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Informace z městského
úřadu
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
i když už tady máme jaro, krátce bych se vrátil k
zimní údržbě. Mimořádná sněhová nadílka počátkem
roku, kterou meteorologové nepamatují posledních
padesát let, prověřila připravenost naší organizace
Městský bytový podnik v Karolince (dále jen MBPK).
Zaměstnanci MěÚ a MBPK se setkávali s ústními
stížnostmi občanů na systém provádění zimní údržby.
Předem, než se k těmto stížnostem vyjádřím, bych
chtěl zdůraznit, že náklady na zimní údržbu za měsíc
leden a únor přesáhly částku 250.000,- Kč. V rámci
možností, které nám poskytla technika a zaměstnanci
MBPK, se domnívám, že Bytový podnik svou práci
v rámci zimní údržby zvládl. Je pravdou, vyskytly se
určité lokální nedostatky, ale není možno vyhovět
všem a nelze odklízet sníh pouze na jednu stranu, ani
nelze vyvážet sníh ze všech dvorů. Nelze také odstranit
sníh z parkovišť a ulic obsazených automobily.
Zanechme už zimních problémů a přejděme k úkolům,
co nás čekají v tomto roce.
S blížícím se jarem bych rád apeloval na všechny
občany s jarním úklidem města Karolinky. Ve dnech
24. 4. od 8:00 – 12:00 a od 13:00 – 17:00 hod. a 25. 4.
od 8:00 – 13:00 hod. proběhne sběr velkoobjemového
odpadu za stejných podmínek jako na podzim loňského
roku, kdy bude možné odvézt odpad na sběrné místo na
dvůr MBPK.
V měsíci březnu se podařilo rekonstruovat a
zprovoznit nové internetové stránky města Karolinky,
které
si
můžete
prohlédnout
na
adrese
www.karolinka.cz nebo www.mukarolinka.cz. Rádi
bychom upozornili všechny podnikatele z Karolinky a
okolí na možnost vložení reklamy, případně odkazů na
vlastní internetové stránky. Na těchto stránkách je nově
uveřejněn kalendář akcí, včetně programu divadla
v Karolince a kina Vatra Vsetín. Aktualizace tohoto
kalendáře je závislá na včasném podání informací o
konaných akcí pořadateli na MěÚ Karolinka k rukám
paní Vojkůvkové nebo pana tajemníka Jochce.
V případě zájmu pořadatelů je možné uveřejnit
z uskutečněných akcí článek a fotografie. Na stránkách
byla zachována kniha návštěv, kde je možno zveřejnit

duben 2004
své názory a připomínky. Předem upozorňujeme, že si
MěÚ vyhrazuje právo hanlivé příspěvky z této knihy
odstranit. V měsíci dubnu také vyhlašujeme 50 % slevu
na využití internetu v městské knihovně.
Rád bych Vás blíže seznámil s akcemi plánovanými
v letošním roce. Stěžejní projekt pro letošní rok je
vybudování a obnova bezbariérových chodníků po celé
délce ulice Vsetínská v celkové výši 16.000.000,- Kč,
který byl podán na Úřadu vlády ČR pod názvem
Národní rozvojový program mobility pro všechny
„Karolinka městem všech“. V měsíci květnu bychom
měli znát výsledek. V případě úspěšnosti na sebe město
vezme úvěr ve výši 7.500.000,- Kč. Na této skutečnosti
je závislá realizace dalších investičních akcí města,
zejména zateplení hasičského domu, rekonstrukce a
nátěr fasád na objektu Potravin Jednota, bývalá
knihovna a dům služeb, vybudování topení pro objekt
školky a rekonstrukce ordinace ve zdravotním
středisku.
Dále se bude pokračovat v rozpracovaných
projektech „Rekonstrukce náměstí“ a „Národní
rozvojový program mobility pro všechny“. MěÚ
Karolinka v letošním roce bude zpracovávat nové
projekty, a to
• Rekonstrukce kanalizace ve dvoře u č.p.
91 vedle prodejny p. Jílka
• Zpracování projektu nových stavebních
lokalit
• Zbudování bytů v objektu DPS č.p.652 a
panelovém domu č.p. 651
• Rekonstrukce topení v areálu školky
• Vypracování projektu z fondů EU.
Předpokládané náklady na zpracování těchto
projektů po odborné stránce si vyžádají z rozpočtu
města částku kolem 1.200.000,- Kč.
V letošním roce plánuje MěÚ Karolinka, že se bude
podílet na vybraných kulturních a sportovních akcích.
V měsíci červnu proběhne 2. ročník závodu na
horských kolech, po něm bude následovat Karolinská
pouť a sklářský jarmark. V průběhu léta bychom rádi
opět přivítali zástupce Klubu autoveteránů ze
Slovenska a kinematograf bratří Čadíků se svým
pojízdným kinem. Na podzim bychom rádi navázali na
úspěšnou akci z loňského roku pod názvem „Kdo si
hraje nezlobí“. Závěr roku bude patřit tradičnímu
vánočnímu jarmarku.
V loňském roce bylo zakoupeno starší plátno pro
sál základní umělecké školy. Vzhledem k tomu, že
Karolinka nemá kino a provoz kina je finančně
náročný, bylo kino v roce 1993 zrušeno. V současné
době se naskytla možnost zakoupení projektoru včetně
DVD přehrávače a za výhodných podmínek od
distributorů filmů provádět v sále ZUŠ promítání.
Z finančních důvodů není možno provádět promítání
pravidelně a naskýtá se možnost promítat o

prázdninách a bude-li zájem provozovat promítání
jednou či vícekrát v měsíci. Je také možno obnovit
nedělní dětské promítání. Projektor je možno využívat
ve škole při výuce, dále školení zájmových spolků, i
pro potřeby MěÚ.
Město Karolinka vynakládá nemalé úsilí a finanční
prostředky pro udržení a rozvoj zdravotního střediska
v Karolince. Rád bych závěrem požádal všechny
spoluobčany o maximální využívání služeb našich
lékařů ve zdravotním středisku. Provoz lékařských
ordinací je závislý na návštěvnosti pacientů. Bude-li
návštěvnost nízká, nemůže MěÚ zaručit jeho další
provoz. Následná obnova ordinací, případně získání
nových lékařů, je velice obtížná a v některých
případech nereálná.
Ing. Tomáš Hořelica, starosta

Důležitá oznámení
Zahájení provozu lékárny
Lékárna v Karolince zahajuje nový
provoz od 5. dubna 2004
Otevírací doba:

Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

7:00 – 13:00
7:00 – 15:00
7:00 – 15:00
7:00 – 15:00
7:00 – 15:00

PharmDr. Ptáčková Hana

Lékařská pohotovost v Novém Hrozenkově
Na základě nových podmínek Vás seznamujeme
s novými ordinačními hodinami lékařské pohotovosti
v Novém Hrozenkově, která je od 1. března do 31. 12.
2004 provozována o sobotách, nedělích a státem
uznaných svátcích jako dny pracovního volna v době
od 8:00 do 14:00 hod. Mimo tuto dobu musí pacienti
volat ve vážných případech „155“ a v méně vážných
případech mohou navštívit pohotovostní službu v NsP
Vsetín.

