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Co n á s t r á p í v e m ě s t ě
V dnešním čísle našeho zpravodaje bych
se rád zaměřil na několik aktuálních témat, která v současné době trápí naše
občany. Především je to odchod dětské
lékařky z místní ordinace, možné problémy kolem vodního zdroje v letních
měsících a na závěr plánované investiční
akce ve městě.
Začneme problémem číslo jedna, a to odchodem dětské lékařky
z Karolinky. Paní doktorka nám bohužel v dubnu letošního roku oficiálně oznámila, že v červenci ukončí ze zdravotních důvodů činnost své
ordinace v Karolince. Snažili jsme se operativně tuto situaci řešit a navštívili jsme ředitelku Všeobecné zdravotní pojišťovny ve Vsetíně. Paní
ředitelka nás upozornila na skutečnost, že počet registrovaných dětí
v Karolince je velmi nízký, a proto není zájem z řad dalších lékařů o provozování takové ordinace. I přesto se VZP pokusila pomoci nám najít
nového dětského lékaře a vypsala výběrové řízení na toto místo. Doposud neznáme výsledek tohoto výběrového řízení, jelikož stále probíhá.
Oslovili jsme také pana doktora Zvěřinu z Nového Hrozenkova, zda by
neotevřel omezeně svou ordinaci i v Karolince, ale bohužel tuto nabídku nepřijal. Přislíbil však, že převezme stávající pacienty ve své ordinaci
v Novém Hrozenkově, pokud bude zájem ze strany rodičů.
Město Karolinka má omezené možnosti, jak sem přilákat nebo udržet
si lékaře. Nabízíme však symbolický korunový nájem v prostorách zdra-

Plochu před městským úřadem v rámci rekonstrukce náměstí v současné době obsadily stavební stroje

votního střediska, nájemce hradí pouze náklady spojené s provozem
jako je elektrická energie, teplo, voda, komunální odpad, telefon atd.
Přesto se nám za těchto podmínek podařilo udržet provoz rehabilitačního střediska REMYOS, praktické lékařky, firmy GYNEKO a lékárny, a to
jen díky zájmu Vás občanů Karolinky a také občanů z blízkého okolí.
Hodně záleží na využívání služeb místních lékařů a lékárny. Pokud se
situace zhorší, není do budoucna vyloučeno, že ukončí činnost i zavedené služby, za kterými nemusíme dojíždět do Vsetína nebo okolních
obcí. Bohužel i zdravotnictví se v dnešní době musí chovat ekonomicky, tudíž je odkázáno na zájem pacientů a pravidla fungování zdravotního pojištění.

Počitačová vizualizace nového náměstí, jedná se o pohled jako by od zdravotního střediska
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Co se týká dalších připomínek k nedostatku služeb v Karolince, chtěl
bych říci jen tolik. Město se snaží pomáhat začínajícím nebo stávajícím
podnikatelům nízkým nájmem v městských bytových a nebytových
prostorech nebo při administrativních činnostech s různými úřady.
Nemůže však finančně dotovat podnikatelské aktivity ve městě. Proto
apeluji na místní občany, aby se sami nad podnikatelskými možnostmi
v Karolince zamysleli a pokusili se podnikat sami. Při současné míře
nezaměstnanosti v Karolince, která činí 10,5% si myslím, že by se z řad
občanů mohli najít noví podnikatelé, kteří by na sebe převzali podnikatelskou zodpovědnost namísto kritiky.
Problémem číslo dvě je voda. Blíží se léto a je třeba jako každoročně
upozornit obyvatele města na omezené možnosti našeho vlastního
prameniště. Opět připomínám to, abychom se všichni snažili v suchých letních dnech maximálně šetřit vodou, omezili zalévání zahrádky, mytí aut, provoz bazénů atd. V případě nadměrného sucha pak
nejsme schopni zajistit plynulou dodávku vody a mohlo by se stát, že
dojde k jejím výpadkům. Pak bychom se museli uchýlit k mimořádným
opatřením a omezeně zásobovat město například vodou z cisteren.
Proto prosím, abyste to měli na mysli a předcházeli tak případným problémům o nastávajících prázdninách. Šetřete vodou, a pokud budete
svědkem takového plýtvání u občanů Karolinky, neváhejte o tom informovat městský úřad či městský bytový podnik, neboť zásobování
vodou je problém nás všech.
Třetí oblastí, o které bych se rád zmínil, jsou plánované investiční akce.
Město Karolinka má v rozpočtu každý rok přibližně tři miliony korun na
opravy nebo investice. Tyto opravy nebo investice zahrnují rekonstrukce komunikací, veřejné osvětlení, výstavbu hřišť, údržbu sportovišť,
opravu úřadu, chod a údržbu hřbitova, údržbu zeleně, správu veškerého movitého a nemovitého majetku. Jak můžete sami posoudit, je tato
částka vůči předešlému výčtu údržby a oprav a snaha o vybudování
něčeho nového v Karolince velmi malá až zanedbatelná. Vy, kteří se
ve stavebnictví pohybujete nebo třeba stavíte dům či rekonstruujete
byt, se musíte nad touto částkou pousmát. Snažíme se tedy získat další
dotace na různé opravy nebo investice, a to jak ze státního rozpočtu,
tak z evropských fondů. Bez těchto dotací máme malou šanci na větší
investice či opravy. Bohužel každá dotace není zaměřená na to, co bychom potřebovali, a ne každý problém se dá uplatnit na daný dotační
titul. Je někdy velmi obtížné napsat a „napasovat“ takový projekt na
určitou dotaci. Postup při získávání dotací je úplně otočený, čili nevychází z potřeb obce, ale z omezených možností a podmínek jednotlivých programů. Pro nás to znamená, že musíme stále sledovat programy, které vyhlásí jednotlivá ministerstva či Zlínský kraj a hledat takový,
který můžeme využít. Takže například na takový výtah do zdravotního
střediska nebo opravu místní komunikace, zastávky, či hřiště pro děti
buďto nedosáhneme, protože nesplňujeme podmínky, a nebo nejsou
vypsány vůbec žádné dotace. A v horším případě Vám v průběhu
čerpání dotace změní pravidla nebo dají méně peněz. Tím si nechci
stěžovat, jelikož je to naše práce a také se nechci vymlouvat. Rád bych
jen konstatoval současnou situaci, a tím částečně odpověděl na některé dotazy, které se objevují na internetu. K těmto dotazům, které se
vyskytuji v knize návštěv na našich webových stránkách, bych ještě rád
dodal, že odmítáme odpovídat na anonymní příspěvky. Pokud máte
nějaký dotaz, máte samozřejmě právo se ptát, ale ať se prosím každý
slušně podepíše. Nebo se zastavte na městském úřadě a my rádi odpovíme nebo pomůžeme, bude-li to v naších možnostech.

