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Vážení a milí spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám jménem svým, ale 
i  jménem všech zaměstnanců úřadu popřá-
la pěkné prožití svátků vánočních v  kruhu 
svých nejbližších, aby svátky u  Vás byly ve 
znamení pohody, štěstí a  radosti. A  do no-
vého roku Vám přejeme hlavně zdraví, lásku 
a osobní spokojenost.

Ať nový rok 2014 přinese pro nás všechny 
jen to nejlepší!

starostka

Jak to tak bývá, je tu konec roku a člověk 
tak trochu hodnotí, jaký ten rok byl, co při-
nesl apod. Dovolte mi, abychom i my částeč-
ně zhodnotili období tří let, co se týká získá-
ní dotací a  realizací těchto akcí. Cesta není 
jednoduchá, protože u  některých projektů 
od počátku podání až do konečné realizace, 
ne naší vinou, ale náročnou administrativou 
a  zpožděním navazujících stavenišť jiných 
subjektů (např. propojení cyklostezky na Ka-
lincově a výstavba dvou zastávek) se období 
realizace protáhlo až na tři roky. Kromě těch-
to dotačních titulů se uskutečnila řada akcí 
uspořádaných z vlastního rozpočtu. K daným 
akcím se vrátíme v příštích vydáních.

PŘEHLED uskutečněných akcí města
Karolinky 2010 - 2013 za spoluúčasti

dotačních titulů (v tis. Kč)

 celkové náklady dotace vlastní 
zdroje

Vestavba MŠ  7 461 1 000 6 461
Autobusové zastávky 1 952 1 141 811
Oprava cesty Skaličí 4 424 3 706 718
Propustky 517 465 52
Zateplení BD čp. 638 1 585 424,2 1 160,80
Zateplení BD čp.652+balkony 3 434 1 243,20 2 190,80

Rozšíření Multiplexu 3 a 4 
v Karolince

Na základě žádosti paní Veroniky Klímo-
vé a dalších spoluobčanů o zřízení Multiple-
xu 3 a  4 Vás informujeme, že po jednáních 
s Multiplexem 4 nám bylo sděleno, že plošné 
pokrytí tohoto kanálu v Karolince není mož-
né, situaci můžeme vyřešit pouze satelitním 
přijímačem. Co se týká Multiplexu 3, toto je 
v jednání. O výsledcích Vás budeme podrob-
ně informovat.

starostka

Vážení spoluobčané,
rok 2013 je již skoro minulostí, před námi 

jsou svátky vánoční, a proto také já bych Vám 
rád popřál klidné a spokojené Vánoce. Váno-
ce strávené v kruhu svých nejbližších, ve zna-

Zateplení BD čp. 63 2 306 768,6 1 537,40
Zázemí zdrav.záchr.služby 8 524 3 510 4 524
a rozšíření prostor budovy MěÚ
věcné břemeno  445 
prodej id.podílu ZP  45 
Lesní cesta Stanovnice 3 914 2 242 1 672
Dětské hřiště MŠ 1 037 50 987
Školicí středisko JSDH 847 720,5 126,5
Agregát MěÚ 876 657 219
Pořízení lehkého motor.člunu JSDH 685 591,5 93,5
Muzeum sklářství 1070 414 656
Silnice II/487-cyklostezka část Bzové 1571 870 701
Hasičské vozidlo 10575 9517,5 
    předpoklad dot.ZK  350 
    předpoklad z prodeje techniky  600 107,5
c e l k e m 50 778 28 760 22 508

Na tyto akce nebyly vzaty dlouhodobé 
úvěry, pouze překlenovací investiční na ně-
které z  nich. Nebyl zastaven žádný majetek 
města.

starostka

mení lásky, pohody a radosti. V novém roce 
2014 pak především zdraví, sílu k překonává-
ní každodenních starostí a také aspoň trochu 
toho štěstí, které je ke spokojenému životu 
velmi důležité.

Bohumil Rožnovják - místostarosta

MODERNÍ 
SENIOR
„Chceme být „cool“ prarodiče.“

Vedení města Karolinky
na svém listopadovém zasedání rozhodlo, 

že v příštím roce rozšíří své působení na ka-
rolinské seniory, kteří se ještě nezapojili nebo 
i zapojili do Univerzity třetího věku.

Tak k  již k probíhající Univerzitě 3. věku 
bude v  příštím roce 2014 probíhat program 
pro seniory, který jsme nazvali Moderní se-
nior s podtitulem „Chceme být „cool“ praro-
diče.“

Zaměříme se na seniory, kterým je 60 + 
a chtějí být stále aktivní.

A co vás v roce 2014 bude čekat?
Jako první to bude Výuka angličtiny. Po-

čítáme s  uskutečněním 3 kurzů angličtiny 
v průběhu roku 2014 pro úplné začátečníky. 
Opravdu se zaměříme na skutečné začáteční-
ky, kteří se ještě nikdy  s angličtinou nesetka-
li, a to především z toho důvodu, aby mohli 
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„Týjó, mamut! A ten druhý jaké má zuby! 
Bodejť, dyť je to šavlozubý tygr, ty chytrej!“

Takhle nějak reagovali nejmenší žáčci po 
vstupu do tělocvičny. Právě tady byla připra-
vena expozice s  tak velkými pomůckami, že 
by se do sálu v  zušce ani nevešly. O  životě 
v pravěku si doplnili pozapomenuté informa-
ce i  ti starší. Výklad obohacený trojrozměr-
nými modely i  praktickými ukázkami při-
pomenul zejména mladší dobu kamennou. 
A nakonec se u mamuta ještě nechali zájemci 
všeho věku vyfotografovat.

Když jsem si prohlídla přítomnou Věsto-
nickou Venuši, hned jsem nabyla většího se-
bevědomí. Vždyť to nemá ani hlavu ani patu 
– a  všimla jsem si, že ani děti jí nevěnovaly 
příliš pozornosti. To na mne hned každý, kdo 
jde kolem, se zalíbením pohlédne!

Odpadků asi v pravěku nezůstávalo mno-
ho, skromní obyvatelé tehdejší krajně ne-
hostinné Země dovedli spotřebovat skoro 
vše. To naše civilizace bojuje s  hromadami 
odpadků, denně vytvářených miliardami 
obyvatel. Aby byl tento souboj úspěšný a do-
vedli jsme využít odpadu jako druhotné su-
roviny, učí se už ve školních lavicích. Besedu 
o  důležitosti třídění odpadu pod názvem 
Tonda Obal na cestách si rovněž vyslechli 
všichni žáci.   

Nejstarší ročníky asi čekaly spíše na před-
nášku Tomáše Řeháka o nemoci AIDS, sexu, 
lásce a věrnosti.

