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Co nás čeká
v roce letošním
Po letošní mírné zimě pomalu přichází jaro a s ním první vydání
Zpravodaje v roce 2008. Nechci se
vracet k bilancování loňského roku,
kterému jsem se věnoval v minulém čísle. Rád bych Vás však seznámil s představami oprav a investičních akcí pro rok letošní. V začátku
letošního roku se nám podařilo získat dotaci na vybudování sběrného dvora v prostorách městského
bytového podniku. Tato akce by
měla být realizována v druhé polovině tohoto roku nákladem cca 6,5
milionu korun. Nový sběrný dvůr
by měl sloužit převážně občanům
města Karolinky a přilehlých obcí.

Nový výtah ve zdravotním středisku jako první vyzkoušeli
MUDr. Jindřiška Pavlínová se starostou města.
Letos by také mělo dojít i na opravy místních komunikací a dvorů,
které jsou ve špatném stavu. Chci Vás však poprosit o shovívavost,
jelikož z důvodu omezených prostředků nebudeme moci vyhovět
všem. Předpokládaná částka nákladů na opravu většiny špatných
komunikací a dvorů činí přes šest milionů korun. Rozpočet města
nám v letošním roce dovolí do zmíněné rekonstrukce investovat
dva miliony. Pokoušíme se v současné době získat na tento investiční záměr dotaci, ale vláda, ministerstvo ani kraj zatím nevypsal žádný dotační titul, který bychom mohli využít. Státní i krajská samospráva bohužel podporuje pouze rekonstrukci a výstavbu dálnic a
silnic druhé a třetí třídy. Místní komunikace si musí řešit obce samy.
Z ostatních aktivit bych rád zmínil, že město Karolinka stále hledá
možnosti, jak nadále podporovat rozvoj zlevněného městského internetu pro místní občany. Dále plánujeme podat žádost o získání
dotace na rekonstrukci zastávek, které jsou ve špatném stavu a zbudovat zastávkový přístřešek u školy a na Majerce. Pracujeme také na
projektech na zateplení domu s pečovatelskou službou Na Ingstavu

Další významnou akcí, kterou město Karolinka v letošním roce připravuje, je vybudování cyklostezky přes celou Karolinku podél toku
Bečvy v délce čtyři kilometry. Tento projekt by měl přinést nejen
další turistickou atrakci pro město, ale také kultivaci okolí řečiště
a nové oddychové zázemí i pro občany Karolinky. Plánovaná cyklostezka se však může realizovat pouze za předpokladu souhlasu
všech dotčených majitelů pozemků, přes které tato cyklostezka povede. Doposud se nám podařilo získat souhlas od většiny majitelů.
Doufám, že tento projekt, na který můžeme získat až 93 % dotace,
nezkrachuje na souhlasu zbývajících dvou občanů.
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Na fotografii Zdeňka Hartingera vidíte nové náměstí, které je přihlášeno do soutěže Stavba roku Zlínského kraje.
sklářského jarmarku. Na všechny akce bych Vás rád jménem pořadatelů pozval. Věřím, že program a zábava bude minimálně stejně
tak dobrá jako v minulých letech. Přeji Vám hodně jarního optimismu a elánu v následujících dnech.

č. 652, zateplení a výměnu oken ve škole, na projektu rekonstrukce
sídliště Na Horebečví a uvažujeme o projektu na rekonstrukci parku u skláren.
Vedle investic připravujeme v letošním roce také tradiční pouť, sraz
veteránů s otevřením náměstí a jubilejní dvacátý ročník tradičního

(Ing. Tomáš Hořelica, starosta města)

Na slovíčko s osobnostmi města
V našem cyklu reportáží s osobnostmi našeho města jsme tentokrát navštívili se žádostí o
rozhovor Danielu Bártkovou,
vedoucí Městské knihovny v Karolince.
„Paní vedoucí, nejprve nám řekněte několik slov o knihovně samotné, otevírací
době, apod.“
„V lednu roku 2003 byla knihovna přestěhována ze středu města do nové nástavby nad
základní školou, návštěvníci knihovny tak
mají k dispozici bezbariérový přístup (pro

