálních
programů je satelit. Investice do satelitu
je vyšší, satelit ovšem nabízí podstatně
větší programovou nabídku. Již dnes je
přes satelit možné přijímat i programy
ve vysokém rozlišení (HDTV). Z jedné
satelitní antény je možné signál šířit pro
1 – několik stovek účastníků (záleží na
použité technologii). Příjem je možný
jak individuálně (rodinné domky), tak ve
společných rozvodech (STA). Výhodou
společné sat. antény na bytovém domě je
jeho vizáž, na domě nevisí množství nevzhledných parabol.
Obě technologie, tedy DVB-T i sat je
možné také ve společných rozvodech
(STA) kombinovat, zvolená varianta příjmu je poté na jednotlivých uživatelích,
je možné např. u hlavní TV osadit satelit,
u ostatních TV (kuchyň, další pokoje….)
zvolit set-top box, nebo TV s dig. tunerem. K příjmu programů ze satelitu je
potřebná parabolická anténa, konvertor
a satelitní přijímač s licencovaným dekodérem a patřičnou dekódovací kartou,
signály většiny TV stanic totiž musí být
kódovány.
Tento článek byl vypracován na žádost
vedení Města Karolinka.

vých TV zásuvek v bytech. Poté si každý
zakoupí televizor s „digitálním“ tunerem,
případně set-top box, tak jako v prvním
případě. STA doporučuji majitelům řešit
do zimy 2011.
Digitální signál je náchylný na kvalitu
přijímacího řetězce (anténa, svody, konektory, zásuvky, zesilovače ….), nekvalita tohoto řetězce se projevuje rozpadáním (kostičkováním) obrazu, praskáním
ve zvuku apd., nebo nefunkčnosti příjmu.
Rovněž záleží na kvalitě „digitálního“ tuneru v televizorech či set-top boxu v závislosti na kvalitě přijímacího řetězce.
Zvláště u STA v bytových domech je
nutné použít kvalitní komponenty, které
nainstaluje odborná firma s patřičnými
znalostmi a měřícím vybavením, protože
v opačném případě může nastat situace,
kdy v horních patrech funguje vše, ve
střední části domu programy kostičkují a v nejnižších patrech nejde nic, nebo
Roman Vojvodík – VOJVOD, Veltaké opačně. Pro DVB-T jsou stanoveny striktní normy, které je možné dodr- ké Karlovice 906, 756 06, Prodej, servis
žet při realizaci rozvodů jen s použitím a montáže satelitní a anténní techniky.

Srdečně Vás zveme na příjemné posezení
u dobrého jídla a pití v prostorech Raťkovského šenku.
www.ratkovskysenk.wbs.cz, tel.: 774 728 568
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DOMÁCÍ NÁSILÍ

A NÁSLEDNÉ VYKÁZÁNÍ
Vzhledem ke skutečnosti, že v posledních týdnech loňského roku a počátečních měsících roku letošního byl Obvodním oddělením Policie České republiky
Karolinka zaznamenán zvýšený výskyt případů domácího násilí (dále jen DN),
a následně využit institut vykázání, rozhodli jsme se připravit pro občany další
článek pro širší informovanost o tomto druhu protiprávního jednání. Naší snahou je, abyste byli schopni na základě informací, které vám předáme, rozpoznat,
zda se o domácí násilí jedná, jak se v této situaci zachovat a jaký je následný
postup.
Obecně k DN:
Termín „domácí“ se používá proto, aby
naznačil, že se násilí odehrává v osobním
vztahu. Nejčastěji k němu dochází mezi
manžely, nebo mezi lidmi, kteří spolu
žijí ve společné domácnosti. V poslední
době znepokojivě vzrůstá týrání stárnoucích členů rodiny. Další představa, která
o domácím násilí přetrvává je, že domácí
násilí je pácháno na ženách, a je prováděno muži s nižším vzděláním. V praxi
jsou zaznamenány případy, kdy agresory
domácího násilí jsou i ženy a je pácháno
lidmi se vzděláním vyšším i vysokoškolským. Za domácí násilí však není možné
považovat vzájemné napadání (tzv. italskou domácnost) či jednorázový - ač závažný - incident.