Dotazníky MěÚ k vytvoření koncepce
rozvoje města Karolinky
Vážení občané, obracíme se na Vás s žádostí o
podílení se na vytvoření strategického dokumentu
rozvoje našeho města. Mnozí se nás dotazují k čemu
budou informace obsažené v dotazníku sloužit. Je to
v podstatě mapování požadavků občanů, včetně jejich
dobrých a špatných zkušeností s různými druhy služeb
v našem městě. Po zpracování pak budou reálné
požadavky zařazeny do dokumentu „koncepce rozvoje
města“, který je pak nedílnou součástí všech žádostí o
různé druhy dotací ať už z EU, či Krajského úřadu a
státních institucí.
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Doposud bylo rozdáno 400 dotazníků, z nichž se
nám vrátilo k 31. 3. 2004 šedesát osm kusů, což je jen
malé procento našeho obyvatelstva.
Dotazník je anonymní a může ho v podstatě vyplnit
každý, včetně dětí. Pokud jste ho již vyplňovali,
poskytněte ho osobám, které tuto možnost ještě neměli.
Dotazník je rovněž volně k dispozici na MěÚ.
Další uzávěrka je 14. dubna do 14:00 hod.
Dotazníky můžete odevzdat na MěÚ do schránky
před dveřmi č. 208 (kancelář starosty).
Spojme své síly k vytvoření dokumentu,
z kterého mohou čerpat funkcionáři města déle než
jedno volební období.

Sběr objemného a nebezpečného odpadu
Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2001 o
nakládání s komunálním a stavebním odpadem se
dvakrát ročně provádí sběr objemného odpadu.
Pravidelně tuto akci organizuje Městský bytový podnik
Karolinka vždy v měsících dubnu a říjnu.
I v letošním dubnu bude organizován sběr
objemného a nebezpečného odpadu, to je běžného
komunálního odpadu, který vzhledem ke své velikosti
nelze vyhazovat do stabilně přistavených popelnic a
kontejnerů. Tato akce proběhne o víkendu v sobotu 24.
dubna od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 17.00 hod.
a v neděli 25. dubna od 8.00 do 13.00 hodin.
Sběr bude probíhat stejným způsobem jako na
podzim loňského roku. To znamená, že v určené
hodiny budou mít občané možnost přivést odpad,
kterého se potřebují zbavit na dvůr Městského
bytového podniku Karolínka, kde pracovníci MBP
odpad odeberou a roztřídí.
Protože se tento systém sběru objemného a
nebezpečného odpadu v loňském roce osvědčil,
doufám, že i letos akce proběhne k oboustranné
spokojenosti, za což bych chtěl Vám občanům předem
poděkovat.
Otakar Šigut – ředitel MěBP

Co s autovraky?
Toť otázka, kterou možná řeší mnozí z Vás. Když
se podíváte, vážení spoluobčané, kolem sebe, zjistíte,
že je toho mnoho, co by bylo možno zlepšit, aby
Karolinka vypadala lépe než doposud. Současné vedení
města má snahu provádět kroky, které by situaci i
v této oblasti postupně zlepšovaly. To ovšem, a je to
logické, nelze realizovat bez pomoci spoluúčasti
občanů.
Jednou z věcí, které městu nepřidávají na kráse jsou
autovraky, odstavené na volných prostranstvích, na
dvorech a zahradách domů. Přitom odstranění
autovraku není zase tak velký problém. Já bych Vám
chtěl nabídnout jednu z možností.
V souladu s rozhodnutím Krajského úřadu ve Zlíně
k odstraňování autovraků, vytvářejí společnosti,
zabývající se sběrem odpadu, podmínky pro komplexní
zpracování autovraků.
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Společnost Metalšrot z Tlumačova nabídla našemu
městu pomoc při řešení tohoto problému. V praxi to
znamená následující. Od posledního vlastníka vozidla
převezmou autovrak a zároveň vlastníkovi předají
doklad „Potvrzení o převzetí a zneškodnění
autovraků“, autovrak převezou vlastními prostředky ke
zpracování do společnosti, kde z něj odstraní všechny
nebezpečné látky. Takto upravený autovrak následně
zpracují na drtící a separační lince. Od posledního
vlastníka převezme tato společnost autovrak bezplatně,
pokud bude kompletní, to znamená včetně motoru,
převodovky apod. Všechny náklady spojené se
zpracováním autovraku ponese společnost.
A aby tato informace byla kompletní, dovoluji si
zveřejnit v našem Zpravodaji i kontakt, na který je
možno se obrátit, když někdo z Vás bude chtít tuto
nabídku využít.
Metalšrot Tlumačov, a.s.
p. Vojáček, tel. 577128150, nebo 603255132
Otakar Šigut

Česká spořitelna oznamuje.

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 3. května
2004 bude mít naše pobočka v Karolince tuto otevírací
dobu:
pondělí a středa - 9.00 – 12.30 a 13.30 – 17.00
úterý
- zavřeno
čtvrtek a pátek - 9.00 – 12.30 a 13.30 – 16.00
Věříme, že budete se službami České spořitelny
spokojeni.

Příspěvky
Úspěch žákyň ZUŠ Karolinka
V poslední době byly velmi úspěšné žákyně
literárně dramatického oboru pod vedením p.uč.
Plesníkové. Dvě postoupily do krajského kola
v recitaci a to Petra Barbořáková a Dominika
Gregušová. Další dvě žákyně – Petra Orságová a
Barbora Kalincová byly vybrány do celostátního kola
v oboru slovesnosti.
Zde na Valašsku existují poetické a neobvyklé
názvy hor, kopců či údolí, např. Osloveček, Dubina,
Boračina, Babínek, Zabitá, Peciválka…..cítíte také to
kouzlo? Děvčata si vybrala některý z názvů a pokusila
se napsat pověst, jak tyto kopce, hory, údolí, potůčky,
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přišly ke svému názvu. Dvě vítězné práce si můžete
přečíst:

