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Informace z městského 
úřadu 

Vzhledem k malým finančním možnostem města na 
investice jsme se zabývali možnostmi získání dotací 
buď ze státních nebo evropských fondů „ Program 
SAPARD nebo PHARE“. Byla přizvána Regionální 
rozvojová agentura ze Zlína  a po konzultaci byla 
vybrána akce „Rekonstrukce náměstí“ , která se 
agentuře jevila jako nejprůchodnější. Bude-li tento 
program vypsán, budeme muset podat  oficiální žádost 
v průběhu měsíce května  až června, což je velmi 
krátký termín pro zpracování velkého množství 
podkladů. Pokud bychom byli úspěšní je možnost na 
tuto akci získat až 80% dotace z objemu 8-9 mil. Kč. 
Myslím si, že by město Karolinka mělo mít důstojné 
náměstí. 

 
Slovo starosty 

Vážení občané,  
 
po delší odmlce se nám podařilo připravit  první 

číslo zpravodaje v roce 2003.  V uplynulých  3 
měsících se Rada města Karolinky zabývala obsazením 
uvolněných prostor v domě služeb, kde vznikl  obchod 
s domácími potřebami. Prostor po bývalé knihovně byl 
pronajat p. Bahnerové, kde přestěhuje svou činnost 
z klubu. Dále byly postupně přidělovány uvolněné byty 
v DPS. V poslední době se nám podařilo uspokojit 
všechny žadatele z Karolinky o umístění v tomto 
zařízení a postupně zde přistupujeme k přidělení bytu 
občanům mimo Karolinku.  Dne 3. února proběhlo 
slavnostní otevření knihovny  v nových  prostorách ZŠ 
Karolinka za účasti poslance parlamentu Ing. Petra 
Šuláka.  

 

V prosinci došlo ke změně  dětské lékařky, kterou 
se stala MUDr. Kalincová - pro obvod 
Karolinka.Vzhledem k problémů s předáváním  
zdravotních karet od jiných lékařů  prosíme o strpení 
v ordinaci. Paní doktorka musí provést vstupní 
prohlídku nových pacientů. Od 16. ledna 2003 je 
uzavřena  lékárna  z provozních důvodů, proto 
začátkem března rada rozhodla o vypovězení smlouvy 
s provozovatelkou lékárny paní Bláhovou a vypíšeme 
v měsíci dubnu nové výběrové řízení  na provoz 
lékárny. Věřím, že se nám podaří lékárnu opět rozjet. 
Začátkem roku jsme se zamýšleli nad investicemi , 
které provedeme v letošním roce. Podaří se získat prostředky na rekonstrukci náměstí? 

S ohledem na finanční možnosti města se uvažuje o 
údržbě domu služeb. 

 
Nově vzniklá kulturní komise v měsíci březnu  

znovu obnoví vítání občánků. Připravujeme setkání 
s jubilanty a další akce ve spoluprácí se ZUŠ a 
divadlem p. Chovanečkové.  

Víme, že je problém na ulici Vsetínská s veřejným 
osvětlením, proto budeme muset na jaře přistoupit 
k rekonstrukci celého osvětlení tzn.rozkopat chodník a 
znovu položit kabel. Další akcí bude zastřešení 
hospodářského objektu sportovního areálu na 
Horebečví. Do této budovy zatéká a začíná chátrat. 
Byla by škoda, kdyby toto zázemí přestalo sloužit 
svému účelu.  

Podrobnější informace je možné poskytnout na 
požádání na MěÚ,  případně na schůzích zastupitelstva. 
Uvítáme Vaše názory, připomínky i kritiky a v rámci 
možností se budeme snažit vyhovět. 
Děkujeme za zájem případně pomoc každého občana 

Již letos začneme postupně osazovat v budovách 
města termoregulační ventily, což si vyžádá značné 
finanční náklady. Tato povinnost je nám dána ze 
zákona. 