Upozornění pro plátce míst-
ního poplatku za komunální 
odpad a poplatku ze psa – rok 
2014

Vážení občané, upozorňujeme Vás na 
změnu při platbě poplatku za komunální od-
pad a poplatku ze psa v roce 2014.

Doposud jste měli možnost platit tyto po-
platky mimo jiné i  na pokladně Městského 
bytového podniku Karolinka. V  roce 2014 
bude možné uhradit výše uvedené poplatky 
těmito způsoby:
• v hotovosti do pokladny Městského úřa-

du Karolinka
• prostřednictvím poštovní poukázky 

typu A (variabilní symbol u komunální-
ho odpadu je 1340, u poplatku ze psa je 
variabilní symbol 1341)

• bankovním převodem na číslo účtu 
1765308319/0800 (do poznámky pro 
příjemce uveďte prosím Vaše jméno 
a příjmení; při platbě za více osob  uveďte 
jména, popř. příjmení všech osob, za kte-
ré poplatek platíte.)

Poplatky jsou splatné jednorázově od 1. 1. 
2014 nejpozději do 30. 6. 2014.

Veškeré informace jsou k  dispozici na 
www.karolinka.cz v odkazu na obecně závaz-
né vyhlášky. 

pomáhat svým vnukům a byli tzv. „cool“. Co 
to pro vás bude znamenat?  

…, dokážete se svými vnuky komunikovat - 
budete se s  nimi umět pozdravit, přečíst krátký 
text, zkontrolovat básničku, napočítat i do milio-
nu, popovídat si o tom, jak se máte a dokážete jim 
pomoci s  úkoly. Samozřejmě právě proto, že to 
bude kurz pro úplné začátečníky, budete moci po-
moci svým malým vnukům například ve 3. třídě.

Připravujeme celkem tři kurzy, a to v měsících 
leden-březen, duben-červen, září-listopad 2014. 
Kurz bude aktivní - to znamená, že v něm bude ma-
ximálně 5-10 účastníků. Předpokládáme, že se bu-
dete scházet 1x v týdnu na jednu hodinu a v rámci 
kurzu budete absolvovat 12 hodin výuky. 

Výuka bude probíhat v budově Městského úřa-
du v Karolince.

Další připravovanou akcí v rámci tohoto pro-
gramu budou Kurzy trénování paměti. Počítá-
me, že uskutečníme v průběhu roku 2014 dva tyto 
kurzy a to jarní a podzimní. 

Těšíme se na Vaši účast!
V průběhu měsíce prosince naleznete na strán-

kách města odkaz i  s  přihláškou, kterou budete 
moci přinést kdykoliv do informačního centra 
v přízemí budovy Městského úřadu Karolinka.

Kurzy anglického jazyka pro úplné začátečníky 
a také kurzy trénování paměti budou pro seniory 
našeho města bezplatné.

PhDr. Lenka Denkocy, tajemnice

JAK SE PO CHODBÁCH
ŠKOLY (NE)PROHÁNĚJÍ
KRÁLÍCI A (NE)PLÍŽÍ PANTER

Tak jsem si řekla, že se vám čtenářům i ostatním Karolinčanům, kteří čtenému slovu 
třeba jen naslouchají, ozvu tentokrát sama. Nebudu zase čekat, až se někdo uráčí a něco 
vyplodí, proti tomu už pak stejně nejde nic dělat. Jak tak přemýšlím, prošla jsem tolika 
změnami, že už by si moji zaměstnanci mohli dát chvíli pokoj. Jenže – jsem holt marnivá 
ženská. A v těch 33 letech se mi líbí, když mi někdo pořídí něco nového. Ráda jsem svému 
teplému kabátku, byť je to jen polystyrénová umělina. Fasádu mám taky hezky moderní, 
pastelovou, a novými okny se tak pěkně kouká do nádherné přírody v okolí! Ale k věci.

Pan Řehák je moudrý člověk a o zmíněných 
tématech vypráví tak, že své posluchače oprav-
du zaujme. A přitom jim neříká nic jiného, než 
si každý z  nich může najít v  knihách, ve fi l-
mech, na internetu. Z jeho slov se mi líbí třeba 
tato: 

„LÁSKA JE TRPĚLIVÁ, LASKAVÁ, NE-
ZÁVIDÍ, LÁSKA SE NEVYCHLOUBÁ 
A  NENÍ DOMÝŠLIVÁ. LÁSKA NEJEDNÁ 
NEČESTNĚ, NEHLEDÁ SVŮJ PROSPĚCH, 
NEDÁ SE VYDRÁŽDIT, NEPOČÍTÁ KŘIV-
DY. NEMÁ RADOST ZE ŠPATNOSTI, ALE 
VŽDYCKY SE RADUJE Z PRAVDY. AŤ SE 
DĚJE COKOLIV, LÁSKA VYDRŽÍ, LÁSKA 
VĚŘÍ, LÁSKA MÁ NADĚJI, LÁSKA VYTR-
VÁ.

Přeji tobě i  dívce, která sedí před tebou, 
abyste oba našli partnera, který bude chránit 
vaše dobro a nikdy vám neublíží.“ 

Hezky se to propojilo s prvními taneční-
mi, které vedla mistrová paní Šmigurová ve 
Valašském národním divadle. Kurz byl za-
končen úspěšným závěrečným „věnečkem“. 
Snad se i  účast v  této společenské aktivitě 
projeví zjemněním tak trochu obhroublých 
mravů školní mládeže.  

Aby se deváťákům, ale i  osmákům lépe 
rozhodovalo o  budoucím povolání, využila 
se nabídka SOŠ J. Sousedíka a  zájemci na-
vštívili Prezentační den řemesel. Ve Vsetíně 
jim představili nejen budovu školy s učebna-
mi teorie, ale i  dílny praktického vyučování 

Cesta do pravěku
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technickým oborům a  gastroprovoz pro vý-
cvik budoucích mistrů kuchařského řemesla 
či cukrářských dovedností.

Přímo ve škole v Karolince předvedli po-
sluchači ze SOŠ oděvní a  služeb Vizovice 
získané dovednosti v  oborech kosmetička, 
kadeřnice a fotograf.  

Odpočiňme si na chvíli od akcí, jež jsou 
jakousi nadstavbou školní výuky, a  přejděme 
k věcem závazným.