Babínek
Jednou šel Jan cestičkou přes údolí. Byl to pěkný
ogar, po kterém by toužila snad každá, ale on už měl
svoji Aničku. Jak tak šel, najednou spatřil jelena.
Věděl, že ho nemůže zastřelit, protože tu často kolem
obchází myslivec.
A tak si jen povzdechl: „Jak rád bych ho ženě
donesl“.
To nevěděl že v křoví sedí tetička Janigáčová a
poslouchá, co se kde šustne.
Utíkala co jí staré nohy stačily, aby vše vyklebetila
tetce Bětce. Spustila: „On chtěl zastřelit jelena!“ Ještě,
že sem mu v tom zabránila.“ Tetka Bětka utíká,
dokonce jí i přestala bolet noha, aby se to dozvěděla i
babička Bobišová.
Začala vyprávět: „Janigačka chtěla zachránit jelena,
na kterého Jeník střílel, ale prý to nedokázala a ještě to
málem odnesla i ona.“
To by bylo aby babička Bobišová zůstala pozadu.
Už za chvilku volala na tetinu Jurčíkovou a vyprávěla:
„Jan chtěl zastřelit dva jeleny a Janigačka mu v tom
chtěla zabránit, on ju ale postřelil, jeleny vzal a utekl“!
Jak to slyšela Jurčíková, zbledla. Potom se však
sebrala a honem do dědiny, podělit se o novinu.
Asi po týdnu přišel na Jana zatykač. Prý postřelil
šest lidí, zastřelil dvacet jelenů a ještě dvě divoká
prasata.
A tak se milý Jeník ocitl v šatlavě. Dlouho si tam
ale nepobyl, protože všechno naštěstí slyšel a viděl
děda Malík a to hned na začátku tohoto příběhu. Byl
tehdy v tom údolí také a sbíral tam klestí. Děda
četníkům vyprávěl po pravdě vše, jak se to skutečně
stalo. Ti nejdřív podivovali, ale potom se smáli tomu,
co dovedou ženské jazyky.
S Jankem to dopadlo dobře, ale tomu údolí se
dodnes říká Babínek.
Petra Orságová – 12 let

Zabitá
Kdysi dávno bylo jedno údolí, které nemělo název.
Byl v něm jeden strom. Osamělý, smutný strom.
Kousek od údolí byla dědina. Zrovna tam pořádali
jarmark.
Květka stála u prodavače krásných proutěných
košů. Vyhlížela Adama. Měla na sobě svůj sváteční
kroj a dlouhé bohaté vlasy spletené do copu, do kterého
byly vpleteny stuhy.
Adam se měl každou chvíli objevit. Domluvily se
na dobu kdy kostel odbijí devětkrát.
„Devětkrát!“ „Ráno!“ Opakovala si Květa den před
tím jejich společnou domluvu a nemohla se už dočkat.
Přišlo ráno.
„Jeden, dva, tři…,“ počítala, „…osm, DEVĚT!“
Šťastně zvolalo děvče.
Adam však nikde. Řekla si, že se půjde podívat na
jejích oblíbené místo. Včera ji tam Adam požádal o
ruku a rozhodli se pro velkou svatbu. Adam co nevidět
zdědí velký statek, takže také bydlení je zajištěno.
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Květka si cestu zkrátila kolem potoka a najednou se
zděsila! Na louce u potoka se objímal Adam s Bětkou a
Bětka brečela. Květka neřekla nic. Rozběhla se, ale ani
nevěděla kam. Zastavila se až u osamělého stromu.
Vytáhla si stuhu z copu a oběsila se!
Její tělo ucítila dravá zvěř, která ji stáhla ze strumu
dolů na zem a potrhala její krásné tělo. Adam, který
netušil co se vlastně stalo, ji po dlouhém hledání našel
až na druhý den. Myslel si, že se stala obětí dravých
zvířat. Pohřbil ji pod tím stromem.
Tomu údolí se od těch dob říká Zabitá.
Barbora Kalincová – 13 let

Horský hotel KOH-I-NOOR Soláň

Překvapila nás milá návštěva
Ano i tak by se dala nazvat událost, o které mnoho
občanů Karolinky jistě ani netušilo. Překvapila nás
nejen tím, že se uskutečnila, ale i svou vzácností. O to
víc vyniká skromnost, s níž se tak stalo.
A oč vlastně šlo. Krátce – o vysvěcení. Čeho?
Zkušebny naší dechové hudby umístěné v areálu
základní školy. Kdo světil? Nikdo menší než sám
Monsignore, arcibiskup Jan Graubner. A jak k tomu
došlo? Na to krátce odpovídá pan Jan Plánka, kapelník
dechové hudby.
„Byli jsme přizvání k doplnění plánované akce,
svěcení nového objektu v Novém Hrozenkově,
sloužícího pro charitativní účely - jako hudební
doprovod k celebrování tohoto aktu. Při neformálním
hovoru s váženým panem arcibiskupem slovo dalo
slovo s tím, že jsme konečně našli po dlouhých
peripetiích za výrazné pomoci zástupců MěÚ a školy
místo pro zkoušení a uložení nástrojů, notového
materiálu a dalšího a že bychom rádi tuto místnost
nechali vysvětit. Jaké bylo naše překvapení, když pan
arcibiskup bez velkého rozmýšlení řekl prostě – ano,
takému počinu je třeba vyjít vstříc. No a pak už šly
věci ráz na ráz. Pan arcibiskup Jan Graubner naši
zkušebnu a vlastně klubovnu vysvětil“, řekl Jenda a byl
velmi spokojen. No a nám přišlo líto se s vámi u tuto
událost nepodělit. A dechovce přejeme, ať jim to ještě
dlouho pěkně ladí a proslavuje naše město po všech
možných i nemožných končinách.

Vážení občané,
mnozí z Vás již jistě víte, že na přelomu roku 2003
/2004 došlo ke změně vlastníka Horského hotelu Biocel
Soláň, který koupila společnost GAMA GROUP a.s.
Současně se změnou vlastníka došlo i ke změně názvu
hotelu na Horský hotel KOH-I-NOOR Soláň, jehož
logo je v záhlaví tohoto příspěvku. Jistě Vám
společnost KOH-I-NOOR Hardtmuth není neznámá,
přesto bychom Vás s ní chtěli trochu blíže seznámit
v následujících odstavcích.
Současnost, profilace a strategie firmy:

KOH-I-NOOR Hardtmuth a.s. je členem holdingu
GAMA GROUP, jehož další součást tvoří akciová
společnost GAMA GROUP, významný český výrobce
zdravotnických, laboratorních a veterinárních potřeb.
Společnost Koh-i-noor Hardtmuth je v současné době
největším výrobcem školních, kancelářských, psacích a
uměleckých potřeb a pomůcek ve střední a východní
Evropě s tradicí a historickými kořeny, sahajícími až
do roku 1790.
Hlavní strategií firmy je nabídnout nejen co nejširší
základní sortiment, který je neustále rozšiřován o další
skupiny výrobků, ale především špičkové produkty pro
uměleckou tvorbu.
V současnosti
výrazně
exportně
zaměřená
společnost vyváží 72% své produkce do více než 60
zemí světa. Prodej realizuje prostřednictvím centrály
v Českých Budějovicích a dceřiných společností
v České republice, na Slovensku, v Polsku, Bulharsku,
Itálii a v Číně, zároveň zásobuje i řadu
specializovaných prodejen. Bez nadsázky lze tedy říci,
že výrobky KOH-I-NOOR Hardtmuth jsou k vidění na
všech kontinentech kromě Antarktidy.

