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Informace z městského
úřadu
Slovo starosty
Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych Vás u
příležitosti nového čísla zpravodaje oslovil.

duben 2003
ničit veřejný majetek, nebojte se to nahlásit na Policii
nebo na úřad.
V průběhu dubna budou vytipovány místní
komunikace na opravu. Dále provedeme projekční
zpracování obnovy veřejných prostranství (výsadba
zeleně) a v rámci finančních možností začneme s
realizací.
Závěrem bych Vám chtěl popřát příjemné prožití
velikonočních svátků a radost z příchodu jara.
Ing. Tomáš Hořelica – starosta města

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.
____________________________________________

Ohlédnutí za „Vítáním občánků“
Máme tady Velikonoce a jako první informace je
oznámení o sběru velkoobjemového odpadu. Od 24. do
27. dubna budou rozmístěny na obvyklých místech
kontejnery pro velkoobjemový odpad.
Při této příležitosti bych apeloval na Vás, abyste
přiložili ruku k dílu a pomohli našemu bytovému
podniku v úklidu všech veřejných ploch. Prostě
provedli jarní úklid..
Jak již všichni víte, v září loňského roku byly
provedeny změny na postu ředitele bytového podniku.
Stal se jim Otakar Šigut. Koncem dubna odchází pan
Ježík do důchodu a na jeho místo „provozního“
nastupuje p. Šiška. Tímto mi dovolte, abych panu
Ježíkovi poděkoval za vykonanou práci pro naše
město.
Dále bych chtěl upozornit na rozmáhající se
vandalizmus v našem městě. Každou chvíli musíme
opravovat vytrhané dopravní značení. Uvědomte si, že
nás stojí nové značky a opravy po vandalizmu nemalé
finanční prostředky. Tyto prostředky bychom mohli
věnovat na zkrášlení města. Občané nebuďte k těmto
vandalům benevolentní. Zastaňte se našeho města a
nenechte si ho zničit vandaly. Jakmile uvidíte někoho

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
____________________________________________

Pohotovostní ambulance ZZS Vsetín
v Novém Hrozenkově zahajuje
od 1. dubna 2003 provoz!
Na základě dohody obcí (Halenkov, Nový
Hrozenkov,
Karolinka
a
Velké
Karlovice),
Zdravotnické záchranné služby Vsetín a praktických
lékařů (MUDr. Dušan Ciganík, MUDr. Jiří Dorňák,
MUDr. Jaromír Kovář, MUDr. Miloslav Lehnert) bude
od 1. 4. 2003 zahájena pohotovostní ambulance
v Novém Hrozenkově následovně:
- Praktický lékař vykonává lékařskou službu první
pomoci ve všední dny v ordinaci. V SOBOTU,
NEDĚLI A SVÁTKY je zajištěno ošetření na
pohotovostní ambulanci v Novém Hrozenkově od 8.00
do 20.00 hodin. Součástí je i návštěvní služba v katastru
Halenkova až Velkých Karlovic.
- telefon pro pacienty: 571 413 012

- Zároveň bude od 1. 4. 2003 RZP Nový Hrozenkov trvale
tříčlenná, lékař ve službě tak bude mít vždy k sobě setru;
výjezdy ke kritickým stavům vždy zajistí tříčlenná osádka –
v ordinační době vyjede lékař, jedna sestra zůstane
v ambulanci.

____________________________________________

Sběr objemového odpadu
Na základě obecně závazné vyhlášky č. 2/2001 o
nakládání s komunálním a stavebním odpadem se
dvakrát ročně provádí sběr objemového odpadu.
Pravidelně tuto akci organizuje Městský bytový podnik
Karolinka vždy v měsících dubnu a říjnu.
I letos bylo v plánu sebrat objemový odpad, to je
běžný komunální odpad, který vzhledem ke své
velikosti nelze vyhazovat do stabilně přistavěných
popelnic a kontejnerů v termínu 11.-15. dubna 2003.
Počasí však nikdo neporučí a přívaly sněhu nás
přinutily na poslední chvíli akci odvolat. Vzhledem
k tomu, že v dalším týdnu probíhají velikonoční
svátky, pak nejbližší vhodný termín je 24.-28. 4.
Doufám, že občané Karolinky toto rozhodnutí pochopí.
Chceme totiž dodržet zvyklosti minulých let a
sběrovou akci termínovat tak, aby bylo možno odpad
likvidovat i v průběhu víkendových dnů.
Při této příležitosti bych chtěl občany požádat, aby
s ohledem na následnou likvidaci a odvoz odpadu
dodržovali určitá pravidla. Nepotřebný odpad
odkládejte jen na místa, kde budou umístěny
velkokapacitní kontejnery. Rozměrné předměty
(lednice, válendy apod.) uložte vedle kontejneru a
rovněž kovový odpad ukládejte vedle, nejlépe na
druhou stranu kontejneru. Velmi tím usnadníte práci
pracovníkům, kteří budou odpad z míst sběru odvážet.
Doufám, že tato akce proběhne k oboustranné
spokojenosti, za což bych chtěl Vám občanům předem
poděkovat.
Šigut