Závěrem bych chtěl říct, že se nám kvapem blíží 
jaro a měli bychom se všichni připravit na jarní úklid. 
Uvažujeme o zřízení komise „za město krásnější“, 
která bude mít na starosti hodnotit, jak mají občané 



MěÚ Karolinka a MěK se rozhodly, že kdo se 
přihlásí v březnu do knihovny, dostane 1 hod. internetu 
zdarma. 

upravené  předzahrádky nebo veřejné plochy např. před 
panelovými domy či provozovnami podnikatelů. Tři 
nejlépe upravené předzahrádky  budou odměněny 
věcnou cenou. Prostě snažme se upravit a udržovat 
Karolinku co nejkrásnější. Ať hosté, kteří  navštíví  
naše město, vzpomínají na něj v dobrém.   

Co proto musíte udělat, abyste se stali čtenářem 
knihovny? 

Přijít do knihovny – dospělý vzít si občanský 
průkaz, zaplatit registrační poplatek 30 Kč na rok a jste 
čtenářem knihovny, který pravidelně 1x za měsíc vrací 
knihy. 

Ing. Tomáš Hořelica  
 

Bytová komise informuje Děti platí registrační poplatek 20 Kč na rok, ale 
rodiče musí podepsat přihlášku, že souhlasí s tím, že si 
mohou knihy půjčovat. Vážení spoluobčané, 

V knihovně máme velký výběr knih – romány, 
dobrodružné, detektivky, SCI-FI, ale i knihy válečné, 
cestopisy, životopisy, knihy pro zahrádkáře, kutily atd. 

 
o tom, že práce na radnici není vůbec snadná, chci 

se s Vámi podělit o pár poznatků z mého půlročního 
období, co by členky rady, členky zastupitelstva a 
předsedkyně bytové komise; a to je to, proč jsem se 
rozhodla Vám napsat. Bytová komise je velmi náročná 
na čas nás všech členů komise a ještě se najdou občané, 
kteří si myslí, že byty s pečovatelskou službou jsou 
pomalu obsazovány, tak jak nám bylo vytčeno na 
jednání zastupitelstva. Chtěla bych Vám říct, že byty 
v domě s pečovatelskou službou (i všechny ostatní) 
jsou řádně obsazovány v co nejkratším termínu, ale 
žadatelé jsou vesměs staří lidé a tito buď už zemřeli, 
nebo nájemníci byt při oslovení chtějí, ale při 
předávání klíčů si vše rozmyslí a byt nechtějí. Nastane 
situace, kdy musíme znovu zasedat, byt přidělit, dát ke 
schválení radě, která jediná ze zákona může 
rozhodnout o přidělení bytu a hned je další měsíc pryč. 

Odebíráme i časopisy např. Burda, Bydlení, 100+1 
a další. 

Přijďte, určitě si vyberete! 
Ludmila Procházková 

 

Důležitá oznámení 
Na základě předběžného oznámení SME vám 
sdělujeme, že v úterý dne 6. května dojde v celé 
Karolince (mimo domova důchodců a přilehlých domů, 
údolí Bzové a Pluskoveček) k přerušení dodávky 
elektrické energie od 8:00 do 14:00 hod. Celá akce 
bude zveřejněna i formou letáků po celém městě a 
hlášena rozhlasem. 

Přidělování bytu ostatním žadatelům je zrovna tak 
náročné, neboť místních žádostí je od roku 1991 na 90 
a 27 mimo město. Je smutné, že mnozí občané si nětíží 
některým členům bytové komise telefonovat domů a 
žádat o přidělení bytu. Prosím žadatele, aby nás 
pochopili, že byty se opravdu neuvolňují tak rychle, jak 
bychom si všichni přáli, a snažili se alespoň někteří, 
kteří mají možnost nějakým způsobem zajišťovat si 
bydlení sami. Příkladem jsou dvě manželství, která od 
roku 1993 měla žádost o byt. Jelikož jim nebyl 
přidělen, rozhodli se pro stavbu rodinného domku. 
Chápu, že každý nemá tuto možnost, ale pochopte i Vy 
nás, že máme zájem o to, abyste byli v naše městě 
spokojeni, ale bytová situace je opravdu špatná a 
prostředků na výstavbu městských bytů se nedostává. 
Stát více podporuje pořízení bydlení formou hypoték 
než prostřednictvím výstavby obecních bytů. Je 
důležité, aby si každý uvědomil, že odpovědnost za 
bydlení již nemá obec, ale občan! 