Na foto zleva římskokatolický kněz pověřený správou
místní farnosti otec Josef Strečko, arcibiskup Jan
Graubner, archivář dechovky František Provázek a
kapelník hudby Jan Plánka v živém rozhovoru v nové
zkušebně.
L.K.
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Historie společnosti
Zakladatelem firmy byl Josef Hartdmuth, dvorní
architekt a stavitel u knížete Aloise Josepha von
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Liechtenstein. Jelikož byl velký kreslíř a i při své práci
potřeboval mnoho tužek, jejichž cena byla vysoká,
vyřešil tento problém podobně jako pařížský malíř a
mechanik Nicolas Jacques Fonte: nahradili přírodní
kompaktní grafit směsí mletého grafitu a jílu, následně
tepelně zpracovaného. Josef Hardtmuth poprvé použil
kulaté tuhy místo hranatých, což zproduktivnilo
výrobu, podstatně zvýšilo kvalitu tuhy a znamenalo
obrovský předstih před konkurencí. Tužky se začaly
prodávat po celém Rakousku, Německu, Nizozemí,
Itálii, Rusku a Anglii a byly velmi žádané kromě jiného
i díky ceně, která byla 12x nižší než cena původních
anglických tužek z přírodního grafitu.
V roce 1846 byla výroba přestěhována z Rakouska
do Českých Budějovic, kde byly v dosahu všechny
potřebné suroviny, dostatek levných pracovních sil a
koněspřežná dráha, která spojovala hlavní dopravní
tepny, Vltavu a Dunaj. V roce 1852 byla místní továrna
největší
v Českých
Budějovicích
a
jednou
z nejdominantnějších v jižních Čechách.
Původcem dnešního názvu firmy je Franz
Hardtmuth, další z potomků rodiny Hardtmuthů, který
vytvořil novou řadu grafitových tužek špičkové kvality,
provedených ve světle žluté barvě. Tužky nazval KOHI-NOOR, podle diamantu žluté barvy z královského
pokladu královny Viktorie, který viděl na své cestě po
Anglii. Výrobek byl oceněn zlatou cenou na vídeňské
jubilejní výstavě v roce 1888 a na pařížské světové
výstavě v roce 1889. Úspěch žluté tužky byl takový, že
se stala standardem kvality pro ostatní výrobce,
standardem třídění gradací tuh a dokonce se dostala i
do názvu firmy. Po roce 1890 se továrna nazývala
KOH-I-NOOR L&C HARDTMUTH.
Obdobím největší slávy byl začátek 20. století. Jen
budějovická továrna zaměstnávala přes 1800
zaměstnanců a produkovala kolem 120 milionů tužek
ročně. Rozpad Rakouska-Uherska a obě světové války
znamenaly významné ztráty a otřesy.
V roce 1945 byla centrála v Budějovicích
znárodněna, ale krátce po skončení války se opět
rozběhla výroba a velká část produkce pod značkou
KOH-I-NOOR Hardtmuth byla exportována do světa.
V roce 1994 dochází ke kapitálovému a personálnímu
propojení akciových společností KOH-I-NOOR
Hardtmuth a Gama a začíná proces restrukturalizace
výroby i prodeje. V roce 1998 je vytvořena prodejní
společnost KOH-I-NOOR Hardtmuth Trade, která
zajišťuje distribuci výrobků na tuzemském trhu.
(informace o společnosti poskytl Mgr. Vlastislav
Bříza – člen dozorčí rady Koh-i-noor Hardtmuth a.s., )
Závěrem bych rád popřál novým vlastníkům mnoho
úspěchů a pomyslnou číší připíjím na dobrou
spolupráci s naším městem, stejně jako na udržení
„vysoké laťky“ služeb v oblasti cestovního ruchu,
kterou toto zařízení mělo.
Ing. Tomáš Hořelica
starosta města
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Masopust v Karolince už
tradičně?
Vzpomínáte ještě, vážení spoluobčané, na kdysi
slavné „Pochovávání basy“? Co já pamatuji na ní
nemohla chybět dvojice tehdejších místních bodrých
figurek Františka Velechovského a Ivana Helise
(pipky), postav stejně komických svými rozdílnými
postavami, jakož i chápáním humoru, ale vzácně se
doplňujících na mnoha akcích včetně recesivních
fotbalových a hokejových utkáních. Akce samozřejmě
probíhaly za doprovodu celé řady dalších, ale o to nyní
nejde. Prostě zvyk rozloučit se s masopustem jaksi
vymizel. Jaké bylo mé překvapení, že akce podobného
rázu již loni proběhla. A letos se uskutečnila znovu.
Lví podíl na všem nese principálka nově vzniklého
souboru paní Liběna Svobodová, ale i sama ZUŠ a celá
řada dalších. V celkem polních podmínkách (převlékali
se v podstatě venku před Radnicí) a pak začal samotný
program sestávající zhruba z předání práva veselit se
postavě Masopusta od Rychtáře, samého průvodu
městem a závěrem odevzdání práva veselosti postavě
Půstu. Nechyběly klasické „fašangové postavy
medvědářů, nevěsty, kominíka, čerta a dalších –viz
foto. Dlužno vzpomenout stylové muziky, jejímž
nosným nástrojem byla harmonika Mirka Orsága,
ozembuch Ladi Jochce a nemohla samozřejmě chybět
basa, kterou „obsluhoval“ Jan Hnilica. A tak jsme se za
veselého zpěvu rozloučili s masopustem a veselím,
naplnili pověru a vysoko vyskakovali, to, aby úroda
velká byla a obilí vysoké a někteří šli onou únorovou i
když deštivou nedělí spokojeně domů. Říkám, někteří,
protože zvláště ti menší účastníci, ale konec konců i
rodiče, se mohli ještě podívat na pěknou loutkovou
pohádku ve velkém sále ZUŠ.
Tak snad napřesrok znovu přátelé, aby se tradice
utvrdila a přijďte se podívat všichni.
Libor Křenek

Od slov k činům
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že se v poslední době stále častěji
setkáváme se stížnostmi na chování mládeže a šikana
nejen ve školách se stává pomalu běžným jevem,
přičemž máme pocit bezmocnosti ve vztahu k řešení
této problematiky, sešli jsme se s řediteli ZŠ a ZUŠ
k tomuto tématu s cílem pokusit se najít nějaký způsob
jak tyto negativní jevy minimalizovat. Jsme si vědomi
toho, že bez přičinění nás všech bude naše snaha jen
bojem s větrnými mlýny. Nebo máte pocit, že se vše
vyřeší samo třeba i tím jak budeme všem projevům
vandalismu, hulvátství a kriminality ustupovat?
Následující řádky jsou nejen otevřením veřejné diskuse
k tomuto choulostivému tématu, ale i prvním krokem
k větší informovanosti o těchto jevech.
Máte-li nám všem k tomu co sdělit, pak přispějte
písemnou formou nejlépe elektronicky na adresu
jochec@mukarolinka.cz , případně do podatelny MěÚ.
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Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje bude 17. května
2004.
Tomáš Jochec – tajemník MěÚ

