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Vážení občané, dovolte mi, abych na 
konci svého volebního období ve zkrat-
ce zhodnotil působení městského zastu-
pitelstva v tomto volebním období. Tady 
je stručná bilance toho, co se nám dle 
mého názoru povedlo.

Oblast zdravotnictví 
Snažili jsme se udržet relativně dobrou úroveň 
zdravotní péče v Karolince. Opravy či rekon-
strukce se ve  zdravotním středisku dočkala 
chodba, schodiště a tři lékařské ordinace. 
Podařilo se nám obnovit a dosud udržet pro-
voz lékárny, rozšířit ordinační hodiny dětské 
lékařky a nově vznikla hojně využívaná reha-
bilitační služba společnosti Remyos.

Oblast školství
V průběhu tohoto volebního období se 
podařilo získat městu Karolinka objekt mateř-
ské školy od firmy Crystalex a. s. Tento objekt 
se postupně rekonstruuje. Provedli jsme cel-
kovou opravu střechy, plynofikaci kotelny, 
úpravu a rozšíření venkovního areálu, a různé 

provozních opravy v budově. V základní ško-
le jsme pak zrekonstruovali sociální zařízení 
a školní jídelnu, rozšířili vybavení zdejších 
učeben i učeben základní umělecké školy a 
doplnili jsme vybavení sálu základní umělec-
ké školy. Připravujeme projekt výměny oken 
a zateplení budovy, který je naplánován pro 
příští volební období.

Investice a rekonstrukce města  
Městu Karolinka se podařilo získat finanční 
prostředky na řadu investičních akcí. Jmeno-
val bych zejména vybudování nových a rekon-
strukce stávajících chodníků na Horebečví 
a v dolní části Karolinky podél hlavní silnice.  
V roce 2004 se povedlo zastřešit budovu 
sportovního areálu a v současné době vzni-
ká v horním patře místnost pro  oddíl stolní-
ho tenisu a buduje se nové plynové topení. 
Zahájili jsme práce na opravách veřejného 
osvětlení, které probíhají postupně každým 
rokem. Nemalé prostředky jsme investovali 
také do postupné obnovy zeleně po celém 
městě, včetně hřbitova. Ve spodní časti hřbi-

tova se navíc vybudovaly nové chodníky. 
V rámci možností obecního rozpočtu se 
podařilo opravit každým rokem část míst-
ních komunikací po zátěži ze zimní údržby. 
Za velký úspěch považuji schválení projektu 
a tím získání finančních prostředků na rekon-
strukci lyžařského vleku (Ski areál Karolinka), 
kde jsme již v loňském roce zahájili práce na 
převzetí a jeho rekonstrukci. V letošním roce 
se podařilo získat mimořádné státní dotace a 
mohli jsme tak zahájit práce na první etapě 
rekonstrukce panelového sídliště Na Oboře. 
V příštím roce by se mělo pokračovat v síd-
lišti na Nábřežní ulici. Vedle toho se podařilo 
zahájit další investiční projekt na rekonstrukci 
budovy městského úřadu. V neposlední řadě 
bych rád zmínil značné investiční prostřed-
ky do obnovy strojového parku Městského 
bytového podniku Karolinka.

Oblast kultury
Co se týká kulturního vyžití ve městě Karolin-
ka, podařilo se nám uspořádat již čtvrtý roč-
ník oblíbené akce pro děti Kdo si hraje nezlo-
bí a troufám si říct, že jsme vytvořili tradici, 
která bude pokračovat i v budoucnu. Přes 
útlum sklářské výroby v Karolince se podaři-
lo  zachovat tradici sklářského jarmarku, který 
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Roztančený pár ze vsetínské Jasénky na letošním sklářském jarmarku

Čilý stavební ruch vládne v těchto dnech při regeneraci sídliště Na Oboře
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pořádá město ve spolupráci s firmou Crysta-
lex a.s. Na městském úřadě proběhlo nespo-
čet výstav umělecký děl, podpořili jsme nově 
vzniklé Valašské národní divadlo a důstojně 
oslavili stoletou tradici divadelnictví v Karo-
lince. Nově jsme také uvedli vánoční jarmark 
se živým betlémem a bohatým programem. 
Podíleli jsme se na také většině akcí v Karolin-
ce pořádané místními zájmovými spolky.

Samospráva a státní správa
14. 4. 2005 jsme měli čest jako první uvítat 
hejtmana Zlínského kraje pana Libora Luká-
še se svým týmem na území města Karolin-
ka na tzv. hejtmanském dnu. V roce 2003 
jsme navázali spolupráci s družební obcí 
Papradno, které se úspěšné rozvíjí. Díky této 
spolupráci jsme získali příležitost čerpat pro-
středky z Evropské unie prostřednictvím pro-
gramu INTERREG tzv. přeshraniční spolupráce.  
V budově městského úřadu proběhla rekon-
strukce počítačové sítě a vytvořily se nové 
internetové stránky města. V letošním roce 
chceme zřídit informační centrum Karolin-
ka, které našemu městu chybělo pro rozvoj 
cestovního ruchu. I přes snahu se bohužel 
nepodařilo obnovit činnost živnostenského 
úřadu.

