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Střípky z jednání
zastupitelstva města
Dne 12. března 2007 se ke svému čtvrtému řádnému zasedání sešlo zastupitelstvo města Karolinka, aby projednalo celou řadu důležitých programových
bodů, týkajících se současnosti i budoucnosti našeho města. Z jeho jednání vyjímáme:
Starosta města spolu s dalšími pozvanými hosty přestříhává pásku při otevření
rekonstruovaného vstupu městského úřadu

Zastupitelstvo rámcově schválilo strategický rozvojový plán města, tedy
přehled akcí, které by v příštích letech vedly k rozvoji města na všech
základních strukturálních úrovních. Dále pak zastupitelé schválili záměr
vybudování cyklostezky na území města. K zahájení realizace by mohlo dojít v příštím roce, v současnosti probíhá projektová příprava a byly
podniknuty úvodní kroky vedoucí ke schvalovacímu řízení.
Zastupitelstvo dále rozhodlo o výši finančních příspěvků pro fotbalový
klub FC Velké Karlovice a Karolinka, tělovýchovnou jednotu TJ Sokol Karolinka a Charitu Svaté rodiny Nový Hrozenkov, která pomáhá v Domech
s pečovatelskou službou ve městě.
Důležitým bodem bylo schválení vytvoření a stanov občanského
sdružení Místní akční skupina Horní Vsacko v návaznosti na iniciativu
Společenství určenou pro rozvoj venkova LEADER+, jejímiž členy jsou
zástupci veřejné správy a podnikatelské sféry v regionu. Účelem je spolupracovat při zajišťování a rozdělování dotací přidělovaných ministerstvem zemědělství především z programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Za město Karolinka byl jednohlasně schválen zástupcem
ve sdružení starosta ing. Tomáš Hořelica. Připomínáme, že v minulém
roce byla z programu LEADER+ získána dotace na rekonstrukci vstupu

a vnitřních prostor MÚ, včetně stavby nového výtahu.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o stavu vodovodu v údolí Bzové.
Jedná se o skutečnost, že současný majitel vodovodu, hotel KOH-I-NOOR
Soláň hodlá ukončit provozování tohoto zařízení. Zásobovací řad vodovodu, vedoucí do údolí Bzové, který je v majetku města, by tak nemohl
dodávat pitnou vodu pro napojené majitelé domů a rekreačních chat
a chalup v tomto údolí, včetně rekreačních zařízení společností E-ON
a Favorit. Zastupitelé proto uložili Radě města, aby pokračovala v jednání se společností KOH-I-NOOR, které by vedlo k nalezení oboustranně
uspokojivého řešení vzniklého problému.
V neposlední řadě pak zastupitelé schválili záměr bezúplatného převodu budovy č.p. 175 bývalého sklářského učiliště od Zlínského kraje do
vlastnictví města Karolinka.
Kompletní Usnesení ze zasedání 4. řádného zastupitelstva můžete nalézt
na internetových stránkách města Karolinka.
red)
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Na slovíčko
s osobnostmi města
Náš seriál rozhovorů s osobnostmi města nás tentokrát zavedl do mateřské školy na Nábřežní ulici,
kde jsme několik otázek položili ředitelce Lence
Bambuchové.

inzerce

Jeden z nejlepších traktoristů městského bytového podniku Jaroslav Jakeš z výšky svého Zetoru 7341 sleduje
nadílku, kterou nám paní Zima nadělila těsně před nástupem jara

GENERALI POJIŠŤOVNA, a. s.
AGENTURA KAROLINKA
U SOKOLOVNY 277
(pod podloubím Domu služeb)

oznamuje klientům
že s platností od 1. března 2007
rozšiřuje provozní dobu agentury takto:
PONDĚLÍ – STŘEDA – PÁTEK
vždy od 8 do 18 hodin
(polední přestávka jen od 12.00 do 12.30)
Mimo tuto dobu kdykoliv po předchozí
telefonické domluvě na tel. 605 759 572

Ředitelka karolinské mateřské školy Lenka Bambuchová

„Paní ředitelko, na úvod našeho rozhovoru nám sdělte několik
základních údajů, jako například kolik dětí v letošním školním
roce navštěvuje vaši školu a třeba kolik za služby zaplatí rodiče?“
„V tomto školním roce bylo přijato k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole celkem čtyřicet šest dětí, což je zcela naplněna kapacita školy.
Byly přijaty i děti mladší čtyř let a to od matek, které pobírají rodičovský
příspěvek a přitom měly zájem, aby bylo jejich dítě vzděláváno. Tyto
děti navštěvují zařízení na čtyři hodiny denně v době od osmi do dvanácti hodin. Děti jsou zapsány do tříd po dohodě s rodiči a rozděleny do skupin dle věku čtyři až pět let a pět až šest let. Výši úplaty za
vzdělávání stanovuje škola dle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy č.43/2006 Sb. a tato v letošním roce činí 200,- korun na
dítě měsíčně a u tzv čtyřhodinových dětí 135,- korun měsíčně. Zákonní
zástupci dětí v posledním roce před zahájením školní docházky jsou
od úplaty osvobozeni. Všechny děti se v našem zařízení také stravují,
součástí školy je i školní jídelna.“

Nabízíme :
- pojištění osob
(životní, úrazové, nemocenské, odpovědnost)
- pojištění majetku
(nemovitého a movitého)
- pojištění motorových vozidel
(zákonné, havarijní, živelné, odcizení)
- penzijní připojištění
- stavební spoření
Stále nabízíme akční nejlevnější zákonné pojištění
motorových vozidel v tarifu VENKOV s možností připojištění přívěsného vozíku ZDARMA!!!