tělesně postižené nebo pro maminky s kočárky) a výtah. Knihovna je otevřena třikrát
týdně, a to v pondělí a ve středu od 13 do 17
hodin a v pátek od 12 do 17 hodin. Zápisné
pro čtenáře je opravdu symbolické, dospělí
čtenáři zaplatí 50,- korun, děti, důchodci a
studenti 30,- korun na celý kalendářní rok. K
dispozici je rovněž přístup k internetu a pro
děti výukové a zábavné programy na CD.“
„Kolik knih bychom napočítali v knihovně, jak je získáváte a co se dá dělat, když
chce čtenář knihu, kterou nemáte?“
„Aktuální stav knihovního fondu ke konci
loňského roku je 14775 svazků. V roce 2007
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jsme z finanční dotace města nakoupili 334
svazky knih, jsme totiž organizační složkou
městského úřadu. Ceny knih neustále rostou, například také změnou DPH z 5 na 9 %.
Knihy nakupujeme buď v kamenných obchodech (i zde nám poskytují rabat) nebo
prostřednictvím knižních dealerů, kteří mají
velké slevy. Kromě knih si čtenáři u nás můžou zapůjčit i periodika, kterých máme k
dispozici 12 druhů. Dále získáváme několik
titulů formou darů.
K vyhledávání titulů slouží lístkový nebo
elektronický katalog knihovny. K dispozici je
i souborný katalog knihoven okresu Vsetín,
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do kterého přispívá i naše knihovna. V praxi
to znamená, že pohledem do tohoto katalogu zjistíme, ve které knihovně se určitá kniha nachází a v případě, že ji naše knihovna
ve svém fondu nemá, tak ji prostřednictvím
meziknihovní výpůjční služby můžeme zajistit. V případě, že žádanou knihu nemá
ve svém fondu žádná z knihoven v okrese,
je možné ji zapůjčit prostřednictvím této
služby z jakékoliv knihovny v republice. K
vyhledávání knih v celé republice slouží tzv.
Jednotná informační brána (www.jib.cz).
Zde se dovíme, ve které knihovně se určitá
kniha nachází a prostřednictvím elektronické žádanky lze tuto knihu na určitou dobu
(obvykle jeden měsíc) zapůjčit. Tuto službu
využíváme hlavně při vyhledávání odborných publikací pro studenty. Služba je zpoplatněna formou poštovného a balného ve
výši 50,- Kč.“

„Jaké další možnosti nabízí městská
knihovna například dětem, nebo ostatní
veřejnosti?“
„V zájmu prohloubení vědomostí dětí a
vzbuzení jejich zájmu o četbu uzavírá již tradičně naše knihovny dohody o spolupráci se
Základní i Mateřskou školou v Karolince. Pro
děti zmíněných zařízení jsou připravovány
literární besedy, exkurze, knihovnické lekce,
soutěže apod. (v rámci hodin českého jazyka). Pro předškoláky v mateřské škole probíhá cyklus bibliograficko-informační přípravy
(seznámení s knihovnou, jak kniha vzniká,
přehled literárních žánrů – pohádka, poezie,
příběhy o dětech a zvířátkách, apod.)
Již 11 let pořádá naše knihovna večerní kulturní akce pro širokou veřejnost, a to především cestopisné přednášky s promítáním
diapozitivů. Z těch posledních bych uvedla
cestopisnou besedu Karla Stýbla Nový Zéland na kole i pěšky, která byla spojena s
prodejem autorovy knihy o této cestě a také
autogramiádou. Knihu s názvem Aoteraoa
má i naše knihovna ve svém fondu. Dále
bych vzpomněla besedu JUDr. Libora Bureše
o Polynésii s názvem Dobytí ráje – Markézy,

Vedoucí Městské knihovny Karolinka Daniela Bártková ve svém království.
ostrovy kouzla zbavené. Tyto besedy mají
svůj stálý okruh posluchačů, trochu mě ale
mrzí, že návštěvnost není vyšší. Kromě těchto cestopisných přednášek pořádáme rovněž besedy s lékárnicí PharmDr. Ptáčkovou
na zdravotní téma.
„Mohla byste čtenářům přiblížit výraz automatizovaný výpůjční systém?“
„Automatizace se nevyhnula ani knihovnám. Podstatná část práce naší knihovny v
posledních letech směřuje k automatizovanému výpůjčnímu systému, tedy půjčování
knih prostřednictvím počítače – je rychlejší i
přehlednější. Před několika lety byla započata tzv. retrokatalogizace knihovního fondu,
což znamená ukládání staršího knihovního
fondu do počítače (od roku 1993 jsou nové
knihy již automaticky tímto způsobem zpracovávány a dochází k vytváření souborného
katalogu všech knihoven okresu). V praxi to
znamenalo každou knihu opatřit čárkovým
kódem a zapsat všechny nakladatelské údaje, přírůstkové číslo do počítače, lokaci apod.
Zároveň při této činnosti docházelo i k určité
revizi knihovního fondu, opravě a vyřazování knih. Retrokatalogizace byla nedávno
ukončena a v nejbližší době počítáme se
spuštěním automatizovaného výpůjčního
protokolu.“

info

„Jednoduchá otázka – kolik máte čtenářů
a jaká je návštěvnost knihovny?“
„V roce 2007 registrovala naše knihovna 350
čtenářů, z toho 120 tvoří děti do 15-ti let.
Počet návštěvníků knihovny v loňském roce
pak byl celkem 4870. Celkový počet výpůjček za loňský rok činil 22.157 svazků knih a
časopisů.“

