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Co bylo a jak to bude v Karolince
Vážení občané, předem se omlouvám
za tak dlouhou proluku při vydávání
zpravodaje. V tomto mezidobí jsme se
snažili provést změny v redakční radě a
hlavně ve vzhledu a formě zpravodaje.
Také jsme pracovali na zvýšení počtů
příspěvků do našeho zpravodaje. Takže
nová redakční rada je složena z těchto
členů: Antonín Šiška šéfredaktor, Daniela Bártková redaktorka a sběratelka
příspěvků, Libor Křenek redaktor, Petr
Muroň korepetitor a Tomáš Jochec technický manažér. Zpravodaj bude vycházet čtvrtletně.
Nyní bych rád zhodnotil co se událo od
posledního čísla zpravodaje, které vyšlo
v září předloňského roku. Jak všichni víte
město se po úspěšném získání dotace od
státního fondu dopravní infrastruktury pustilo do výstavby chodníků podél hlavní silnice ve čtyřech etapách:

Od sídliště Horebečví k Domovu důchodců ve Bzovém, ze Vsetínské ulice k vlakové
zastávce Stanovnice, Na Ingstavu směrem

na Nový Hrozenkov a rekonstrukce asfaltového povrchu podél sídliště Na Oboře. Tato
akce včetně dalších oprav chodníků podél
Vsetínské ulice si vyžádala finanční náklady
v částce 14 723 309,- korun.
Přes veškeré překážky, které představovaly
krátký čas pro realizaci, potíže s dodavatelskou firmou a náročné požadavky občanů,
kterým navazovalo vybudování chodníků
na jejich pozemky, se tuto akci podařila
úspěšně zrealizovat. Dne 22.listopadu 2004
pak byly za účasti poslance Petra Šuláka,
Ludvíka Hovorky, tehdejšího hejtmana
Františka Slavíka a dalších pozvaných hostů
z řad zastupitelů Zlínského kraje a místní
samosprávy, starostů okolních obcí, realizátora stavby a dalších významných osobností našeho regionu slavnostně otevřeny. Přiznám se, že jsem byl nepříjemně překvapen
reakcí některých občanů, kteří před samotným rozběhnutím této akce vyvíjeli tlak na

investiční akci na úkor rozpočtu města.
Tyto vícenáklady mohly být využity užitečnějším způsobem ve prospěch občanů
Karolinky.
V roce 2004 se také podařilo získat další
příspěvky na následující akce, a to: Kdo si
hraje nezlobí ve výši 10.000,-Kč a projekt na
knihovnu v podobě nové PC sestavy ve výši
40000,- korun.
V oblasti investic se podařila realizace
následujících akcí: úpravy zdravotního střediska v částce 365 tisíc korun, rekonstrukce
veřejného osvětlení v částce 809 tisíc korun
vybudováním nového osvětlení v úseku
horní části Karolinky kolem nově zbudovaných chodníků, vypracování projektu vytápění sportovního areálu pomocí tepelných
čerpadel nákladem 71 tisíc korun – tento
projekt byl zamítnut z důvodu padesátileté návratnosti. Dále byl dokončen projekt
rekonstrukce náměstí včetně stavebního
povolení v částce 393 tisíc korun. Na zahájení rekonstrukce náměstí v celkové částce
18 až 19 milionů korun se pokoušíme zajistit finanční prostředky buď ze státního rozpočtu nebo i z prostředků Evropské unie.
Kotelna mateřské školy byla přebudována
na plyn v celkové částce 421 tisíc korun
a areál školy byl zakoupen městem bez
budovy bývalé prodejny Crystalexu za částku 1 924 tisíc korun.

Pohled na Karolinku

V roce 2005 se město podílelo čtyřmi sty
tisíci korunami na nákupu nového traktoru
pro Městský bytový podnik, proběhla úprava hřbitova a to dobudováním chodníků
v částce čtvrt milionu korun a obnova části
zeleně ve výši 314.tisíc korun. Za částku 239
tisíc korun byla provedena celková oprava
střechy na pavilonech mateřské školy. Opět
se podařilo získat třicetitisícový grant na
výpočetní techniku pro městskou knihovnu.

výstavbu chodníků a při realizaci následně
kladli nepřiměřené požadavky a nároky na
město, čímž zvýšili celkové náklady na tuto

V oblasti infrastruktury byla prodloužena
větev dešťové kanalizace před kostelem
v částce 435 tisíc korun a co se týká oprav
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komunikací, byly tyto dokončeny v lokalitě
Pod Bečvou, ke hřbitovu a v údolí Pluskoveček. Společně s drobnými opravami po
zimě tady město proinvestovalo částku
1 736 tisíc korun. Před oslavami založení
Karolinky byla vyměněna část povrchu
chodníku na Vsetínské ulici před dělnickou loukou, divadlem a klubem v celkové
částce 350 tisíc korun a nákladem 118 tisíc
korun proběhla rekonstrukce autobusové
zastávky na Soláni.

První část návštěvy tvořilo setkání
s představiteli města Karolinka v čele se
starostou Ing.Tomášem Hořelicou, který
hejtmanovi při přivítání předal téměř
metrovou ručně vyrobenou skleněnou
vázu s věnováním Zastupitelstvu Zlínského kraje. Následně si hejtman Lukáš
prohlédl výrobu ve sklárnách Crystalex
a se zástupci podniku i odborů hovořil
o současné situaci
v továrně.

V oblasti zpracování projektové dokumentace byla zahájena činnost na projektu
sběrného dvora ve výši jedenačtyřicet tisíc
korun, dále dokumentace na opravu panelového domu číslo 651 a 652 Na Ingstavu
ve výši 544 tisíc korun a rozšíření kanalizace
ve středu města s rozpočtem 43 612 korun.
Rovněž byly zahájeny projekční práce
v souvislosti s rekonstrukci vnitřního interiéru budovy Městského úřadu, a to z důvodů
opotřebení vnitřního zařízení a vybudování
bezbariérového vstupu, rozšíření a modernizace sklářské expozice, to vše prozatím ve
výši 58 tisíc korun.