Od probíhajícího školního roku zavedlo 
příslušné ministerstvo povinnou výuku dal-
šího (druhého) cizího jazyka. K dosud vyučo-
vané angličtině přibyla od 7. ročníku i něm-
čina. Plány královny věd matematiky byly 
doplněny o  seznámení se zlomky a desetin-
nými čísly už ve čtvrté a páté třídě. Novinkou 
je také zavedení podpory fi nanční gramot-
nosti. Život však přináší kromě fi nančních 
úskalí také nejrůznější mimořádné události. 
Jak se při nich chovat a před nimi chránit už 
se také stává součástí vzdělávacích programů.

V  polovině listopadu skončil plavecký 
výcvik. Zatímco třeťáci zdokonalovali svoje 
loni získané plavecké dovednosti, druháci si 
ozkoušeli svoje vodní i podvodní začátky.

S velkou intenzitou se rozběhly sportovní 
soutěže v  halové kopané, fl orbalu, vybíjené, 
šachu. Haloví fotbalisté vybojovali v  okrsku 
druhá místa mezi mladšími a také mezi star-
šími. Florbalisté, chlapci i dívky, si lepší vý-
sledky teprve budou muset vybojovat. Chce 
to píli a vytrvalost v tréninku a samozřejmě 
i ochotu plnit trenérovy pokyny. Pro ty nej-
větší druhá fl orbalová liga asi ještě zůstane 
konečnou stanicí. Zvláště když si svým cho-
váním občas uzavřou možnost nominace. Ša-
chisté rovněž v Grand Prix škol vsetínského 
okresu nedosáhli nejvýš, ale čtyřčlenné druž-
stvo je složeno z tak mladých žáčků, že lze 8. 
místo z 11 zúčastněných týmů považovat za 
úspěch. Před neúnavným trenérem panem 
Vladislavem Bambuškem nezbývá než smek-
nout, vždyť se mu každoročně sestava mění.

Překvapením se po letních prázdninách 
pro návštěvníky školy stala dopravní značka 

omezující vjezd motorových vozidel do areálu. 
Někteří z rodičů přivážejících děti zejména do 
školky si jen těžce zvykali, že je jejich povin-
ností zaparkovat před bránou. Pořídila jsem ji 
proto, aby se eliminovala možnost úrazu dětí, 
bezstarostně vybíhajících ze školní budovy.  

Aby si škola zachovala trend moderního 
vzdělávacího ústavu a vyšla vstříc veřejnosti, 
nabídla od počátku 2. čtvrtletí rodičům žáků 
6. - 9. tříd elektronickou žákovskou knížku. 
Prostřednictvím programu Bakaláři mohou 
rodiče sledovat průběžné známky, omlouvat 
i kontrolovat absenci, získají povědomí o do-
mácích úkolech. V období do svátku Miku-
láše, jejž si tradičně připomeneme, si učitelé 
možnosti programu osvojí a potřebné infor-
mace postupně doplní. V novém roce umož-
níme přístup také zainteresovaným žákům.

V nejbližší době čeká žáky 1. - 5. ročníku 
a děti z mateřské školy představení osvědče-
ného divadelního souboru z Opavy. Zahraje 
O zlé královně. 

Tradičně si děti vyzkoušejí pěvecké nadá-
ní ve školní soutěži Sedmihlásek. Škoda jen, 
že už si naši nejlepší nemohou změřit síly 
s okolní konkurencí, i kulturnímu zařízení na 
Hovězí došly fi nance…

Upozornění pro rodiče: Není pravda, že se 
po školních chodbách a  dokonce i  po třídách 
prohánějí králíci a  trousí bobky. Dokonce 
i  oznámení, že byl v  budově zahlédnut obá-
vaný panter, je pouhou fámou. Pravdou je, že 
ani „stacionární školník v  kukani“ u  vchodu 
neuhlídal chod časoměrného zařízení spou-
štějícího školní zvonění, a  to prostě doslouži-
lo. Rychlým zásahem se mi podařilo během 
podzimních prázdnin školní časomíru obno-
vit a  v  moderním duchu nahradit pronikavé 
zvonění melodickými nahrávkami. Přestávku 
momentálně rozverně oznamují Bob a Bobek, 
králíci z klobouku, její konec a začátek vyučo-
vací hodiny zase potměšilý Růžový panter. 
A protože se melodie dají měnit, dočkáte se jis-
tě i dalších překvapení! 

Hezké Vánoce a šťastný nový rok!
Vaše škola (www.zskarolinka.cz)

Florbalové družstvo starších žáků Zahájení školního roku

Prezentace SOŠ Vizovice pro 8. a 9. třídu

Plavání 2. a 3. třídy

Mateřská škola
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Muzeum Kroměřížska mělo na programu 
výstavu s názvem „Ateliér podle Maxe Šva-
binského“.  Připomínala 140. výročí naro-
zení kroměřížského rodáka, malíře a grafi ka 
Maxe Švabinského (1873 – 1962). Během 
výstavy měli žáci možnost se ve zkratce do-
zvědět o  životě a  díle tohoto významného 
českého umělce, přičemž důraz byl kladen 
na možnost aktivního zapojení žáků do da-
ného tématu. Využito bylo kostýmů k vytvá-
ření živých obrazů či loutkového divadla. 
Byly zde také připravené praktické ukázky 
vybraných grafi ckých technik, kdy si žáci 
mohli vytvořit vlastní grafi cký list. Instalace 
byla doplněna o nahrávku hlasu Maxe Šva-
binského a promítání dokumentu o umělco-
vě životě a díle.

Působivou součástí výstavy byla mimo-
řádná kolekce zapůjčená ze soukromé sbírky, 
představující autentické oblečení jednotli-
vých členů rodiny Švabinských, a  to včetně 
doplňků – klobouků, kabelek atd. Žáci tak 
měli ojedinělou možnost přiblížit se „histo-
rické osobnosti“.

Dále následovala prohlídka kostela sv. 
Mořice, kde žáci obdivovali raně gotickou 
dispozici stavby. Jedná se o nejvýraznější pa-
mátku renesance ve městě.

Zlatým hřebem programu pak byla ná-
vštěva honosného, raně barokního arcibis-
kupského paláce, jenž byl vybudován kon-

VÝLET ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO 
OBORU ZUŠ KAROLINKA 
DO KROMĚŘÍŽE

Žáci výtvarného oboru ZUŠ Karolinka se dne 8. 11. 2013 zúčastnili školního výletu 
do jednoho z nejatraktivnějších měst na Moravě – do Kroměříže.

Výlet ZUŠ Karolinka

Žáci ZUŠ – Muzeum Kroměřížska

Žáci výtvarného oborucem 17. století z  rozhodnutí biskupa Karla 
II. z Lichtenšteina - Kastelkorna (v roce 1998 
byl zapsán na seznam světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO). V obrazár-
ně kroměřížského zámku (jež je druhou nej-
významnější galerii v ČR) jsme zhlédli sbírku 
středoevropské malby (Tizian, Van Dyck, L. 
Cranach st. …)

Celý zájezd byl pro žáky výtvarného obo-
ru ZUŠ Karolinka velkým přínosem a my už 
připravujeme zájezd další, tentokrát do mu-
zeí a kulturních památek města Olomouce.