Městský bytový podnik
Městský bytový podnik Karolinka se svojí čin-
ností aktivně podílel na zlepšení životního 
prostředí ve městě a zkvalitňování servisu pro 
občany v oblastech bydlení, vytápění domác-
ností, zásobování vodou, údržbě komunikací 
a městské zeleně, sběru komunálního a vel-
koobjemového odpadu apod. Iniciativně se 
podílel na úspěšné realizaci investičních akcí 
ve městě  a vlastnímu pracovníky, případně 
za pomocí externích firem provedl řadu akcí 
na objektech, spravovaných městem. U byto-
vého fondu se jednalo o opravy fasád, střech 
a vnitřního vybavení v městských bytech a 

dále pak o opravy v nebytových prostorách, 
jako je zdravotní středisko, dům služeb nebo 
Raťkovský šenk. Došlo k realizaci preventiv-
ních opatření k zabezpečení dostatečného 
zdroje pitné vody a zajištění ochranného pás-
ma vodovodu částečnou obnovou oplocení. 
Také v dalších činnostech se bytový podnik 
se svými úkoly vypořádal úspěšně a lze před-
pokládat, že tento trend bude pokračovat  
v příštích letech.

Čistá řeka Bečva
Prakticky po celou dobu tohoto volebního 
období probíhala příprava a později realizace 
projektu čistá řeka Bečva. Tento rozsáhlý pro-
jekt, který se týká celého mikroregionu Vse-
tínsko a je z podstatné části realizován peněz 
EU, se samozřejmě dotklo i našeho města. 
Postupně byla opravena část stávající kanaliza-
ce pod ulicí Vsetínská v délce cca 400 m, bylo 
vybudováno odkanalizování lokality Okružní s 
napojením na ČOV. V neposlední řadě probíhá 
ještě v současné době částečná rekonstrukce 
městské čistírny odpadních vod s výměnou a 
doplněním některých technologických celků.

Na závěr bych rád tímto poděkoval všem 
zastupitelům města Karolinky za vyko-
nanou prácí v celém volebním období.  
Myslím si, že jsme se všichni podíleli na 
rozkvětu města Karolinky a šíření jeho 
dobrého jména za hranicemi města  
i našeho regionu. Výsledky našeho 
snažení zhodnotí až budoucnost, ale 
domnívám se, že po nás zůstaly nesma-
zatelné stopy ať už jako nová tradice Dět-
ského dnu, navázání aktivní spolupráce 
s družební obcí Papradno ze Slovenska, 
oživení sklářského a vánočního jarmarku, 

ale také prodloužení chodníků, revitali-
zace sídliště, rekonstrukce části radnice. 
Dokladem mimořádné výstavby je i letos 
předpokládaný nejvyšší rozpočet v his-
torii města. Jsem si vědom, že bychom 
těchto výsledků nemohli dosáhnout bez 
pomoci zaměstnanců Městského úřadu 
Karolinka i všech organizačních složek. 
Rád bych využil této příležitosti a všem 
svým kolegům poděkoval za spolupráci. 
Vedle zaměstnanců a zastupitelů se ve 
městě angažuje celá řada našich spolu-
občanů v různých zájmových sdruženích 
i individuálně. Jejich snažení si nesmírně 
vážím a děkuji za jejich volný čas, který 
věnovali ve prospěch města. 

Na úplný závěr bych chtěl poprosit občany 
Karolinky, a zvlášť občany na sídlišti Obora, 
aby byli shovívaví k právě probíhajícím sta-
vebním úpravám a respektovali práci firem, 
které se na rekonstrukci podílejí, a to včetně 
jejich majetku, nákladných strojů a zařízení či 
materiálů. Do konce listopadu, kdy by měla 
být podstatná část stavebních prací dokon-
čena, zbývá jeden a půl měsíce, což není tak 
dlouhá doba. Práce probíhají dle harmono-
gramu a věřím, že budou včas dokončeny. 
Doufám, že budete s výsledkem spokojeni, 
rekonstrukce nám přinese sto nových parko-
vacích míst, nové hřiště pro děti, nové chod-
níky včetně osvětlení, a myslím, že to bude 
stát za trochu toho nepohodlí, které teď 
všichni prožíváme.

ing. Tomáš Hořelica
starosta města

Budoucnost hasičského sportu

Zlínský hejtman Libor Lukáš a starosta Karolinky Tomáš Hořelica při setkání v Karolince (Na snímku je starosta vpravo)
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V novém vydání našeho zpravodaje pokračujeme v započaté 
tradici rozhovorů s osobnostmi našeho města. Na kus řeči jsme 
tentokrát zašli do Základní školy v Karolince za ředitelem Mgr. 
Petrem Šrámkem.