„I nadále budeme velmi bedlivě
sledovat
vývoj
v tomto podniku
– zejména možnost případného
obnovení
části
ruční výroby skla.
Městu i představitelům sklárny jsem
deklaroval naši připravenost pomoci
s případným zpracováním potřebného
projektu,“
uvedl Libor Lukáš.
Poté se hejtman
Zástupci města předávají pamětní dar starostovi družební obce Papradno
na pracovním obědě setkal s představiteli dalších instituV měsíci lednu 2006 potkala základní škocí a podnikatelských subjektů z oblasti
lu nemilá událost v podobě náhlého úmrtí
Karolinky. Diskutoval s nimi především
ředitele, Mgr. Zdeňka Kovaříka. Tímto bych
o možnostech čerpání strukturální
chtěl požádat o uctění jeho památky, neboť
pomoci z evropských fondů na projekty,
pro zdejší základní školu vykonal za svého
které by této části kraje pomohly k rozpůsobení hodně práce, a to jak pro samotvoji. Velká část debaty byla věnována
nou školu, tak i pro reprezentaci města.
rovněž kvalitě nabízených služeb cestovK prvnímu červnu tohoto roku byl jmenoního ruchu a vůbec perspektivám turisván do funkce ředitele na základě výběrotiky v této lokalitě. „Tuto diskusi hodnového řízení pan Mgr. Petr Šrámek. Novému
tím jako velmi zajímavou, neboť jsme
řediteli přejeme hodně úspěchů v jeho
dokázali pojmenovat zcela konkrétní
funkci.
problémy, které místní podnikatele trápí. Zároveň mě těší, že řada z nich má
Přelom roku 2005 a 2006 byl pro všechjasnou představu, jak se chtějí dále rozny občany Karolinky velmi náročným. Ze
víjet. Zabývali jsme se rovněž konkrétstrany Severomoravské energetiky došlo
ním případem, kdy
k výpadku dodávky elektrického proudu
evropské finance
v našem městě a to na několik dnů, čímž
pomohly nastartose většina obyvatel ocitla bez tepla, vody,
vat zajímavý podatd. Proběhla dalekosáhlá diskuze kdo za to
nikatelský záměr
může, a jak co nejrychleji obnovit dodávku
a sice Valašské
elektrické energie. Na pozdějších jednáních
národní divadlo,“
byly přislíbeny nápravy v dodávkách. Jsem
shrnul první dojmy
velmi skeptický k jejich slibům. Tvrdím, že
z cesty do Karolinmoc dobře vědí, kde mají elektroměry a
ky hejtman Lukáš.
odkud jim plynou obrovské zisky, ale kde
Závěr
hejtmanjim vedou rozvody, s tím už mají problémy.
ského dne byl
Na základě těchto zkušeností jsme se rozvěnován návštěvě
hodli podat hromadnou žalobu na energemístního domova
tiky. Pokud má někdo z občanů nebo poddůchodců.
nikatelů zájem se k této žalobě přidat, mají
možnost do konce června navštívit městský
U příležitosti návúřad a doručit nám skutečné vyčíslitelné
štěvy
Zlínského
náklady za škody, způsobené výpadkem
kraje
prezidentelektřiny. Letošní zima také prověřila naše

U kulturních akcí se město podílelo na
programu 55.výročí města částkou 87 500
korun. Již tradičně proběhl v září dětský
den za účasti armády České republiky, kde
nás navštívil vrtulník ze základny v Přerově.
Náklady na tuto akci byly 45 200 korun.
V roce 2005 proběhl jako první hejtmanský
den v Karolince. Čtrnáctého dubna navštívil
naše město hejtman Zlínského kraje Libor
Lukáš se svým týmem. Tady bych ocitoval
oficiální článek tiskového mluvčího kraje:
Především řešení situace ve Sklárnách
v Karolince a diskuze se zástupci samosprávy a místními podnikateli tvořila
hlavní náplň prvního Hejtmanského
dne, kterého se dnes zúčastnil hejtman
Libor Lukáš a další členové krajské rady.

Z návštěvy hejtmana Libora Lukáše v Karolince
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ským párem věnovalo zastupitelstvo města
Karolinky tomuto manželům Klausovým
vázu a mísu ze sklářské dílny Ivana Štefánika. Tento dar byl věnován jako připomínku
na Pražskému hradu na zručnost a umění
karolinských sklářů. Obdobná váza byla
věnována také hejtmanovi našeho kraje
a v současnosti je vystavena v prostorách
budovy krajského úřadu.
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možnosti jak technické tak psychické, a to
města i bytového podniku. Celkové náklady
na zimní údržbu v letošním roce jsou o půl
milionu korun vyšší oproti loňskému roku.
Dále bych vás chtěl seznámit s tím, co nás
mimo jiné čeká a nemine v letošním roce:
1. července Diskotéka rádia Apollo.
15. července Hasičská soutěž dětí, mužů
a žen, 16. července tradiční pouť, 29. července Karolinský den zdraví a pohybu,
5. srpnaTaneční večer se skupinou Duovera, 19. srpna Sklářský jarmark, 23. září Dětský den a 15. prosince Vánoční jarmark.
V průběhu prázdnin proběhne v prostorách městského úřadu výstava akademické malířky Jiřiny Hartingerové.
V letošním roce bude dokončena investice
na lyžařském vleku a jeho oficiální otevření
bude na začátku zimní sezóny. V průběhu
května bude dokončen projekt Rozvojová
studie sportovního centra Karolinka (k této
záležitosti si můžete přečíst samostatný
článek se stejným názvem). Začaly práce
na prodloužení kanalizace v centru města
a pokud budeme úspěšní s projektem revi-

talizace sídlišť, začne se letos opravovat Na
Oboře a v příštím roce pak sídliště Na Nábřežní. Dále budeme pokračovat v rekonstrukci veřejného osvětlení, probíhají opravy komunikací po zimě a rovněž budeme
pokračovat v rekonstrukci chodníků.
Na základě vysokých nákladů domácností
na internet a podnětů místních občanů se
rozhodlo zastupitelstvo uvolnit částku půl
milionu korun na metropolitní síť v Karolince za podmínek snížení nákladů na provoz
internetu. (viz leták pod článkem). V měsíci
květnu proběhlo výběrové řízení na provozovatele. Z oslovených osmi firem projevila
o tuto síť zájem pouze firma Internext. Před
tímto výběrovým jednáním jsem absolvoval
mnoho jednání s různými firmami na poli
internetu ať větších či regionálních a zájem
o rozšíření internetu za rozumný finanční
příspěvek (srovnatelný s městy Vsetín, Rožnov, apod.) nebyl. Bohužel z ekonomického
hlediska tento region není pro rozvoj internetu pro tyto firmy zajímavý.
Město 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 městský úřad
zaručit jeho další provoz. Následná obnova
ordinací, případně získávání nových lékařů,
je velice obtížné a v některých případech
nereálné.
Úplným závěrem bych chtěl poděkovat
všem zastupitelům, kteří se svým úsilím
podílejí na chodu a rozvoji města, za jejich
vykonanou práci. Toto poděkování patří
i zaměstnancům našeho úřadu, zaměstnancům Městského bytového podniku,
učitelům a pracovníkům Základní školy,
Základní umělecké školy a mateřské školy.
Dále bych chtěl poděkovat všem místním
složkám za vykonanou práci pro město a
za reprezentaci Karolinky. Dík také patří
sponzorům za dary pro kulturní a sportovní akce města.