Termoregulační ventily v bytech
V letech 2003 a 2004 budou v domech, které jsou
v majetku města, instalovány na jednotlivé radiátory
tak zvané termoregulační (termostatické) ventily.
Dovolte mi proto, abych Vám vysvětlil důvody a tuto
problematiku objasnil.
Povinnost vybavit vnitřní tepelná zařízení budov
přístroji regulující dodávku tepelné energie konečným
spotřebitelům ukládá vlastníkům budov zákon č. 406
z roku 2000, o hospodářské energii. Rozsah přístrojů
regulujících dodávku tepelné energie stanoví prováděcí
vyhláška k zákonu (152/2001 Sb.). V této vyhlášce je
řečeno, že je povinnost regulovat topnou vodou,
přiváděnou do vytápěné budovy a instalovat
automatická regulační zařízení na topných tělesech u
spotřebitelů, což jsou zpravidla regulační ventily
s termostatickými hlavicemi.
Smyslem zákonem předepsané regulace je zajistit
hospodárnější provoz ústředního vytápění. Spotřebitelé
mají možnost si pomocí regulačních ventilů nastavit
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v jednotlivých
vytápěných
místnostech
jimi
požadovanou vnitřní teplotu, která je zde udržována i
v době nepřítomnosti uživatele bytu. Tyto ventily
umožňují využívat vnější i vnitřní tepelné zisky
(sluneční záření, tepelné zisky od elektrických a jiných
tepelných spotřebičů) tím, že podle potřeby regulují
přívod topné vody do radiátorů. Podle dlouhodobých
zkušeností je návratnost nákladů vložených na instalaci
ventilů a s tím spojených úprav v ostatních částech
topného systému poměrně příznivá (asi 5let). Pro
informaci uvádím, že zákon stanoví lhůtu pro realizaci
tohoto opatření do 31.12.2004. Konečný spotřebitel
pak musí tuto instalaci umožnit, stejně jako musí strpět
údržbu a kontrolu těchto zařízení.
K otázce financování
Dle vyhlášky 152/2001 Sb. spadá povinnost úhrady
finančních nákladů na vlastníka bytu, případně
nebytového prostoru. U bytů nájemních pak náklady
hradí
vlastník
budovy,
nikoli
nájemník.
K termostatickým hlavicím je možno namontovat i
měřiče spotřeby tepla (zákon to neukládá, dochází však
k mnohem vyšším úsporám spotřebované energie), ale
tyto je však povinen uhradit každý uživatel bytu sám.
V Karolince se vzhledem k dostupnosti finančních
prostředků bude tato akce realizovat ve dvou etapách
v letech 2003 a 2004. V následujících měsících, po
ukončení projekčních prací, Vás bude postupně
informovat o dalších podrobnostech s tímto problémem
spojených i o tom, v jakém sledu budou práce
v jednotlivých budovách realizovány.
Šigut

Příspěvky
Divadelní soubor Jana Honsy po
létech v klubu.
15. března 2003 v devatenáct hodin se uskuteční v
sále Divadla Karolinka premiéra hry bří Mrštíků
„Maryša“. Tak zněl text zvacího plakátu, na němž
dominovala postava Jarky Himmerové v roli Maryši.
Lidé nevěřícně kroutili hlavami ...“že by se dali zase
dohromady a hráli opět v klubu?“ A my nyní můžeme
jen konstatovat ...“ ano stalo se!“ Stalo se díky velké
vstřícnosti paní Marie Chovanečkové a velké chuti
ostatních aktérů vrátit tradice amatérského divadla do
prostor, na něž byli členové, občané a diváci léta
uvyklí.
Od nápadu k realizaci uběhla dlouhá cesta. Nejprve
najít společnou řeč, režiséra, hru a hlavně herce. Vše se
nakonec podařilo. Režii doporučil Dr. Plešák a
režisérem se stal od prvních kontaktů sympaťák, rodem
z Pržna, Martin Františák. Ten taky vybral titul a
zbývalo jej naplnit herce. Pomohli kolegové ze
Vsetína, když pomineme Mirka Urubka, který v
souboru J. Honsy působí léta, pak jednoznačným
přínosem se stal Martin Metelka i se svou, dnes již

Karolinský zpravodaj 2/2003

ženou, Michalkou. Z Halenkova hraje slečna
Himmerová (i když ta působí i ve vsetínském
divadelním souboru Gymnázia T.G.M.), dále paní
Daniela Hanáková, nám důvěrně známá z tisku jako
královna Bolka Polívky, Jenda Václavík také z
Halenkova a rekruti z Jasénky. Bez nich by nebylo v
Maryši onoho půvabu zpěvného a pohybového a
nakonec i vtipného textového glosování. Ostatní zůstali
místní, i když jste si jejich jména mohli přečíst na již
zmiňovaných plakátech, jen v krátkosti je vzpomenu.
Jsou to Marie Chovanečková, Dana Králíková, Marie
Šustková, Zdenka Pinkavová, Josef Vrážel, René
Vrchovský, Josef Kret, Libor Křenek a Jasenčané
Martin Šedlbauer, Pavel Ress, Jiří Greipel, Michal
Božek, Tomáš Kořenek, Jan Metelka a Martin Bělíček.
Za realizaci je třeba poděkovat též i mimo zmiňované
Divadlo, závodu Crystalex a.s. a ZV Odborového
svazu a.s. Karolinka a MěÚ Karolinka.