Jarmila Frydrychová
učitelka výtvarného oboru 

Žáci ZUŠ Karolinka
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 VÁNOČNÍ JARMARK 
Pátek 20. 12. 2013 

Program na Radničním náměstí: 
 09:00 Zahájení stánkového prodeje uzenin, sýrů, perníků, 

medoviny, vánočního aranžmá a dalšího zboží 
 

16:15 Vystoupení žáků ZUŠ Karolinka a Živý Betlém 
 

17:00 Slovo starostky města s předáním finanční hotovosti 
z prodeje Vánoční baňky zástupcům Sdružení Šance 

 

17:15 Vystoupení folklorního souboru Malá Jasénka a 
Jasénčanky Vsetín ve Valašském národním divadle 

 
 
 
 
 

Na Vaši účast se těší Město Karolinka a ZUŠ Karolinka. 
Více informací v IC Karolinka, tel. 739 322 851. 
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V pátek dne 25. října 2013 proběhlo v ob-
řadní síni MěÚ Karolinka za účasti prof. 
Ing. Vojtecha Dirnera, CSc., doc. Ing. Petra 
Skupiena, Ph.D., Mgr. Petra Šrámka, ředi-
tele ZŠ a MŠ Karolinka slavnostní zahájení 
dvouletého studia na Univerzitě 3. věku.

Počet účastníků se zvýšil ze sedmnácti na 
dvaadvacet seniorů. Slavnostního aktu se zú-

Proč usilujeme o zvýšení třídění odpadů?
Jde zejména o připravovanou novou legis-

lativu a budoucí náklady města. 
Dnes snad již nikdo nepochybuje, že tří-

dění odpadů je prospěšné. Zatím si však má-
lokdo uvědomuje, že je i nezbytné. Z pohledu 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ U3V 
V KAROLINCE pod záštitou VŠB-TU Ostrava

častnilo i vedení MěÚ Karolinka – starostka 
Marie Chovanečková, místostarosta Bohumil 
Rožnovják a  místostarostka Mgr. Bohumila 
Václavíková.

P osluchače prvního ročníku uvedl do aka-
demického roku 2013/2014 U3V přednáškou 
„Historická geologie“ vedoucí oddělení Geo-

logie a  mineralogie doc. Ing. Petr Skupien, 
Ph.D. 

Jsme potěšeni zájmem o  U3V ze strany 
účastníků nejen z Karolinky, ale i z okolních 
obcí. Přejeme všem seniorům úspěšné a pří-
nosné studium.

Vedení města Karolinky

ODPAD NENÍ SMETÍ
Roztříděný odpad je základ, pak už stačí ho jen recyklovat a k lidem se vra-

cí třeba jako zatravňovací dlaždice, rodinný dům, dětské pískoviště či bunda.

nákladů města je to jediná cesta jak udržet 
poplatek pro občany na částce podobné dneš-
ním 500 Kč na osobu.

Pokud mám relevantní informace, tak měs-
to zatím neuvažuje o  zvýšení poplatku za odpad na příští rok a  uvítalo by, kdyby se 

lidé naučili ještě více třídit a v budoucnu by 
tak mohlo komunálního odpadu být obec-
ně ještě méně, než je tomu teď.

V připravovaném novém zákonu, který by 
měl platit nejpozději od roku 2015, je zvýšen 
důraz na třídění biologicky rozložitelných 
odpadů a  uvažuje se o  zákazu skládkování. 
Až o 350 % mají narůst státem stanovené po-
platky za ukládání odpadů. Pokud město nic 
neudělá, bude to znamenat navýšení nákladů 
na každou rodinu o cca 2 000 Kč za rok. 

Občané tedy mohou svým aktivním pří-
stupem k  projektu třídění dům od domu 
rozhodující měrou přispět k  tomu, aby se 
městský poplatek nemusel tak dramatic-
ky zvyšovat ani v  budoucnu. Zdůrazňuji, že 
nejde jen o  obalový materiál papír a  plasty. 
V popelnicích nesmí končit ani posekaná trá-
va a listí, dřevo, stavební odpad.

Během svého působení ve funkci ředitele 
Městského bytového podniku jsem zazname-
nal poměrně dramatický nárůst tříděného 
odpadu, což svědčí o  značné uvědomělosti 
občanů Karolinky. 



ANO
Krabice od džusů - krabice od mléka - kra-

bice od rajského protlaku - krabice od hoto-
vých omáček (vše vypláchnuté a  zmačkané, 
plastové víčko z kartonu nemusíte odstraňo-
vat)

 
NE

Kelímky od „pribiňáků“ a typově podobné 
obaly - voskovaný či pogumovaný papír na 
lahůdky

Jaroslav Valián
ředitel MBPK
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11. listopadu 2013 byl Úřadem ROP 
Střední Morava doručen na Městský byto-
vý podnik dopis, ve kterém bylo oznámeno 
schválení celého projektu a jeho zařazení do 
dotačního programu Evropské unie a Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj.

 Určitě hodně dobrá zpráva, nicméně teď 
před námi stojí úkol těžší a  složitější. Do 
konce roku dopracovat a předat veškeré další 
nutné administrativní dokumenty a již hned 
po novém roce započat s  realizací projektu, 
jehož vyhodnocení musí být předáno do kon-
ce června 2015 na Úřad ROP.

MĚSTO ZÍSKÁ NA HOREBEČVÍ 
NOVOU ODPOČINKOVOU ZÓNU

Městský bytový podnik Karolinka uspěl se svým projektem na revitalizaci části města 
Karolinka, a to konkrétně v místní části Horebečví. Po složitých přípravách a jednáních 
se podařilo dokončit studii a veškeré ekonomické a marketingové podklady předat sice 
na poslední chvíli, ale přece jenom včas na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti 
Střední Morava – ROP.

Stručný popis realizovaného projektu

Projekt se zabývá komplexním řešením ve-
řejného prostranství města Karolinka - Hore-
bečví. Toto prostranství již dnes částečně plní 
funkci jakéhosi centra volného času pro občany 
města, neboť kromě fotbalových zápasů a  tré-
ninků, na které dochází mnoho obyvatel města, 
již došlo v roce 2013 k obnovení tradice pořádá-
ní kulturních a společenských akcí v této lokali-
tě (akce „KÁCENÍ MÁJE“ apod.). 