ing. Tomáš Hořelica
starosta města

Možnost připojení na INTERNET přes Město Karolinka
Město Karolinka nabízí občanům Karolinky možnost připojit se na Internet za jednorázový
poplatek při připojení ve výši 1071,- Kč a měsíční poplatek již od
345,- Kč/měsíc. Pokud máte zájem, vyplňte tento formulář, označte zakroužkováním tarif a odevzdejte na Městský úřad v Karolince.
Připojení podle uvedených podmínek bude pro město zajišťovat po řádném výběrovém řízení firma
Internext.
Jméno a příjmení
Adresa
Rč nebo ČOP
Telefon

:……………………………………………
:……………………………………………
:…………………………………………....
:……………………………………………

Tarif:

1) V1 aktivační, jednorázový poplatek za připojení 1071,-Kč
Měsíční poplatek 345,-Kč při agregaci 1:32
2) V2 aktivační, jednorázový poplatek za připojení 1071,-Kč
Měsíční poplatek 464,-Kč při agregaci 1:16
Půjde o trvalé připojení se staticky přidělenou veřejnou IP adresu. Objem přenášených dat nebude zpoplatňován ani omezován. Rychlost připojení: příchozí směr1024 Kbit/s, odchozí směr 256Kbit/s
V Karolince, dne ………………………………

Podpis ………………………………
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Na slovíčko

„Měla zima i nějaké další následky?“

s osobnostmi města
V naší nové rubrice bychom do budoucna chtěli „zpovídat“ osobnosti našeho
města. Pro dnešní vydání jsme položili
několik otázek řediteli Městského bytového podniku v Karolínce, panu Otakaru
Šigutovi.
„Pane řediteli, dovolte, abychom se
v našem rozhovoru dotkli několika aktuálních témat, která by mohla zajímat
naše čtenáře. Nejdříve snad dotaz, co
letošní zima?“
„Není třeba připomínat, že letošní zima se
svými dlouho trvajícími mrazy a především
množstvím sněhu, který nám nadělila, byla,
mírně řečeno, náročnější než v letech minulých. Ta náročnost spočívala především
v tom, že v podstatě od listopadu až do
konce zimy sníh jen připadával a díky chladnému počasí vůbec neodtával. Proto bylo
nutno prakticky denně nasazovat veškerou
dostupnou techniku na odklízení sněhu
z cest a chodníků a provádět posyp.

inzerce

V kritických případech, kdy již nešlo komunikace klasickým způsobem protahovat,
bylo nutno sníh vyvážet mimo město. No
a to všechno samozřejmě něco stojí. Často jsem dotazován, kolik nás vlastně tato
zima stála. Pro jednoduchost jsem porovnal náklady na zimní údržbu v I. čtvrtletí
2006 a 2005. V letošním roce v měsících
lednu až březnu to bylo 918 tisíc korun,
což je o 426 tisíc více než v roce předešlém.
Prostě, bylo to pro nás náročné a jsme rádi
že je to za námi. Také mne těší, že většina
občanů tuto obtížnou situaci pochopila.
Touto cestou chci poděkovat všem pracovníkům městského bytového podniku, kteří
se podíleli na zimní údržbě a také místním
podnikatelům, kteří na požádání ochotně
pomohli bytovému podniku svými technickými prostředky. Bez nich by situace
byla určitě mnohem složitější. Konkrétně
chci jmenovat Stanislava Koňaříka seniora
i juniora a dále Michala a Martina Balcara.
V žádném případě však nesmím opomenout pomoc armády, konkrétně vojáků
z vojenského útvaru v Bučovicích.“

„Samozřejmě. Období po skončení zimy je
vždy kritické pro vznik poruch na městském
vodovodním řadu. K e konci května byly
postupně odstraněny poruchy na Nábřežní
ulici, v ulici Úzké, Pod horú, u hasičského
domu, dvě na Vsetínské ulici, u benzínové
stanice, a dvě poruchy na Horebečví. Největší problém byl s odstraněním havárie
potrubí, které vede pod železniční vlečkou
do skláren. Zde se musel provést nový protlak pod kolejemi a jen tato akce stála více
než 110 tisíc korun. V nejbližších dnech zbývá odstranit ještě dvě poruchy na vodovodním řadu ve Bzovém. Mimo poruch na vodě
zanechala zima své stopy i na místních
komunikacích, které jsou ve správě města.
Ve spolupráci s externími firmami jsou tyto
výtluky v rámci možností postupně odstraňovány.
„27. až 30. dubna proběhl sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Můžete tuto akci zhodnotit?“
„Po ekonomické stránce zatím ne, poněvadž nebezpečný odpad postupně odvážíme do firmy SITA ve Valašském Meziříčí a
dosud neproběhla v plném rozsahu fakturace z jejich strany. Takže někdy příště. Ale
obecně. Systém, kterým se již tři roky sběr
těchto komodit provádí, se jednoznačně
osvědčil. Tím, že se sběr uskutečňuje na
dvoře bytového podniku, je umožněno
našim pracovníkům ihned průběžně odpad
třídit a postupně odvážet. Zamezí se tak
rovněž nepořádku, který ve městě byl, když
občané odkládali odpad na šesti místech
po celém městě. Jen pro představu, při
tomto jarním sběru bylo na skládky odvezeno 12 tun velkoobjemového odpadu. Do
tohoto množství samozřejmě není započítán nebezpečný odpad (baterie, krytinové
lepenky, oleje apod.) a elektroodpad. Občané jistě vědí, že od loňského roku platí nový
zákon právě o elektroodpadech. Jde o to, že
ledničky, pračky, televizory, počítače apod.
již můžeme do sběrných firem odevzdávat
zdarma. Ale pozor. Všechny tyto spotřebiče, i když jsou již nefunkční, je nutno odevzdat celé, tedy fyzicky neporušené. A to je
mnohdy hlavně u ledniček tady v Karolince
problém.“