„Má předškolní vzděláváni dětí nějaká pravidla, osnovy nebo program, kterými se při výuce dětí řídíte?“
„Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle zpracovaného školního
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vzdělávacího programu s názvem Hrajeme si celý rok, který je zaměřen na poznávání čtyř ročních období, jejich změn a života kolem nás.
Jsou zde stanoveny požadavky, cíle a záměry na výchovu a vzdělávání
v mateřské škole. Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích
oblastí, které respektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání a učení. Formy vzdělávání mají charakter her, zábavy a zajímavých činností
probouzející v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat.“

Valašským národním divadlem a divadlem Maringotka z Rožnova pod
Radhoštěm.“
„Co čeká karolinskou mateřskou školu v nejbližší budoucnosti
a jaké máte další plány?“
„V měsíci květnu se bude konat zápis dětí do mateřské školy pro následující školní rok. O této skutečnosti budou rodiče budou včas informováni místním rozhlasem a zákonní zástupci dětí, které jsou věkově
v posledním roce před zahájením školní docházky, obdrží písemnou
pozvánku.
Naším úkolem společně se zřizovatelem, kterým je město Karolinka,
by měla být modernizace stávajícího objektu a dořešení odběru elektrické energie pro školu. Byla dovybavena školní zahrada, zabudováno
nové osvětlení do dvou tříd a zakoupen nový nábytek do dětských
šaten. V průběhu letních prázdnin bychom rádi provedli rekonstrukci
dětských umýváren a záchodů v souladu s novými hygienickými předpisy. Tyto investice však vyžadují větší objem finančních prostředků,
které nám, doufám, budou našim zřizovatelem přiděleny.“

„Předpokládám, že plnění školního vzdělávacího programu není
to jediné, čím děti ve škole bavíte a učíte. Co tedy další aktivity?“
„Kromě úkolů, které se plní v rámci tohoto programu, probíhá na škole
řada akcí, souvisejících s naplňováním záměrů školy. Na podzim jsme
se účastnili akce města Kdo si hraje nezlobí, v prosinci proběhla besídka pro rodiče a veřejnost a v měsíci únoru jsme se radovali na karnevalu pro děti, který se konal v naší škole. V nejbližší době se rozloučíme
se zimou zhotovením a pouštěním Morény po řece Bečvě, navštívíme
například vnitřní tunel stanovnické přehradní nádrže a budeme se připravovat na vystoupení pro rodiče a veřejnost v měsíci květnu. V rámci
všeobecného vzdělávání dětí spolupracujeme nejen s rodiči, ale třeba
i s místní základní školou, základní uměleckou školou, místní knihovnou,

„Paní ředitelko, já vám děkuji za rozhovor a těším se zase někdy
příště na shledanou.“
(red)

POUKÁZKA NA ZBOŽÍ
V HODNOTĚ 200 Kč
Ve specializované cykloprodejně

KOLA: Specialeized, Ravo, Giant, Pell´s, Felt, Kona, Norco. Stavba kol na zakázku.
DOPLŇKY: Sram, Shimano, Hutchinson, DTswiss, Michelin, IRC, Avid,
Crank Brother, Camel bak, VDO, Sigma, ProGrip, Giro, Bell

VIDLICE: Manitou, Marzocchi, Suntour
OBLEČENÍ: Sensor, Specialized, Rejoice, Progress, Level, De Marchi,
Polaris, Axon, FOX, Sessions, Smith

SERVIS: Kola, Specializovaný servis – vidlice, hydraulické kotoučové brzdy
PLANET BIKES
Vsetínská 79
756 06 Karolinka
tel.: 604 403 514
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Výjezdová JSDH Karolinka
V dnešním čísle bychom vás chtěli seznámit s výjezdovou jednotkou sboru dobrovolných hasičů Karolinka. Tato jednotka je složena z dvaceti členů a to
z velitele jednotky, zástupců velitele jednotky, velitelů družstva, strojníků a hasičů. Všichni tito členové
jsou zaměstnanci Městského úřadu Karolinka a přímo podléhají městu.