Vzhledem k  vysoké intenzitě využívání 
a  stáří daného veřejného prostoru je však již 

stavebně technický stav nevyhovující. Předmě-
tem projektu je komplexní revitalizace tohoto 
významného veřejného prostoru. Dojde k  re-
konstrukci chodníků a  zpevněných ploch na 
východní straně areálu fotbalového hřiště, vy-
budování chodníku kolem jižní a západní stra-
ny fotbalového hřiště. U vstupu do areálu bude 
vybudováno parkoviště. Podél chodníku na 
východní straně bude revitalizována zeleň, na 
které bude umístěn mobiliář pro děti i dospě-
lé. Dále zde bude vybudováno kryté pódium se 
zpevněnou plochou. Po straně zpevněné plochy 
u pódia bude vybudováno kryté posezení. Na 
západní straně dojde k revitalizaci stávající zele-
ně na parčík s rekreační plochou a mobiliářem. 
V okolí chodníků i v parčíku bude vybudováno 
veřejné osvětlení. Komplexní řešení veřejné-
ho prostranství umožní posílit shromažďovací 
a společenskou funkci centra obce.

Jaroslav Valián, ředitel MBPK

Pořízením nového svozového vozidla kon-
tejnerů se navíc občanům Karolinky otevírá 
cesta k  likvidaci bioodpadu, tedy trávy, listí, 
drobných větví, hřbitovního odpadu apod. 
Nově se rodící projekt kompostárny je důle-
žitým krokem na cestě ke zkvalitnění života 
v Karolince.

Opakování, matka moudrosti, takže v du-
chu tohoto rčení si pojďme ještě jednou zopa-
kovat, kde co vlastně z odpadu do barevných 
kontejnerů patří:

PAPÍR – modrý kontejner
ANO

Noviny - časopisy s  papírovou obálkou 
(kovové sponky není nutno odstraňovat) – 
sešity - knihy bez tvrdých desek (brožované) 
- lepenkové krabice (sešlápnuté) - papírové 
obaly od mouky, soli, cukru - krabičky od 
čajů - kancelářský papír

NE
Časopisy s  obálkou z  plastu (můžete ji 

oddělit a do kontejneru vhodit jen papírový 

vnitřek) - silně znečištěný papír od potravin, 
zacákaný od malování, umaštěný (v takovém 
stavu jej nelze recyklovat) - obaly od vajíček 
či nejrůznější ruličky (jeho vlákno je příliš 
krátké)

PLASTY – žlutý kontejner
ANO

PET láhve od nápojů (sešlápnuté i  s uzá-
věrem) - kelímky od jogurtů, vaničky od 
pokrmových tuků - misky a folie z baleného 
ovoce - obaly od chipsů, sušenek a bonbónů - 
pytlíky, do nichž si v obchodě dáváte pečivo, 
ovoce a zeleninu - igelitové tašky - obaly od 
šamponů, kosmetiky a běžných čisticích pro-
středků (vypláchnuté a zmáčknuté) - uzavíra-
cí víčka od instantní kávy - bublinkové folie 
- polystyren

NE
Podlahové krytiny a  trubky (jsou z PVC) 

- obaly od olejů (i  potravinářských), které 
příliš znečišťují obsah kontejneru - obaly od 
barev, chemikálií a nebezpečných látek

SKLO – zelený kontejner
ANO

Veškeré nevratné sklo bílé a barevné - ta-
bulové sklo

NE
Porcelán a  keramika - drátosklo, varné 

sklo - monitory počítačů – zrcadla – autoskla 
- lahvičky od léčiv - zářivky, výbojky, žárovky

NÁPOJOVÉ KARTONY – zatím vhazujte 
do plastového kontejneru
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SHRNUTÍ ČINNOSTI 
JSDH KAROLINKA

První výraznou změnou, které si mohli 
naši spoluobčané všimnout, byla výměna ga-
rážových vrat. Ty staré sloužily již 70 let, byly 
velmi opotřebované a docházelo zde ke znač-
ným únikům tepla. O jejich výměnu jsme žá-
dali dávno, ale podařilo se to až nyní. 

Letošní rok pro nás byl však především 
ve znamení projektů z fondů Evropské unie. 
Všechny, které se do dnešního dne podařilo 
zrealizovat, byly z  „Programu přeshraniční 
spolupráce Slovenská republika-Česká re-
publika 2007-2013“, který je spolufi nancován 
Evropským fondem regionálního rozvoje.

Jednalo se celkem o tři projekty.
Jako první byl projekt „Pořízení lehkého 

motorového člunu, včetně příslušného vy-
bavení a potřebného zázemí – JSDH Karo-
linka“. Ten byl realizován v květnu a celkové 
výdaje projektu činily 24 304,00€.

Dále následoval projekt s  názvem „Mo-
dernizace a  rozšíření působnosti školicího 
střediska – JSDH Karolinka“, jehož realizace 
probíhala v květnu až srpnu a celkové výdaje 
dosáhly 34 700,00€.

Posledním byl projekt „Pořízení drobné 
krizové infrastruktury pro IZS – město Ka-
rolinka“, který se podařilo zrealizovat v srp-
nu a výdaje dosáhly 35 680,00€. U všech těch-
to projektů spoluúčast města Karolinka činí 
15% z celkových částek.

Pro JSDH Karolinka byla městu poskytnu-
ta pro rok 2013 účelová neinvestiční dotace 
z rozpočtu Zlínského kraje, a to: 

Částka 100 000,- Kč na zabezpečení akce-
schopnosti jednotky SDH příjemce kategorie 
JPO II, která zabezpečuje výjezd z místa své 
dislokace k zásahu nejpozději do 5 minut;

Částka 121000,-Kč na mzdové výdaje 
a zákonné a sociální pojištění členům vyko-
návajícím službu v  jednotce SDH kategorie 
JPO II jako svoje zaměstnání v  pracovním 
poměru.

Dále jsme obdrželi účelovou neinvestiční 
dotaci ve výši 32 000,-Kč na:

- výdaje vzniklé od 1. 1. 2013 do 31. 12. 
2013 na odbornou přípravu velitelů a strojní-
ků JSDH k získání odborné způsobilosti nebo 
prodloužení platnosti osvědčení o  odborné 

Jelikož se blíží konec roku, dovolte mi, abych zrekapituloval, co se u výjezdové jed-
notky SDH města Karolinka událo. 

způsobilosti, specializační kurzy a zaměstná-
ní pořádaná HZS ZK 

- výdaje na uskutečněné zásahy JSDH 
mimo územní obvod (1. 1. 2013 – 31. 12. 
2013)

- výdaje vzniklé a  uhrazené v  období od 
1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 na věcné vybavení 
neinvestiční povahy.