Ředitelka Valašského národního divadla Marie Chovanečková, starosta města ing. Tomáš Hořelica a ředitelka ZUŠ
Martina Havlová při zahájení krajské soutěže v literárně - dramatickém oboru

Nemůžeme vyhovět všem nárokům občanů Karolinky, i když jsou často oprávněné. Domnívám se však, že se našemu městu podařilo získat
a realizovat řadu úspěšných akcí, které jsou vzorem i pro okolní obce.
Rádi bychom pokračovali i v letošním roce. Po třech letech se nám
podařilo konečně získat finanční prostředky na rekonstrukci náměstí.
Jak jste si už asi všimli, zahájili jsme práce v měsíci květnu a ukončení
rekonstrukce plánujeme v říjnu. Vizualizace projektu je součástí tohoto
zpravodaje, další podrobnosti můžete v barevném provedení vidět na
nástěnce před městským úřadem. Realizátorem této stavby je firma
TESP Contract. s.r.o., která vyhrála výběrové řízení. Předložili jsme také
projekt na získání dotace pro druhou etapu revitalizace sídliště. V případě, že budeme úspěšní, pak se letos na podzim pustíme do rekonstrukce sídliště na ulici Nábřežní.
Vzhledem k současnému programovacímu období 2007-2013 Evropské unie se také připravujeme na získání dalších finančních prostředků z fondů EU. Rádi bychom se zaměřili na rozvoj cestovního ruchu
v Karolince, a to zejména výstavbu sklářského muzea, rekonstrukci
Valašského národního divadla, realizaci projektu nového sportparku,
výstavbu rozhledny apod.
Děkuji za pozornost všem, kteří dočetli až sem a doufám, že postupně
budeme naplňovat představy všech občanů Karolinky tak, abychom
se v našem malém městě cítili dobře a také abychom vytvořili příjemné prostředí pro návštěvníky a turisty.
(Ing. Tomáš Hořelica, starosta města)
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Na slovíčko
s osobnostmi města

„Počátkem letošního roku, po nabytí účinnosti nového stavebního zákona číslo 183/2006 Sb., byla obcím odebrána přenesená pravomoc
stavebního úřadu. To znamená, že od 1. ledna 2007 tuto jejich činnost
včetně své činnosti vykonává Městský úřad Karolinka, konkrétně odbor
výstavby.“

I v dnešním čísle Karolinského zpravodaje pokračujeme v rozhovorech s osobnostmi našeho města. Tentokrát jsme navštívili a položili pár otázek
vedoucímu stavebního odboru v Karolince Petru
Michalovičovi.

„A teď něco, co bude čtenáře určitě zajímat. Mohl byste se vyjádřit k tzv. zániku povolení, které se dotýká velkého množství občanů?“
Protože k 1. lednu roku 2008 zaniká povolení k odběru a vypouštění vod,
je odbor výstavby zahlcen žádostmi o povolení odběru podzemních a
povrchových vod pro potřeby jednotlivých domácností. Přitom je třeba
si uvědomit následující fakta - studny postavené před 1. lednem 1955
se považují i nadále za povolené a není třeba žádat o nové povolení,
u studní vybudovaných po 1. lednu 1955 do roku 2002 mohou nastat
dvě možnosti, a to, že pokud mám povolení k odběru vody, povolení
platí i po 1. lednu 2008 a nemusím o nic žádat. Pokud ovšem nemám
povolení k odběru vody, musím žádat o nové povolení. Poslední skupinu tvoří studny vybudované a zkolaudované po 1. lednu 2002 a zde
opět platí, že pokud mám povolení k odběru vody, povolení platí i po 1.
lednu 2008 a nemusím o nic žádat, pokud nemám povolení k odběru
vody, musím žádat o vydání nového povolení.“
„A jak je to s vypouštěním odpadních vod, které také ze zákona
musí být povoleno?“
„Pokud byla se stavbou rodinného domu provedena i kolaudace bezodtokové jímky (tzn. žumpy) s pravidelným vyvážením, tak nepotřebuji
povolení a nemusím o nic žádat. V případě, že je objekt napojen na
septik nebo domovní čistírnu odpadních vod, musím žádat o povolení
nebo prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních příslušný vodoprávní úřad. Tím je Městský
úřad Vsetín, odbor životního prostředí. Poslední varianta vypouštění
je napojení objektu na veřejnou kanalizaci. V tom případě nemusím o
žádné povolení žádat.“