činoherních a hudebních divadel s názvem „Divadelní
Třebíč“, odkud nejlepší soubory postupují na Jiráskův
Hronov. Zároveň porota doporučila naši hru na
Národní přehlídku „Krakonošův podzim“ ve Vysokém
nad Jizerou. Tento úspěch se souboru podařil naposled
před zhruba 18 léty.
Za zmínku jistě stojí i fakt , že soubor obdržel tři
ocenění za herecké výkony, které obdrželi Mirek
Urubek za roli Lízala , Martin Metelka v roli Francka a
Libor Křenek za postavu Vávry. V ženských hereckých
výkonech pak excelovaly Jaroslava Himmerová v roli
Maryši a Daniela Hanáková v postavě Strouhalky.
Velmi uctivě a s uznáním se hovořilo i o dalších
postavách - Lízalky, Horačky, babičky a ostatních
včetně rekrutů. Stručně - porota měla jisté výhrady, ale
závěr vyzněl tak, že pochvalu získal každý. A i já bych
chtěl poděkovat těm, které vidět není, a přesto by tento
úspěch bez nich nebyl. Technikům Vrážlovi a
Vrchovskému,
nápovědě
Pinkavové,
Honzovi
Václavíkovi, který kromě toho že hrál, ještě svítil,
staral se o zvuk, realizoval plakát a program, Jitce
Šarmanové za nezměrné úsilí při malování scény.
Závěrem chci říci: „Jsme na startu. Ať úspěšně
dorazíme ve zdraví a bez fyzické či psychické újmy
do cíle. Zlomme si vaz!“
Libor Křenek

Nad kronikou obce – o zvycích
velikonočních v Karolince.
Jelikož člověk je od přírody tvor soutěživý a
nejinak se chovají i ochotníci i my jsme inscenaci, jejíž
premiéra před beznadějně vyprodaným sálem proběhla
velmi úspěšně, přihlásili do krajové přehlídky, která se
konala 30. března v Otrokovicích.
O přízeň poroty, která pracovala ve složení PhDr.
Vít Závodský, Ing. Dušan Zakopal, Mgr. Roman
Švehlík a Jiří Glosser se ucházelo celkem šest souborů.
Dva ze Vsetína, Karolinky, Otrokovic, Ostrožské Nové
Vsi a Ostravy, a to ve dnech 28. až 30. března a její
slavnostní vyhodnocení dopadlo pro náš soubor nad
všechna očekávání.

V této vynikající konkurenci byla naše inscenace
jako jediná nominována na Národní přehlídku
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Po delší časové odmlce jsem se opět dostal
k prohlížení záznamů kronikářů Karolinky, a to
především k zápisům pana Františka Bambucha a pana
Rudolfa Malého, kteří jaru a zvykům velikonočním
věnovali nejvíce místa. Kromě zmínek o počasí, které
bylo opravdu různorodé, od mrazu -6°C koncem
března 1955 až po víc jak dvaceti stupňová „vedra „
v roce l970. Bouřky se v těchto jarních měsících také
dosti často vyskytovaly. V roce 1950 se dokonce 1.
března strhla doslova smršť s kroupami, přívalovými
dešti a sněhem. Sníh o šmigrustu nebyl také nic
mimořádného.
Pravidelně se ale jaro v Karolince hlásilo
generálním úklidem. Jednak to sebou nesla doba, kdy
manifestačně k úklidu obce nastupovaly jednotlivé
složky tehdejší Národní fronty, ale byla a dosud je
zakotvena v samotných občanech jakási potřeba
koštětem vymést zimu od svých příbytků, rodinných
domků i činžovních bytů. Určitě i letos tomu tak bude.
K zajištění úklidu jistě přispěje i MBP, přinejmenším
přistavením kontejnerů a úklidem posypových
materiálů.
Ale zpět k Velikonocím a našemu šmigrustu.
Kromě úklidu se především hospodyňky věnovaly
pečení různého drobného pečiva, tradičních
velikonočních beránků, kobližků a macesů. Kluci
(ogaři) pak v neděli vyráželi do strání na šmigrustové
březové metličky či na vrbové proutí na pletení tatarů,
v neposlední řadě na dnes přísně chráněné jalovce,
které namočené v zelné vodě měly opravdu razantní
účinek. Dospělejší mládež obyčejně po půlnoci během
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tradiční šmigrustové zábavy již děvčatům (cérkám)
nadělila výprask, nebo obcházeli obydlí, kde bydlela a
vesměs bylo všude otevřeno. Známé byly větší
kolektivy (party), například ogaři z Raťkova s velkým
skoro třímetrovým jalovcem obcházeli své známé a
cérky jim na něj uvazovaly pentle. Známé byly také
party sportovců nebo divadelníků. Ti chodili po svých
kolegyňkách s velikým tatarem, který byl opatrován
Tonkem Bitalovým. Začínali také brzo z rána obyčejně
písničkou „Stavaj ráno, Mariáno, chystaj vajca
vyplácaj sa . . .“, a tak pokračovali až do odpoledních
hodin. Mladší ogárci obyčejně dostávali malovaná
vajíčka, případně menší finanční obnos, starší pak
častovali děvčata pitím – obyčejně vaječným koňakem
nebo pálenkou. Stejně tak i hostitelé nabízeli ogarům
pití či nějaká studená masa, rolády a cukroví. Chvíli se
posedělo a za zpěvu „Za zlé nemějte . . .“ se odkráčelo
k další domácnosti. Také se stalo, že je vozil i fojtův
parádní kočár pana Boráka ze Bzového. To když byl
ještě soubor Portáš. Ogaři ze Vsacanu vozili s sebou i
živého barana. Zvyk polévání se u nás příliš neujal, i
když se mnohdy stalo, že děvčata byla kvůli zdraví
namočena ve vaně nebo i zmáčena pod pumpou.
Několikrát se také stalo, že se cérky domluvily a
podobně skončili ve vaně i ogaři. Mnohdy jim byl
nářez také oplácen, ale jakési právo na tento akt měla
děvčata až druhý den. Ale to už nebylo ono. Tož tolik o
šmigrustě z kroniky.
Libor Křenek.