„Pane řediteli, první otázka asi nemůže být jiná, tedy kolik má 
karolinská škola tomto školním roce žáků?“
„Takže trochu statistiky na úvod. V letošním roce navštěvuje základní 
školu celkem 258 žáků ve dvanácti třídách. Je to o deset žáků méně 
než v loňském roce, počet tříd však zůstává stejný. Na prvním.stupni 
však již máme jen po jedné třídě v ročníku. Stejně jako vloni máme 
jedno oddělení školní družiny s třiceti žáky.“

„Jaké jsou podle vašeho názory hlavní změny v učebních plá-
nech oproti loňskému roku?“
„V letošním školním roce byly  pokynem Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy povýšeny učební plány o pět hodin týdně, převážně na 
dotaci výuky cizích jazyků. Od počátku tohoto školního roku se nově 
vyučuje cizí jazyk již od třetího.ročníku v rozsahu tří hodin týdně. Ve 
čtvrtém a pátém ročníku je výuka jazyků posílena o jednu hodinu na 
čtyři hodiny. V šestém.ročníku se pak vyučuje o jednu hodinu matema-

tiky více, celkem tedy pět hodin a v sedmém ročníku je rovněž o jednu 
hodinu výuky jazyků více, to znamená čtyři hodiny týdně.“

„Dokázal byste ve stručnosti přiblížit našim čtenářům, co vlast-
ně znamená pojem školní vzdělávací programy?“
„Školy mají povinnost sestavit vlastní školní vzdělávací programy, 
podle kterých se již od příštího školního roku, tedy 2006 - 2007 bude 
vyučovat v prvním a šestém ročníku základní školy. Při přípravě těchto 
dokumentů bude vedení školy realizovat své představy o tom, jak má 
výuka ve škole vypadat. Po letech, kdy bylo ředitelům i učitelům stano-
veno státními osnovami, co, kdy a jak mají učit, mohou školy přistou-
pit k tvorbě vlastních osnov, které budou odpo¬vídat jejich představě 
o podobě výuky. Hlavní novinkou, kterou reforma přináší, je změna 
pohledu na požadované cíle vzdělávání. Ty se v pohledu reformních 
dokumentů výrazně mění. Hlavním cílem vzdělávání by mělo být 
osvojení takzvaných klíčových kompetencí. Tímto termínem jsou 
označovány schopnosti a dovednosti uplatnitelné v praktickém živo-
tě, jako třeba umět spolupracovat ve skupině, umět vyjádřit a zastávat 
vlastní názor a podobně. Zásadní cíl reformy by se v kostce dal shrnout 
do sdělení, že žáci by toho měli více umět namísto znát.“

„Co současné trendy ve školství a Základní škola v Karolínce?“
„V souvislosti se současnými trendy se škola zaměří především na:
prohlubování součinnosti školy, rodiny a odborné veřejnosti a usilová-
ní o jejich soulad ve výchovném působení,
podporování propojenosti školy s orgány města a partnerskými orga-
nizacemi,
doplňování materiální vybavení školy tak, aby byla dobře zajištěna 
názornost a efektivita výuky,
dosažení výborné počítačové gramotnosti,
zapojení se do programů se zaměřením na poznávání regionů a života 
mladých lidí v jiných zemích, ekologické a kulturní aktivity, výchovu ke 
vzájemné toleranci a zdokonalování jazyků,
využití programů evropské spolupráce (Comenius – Sokrates, Leonar-
do da Vinci – projekty MOBILITY),
vytvoření podmínek pro navázání družebního vztahu se školou stejné-
ho typu v některé ze zemí Evropské unie.“

„Závěrem, jak byste jednou větou vystihl výhled do budouc-
nosti?“
„Perspektivou školy je nejen udržet dosavadní úroveň vzdělávání, ale 
také rozvíjet současné aktivity tak, aby se stala školou, která je pro děti, 
rodiče, pedagogy, širokou veřejnost a město přitažlivá.“

„Pane řediteli, děkuji Vám za rozhovor a někdy příště zase 
nashledanou.“

Na slovíčko s osobnostmi města

Ředitel Základní školy v Karolince Mgr. Petr Šrámek

Volby 2006
informace pro občany Karolinky
Prezident republiky svým rozhodnutí č. 369/2006 Sb. 
ze dne 21.7.2006 vyhlásil volby do zastupitelstev obcí 
a volby do třetiny Senátu České republiky.

Volby se konají ve dvou dnech a to:
20.10.2006 (pátek) v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
21.10.2006 (sobota) v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Případné druhé kolo voleb do Senátu ČR se koná v pátek 27.10.2006 a 
v sobotu 28.10.2006.

Místa konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnosti velká zasedací míst-
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nost MěÚ pro voliče, kteří mají trvalý pobyt 
v dolní části města po potok Stanovnice, Ná-
břežní ulice po č.p. 541,

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost 
kancelář starosty MěÚ pro voliče trvale 
bydlící v horní části města od potoka Stanov-
nice, ulice Nábřežní od č.p. 255.

Oprávněnému občanu bude umožněno 
hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství ČR (platným občanským 
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem anebo cestovním průka-
zem.)

Volby do zastupitelstva
Hlasovací lístek pro volby do zastupitel-
stva obce je vytištěn oboustranně, v záhlaví 
každého hlasovacího lístku je uveden název 
města a počet členů zastupitelstva města, 
které má být zvoleno. 