____________________________________________ 
 
MUDr. Miriam Kalincová – praktická lékařka pro děti 
a dorost přijímá nové pacienty k registraci. 
Ordinační hodiny: 

Pondělí: 7:30 – 12:30 
Úterý: 7:30 – 8:30 akutní stavy 

  12:00 – 16:00 poradna 
Středa: 7:30 – 12:30 
Čtvrtek: 7:30 – 12:30 
Pátek: 7:30 – 12:30 

 

Příspěvky 

 

Také Základní umělecká škola 
Karolinka má své želízko v ohni 

Přeji Vám za celou bytovou komisí města hodně 
zdraví. 
Růžena Macečková - předsedkyně bytové komise 
 

Koncem dubna a na počátku května bychom měli 
držet palce jedenáctiletému Janu Macečkovi, který 
bude reprezentovat naši základní uměleckou školu na 
dvou významných houslových soutěžích. Jedna 
proběhne v Nové Pace a druhá, mezinárodní, v Ústí 
nad Orlicí.  

Městská knihovna Karolinka 
Městská knihovna je přemístěna do pěkného 

prostředí základní školy a zveme Vás k její návštěvě. 
Měsíc březen je každoročně spojován s měsícem Knihy 
a v současnosti i s měsícem Internetu.  
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Jenda na závěrečném koncertě dne 14.6.2002 
 
Jenda hraje od svých šesti let a může se pochlubit 2. 

místem z celostátní soutěže hudebních škol v Liberci 
z roku 2002.Letošní houslová soutěž v Nové Pace „O 
novopacký achát“ nese v názvu jméno českého 
houslisty Josefa Muziky a účastní se jí houslisté do 18 
let převážně z České republiky.  

Zato druhá soutěž je už mezinárodní. V názvu má 
také jméno významného českého houslisty Jaroslava 
Kociana, je určena dětem do 15 let a řadí se mezi členy 
Evropské unie hudebních soutěží pro mládež EMCY. 
Mezi sedmnáct českých vítězů této soutěže patří také 
dnes už známý Pavel Šporcl. Ze zahraničí se této 
soutěže zúčastnilo 27 houslistů a nejúspěšnější byli 
sólisté z Bulharska, USA, Mexika, Litvy a Finska. Pro 
houslistu je velkým úspěchem již samotná účast v této 
prestižní mezinárodní houslové soutěži, protože 
povinné skladby jsou velmi obtížné.  

Popřejeme tedy Jendovi hodně štěstí jak v obou 
soutěžích, tak i při nejrůznějších vystoupeních, kterých 
v současné době absolvuje stále víc a víc. 

 

Akce ZUŠ Karolinka 
V pátek 14. března 2003 proběhlo v Základní 

umělecké škole Karolinka krajská soutěž v sólovém  a 
komorním zpěvu. Zúčastnily se jí tyto Základní 
umělecké školy Zlínského kraje: 

ZUŠ Uherský Brod, ZUŠ Uherské Hradiště, ZUŠ 
Kroměříž, SZUŠ Kroměříž, ZUŠ Otrokovice, ZUŠ 
Harmonie Zlín, ZUŠ Zlín Štefánikova, ZUŠ Hulín, 
ZUŠ Holešov a ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm. 

Předsedkyní pětičlenné poroty byla Irena Sobolová-
Hýlová, profesorka brněnské konzervatoře. Pět 
nejlepších sólistů a jedno pěvecké duo postoupilo do 

celostátního kola, které se bude konat v dubnu ve 
Šternberku. Byli to tito soutěžící: 

 
4.   kategorie: Roman Honza (ZUŠ Hulín) 
5.   kategorie: Jana Grabcová (ZUŠ Uh. Hradiště) 
6.   kategorie: Adéla Papayová (ZUŠ Uh. Hradiště) 
9.   kategorie: Veronika Hrdá (ZUŠ Kroměříž) 
10. kategorie: Jan Souček  (ZUŠ Kroměříž) 
 
Komorní zpěv: 
 
II. kategorie: Eva Danielová 
  Pavlína Veselá (ZUŠ Kroměříž) 

 