„Bude se v tomto systému sběru odpadu, jak jste jej teď popsal, pokračovat
i v příštích letech?“
„Ne, protože koncepce města je v tomto případě jiná. Má snahu vyjít co nejvíce
vstříc občanům. Již v letošním roce jsme
chtěli vybudovat Sběrné středisko odpadů
(obecně nazývané sběrný dvůr), kam by lidé
mohli odevzdávat tyto odpady průběžně
v průběhu celého roku. Vybudováni takovéhoto střediska vyžaduje splnění mnoha
hygienických a ekologických požadavků.
Podařilo se zpracovat takový projekt, který
tomuto všemu vyhovuje. Protože technologické vybavení sběrného dvora je velice
nákladné, zaslali jsme projekt se žádostí
o dotaci na Ministerstvo životního prostředí. Naše žádost o státní dotaci ve výši
1,7 milionu Kč však nebyla v prvním kole
kladně vyřízena. Pokusíme se tedy využít
dalších možností k pokrytí finančních nákladů na tuto akci. Bez toho, aby byly zabezpečeny finance, není možno dopracovat
realizační projekt, získat stavební povolení
a akci zrealizovat.“
„Na závěr našeho rozhovoru, co chystáte
v nebližší době?“
„Mimo to, že právě provádíme i za pomoci
brigádníků úklid města po zimě, zahajujeme sečení a sběr trávy na plochách, patřících městu, dále probíhá osazování záhonů
a přenosných prostředků pro květinovou
výzdobu, úprava dřevin po celém městě
dle návrhů zahradního architekta atd. Tomu
předcházela příprava techniky, zakoupení
nových zařízení jako je motorová pila a
plotořez. Dokonce května bychom chtěli
zahájit sérii úprav na zdroji pitné vody na
Horebečví, jako je oprava oplocení ochranného pásma, propojení studní, abychom
se připravili na případné období sucha,
v plánu je i oprava fasády na budově čerpací stanice. Dále se materiálově připravujeme na generální opravu lávky přes řeku
Bečvu u Domova důchodců ve Bzovém“
„Pane řediteli, děkuji Vám za rozhovor a
někdy příště zase nashledanou.“

PRODÁM OBJEKT BÝVALÉ PRODEJNY ZELENINY V KAROLINCE
ZA HASIČSKÝM DOMEM.
INFORMACE NA TEL. 603330152
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Úspěšný rok umělecké školy
Stejně jako v uplynulých letech byla i ve školním roce 2005/2006
činnost Základní umělecké školy v Karolince velmi bohatá a
pestrá.
V měsíci září jsme se spoluúčastnili akce Kdo si hraje, nezlobí, v říjnu
jsme pak byli pozváni jako účinkující na galakoncert při příležitosti
110. výročí založení ZUŠ Vsetín, Koncertu se zúčastnily vybrané školy z celé republiky a zasloužený úspěch sklidil absolvent naší umělecké školy Miroslav Orság.
Následovala řada koncertů, výchovných koncertů pro základní
i mateřskou školu, martinská procházka se světýlky, pravidelné
adventní a vánoční koncerty, vánoční spirála s literárně dramatickým oborem, loutkové pohádky, živý betlém, vystoupení tanečního oboru a výstavy oboru výtvarného. Uskutečnily se také dva koncerty nejmladších žáčků naší školy a při této příležitosti vystavovali
své výtvarné práce i malí žáčci výtvarníci Proběhly také koncerty
mladých umělců a zábavné odpoledne se soutěžemi a hrami pro
malé děti.

Interiér autobusové zastávky na rozcestí Kobylská, kterou vymalovaly
děti při akci Kdo si hraje nezlobí

v Ústí nad Orlicí. Účinkoval také na celé řadě benefičních koncertů.
Ve výtvarném oboru složili dva žáci ze třídy učitele Františka Papeže
přijímací zkoušky na Umělecko průmyslovou školu do Uherského
Hradiště, kde budou od září studovat. Dvě žákyně se připravují na
přijímací zkoušky na pedagogické fakulty.

V březnu naše škola pořádala krajskou soutěž v sólovém a komorním zpěvu, kde se umístily na pěkných místech i žákyně naší školy.
Uspořádali jsme i II. ročník pěvecké soutěže Karolinka hledá Superstar. Pěvecké oddělení připravilo na konec května ještě muzikál pro

Již druhým rokem v naší škole funguje oddělení bicích nástrojů, které vede učitel Jiří Nedavaška a který pravidelně pořádá bubenické
dílny a to i pro veřejnost.
Rádi bychom vás ještě pozvali na několik akcí, které nás do konce
školního roku čekají:
Pátek 2. června v 18,00 hod. - velké vystoupení všech žáků
tanečního oboru ve valašském divadle v Karolínce.
Sobota 10. června - zveme všechny děti na pohádkový les, start je
u Raťkovského šenku průběžně od 14,30 do 16,00 hod. V případě
nepříznivého počasí by se tato akce uskutečnila o týden později
17. června ve stejném čase.
Úterý 13. června v 17,00 hod. - závěrečné vystoupení literárně
dramatického oboru v sále ZUŠ.

Momentka ze školní akademie konané letos v lednu

děti s názvem Popelka. Dětský pěvecký sbor obsadil třetí místo na
soutěži Chrám i tvrz ve Vsetíně a devátého června se chystá do Olomouce na Svátky písní.

Pátek 16. června v 17,00 hod. – absolventský koncert žáků
hudebního oboru a při této příležitosti budou vystaveny
i absolventské práce žáků výtvarného oboru.

I ostatní naši žáci se zúčastnili celé řady soutěží – hudebních, výtvarných, literárních, recitačních a na krajské úrovni získali dvě první,
několik druhých a několik třetích míst. Jan Maceček složil na prvním
místě přijímací zkoušky na konzervatoř do Brna a úspěšně reprezentoval naši školu na mezinárodní houslové soutěži Josefa Muziky
v Nové Pace a na mezinárodní houslové soutěži Jaroslava Kociana

Chtěla bych poděkovat všem učitelům ZUŠ za jejich obětavou
celoroční práci a těšíme se na naše žáky v novém školním roce
2006/2007.
(M. Havlová)
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Střípky
z městské
knihovny

257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a
informačních služeb, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či
jejich podpora. Z grantu MK ČR knihovna
získala nový multimediální počítač s barevnou laserovou tiskárnou, čímž došlo ke
zkvalitnění služeb čtenářům.

V loňském roce knihovna evidovala
téměř čtyři sta čtenářů, jak už z řad dětí,
tak také dospělých. V tomto období
knihovnu navštívilo přes 4165 návštěvníků, kteří si vypůjčili celkem 23010 knih
a časopisů. Byly zakoupeny 234 svazky
nových knih, tím se celkový stav knihovního fondu navýšil na počet 14174 svazky. Kromě knih mají čtenáři k dispozici
také dvanáct druhů časopisů a několik
dalších získává knihovna formou darů.

Městská knihovna Karolinka sdílí svá data
v souborném katalogu veřejných knihoven
okresu Vsetín (knihovna se podílí na tvorbě
záznamů a budování souborného katalogu). Získáním programu Client Z 39.50 se
tato činnost zkvalitnila a urychlilo se zpracování dat. Probíhá retrokonverze knihovního fondu a od příštího roku by mohl být
spuštěn automatizovaný výpůjční protokol.