Jak poznat skutečné DN:
Při odhalování DN je třeba vycházet ze
4 znaků, které musí být všechny přítomny, aby se jednalo o DN:
1. dlouhodobost násilí (nejedná se
o jednorázový incident);
2. eskalace (intenzita a frekvence
násilí má stoupající tendenci);
3. blízký vztah mezi násilnou
a ohroženou osobou
(např. partnerský, pra/rodičovský)
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a jejich jasné a neměnné role
(násilná a ohrožená osoba);
4. soukromí jako místo páchání
(tendence násilné osoby dopouštět
se DN mimo veřejnost ) 		
Formy domácího násilí:
1. fyzické násilí - zanechává zpravidla
viditelné stopy ve formě tělesných
poranění a zahrnuje především
fackování, údery pěstí, pálení,
kousání, kopání, škrcení, tahání
za vlasy, třesení nebo zmítání
2. psychické násilí - jedná se zejména
o slovní urážky, nadávky, ponižování,
zesměšňování, zastrašování
a vyhrožování fyzickým násilím
3. sexuální násilí - zde je možné
zahrnout všechny sexuální praktiky,
které jsou po oběti vynucovány přes
její nesouhlas, včetně znásilňování
4. sociální násilí - kontrola a omezování
kontaktu s okolím, které vrcholí
zákazem styku s příbuznými a přáteli,
zákaz vycházení, rozhodováním
o volném čase
5. ekonomické násilí - odnímání
finančních prostředků oběti, její
nucení k tomu, aby násilníka
finančně zajišťovala. Zde můžeme
zařadit i neposkytování finančních
prostředků na chod domácnosti
Postup policie při oznámení DN:
Policie na základě oznámení provede
bezodkladně šetření. Po zjištění skutečnosti, že se jedná o DN, zajistí bezpečnost
ohrožené osoby a následně využije oprávnění institutu vykázání. Vykázání je provedeno na dobu 10-ti dnů. Po tuto dobu
nesmí násilná osoba vstoupit do společného obydlí a jeho bezprostředního okolí,
které je policií vymezeno (např. přilehlá
zahrada nebo ulice, stanovený počet metrů od obydlí). Pokud se ohrožená osoba

cítí v nebezpečí, může v době vykázání
podat k soudu návrh na vydání předběžného opatření, na základě kterého je násilné osobě zákaz vstupu do společného
obydlí prodloužen.
Proč není DN oznamováno:
Hlavním argumentem ohrožené osoby,
proč není DN oznamováno Policii České
republiky, je obava ze studu před veřejností, tendence omlouvání násilného chování a vzájemného vztahu mezi ohroženou
a násilnou osobou. Pokud osoba má pocit, že je vystavena DN, má možnost věc
konzultovat přímo s Intervenčním centrem pro osoby ohrožené DN.
Co nabízí Intervenční centrum:
- pomoc osobám, které jsou ohroženy
násilným chováním
- zprostředkovává odborné služby
(právní, sociální, psychologické )
- koordinuje činnosti těch subjektů,
které do systému pomoci ohroženým
osobám vstupují (policie, obecní úřady,
orgány sociálně - právní ochrany,
lékaři, soudy, azylová zařízení apod. )
Důležité kontakty v případě DN:
Intervenční centrum Zlínského kraje
tel. 774 405 682, fax 577 018 265,
e-mail: ic.zlin@seznam.cz
Policie České republiky - 158
Policie České republiky obvodní oddělení Karolinka
tel. 974 680 741, tel. 725 292 427
DONA linka
(non-stop linka pro oběti DN)
tel. 2 51 51 13 13 (non-stop)
Za Obvodní oddělení Policie České republiky
prap. Jiří Orság, pprap. Richard Ježík
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Nařízení státní veterinární správy
Č.j. 2010/5440/SVS