vesměs vozidla staršího data výroby, díky řádné a pravidelné údržbě
jsou stále akceschopná a připravená k výjezdu. Bohužel musíme konstatovat neblahý fakt, že v nejhorším stavu se nachází vůz AVIA, který
slouží především k dopravě na školení, hasičské soutěže atd.. Její stav
je kritický a hasiči tudíž stojí před rozhodnutím zda vynaložit nemalou
částku na její celkovou rekonstrukci nebo se pokusit sehnat další prostředky na zakoupení nové techniky. Jisté však je, že bez této techniky
se obejít nemohou.
Dnešní hasič si již nedovede představit boj s ohněm bez dýchacích
přístrojů, ochranných oděvů a dalších ochranných pomůcek, které mu umožňují provést rychlejší a důslednější zásah, a tím zabránit
větším škodám. Karolinským hasičům se podařilo částečně dovybavit
jednotku ochrannými prostředky. Každý člen má svou ochrannou přilbu a nemalá část je vybavena kompletním ochranným oblekem. Také
zakoupili elektrocentrálu s teleskopickými světly a příslušenstvím, která
bude mít pro svůj velký výkon široké uplatnění.
Pokud jde o typy zásahů, tak v poslední době převažují především
havárie technické, mezi které se řadí odstranění překážek z komunikace (vyvrácené stromy, nákladní vozidla bránící provozu), pomoc při
evakuaci nemocných a zraněných, zdravotní záchranná služba, odstranění sněhu a ledu hrozícího pádem ze střech, likvidace rojů včel, vos
a sršňů, záchrana zvířat a další jiné činnosti. Dalším typem jsou zásahy
u dopravních nehod, které vyžadují odborné znalosti jak technického
tak zdravotního rázu. Prvotně je třeba zabezpečit životní funkce člověka (často je třeba zraněného vyprostit z havarovaného vozidla; přitom
je nezbytně nutné dbát na to, aby nedošlo ke zhoršení jeho fyzického
i duševního stavu), dále pak minimalizovat jiná nebezpečí jako je požár,
převrácení vozidla, náraz kolemjedoucích vozidel a podobně.
Pro přiblížení činnosti JSDH Karolinka přinášíme statistické údaje za
loňský rok. Jednotka zasahovala u celkem jedenasedmdesáti událostí
z nichž bylo padesát šest technických havárii, sedm dopravních nehod,
šest požárů, jedenkrát únik nebezpečné chemické látky a jedenkrát se
jednalo o planý poplach. Počtem zásahů karolinská jednotka umístnila
na prvním místě ve Zlínském kraji mezi jednotkami dobrovolných
hasičů. Velký počet technických havárií byl zapříčiněn především krutou zimou. Pod tíhou velkého množství sněhu doházelo k vývratům
stromů, které blokovaly nejen silniční komunikace, ale také dodávku
elektřiny. Dlouhá zima měla na svědomí také zásahy prováděné na
střechách, jež hrozily zřícením pod tíhou sněhu a ledu. Většina těchto
zásahů byla prováděna pomocí automobilové plošiny. Zásahy takového typu by bez této techniky byly nemyslitelné. Zde je na místě připomenout, že hasiči stále hledají pro plošinu garážové stání. V souvislosti
s výjezdovými akcemi se nám bohužel již vícekrát stalo, že zaparkovaná auta bezohledných řidičů zabránila v okamžitém výjezdu k zásahu.
Zatím naštěstí nikdy nešlo o přímé ohrožení lidského života, ale proč
riskovat, když následky mohou být nezvratné. Proto žádáme naše spoluobčany, aby nejen ve svém zájmu dbali dopravního značení a neparkovali svá vozidla před výjezdovými vraty hasičského domu. Pomůžete
tím nejen hasičům.

Shoz nebezpečného sněhu ze střech domů - jedna ze zimních činností dobrovolných hasičů

Výjezdová jednotka je zařazena do jednotek požární ochrany stupně II. Do stupně I pak spadají jednotky HZS (Hasičského záchranného
sboru). Výjezdová jednotka je povinna po nahlášení poplachu vyjet
k události do pěti minut. To je umožněno díky systému svolávání přes
mobilní telefony. Jednotlivým členům přijde poplachová textová zpráva s typem a místem zásahu. V krizových případech (nejdou-li např.
poplachové SMS nebo je-li zásah většího rozsahu), operační středisko
HZS ve Zlíně dálkově spustí poplachové sirény.
K technické vybavenosti karolinské jednotky neoddělitelně patří pět
zásahových vozidel: rychlé zásahové vozidlo Mitsubishi, které je určeno
k provedení prvotního zásahu, dvě cisterny CAS 32 (TATRA 148, TATRA
815), automobilová plošina HP 27 na podvozku TATRA 148 a dopravní
automobil AVIA 30. Tato vozidla jsou vybavena věcnými prostředky,
které napomáhají k rychlejší a účinnější likvidací krizových situací, jako
jsou dopravní nehody, technické havárie, požáry a další. Základním
pilířem hasičů je tedy vozový park, který slouží k dopravě zasahujících hasičů a techniky k událostem. Ač jsou v našem vozovém parku

Kromě záchranných akcí se v loňském jednotka zúčastnila námětového cvičení v Huslenkách. Další součásti přípravy členů je požární sport,
při kterém se zvyšuje fyzická zdatnost, obratnost a práce s technikou.
Družstvo mužů se zúčastnilo mnoha soutěží. Proběhly školení řidičů,
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školení první pomoci se ZZS Vsetín, školení obsluhy automobilové
požární plošiny a školení nositelů dýchací techniky na polygonu ve
Frýdku Místku, cyklické školení velitelů a strojníků, školení celé výjezdová jednotky na stanici ve Vsetíně. Všichni členové prošli důkladnými
zdravotními prohlídkami. V průběhu roku se jednotka účastnila i různých kulturních a sportovních akcí, kde především dbala na bezpečnost. Za zmínku stojí i dětský den, kde se mohli i ti nejmenší seznámit
s posláním dobrovolných hasičů..
Závěrem bychom chtěli poděkovat celé jednotce za ochotu a nasazení, věnovaný čas a vynaloženou energii.
(Vlastimil Gášek)
Fotografie zachycuje hasiče při námětovém cvičení s Českým červeným křížem

Nová
tradice
v Karolínce
První krok k založení novodobé tradice v Karolínce
učinili pořadatelé historicky prvního plesu místního
Valašského národního divadla v sobotu 3. února jeho
uspořádáním.
Pod záštitou starosty města Tomáše Hořelici a jeho úvodním projevu
zahájilo slavnostní část plesu předání cen osobnostem, které proslavily nejen své obce, ale i naši republiku v zahraničí. Oceněni byli: Jan
Srněnský z Ústí, Jiří Sívek a Jindřich Černovský z Huslenek, Mojmír Trávníček a Martin Vráblík z Nového Hrozenkova a in memoriam Jan Matyščák z Karolinky. Předání moderovali jako hlavní hosté radní Zlínského
kraje pro kulturu ing. Jindřich Ondruš a známý herec Pavel Zedníček.