Již několik let Ministerstvo kultury v Praze
vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí
dotací pro knihovny evidované dle zákona

tradiční spolupráce se základní školou, kdy
děti v rámci výuky českého jazyka a literatury navštěvují literární besedy. Velice zajímavá je práce s předškolními dětmi, které
navštěvují mateřskou školu. Pro ně knihovna každoročně připravuje cyklus literární
a estetické výchovy. Děti se přijatelnou
formou odpovídající jejich věku seznamují
s funkcí knihovny. Dovídají se, jak vzniká
kniha, seznamují se s jednotlivými literárními žánry, se jmény ilustrátorů apod.

V knihovně má veřejnost k dispozici dvě
přístupová místa k internetu.

V rámci Týdne veřejných knihoven proběhlo
tzv. malování v knihovně, kdy děti ze školní
družiny v rámci oslav Večerníčkových narozenin malovaly svoji oblíbenou postavičku.
Před několika lety knihovna začala pořádat
také večerní akce pro dospělé. V loňském
roce se uskutečnilo celkem sedm besed.
Byly to většinou cestopisné besedy, ale
také přednášky s přírodní a zdravotní tematikou.

V oblasti kulturně výchovné činnosti je již

(D. Bártková)

Ze života mateřské školy
V letošním školním roce bylo do mateřské školy přijato celkem čtyřicet čtyři
dětí. Předškolní vzdělávání dětí se uskutečňuje podle vzdělávacího programu
školy, nazvaného Hrajeme si celý rok,
který je zaměřen na poznávání čtyř ročních období, jeho změn a života kolem
nás.
Kromě úkolů, které se plní v rámci školního
vzdělávacího programu, probíhá na škole
mnoho akcí, souvisejících s naplňováním
záměrů školy. Uskutečnila se celá řada
exkurzí a návštěv do jednotlivých subjektů ve městě (např. do sklárny Charlotta,
obchodů, základní školy, základní umělecké školy, moštárny a jiných). Velmi úspěšný
byl karneval v mateřské škole a zimní výlet
do Velkých Karlovic, spojený s poznáváním
lyžařského střediska a zimními radovánkami dětí. Téměř každý měsíc shlédnou naše
děti přímo v mateřské škole divadelní představení nabízené různými subjekty, zabývajícími se výchovou a zábavou pro děti.

V měsíci květnu jsme pak uskutečnili besídku pro děti a přátelé školy, vystoupení dětí
se velmi líbilo a potěšilo všechny přítomné.
V nejbližší době nás čeká návštěva podzemního tunelu na vodním díle Stanovnice
a školní výlet do Velkých Karlovic, spojený
s návštěvou koňských dostihových stájí
a kovárny, kde děti mohou poznat práci
kováře.
Děti naší mateřské školy jsou velmi šikovné
a zvídavé, naučily se žít v kolektivu svých
vrstevníků, osvojily si řadu nových poznatků, zkušeností, vědomostí, návyků a myslíme si, že jsou dobře připraveny na vstup do
základní školy.
Devátého května letošního roku se konal
zápis dětí do školy pro následující školní
rok. Žádost k předškolnímu vzdělávání
nepodali převážně rodiče dětí, které jsou
v posledním roce před zahájením školní
docházky. Přijato bylo 13 dětí, zařazeny
jsou i děti mladší 4 let.
V období prázdnin bude provoz mateřské
školy omezen a přerušen pro nízký počet

přihlášených dětí. Týká se to období od
17. 7. – 31. 8. 2006.
Mateřská škola je příspěvkovou organizací města, má právní subjektivitu a řídí
se platnými zákony a vyhláškami. Měsíční
výši úplaty za předškolní vzdělávání stanoví ředitelka školy na období školního
roku (na základě vyhlášky o předškolním
vzdělávání č.43/2006 Sb.). Tato úplata činí
200,- korun a zůstane ve stejné výši i v následujícím školním roce. Pouze zákonní zástupci dětí, pobírající rodičovský příspěvek platí
135,- korun měsíčně a jejich děti jsou přijaty na čtyři hodiny denně, a to na dobu od
8 do 12 hodin. Od úplaty jsou osvobozeni
zákonní zástupci dětí, které jsou v posledním roce před zahájením školní docházky.
Vedení mateřské školy věří, že s prací kolektivu zaměstnanců školy jsou spokojeni
i rodiče dětí, neboť při společném setkání
v mateřské škole se neobjevily žádné připomínky k jejich práci.
(L. Bambuchová)

inzerce

O Z N A M U J E M E

VZP ČR - Územní pracoviště
Vsetín
Smetanova 814
755 01 Vsetín
+420 571 482 111

všem našim pojištěncům, že mohou každou středu využít
služeb naší úřadovny, kterou jsme pro Vás zřídili
v 1. patře Městského úřadu v Karolince.
Na úřadovně vyřídíme běžné záležitosti, týkající
se výběru pojistného, podávání dokladů, apod.
ÚŘEDNÍ HODINY:
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Rozvojová studie sportovního centra Karolinka
Od října 2005 město Karolinka s partnerskou obcí Papradno realizuje projekt „Rozvojová studie sportovního centra Karolinka“, na který získala dotaci ve výši 80%
z iniciativy Interreg IIIA Česko – Slovensko.
Komplexní projekt navrhuje vhodné využití
intravilánu obce ke sportovním, turistickým
a relaxačním účelům a tím zvýšit využití
turistického a cestovního ruchu v Karolince.
V rámci projektu se zpracovala urbanisticko-architektonická rozvojová studie a studie proveditelnosti.

Součástí rozvojové studie je zpracováno
architektonické řešení využití území ve
středu obce (v oblasti stávajícícho fotbalového hřiště) vedoucí podél řeky Bečvy. Další část projektu tvoří studie proveditelnosti,
která hodnotí navrhovaný záměr po technické, finanční a ekonomické stránce.
Architektonická studie navrhuje vybudovat
komplexní produkt cestovního ruchu, který
bude obsahovat hotel s restaurací, wellness
centrum, vnitřní a venkovní bazén, rekonstrukci fotbalového stadionu, víceúčelové
sportovní haly, venkovní sportoviště, cyklokemp, nafukovací halu s tenisovými kurty,
dětský koutek, a další nezbytnou podpo-

rující infrastrukturu parkoviště, lávky přes
řeku Bečvu, cyklostezku apod.
Projekt bude zakončen v květnu 2006 kdy
bude předán zpracovatelem.
Rozvojová studie je zpracována do ucelených celků (etap), které budou následně
usilovat o veřejnou podporu z programů
Evropské unie, státního rozpočtu ČR, ale
také zdrojů soukromých investorů.
Město Karolinka se tímto dalším projektem
otevírá rozvoji cestovního ruchu a přílivu
investic do oblasti s možností celoročního
vyžití a půvabné krajiny Valašska.