Ta naše dnešní mládež
Tato často používaná a pěkně vousatá věta se
objevuje v běžných rozhovorech dospělých, v učených
debatách, v médiích. Můžeme si však být jisti, že za
našeho mládí to byla stejně frekventovaná věta, a jak
dokazují historické záznamy, vyskytuje se tento
povzdech i v těch nejstarších nalezených dokumentech.
Takže problém neposlušné mládeže existuje stejně
dlouho jako lidstvo samo. Proč se jím tedy zabývat?
Mnozí z nás velmi rádi poslouchají historky, ve
kterých zdatní vypravěči, s notnou dávkou přikrášlení,
barvitě popisují své napínavé a humorné zážitky
z mládí. Nakonec i oblíbené filmy pro pamětníky
dokumentují, že mezi mládeží tenkrát a dnes zase není,
odmyslíme-li si dnešní hlavně technické možnosti a
pokud to trochu zjednodušíme, tak velký rozdíl.
Nicméně všímavý posluchač nebo divák důležitý rozdíl
zaregistruje. Existovala celospolečenská kontrola
spočívající v tom, že výchova mládeže byla
usměrňována nejen v rodinách a ve školách, ale i na
veřejnosti, tedy v době, kdy je mládež mimo tyto
nejdůležitější výchovné instituce. Nebylo k tomu
potřeba nějakých zvláštních zákonů, stačily nepsané
zákony slušného chování a odpovědnosti.
Jenže nová doba naučila mládež přijímat hlavně její
práva, zdá se však, že jsme nějak pozapomněli jedním
dechem vedle práv připomínat i povinnosti. Ty se
ovšem přijímají daleko hůře a s větší nechutí. Práva i
povinnosti se netýkají jen mládeže, ale samozřejmě i
dospělých, a to ve stejném kontextu jako u mládeže.
Rodina, škola a další instituce, média, kultura, politická
a hospodářská situace, zahraniční výchovné trendy nás
všechny, včetně mládeže, velmi ovlivňují. Často
rozporuplně. Rozbory těchto vlivů zaplnily už spoustu
knih, odborných časopisů i novinových článků.
Proč si tedy všechno, co už bylo tisíckrát řečeno a
napsáno, znovu tímto článkem připomínáme? Právě
pro to připomnění. Abychom nemávli nad vším rukou a
pomohli nebo zasáhli tam, kde jsme schopni a ochotni
pomoci, kde náš zásah bude mít účinek. Abychom
nebyli nevšímaví, abychom nepřehlíželi věci
neslučitelné se slušným chováním. Skutečnost, že
přibývá žáků, kteří mají problémové chování, a to už
od první třídy – mnozí podotknou, že i v předškolním
věku, jistě nelze přejít jen pouhým konstatováním.
Mgr. Zdeněk Kovařík, ředitel ZŠ Karolinka

Musí být agresivita všudepřítomným
jevem?
Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že agresivita dětí
se všeobecně neustále stupňuje a šikana začíná být
téměř všudypřítomným jevem, chtěla bych Vám sdělit
několik konkrétních informací, jak se k tomuto
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problému staví vedení ZUŠ Karolinka a její
pedagogický sbor.
Hned na začátku sděluji, že šikanování v ZUŠ
Karolinka nebude v jakékoli formě tolerováno,
akceptováno a už vůbec ne přehlíženo. Vaše děti musí
vědět, že jakékoli formy šikany nejsou neškodnou
legrací a zábavou, ale závažným činem, který může být
i trestně stíhán.
O tomto problému s dětmi otevřeně hovořte a nikdy
si nemyslete, že právě Vaše dítě není ničeho takového
schopno. Za dlouhé roky ve školství mám jednu
zkušenost:jinak se děti /i slušní jedničkáři/ chovají
doma a naprosto jinak, jsou-li v partě svých spolužáků.
Pokud se k tomu přidají ještě pubertální roky, můžete
být velmi nemile překvapeni, čeho je Vaše dítě
schopno.
Pokud by se stalo, že Vaše dítě bude na cestě do
ZUŠ či zpět, případně ve škole samé šikanováno,
okamžitě tuto skutečnost oznamte ředitelce školy nebo
třídnímu učiteli. Pokud tak neučiníte, dáváte další
prostor agresorům, kteří se budou cítit beztrestně,
budou ve svém jednání pokračovat a budou ho
stupňovat. Odhalení šikany bývá někdy velmi obtížné i
pro zkušeného pedagoga, protože bývá prováděna
nenápadně a rafinovaně.
Pokud by se naopak prokázalo, že Vaše dítě druhé
šikanuje anebo je ve skupině dětí, které šikanu
provádějí, upozorňuji Vás, že může být s okamžitou
platností vyloučeno ze studia v Základní umělecké
škole Karolinka. A nyní tedy několik naprosto
konkrétních informací:
Co je to šikana?
Šikana
=
jakékoli chování, jehož záměrem je
opakovaně ubližovat spolužákovi, zastrašovat ho či
zesměšňovat spolužáky z jiných obcí
Šikana = navádění spolužáků, aby se šikanovaným
nemluvili, nevšímali si ho, přehlíželi ho
Šikana = posměšné poznámky na adresu jiného žáka
/žákyně/, pokořující přezdívky, nadávky, ponižování,
hrubé žerty na jeho účet
Šikana
=
strkání, šťouchání, rány, kopání,
schovávání věcí spolužákovi
Šikana = posměšky k oblékání, vybavení nebo jiné
výtky pronášené na adresu spolužáka nepřátelským,
posměšným, nenávistným nebo pohrdavým tónem
Šikana =
příkazy, které žák /žákyně/ dostává od
jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným
tónem a vyžadujícím jejich splnění
Šikana = nátlak na spolužáka, aby dával věci nebo
peníze šikanujícímu
Šikana = bití spolužáka anebo rvačka, v níž je jeden
z účastníků zřetelně slabší a snaží se uniknout
Šikana - zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití,
vydírání, kradení, poškozování věcí druhé osobě, tak i
útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování
či ponižování.
Jak mohou rodiče poznat, že je jejich dítě
šikanováno?
1. Dítě má velkou nechuť jít do školy /zvláště když
dříve mělo školu rádo/. Dítě odkládá odchod
z domova, případně je na něm možno pozorovat
strach.
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2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Dítě ztrácí chuť k jídlu.
Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou,
střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem
nebo doprovod.
Školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně
zhoršuje.
Jeho školní věci jsou poškozené nebo znečištěné,
né,
zašpiněný a poškozený bývá také jeho oděv. Dítě
odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo
používá nepravděpodobné výmluvy.
Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu,
např. „Nechte mě!“
Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se
na ně.
Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se
objevují výkyvy nálad. Odmítá se svěřit s tím, co
jej trápí.
Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné
důvody /např. opakovaně říká, že je ztratilo/,
případně doma krade peníze.
Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.
Dítě
je
neobvykle,
nečekaně
agresivní
k sourozencům nebo k jiným dětem, může
projevovat i zlobu vůči rodičům.
Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo
hlavy, zvrací, snaží se zůstat doma. Své zdravotní
obtíže může přehánět, případně i simulovat
/manipulace s teploměrem apod./
Dítě má odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné
rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit.
Dítě se zdržuje doma více, než mělo ve zvyku.