Veronika Hrdá je jednou z postupujících 
 
Přejeme všem soutěžícím, aby se jim dařilo a aby 

dobře reprezentovali náš Zlínský kraj i v celostátním 
kole.                                                                      
____________________________________________             

 
V neděli dne 16. 3. 2003 proběhl v sále ZUŠ 

koncert absolventů Kroměřížské konzervatoře tentokrát 
za docela velkého zájmu veřejnosti.  
____________________________________________ 

 
2. 4. 2003-koncert žáků, začátek v 16.30 hod., 

v sále ZUŠ 
____________________________________________ 
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4. 4. 2003-dětský pěvecký sbor se účastní soutěže 
Chrám a tvrz. 
____________________________________________ 

 
V první polovině dubna proběhnou výchovné 

koncerty pro mateřské školky. 
Martina Havlová – ředitelka ZUŠ Karolinka 

 

Knihovna v Karolince našla 
definitivní střechu nad hlavou? 
V pondělí 3.února byla oficiálně otevřena Městská 

knihovna Karolinka, která se přestěhovala z místností 
bývalé Pošty domu č.p.73 do prostor naší základní 
školy, které vznikly jejím  zastřešením, stejně jako 
učebny, společenský sál apod. Slavnostního otevření se 
zúčastnila kompletní Rada města Karolinky a další 
pozvaní hosté, mezi něž patřil především poslanec 
Parlamentu ČR, kandidát za ČSSD pan Ing. Petr Šulák, 
dále ředitelka Veřejné Masarykovy knihovny Vsetín 
paní PhDr. Helena Gajdušková, ředitelé Základní školy 
Karolinka a Základní umělecké školy Karolinka a 
pracovnice naší knihovny.  

Nápad přemístit knihovnu právě pod střechu školy 
měl a má zcela jistě své opodstatnění. Jednak k tomu 
přispěly důstojnější prostorové podmínky, které právě 
nástavba školy skýtá. Dále umožňuje široké veřejnosti, 
studentům a žákům naší ZŠ  v současné době velmi 
žádaný přístup k informacím jak publicistického, tak  
internetového rázu, včetně studijního a vědeckého 
materiálu.  

Samotného zahájení se ujal starosta města pan 
Ing.Tomáš Hořelica, který mimo jiné ve svém proslovu 
řekl: “Děkuji všem, kteří se na realizaci podíleli. Panu 
poslanci Šulákovi, který se zasadil o průchodnost 
projektu, panu Ing. Luďku Klímovi a Antonínu 
Reškovi za realizaci, včetně ostatních, dodavatelské 
firmy nevyjímaje.  

V dalším pak zmínil historii knihovny, která se 
datuje od roku 1949, kdy čítala na 720 svazků k roku 
l956, kdy byla umístěna v tehdejším Závodním klubu 
až po rok 1983, kdy se přestěhovala do budovy 
rekonstruované pošty. Věřím, připomněl dále, že 
tradice knížky překoná stále větší vliv  televize a 
komerce na nás na všechny, upozornil, že bude potřeba 
dobudovat další prostory na přednáškové a besední sály 
a v závěru dodal - tímto tě knihovno křtím a přeji ti 
hodně slušných a pořádných čtenářů.„  

Pan poslanec Ing.Petr  Šulák pak ve svém krátkém 
vystoupení velmi pozitivně kvitoval celou aktivitu 
zrealizování nástavby ZŠ a přiznal radostné 
zadostiučinění i ve vztahu ke své osobě, neboť 
Karolinka byla a je jeho obcí a městem domovským. 

Poté následovala prohlídka celého objektu, kde 
odborný výklad k problematice učeben, sálu a studií 
podali panu poslanci Šulákovi, ale i ostatním 
přítomným ředitelé ZŠ a ZUŠ, pan Mgr. Zdeněk 
Kovařík a paní Martina Havlová.  