OZNÁMENÍ
o předání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa s výměrou do 50 ha
Městský úřad Vsetín – úřad obce s rozšířenou působností (zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a
stanovení obcí s rozšířenou působností), jako orgán státní správy lesů, příslušný podle § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění,

Oznamuje
Vlastníkům lesů s výměrou lesů do 50 ha, místo a lhůtu, kde obdrží lesní hospodářskou osnovu (LHO) týkající se jejich lesů.
Místo předání LHO:
Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí,
Svárov 1080
Lhůta (termín předání):
Červen 2006, úřední dny – pondělí a středa
8.00 – 11.00 hodin a 13.00 – 16.00 hodin.
Toto oznámení platí pro vlastníky lesů, jejichž lesy se nachází na katastrálních územích Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka, Velké
Karlovice, Malé Karlovice a části k. ú. Huslenky (lok. Černé).
Každý vlastník lesa obdrží LHO týkající se jeho lesa od orgánu státní správy bezplatně (§ 25 odst. 4 lesního zákona). Při předávání a
přebírání LHO vlastníci lesa nebo jejich zástupci předloží průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4 zákona 500/2004 Sb., správní řád).
Pokud LHO nemůže vlastník lesa převzít osobně a má zájem o její převzetí, může za něj LHO převzít jeho zástupce. Zmocnění k zastupování musí být prokázáno písemnou plnou mocí. V případech spoluvlastnictví k lesům se postupuje podle příslušných ustanovení
občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění).
Pro snazší vyhledávání lesních majetků jednotlivých vlastníků je vhodné k převzetí LHO přinést listy vlastnictví, na kterých jsou lesní
pozemky zapsány, popř. znát čísla těchto listů vlastnictví.
Lesní hospodářské osnovy (LHO) se zpracovávají pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických
osob, pokud pro ně není zpracováván lesní hospodářský plán. LHO jsou určeny zejména pro výkon státní správy a pro zjištění stavu
lesa vlastníků lesů do výměry 50 ha. LHO mají platnost 10 let – zde od 1. 1. 2006 do 31. 12. 5015. Jednotliví vlastníci lesa mohou části
LHO týkajících se jejich lesů převzít u orgánu státní správy lesů bezplatně a využít ji při svém hospodaření v lese.
Pro vlastníky lesů o výměře větší než 3 ha, kteří mají zájem využít osnovu pro hospodaření v lese a protokolem o převzetí ji převezmou,
se stává závaznou celková výše těžeb, která je nepřekročitelná a podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostů. Pro
vlastníky lesů o výměře do 3 ha, kteří mají zájem využít osnovu pro hospodaření v lese a protokolem o převzetí ji převezmou, se stává
závaznou celková výše těžeb, která je nepřekročitelná.
Převzetí LHO není pro vlastníky lesa povinností. Hospodaření v lesích je vlastník lesa povinen zajišťovat v součinnosti s odborným
lesním hospodářem. Odborný lesní hospodář zabezpečuje vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v lese podle lesního zákona
a právních předpisů vydaných k jeho provedení
Ing. Jiří Trezner
vedoucí odboru životního prostředí
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Z černobílých
políček
Také šachisté z Karolinky se mohou pochlubit ve svém stručném ohlédnutí za minulým obdobím velice pěknými výsledky.
V sezoně 2005/2006 hrálo družstvo A v regionálním přeboru Vsetín
1 a po velmi dobrém výkonu skončilo celkově na třetím místě, z celkového počtu dvanácti účastníků.
Družstvo B rovněž v regionálním přeboru Vsetín 2 skončilo na
sedmém místě z devíti družstev. Do tohoto družstva již byli zařazeni také tři nejlepší žáci ze šachového kroužku při Základní škole
v Karolínce a to Josef Orság, Pavel Valigura a Štěpán Morávek. Tito
mladíci hráli většinu utkání proti dospělým soupeřům a dosáhli
následujících výsledků: Orság jeden bod ze čtyř utkání, Valigura
jeden a půl bodu z pěti utkání a Morávek dva body ze čtyř utkání.
V příští sezoně pak bude vytvořeno žákovské družstvo, které bude
hrát v soutěži RP 2 Vsetín.

Bílý táhne a dá třetím tahem mat

Na apríla 2006 uspořádal šachový oddíl společně se Základní školou Karolinka v pořadí už druhý ročník velikonočního turnaje mládeže za účasti čtyřiačtyřiceti hráčů ve třech věkových kategoriích.
V kategorii A, což jsou žáci osmých a devátých tříd obsadili mezi
třináctkou účastníků Josef Orság čtvrté, Tomáš Kopec deváté a
Renata Valigurová dvanácté místo. V kategorii B (žáci šestých a sedmých tříd) se v sedmnáctce účastníků umístil Pavel. Valigura čtvrtý
a Štěpán Morávek pátý. Nejmladší kategorii, což jsou žáci z prvních
až pátých tříd obsadil pěkné šesté místo Jakub Pekař mezi čtrnácti
účastníky. V každé kategorii obdrželi hráči skleněné číše a všichni
účastníci dostali upomínkový dárek. Šachový oddíl tímto ještě jednou děkuje sklárnám v Karolince, které věnovaly tyto ceny.

Při místní základní škole pracuje již tři roky šachový kroužek, který
má již velmi dobré výsledky v žákovských soutěžích. Kroužek vedou
Vladislav Bambušek a Rudolf Valo.
Osmého října 2005 uspořádal šachový oddíl Karolinka ve
spolupráci se základní školou turnaj čtyřčlenných družstev. Výsledné pořadí turnaje bylo následující: 1.Vsetín,
2. ZŠ Trávníky, 3. Karolinka A, 4. Bystřička, 5. Vidče, 6. Rožnov
pod Radhoštěm, 7. Karolinka B (toto družstvo tvořily dvě dívky
z Karolinky a dvě ze Zašové) 8. Zašová.

Za zmínku také jistě stojí, že naši žáci se neztratili ani při účasti na
Grand Prix Zlínského kraje. V kategorii chlapců H 12 v devětadvacetičlenném startovním poli obsadil dvacáté místo Štěpán Morávek a
sedmadvacáté pak Lukáš Dorotík.

Šestého ledna 2006 proběhl přebor škol čtyřčlenných družstev, když
v kategorii šestých až devátých tříd obsadila Karolinka druhé místo
a kvalifikovala se do krajského přeboru. Tam obsadila místo šesté
z celkových osmi družstev. Nad šachovnicemi zasedli Filip Havliš, a
již výše zmiňované trio Orság, Valigura a Morávek.