Dvě nepřehlédnutelné osobnosti plesu - hlavní pořadatelka Marie Chovanečková a herec Pavel Čmaňa Zedníček

Ten zůstal ve pro něj oblíbené Karolínce velmi rád po reprízovaném
představení divadelní komedie autorky Dany Laurentové Drahouškové, v němž se v předešlých dnech divákům představili mimo něj další
známí herci jako Jana Paulová, Anežka Svobodová, David Suchařípa
a Jiří Kohout.
Taneční část a pohodovou hudbu po celý večer zajišťovaly skupina
Cadillac z Valašského Meziříčí v čele s Ivanem Klímou a také muzika
Jasénka pod vedením primáše Zdeňka Zmeškala, které postupně
pozvaly na taneční parket všechny návštěvníky večera, mezi kterými
kromě většiny místních zastupitelů nechyběly významné osobnosti
politického i kulturního života ze širokého okolí. Nepřehlédnutelnou
postavou mezi nimi byla do klasického valašského kroje oblečená
hlavní pořadatelka a ředitelka Valašského národního divadla, paní
Marie Chovanečková.
Půlhodinovým pásmem zaujal diváky známý soubor valašských písní
a tanců Jasénka a v průběhu večera měli diváci ještě několikrát příležitost k aplausu, například při vystoupení skupiny břišních tanečnic
Bella group dance nebo Tanc-klubu Mileny Šmigurové ze Vsetína. Úplným vyvrcholením pak byla půlnoční velká tombola, ze které si šťastný výherce odnesl jako hlavní cenu, kterou věnovalo město Karolinka
spolu s nejvýznamnějším občanem města Jiljí Hartingrem originál
mistrova obrazu.
(Antonín Šiška)

Pohled na břišní tanečnice ze skupiny Bella group dance potěšil oko nejednoho mužského účastníka plesu
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Škola
hrou
aneb z činnosti Základní školy Karolinka
ního stupně navštívili divadelní představení Aladinova kouzelná lampa ve
Valašském národním divadle v Karolince
a žáci druhého stupně shlédli Kytici.
Počátkem listopadu proběhl křest nástěnné malby ve spojovací chodbě. Nástěnná
malba vznikla během zábavné akce Kdo
si hraje, nezlobí. Slavnostního aktu se
zúčastnila řada místních osobností v čele
se starostou města Ing. Tomášem Hořelicou
a akademickým malířem Jiljí Hartingerem.
Chybět nemohl ani ředitel školy Mgr. Petr
Šrámek a samozřejmě ani samotní tvůrci
malby. Křest si vzala pod patronát zdejší
9. B, která svérázným způsobem popsala
obsah a vznik díla. Účastníkům vernisáže
také zazpívala vlastní verzi známé lidoKřest nástěnné malby ve spojovací chodbě základní školy

V dnešním článku bychom rádi
seznámili s činností Základní
školy v Karolínce a to v oblasti, která v plné míře naplňuje známé heslo Škola hrou.
Stručně projdeme období od
září 2006 do letošního března.

vé písně Vysoký jalovec. Nakonec obraz
pokřtila šampaňským pro děti a všechny

Od října do března probíhala florbalo-

malíře ocenila drobným dárkem. A teď text

vá liga.starších žáků, hrajících v sesta-

zmiňované písně:

vě: J. Orság, J. Orság ze Stanovnice, M.

Na stěně ve škole

Pelzel, K. Pavlica, J. Štěpánek, A. Bařák,

Na stěně ve škole namalován je obraz

T. Bil, M. Mikulenka a T. Macocha. Hoši

Všichni jsou nadšeni a do něho zblázněni

obsadili v konečném součtu páté místo.

Namalovali obraz na stěnu, hej na stěnu

Dále jsme se zúčastnili jsme se šacho-

Namalovali obraz barvami

vého turnaje družstev, kde jsme získali

Malovali dlouho, velmi dlouho, velmi dlou-

třetí místo v konkurenci deseti týmů.

ho, velmi dlouho

V září proběhla velmi úspěšná zábavná

Naši nejlepší v šachu: Štěpán Morávek

Malovali dlouho do noci

sobota pod názvem Kdo si hraje, nezlobí,

ze sedmé třídy byl druhý,, Lukáš Dorotík

Na obrazu slunce září do vln moře

ze které jsme přinesli obsáhlou fotorepor-

z osmé A čtvrtý, Josef Orság z deváté B

Stromy se kývají a vesele zpívají

táž v jednom z minulých zpravodajů.