V závěrečné společenské debatě poslanec Ing. Petr 
Šulák ještě jednou poděkoval za dobře odvedenou 
práci, popřál knihovně, celé škole a všem 

Karolinčanům hodně zdraví a dalších úspěchů a 
vzhledem k dalším  svým poslaneckým povinnostem se 
rozloučil. Nám nezbývá než si přát totéž, včetně 
dalšího přání, aby místní, ale i přespolní si našli brzy 
cestu do naší knihovny a plně tak využili všech 
možností, které nabízí. 
Libor Křenek 
 

Naše město očima žáků ZŠ 
Karolinka 

„Klady a zápory našeho města“ 

Klady: Velkou výhodou je v našem městě 
pojmenování ulic, a to způsobilo lepší orientaci cizích 
občanů v našem krásném městě Karolinka.  

Občané s vděkem přivítali, že prodejny potravin 
mají prodlouženou prodejní dobu, a to i v sobotu a 
neděli.  

Pro žáky ZUŠ a zvláště pro mě je zlepšením, že 
knihovna byla přemístěna do prostor školy. Také je 
kladem našeho města, že se rozvíjí kultura-divadlo, 
plesy a programy učitelů a žáků ZUŠ, což jsou zejména 
recitační soutěže, hudební vystoupení, taneční 
vystoupení, pěvecké apod.  

Ke zviditelnění našeho města a kultury podstatně 
přispívá výstava obrazů Ak. malíře pana Jiljiho 
Hartingera, která je otevřena pro veřejnost všech 
věkových kategorií každou sobotu dopoledne. A také 
bych neměl zapomenout na okolí našeho města, což 
jsou zelené lesy plné hub a divoké zvěře a travnaté 
plochy kde můžu dýchat čistý vzduch. 

Zápory a vysvětlení: Znepokojují mě všude se 
válející odpadky, chybějící a nebo poškozené 
orientační značky. Nedostatek sportovního využití pro 
děti a mládež, což má za následek, že se mladí lidé, 
častokráte i děti uchylují k negativním jevům (kouření, 
alkohol, vandalismus a také drogy). Nedostatečně 
prováděný jarní úklid, likvidace černých skládek, 
znečišťování břehů řeky Bečvy a jeho okolí také 
nepatří k pozornostem našeho města Karolinky. 
Velkým nedostatkem jsou chybějící veřejné záchodky, 
což způsobuje velké potíže cizím návštěvníkům našeho 
města, kteří dojíždí do závodu CRYSTALEX na 
exkurze. A proto tito návštěvníci a turisté využívají ke 
své potřebě prostory břehů řeky Bečvy a jeho okolí. 
Velkým nedostatkem je, že v našem městě byly 
zrušeny již zavedené zdravotní služby a byly 
převedeny do sousední obce Nový Hrozenkov. 

Všechny tyto uvedené nedostatky bych řešil 
s představiteli města Karolinky. 
Šimon Šarman, 6. třída 

 

4  Karolinský zpravodaj 1/2003 

Klady: město Karolinka si získalo můj obdiv tím, 
že provedlo rekonstrukci staré školy, kde bylo zřízeno 
zdravotní středisko a lékárna. Současně zde vznikly 
dva byty. Také se mi líbí nadstavba základní školy, 
čímž vznikly prostory pro nové učebny, knihovnu a 
ZUŠ. Potěšila mě také akce „Vítání občánků“, kterou 
zavádí kulturní komise při MěÚ Karolinka. Také bych 
se chtěla zmínit o vánoční výzdobě města, která se mně 



velmi líbila. Rozšířila se také síť služeb, které občané 
denně využívají. 

Zápory: dosti mi vadí, že v naší ulici často 
nefunguje veřejné osvětlení, zvláště teď v zimních 
měsících kdy je dlouho tma. Z ochranářského hlediska 
se musím zmínit o solení silnic technickou solí, lepší je 
štěrkování. !Sůl ničí životní prostředí! Za zmínku stojí 
otřesné chování dnešní mládeže vandalismus a jiné. 
Naše město hyzdí černé skládky na březích řeky 
Bečvy. Kontejnery na hrubý domácí odpad by měly být 
přistavovány častěji než 2x do roka. Ze zkušenosti naší 
rodiny vím, že je nedůstojné, aby před návštěvou 
lékaře museli pacienti sedět na schodech do doby 
otevření čekárny zdravotní sestrou, která přichází ze 
skláren. Postačilo by umístit na chodbu několik židlí 
pro nemocné a přestárlé pacienty. 
Veronika Šarmanová, 7.B 

 
Klady: Docela se mi líbí nově zřízené učebny 

v místní škole. Jsou zajímavé tím, že jsou vybaveny 
moderněji než doposud. Za zhlédnutí také stojí kostel, 
který navštěvuje mnoho lidí. Návštěvník může vidět  
krásné obrazy a sochy. Na městě Karolince se mi líbí 
nově zprovozněné divadlo, které je mi velmi blízké. 