Vedení šachového oddílu doufá, že v příštím školním roce budou
žáci pokračovat v dobrých výsledcích a šachový kroužek se rozšíří
o další členy.
(V. Bambušek)

Stručně

HELENA GLASS

ze stolního tenisu

prodejna skla

Mezi velmi aktivní sportovní odvětví patří v Karolínce stolní
tenisté. Celkem je v místním oddílu registrováno dvaadvacet
členů, a chvályhodné je, že polovinu z nich tvoří mládež.

PO – PÁ 9 – 17 hod
SO 9 – 13 hod

V soutěžích mužů mají tenisté zastoupení v krajské soutěži, kde
naše město reprezentuje A mužstvo ve složení Tomáš Janík, Josef
Labuda, Miroslav Zgabaj ml., Jiří Malina a Miroslav Zgabaj st. Za tým
B družstva pravidelně nastupují v bojích okresního přeboru Vojtěch
Václavík, Rostislav Kocurek, Radek Kocurek, David Gábera a Robert
Václavík.

NABÍZÍME DÁRKOVÉ SKLO
NA ZAKÁZKU VYRÁBÍME SVATEBNÍ ČÍŠE,
inzerce

Velkými nadějemi karolinského stolního tenisu jsou mladíci Radek
Holiš, Miroslav Mynarčík, Jiří Malina ml. a Štěpán Morávek, kteří
pravidelně hrají okresní bodovací turnaje. Sportovní oddíl stolního tenisu by chtěl tímto poděkovat Městskému úřadu v Karolince
a vedení závodu Crystalex a. s. za podporu tohoto sportu v našem
městě.
(J. Malina)
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Problémy mladých

Aktivity místních

fotbalistů

rybářů

Fotbalový klub FC Velké Karlovice a
Karolinka se v současné době stará
o šest mládežnických mužstev, ve kterých působí na osmdesát mladých
zájemců o kopanou ve věku od sedmi do
devatenácti let.

Místní skupina č. 1 Karolinka Českého
rybářského svazu oslavila v loňském
roce 20 let. Její hlavní aktivitou je revír
BV4A zvaný též Balaton.

O tuto početnou skupinu mladých sportovců se starají trenéři Davídek, Heger, Králík,
Ondřejka, Škrobák a Vrážel .
Malý počet trenérů je jeden ze zásadních
problémů místního fotbalového klubu. Jedná se především o práci s nejmenšími dětmi, kdy se hlásí i zájemci z řad předškoláků,
které však oddíl nemůže uspokojit. Snaha
o získání trenérů z řad rodičů se zatím nedaří, což je škoda především pro ty nejmenší
adepty.
Dalším velkým problémem je nedostatek
tréninkových ploch a vůbec možnost tréninku především v zimním období, což se
o to palčivěji projevilo především v letošní
extrémní zimě. Již dříve neúnosný stav, co
se týče možnosti využití školní tělocvičny,
se letos ještě více zhoršil, když na úkor mládeže využívaly již tak maximálně vytíženou
tělocvičnu různé zájmové skupiny z řad
dospělých. To potvrzuje, že současný stav
sportovišť v našem městě není vzhledem
k zájmu o sport jako takový příliš optimální.
Například dorost by bez úzké spolupráce
s Novým Hrozenkovem, kde přes zimu
využívá tělocvičnu a v létě fotbalové hřiště,
musel svůj tréninkový proces značně omezit. Také příprava ostatních mládežnických
mužstev byla v zimním období velmi omezena. Proto karolinští fotbalisté doufají, že
občané města maximálně podpoří připravovaný komplexní projekt nových sportovišť.
(J. Vrážel)

Karolinští hasiči
soutěžili.

V souvislosti s tímto jezerem je hlavní náplní práce našich rybářů pravidelně doplňovaná obsádka kapra, štiky, candáta i jiných
ryb. Dále pak členové skupiny vykonávají
rybářské právo na Vsetínské Bečvě, jezeru ve Velkých Karlovicích a také množství
jiných revírů.
Na již zmiňovaném Balatonu probíhají každoročně oblíbené rybářské závody.
Letos se uskuteční 19. září pro dospělé a
o dva dny dříve pro děti do patnácti let.
Samozřejmostí se v jejich průběhu stal prodej guláše, kapřích řízků, makrel a jiného
stylového pohoštění. Zároveň také proběhne bohatá tombola, jak se již stalo tradicí,
především s živými rybami.
Naši členové mají samozřejmě i povinnosti.
Provádí sazení pstružího plůdku do chovných potoků, kde rovněž opravují splávky.
Brigádnickou činností, která je povinná,
zajišťují chod celé místní skupiny, což obsahuje velký rozsah prací.
Výbor místní skupiny je sedmičlenný, v čele
s předsedou a hospodářem. Tento výbor
sdružuje všechny obce od Vsetína po Velké
Karlovice.
Mimo jiné aktivity je v Karolince pravidelně
pořádán rybářský kurz pro děti do patnácti
let, který vede ing. Vojtěch Václavík. Zde se
naši mladí naučí základním dovednostem
i rybářskému řádu.

(V. Skalka)

Pěkných úspěchů dosáhla v uplynulém
období hasičská družstva mužů a žen
z Karolinky při soutěžích v rámci okresu. Především je nutno ocenit suverénní
postup obou týmů z prvních míst obvodového kola v Ratiboři, které se konalo
v sobotu 20. května.
Úspěchu naše týmy dosáhly v konkurenci
deseti mužských a šesti ženských družstev, když se soutěžilo v běhu na 100 metrů překážek a požárním útoku. Tato vítězství poslala naše hasiče do okresního kola
požárního sportu, které se bude konat
17. června na sportovním stadionu Na
Ohradě ve Vsetíně.
Hasičští dorostenci a dorostenky se v neděli
21. května zúčastnili okresního kola družstev a jednotlivců ve Zlíně. Soutěžilo se ve
štafetách na 4 x 100 metrů přes překážky,
testu požární ochrany, běhu na 100 metrů
překážek a požárním útoku. Naši dorostenci obsadili druhé místo, které je bohužel
nepostupové a právem se mohli zlobit na
rozhodčí, neboť při požárním útoku byli
vyřazení velmi diskutabilní diskvalifikací.
Právě při této disciplíně totiž dosáhli času,
který se může směle rovnat i špičce mezi
muži a byli po právu odměněni velkým
aplausem diváků.
Zklamání ze soutěže družstev si mladí karolinští hasiči nahradili úspěchem v závodě
jednotlivců. Obsadili všechna tři postupová místa v závodě dorostenců a překrásné
druhé a rovněž postupové místo v závodě
dorostenek. Mohou tak bojovat v kole krajském o další postup a to už by bylo na přebor republiky. Věříme, že i tam budou velmi
dobře reprezentovat naše město a budeme
jim držet palce.
(V. Gášek)