Vedoucí stavebního úřadu v Karolince Petr Michalovič

„Pane vedoucí, mohl byste ve stručnosti přiblížit čtenářům stavební odbor našeho města a rozsah jeho působnosti?“
„Stavební úřad při tehdejším Místním národním výboru Karolinka vznikl
v roce 1984 a vykonával pravomoci stavebního úřadu pro správní obvody Nového Hrozenkova a Velkých Karlovic a do současné doby má dva
pracovníky. Dále na něj byla přenesena pravomoc na povolování studní
pro zásobování jednotlivých domácnosti, a stavby jímek.“

pozvánka

„Co vlastně z hlediska zákona mohly povolovat obce s přenesenou pravomocí?“
Na tyto obce byla v souladu s § 124 zákona č. 50/1976 Sb. přenesena
tato část pravomoci stavebního úřadu: vydávat stavební povolení na
stavební úpravy jednoduchých staveb, pokud nejde o kulturní památky, určovat, zda jí ohlášené drobné stavby, stavební úpravy a udržovací
práce (§ 55 odst. 2 a 3), vyžadují stavební povolení, a v těchto případech
stavební povolení vydávat, přijímat ohlášení, popřípadě vydávat povolení informačních, reklamních a propagačních zařízení a zařizovat jejich
odstranění, přijímat ohlášení lhůty, do kdy bude odstraněna drobná
stavba a informační, reklamní a propagační zařízení, kolaudovat stavby
a jejich změny, ke kterým vydala stavební povolení a v neposlední řadě
zabezpečovat výkon státního stavebního dohledu.“

„Pane vedoucí, děkuji vám za rozhovor a někdy příště zase nashledanou.“
(red)

„Pokud vím, tak od letošního roku se změnila legislativa v tom
smyslu, že začal platit nový stavební zákon. Co to znamenalo pro
váš odbor?“
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Vedení města a farní úřad
Vás srdečně zve
v neděli 15. července 2007
na Pouť Panny Marie Karmelské
společně s oslavou 10. výročí
vysvěcení kostela v Karolince.
Při této příležitosti se uskuteční
slavnostní mše – ranní v 7.30 hodin a
další pak v 11 hodin dopoledne.
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Valašský deník v Karolince
Modrobílé barvy, které patří novinám Valašský deník, ovládly začátkem června prostor Dělnické
louky u Valašského národního divadla.
Při prezentační akci, nazvané Den s Deníkem
představili zástupci redakce své noviny tak
trochu z jiné strany. Místní občané tak mohli nahlédnout do práce redaktorů a dalších
pracovníků týmu Valašského deníku a podebatovat s nimi o tom, čím je deník zajímavý,
případně co by se v deníku mohlo změnit.
V nejrůznějších soutěžích pak zájemci získali
zajímavé ceny, věnované pořadatelem akce.
V kulturní části odpoledne se postupně představily děti z místní základní umělecké školy
a poté se o pohodovou atmosféru postarala
kapela Punkovica z Velkých Karlovic.
(red)
Dělnická louka u Valašského národního divadla při Dni s Deníkem

Na Ingstavu v novém

akce, která se zprvu potýkala s problémy s dodavatelskou firmou, byla
provedena kompletní rekonstrukce lodžií, spočívající v provedení nové
izolace, položení nové dlažby a výměny venkovního zábradlí včetně
výplní. Byly osazeny nové vchodové dveře včetně přístřešku nad nimi
a veškeré vnitřní společné prostory byly vymalovány. Nově byla také
vybudována venkovní kanalizace, sloužící k odvádění dešťových vod.
Část financí potřebných pro provedení úprav byla díky aktivitě vedení
města získána z prostředků státního dotačního programu na odstranění vad panelových domů. Snahou vedení je pak získat obdobné finanční prostředky i pro další domy v majetku města.
(red)

Na černobílé fotograﬁi to tak nevyzní, ale nová fasáda domu č. 651 Na Ingstavu vypadá opravdu pěkně

Obyvatelé Karolinky si už jistě všimli novotou svítící fasády panelového domu č. 651 Na
Ingstavu. Nedávno zde totiž skončily poměrně rozsáhlé stavební úpravy.
Rekonstrukce zdaleka neobsahovala jen to, co je vidět na první pohled,
tedy novou zateplenou fasádu a vyměněná plastová okna. V rámci

I takto se dovedou nájemníci chovat ke svým nově opraveným bytům.
Na snímku vidíte vlevo dole do nové balkonové výplně vyřezanou díru pro čtyřnohého mazlíčka
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Z činnosti
městského
hasičského
sboru
Chtěli bychom vám představit
celkovou činnost našeho sboru
za uplynulé období. Od počátku letošního roku výjezdová
jednotka SDH Karolinka zasahovala celkem v jedenácti případech:
Jednalo se především o technické havárie odstranění vyvráceného stromu bránícího
provozu z hlavní komunikace Velké Karlovice – Soláň, odtažení nepojízdného kamionu
z hlavní komunikace v Karolince, ořez stromu
ohrožujícího majetek v Karolince, odstranění
vyvráceného stromu z hlavní komunikace
Velké Karlovice Léskové, pomoc při odstranění vyvráceného stromu v Karolince, zřezání
stromu hrozícího pádem na rodinný dům ve
Velkých Karlovicích a odstranění vyvráceného stromu z hlavní komunikace železničního
náspu ve Velkých Karlovicích na rozcestí Bzové. Dále se jednalo o tzv. únik nebezpečné
chemické látky – benzínu z proražené nádrže
v Karolince, asistenci při odstraňování dopravní nehody – vyvrácení plně naloženého kamionu, spojeného se zraněním a také likvidace
požárů. Nejprve to bylo v Hutisku Solanci pod
sedlem Čarták, kde vzplálo vozidlo pošty a
poté v Novém Hrozenkově, kde hořela hospodářská přístavba rodinného domu. Tento
zásah byl velmi náročný, neboť zde byl přímo
ohrožen samotný dům. Včasným zásahem
bylo zabráněno větším škodám na majetku,
i když po příjezdu hasičů na místo byl již požár
plně rozvinut.
Za zmínku určitě stojí, že JSDH Karolinka při
příležitosti svátku svého patrona svatého Flo-