Pohledy dětské redakční rady
„Ptali jsme se na názor lidí na kulturu
v našem městě“
Názor na kulturu v našem městě u občanů
Karolinky je různý. Někteří lidé jsou s kulturou
spokojeni, jiní pokrčují rameny či se o kulturu
nezajímají.
Nejvíce uznání a chvály vyslovovali p. Marii
Chovanečkové, která má největší zásluhu na kulturním
dění v Karolince.
Zajišťuje pro nás divadelní představení známých
divadelních herců, na která se sjíždí i občané
z okolních obcí. Někteří byli velmi potěšeni divadelní
hrou „MARYŠA“, předvedenou místním ochotnickým
spolkem.
Občané by rádi uvítali zvláště v letních měsících
zábavu v podobě koncertů, jak pro mladé, tak pro
starší.
Vlaďka Důjková 7.B

Svět kolem nás aneb „Odpady kolem nás“
„Vynes odpadky!“ Tuhle větu slyšíme velmi často.
Ale smetí, které náhodou upadne, bohužel zůstane na
místě. I když se to mnohým lidem nelíbí, nelze poznat,
že by pro to něco udělali. V minulých letech by si dítě
nedovolilo pohodit papírek nebo jiný odpad na zem a
odejít. Ale dnes si bohužel skoro každé dítě pohodí na
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trávu např.papírek od tyčinky, bonbónů a jiných věcí.
A to není dobré nejen pro naše město, ale i pro celou
planetu „Zemi“. Dnes je pro každého občana Karolinky
běžné, že jde vyhodit odpadky do popelnice nebo do
kontejneru u panelových domů. Když má člověk doma
například i dvě popelnice, není nutné je naplnit až po
okraj všemi druhy různého odpadu. To znamená, že
domácí i jiný odpad, který se nám dostane pod ruce,
bychom měli co nejvíce třídit, protože tím nešetříme
jen sobě, ale i všem jiným občanům našeho města
Karolinky. Tímto bychom chtěli upozornit, aby se
občané lépe zamýšleli nad tématem „EKOLOGIE“.
Šimon Šarman, Eva Davídková
6. třída

Karolinka
Bydlím v malém městečku Karolinka, které se
nachází v malebném údolí Valašska. Asi desítky
obyvatel našeho městečka je většinou zaměstnána
v místní sklárně, díky které je Karolinka známá v celé
naší republice.
Za nejdůležitější stavbu v Karolince považuji:
Stanovnickou přehradu, která tvoří dominantu našeho
města. Samozřejmě neslouží k rekreačním účelům, ale
jako zásobárna pitné vody. Dále se mi velice líbí místní
škola, která byla nedávno rekonstruována. Na našem
městě se mi taktéž líbí, že je plné zeleně, ale to je ještě
díky tomu, že se nachází v oblasti BESKYD.
V nedávném čase, díky úsilí místních obyvatel, byl
postaven v našem městě moderní kostel.
Žije se nám zde dobře, ale je jistě spousta věcí,
které by se daly změnit. Například: chybí nám tu
koupaliště nebo bazén, za těmito letními potřebami
musíme dojíždět do okolních vesnic. Kino – mnoho let
nepromítá a za filmovými novinkami musíme jezdit a
navštěvovat kina v okolí.
Obšivačová Michaela
6. třída