Státní veterinární správa jako orgán příslušný podle § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařizuje podle § 54 odst. 2
písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona, v souladu s § 12 vyhlášky č. 299/2003 Sb.,
o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat
na člověka, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením Komise (ES)
č. 1266/2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče
tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce, ve znění pozdějších předpisů
Mimořádná veterinární opatření:
Článek I.
Dnem 1. 1. 2011 se chovatelům skotu
staršího 3 měsíců, chovaného jako hospodářská zvířata, nařizuje povinné očkování v uzavřeném pásmu pro katarální
horečku ovcí, které tvoří celé území ČR,
za těchto podmínek a požadavků:
1) k očkování a přeočkování musí být
použita pouze inaktivovaná vakcína určená k očkování proti katarální horečce ovcí
vyvolané virem katarální horečky ovcí sérotyp 8 – BioBos BTV 8.
2) Opakované očkování zvířat, která
byla již proti katarální horečce ovcí očkována v roce 2010, musí být provedeno
nejpozději do 30. dubna 2011. U těchto
zvířat se již další přeočkování neprovádí.
3) Očkování zvířat, která dosud nebyla proti katarální horečce ovcí očkována,
musí být provedeno nejpozději do 30.
dubna 2011. Přeočkování zvířat musí být
provedeno ve lhůtě stanovené výrobcem
očkovací látky. Přeočkována musí být
i zvířata očkována v prosinci 2010.
4) Zabezpečit provedení povinného
očkování a přeočkování soukromým veterinárním lékařem.
5) U mláďat narozených od očkovaných matek zajistit neprodlené vedení
evidence těchto mláďat po dobu 90 dnů
od jejich narození. V případě přemístění
těchto mláďat na jiné hospodářství informovat písemně chovatele – příjemce
o skutečnosti, že zvířata pocházejí od očkovaných matek.
6) V případě přemístění očkovaných
zvířat na jiné hospodářství informovat
chovatele – příjemce o skutečnosti, že
jsou zvířata očkována očkovací látkou
a předat mu písemné údaje o datu provedeného očkování a názvu očkovací
látky.
Článek II.
Soukromým veterinárním lékařům
provádějícím povinné očkování a přeočkování proti viru katarální horečky ovcí
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

sérotypu 8 se stanoví tyto podmínky
a požadavky:
1) soukromý veterinární lékař obdrží očkovací látku po uzavření smlouvy
o provedení odborné veterinární činnosti s příslušnou KVS, které v souladu
s ustanovením § 61 odstavec 1 písm. a)
veterinárního zákona oznámil zahájení
činnosti. Minimálními obsahovými náležitostmi této smlouvy musí být počet
odebraných dávek očkovací látky a balení
očkovací látky pro jednotlivé druhy zvířat, pevná cena za očkování, lhůta, ve které soukromý veterinární lékař musí KVS
vrátit nepoužitou očkovací látku, záruka
soukromého veterinárního lékaře za řádné zacházení s očkovací látkou v souladu
s příbalovou informací výrobce očkovací
látky a sankce za nedodržení ustanovení
smlouvy.
2) Provést očkování - přeočkování
v souladu s příbalovou informací výrobce očkovací látky. Očkovaná zvířata musí
být v den očkování klinicky zdravá.
3) O provedeném očkování a přeočkování učinit záznam do evidence chovatele
na hospodářství s uvedením počtu očkovaných zvířat, identifikačních čísel zvířat,
data očkování a přeočkování a názvu očkovací látky.
4) Učinit záznam do průvodního listu
skotu, kde uvede datum očkování a přeočkování a název očkovací látky ve formátu VacBT – datum očkování.
5) Předložit KVS nejpozději do 14 dnů
od provedení očkování nebo přeočkování chovatelem odsouhlasené a podepsané
potvrzení.
Článek III.
1) Chovateli, který přijal očkovaná zvířata, se nařizuje provést písemný záznam
do vlastní evidence s uvedením počtu očkovaných zvířat, identifikačních čísel zvířat, data očkování a přeočkování a názvu
očkovací látky.
2) Chovatel – příjemce mláďat po dobu
90 dnů od jejich narození. V případě pře-