Tak tohle vozidlo po náhlém požáru už opravdu nešlo zachránit

riána připravila již tradiční občerstvení pro
místní občany a hosty města formou jedinečného hasičského guláše.
Hlavní náplní SDH byla příprava na základní a postupová kola v požárním sportu od
nejmladších hasičů přes dorost po muže a
ženy. V zimním období probíhala v tělocvičně
místní základní školy. Poté, jak to klimatické
podmínky umožnily, se přesunula na školní
hřiště. Mladí hasiči bohužel nedokázali navázat na loňské krásné třetí místo okresního
kola soutěže Plamen, protože svou neúčastí
na trénincích si znemožnili přípravu na nácvik
disciplín, a proto se nezúčastnili obvodového kola. Důvodem je nízká členská základna
v této věkové kategorii. Úkol pro nadcházející
období je proto rozšířit družstvo mladých hasičů, abychom mohli navázat na předcházející
výsledky.
Dorostenci na okresním kole ve Vizovicích
vyhráli a postoupili jako reprezentanti našeho
okresu do krajského kola v Hluku, kde soupeřili o výhru, a tím o možnost postoupit na
mistrovství republiky a reprezentovat náš kraj.
V nabité konkurenci, kdy soupeřili i s několikanásobným mistrem republiky družstvem Vlčkova, obsadili krásné třetí místo. Tato soutěž
je přitom velmi náročná, jelikož všechny disciplíny jsou stejné jak seniorské, přitom soutěží
i čtrnáctiletí chlapci. Skládá se ze čtyř disciplín,

sedmi závodníků a každý má dva pokusy). Následuje požární útok který se provádí na vzdálenost 90 metrů, kdy všichni závodníci musí
pomocí motorové stříkačky, sacího vedení
(savice a koš), výtlačného vedení (tři hadice

Dorostenec Jaroslav Frydrych v akci při spojování požárních hadic

„B“, čtyři hadice „C“ a dvě proudnice) nastříkat
dva terče 10 litry vody v co nejkratšíma čase.
Tyto disciplíny jsou dost náročné pro závodníky, jelikož jsou sprinterského atletického rázu
propojené s náročnými technickými dovednostmi. Poslední disciplínou je test z požární ochrany, kde jsou zkoušeny znalosti jednotlivých závodníků. Tato disciplína kolikrát
rozhoduje o celkovém umístnění, stačí jedna
chybička a celé družstvo je posunuto v celkovém umístnění níže. Touto soutěží ale činnost
dorostenců nekončí, neboť většina nastupuje
již za muže v pohárových soutěžích. Do příští
sezony jen zbývá doplnit družstvo o končící
členy kvůli věkové hranici.
A ještě krátce k soutěžím mužů a žen. Ženy
se zúčastnily obvodového kola v Huslenkách, které vyhrály a přímo by postupovaly
do okresního kola. Bohužel přestaly trénovat,
ukončily svoji činnost a přenechaly svoje postupové místo následujícímu týmu v pořadí.

Pohled na požární útok, jak jej předvedli dorostenci
na soutěži ve Vizovicích

a to štafety 4 x 100 m, kdy závodník musí na
prvém úseku překonat domeček vysoký přes
dva metry pomocí žebříku, druhý úsek bariéru dva metry vysokou, třetí úsek přenos hadic
přes kladinu vysokou 1,2 metru a dlouhou
osm metrů a následné spojení hadic s rozdělovačem a nošení proudnice, kterou v určeném úseku musí rozpojit. Poslední úsek je
přenos plného osmikilogramového hasícího
přístroje na třicet metrů s tím, že hasící přístroj musí postavit na určenou podložku. Štafetu představuje proudnice o minimální váze
1,2 kg, která se musí přenést přes všechny překážky až do cíle, běh na sto metrů překážek,
to je přenos proudnice přes překážky, bariéru a kladinu se spojením hadic a napojení na
rozdělovač a proudnici (provádí celé družstvo
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Muži se taktéž zúčastnili obvodového kola,
ale bohužel jedinou chybou přišli o postupovou příčku. Družstvo mužů je ovšem
z osmdesáti procent tvořeno dorostenci, a tak
i kdyby družstvo postoupilo, okresního kola
by se bohužel nemohlo zúčastnit, protože ve
stejnou dobu probíhalo krajské kolo dorostu
a mladých hasičů. Je jen s podivem, že představitelé nejvyšších orgánů SDH kraje a okresu toto mohli dopustit, je to na delší diskuzi,
ale většina zainteresovaných hasičů jen kroutí
hlavou, co se může stát a těm nejvyšším je to
jedno.
Závěrem bych chtěl oslovit všechny věkové
kategorie, které by činnost u místních hasičů
bavila, ať se s námi spojí, buď přímo v hasičské zbrojnici, kde bydlím nebo na trénincích v
areálu základní školy, na telefonním čísle 571
450 222 nebo na email: hasicikarolinka@centrum.cz.
(Vlastimil Gášek)
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Ohlédnutí za činností ZUŠ Karolinka