Prodám
byt 3 + 1
v Karolince,
in z e r ce

cena dohodou.
Informace na tel.:

604 432 571
Mladí karolinští hasiči vyrážejí do požárního
útoku při okresní soutěži ve Zlíně
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Hasičský městský sbor KAROLINKA
Vás srdečně zve na 44. ročník
hasičské soutěže mužů a žen

O PUTOVNÍ POHÁR
MĚSTA KAROLINKY
Datum konání : sobota 15.7.2006
Místo konání : Karolinka - sportovní areál místní základní školy
Časový rozvrh : 13.00 - 13.30 hod. prezentace

13.45 hod. instruktáž velitelů
14.00 hod. zahájení soutěže
Startovné : 100,- Kč

HLAVNÍ CENA 5 000,- korun
za 1. místo v mužské kategorii. Dalším družstvům v pořadí budou uděleny
finanční odměny a hodnotné věcné ceny.

Hasičský městský sbor KAROLINKA
Vás zároveň srdečně zve na hasičskou soutěž

O PUTOVNÍ POHÁR MLÁDEŽE
Datum konání : sobota 15.7.2006
Místo konání : Karolinka – sportovní areál místní základní školy
Časový rozvrh : 8.00 – 8.40 hod. prezentace

8.45 hod. instruktáž vedoucích
9.00 hod. zahájení soutěže
Startovné : 50,- Kč
Všem družstvům budou uděleny hodnotné ceny
dle umístění v soutěži.
Startovní čísla budou přidělována dle pořadí příjezdu.
Soutěže se konají za každého počasí.
Informace:
tel.: 571 450 222, mobil: 603 182 734, e-mail: hasici.karolinka@centrum.cz.
V místě soutěží bude zajištěno bohaté občerstvení, ve městě Karolinka bude
v uvedeném termínu probíhat každoroční tradiční pouť s mnoha atrakcemi.
Josef Matyščák
velitel JSDH
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Vlastislav Valíček
starosta SDH
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Sokolové
stále aktivní
Následující řádky předkládají našim čtenářům krátkou bilanci činnosti tělovýchovné jednoty Sokol Karolinka za loňský rok. Určitě toho nebylo málo, co se
v jejich oddílech v roce 2005 odehrálo.
Jednota měla v uplynulém roce celkem
80 členů. Tento počet tvoří tři volejbalisti,
dva vzpěrači, třiačtyřicet především cvičenek aerobiku a dvaatřicet členů by se
dalo zařadit do kategorie všestrannost.
Z hlediska věkových kategorií má oddíl dvacet dospělých nad osmnáct let (z toho dvě
seniorky) a šedesát žákyň, žáků, dorostenek
a dorostenců. V průběhu roku se konalo
šest výborových schůzí, kde se řešily otázky provozu budovy, zajištění potřebných
oprav a konání plánovaných akcí.
A teď trochu podrobněji k jednotlivým
oddílům – nejprve volejbal: Sokolští
volejbalisté z Karolinky se ve dnech 24. až
26. června zúčastnili mezinárodního turnaje v německém Welcowě. Celkem zde
soutěžilo osm družstev a naši hráči se stali
zaslouženými vítězi. V sobotu 20. srpna se
na antukových kurtech naší TJ Sokol uskutečnil další ročník volejbalového turnaje
Memoriál Oldřicha Křivého. Soutěžilo se
ve dvou kategoriích, kterých se zúčastnilo
osm družstev mužů a čtyři družstva žen.
Velmi agilní byl v loňském roce oddíl
aerobiku: Jednoznačně největší akcí byl
čtvrtý ročník Aerobik maratonu, který se

konal v sobotu 3. prosince v divadelním
sále města. První prosincovou sobotu si
do Karolinky přijelo zacvičit celkem devětasedmdesát milovníků aerobiku nejrůznějších věkových kategorií. Celý sportovní
den byl rozdělen do 3 bloků – miniaerobik
pro děti do 9 let, junioraerobik 10-13 let a
hlavní kategorie. Přestože je tento sport
spíše doménou něžného pohlaví, objevili
se překvapivě na parketu divadelního sálu
i dva muži. I když se jednalo svým způsobem
o soutěž, některé cvičenky si prostě přišly
jen tak protáhnout tělo v rytmu hudby.
V soutěžní části se i tentokrát sešla velice
silná konkurence, a proto porota neměla
vůbec jednoduchý výběr. V kategorii mini
se sešlo šestnáct děvčat a porota vyhodnotila pět nejlepších, stejně jako v následující
kategorii junior, kde se zúčastnilo jedenadvacet závodnic. V hlavní kategorii dospělých pak soutěžilo dvacet sedm závodnic.
Cvičilo se ve čtyřech padesátiminutových
blocích s krátkými přestávkami. Stejně jako
dětem i dospělým předcvičovali zkušení
cvičitelé. Nutno podotknout, že všichni
soutěžící předvedli velmi dobrý výkon.
Děvčata z oddílu aerobiku si také nacvičila
krátkou skladbu, se kterou vystoupila na
Valašském záření na podzim na Vsetíně,
na Maraton aerobiku, dětském dni a jiných
akcích.
Dalším velmi aktivním oddílem TJ sokol
je vzpírání: Tady si především velmi dobře
vede Jiří Orság, který opět vyhrál mistra České republiky juniorů v nadhozu a trhu. Celé
družstvo má 2 členy a pravidelně se účastní
vzpěračských soutěží. Oddíl se zúčastnil
také mistrovství Evropy v Itálii, největšího
úspěchu pak dosáhl na mistrovství Čes-

Oku lahodící pohled na jednu z účastnic
Aerobik maratonu

ké republiky mužů, kde Jiří Orság dosáhl
v kategorii do 105 kg na první místo.
Na závěr stručný plán hlavních akcí na
letošní rok:
5. června - Vědomostní soutěž a smažení
vajec
19. srpna - Turnaj ve volejbale
28. října - Maratón aerobik
(D. Tylčerová)

NOVÁ SLUŽBA
LÉKÁRNY V KAROLINCE

PharmDr. Hana Ptáčková

Lékárna v Karolince oznamuje občanům
města, že zavádí novou službu, a to sběr brýlí a
zajištění jejich oprav.

tel./fax: 571 412 089
mobil: 732 925 478
e-mail: hana.ptackova@lekarnice.info
Vsetínská 71, 756 05 Karolinka

LÉKÁRNA

inzerce

Karolinský zpravodaj
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