V  prosinci roku 2013 by měla být vypla-
cena účelová neinvestiční dotace z rozpočtu 
MV-GŘ HZS ČR, která je stanovena paušálně 
dle typu jednotky. Pro naši kategorii JPO II/1 
se jedná o částku 169 000,-Kč. Tato smí být 
použita: 

na výdaje za uskutečněný zásah jednotky 
SDH obce na výzvu KOPIS HZS Zlínského 
kraje mimo územní obvod obce

na výdaje na zabezpečení akceschopnosti 
jednotky SDH vybraných obcí ve formě pří-

spěvku na věcné vybavení, doplnění výbavy 
jednotky a  na neinvestiční opravy techniky 
a prostředků PO.

Dotace Zlínského kraje je pro město pří-
nosnou pomocí.

Dalším z významných kroků bylo zaměst-
nání dvou členů jednotky pod městem Karo-
linka. Toto výrazně přispělo ke zvýšení akce-
schopnosti jednotky. Doby, kdy značná část 
členů byla zaměstnána v Karolince, ať už ve 
sklárnách nebo jinde a v případě potřeby byli 
připraveni pomáhat, jsou dávno pryč a větši-
na z nás dojíždí za prací. Proto hrozilo pře-
devším ve všedních dnech dopoledne, že ne-
bude dostatečný počet hasičů pro výjezd. Ze 
zákona jsme limitováni výjezdem do 5 minut 
od vyhlášení poplachu v minimálním počtu 
1+3 (velitel, strojník a dva hasiči).

Do uzávěrky čtvrtletníku jednotka zasaho-
vala u 29 událostí. Z toho se jednalo 6x o po-
žár, 9x o dopravní nehodu, 11x o technickou 
pomoc, 2x únik nebezpečné látky a 1x o pla-
ný poplach. O konkrétních událostech se zde 
nebudu rozepisovat, o  těch nejzávažnějších 
jsem Vás již informoval v průběhu roku.

Na závěr mi dovolte, abych Vám jménem 
celé jednotky popřál krásné prožití svátků vá-
nočních a  abyste naši pomoc v  novém roce 
potřebovali co nejméně.

Zdeněk Valíček

TAJEMSTVÍ V NÁZVECH 
UKRYTÁ – POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Bukorýška, Cindoléna, Mexiko, Bor-
sučí, Čína či Kršélky. To jsou některá 
ze jmen, s  nimiž se setkáme v  krajině 
Velkých Karlovic, Karolinky a  Nového 
Hrozenkova. Někdy jsou jména used-
lostí, hor, potoků, údolí, luk či lesů 
prozaická, jindy tajuplná a  exotická. 
I za těmi nejobyčejnějšími se ale skrývá 
zajímavý příběh. Příběh o  lidech, kteří 
na tom místě žili, o  jejich osudech, ka-
ždodenní lopotě i  svátečních chvílích, 
o jejich setkávání s přírodou a druhými 
lidmi, a to v časech zlých i dobrých, ve-
selých i smutných. 

V názvech míst jsou vepsány dějiny 
obce a lidí, kteří v ní žijí. A právě těmto 
velkým dějinám i malým každodenním 
příběhům je věnována výstava a  stej-
nojmenná knížka Tajemství v názvech 
ukrytá – Velké Karlovice, Karolinka, 
Nový Hrozenkov. Knížka a panely vý-
stavy přibližují, jak vznikala jména 
v krajině a jak se v těchto jménech od-

rážely přírodní poměry, hospodaření, 
majetkové vztahy, historické události, 
rodinné tragédie i  setkání s  různými 
nadpřirozenými silami. Dozvíte se na-
příklad, proč je v Beskydech tolik grú-
ňů a kyčer, jak to bylo s Orságy, které 
názvy zmizely pod hladinou stanovnic-
ké přehrady nebo jak se říká tam u vás.

Výstavu doprovází také ukázka his-
torických pohlednic uvedených obcí. 
Výstavu bude možné zhlédnout od 24. 
listopadu do 31. března příštího roku 
v Karlovském muzeu. 

Výstava a  knížka jsou výsledkem 
projektu Ostravské univerzity Místní 
a pomístní jména jako kulturní dědictví 
a jsou založena na archivních pramenech 
a rozhovorech s pamětníky i představite-
li ostatních generací, které se uskutečnily 
v uplynulých dvou letech. Více o projek-
tu se dozvíte u  řešitele projektu Přemy-
sla Máchy (premysl.macha@osu.cz) a na 
webu www.nazvymist.cz. 
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To, že je Daniel talent, potvrdil na jaře le-
tošního roku v  mezinárodním beskydském 
turné tří můstků, kdy v  Kozlovicích podle 
předpokladů trenéra skončil na svých prvních 
závodech šestý. V  pokračování tohoto turné 
v městech Rožnov a Frenštát pak již suverénně 
dvakrát zvítězil. Po sečtení bodů z  těchto tří 
závodů se stal na turné za účasti všech sko-
kanských oddílů z celé republiky a části pol-
ských skokanů celkovým vítězem v  kategorii 
předžáci. Mladý skokan pokračoval v dobrých 
výsledcích i celou podzimní část roku:

KAROLINKA MÁ DALŠÍ
ŽHAVÉ TĚLÍSKO VE SPORTU

Skokan Daniel

Přestože jsme malé město, o nadějné sportovce u nás není nouze. Tento předpo-
klad potvrdil mladý sportovec Daniel Škarka v dost netradičních disciplínách pro 
Karolinčana - skoku na lyžích a severské kombinaci. Vzhledem k tomu, že Karolin-
ka nemá skokanské můstky, reprezentuje v předžácích malý Daniel skokanský oddíl 
z Rožnova. Pro laiky, předžáci závodí na můstcích s umělou hmotou s konstrukčním 
bodem 7, 8 nebo 9 m.

Harrachov (13. 9.) – KAML CAP: skok. část – 2. místo
 bež. část – 3. místo
 celkově (sev. kombinace) – 2. místo

Desná (27. 9.) – RKZ: skoky – 1. místo
Desná (28. 9.) – MISTROVSTVÍ ČR: skok. část – 1. místo
 bež. část – 1. místo
 celkově (sev. kombinace) – 1. místo
Rožnov (5. 10.) – CENA VALAŠSKÉHO KRÁLOVSTVÍ: skok. část – 1. místo 
 bež. část – 3. místo

 celkově (sev. kombinace) – 2. místo
Frenštát (6. 10.) – ČOKOLÁDOVÁ CENA: skoky – 4. místo

Roman Škarka

Stupně vítězů

Vítězové Turné předžáci

Daniel Škarka
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Muži: 1. Milotice nad Bečvou, 2. Studénka 
Město, 3. Makov

Ženy: 1. Milotice nad Bečvou, 2. Podhrad-
ní Lhota, 3. Ublo

Muži nad 35 let: 1. Vlčovice, 2. Velké Kar-
lovice, 3. Sklárna Karolinka

Při této soutěži proběhly další dvě sou-
těže - běh jednotlivců mužů, žen a  dětí 
(upravená lehčí trať) do raťkovské grapy, 
kde se jedná o výběh a sběh prudké stráně 
v co nejkratším čase. Celkem se zúčastnilo 
38 závodníků. Výsledky na prvních třech 
místech.