Uprostřed pódia vidíte vítězku mladší kategorie letošního ročníku Karolinka hledá Superstar, Zuzanu Kocurkovou z Huslenek, žákyni místní ZUŠ

Nejdůležitější akcí naší školy
v měsíci dubnu byla krajská
soutěž v literárně dramatickém oboru, která se konala ve
dnech 20. a 21. dubna. Třináct
souborů soutěžilo o postup do
celostátního kola. Jednotlivá
představení, která probíhala
jak v prostorách ZUŠ, tak ve
Valašském národním divadle,
mohla zhlédnout i veřejnost.
Soutěž byla po všech stránkách
velmi dobře zorganizována a
všichni byli s jejím průběhem
spokojeni. Velké poděkování
patří Marii Chovanečkové a divadelnímu souboru Jana Honsy, jejichž večerní představení
Doma se všem účastníkům
soutěže velmi líbilo.

pozvánka pozvánka

Koncem dubna proběhly výchovné koncerty pro mateřské školy v sále ZUŠ. Děti

se seznámily s jednotlivými nástroji, které
se v naší škole vyučují. Po krátkém koncertě
také soutěžily a procházely jednotlivá stanoviště, kde plnily hudební úkoly a dostávaly drobné odměny.
V květnu se přiblížil konec školního roku
a tím také období, kdy základní umělecká škola pořádá celou řadu koncertů. Namátkou jmenujeme koncerty nejmladších
žáků, koncerty žáků prvního cyklu nebo
absolventský koncert. I ostatní obory se
prezentovaly na závěrečných vystoupeních
nebo vernisážích. Žáci LDO předvedli rodičům vše, co se naučili v pondělí 4. června v
sále ZUŠ. Taneční obor měl své vystoupení
ve středu 6. června ve Valašském národním
divadle.
V pátek 8. června se pak sbor umělecké
školy Karolinka účastnil mezinárodní soutěže Svátky písní v Olomouci. Umístil se ve
stříbrném pásmu.
Ve středu 13. června proběhla v sále ZUŠ
soutěž hudebních nauk spojená s koncertem z děl skladatelů, kteří mají v letošním
roce výročí.
Velmi zdařilou akcí byl společný koncert se

ZUŠ Bystřice p.Hostýnem, který se uskutečnil v pátek 15. června. Naši hosté přijeli již
ráno a čekal je bohatý program. Jako první
jsme s nimi navštívili zdejší přehradní nádrž
Stanovnice. Velké poděkování patří hráznému Skalkovi, který se nám ochotně věnoval, a jeho výklad byl velmi poutavý. Dále
následovala návštěva Valašského národního divadla a možnost nákupu skla. Po velmi
dobrém obědě ve zdejší školní jídelně odjeli naši hosté do muzea ve Velkých Karlovicích. Po návratu proběhl společný koncert
obou uměleckých škol, po němž následovalo společné posezení. Našim hostům se v
Karolince moc líbilo a celý den proběhl ve
velmi pěkné a příjemné atmosféře.
Do konce školního roku jsme ještě připravili pohádkový les pro malé i velké (termín
na plakátech) a skladatelskou soutěž žáků
spojenou s koncertem profesorky Květy
Fridrichové.
Na všechny žáky a rodiče se velmi těšíme
v příštím školním roce 2007/2008 a všem
přejeme pěkné prázdniny.
(Martina Havlová,
ředitelka ZUŠ Karolinka)

Dne 18. srpna 2007 se na antukových kurtech u sokolovny koná
XI. ročník Memoriálu Oldřicha Křivého ve volejbale mužů a žen
s mezinárodní účastí. Občerstvení zajištěno, srdečně zvou pořadatelé.
V sobotu 15. září 2007
se uskuteční nejen pro děti již pátý ročník akce KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
s celodenním doprovodným programem. Podrobnosti budou zveřejněny před
akcí na nástěnkách základní školy, městského úřadu a v místním rozhlasu.
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Kácení máje v Domově pro seniory
Měsíc květen je považován za nejkrásnější období roku. Na Valašsku
se v tomto jarním měsíci
u domků a chalup vyzdobených jarními motivy a
květinami staví májky a
pořádají se lidové veselice se zpěvem a tancem.
Také v Domově pro seniory

v Karolince iniciativně pomocí
kamarádů postavili krásně vyzdobenou májku. Dcerky ji předem nazdobily a všichni se těšili,
aby dožila rána a darebové ji
neskáceli a nehodili do potoka,
což se v kraji běžně stává. Májka však dožila až do 24. května.
V ten den z rozhodnutí vedoucího domova ing. Martina Hlatkého a vrchní sestry Aničky
Hatlapatkové byla uspořádána
veselice s kácením máje, hudbou a občerstvením pro klienty

domova. Konala se od odpoledních hodin až do večera v jídelně
domova k radosti a spokojenosti
všech zúčastněných. Zaplněný
sál s radostí sledoval trojici muzikantů, kteří hráli a současně
zpívali všechny krásné písničky
k poslechu a tanci. Byla vytvořena dvě kola tanečníků, ve kterých tančili i tělesně postižení a
vozíčkáři tak, že se držíc za ruce
všichni točili dokola a vozíčkáři
uprostřed.
V průběhu veselice bylo podá-