Rozhovor s panem starostou
Jak se Vám líbí ve funkci starosty?
V poslední době je to velmi těžké. Chybí nám
peníze a je náročné je sehnat.
Co hodláte ve svém volebním obdobím
zrealizovat?
Město chce zrekonstruovat náměstí, rozšířit
parkovací plochy, opravit vodovod a provést údržbu
silnic.
Také se chystáme různou zelení zkrášlit město.
Má město dostatek financí na akce, které by
potřebovalo, např. opravu komunikací?
Město peníze nemá a hodně jich chybí. Proto jsme
se obrátili na Evropskou unii, která by nám měla
poskytnout zhruba 70-80%.
Hodláte zřídit veřejné WC a rozšířit parkovací
místa?
Veřejné WC bude zřízeno v rámci opravy náměstí a
také parkovací místa budou opravena a zvětšena.
Připravila Veronika Šarmanová 7.B
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Dětský nákupní košík
Jípa

Máslo (perla) 20.10,Tatranky
6.80,Čokoláda (ml.)11.80,Deli
5.50,Snickers
11.30,Mouka hrubá 8.40,-

Jednota

Gašpo

21.60,7.30,12.60,6.20,----8.90,-

19.60,6.40,----6.10,10.90,8.40,-

Dagmar Ondryášová 7.B

Sport
Fotbal informuje
Vážení čtenáři Zpravodaje,
po skončení podzimní části fotbalové sezóny jsme
Vás podrobně informovali o umístění jednotlivých
družstev fotbalového klubu FC Velké Karlovice +
Karolinka (dále jen FC VK + K)
Zimní přestávka uběhla velmi rychle a nyní se už
naplno rozbíhá jarní část sezóny. Proto bychom Vám
chtěli podat informaci, jak této zimní přestávky využila
k přípravě naše družstva.
FC VK + K „A“ – družstvo dospělých
Vedoucí postavení družstva po podzimní části
krajského přeboru se ziskem 34 bodů patří mezi
příjemná překvapení. Příprava proto již začala
počátkem ledna a trenér Viktor Kollanda s realizačním
týmem zvolili jinou variantu k rozehrání před soutěží.
Na zimním turnaji Janáček Cup v Uherském Brodě,
který se odehrál na umělé trávě za účasti 8 celků se tým
konfrontoval s pohyblivými slováckými fotbalisty.
Hráčský kádr nedoznal výraznějších změn, i když
omlazovací proces domácích odchovanců se stává
oddílovým trendem. Kolektiv doplnili z vojny se
vrátivší Petr Plánka a Ondřej Machálek. Z dorostu byl
povolán Vojtěch Kocurek. Potěšil návrat Roberta
Bambucha, který začal s přípravou po pěti letech (v
minulých letech se soustředil na armsport, v němž jak
známo zaznamenal pozoruhodné výsledky).
Pro úplnost uvádíme výsledky na výše uvedeném
turnaji:
Nedachlebice - FC VK + K „A“
- 2:1
Dolní Němčí - FC VK + K „A“
- 1:1
Bojkovice
- FC VK + K „A“
- 3:2
Uherský Brod - FC VK + K „A“
- 5:1
Vlachovice - FC VK + K „A“
- 2:4
Hradčovice - FC VK + K „A“
- 2:0
Prakšice
- FC VK + K „A“
- 1:4
Po účasti na turnaji odehrálo mužstvo ještě dvě
další přípravná utkání. Ve Valašském Meziříčí s SK