Muži: 1. Marian Pavelka, 2. Martin Holek, 
3. Ondřej Blinka

Ženy:  1. Jana Janušová, 2. Jitka Kysučano-
vá, 3. Lubomíra Strížová

Děti: 1. Matěj Koňařík, 2. Martin Bém, 3. 
Martin Pavelka

Dále byla pro všechny děti připravena sou-
těž, která obsahovala více disciplín v různých 
dovednostech. 

Děkuji všem sponzorům, kteří pomohli 
svými dary celou soutěž uskutečnit.

V požárním sportu se náš tým od minulé-
ho článku zúčastnil různých soutěží. 

V kolektivním klání to byla účast na kraj-
ském kole mužů v Uherském Brodě, kde po 
nedorozumění a  chybě v  disciplíně požární 
útok se nepodařilo navázat na předešlé vý-
sledky z okresního kola. Tato ztráta nás stála 
cenné body a stáhla z vyšších míst výsledkové 
listiny.

V soutěžích v požárním útoku se družstvu 
nedařilo pro zbytečné chyby, které ovlivnily 
výsledné snažení. Doplnili jsme tým o nové 
tváře, které budou do budoucna posilou, jen 
musí nabrat zkušenosti. 

V  individuálních zá-
vodech jsme se zúčast-
nili závodů sto metrů 
překážek, kde kluci zá-
vodili v  závodech Čes-
kého poháru, Kamenci 
u  Poličky, Ostravě a  na 
mistrovství Slovenska 
v  Popradě. Nejlepších 
výsledků dosáhl Honza 
Gášek, vyhrál v Ostravě 
v kategorii středního do-
rostu, kde celkově skon-
čil v Českém poháru na 
4. místě, kdy mu chyběly 

body za neúčast ve dvou kolech kvůli účasti 
v  reprezentaci České republiky v  zahraničí. 
V Popradě, kde se soutěžilo bez rozdílu ka-
tegorie, bojoval s nejlepšími muži Slovenska, 
skončil na pěkném 2. místě. Dalším závodní-
kům Pavlu Paškovi a Ondrovi Blinkovi se na 
závodech již tak nedařilo a zbytečné chybičky 
je srazily z vyšších pozic. Bohužel v Karolince 
nejsou kvalitní podmínky na trénování, a to 
pak přináší problém se zvládnutím techniky. 

V zahraničí náš sbor, město i republiku re-
prezentoval Honza Gášek s  vynikajícími vý-
sledky. Honza je nedílnou součástí týmu české 
dorostenecké reprezentace. Pro své výsledky 
byl vybrán do mužské dobrovolnické repre-
zentace - i  když je mu pouhých 16 let -  na 
hasičskou Olympiádu CTIF ve francouzském 
městě Mulhouse, kde byl zařazen do družstva 
mužů B, které prvotně nemělo ambice sbírat 
ty nejvyšší příčky, ale v týmu se zdravě sklou-
bilo zkušené stáří a mladá talentovaná dravost. 
První disciplína sto metrů překážek přinesla 
obrovské překvapení, kdy družstvo Česka „B“ 
vyhrálo tuto disciplínu a  Honza celkově se 
svým časem skončil na úžasném 4. místě. Do-
stal se tak do souboje o zlatou medaili, kdy se 
8 závodníků s nejlepšími časy utká ve TŘECH 
rozbězích po čtyřech závodnících. V  prvním 
souboji vyhrál a přímo postoupil do fi nálové-
ho souboje, kde po zaškobrtnutí o hadici přišel 
o důležitou rychlost ve vedení a cílem probě-
hl ve stejném čase jako jeho kolega z družstva 
a  skončil celkově na 4. místě, protože měl 
horší čas ze základních rozběhů. Ve štafetě 4 
x 100 překážek Honza běžel na druhém úse-
ku, kde se překonává dvoumetrová bariéra. 
Běžel v  druhé štafetě ve složení, které bylo 
z těch dvou lepší, ale bohužel pro nefunkčnost 
hasicího přístroje na posledním úseku hašení 
zapálených hořlavin (nefungoval každý čtvr-
tý hasicí přístroj) štafeta pokus po protestu 
opakovala a už podle mezičasů nezopakovala 

tak kvalitní výkon a pro pár setinek skončila 
na překrásném 2. místě. Dalších disciplín se 
Honza už nezúčastnil, jeho kolegové z  druž-
stva však vyhráli požární útok a ve družstvech 
i věže. Celkově tak Honza s týmem vyhráli na 
čtyři roky ve sportovní kategorii zlatou medai-
li. Sám jsem se zúčastnil této velkolepé akce 
jako trenér slovenského týmu žen a mohl jsem 
být přímo na ploše stadionu při těchto vzru-
šujících chvílích -  je nezapomenutelný zážitek 
vidět zápolení skoro 3 000 hasičů a  tisíce fa-
noušků a diváků na stadionu.

Druhé mezinárodní závody byly v  rus-
kém Podolsku na Mistrovství světa v požár-
ním sportu v dorostu. Zde Honza závodil ve 
střední kategorii v  individuálních disciplí-
nách. Hned první disciplína výstup na věž 
pomocí hákového žebříku přinesla po zá-
kladních dvou kolech vynikající výsledek 
a Honza se jako jediný Čech probojoval do fi -
nále z úžasného 2. místa. Ve fi nále dokazoval 
svoje kvality a k zápichu vedl, bohužel žebřík 
nebyl úplně doražen ke stěně věže a  přišel 
o důležité setinky, i přesto je druhé místo cel-
kově úžasný výsledek. V druhé disciplíně 100 
m  překážek se Honzovi nepodařilo zaběh-
nout ani svůj běžný čas. Jeho kolegovi se však 
dařilo a ve fi nále skončil třetí a pomohl týmu 
místo Honzy. Po stovkách následovaly štafety 
4 x 100 metrů, kde kluci obsadili překrásné 
2. místo, Honza štafetu rozbíhal na prvním 
úseku a překonával domeček. 