Bilance žáků
a přípravky

váno občerstvení, všichni si pochutnali a zábava se všem moc
líbila. Pořadatelé přijali řadu poděkování za krásné odpoledne,
které se opravdu vydařilo. Svědčí to o zájmu pořadatelů a jejich
péči o seniory. Musím proto na
základě vyjádření našich seniorů poděkovat všem a zvláštní
poděkování patří muzikantům,
kteří hráli bez odměny za muziku a zpěv.
(za klienty domova Jaroslav
Novotný)

rou reprezentaci našeho oddílu. Starší žáci nakonec obsadili
pěkné šesté místo z dvanácti účastníků. Z dvaceti dvou zápasů devět vyhráli, třikrát remizovali a deset prohráli. Skóre bylo
35 : 35, celkem získali třicet bodů.
Dále bychom ve stručnosti zhodnotili soutěžní ročník 2006-2007
starší přípravky VK+K „B“.
Po velmi dobrých sezonách se naši mladí fotbalisté museli poprat
sami se sebou. Začátky jsou
vždy těžké, ať se jedná o jakýkoliv druh sportu. Naši mladí fotbalisté
se do trénování vrhli s velkou vervou. Na podzim skončili třetí z pěti
mužstev. V osmi zápasech dvakrát vyhráli, jednou remizovali a pětkrát odešli poraženi. Některé porážky zamrzely, protože to bylo vždy
o jeden gól. Náš tým hledal spolehlivého brankáře, a to jak se zdá, se
podařilo. Přes zimu se přihlásil do týmu Josef Leskovjan, kterému se
v brance velmi daří. Věříme, že bude jedním z pilířů mužstva.
V jarní části soutěže se jim začalo dařit. Z osmi zápasů šest vyhráli, dva
remizovali a žádný neprohráli. Bohužel hned v druhém utkání naše
mužstvo přišlo o jednu z opor týmů. Při souboji o míč hráč z Nového Hrozenkova nešetrně zasáhl míč a našemu hráči Adamu Kokášovi
způsobil komplikovanou zlomeninu kotníku levé nohy. Ten se musel
podrobit operaci, kdy mu do nohy voperovali destičku na zpevnění
kotníku a šrouby. Teď ho čeká již rehabilitace, aby mohl v co nejbližší
době hájit naše barvy na hřišti našem, tak i na hřišti soupeře. Všichni
hráči a trenéři mu drží palce k rychlému uzdravení.
Mužstvo nastupovalo k zápasům v následujícím složení: v brance
Josef Leskovjan, v obraně Adam Kokáš, Martin Pavelka, Lukaš Svoboda a Lukáš Bolf, v záloze pak Jiří Heger, Ondřej Orság, Vítězslav
Jílek, Patrik Greguš a Jakub Svoboda a v útoku Natálie Šuláková,
Patrik Stoklasa a Roman Žižka. Na střídání byli připraveni Roman
Koňařík, Michal Křenek, Lukáš Křenek, Libor Vrážel, Adam Chromčák, Martin Krystyník, Marian Valoušek, Jakub Gröpel, Patrik Vašek,
Ondřej Mikula a Richard Matoušek. Trenéry družstva byli Tomáš Stoklasa, Jaroslav Heger a Karel Kokáš.
Konečná tabulka:
1. Halenkov
16 15
1
0
69:11
46
2. VKK „B“
16
8
3
5
40:25
27
3. Nový Hrozenkov
16
6
4
6
34:36
22
4. VKK „A“
16
4
0
12
18:46
12
5. Valašská Polanka
16
2
2
12
20:63
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V soutěžním ročníku 2006-2007 mladší žáci hráli velmi pěkná utkání a snažili se podat v každém
utkání co nejlepší výkon. Někteří z nich měli většinou v nohou poločas i celý zápas za starší žáky, a
proto jim patří velký dík.
K zápasům nastupovali tito mladší žáci: v brance se střídali Adam
Mynarčík, Filip Kučera a Jan Maliňák z přípravky. V poli se objevili
Lukáš Střelecký, Tomáš Ondřejka, Pavel Jochec, Jan Pavelka, Tomáš
Suchánek, Michal Podešva, Viktor Kollanda, Roman Zeť, Tomáš Heger, Jan Frňka, Jan Langer, Daniel Malík, David Bělunek a Vilém Martinák. Z přípravky pak ještě týmu střídavě pomáhali Petr Dukát, Jiří
Heger, Martin Pavelka, Adam Kokáš, Ondřej Orság a Natálie Šuláková. Naši hráči obsadili pěkné páté místo z dvanácti účastníků. Z dvaceti dvou utkání dvanáct vyhráli, třikrát remizovali a sedm zápasů
prohráli. Jejich skóre bylo 77 : 28, celkem získali devětatřicet bodů.
Tabulka střelců mladších žáků vypadá následovně: Tomáš Heger 18
vstřelených gólů, následují Frňka 17, Malík 10, Ondřejka a Zeť se 7,
Podešva a Jan Pavelka se 4, Střelecký, Jiří Heger a Martin Pavelka se
2 a tabulku uzavírají Martinák, Jochec a Dukát s jedním vstřeleným
gólem.
Starší žáci družstva Velkých Karlovic a Karolinky hrají Krajskou
soutěž již několik let bez větších problémů. V soutěžním ročníku 2006-2007 jsme se ovšem potýkali s nedostatkem starších
hráčů. Do zápasů nastupovali především Ondřej Bláha, Pavel
Maliňák, Rostislav Malík, Jan Křenek, Martin Štuler, Vojtěch Vašut, Pavel Škrobák a Petra Ondřejková. Tato osmička byla doplňována mladšími žáky Adamem Mynarčíkem, Janem Pavelkou,
Tomášem Ondřejkou, Romanem Zetěm, Tomášem Hegerem a
Janem Frňkou.
Těchto šest hráčů muselo bojovat proti hráčům o tři roky staršími a vedli si velmi dobře. Pravidelně nastupovali v základní
sestavě nebo na lavičce náhradníků. K některým zápasům,
hlavně k soupeři, jsme jeli jen se dvěma nebo čtyřmi staršími
žáky. Proto museli hrát ještě další dva mladší žáci. Hrají totiž
první žáci starší a jako druzí mladší. Bohužel museli hrát tito
hráči oba dva zápasy. Chtěl bych jim tímto poděkovat za dob-