Zápory: nelíbí se mi, že lidé nevyužívají 
odpadkové koše a papírky pohazují po zemi. Další 
zápor našeho města je, že po celé Karolince jsou psí 
výkaly. Každý, když jde vyvenčit svého psího miláčka, 
měl by to po něm také uklidit. 
Ludmila Králíková, 7.B 

„Co se mi ve městě Karolince nelíbí“ 
1) Jednou jsem šla vynést koš a sklenky. Pytel 

s odpadky jsem bez problémů vyhodila, ale když jsem 
přišla ke kontejneru na sklo, poznala jsem, že ho asi 
moc často nevyvážejí. Začala jsem tedy „rvát“ flašky 
do kontejneru. Lidé, co šli kolem, si mohli pomyslet 
spoustu věcí, když mě viděli, jak jsem se snažila nacpat 
sklenky do přeplněného kontejneru. Zápas 
s kontejnerem jsem prohrála a mohla jsem být ráda, že 
jsem se nepořezala. Sklenky jsem nakonec postavila na 
kontejner do sněhu. Myslím si, že když se vyvážejí 
popelnice, velké koše na PET láhve, mohou se vyvážet 
i tyto kontejnery na sklo. 

2) Také se mi nelíbí to, že místní vandalové 
popisují a sprejují po zastávkách. Kdokoliv si potom 
ani nemůže přečíst jízdní řád. Když by náhodou někdo 
někoho přistihl, jak ničí zastávky a jiná zařízení, musel 
by pachatel zaplatit novou omítku zdi. 

Co se mi ve městě Karolince líbí? 
1)Líbí se mi škola a zvláště nové učebny. 
2)Líbí se mi, že už konečně svítí všechny pouliční 

lampy. I v údolí jako např. Raťkov a Kobylská. 
3)Líbí se mi, že v zimě tady byly na sloupech pěkné 

vánoční ozdoby, což nebývá často. 
Eva Davídková, 6. třída 

 
S čím souhlasím a s čím nesouhlasím v našem městě. 

Žiji zde již téměř 13 let, a tak bych chtěla vyslovit 
svůj názor, co bych v Karolince změnila. 

Co se mi zde líbí : V první řadě jsou to nové učebny 
na naší škole, které jsou vybaveny nábytkem a 
potřebnými pomůckami. Například je to nových deset 
počítačů s lepším výkonem a funkcemi. Učebny jsou 

k rozpoznání lepší než staré. Dále bych se zmínila o 
přemístění městské knihovny. Přístup do ní mi velmi 
vyhovuje, jelikož se do ní můžu zastavit o jakékoliv 
volné hodině a půjčit se tak potřebné knížky, pro které 
bych si jindy zašla až po skončení vyučovacích hodin. 
Určitě je tady mnoho věcí, které by se mi líbily, ale 
vybrala jsem jen ty, které mě zaujaly nejvíce. Mezi ně 
bych také přiřadila rozmístění vánočního osvětlení 
v prosinci minulého roku. Osvětlení ve tvaru vloček, 
stromků a jiných jsem ještě nikdy neviděla, pouze ve 
větších městech. Konečně i to naše malé město 
„okoukalo“ něco z toho, co používají i o trošičku větší 
města, a to se mi moc líbí. 

Co se mi zde nelíbí: 
Chtěla bych se zmínit o černých skládkách, u 

kterých bych mohla uvést i konkrétní případy. Lidé 
jezdí auty aj., jen aby se zbavili přebytečného odpadu a 
to by mělo jednou provždy skončit, proto bych byla 
ráda, kdyby se s tímto případem něco mohlo udělat. 