Na závěr bych chtěla říci, že pokud chce člověk
vychovávat děti a pracovat s nimi, musí být jasně daná
pravidla. Necháme-li děti, aby si dělaly, co chtějí a
jednaly vždy podle své vůle, bude to pro nás sice
pohodlnější, ale pro ně volíme cestu do propasti.
Uvědomme si, že absolutní svoboda neexistuje. Končí
tam, kde začínají práva a svoboda druhého člověka
Martina Havlová
řed. ZUŠ Karolinka

Sport
Úspěchy vzpěrače ze Stanovnice
Zlínský vzpěračský svaz uspořádal v Holešově
přebor kraje mladých vzpěračských záloh. V sobotu 7.
února se tohoto klání jednotlivců účastnila i výprava
ze Sokolu Karolinka, TJ sokol Nový Hrozenkov, Zlín a
Holešov. Vzpíralo se v kategoriích mladší žáci, starší
žáci, junioři do 17 a 20 let.
TJ Sokol Karolinka měla zastoupení v kategorii
juniorů do 17 let v osobě J. Orsága za doprovodu
trenéra Josefa Orsága. Zúčastnil se Filip Válek (váha
54,5 kg ), který si od silvestrovského poháru polepšil a
vytvořil si osobní rekordy v trhu 40 kg a v nadhozu 60
kg - dvojboj 100 kg a ve váhové kategorii do 56 kg se
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umístil na 1 místě. Filip vzpírá teprve 2 měsíce a tak je
to jeho první úspěch z kterého měl velkou radost.
Tohoto klání se zúčastnil Orság Jiří. To co tu
předvedl, vyrazilo všem dech. Jirka se zde zlepšil od
svých posledních rekordů o neuvěřitelných 12,5 kg
v dvojboji. V trhu se Jirka zlepšil o 2,5 kg, když trhnul
125 kg (neoficiální český rekord) a v nadhozu se
zlepšil o 7,5 kg, když nadhodil 150 kg (opět neoficiální
český rekord )- dvojboj 275 kg.
Jirka v kategorii juniorů do 17 let (váha 87 kg) byl
na 1. místě, na sinclairovy – body dosáhl čísla 316 což
je opět 1 místo a ve vyhodnocení všech závodníků do
20 let také 1 místo.

Byl to nádherný závod a Jirka i Filip byli velice
spokojení jak se svými výkony, tak s tím, jak byl závod
organizačně velice pěkně a kvalitně připravený. Za to
můžeme poděkovat panu J. Janebovi ze Zlína.
Alena Orságová

8. českých rekordů pro Orsága
Dne 13.3. se v Havířově konalo 1. kolo ligy
juniorů. Tohoto závodu se zúčastnil i Jiří Orság ze
Sokola Karolinka, který ligu hostuje za Lonku Příbor.
Závodili zde junioři ročníků 1984 – 1989. Tohoto klání
se zúčastnila družstva:
1) ASK Tatra Kopřivnice 1306 bodů
2) Žd Bohumín
1209 bodů
3) Lonka Příbor
1181 bodů
4) SKV Baník Havířov 1163 bodů
5) Sokol Mor.Ostrava
955 bodů
Jirkovi se zde podařilo zopakovat výkony
z Holešova. V Holešově tyto výkony nemohly být
uznány jako české rekordy, a tak je musel zopakovat na
lize. Tyto výkony činí v trhu 115–120–125 a v nadhozu
140–145,5–150. Dvojboj 265–270,5–275 jsou oficiální
české rekordy. Těmito výkony a 312-ti body sinclaira
pomohl příborskému družstvu ke třetímu místu.
Nejlepší výkony jednotlivců v dvojboji:
1. Jiří Orság (89) 275 kg
2. Jan Gospoš (85) 265 kg
3. Miroslav Machač (86) 235 kg
4. Pavel Rusek (84) 220 kg
5. Tomáš Čip (85) 200 kg
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Myslím, že i když se věkem řadí mezi nejmladší
závodníky, tak se v tomto závodě mezi nimi vůbec
neztratil. Od druhého 19-ti letého Gospoše má pořád 10
kilo navíc.
Alena Orságová

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

Tel: 604 729 914, 571 451 321

Duben

Daniel Rous/Martin Zounar, Vladimír Čech/Zdeněk
Mahdal, Pavel Vondra/Zbyšek Pantůček, Michal
Jagelka/Martin Sobotka
Režie: Marie Lorencová
Středa 19.5.2004 v 19,30 hodin

DNY VALAŠSKÉHO DIVADLA
V HOVĚZÍ
III. ročník přehlídky ochotnických
souborů 16.4. - 24.4. 2004
16. 4. 8:30 hod.
Zahájení Dnů valašského divadla v Hovězí
Div. soubor "Klika" při ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm

Smíšené pocity
Richard Baier
Lidský příběh plný pěkného, laskavého humoru,
jiskrného dialogu, jímavého a hlubokého citu – plnil a
plní divadelní budovy ve Vídni, Mnichově, Hamburgu
a jinde. Je právem oceňován diváky i odbornou
kritikou za nejlepší komedii posledních dvou let.
Hrají: J.Hlaváčová, P.Kostka, J.Satoranský, J.Zyka
Režije: Luděk Zounar
Termín: bude upřesněn

Děvčata z Brook Valley - div. hra N. R . Nashe o
problémech, které nastávají, když do inter. školy pro
bohaté dívky přichází nová profesorka a její mladší
sestra