Poslední disciplínu požární útok, kde má 
každý tým dva pokusy, kluci vyhráli a po sou-
čtu bodů se stali v družstvech poprvé mistry 
světa. Historicky první celkový titul mistrů 
světa bez rozdílu kategorie pro Česko.

Příští rok bude pro Honzu ještě nároč-
nější, jelikož se stal kapitánem české repre-
zentace a bude muset vyburcovat tým k těm 
nejlepším výsledkům. Přestoupil do nejvyšší 
dorostenecké kategorie, kde mu na věži při-
bude výhoz a zález do druhého okna cvičné 
věže. Dělá pro to vše a jezdí trénovat na věže 
hlavně do Ostravy za svým reprezentačním 
trenérem nebo na věž do Valašského Me-
ziříčí, která ale nemá ty správné parametry 
a není tak bezpečná. Vrcholem příštího roku 
bude od 15. 7. do 19. 7. Mistrovství světa do-
rostu a mládeže do 23 let v ČR ve Svitavách, 
kde budeme mít své želízko v  ohni. Tímto 
zvu co nejvíce spoluobčanů na tento vrcholný 
sportovní zážitek. Dalším cílem je poslední 
červnový víkend mistrovství republiky mužů 
a žen  a dále mistrovství republiky dorostu.

Máme před sebou hodně práce a cílů, ale 
nic z  toho by nebylo možné bez podpory 
našich sponzorů, kterým tímto moc děkuji 
a doufám v další vstřícnou spolupráci.

Vedoucí požárního sportu hasiči Sklárna Karolinka
Vlastimil Gášek 

HASIČI SKLÁRNA KAROLINKA
V měsíci srpnu náš sbor uspořádal 44. ročník tradiční hasičské soutěže v požárním 

útoku „Raťkovská grapa“. Celkem se zúčastnilo 24 družstev - 12 družstev mužů, 8 druž-
stev žen a 4 družstva mužů nad 35 let. Uvádím družstva na prvních třech místech.
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FITNESS JÓGA
 

KAROLINKA
ÚTERÝ od 19.15 – tělocvična ZŠ 

Co s sebou: podložku, pohodlné oblečení, cvičí se bez bot
Cena lekce: 70 Kč

Těší se na Vás: Ing. Monika Figelová
Informace: tel. 733 777 342 

email: fi gelovamonika@vyziva-joga.cz
www.vyziva-joga.cz

Otevírací doba lékárny v období vánočních svátků

23. 12. 7:30 – 16:00 hod
24., 25., 26. 12. Svátek, zavřeno
27. 12. 7:30 – 16:00 hod
28. 12. 7:30 – 11:00 hod
29. 12. Zavřeno, neděle
30. 12. 7:30 – 16:00 hod
31. 12. 7:30 – 16:00 hod
1. 1. 2014 Zavřeno
2. 1. 2014 7:30 – 16:00 hod

Koupím rodinný domek v Karolince a okolí.
Spěchá, tel. 605 111 196.

Dne 27. srpna 2013 byla v Novém Hrozenkově založena

Místní organizace Strany Práv Občanů
ZEMANOVCI (zkratka „SPOZ“).

Zájemci o členství a spolupráci, příp. jiné aktivity mohou kontakto-
vat předsedu MO Petra Růžičku, tel.: 724 858 489, e-mail:  spoz-no-

vyhrozenkov@seznam.cz.
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KALENDÁŘ AKCÍ

www.karolinka.cz
Redakce upozorňuje čtenáře, dopisovatele, inzerenty a všechny, kteří by chtěli obohatit příští číslo čtvrtletníku 

„KAROLINKA, naše město na Valašsku“, že jeho uzávěrka je 12. března 2014.

KAROLINKA
 20. 12. 2013 Vánoční jarmark
 17. 1. 2014 Divadelní ples
 7. 2. 2014 Divadelní představení „Deštivé dny“
 15. 2. 2014 Velký dětský karneval
 22. 2. 2014 Sklářský ples
 7. 3. 2014 Benefi ční večer IZS
 9. 3. 2014 Divadelní představení „3 verze života“
 1. 4. 2014 Divadelní představení „Vztahy na úrovni“
 11. 4. 2014 Krajské kolo literárně-dramatického oboru 
  ZUŠ ve Valašském národním divadle

Více informací k akcím v Informačním centru Karolinka nebo 
na www.karolinka.cz; tel:739 322 851

ZVONICE SOLÁŇ
 15. 12. 2013 Pečení perníčků
 28. 12. 2013 Zpívání s CM Soláň
 4. 1. 2014 Večer tříkrálový Jan a Lissolette Rokytovi
 25. 1. 2014 Vernisáž Jaroslav Homolka výstava obrazů
 22. 2. 2014 Drápání peří
 29. 3. 2014 Výstava Stano Mikovčák Kovové sny

Více informací k akcím v Informačním centru Zvonice Soláň 
nebo na www.zvonice.eu; tel.: 604 824 274 

VELKÉ KARLOVICE
 4. 1. 2014 Saunová noc ve Wellness Horal
 18. 1. 2014 Myslivecký ples
 25. 1. 2014 Karlovská 50
 30.–31. 1. 2014 Lyžování za vysvědčení
 1. 2. 2014 Saunová noc ve Wellness Horal
 1. 2. 2014 Lidovecký ples
 8. 2. 2014 Hasičský ples
 10.–14. 2. 2014 Valentýnské lyžování za hubičku
 1. 3. 2014 Noční stopa Valachy
 1. 3. 2014 Saunová noc ve Wellness Horal
 9. 3. 2014 Maškarní lyžovačka na Horalu
 29. 3. 2014 Razula Open Cup

Více informací k akcím v Informačním centru Velké Karlovice 
nebo na www.velkekarlovice.cz; tel.: 517 444 039

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
 22. 2. 2014 Masopust
 14. 3. 2014 Josefský jarmark

Více informací k těmto akcím TIC Rožnov pod 
Radhoštěm, www.roznov.cz, tel.: 571 652 444

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
 1. 1. 2014 Novoroční výšlap na Stráž
 4. 1. 2014 Valašský bál
 9. 1. 2014 Cena města
 18. 1. 2014 Pitch Bander – koncert
 8. 2. 2014 Dětský maškarní karneval
 21. 2. 2014 Zámecký ples
 21. 2. 2014 Masný a potravinářský jarmark
 8. 3. 2014 Košt slivovice
 15. 3. 2014 Sedmikráska – divadlo pro děti
 23. 3. 2014 Jarní koncert
 29. 3. 2014 Gwyn Ashton Trio

Více informací k těmto akcím TIC Valašské Meziříčí, 
www.kzvalmez.cz / www.info-vm.cz , tel.: 605 733 274