čtvrtý a na stejném místě skončil Pavel

Listy ve větru máváme, hej máváme

Valigura ze sedmé třídy. Výuku žákům

Barevnými listy máváme

Říjen jsme zahájili výstavkou výtvar-

osmých tříd zpestřil výukový víkendový

Hvězdy se vznáší nad námi, hej nad námi

ných prací s přírodním námětem, kte-

program s ALCEDEM Vsetín v Semetíně.

Hvězdy se vznáší a blýskají

rou jsme oslavili Den stromů. Deváťáci

Cílem pobytu bylo vhodné doplnění

(Anna Langrová, 9.B)

uskutečnili exkurzi na vsetínský zámek

výuky přírodopisu, zeměpisu, občanské

a hvězdárnu. Žáci si vyslechli přednáš-

výchovy. Školní kolo pěvecké soutěže

ku o meteorologii a vesmíru. Na zám-

SEDMIHLÁSEK mělo dvacet soutěžících.

ku zhlédli výstavu Příběh tištěné Bible

Do okrskového kola v Hovězí postoupi-

a vystoupili na zámeckou věž. Samozřej-

liy V. Orságová ze šesté B, K. Kiedroňová

mě se sportovalo, hrála se malá kopaná.

z druhé třídy, B. Matyščáková ze třetí tří-

Mladší žáci obsadili skvělé první místo

dy a K. Chrástecká ze čtvrté třídy. Závěr

a postoupili do okresního kola v Zašové.

měsíce patřil kulturnímu vyžití. Žáci prvMomentka ze Zeleninového dne
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V listopadu se vyučovalo projektově, děti
prvního stupně se zúčastnily Zeleninového
dne. Zábavnou formou poznávaly netradiční druhy zeleniny ( černý kořen, fenykl, polníček, mangold…). Na jednotlivých stanovištích, kde sbíraly příslušné body, zpívaly
písničky, hrály pexeso, vytvářely zeleninové objekty atd. Myslíme, že se den vyvedl
jak dětem, tak organizátorům. Opět jsme
soutěžili ve florbalu. Mladší žákyně obsadily pěkné druhé místo v okrskové soutěži.
Žákům 7. tříd se líbilo v Uherském Hradišti,
kde zhlédli divadelní hru Někdo to rád horké a žáci 9. tříd divadelní představení Modrá, modrá, modrá a naši nejmenší si vyjeli
do Zlína na divadelní představení Dobrodružství hastrmana Tatrmana.

Záběr na několik aktérek jedné z největších akcí roku na ZŠ, Dětském karnevalu

V prosinci Mikuláš a čerti pobavili i rozplakali žáky prvního stupně. Žáci 9. B

V únoru proběhla jedna z největších

Jakub Štěpánek z 9. B obsadil pěkné sed-

se zhostili výborně svých rolí Mikuláše,

událostí školního roku, a to Dětský kar-

mé místo v okresním kole konverzační

andělů a čertů a nezapomněli ani na

neval. Velká účast žáků a jejich rodičů

soutěže v anglickém jazyce.

nadílku. Blížící se svátky jsme si připo-

nasvědčovala tomu, že karneval se těší

mněli projektem Vánoce na Valašsku.

velké oblibě. Těžké bylo hodnotit zají-

Děti se mohly pobavit i poučit během

mavé a pracně vytvořené masky dětí.

dopoledne v pracovních dílnách vede-

Proto byly oceněny nejenom nejlepší,

ných místními lidovými kumštýři (zdo-

ale pro všechny se našla i cena útěchy.

bení perníčků, vizovické pečivo, malba

Slavnostní atmosféru tělocvičny umoc-

na skle, řezbářské práce – holubičky).

nila výzdoba, kterou realizovali žáci 9. B

Zazpívaly si koledy, zhlédly výstavu Bet-

třídy. Všechno se dělo při hudební pro-

lémů, vyslechly si povídání o vánočních

dukci DJ Filipa Ondruše. Bohatá tombola

tradicích na Valašsku u štědrovečerního

s třemi sty cenami jistě potěšila dětskou

stolu. Navzájem se obdarovaly drob-

duši. O občerstvení se postaraly naše

nými dárky a ochutnaly perníčky, které

kuchařky a příjemně jsme se bavili až do

V březnu proběhlo okrskové kolo recitační

samy nazdobily. Akce byla organizována

podvečera.

soutěže v ALCEDU na Vsetíně. Naši školu

ve spolupráci se ZUŠ v Karolince a Infor-

Žáci si prověřili, jak jsou na tom s mate-

reprezentovali tito žáci: Dominika Gregušo-

mačním centrem. Těsně před prázdni-

matikou. Pythagoriáda dala žákům 6.

vá, Tereza Krabicová, Nikola Mikulová, Vero-

nami proběhl školní vánoční basketba-

a 7. ročníků pořádně zabrat. Národní

nika Orságová, Richard Matoušek , Martina

lový turnaj dívek šestých až devátých

divadlo Moravskoslezské v Ostravě nás

Jochcová, Marie Ptáčková a Sára Brousilová

tříd.Nejlepšími sportovkyněmi se staly:

zaujalo divadelním představením Limo-

z páté třídy. V silné konkurenci jsme získali

L.Vaněčková, A. Langrová, T. Pospíšilová,

nádový Joe aneb Koňská opera. Žáci 2.

dvě 1. místa (R. Matoušek na prvním stupni

H. Orságová, B. Janíková, D. Gregušová,

stupně se vrátili nadšeni. Žáky 1. stup-

a D. Gregušová na stupni druhém), jedno 3.