Hlasovací lístek je možné upravovat následovně:

označit v rámečcích před jmény jednotlivých 
kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kte-
rého se hlasuje a to z kterékoliv volební stra-
ny, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů 
zastupitelstva města má být zvoleno. Pokud 
by bylo zvoleno více kandidátů, je volební 
lístek neplatný,
označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloup-
ce před názvem volební strany pouze jednu 
volební stranu, tím je dán hlas všem kandidá-
tům této volební strany v pořadí podle hlaso-
vacího lístku. Pokud je označeno více stran, je 
volební lístek neplatný,
kromě toho je možné použít ob způsoby 
popsané v předchozích bodech – kombino-
vat je, a to tak, že lze označit křížkem jednu 
volební stranu a dále v rámečku před jménem 
kandidáta další kandidáty, pro které se hlasu-
je a to v libovolných samostatných sloupcích. 
Tak je dán hlas jednotlivě libovolným kandi-
dátům  a z označené volební strany je dán 
hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze 
tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu vole-
ných členů zastupitelstva města.

Pokud volič neoznačí na hlasovacím líst-
ku ani žádného kandidáta, ani volební 
stranu, hlasovací lístek nevloží do úřední 
obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo 
vloží do úřední obálky několik hlasova-
cích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho 
hlas  n e p  l a t n ý .

Volby do Senátu ČR
Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou 
vytištěny pro každého kandidáta samostatně. 
Jakmile se volič odebere do prostoru urče-
ného pro úpravu hlasovacích lístků, vloží do 
úřední obálky jeden hlasovací lístek pro 
kandidáta, pro kterého se rozhodla hlasovat. 
Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Pokud 
nejsou hlasovací lístky na předepsaném tis-
kopise, hlasovací lístky jsou přetržené, ne-
jsou vloženy do úřední obálky, je hlas voliče  
n e p l a t n ý  a to i v případě, že je do úřední 
obálky vloženo více hlasovacích lístků.

(Jaroslava Vojkůvková)

in
z

e
rc

e

Kdo si hraje, 

nezlobí
Dne 23. září 2006 se v Karolince uskutečnil již  
4. ročník dětského dne s názvem Kdo si hraje, nezlo-
bí. Celé dopoledne bylo věnováno soutěžím. Děti 
měly za úkol projít tzv. Velkou cestu Karolinkou, což 
znamenalo projít celkem sedm stanovišť rozmístě-
ných po městě a splnit dané úkoly. Poté následova-
lo losování bohaté tomboly.

Celá akce byla doprovázena atraktivním programem. Jelikož letošní-
mu ročníku přálo krásné počasí, mohl se uskutečnit venku, především  
v okolí místní základní školy. 

Dětští návštěvníci s velkým nadšením využili skákacího hradu, bun-
gee trampolíny, motorek, motokár pro děti a také si vyzkoušeli jízdu 
na koních. Dále shlédli seskok paraglidistů, vystoupení studentského 
rockového souboru Svatý pluk z Uherského Hradiště, ukázku tanců 
školy stepu z Blanska, vystoupení skupiny historického šermu Valmont, 
předvedení westernové jízdy, ukázku tanců dětí z dětského domova  

v Liptále a předvedení modelů letadel. V další části si mohli prohléd-
nout závodní automobil pana Křenka nebo si zahrát šachovou simul-
tánní partii proti mezinárodní mistryni Věře Medunové. K velkým atrak-
cím patřily také ukázky činností policie České republiky, pohraniční 
policie a v neposlední řadě vždy s velkým zájmem sledované předve-
dení zásahu místních hasičů

Velké poděkování patří organizátorům, sponzorům a všem dobrovol-
níkům, kteří se na uskutečnění této akce podíleli 

(Pavla Šarmanová)

Kdo by si nechtěl vyzkoušet souboj se šachovou mistryní



Karolinský zpravodaj               www.karolinka.cz

�

Kdo si hraje, nezlobí
Atrakce, na kterou se při dětském dni stály fronty - bungee trampolína

Neodolatelná atrakce pro chlapce - střelba ze vzduchovky, kterou pro ně připravili myslivci

Kdo by si nechtěl vyzkoušet souboj se šachovou mistryní

Westernové předvádění při dětském dni Část nástěnné malby, kterou vytvořily děti ZUŠ Karolinka pod vedením učitelky Marie Poláškové při dětském dni
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Dík patří…
Všem členům kulturní komise 
při Městském úřadu v Karolince, 
která pracovala ve složení: Jiljí 
Hartinger, Marie Chovanečková, 
Libor Křenek, Jana Dočkalová, 
Daniela Bártková a Mgr. Martina 
Havlová.

Za volební období 2002 – 2006 se jim poda-
řilo opakovaně zorganizovat vítání občánků 

do svazku města Karolinky. Mimochodem 
za dané období proběhl uvítací akt �2x a 
slavnostně bylo zapsáno celkem �0� dětí.

Nemůžeme opomenout tradiční vernisáže 
výstav výtvarných děl a fotografií v zase-
dací místnosti městského úřadu. V průbě-
hu období se nám svými díly představili 
akademická malířka Jiřina Hartingerová, 
akademický malíř Jaroslav Frydrych, dále 
pak valašští umělci – akademičtí malíři 
Karel Hofman a František Podešva obrazy 
se sklářskou tematikou. Potěšila nás také 
výstava fotografií pana Zdeňka Hartingera.
Nesmírný ohlas si získal u dětí den plný 

zábavy Kdo si hraje, nezlobí. Den s boha-
tým programem a hodnotnou tombolou 
ocenili nejen naši žáci, ale i děti z družební 
obce Papradno.