Karolinský zpravodaj 2/2003

Hrachovec s výsledkem 6 : 4. Toto slušně hrané utkání
se střeleckou kanonádou uspokojilo trenéry obou celků.
Druhé utkání se odehrálo ve Frenštátě pod
Radhoštěm, ve kterém hosté podlehli v poměru 4 : 2.
FC VK + K „B“ – družstvo dospělých
Po podzimu na třetím místě okresního přeboru se
ziskem 25 bodů a čtyřbodovou ztrátou na vedoucí
Valašské Příkazy. Hráči „B“ mužstva absolvovali
zimní přípravu převážně společně s „A“ mužstvem.
Trénovalo se pravidelně 3x týdně.
Kádr se oproti podzimu prakticky nezměnil. Je však
dostatečně široký a kvalitní a lze předpokládat, že bude
bojovat o přední umístění v tabulce.
Přehled přípravným utkání, která se všechna
odehrála na škvárovém hřišti ve Viganticích:
FC VK + K „B“ – Sokol Nový Hrozenkov - 5 : 3
FC VK + K „B“ – Sokol Nový Hrozenkov - 3 : 1
FC VK + K „B“ – FC Vigantice
-2:2
FC VK + K „B“ – Sokol Hutisko
-0:1
Všech šest mládežnických družstev (2 dorosty, 2
žáků a 2 žákovských přípravek) absolvovalo tvrdou
zimní přípravu, ve které poctivě nabíralo formu na jarní
část soutěží. Toho důkazem je i velký počet
přípravných utkání a halových turnajů, kterých se
mládežnická družstva zúčastnila.
FC VK + K – družstvo staršího dorostu
Účastník krajského přeboru staršího dorostu, po
pod na 8. místě se ziskem 17 bodů. Družstvo bylo do
jarní sezóny posíleno o Radka Kalinu z Nového
Hrozenkova a brankáře Jiřího Špalka z FC Vsetín.
Výsledky z přípravných utkání:
FC Vigantice - FC VK + K 1:2
Valašský FC - FC VK + K 2:2
FC VK + K – družstvo mladšího porostu
Účastník krajského přeboru mladšího dorostu, po
podzimu na 11. místě se ziskem 10 bodů.
Výsledky přípravných utkání:
Halový turnaj v Zubří: 8 účastníků – 5. místo
Otrokovice
- FC VK + K 1:5
Sokol Hutisko - FC VK + K 3:1
FC VK + K – družstvo starších žáků
Účastník krajské soutěže starších žáků, po podzimu
na 5. místě se ziskem 21 bodů.
Družstvo bylo posíleno o hráče Ondřeje Šuláka
z Nového Hrozenkova.
Výsledky přípravných utkání:
Hal. turnaj v Rožnově p. R.: 8 účastníků – 6. místo
Hal. turnaj v Otrokovicích: 6 účastníků – 5. místo
Hal. turnaj v Uh. Brodě: 7 účastníků – 7. místo
Hal. turnaj ve Val. Meziříčí: 5 účastníků – 1. místo
Valašské Meziříčí
- FC VK + K
6:2
FC Vigantice
- FC VK + K
2:1
Valašský FC
- FC VK 1 K
1:1
Valašské Meziříčí
- FC VK + K
3:3
Sokol Hovězí
- FC VK + K
2:2
FC VK + K – družstvo mladších žáků
Účastník krajské soutěže mladších žáků, po
podzimu na 5. místě se ziskem 22 bodů.
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Výsledky přípravných utkání:
Halový turnaj v N. Jičíně: 8 účastníků – 6. místo
Halový turnaj ve Vsetíně: 7 účastníků – 1. místo
Halový turnaj v Uh. Brodě: 7 účastníků – 5. místo
Hal. turnaj v Otrokovicích: 7 účastníků – 5. místo
Halový turnaj v Zubří: 7 účastníků – 6. místo
Halový turnaj ve Vsetíně: 6 účastníků – 2. místo
Valašské Meziříčí
- FC VK + K
3:1
Valašský FC
- FC VK + K
5:0
Valašské Meziříčí
- FC VK + K
2:1
Nový Hrozenkov
- FC VK + K
3:1
FC VK + K – žákovské přípravky
Obě družstva hrají skupinu A okresního přeboru.
V zimním období kromě tréninků v tělocvičně odehrály
tato utkání:
Halový turnaj v Hovězí: 6 účastníků – 4. místo
Halový turnaj v Hovězí: 6 účastníků – 3. místo
Halový turnaj v Hovězí: 7 účastníků – 5. místo
Nový Hrozenkov – FC VK + K
9:5
Nový Hrozenkov – FC VK + K
1:0
A abychom nezapomněli i na dříve narozené, tito se
zúčastnili 4. ročníku poháru „Hovězí 2003“, kde 8
družstev oddílu okresu svedlo boje, v nichž hráči
podávali maximální výkony bez ohledu na svůj věk.
V konečném pořadí obsadili hráči FC VK +
K celkově 6. místo. Za zmínku stojí, že náš oddíl
reprezentovali bývalí velmi dobří hráči, na které si ještě
určitě pamatujete, např. Viktor Kollanda, Libor
Kučera, Josef Štuler, Ivo Davídek, Bedřich Vráblík a
další.
Kromě těchto sportovních aktivit se nám přes zimní
období podařilo po dlouhé době stabilizovat tolik
potřebné místo hospodáře ve sportovním areálu města
na „Horebečví“, který se bude převážně věnovat
potřebám a údržbě sportovních zařízení.
Tato celková činnost a potřebná údržba by
však nebyla možná bez velké podpory Městského
úřadu Karolinka, Crystalexu Karolinka a dalších
sponzorů, s kterými jsme v jednání.
To je úzký výčet, co se zde doposud udělalo a
nyní si na závěr přejme, aby se to promítlo i do
úspěšných výsledků v jarní sezóně, kde je mimo jiné
určitě v mysli hráčů, funkcionářů a skalních příznivců
tajné přání vrátit na Horní Vsacko po 23 letech
„DIVIZI“!