Druhou věcí jsou vlakové a autobusové zastávky, 
kde vládne dětský vandalismus. Počmárané zdi 
tužkami a spreji, dělají špatný dojem městu. Např.: 
Když se do našeho města přijedou podívat nějací 
turisté, či lidé na poutě a Sklářské jarmarky. Navrhla 
bych takovou pokutu, která by pokryla vylíčení 
místních zastávek a chtěla bych, aby si obyvatelé více 
všímali, co se kolem nich děje. 

Nelíbí se mi také neustálé uzavírání místní lékárny, 
jelikož pokud doktor(ka) předepíše lék, tak se pro něj 
musí jet až do Nového Hrozenkova nebo Velkých 
Karlovic. A to je třeba pro některé starší občany dosti 
namáhavé. Přála bych si, aby lékárna byla neustále 
v provozu. 

Kdybych měla něco přestavět, zbourat, opravit nebo 
postavit, tak bych nejdříve opravila díry na vozovkách, 
i když oproti jiným obcím jsme na tom ještě dobře. 

Dále bych se zabývala Radničním náměstím. 
Myslím, že by to nemělo být jen parkoviště, přidala 
bych tam také něco výjimečného, co by město pyšnilo, 
nějakou zajímavost - sochu, kašnu. Vyměnila bych také 
dlaždičky, poněvadž šedé velké čtverce a trocha betonu 
nejsou tak hezké, jako například nějaké malé a 
barevné. 

I když jsem napsala více záporů nežli kladů, přesto 
v našem městě žiji ráda. 
Vladěna Důjková, třída 7.B 
 

Komentář MěÚ k článkům žáků ZŠ 

Z výše uvedených řádků vidíme, že i děti umí 
pojmenovat jak dobré věci, tak i neduhy, které trápí 
naše město. Otázkou zůstává, jak řešit mnohé 
nedostatky, které byly zmíněny. 

Snad nejčastěji byla zmiňována čistota města. To, 
že pracovník MBP zamete nepořádek, je až řešení 
důsledků tohoto problému a je pravdou, že by se to 
mohlo zlepšit. Příčinou je však to, že mnoho našich 
občanů nehledí na to, aby kdejaký papírek odhodili do 
koše a o pejskařích ani nemluvím. Nevšímavost vůči 
„hříšníkům“ je rovněž vysoká a přispívá k tomu, že se 
různé živly cítí beztrestně. Vždyť si vzpomeňme, jak je 
označován člověk, který poukáže na nějakou špatnost, 
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nemyslím obecně, ale konkrétně. Mladí i staří ho 
nazvou udavačem apd. Je to správně? Ze své vlastní 
zkušenosti mohu říct, že v době mého dětství po 
upozornění dospělého na nějakou špatnou věc jsem byl 
„drzý, hulvát …“. Teď, když upozorníte děti na něco 
špatného, jsou drzé, přihloupě se smějí a máte pocit, že 
jim křivdíte. Jak z toho začarovaného kruhu ven? 
Nenapadá mne nic jiného než jen vystoupit z té mlčící 
většiny a začít dávat ve známost své názory na tyto 
věci přímo adresátům – ne sousedce, která jen pokývá 
hlavou. Teprve potom, až když nedojde k nápravě je 
třeba využít dalších institucí, které již mají možnosti 
zasáhnout represivně. Ještě se vrátím ke školákům. 
Nedávno večer jsem napomínal tři hochy, kteří se bili 
před školou tak, že jsem měl obavy o skleněné výplně 
dveří. Kolem šlo nemálo dospělých a nikdo se ani 
nezastavil. Ty kluky neznám, ale vím ,že by si pro své 
dovádění vybrali odlehlejší místo, kde by neohrožovali 
majetek města, kdyby každou chvíli na ně  někdo vylítl 
a případně upozornil Policii. Ráno, když jsem pak šel 
kolem, bylo vidět po zemi plno nedopalků od cigaret a 
různých papírků. To není vizitkou města, jak se píše 
v předešlých článcích, to je vizitkou Vás dětí, kteří 
chodíte, případně jste nedávno chodili do naší školy. 
Nechci tímto kritizovat Vás, kteří jste poukázali na to, 
co se Vám nelíbí. Chci Vás jen podnítit k tomu, abyste 
se to pokusili změnit.  
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O vandalismu platí totéž, co o znečišťování 
veřejného prostranství – nebude-li mít viník pocit, že 
„policajtem“ je každý kolemjdoucí člověk, tak se to 
nevyřeší a my můžeme jen nadávat. 