Kulturní komise se dále podílela na pořádá-
ní sklářského a vánočního jarmarku. Větši-
na akcí se stala tradiční každoroční událostí. 
Poděkování patří také všem pracovníkům 
městského úřadu a městského bytového 
podniku, kteří přispěli při jejich přípravě a 
organizaci.

(Mgr. Bohumila Václavíková)

Řemeslníci a zemědělci z Bes-
kyd mohou podpořit svůj odbyt 
získáním ocenění pro své pro-
dukty v podobě nové značky: 
„Vyrobeno v Beskydech“. Znač-
ka je určena kvalitním řemesl-
ným výrobkům, potravinářským 
nebo zemědělským produktům. 
Mohou ji získat produkty, které 
jsou s Beskydami spojeny  tradi-
cí, užitím místních surovin nebo 
ruční práce, nebo výjimečnou 
kvalitou, na kterou může být 
tento region hrdý. Všechny tyto 
vlastnosti ocení zejména turis-
té, kteří si rádi odvezou pravý 
suvenýr z Beskyd, ale také místní 
obyvatelé, kteří chtějí nákupem 
podpořit „svého“ beskydského 
výrobce.

Výhody značky
Značka „Vyrobeno v Beskydech“, kterou se 
od ledna 2006 pyšní zatím 6 beskydských 
výrobků, se postupně dostává do pově-
domí veřejnosti. Byly připraveny katalogy 
značených výrobků, letáčky apod., distri-
buované především pomocí turistických 
informačních center, která také projevila 
zájem značené výrobky prodávat. Značené 
výrobky mají své internetové stránky www.
domaci-vyrobky.cz, v rámci kterých bude 
brzy spuštěn i elektronický obchod. Cílem 
značení je také podpořit spolupráci mezi 
podnikateli v regionu. Pořádány jsou spo-
lečné schůzky s výrobci, kde se diskutuje 
o pravidlech systému značení a o možnos-
tech, jak může  značka místním podnikate-
lům pomoci.

Značené výrobky jsou všude přijímány  
s nadšením, dokladem toho byla například 
pozvánka na Vánoční trhy na Staroměst-
ském náměstí v Praze, zprostředkovaná 
Ministerstvem pro místní rozvoj.

Jak značku získat
Zájemci o značku stačí vyplnit a zaslat 
žádost, která je posléze posouzena tzv. 
Certifikační komisí, která je složena z bes-
kydských výrobců a dalších zástupců regio-
nu (obcí, správy  CHKO Beskydy apod.). Po 
schválení žádosti komisí je výrobku udělen 
certifikát a s výrobcem uzavřena smlouva 
o užívání značky. Se získáním jsou spojeny 
drobné poplatky, které mají částečně zajis-
tit fungování systému značení a propagaci, 
velká část nákladů je však hrazena z grantů. 
Veškeré podrobné informace včetně formu-
láře žádosti naleznete na uvedených webo-
vých stránkách nebo u Radky Sachrové (tel. 
777 79� 7��, e-mail sachrova@seznam.cz).

Kdo značku zavedl
Značení beskydských produktů zavedlo 
regionální environmentální centrum Čes-
ká republika (REC ČR – nestátní nezisková 
organizace věnující se problematice život-
ního prostředí), společně s Centrem pro 
komunitní práci východní Morava. Jedná se 
o součást projektu financovaného  Evrop-
skou komisí, jehož cílem bylo zviditelnit 
chráněná území patřící do evropské sítě 
Natura 2000 a podpořit jejich obyvatele.  
V současné době je rozvoj značení financo-
ván z projektu Nadace Partnerství Nadač-
ního fondu FOA, UNDP a GEF. Kromě Bes-
kyd byla podobná značka zavedena také  
v Krkonoších a na Šumavě.

(Radka Sachrová)

Příležitost pro výrobky z Beskyd
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Svaz postižených civilizačními 
chorobami by chtěl tímto krát-
kým článkem zhodnotit první 
pololetí letošního roku. Zahá-
jil jej členskou schůzí, které se 
zúčastnilo osmdesát sedm čle-
nů. Za okresní organizaci byl 
přítomen předseda ing. Ladislav 
Hos a za městský úřad Karolinka 
místostarosta ing. Luděk Klíma. 
Ing. Hos promluvil o změnách na 
ústředí v Praze a ing. Klíma nás 
seznámil s plány města.

Členská schůze probíhala v přátelském 
duchu neboť naši nejstarší občané se vždy 
rádi takové akce zúčastní. Jsou mezi nimi 
hlavně bývalí spolupracovníci ze zdejší 
sklárny. Všichni poseděli, popovídali si a 
schůze skončila tombolou, kterou si účast-
níci sami přinesli. 

Chtěli bychom poděkovat paní Chovaneč-
kové, která členům SPCCH při příležitosti 
konání divadelního festivalu v Karolince 
darovala vstupenky. Představení se velmi 
líbila více jak šedesáti našim členům. 
Městský úřad přichystal pohoštění pro 
naše občany při návštěvě koncertu  základ-
ní umělecké školy. I přes nepřízeň počasí 
přišlo na čtyřicet členů, kteří byli velmi 
nadšeni vystoupeními žáků i skupin.