a V. Svobodová.

ně pobavil výchovný koncert Písničky

místo (M. Ptáčková na prvním stupni) a jed-

z pohádky v režii ZUŠ Karolinka. Škol-

no čestné uznání (S. Brousilová). Všem umís-

V lednu proběhlo školní kolo Olympiády

ní kolo recitační soutěže sklidilo velký

těným přejeme hodně úspěchů v okresním

v českém jazyce pro 8. a 9. ročník Nejú-

zájem, řada účastníků nám předvedla

kole v Rožnově pod Radhoštěm.

spěšnějšími řešiteli se stali: Dominika Gre-

známé i méně známé texty v příjemném

O dalších aktivitách a úspěších školy vás

gušová z deváté B, Jakub Štěpánek a Tereza

prostředí sálu ZUŠ. Nejúspěšnější účast-

budeme průběžně informovat v dalších

Orságová ze stejné třídy a Ondřej Komár

níci školního kola postoupili do okrsko-

zpravodajích města Karolinky.

z osmé A.

vého kola recitační soutěže. A závěrem,
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Svatý Florián

Sbor dobrovolných hasičů vás srdečně zve u příležitosti oslav patrona hasičů Svatého Floriána dne 5. května 2007 do Hasičského domu v Karolínce na guláš. Rovněž další občerstvení zajištěno. Začátek akce v 10.00
hodin.

pozvánka

pozvánka

(red)

Novinové vydavatelství VLTAVA-LABE-PRESS a.s., divize STŘEDNÍ MORAVA,
odštěpný závod Olomouc, Vás zve dne 4. června 2007 na svou prezentačně propagační akci se spoustou atrakcí pro děti, občerstvením a reklamními stánky.
Tato akce se uskuteční na louce vedle Valašského národního divadla
v Karolince od 14.00 hodin.
Vedení města a Informační centrum Karolinka Vás srdečně zve dne 5.května 2007
na společný výlet k pomníčku na Jaseníkovou k uctění památky obětí 2. světové
války. Sraz bude ve čtrnáct hodin u Základní školy v Karolince, odkud se společně
vydáme po nově značené trase k pomníčku.
Svačinu a dobrou náladu s sebou. Zveme širokou veřejnost.

Karolinka hledá Super Star
V pátek 30. března 2007 se uskuteční v sále ZUŠ Karolinka již čtvrtý ročník pěvecké soutěže Karolinka hledá
Super Star. Tuto soutěž pořádá ZUŠ ve spolupráci s Městským úřadem v Karolince.

Začátek je stanoven na 13.00 hodin a jako první budou soutěžit děti z kategorie MINISUPERSTAR – tedy děti do šesti let. Od 14.00 hodin začíná
soutěž pro starší kategorie. Okolo 17. hodiny proběhne vyhlášení výsledků. Celá soutěž je přístupná veřejnosti, diváci budou mít možnost zvolit
„bonbónovým hlasováním“ svého nejoblíbenějšího zpěváka, který potom obdrží cenu diváků. Všichni jste srdečně zváni.
(Martina Havlová)

Divadelní soubor Jana Honsy
Úspěch divadelního souboru Jana Honsy s divadelní hrou Doma autora Martina Františáka byl završen
natočením této hry v České televizi.
Televize bude tento záznam vysílat dne 12. května 2007 ve 20.00 hodin na programu ČT 2 nebo ji
můžete shlédnout jako čtyřicátou reprízu dne 20.
dubna 2007 ve 20.00 hodin ve Valašském národním
divadle v Karolínce. Lístky si můžete objednat již
nyní u Marie Chovanečkové, tel. 604729914. Srdečně vás zveme.

Divadelní hru Martina Františáka Doma již brzy uvidíte i na obrazovkách české televize

(red)
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Akce připravované ZUŠ Karolinka
Čtvrtek 29. března v 16.30 hod. koncert žáků v sále ZUŠ Karolinka
Pátek 30. března Karolinka hledá Super Star od 1.,00 – 18.00 hod. v sále ZUŠ Karolinka
V úterý 3. dubna v 17.00 hod. se uskuteční vernisáž prací žáků VO ze třídy paní učitelky Poláškové v sále ZUŠ
Výchovné koncerty pro MŠ – duben
V pátek 20. a v sobotu 21. dubna proběhne krajská soutěž v literárně-dramatickém oboru ve Valašském divadle a v sále ZUŠ v Karolince. Časový harmonogram bude uveden na plakátech.
Čtvrtek 17. května v 16.30 hod. - první koncert nejmladších žáků ZUŠ v sále v Karolince
Pátek 18. května v 16.30 hod. - druhý koncert nejmladších žáků ZUŠ v sále v Karolince
Pátek 25. května v 16.30 hod. koncert žáků I. cyklu v sále ZUŠ Karolinka
Skladatelská soutěž + koncert profesorky Květy Fialové - konec měsíce května: termín bude upřesněn
Sobota 2. června v 18.00 hod. vystoupení žáků tanečního oboru v Divadle v Karolince
Pondělí 4. června v 17.00 hod. závěrečné vystoupení literárně-dramatického oboru v sále ZUŠ Karolinka
Společný koncert se ZUŠ Bystřice p.Hostýnem v ZUŠ Karolinka - termín bude upřesněn
V sobotu 9. června v odpoledních hodinách se uskuteční pohádkový les pro rodiče s dětmi, časový harmonogram a podrobné pokyny
budou uvedeny na plakátech
Absolventský koncert žáků I. cyklu - termín bude upřesněn
Ve středu 13. června v 16.30 hod. v sále ZUŠ koncert k výročí hudebních skladatelů spojený se soutěží z hudební nauky
Těšíme se na Vás, všechny výše uvedené akce jsou přístupné široké veřejnosti.
(Martina Havlová, ředitelka ZUŠ)