místění těchto mláďat na jiné hospodářství informuje chovatel písemně chovatele – příjemce o skutečnosti, že zvířata
pocházejí od očkovaných matek.
Článek IV.
Chovatelům očkovaných zvířat se nařizuje v případě úhynu očkovaného zvířete,
zmetání anebo zjištění klinických příznaků infekčního onemocnění do 7 dnů po
datu očkování zvířat, oznámit neprodleně tuto skutečnost místně příslušné KVS,
která provede epizootologické šetření
s případným odběrem vzorků pro laboratorní vyšetření. Podání učiní písemně
nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané ověřeným elektronickým podpisem.
Článek V.
KVS může na základě písemné žádosti
chovatele po posouzení rizik a vyhodnocení situace povolit výjimku z nařízeného
povinného očkování v uzavřeném pásmu
v těchto případech.
- jedná se o býky, kteří budou nejpozději do šesti měsíců ode dne podání žádosti poraženi na jatkách,
- jedná se o skot starší 3 měsíců chovaný jako hospodářská zvířata, který bude
nejpozději do 3 měsíců od podání žádosti
vyvezen do třetí země,
- jedná se o plemenné býky na schválených inseminačních stanicích, jejichž
sperma je určené k obchodování s jinými
členskými státy nebo k vývozu do třetích
zemí a býčky určené do odchoven plemenných býků a v odchovnách plemenných býků.
Článek VI.
Státní veterinární správa může na základě písemné žádosti chovatele po posouzení rizik a vyhodnocení situace povolit výjimku z nařízeného povinného
očkování v uzavřeném pásmu v ostatních
případech neuvedených v článku V.
Článek VII.
Toto nařízení Státní veterinární správy
o mimořádných veterinárních opatřeních
v souladu s ustanovením § 76 odstavec
4 veterinárního zákona nabývá platnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na
úřední desce Ministerstva zemědělství.
Dnem 31. 12. 2010 se ruší nařízení
Státní veterinární správy o mimořádných
veterinárních opatření č.j. 2010/875/SVS
ze dne 4. 3. 2010
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel
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POSEZENÍ

U RADNICE
NOVĚ
OTEVŘENO!!!
Nabízíme

Snídaňové menu (od 8.00 hodin)
Denní menu
Minutky
Speciality
Grilované uzené koleno

Pizzerie

Pizza Classic (průměr 32 cm)
Pizza Family (průměr 40 cm)
Rozvoz po Karolince ZDARMA,
Nový Hrozenkov po Vranču
a Velké Karlovice po Machůzky
za přípl. 50,- Kč
Cukrárna
Více než 30 druhů zákusků
valašské frgály
Coffee To Go (Káva s sebou)
obložené chlebíčky
pařížský salát
Přijímáme objednávky na větší
množství zákusků, frgálů, dortů,
chlebíčků a salátu
Otevírací doba
Pondělí-Čtvrtek 8.00-20.00
Pátek
8.00-22.00
Sobota
9.00-22.00
Neděle
9.00-20.00
Kontakt: 733 654 825
V létě otevřena zahrádka
s dětským hřištěm.
Srdečně Vás zveme,
rádi Vás uvidíme!
www.posezeniuradnice.cz
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přání maminkám
Milé maminky,
dovolte mi, abych Vám jménem svým,
ale především jménem vedení města,
popřála k Vašemu svátku zdraví, štěstí,
osobní spokojenost a lásku svých nejbližších.
Maminka je vždy ta, která tvoří teplo krbu rodiny,
ta, která pofouká bolístku,
pohladí po vláscích a řekne vlídné slovo.
Za vše Vám milé maminky děkujeme,
jsme rádi, že Vás máme a vážíme si Vás.
starostka

Místa paměti

Ostravská univerzita ve spolupráci s městem Karolinkou, Novým Hrozenkovem, Velkými Karlovicemi a místními sdruženími bude v letech 2011-2014 realizovat projekt, jehož cílem je přispět ke zlepšení povědomí o významu názvů
míst v krajině.

Budeme pořádat diskusní setkání a hovořit s místními lidmi, pamětníky, starousedlíky i nově příchozími o znalosti názvů místních částí, osad, samot, potoků,
kopců, údolí a dalších významných lokalit a prvků v krajině. Chtěli bychom sesbírat příběhy, staré mapy, archivní prameny,
fotografie či kresby, které se s jednotlivými místy pojí a které vysvětlují, proč se ta
místa tak jmenují a jak se význam názvu
místa postupně měnil. Žádáme všechny,
kteří mohou přispět ke zdaru tohoto projektu, o spolupráci. Výstupem projektu
bude mimo jiné i tištěný průvodce názvoslovím místní krajiny, komentované procházky, výstava a interaktivní internetové
stránky.
Bližší informace můžete získat u svého starosty a rovněž u Dr. Přemysla Máchy z Katedry sociální geografie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity,
Kranichova 8, 710 00 Ostrava, tel.: 737
314 312, premysl.macha@osu.cz.
Těšíme se na spolupráci a věříme, že jejím výsledkem bude materiál, který ocení
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

všichni obyvatelé uvedených obcí a který
přispěje ke zlepšení povědomí o historii
místní krajiny a životě jejich obyvatel.
Informace o projektu budou rovněž
dostupné na internetových stránkách
http://projekty.osu.cz/mistapameti.
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Kalendář akcí
Karolinka