Začátkem měsíce června bylo na řadě tra-
diční smažení vajíček. To, že přišlo sedma-
šedesát členů, svědčí  o tom, že tahle akce 
má u všech velký ohlas.  Děkujeme vedení 
Raťkovského šenku, který nám každoročně 
tuhle akci v rámci sponzorství připravuje. 
Také nesmíme nevzpomenout pana Trebu-
lu, který hudbou a zpěvem tyhle chvilky 
lidem ještě zpříjemňuje. Občané zapome-
nou na své neduhy a někdy i smutek, veselí 
se a nejraději by se takto scházeli každý 
měsíc. 

Velkou zásluhu na zajišťování činností sva-
zu má místní výbor, který před každou akcí 
musí osobně navštívit každého člena. Jemu 
tedy patří největší dík především za to, že 
tuhle práci vykonává ve svém volném čase 
bez jakýchkoliv dalších nároků. 

(Anna Vráblová, předsedkyně)

Zpráva o činnosti 

SPCCH Velkého úspěchu dosáhli mladí karolinští hasiči, 
kteří se zúčast-
nili okresního 
kola hry PLA-
MEN na stadio-
nu Na Ohradě 
ve Vsetíně, kde 
v tvrdé konku-
renci v kate-
gorii „starších“ 
obsadili krásné 
třetí místo.

Tato soutěž se skládá z pěti disciplín, kterými jsou požární útok CTIF, štafeta CTIF, štafeta 
�x60 metrů, štafeta dvojic a požární útok. Do výsledků se dále započítává umístění v tzv. 
závodu požární všestrannosti, který probíhá vždy na začátku školního roku v září. Pro děti 
je tato soutěž velmi náročná, jelikož stačí nepatrná chyba, která způsobí sestup v celkovém 
umístění.
2�. září pak proběhl závod požární všestrannosti ve Veselé. Tento závod má více disci-
plín, kdy pětičlenné družstvo běží po tříkilometrové trati v náročném kopcovitém terénu,  
v němž jsou rozmístěna stanoviště s úkoly. Mezi ně  patří střelba ze vzduchovky na �0 m, 
základy topografie (topografické značky, ustavení mapy a určení azimutu buzolou), uzlová-
ní pěti různých uzlů (lodní, tesařský, plochá spojka, zkracovačka a úvaz proudnice), požární 
ochrana (značky PO, čím se co hasí), překonání  vodního příkopu pomocí lana, ošetření a 
transport  raněného. Závod se běží na čas, kdy chyby v jednotlivých disciplínách jsou pena-
lizovány trestnými sekundami. Umístění v letošním závodě bylo startovní laťkou pro příští 
kolo hry Plamen.
Dorostenci a dorostenky soutěžili v závodě jednotlivců v krajském kole v Hulíně. Doros-
tenci bohužel nedokázali navázat na své předešlé výkony, které by je mohly katapultovat 
až na stupně nejvyšší. Tímto se pro ně uzavřela možnost reprezentovat naše město na 
mistrovství ČR. V kategorii dorostenek obsadila Lenka Filgasová pěkné třetí místo, ale na 
mistrovství České republiky postupuje pouze vítěz krajského kola. Další šancí je však příští 
rok, kde o úspěchu rozhoduje zimní příprava. Stejné vyhlídky mají i dorostenci, kteří z části 
omladili své řady z žáků končících svou činnost dovršením patnácti let věku  a vrhli se do 
tréninkového koloběhu.
Dorostenci a dorostenky soutěží v disciplínách požární útok (dorostenci 90 metrů, doros-
tenky 70 metrů), štafeta �x�00 metrů překážek, �00 metrů překážek a test z požární ochra-
ny, u jednotlivců pak v dvojboji (proskok okna a přenos plného hasicího přístroje) .                  
Muži a ženy se zúčastnili okresního kola v požárním sportu ve Vsetíně na stadionu Ohra-
da. Ženy skončily na vynikajícím  postupovém druhém místě do krajského kola. Bohužel 
se nedokázaly domluvit a využít svého výsledku a tím ukončily svou činnost v požárním 
sportu.
Muži se na okresní úrovni v průběžném pořadí umísťovali na předních pozicích, ale  
v poslední disciplíně byli rozhodčím diskvalifikováni (dle pravidel požárního sportu neprá-
vem) a tím skončili na konci výsledkové listiny. Pohárové soutěže v okolí však končily pro 
muže převážně úspěchem.
Podmínky tréninku jsou časově obtížné vzhledem k tomu, že mnozí členové pracují mimo 
město. V součastné době se družstvo soutěžících doplňuje z řad dorostenců, jejichž výkony 
jsou velmi kvalitní.
Výše uvedené aktivity jsou jen nástinem soutěžní části. Zcela zásadní význam má i naše 
výjezdová činnost, o které se zmíním v některém z dalších zpravodajů.
     

(Vlastimil Gášek)

Hasiči stále aktivní

Bronzové medaile mladých hasičů na okresní soutěži Plamen ve Vsetíně
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Zavolej mi do klubu
Dne 5. srpna  2006 odstartoval recesní závod na 
horských kolech Zavolej mi do klubu. Závodu se 
zúčastnilo i přes nepřízeň počasí jedenačtyřicet 
závodníků, kteří ve zdraví absolvovali zhruba pět-
advacetikilometrovou trasu Restaurace Klub Sklář 
(odtud název závodu) – Kobylská – Soláň – Raťkov 
– brod Bečva – Restaurace Sklář.