Pořadí střelců v sezoně bylo následující: Heger 10 vstřelených gólů,
Orság a Šuláková 6, Pavelka 5, Bolf 3, Jílek 2 a Kokáš, Stoklasa a
Vašek po jednom gólu.
(Jaroslav Heger)
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Hodnocení fotbalového „béčka“
S končící sezonou vždy nastává
čas hodnocení uplynulé sezony. To pro naše B mužstvo mužů
v očích fanoušků nevyznívá, co
se týká tabulkového umístění
(v době psaní referátu na desátém místě) nijak lichotivě.
Je však třeba si uvědomit, že jsme v klubu začali důsledně plnit filozofii, že B mužstvo by
mělo být především zálohou pro A mužstvo,
což si myslím, že se v celku dařilo. Vždyť z kádru, který na podzim vstoupil do soutěže, se
přesunuli během soutěže do A mužstva hned
čtyři hráči - Jirka Vašut, Petr Eimann (ten však
bohužel z vlastní vůle odešel v zimě do mateřských Huslenek), Pavel Píšek a jeho straší bratr Jan Píšek. Jsem přesvědčen, že minimálně
ještě jeden hráč má na to, aby od podzimu
naskočil do A mužstva.

Dramatická momentka z utkání týmu VK+K „B“ ze zápasu v Horní Lidči

Velký vliv na umístění mužstva měla naprosto nevídaná marodka a když přičtu pracovní
povinnosti některých hráčů, tak v závěru nám
chybělo i devět hráčů původního kádru a
i přes to jsme se prakticky obešli bez hráčů A
mužstva, což dalo na druhou stranu prostor
pro vyzkoušení mladých hráčů z dorostu. Nutno říci, že v žádném z utkání, do kterého nastoupili, nezklamali. Jednalo se o dorostence
Tomáše Vrážela, Tomáše Štulera, Ondru Šuláka, Romana Ohryzka a Martina Orsága. To je
příslib do budoucna.
Přípravu na další sezonu zahajuje B mužstvo
6. července, v plánu jsou tři až čtyři přípravná
utkání a účast v poháru krajského fotbalového svazu. První mistrovské utkání se hraje 12.
srpna.

(Josef Vrážel, trenér)
Nejkrásnější chvíle pro fotbalisty - radost ze vstřeleného gólu na domácím hřišti

Část startovního pole loňského ročníku Zavolej mi do klubu při předstartovní rozpravě
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Jarní volejbalový
turnaj
Poslední sobotu v květnu byl na místních antukových kurtech u Sokolovny odehrán volejbalový turnaj mužů.
Přestože pozvánku obdrželo celkem sedm týmů z celého okresu,
nakonec přijely do Karolinky pouze dva. Turnaj se tedy hrál za minimální účasti na tři vítězné sety. Vítězství vybojoval celek VK Austin
Vsetín, druzí byli volejbalisté z Pozděchova a třetí místo zbylo na
domácí tým Sokola Karolinka.
(František Puškáč)
Na archivním snímku vidíme volejbalisty Sokola Karolinka, čekajcí na příjmu na další míč ze strany soupeře

Šachisté ukončili sezonu
Po skončení šachových soutěží se karolinští šachisté zúčastnili několika tradičních turnajů. Především
však šachový oddíl ve spolupráci s místní základní
školou uspořádal již třetí ročník Velikonočního turnaje mládeže jednotlivců, který se uskutečnil 21.
dubna letošního roku. Turnaj sehrálo celkem šestadvacet hráčů ve třech věkových kategoriích.

V nejmladší kategorii prvních až pátých tříd neměla Karolinka zastoupení. Zde zvítězil Eduard Meduna z Rožnova před Jiřím Smutkem z Vidče a Matyášem Kovaříkem ze Vsetína. V kategorii šestých
až sedmých tříd soutěžilo devět hráčů, zvítězil Ondřej Karlík ze Vsetína, druhý skončil Marek Masnota z Bystřičky a pomyslný bronz
„bral“ místní Štěpán Morávek. Domácí Jakub Pekař pak skončil čtvrtý, Pavel Valigura šestý a David Dorotík osmý.
Kategorii osmých až devátých tříd sehrálo celkem deset hráčů, zvítězil Jaroslav Závodný ze Vsetína, druhý skončil další vsetíňák Miroslav Tomek a třetí místo obsadil karolinský Josef Orság.
29. dubna 2007 se odehrál tzv. bleskový turnaj tříčlenných družstev
na Bystřičce. Zde se našim nedařilo a z devíti účastníků skončilo
družstvo mladíků ve složení Josef Orság, Štěpán Morávek a Jakub
Pekař poslední.
Třetím turnajem s účastí našich šachistů byl 6. května tohoto roku
odehraný turnaj v Zubří, kterého se zúčastnilo celkem čtyřiaosmdesát hráčů a to systémem devíti kol dvakrát patnáct minut na jednu
partii. Umístění našich hráčů bylo následující: 49. Eleftherion Vlachopulos, 71. Vladislav Bambušek, 72. Jaroslav Kalvas, 73. Josef Orság, 75. Petr Vrábel, 76. Štěpán Morávek a 82. Jakub Pekař. Vyzdvihnout můžeme umístění žáků ve své kategorii – z deseti účastníků
byl Orság čtvrtý, Morávek pátý a Pekař osmý.
Pro letní období přejeme všem šachistům hodně pohody a načerpání sil do nove sezony.
(Vladislav Bambušek)