Kultura
Divadlo v Karolince
Marie Chovanečková, 756 04
Nový Hrozenkov 465

Předplatné květen 2003
K v ě t e n:
Pro dlouhodobou neschopnost pana Zímy – bude
lidová opereta Na tý louce zelený uvedena v náhradním
termínu. Místo ní uvádíme:
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NATĚRAČ
Úspěšná komedie divadla Kalich v hlavní roli Pavel
Zedníček, Jana Paulová, Simona Stašová (alternace
Mixová)
Termín: 25. 5. 2003 v 17.00 hodin.
Tel: 604 729 914, 571 451 321

OKRESNÍ PŘEHLÍDKA
OCHOTNICKÉHO DIVADLA
HOVĚZÍ 2003
24. – 26. 4. 2003 – KINOSÁL HOVĚZÍ

Program: Čtvrtek 24. 4. 2003
3x O pejskovi a kočičce
(dle předlohy J. Čapka)
Pimprlata – dětské loutkové
z Valašského Meziříčí.
Začátek: 8 hodin
Vstupné 15,- Kč.
Hrají:

divadélko

O uhrdlené robě
(na motivy vsetínské pověsti)
Hraje: Divadlo v Lidovém domě Vsetín.
Začátek: 10 hodin
Vstupné 15,- Kč.

…si pořádně zařádit
(komedie o třech dějstvích autorů Jiřího Voskovce a
Jana Wericha)
Hraje: Ochotnický divadelní soubor Lidečko.
Začátek: 19 hodin
Vstupné: 40,- Kč.

Pátek 25. 4. 2003
Všichni kocouři neškrábou
(příběh ze života kocourů pro děti)
Hraje: Divadelní soubor ZŠ Huslenky – Bařiny.
Začátek: 10 hodin
Vstupné 15,- Kč.

Maryša
(divadelní hra autorů Aloise a Viléma Mrštíků)
Hraje: Divadelní soubor Jana Honsy – Karolinka.
Začátek: 18 hodin
Vstupné 40,- Kč.

Sobota 26. 4. 2003
Mrazík – versus Baba Jaga
(volné zpracování známé pohádky)
Hraje:Divadelní soub. ZŠ Hošťálková „Hošťálkovjan“.
Začátek: 8 hodin
Vstupné 15,- Kč.
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Hra na Popelku
(hra z prostředí dětského pasťáku, autor: Janusz
Glowacki).
Hraje: Divadelní soubor Masarykova gymnázia Vsetín.
Začátek: 10 hodin
Vstupné: 15,- Kč.

Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka
(divadelní hra z prostředí zubní ordinace. Napsali:
Kazimír Lupinec a Sonya Štemberová.).
Hraje: Divadelní soubor Ipsen Vsetín.
Začátek: 17 hodin
Vstupné 40,- Kč.

Uličnice
(komedie o dvou dějstvích z 30. let, autoři Tobis –
Spilar – Mirovský – Rohan.).
Hraje: Divadelní soubor „Chaos“ Valašská Bystřice.
Začátek: 19.30 hodin
Vstupné 40,- Kč.

Srdečně zvou pořadatelé

Program kina Vatra Vsetín na
měsíc květen 2003
1. – 7. května v 17 a 19.30 hodin

PUPENDO
Režie:Jan Hřebejk
Hořká komedie Jana Hřebejka o lidech, kteří vylezli
z pelíšků a nezapomněli, že si musíme pomáhat. Vítejte
ve starých časech a pojďte spolu s Bolkem Polívkou,
Evou
Holubovou, Jaroslavem Duškem, Vilmou
Cibulkovou a Jiřím Pechou volit kandidáty Národní
fronty a snít o výjezdní doložce na dovolenou do
Jugoslávie. To vše v nové komedii Jana Hřebejka. Film
je mládeži přístupný, pro děti do 12 let nevhodný.
Vstupné:69,-Kč
8.-10.května v 17 a 19.30 hodin
12.-14. května v 17 hodin

JOHNNY ENGLISH
Režie:Peter Howitt
Neví, co je strach, neví,co je nebezpečí, neví vlastně
vůbec nic. Ve špionážní komedii Velké Británie
uvidíme excentrický komediální výkon Rowana
Atkinsona / tedy Mr Beana, jak mu všichni podvědomě
říkáme. Film je s titulky. Mládeži přístupný, pro děti do
12 let nevhodný.
Vstupné:64,-Kč
10.-l1. května
MINIFESTIVAL francouzského filmu
pořádá Filmový Klub Vsetín a kino Vatra
10. května ve 14.30 hod.
film HIROŠIMA, MÁ LÁSKA
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11. května ve 14.00 hod.
film VOLTAIROVA CHYBA
11. května v 17.00 hod.
film TI, KTEŘÍ MĚ MAJÍ RÁDI,POJEDOU

VLAKEM
Vstupné u filmů 40,-Kč.
11. května v 19.30 hod.
FILMOVÝ KLUB
promítá celovečerní film „SUD PRACHU“ Vstup
jen na průkazy FK.
12.-14. května v 19.30 hod.