Trochu mne překvapilo, že je v Karolince 
nedostatek sportovního vyžití. O tom můžeme 
polemizovat a je pravdou, že i radnice má jeden ze 
záměrů tento stav zlepšit. Z důvodu menší šance na 
získání dotace na podobné zařízení z tohoto záměru 
zatím sešlo. Osobně si však myslím, že možností je 
více než dost, jen projevit více zájmu třeba o fotbal, 
lyžování, volejbal, stolní tenis, floorball a výčet by byl 
ještě hodně dlouhý. Děti však zřejmě netáhnou 
organizované složky, kde jsou pod dozorem a spíše by 
jim vyhovovalo hřiště, kde si mohou kdykoliv zahrát. 
Takové hřiště je mezi ulicemi Pod Paluchem a 
Nábřežní a vím, že není plně využíváno. Rovněž si 
myslím, že pokud by byl zájem a někdo z rodičů by si 
vzal dohled, tak i ředitel školy by dětem vyšel vstříc a 
umožnil jim využívat tělocvičnu.  

Dalším bodem, který se již léta řeší a zatím se ho 
nepodařilo dotáhnout do konce, jsou veřejné záchody. 
Více jako osm let se jedná s ČD o postavení takového 
zařízení na nádraží – zatím bez úspěchu. Snad se to 
podaří dotáhnout v rámci rekonstrukce náměstí. 

Solení silnic bylo rovněž jedním z bodů. Musíme 
podotknout, že se solí jen hlavní (Vsetínská) ulice, a to 
provádí správce této silnice, což je Správa a údržba 
silnic Zlín, středisko Ústí. Na tuto problematiku se 
názory různí a připomeňme si loňskou zimu, kdy byla 
tato silnice od Ústí téměř nesjízdná a správu silnic stálo 

mnoho prostředků a času, aby ji udržovala aspoň 
trochu ve sjízdném stavu.  
Tomáš Jochec – tajemník MěÚ  
   

Divadlo v Karolince 
Marie Chovanečková, 756 04 

 Nový Hrozenkov 465 

 
Předplatné na březen až květen 2003 

 
B ř e z e n:  
Turecká kavárna – Robert Thomas. Tři příběhy téměř 
detektivní. 
Ustrašený svědek, Pes a kočka, Zlatý pan ministr 
odehrávající se v útulné pařížské kavárničce. Autorský 
záměr francouzského dramatika R. Thomase je vždy 
jasný a působivý-pobavit diváka, dát mu napětí a 
překvapivou a nečekanou pointu. 
Režie: Pavel Háša 
Termín: Pondělí: 24. 3. 2002 v 19.30 hodin. 
D u b e n:  
Gin Game – (Karetní hra) 
D. L. Coburn 
Slavná americká tragikomedie pro dva herce a 
publikum, které umí vnímat i smích i slzy „mezi 
řádky“. 
Hrají: Blanka Bohdanová, Josef Somr 
Režie: Lída Engelová 
Termín: Sobota: 12. 4. 2003 v 19.30 hodin 
B. Bohdalová a J. Somr byli oceněni za tuto hru cenou 
Thálie 2001 v kategorii mimořádný ženský/mužský 
herecký výkon-činohra. 
K v ě t e n:  
Na tý louce zelený 
Lidová opereta Járy Beneše v provedení sólistů 
Hudebního divadla Karlín. 
Termín: 25. 5. 2003 v 17.00 hodin. 
 
Tel: 604 729 914, 571 451 321 

Inzerce 

 
Prodám 
-závěs nábytkový NK 511, 300 ks, i 
jednotlivě 
-ždímačku ROMO, zachovalá, funkční, málo 
používaná 
info:tel.732 412 775 