10.00 hodin
Div. spolek "Trapas" při OÚ Hovězí
Špalíček jarmarečních
jarmarečních textů

písniček - koláž dobových

19.00 hodin

Květen

Div. soubor " Zrcadlo" Vsetín

Na správné adrese
Marc Camoletti
Ve Francii nesmírně úspěšná komedie nabízí řadu
vtipných situací a dialogů. Jistou pikantnost přitom
zvládá s pověstným francouzským šarmem.
Odkvétající
varietní
umělkyně
Georgette
pronajímá ve svém pařížském bytě pokoje. A tak spolu
na jedné adrese bydlí ještě klavíristka Jeanine, malířka
pokoje. Jacqueline a služebná Marie-Louisa. O tom, že
soužití žen takto rozdílných temperamentů není
jednoduché, nás přesvědčí expozice hry. Všechny
obyvatelky bytu se proto nezávisle na sobě rozhodnout
radikálně změnit život a všechny /opět bez vědomí těch
ostatních/ si podají inzerát. Majitelka bytu hledá
nového nájemce, pianistka žáka, malířka model pro
obraz Spartaka a služebná životního partnera. Zájemci,
čtvero mužů nejrůznějšího ražení se brzy dostaví, ale
samozřejmě jak to bývá zrovna ve chvíli, kdy není
doma správná inzerentka. Navíc zkratkovitá řeč
inzerátů, známá i z našich novin, možnost dorozumění
ještě více komplikuje. A tak sledujeme složité
eskapády jednotlivých zájemců, kteří sice přišli na
správnou adresu, ale chtějí se po nich nebo se jim
naopak nabízejí prapodivné věci. Že si nakonec
všichni přijdou na své je nasnadě, i když zdaleka ne
tak, jak si původně představovali.
Hrají: Adéla Gondíková/Lucie Zedníčková, Ivana
Andrlová/Veronika Jeníková, Ludmila Molínová/
Marcela Nohýnková, Lucie Svobodová/Olga Želenská,
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Čarodějka - div. hra autora Mika Waltari v režii T.
Chvatíka

17. 4.

19:00 hodin

Div. soubor "Ipsen" Vsetín
Past - detektivní komedie o tom, co zažije pan Daniel
Corban v rekreačním středisku tři měsíce po svatbě

23. 4.

8:00 hodin

Dětský div. soubor při ZŠ Lidečko
Rozhněvané panenky

- pohádkový příběh pro děti

10:00 hodin
Dětský div. soubor "Pimprlata"
Val.Meziříčí

při TJ Sokol

Mlsná pohádka aneb princezna drak - maňáskové
představení pro nejmenší diváky

19:00 hodin
Divadlo " Schod" Valašské Meziříčí
Vaší furianti - komedie se zpěvy o jednom
nepovedeném výběrovém řízení na funkci ponocného v
obci Pařez
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24. 4. 10:00 hodin
Div. spolek " Trapas " při OÚ Hovězí
Špalíček jarmarečních písniček - koláž
jarmarečních textů

dobových

19:00 hodin
Divadlo v Lidovém domě Vsetín
Baron Muchhausen - ten, který nikdy nezalhal

Změna programu vyhrazena !

Program kina Vatra Vsetín na
měsíc duben 2004
Od l. dubna do 7. dubna probíhá v kině
Vatra Projekt 100- 2004.
1. dubna v 19:30 hod.
ZUŘÍCÍ BÝK
Režie:Martin Scorsese
V ringu býk, mimo něj prase … Takto charakterizoval
hlavního hrdinu snímku Martina Scorseseho Zuřící býk
časopis Time Magazine. V hlavní roli La Motty Robert De Niro. Film USA s titulky. Film je černobílý.
Vstupné: 59,- Kč

2. dubna v 17 hod.
ANNIE HALL
Režie: Woody Allen
V hlavní roli snímku uvidíme Woodyho Allena a Diane
Keatonovou.Milostný vztah je jako žralok.Musí se
neustále pohybovat kupředu, nebo zemře.
Film USA s titulky.
Vstupné: 59,-Kč

2.dubna v 19.30 hod.
CASABLANCA
Režie:Nichael Curtiz
Snímek z roku 1942 patří k nejpopulárnějším titulům
v dějinách
kinematografie,ačkoli
nevyniká
ani
uměleckými kvalitami ani vynalézavosti zápletky. V
hlavní roli uvidíme Ingrid Bergmanovou a
Humphrey Bogarta. Film černobílý USA s titulky.
Vstupné: 54,-Kč

3. dubna v 17 hod.
SPALOVAČ MRTVOL
Režie: Juraj Herz
Jakýsi jízdní řád smrti seznamuje zaměstnanec
krematoria
nového kolegu… V hlavní roli
československého filmu uvidíme Rudolfa Hrušinského.
Vstupné: 54,-Kč

3. dubna v 19:30 hod.
SLONÍ MUŽ
Režie: David Lynch
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Stejně jako v Mazací hlavě se tu projevuje Lynchova
mnohými odsuzovaná záliba v bizarnostech a
hrůznostech. „Já nejsem zvíře,jsem člověk.“ Film USA
čb s titulky.
Vstupné: 59,-Kč

4. dubna 14:30 hod.
ROSEMARY MÁ DĚŤÁTKO
Režie:Roman Polanski
Strach ze satanistů, nebo z mateřství? Prodal ji
démonům a oni do ní vdechli svůj temný život.
Mistrovsky upředená síť hrozivých okolností a náznaků
ve skvělém filmu Romana Polanského. Film USA
s titulky. V hlavní roli Mia Farrowová.
Vstupné: 59,-Kč

4. dubna v 17 hod.
PŘÍBĚH Z TOKIA
Režie: Jasudžiro Ozu
Meditace o rozpadu tradičních japonských hodnot.
Příběh z Tokia je především film o nejobyčejnějších
věcech a o jedné cestě starých rodičů do metropole, kde
navštíví rodiny svých dětí. Film Japonska s titulky.
Vstupné: 59,-Kč

4. dubna v 19:30 hod.
FILMOVÝ KLUB
uvádí film „STVOŘENI PRO LÁSKU“.
Vstup jen na průkazy FK.
5. dubna v 19:30 hod.
FANNY A ALEXANDR
Scénář a režie:Ingmar Bergman
Film Fanny a Alexandr je jeden z nejdetailnějších a
nejspecifičtějších filmů, jaké Bergman vůbec kdy
udělal.V hlavní rolích Gunn Wallgrenová a Börje
Ahistedt. Film Švédska s titulky. Délka filmu 189
minut.
Vstupné: 59,-Kč

6. dubna v 19:30 hod.
NÁVRAT
Režie:Andrej Zvjagincev
S nalezeným tátou na výletě do dospělosti. Ruský film
z roku 2003 s titulky.
Vstupné: 59,-Kč

7. dubna v 19:30 hod.
INVAZE BARBARU
Režie:Denys Arcand
Největší zločin proti lidskosti.Film Kanady-Francie
s titulky.
Vstupné: 59,-Kč

5. - 7. dubna v 17 hod.
PÁN VELRYB
Režie: Niki Caro
Magický filmový hit, který dojímá milióny
diváků.Příběh přátelství nejmajestátnějšího tvora na
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Zemi a malého děvčátka. Film Nového Zélandu
s titulky.
Vstupné: 54,-Kč

8. - 11. dubna v 17 hod.
VELKÁ RYBA
Režie: Tim Burton
Pro někoho je každý rybník příliš malý.V havní rolích
Akbert Finney, Edwan McGregor a Jesica Lange. Film
USA s titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 62,-Kč

8. - 11. dubna v 19:30 hod.
DRŽ HUBU !
Režie“ Francis Veber
… nebo mi ulítnou nervy ! Film Francie s titulky.
V hlavní roli uvidíme
Jeana Reno a Gerarda
Depardieu. Mládeži přístupný.
Vstupné: 59,-Kč