Stolní tenisté
mají novou
hernu
V závěru loňského roku dokončila stavební společnost TESP Contract rekonstrukci podkroví sociálního objektu v areálu karolinského sportoviště na
zbrusu novou hernu stolního tenisu.
Hlavním sponzorem rekonstrukce byl Městský úřad Karolinka a
oddíl by tímto rád poděkoval především starostoví města ing. Tomáši Hořelicovi a místostarostoví ing. Luďku Klímovi, kteří se o zajištění
zdárného průběhu rekonstrukci zasloužili nejvíce. Poděkování patří
rovněž zastupitelům města za každoroční finanční podporu, vedení
sklárny Crystalex, reprezentované Jiřím Morávkem a odborovému
svazu skláren v osobě předsedkyně Heleny Langrové. Závěrem pak
nelze nevzpomenout sponzorské činnosti Dušana Divína, majitele
místního hotelu Koník.

Mladí karolinští stolní tenisté v nové herně.
Zleva Ondřej Orság, Jiří Malina, Tomáš Heger, Stanislav Raždík a Štěpán Morávek.

přivedl velkou řadu hráčů.
Oddíl má v současné době osmnáct členů, z toho ale jen pět v kategorii mládeže. Družstvo dospělých hraje regionální přebor, což je
možno kvalifikovat jako neúspěch, protože to není tak dávno, co se
v Karolince hrávala divize.
Doufejme, že nová herna přitáhne do oddílu stolních tenistů nové
adepty, především z řad mládeže, kteří by pozvedli úroveň tohoto
sportovního odvětví v našem městě.
(Jiří Malina)

Při této pro karolinské tenisty tak slavnostní chvíli bychom rádi
vzpomenuli zakladatele stolního tenisu ve městě Karla Karlovského
a také Jaroslava Felixe, který k tomuto sportu „nejmenšího míčku“

Upozornění dopisovatelům Zpravodaje
Sdělujeme všem dopisovatelům Karolinského zpravodaje, že uzávěrka příštího čísla je 15. června 2007. Žádáme je tímto o dodržení
termínu dodání příspěvků, aby číslo mohlo vyjít koncem měsíce června. Ještě připomínáme, že ve svých příspěvcích nemusí zvýrazňovat nápisy, ani volit různá ozdobná písma, neboť grafické zpracování novin zajišťuje v plném rozsahu grafické studio Grafia
Nova, které Zpravodaj zároveň tiskne. Děkujeme.
(red)
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Stručná
bilance šachistů
S ohledem na blížící se konec
letošní šachové sezony mohou
šachisté místního oddílu této
královské hry začít s jejím bilancováním.
Družstvo A ukončilo soutěž a umístilo se
ve vsetínském regionálním přeboru I na 3.

místě. Na stejném místě, ale v regionálním
přeboru II je družstvo B před posledním
kolem. Družstvo C, které je tvořeno žáky je
na posledním, devátém místě své skupiny.
Přesto však ve svém prvním soutěžním ročníku získali mnoho zkušenosti a v budoucnu se jistě zlepší.
Žáci se dále účastnili přeboru škol ve
Valašském Meziříčí, který se konal 12. ledna letošního roku.Ve své kategorii 6. až 9.
tříd družstvo ve složení Josef Orság, Štěpán Morávek, Lukáš Dorotík a Jakub Pekař

obsadilo velmi pěkné třetí místo.
Výrazného úspěchu dosáhli tito hoši také
na turnaji jednotlivců, konaného 17. března 2007 na Bystřičce, kterého se zúčastnilo
dvaadvacet mladých šachistů. V kategorii H
16 se Josef Orság stal absolutním vítězem
a v kategorii H 14 skončil Morávek druhý,
Dorotík šestý a Pekař osmý.
Vedení šachového oddílu přeje všem svým
členům další úspěchy nad čtyřiašedesáti
políčky.
(Vladislav Bambušek)

Zimní příprava fotbalistů
Zimní příprava fotbalového B mužstva FC Velké
Karlovice a Karolinka byla zahájena devátého
ledna, společnými tréninky třikrát týdně s A
mužstvem. K tréninku fotbalistům sloužila hala
v Hovězí, školní tělocvična a díky mimořádně
příznivé zimě bylo možno často využít k nabírání fyzické kondice i venkovního prostředí.

z penalty P. Mikula), s Loučkou 3:4 (dvakrát R. Gášek a P. Mikula z
penalty), s Liptálem 3:1 (Šimák, Z. Štuler a vlastní), s Valašskou Polankou 2:2 (Šimák, Mikulec), s béčkem Valašského Meziříčí 4:0 (dvakrát
Mikulec, Pinkava a P. Mikula), bez branek s Janovou a s Hutiskem 1:3,
kdy branku dával T. Vrážel.
Rozpis mistrovských utkání:

I.B sk. A – muži B
začátek

Zimní příprava byla jako obvykle zpestřena účasti na zimním turnaji. Tentokrát se hráči zúčastnili zimního turnaje pořádaného ve

So 24.3.
Ne 1.4.
Ne 8.4.
Ne 15.4.
Ne 22.4.
Ne 29.4.
Ne 6.5.
Ne 13.5.
So 19.5.
So 26.5.
So 2.6.
So 9.6.
Ne 17.6.