Z pravidel závodu stručně vyjímáme několik specifických momentů 
jako: absolvování brodu přes Bečvu, vypítí třetinky piva na Soláni a 

po dojezdu do cíle (teprve potom se zastavuje časomíra), udělení 
cen za první, druhé, třetí, každé páté a předposlední místo a kdo 
nedostane cenu, losuje si ji v tombole. Na každého účastníka se 
tak dostala nějaká ta hodnotná cena. Velké poděkování proto pat-
ří sponzorům, bez nichž by se tento závod nemohl uskutečnit. Byli 
to: Městský úřad Karolinka, restaurace Sklář, Stavební kování – Ing. 
Kořenek M., Sklenářství Horák Pavel, Restaurace Koník, Ski-sport 
NIKI – Valigura Pavel, Rádio Apollo – Valigurová Simike, Planet Bikes 
– Pala R., Tanari M + M s. r. o – Balcar M., Pila Jochec, Crystalex a.s. a 
týdeník Jalovec.

Pořadatelé všem ještě jednou děkují a těší se na devátý. ročník 
tohoto recesního cyklistického závodu a na další sponzory. 

     (ZdeněkVáclavík)

Starší přípravka fotbalistů FC Velké Karlovice a 
Karolinka B má za sebou velmi úspěšnou sezo-
nu podzim 2005 – jaro 2006, když svoji skupinu 
vyhráli s velkým náskokem před největším sou-
peřem z Halenkova.

Družstvo v sestavě Adam Mynarčík (brankář), Ondřej Blinka, Heřman 
Svoboda, Jan Frňka, Tomáš Heger, Jan Langer, Šimon Svoboda, Jiří 
Heger, Martin Pavelka, Lukáš Bolf, Jakub Svoboda a Lukáš Svoboda 
odehrálo celou sezonu a všem patří poděkování za to, že poctivě 
trénovali a chtěli podat co nejlepší výkon v každém zápase. Z 2� 
utkání jich 22 vyhráli a jenom dvě utkání prohráli, protože chyběli 
čtyři hráči základní sestavy. Vstřelili ��6 branek, pouze �� dostali a 
získali celkem 66 bodů.

Nejlepšími střelci týmu byli Frňka, který nastřílel �2 branek (�� při-
hrávek), dále pak Tomáš Heger �� (�7), Šimon Svoboda �� (20), Lan-

ger �9 (2�), Jiří Heger �6 (��), Blinka �2 (6), Heřman Svoboda 7 (6), 
Pavelka � (�), Mynarčík 2 (�) a Bolf � (0).

Jako vítěz A skupiny se družstvo střetlo s vítězem B skupiny, a to 
„béčkem“ �. VALAŠSKÝ FC. První zápas se odehrál ve čtvrtek �. červ-
na v �7.00 hodin v Rožnově pod Radhoštěm. Za nepříznivého poča-
sí naši hráči začali dobře, vytvořili si dvě šance. Vstřelili gól, ale nebyl 
uznán pro údajný faul na brankáře domácích. Po zaváhání obrany a 
brankáře se domácí ujali vedení v �0. minutě na �:0, branku vstře-
lil Baroš. Naši hráči po obléhání domácí branky se také dočkali. Po 
krásné střele Tomáše Hegera, brankář střelu vyrazil a Jiří Heger ve 
dvacáté minutě dorazil na �:�. Ve druhé půli naši hráči nastřelili dvě 
břevna a tyč. Po zaváhání obrany ve �0. minutě opět vsítil druhou 
branku Baroš a bylo to 2:� pro domácí. Po obdržené brance naši 
hráči zabojovali, a to se jim vyplatilo. Ve ��. minutě po střele Mar-
tina Pavelky před branku si naběhl Tomáš Heger, hlavou překonal 
domácího brankáře a bylo to 2:2. Tak také první utkání o přeborníka 
okresu skončilo.

Dne �0. června v �0.00 hodin se konalo odvetné utkání na hřišti  
v Karolince. Naši hráči nastoupili s odhodláním soupeře porazit a 
to se jim také podařilo. V �. minutě po výkopu brankáře Mynarčíka 
a následné přihrávce Jiřího Hegera vstřelil první branku Jan Frň-
ka. Po naší převaze  v ��. minutě po přihrávce Frňky trefil branku 
Šimon Svoboda a bylo to 2:0 pro domácí. Tímto stavem také skon-
čil první poločas. Ve druhé půli naši hráči nepřestávali bojovat a ve 
�0. minutě po přihrávce Frňky vstřelil gól Tomáš Heger a o zápasu 
bylo téměř rozhodnuto. Naši hráči soupeře takřka nepustili k vážné-
mu ohrožení naší branky. A souboj o přeborníka okresu tak skončil 
vítězstvím našeho týmu v poměru �:0.

Přejme našim mladým přeborníkům, ať se jim daří v jejich další fot-
balové kariéře.