12. - 14. dubna v 17 a 19:30 hod.
TAJEMNÉ OKNO
Režie:David Koepp
Spisovatel Depp versus šílený střelec Turturo.Adaptace
novely Stephena Kinga „Skryté okno do skryté
zahrady“.V hlavní roli Johnny Depp,John Turturo. Film
USA s titulky. Mládeži do 12 let nevhodný.
Vstupné: 64,-Kč

15. - 21. dubna v 17 hod.
RISKNI TO S POLY
Režie:John Hamburg
Pro nejopatrnějšího muže na Zemi začíná být život
zajímavý …
Komedie USA s titulky.Hrají: Alec Baldwin,Jennifer
Aniston aj. Mládeži přístupný, pro děti do 12 let
nevhodný.
Vstupné: 64,-Kč

15. - 21. dubna v 19:30 hod.
UMUČENÍ KRISTA
Režie:Mel Gibson
Scénář a produkce: Mel Gibson
Passions je film o posledních dvanácti hodinách života
Ježíše z Nazaretu.Ve filmu se mluví těmi
jazyky,kterými se v dané době skutečně hovořilo.
Scény ukřižování se natáčely v nádherném jihoitalském
městečku Matera.V roli Krista uvidíme Jameze
Caviereleho. Film je mládeži nepřístupný. Film USA
s titulky.
Vstupné: 74,-Kč

22. - 25. dubna v 17 hod.
MEDVĚDÍ BRATŘI
Příběh o přátelství dvou medvědů, z nichž jeden není
medvěd.Nejnovější animovaný film studia
Walta Disneye.Film je v českém znění.
Vstupné: 56,-Kč.

26. - 28. dubna v 17 hod.
POSLEDNÍ SAMURAJ
Režie:Edward Zwick
Tváří tvář nepříteli v sobě objevil srdce a duši
bojovníka …V hlavní roli uvidíme Toma Cruise.
Film USA s titulky.Mládeži přístupný,pro děti do 12
let nevhodný.
Vstupné: 69,-Kč

26. - 28. dubna v 19:30 hod.
MISTŘI
Režie:Marek Najbrt
Mistři je film o iluzích.Film o lidech,kteří po něčem
touží,milují se a podvádějí a občas uvěří
nesmyslům.Hrají:Jan Budař,Klára Melíšková, Jiří
Ornest aj.Film je mládeži přístupný,pro děti do 12let
nevhodný.
Vstupné: 74,-Kč

25. dubna v 19:30 hod.
FILMOVÝ KLUB
uvádí film „STRACH A CHVĚNÍ“
z cyklu : Filmy od vycházejícího slunce
Vstup jen na průkazy FK.

29. - 30. dubna v 17 a 19:30 hod.
KILL BILL 2
Režie: Quentin Tarantino
Velké
finále
nejnovějšího
filmu
Quentina
Tarantina.Přežila svou smrt ve svatební den i čtyři roky
kómatu.“Nevěsta“ se vydává završit krvavou pomstu.V
hlavní roli opět uvidíme Umu Thurman.
Akční film USA s titulky. Mládeži nepřístupný.
Vstupné: 69,-Kč.

Kino Hovězí únor 2004
4. Dubna 2004 v 19:30 hod.
POSLEDNÍ SAMURAJ
Historický film USA, 101 min., české titulky, mládeži
přístupno od 12 let. Vzrušující příběh vojáka (Tom
Cruis), jehož úkolem je po Indiánech vymýtit i
samuraje. Osud mu však nadělil jiné karty.
Vstupné: 40,- Kč

11. dubna v 19:30 hod.
PÁN PRSTENU: NÁVRAT KRÁLE
Nejlepší fantasy sága filmových dějin vrcholí.
Fantasy USA, 201 min.. České titulky. Mládeži
přístupno od 12 let
Vstupné: 40,- Kč

18. dubna v 19:30 hod.
MAZANÝ FILIP
Parodie ČR: „Ostře nabitá parodie“. 90 min.
Mládeži přístupno od 12 let.

Vstupné: 30,- Kč

22. - 24. dubna v 19:30 hod.
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25. dubna v 19:30 hod.
ŠKOLA RO(C)KU
Komedie USA, 108 min., české titulky, mládeži
přístupno od 12 let. Učení
čení je až na druhém místě.
Vstupné: 40,- Kč
Změna programu vyhrazena! Tento program lze
nalézt na Internetu a to na adrese:
http://obec-hovezi.cz

ZUŠ Karolinka – program akcí
v sále školy

o

pátek 14. května v 17:00 hod
- koncert
nejmladších žáků školy a zahájení výstavy prací
žáků výtvarného oboru

o

úterý 18. května – koncert pěveckého oddělení

o

středa 26. května – koncert žáků I. cyklu

o

dále se v květnu a červnu připravují tyto akce:
- loutková pohádka pro MŠ
- taneční vystoupení
- vystoupení literárně dramatického oboru
- absolventský koncert I. cyklus
- absolventský koncert I. cyklus

Příprava maškar byla vskutku důkladná

Upřesnění místa a času bude zveřejněno na
vývěsních plochách města a na internetových
stránkách města.

Ohlédnutí ve fotografii za akcemi
ZUŠ Karolinka
MASOPUST 22. 2. 2004
ve fotografii Petra Jochce

Ogarů a cérek bylo dost, ale za rok by nás mohlo být
víc.

A může se začít ...

Tož muziko hraj!
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Koncert malých umělců 27. února 2004

Inzerce
•

GENERALI POJIŠŤOVNA, a.s.
AGENTURA KAROLINKA,
U Sokolovny 277 (Dům služeb)
o pojištění
o stavební spoření
o penzijní připojištění
o úvěry
Otvírací doba:
PO – ST – PÁ
8 – 12 13 - 17
Tel: 571 429 710, 605 759 572

•

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

•

Prodám originální hudební DVD za rozumnou
cenu. Tel.: 732 780 671

•

Martin Dujka
p r o vá 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.

•

Koupím petrolej lampy (i poškozené), stínítka
(širmy), cylindry s vyleptanou značkou, nebo jiné
díly ze sklárny Karolinina Huť – Salomon Reich.
tel.:
481 312 390
adr.:
Kadlíková Iveta
Bohuslav 12
511 01 TURNOV

•

Prodám radiomagnetofon zn. Thomson – nový
v záruce, FM, MW, LW, cena 700,- Kč.
Pěkný zachovalý hrající discman zn. Sony na
baterky a síť, cena dohodou.
Dvě starší křesla světlá – vhodná na chalupu –
cena dohodou – levně.
Závěs nábytkový NK 511, 300 ks – i
jednotlivě. Cena dohodou. Tel.č. 732 412 775

•

Prodám malý pomník – černá žula. Cena 10.000,Kč. Tel. č. 571 450 417

Malý Jan Vojtek v akci

Honza Maceček patří ke stálicím našeho jeviště.
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