PIANISTA
Režie:Roman Polanski
Hudba byla jeho vášní. Přežití byl jeho mistrovský kus.
Oscarový film režiséra Romana Polanského vypráví
příběh polského pianisty, který se vyhnul nacistickému
koncentračnímu táboru a schovával se ve varšavském
ghettu. Film Francie s titulky. Mládeži do 12 let
nevhodný.
Vstupné:54,-Kč
15.-21. května v 17 hodin

ČERT VÍ PROČ
Režie: Roman Vávra
Bylo jedno vytunelované království, které může
zachránit už jen zasmrádlý kšeft s peklem. Jde o to, jak
výhodně prodat královu duši, doběhnout Lucifera a
provdat princeznu Aničku za toho pravého. Nová česká
pohádka pro celou rodinu.
Vstupné:54,-Kč
15.-21. května v 19.30 hod.

NUDA v BRNĚ
Režie:Vladimír Morávek
Podle povídky Pavla Beďury „Standa debutuje“. Nová
česká komedie, v níž uvidíme oblíbené české herce –
Miroslava Donutila, Pavla Lišku, Jiřího Pechu a další.
Film je mládeži přístupný, do 12 let nevhodný.
Vstupné:64,-Kč.
Pokračování
MINIFESTIVALU francouzského filmu:
17. května ve 14.30 hod.

U KONCE S DECHEM
18. května ve 14 hod.

VELKÁ ŽRANICE
22.-24.května

v 19.30 hod.

TEST
Režie:Rogen Donaldson
Pravidlo č. 1:Nikomu nevěř!
Pravidlo č.2: Všechno je test! Mistr a žák Al Pacino a
Colim Farrell. Instruktor CIA a budoucí agent. Začíná
hra na kočku a myš, ale není jasné, kdo je kočka a kdo

7

myš. Napínavý thriller USA s titulky. Mládeži do 12 let
nevhodný.
Vstupné:57,-Kč.

od 12 let. Hranice mezi realitou a záhrobím byla
zlomena.
Vstupné: 30,- Kč.

25. května v 19.30 hodin
FILMOVÝ KLUB

HLADINA ADRENALINU

25. května 2003 ve 20 hod.

MUŽ, KTERÝ NEBYL
Film USA a Velké Britanie. Vstup jen na průkazy FK.
22.-25. května v 17 hod.
26.-28. května v 17 a 19.30 hod.

T A X I 2003
Režie:Gerard Krawczyk
Hyperaktivní postmoderní mix s adrenalinovou
příchutí. S cihlou na plynu, čínskými Santa Clausi na
kolečkových bruslích, Sylvesterem Stallonem na háku
a akční komedií na baterky. Film Francie s titulky.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 54,-Kč
29.-31. května v 17 a 19.30 hod.

Thriller USA, 100 min., české titulky, mládeži
přístupno. Parta mladých snowboardistů musí
uprostřed velehor bojovat o přežití poté, co náhodou
odhalí skrýš nebezpečných zločinců.
Vstupné: 40,- Kč.
Změna programu vyhrazena!
Upozorňujeme návštěvníky na změnu začátku
představení.
Od měsíce května začínáme hrát od 20.00 hodin!!!
Tento program lze nalézt na Internetu a to na
adrese:http://obec-hovezi.cz

X MEN 2
Režie:Bryan Singer
Úspěšné pokračování prvního dílu X - MENA.
Ohrožení, v němž se mutanti, jejich sídlo i škola
ocitají, vedou až k nečekanému spojenectví profesora
Xaviera a Magneta …Sci-fi USA s titulky. Mládeži do
12 let nevhodný.
Vstupné:64,-Kč

Inzerce
•

Generali Pojišťovna, a.s., agentura
Karolinka, U Sokolovny č.p.277, nabízí
veškeré druhy osobního a majetkového
pojištění, finanční poradenství, stavební
spoření a penzijní připojištění. Kontaktní
osoba: Slavomil Herynk, Tel. 571444 105
nebo 605759 572.

•

Koupím garáž v Karolince, nejlépe
v lokalitě Pod Paluchem. Tel.: 603222891

•

Martin Dujka p r o v á d í opravy
mechanických a bateriových hodin,
hodinek, budíků, výměny baterií, opravy a
krácení pásků.
Tel.: 604 906 207 – stále
571 450 784–od 7:00 do 9:30 hod.

•

Prodám závěs nábytkový NK 511, 300
ks, i jednotlivě. Dále ždímačku ROMO,
zachovalou, funkční, málo používanou.
tel.: 732 412 775

Kino Hovězí květen 2003
4. května 2003 ve 20 hod.

POLIBEK DRAKA
Akční thriller USA, 98 min., české titulky, mládeží
přístupno od 12 let. Každý trest si najde svůj zločin.
Akční podívaná od Luca Bessona.
Vstupné: 30,- Kč.
11. května 2003 v 17 a 20 hod.

NÁVŠTĚVNÍCI: CESTA DO AMERIKY
Bláznivá komedie USA, Francie, 88 min., české
titulky, mládeži přístupno. Ze středověké Francie do
moderního Chicaga. Z bláta do louže. Jean Reno
v komedii s francouzským vtipem a hollywoodským
rozpočtem.
Vstupné: 30,- Kč.
18. května 2003 ve 20 hod.

LOĎ DUCHU
Thriller USA, 91 min., české titulky, mládeži přístupno
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