(Jiří Heger, trenér starší přípravky VKK „B“)

Úspěšná sezona fotbalové přípravky

Úspěšná starší přípravka FC Velké Karlovice + Karolinka B
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Raťkovská 
grapa

Dne 2. září 2006 uspořádali hasiči karo-
linských skláren již 37. ročník tradiční 
soutěže hasičských družstev mužů i žen 
o putovní pohár skláren Karolinka – Rať-
kovskou grapu.

Této soutěže se za krásného počasí zúčast-
nilo celkem �� mužstev mužů, 6 družstev 
žen a dvě družstva mužů v kategorii nad �� 
let. Soutěžilo se v klasické hasičské disciplí-
ně – požárním útoku. Putovní pohár v kate-
gorii mužů si tentokrát odvezlo družstvo 
DEZA Valašské Meziříčí za výborný čas 
sedmnáct sekund a sedmnáct setin. V kate-

gorii žen se nejlepším časem 2�,�7 sekundy 
prezentovaly ženy z Černotína a v souboji 
družstev nad �� let pak zvítězili muži z Vel-
kých Karlovic časem �7,9� sekundy. Punc 

mezinárodní soutěže dodala letošnímu 
ročníku účast mužstva ze Slovenska.

(Jiří Šaur)

Memoriál 
Oldřicha Křivého

V sobotu 19. srpna uspořádala Tělocvičná jed-
nota Sokol Karolinka na antukových kurtech  

u Sokolovny už desátý, jubilejní ročník Memo-
riálu Oldřicha Křivého ve volejbalu mužů a žen  
s mezinárodní účastí. V příjemném letním poča-
sí se turnaje zúčastnilo rekordních pětadvacet 
družstev.

V kategorii mužů se utkalo třináct mužstev, která byla rozdělena do 
tří základních skupin. Celkovým vítězem se stal favorizovaný celek 
Pinchechoto, tvořený loni ještě druholigovými volejbalisty Nové-
ho Jičína. Ve finále si po boji poradil s meziříčskými Kozáky, kteří 
obhajovali titul. Třetí místo získali vsetínští Pavúci, čtvrtý byl tým  

Hodonína.

Dvanáct družstev žen 
pořadatelé rozdělili do 
dvou skupin. Jejich vítěz-
ky si to následně rozdaly 
o celkové prvenství. 
Z triumfu se radovaly 
volejbalistky z Hodonína 
před děvčaty z Jablůn-
ky a vsetínskou Směsí  
z Lapače.

Po slavnostním vyhlášení 
vítězů (ale samozřejmě  
i poražených) následova-
la diskotéka na kurtu čís-
lo čtyři, která se protáhla 
až do nočních hodin.

Za velmi vydařenou akci 
je třeba poděkovat pořa-
datelům a všem sponzo-
rům za jejich štědrost.

(František Puškáč)

Fotografie z červnového úspěšného turnaje v německém Welzovu, kde naši volejbalisté obsadili první místo

Požární útok při hasičské soutěži
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oznamujeme: 
rozšíření otevírací doby

Lékárna v Karolince oznamuje občanům měs-
ta, že od 1. 10. 2006 rozšiřuje otevírací dobu

od 7:00 - 15:30 (Po-Pá)

LÉKÁRna
Pharmdr. Hana Ptáčková

tel./fax: 571 412 089
mobil: 732 925 478

e-mail: hana.ptackova@lekarnice.info
vsetínská 71, 756 05 Karolinka
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TJ Sokol Karolinka pořádá 
5.ročník

AEROBIK MARATON
28. 10. 2006
divadelní sál v Karolince

Nenechte si ujít skvělé instruktory, den plný sportu, uvolnění, zábavy a k tomu třeba získat hodnotné ceny, ale především  dobrou náladu :-)

Startovné:
Kategorie mini a junior:  20,- Kč

Hlavní kategorie: 120,- Kč
Jedna lekce: (pro nesoutěžící) 30,- Kč

Prezentace:

mini a junior: 8:30-9:00 hod.
hlavní kategorie: 11:00-12:00 hod.

9:00   Zahájení dopolední části
9:��-�0:00  Mini – (do  � let)   Renata Sedláková, Brno – profiinstruktorka fitness, držitelka mnoha licencí s leti-

tou praxí pro fitness dětí
�0:��-��:00  Junior – (�-�� let)  Lucie Pechová, Lešná – profiinstruktorka I.třídy při VŠB, aerobik & step EŠA
��:��   Vyhodnocení obou kategorií

�2:00   Zahájení hlavní kategorie
�2:��-��:00  Tomáš Vlček  Rožnov p.R. – profiintruktor ČŠA a MŠA, Step instruktor EFA
��:��-��:00  Jana Kalačová  Valašské Meziříčí  - profiintruktorka fitness
��:��-��:00  Renata Sedláková  Brno – profiinstruktorka fitness
��:��-�6:00  Tomáš Vlček
�6:00   Marančáková Iva   SKUPINOVÁ RELAXACE, AROMATERAPIE
      Poradenství pro výživu a fitness REMYOS – REA.s.r.o.
�6:�0   Vyhodnocení

POČET MÍST OMEZEN, PŘIHLÁŠKY PŘEDEM !!!!             Kontakt: A. Šinkmajerová   tel.: 603 171 373, e-mail: alex.x@seznam.cz
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