21. 4. 2011– Zelený čtvrtek zelené pivo, pečení jidášů
Posezení u Radnice
23.4. 2011 – Bílá sobota - Posezení u Radnice
velikonoční soboty, malování kraslic, pletení tatarů, grilované jehně, pivní stánek. Děti si budou moci zdarma namalovat
vajíčko nebo uplést tatar (s výukou)
8. 5. 2011
Vrátila se jednou v noci – divadelní komedie
Valašské národní divadlo v 17:00 hod.
21. 5. 2011
Římské noci – divadelní představení
Valašské národní divadlo v 19:30 hod.
Více informací Valašské národní divadlo; www.vanadi.net
2. 5. 2011
Pomník na Jaseníkové – uctění památky
15. 5. 2011
Setkání na Ztracenci
20. 5. 2011
30. výročí ZŠ Karolinka
1. 6. 2011
Petr Herold – prodejní výstava, která
bude otevřena od 9:00 hod pro základní školy a od 18:00
hod. bude slavnostní vernisáž pro veřejnost. Více informací
k akcím Informační centrum Karolinka nebo na www.karolinka.cz; tel: 739 322 851

Zvonice Soláň

od 7. 4. 2011
Výstava velikonočních kraslic
24. 4. 2011
Neděle velikonoční
Více informací na IC Zvonice Soláň; www.zvonice.eu

Velké Karlovice

19. 3. – 25. 4. 2011
Zrcadlení – výstav obrazů v karlovském muzeu
Od 26. 3. 2011
Malované na skle – výstava obrazů v atelieru u Hofmanů
Více informací k akcím Informační centrum V. Karlovice
www.velkekarlovice.cz; tel.: 517 44 039

24. 4. 2011 od 9:00 hod.
– Velikonoce na Valašsku – Hod Boží Velikonoční
– tradiční velikonoční a jarní zvyky v podání folklorních
souborů
25. 4. 2011 od 9:00 hod.
– Velikonoce na Valašsku – Červené pondělí
– šmigrust s programem
Více informací k těmto akcím Valašské muzeum
v přírodě, www.vmp.cz, tel.: 571 757 148
1. 3. – 29. 4. 2011
Pohled z půli cesty – putovní výstava fotografií Vladimíra
Skýpala
7. 3. – 29. 4. 2011
35 + (výstava)
Více informací k těmto akcím Městská knihovna
Rožnov, www.knir.cz
31. 3. – 30. 6. 2011
Z rožnovských skicáků
- výstava výtvarných prací v prostorech
Galerie na Radnici, www.roznov.cz

Vsetín

15. 3. – 30. 4. 2011
			
O nejmagičtější Labyront – dětská výtvarná soutěž;
Vsetínské muzeum
13. 2. – 1. 5. 2011 		
Bob Zbránek – Ještě jsem tady
- výstava vsetínského umělce v Zámecké galerii
3. 3. – 1. 5. 2011
(Ab)normalizace – Jindřich Štreit – výstava fotografií
z období let 1969 – 1989 ve vsetínském Zámku
Více informací k akcím na www.vsetin.mic.cz,
tel.: 571 441 441

Rožnov pod Radhoštěm

7. 4. 2011 – 28. 2. 2012
Pilně živnosti si dobývají – výstava tradiční domácké
výroby provozované v podhorském prostředí Valašska
16. 4. 2011
Regionální přehlídka valašských souborů – Valašské muzeum v přírodě
18. 4. – 20. 4. 2011
Velikonoce na Valašsku – Valašské muzeum v přírodě
23. 4. 2011 od 9:00 hod.
– Velikonoce na Valašsku – Bílá sobota
– nabídka velikonočního zboží

UPOZORNĚNÍ NA UZÁVĚRKU

Redakce upozorňuje čtenáře, dopisovatele, inzerenty a všechny, kteří by chtěli jakýmkoliv způsobem
přispět do příštího čísla „KAROLINKA, naše město na Valašsku“, že jeho uzávěrka je 10. června 2011.
Redakce: Informační centrum Karolinka, Alžběta Gášková, Kristýna Minarčíková,
ic@mukarolinka.cz, www.karolinka.cz, +420 739 322 851
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