Valašském Meziříčí na umělém trávníku. Ze sedmi zápasů fotbalisté FC VK+K dvakrát zvítězili, čtyřikrát remizovali a pouze jedenkrát prohráli. Mimo to ještě sehráli přípravné utkání s Hutiskem na
domácím hřišti. V rámci přípravy se hráči zúčastnili dvoudenního
herně kondičního soustředění. Pro jarní část soutěže počítá vedení
týmu se čtrnácti hráči do pole a brankářem Podešvou, kterému by
měl dělat parťáka brankář dorostu Martinák. Z podzimního kádru
odešli na hostování Labaj a Roman Gášek, naopak přišel Marek Měkyna z Nového Hrozenkova. Za posily lze považovat i uzdravení na
podzim zraněných hráčů Miry Orsága, Romana Gáška a Honzy Píška. Během jara by se měl k mužstvu připojit i Dan Egger. Trenérem
je Josef Vrážel, vedoucím mužstva Josef Gášek. Cílem pro jarní část
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VKK B – Kelč
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VKK B – Loučka
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sezony zůstává udržení se v soutěži a zapracovávaní mladých hráčů
z dorostu do kádru mužů.

Podrobnosti lze najít na klubovém webu
www.fotbal-velkekarlovice-karolinka.cz

Ve stručnosti přinášíme výsledky přípravných utkání: s Dolní Beč-

inzerce

vou 1:1 (branka Šimák), se Zašovou 4:4 (dvakrát Šimák, Š. Králik a

(Josef Vrážel)

Pračku se sušičkou Bosch (spojeno), cena 28.000,- Kč, lednici s mrazákem Fagor, cena 9.000,- Kč, LCD závěsnou
televizi Panasonic, cena 29.000,- Kč, dětský kočárek trojkombinace, cena 3.000,- Kč, kombinovaný sporák plynoelektrický s horkovzdušnou troubou Fagor, cena 11.000,- Kč a hi-fi věž na 3 CD, rádio, nahrávání CD Philips, cena
5.000,- Kč, vše v záruční době, zánovní, stáří cca 15 měsíců.
Dále prodám dětský nánožník (fusak) za 200,- Kč a dětská deku pro miminko ve tvaru hracího mobilního telefonu,
nepoužitá, cena 350,- Kč.
Kontakt 604 998 977 nebo 737 802 139.
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Informační centrum v Karolince vás zve na přednášku mořeplavce Ivana Orla s názvem Idioti na
plavbě kolem světa, jejíž součástí je promítání
ﬁlmu a tombola. Přednáška se uskuteční v sobotu 28. dubna v 16 hodin ve Valašském národním
divadle. Kontakt: Informační centrum Karolinka, tel. 604729914. Zajímavosti, týkající se této
přednášky najdete na internetové adrese www.
idiotinaplavbekolemsveta.kvalitne.cz

Idioti na plavbě
kolem světa

„Ten, kdo nerozumí přírodě, jde studovat biologii. Ten, kdo nerozumí sám sobě, jde studovat psychologii. A ten, kdo nerozumí ničemu,
jde na moře.“ Těmito slovy charakterizuje pětileté putování plachetnice Victoria světovými moři jeden z účastníků tohoto dobrodružství
a autor knihy Idioti na plavbě kolem světa, Ivan Orel. Aby to neměli
příliš jednoduché, tak si Viktorku, jak Victorii říkali, i sami postavili.
Bez velkých zkušeností, peněz sponzorů a humbuku médií. I proto
si občas říkali idioti a nemysleli to jako nadávku. Victoria znamená
vítězství. Jejich Viktorka je nemenším vítězstvím vytrvalosti a odvahy party lidí osudem náhodně vybraných. Je důkazem toho, že když
něco skutečně chceme dokázat, tak to i dokážeme. Stačí pořádně
zatlačit (a neposrat se při tom).
(red)

info

Tak to je ona, plachetnice Victoria, na které Idioti obepluli svět

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V souladu s obecně závaznou vyhláškou číslo 2/2001 Sb. bude i v letošním roce v Karolince
organizován jarní sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu formou sběrného dvora.
Datum akce: 12. až 15. dubna 2007
Provozní doba:
Čtvrtek 12.4. 8.00 - 11.00 a 12.00 – 17.00 hod.
Pátek 13.4. 8.00 - 11.00 a 12.00 – 17.00 hod.
Sobota 14.4. 8.00 - 12.00 hodin
Neděle 15.4. 8.00 - 12.00 hodin
Místo likvidace odpadu : dvůr Městského bytového podniku Karolínka, Kortiše 633.

inzerce

ing. Tomáš Hořelica, v.r.
starosta

Otakar Šigut, v.r.
ředitel MBP Karolinka

Prodám

Seat IBIZA 1,9 TDI, r.v. 2005, ABS, EBS, elektronová kola,
autorádio, vnitřní výbava v elektronice. Najeto 14 000 km,
letní i zimní pneu v ceně. Smluvní cena 310 000,- Kč.
Telefon 604998977.
Zn. Rodinné důvody


www.karolinka.cz
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