Mladí karolinští šachisté zleva Josef Orság, Štěpán Morávek, Lukáš Dorotík a Jakub Pekař, spolu s vedoucím oddílu Vladislavem Bambuškem

Upozornění dopisovatelům Zpravodaje
Sdělujeme všem dopisovatelům, ale nejen jim, že uzávěrka příštího vydání je 14. září 2007. Žádáme je tímto o dodržení termínu dodání
příspěvků, aby nové číslo mohlo vyjít koncem měsíce září. Ještě připomínáme, že ve svých příspěvcích nemusí zvýrazňovat nápisy, podtrhávat slova ani volit různá ozdobná písma (s výjimkou například hotových plakátů), neboť grafické zpracování novin v plném rozsahu
zajišťuje grafické studio Grafia Nova, které Zpravodaj zároveň tiskne. Děkujeme.
(red)
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Hasičský městský sbor KAROLINKA
Vás srdečně zve na 45. ročník
hasičské soutěže mužů a žen

O PUTOVNÍ POHÁR
MĚSTA KAROLINKY
Datum konání : sobota 25.8.2007

Místo konání : Karolinka - sportovní areál místní základní školy
Časový rozvrh : 12.00 - 13.30 hod. prezentace

12.45 hod. instruktáž velitelů
13.00 hod. zahájení soutěže
Startovné : 100,- Kč

Nářadí: nadzemní nádrž PPS – 12 bez zjevných úprav, 2 x savice průměr 110 mm x 2,5 m a sací koš, rozdělovač, 2 hadice „B“, 4 hadice „C“, 2 proudnice „C“.
Výstroj dle pravidel požárního sportu, celé družstvo jednotné. Počet členů družstva : 7 + 1, velitel není podmínkou.
Startovací čísla dle příjezdu. Soutěž se koná za každého počasí. Informace na tel.: 571450222, mobil: 603182734 denně nebo e-mail: hasici.karolinka@centrum.cz.
Budou uděleny velké finanční odměny a hodnotné věcné ceny. V místě soutěže zajištěno občerstvení.

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST

Hasičský městský sbor KAROLINKA
Vás zároveň srdečně zve na hasičskou soutěž

O PUTOVNÍ POHÁR MLÁDEŽE
Datum konání : sobota 25.8.2007

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
Nářadí : vlastní

Disciplíny : dva pokusy požární útok a dva pokusy štafeta dvojic
Plnění útoku : na trávě, sklopné terče, elektrická časomíra
Štafeta dvojic : antuka
Kategorie : mladší – starší
Za umístnění budou všem družstvům uděleny hodnotné ceny. V místě soutěže zajištěné občerstvení.
Startovací čísla dle příjezdu. Soutěž se koná za každého počasí. Informace na telefonních číslech: 571 450 222, mobil: 603 182
734 denně nebo e-mail hasici.karolinka@centrum.cz

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST

Josef Matyščák
velitel JSDH
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inzerce

Na snímku vidíte pracovníky městského bytového podniku Pavla Střeleckého a Petra Dujku při provádění náročné
přeložky vodovodu pod Raťkovským potokem

Ješetě jedna vizualizace pohledu na nové náměstí, tentokrát jako by z rohu městského úřadu,
od příchodu k úřadu práce

Prodám kuchyňský stůl kulatý bílý průměr 110 cm a 4 židle bílé čalouněné.
Cena 500,- Kč.
Prodám zasouvací dřevěné dveře prosklené, tmavě mořené.
Cena 1000,-Kč.

inzerce

Tel. 737 911 408

Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
obchodní ředitelka bankovní linie ČMSS
Ihned přijmeme pracovníka pro:
• zajištění péče o stávající klienty
• spolupráci s kooperačními partnery
• úvěrový obchod
• nové produkty ČMSS

pozvánka

Více informací :
Vladislava Volfová, tel. 603 868 597
mail: vladislava.volfova@cmss-oz.cz

Na těchto základech můžete stavět

Příznivce historických automobilů, ale nejen je,
srdečně zveme na sobotu 28. července k městskému úřadu na Vsetínskou ulici, kde se v době
od šestnácti do osmnácti hodin uskuteční
SRAZ AUTOMOBILOVÝCH VETERÁNŮ.
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SKLÁŘSKÝ JARMARK
18. srpna 2007
Program:
Hřiště u Sokolovny:

Memoriál Oldřicha Křivého – volejbalový turnaj

Louka u Divadla:

10:00 - 11:30
Jasénka o.s. Vsetín – folklórní vystoupení
11:30 - 13:00
Dechovka Karolinka o.s.
13:00 - 15:00
Bílé divadlo Ostrava – „Z tohoto obrazu už nikdy neodejdu“
15:00 - 17.00
koncert hudební skupiny Veselá bída
se zpěvákem Františkem Segradem
17:00 - 19:00
vystoupení dětského folklorního souboru ISKERKA z Brna
od 19:00
taneční zábava - hraje hudební skupina LIF Olomouc

Vzhledem k přicházejícímu období dovolených přeje redakční rada Karolinského zpravodaje všem svým
dopisovatelům, čtenářům a všem občanům Karolinky příjemné prožití letní dovolené.

(redakce)
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12