„Existuje v oblasti knihoven možnost dosáhnout na nějaké dotace?“
„Od roku 1998 se téměř každý rok naše
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knihovna zapojuje do projektů vyhlášených Ministerstvem kultury v Praze. Cílem
zpracování grantů je získat finanční dotace
na zlepšení práce v knihovně, na propojení
spolupráce s knihovnami. Všechny počítače,
tiskárny, knihovnické programy či skenery
jsme získali právě prostřednictvím těchto
grantů (70% hradí ministerstvo a 30% zřizovatel určité knihovny). I v letošním roce jsme
zpracovali grant s názvem Informační centra
veřejných knihoven. V souladu s Koncepcí
rozvoje knihoven v České republice je cílem
tohoto grantu systematická podpora šíření
a poskytování informací občanům prostřednictvím knihoven s využitím různých informačních technologií, zejména prostřednictvím veřejně přístupné informační sítě
internetu.“
„Co říci závěrem?“
„V letošním roce nás čeká velké vyřazování
zastaralých knih. Dále bych chtěla připomenout, že na e-mailovou adresu knihovny
dbartkova@mvk.cz mohou občané zasílat
jakékoliv příspěvky do Karolinského zpravodaje a úplně na závěr bych chtěla pozvat
další občany do řad návštěvníků knihovny.“

„Paní vedoucí, já vám děkuji za rozhovor
a někdy příště zase na shledanou.“

(red)
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CZECH POINT v Karolince
Projekt CZECH POINT je síť základních kontaktních
míst Českého Podacího Ověřovacího Informačního
Národního Terminálu, kde občan může získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech, získat veškeré
údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních
neveřejných evidencích a registrech ke své osobě, věcem a právům, má možnost ověřit dokumenty, listiny,
podpisy a také provést konverzi dokumentů do elektronické formy, má možnost podat jakékoli podání ke
kterémukoli úřadu státní správy a má možnost získat
informace o průběhu řízení ve všech věcech, které k
jeho osobě vede stát či jiné orgány veřejné moci.

V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být
manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel
o výpis požádat způsobem podle §11 odst. 1 zákona č. 269/1994S.
o Rejstříku trestů v platném znění - tedy formou papírové žádosti.
Systém Czech Point umožňuje vytisknout žadateli tuto papírovou
žádost již předvyplněnou jeho osobními údaji, které sdělil obsluze
pracoviště Czech Point. V tomto případě se neplatí správní poplatek
úřadu, ale vylepí se kolek v hodnotě 50,- Kč a žádost úřad pošle ke
zpracování na Rejstřík trestů.

Czech Point v současné době poskytuje za poplatek čtyři druhy výpisů:
Výpis z Katastru nemovitostí
O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo
podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu
vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální
výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je
zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na
50,- Kč.

(red)

inzerce

Výpis z Obchodního rejstříku.
O výpis z Obchodního rejstříku České republiky opět může požádat
anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I zde je vydání první strany výpisu zpoplatněno
částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše
je zákonem omezena na 50,- Kč.

Kontaktním místo Czech Pointu v Karolince najdete v budově
městského úřadu na Radničním náměstí, v kanceláři Jaroslavy
Vojkůvkové, číslo dveří 202.

Výpis z Živnostenského rejstříku.
I v tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku České republiky požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě
znalosti IČ obchodní organizace. I v tomto případě je vydání první
strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem
omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.
Výpis z Rejstříku trestů.
Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které
se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není
třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím,
než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto žádost úřad archivuje
dle zákona. Osoba, které lze na pracovišti Czech Point výpis vydat,
musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo.
To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například
trvalé bydliště v České republice. Od 18. 2. 2008 je možné na pracovištích Czech Point vydávat výpisy zplnomocněncům, kteří žádají o
výpis z Rejstříku trestů na základě plné moci.
V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstřík trestů elektronicky, zaplatí klient podle zákona za tento výpis 50,- Kč jako správní
poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Na tento výpis se nevylepuje žádný kolek.
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zvu to kouzelné slůvko chránit. Oni si prosadili tyto skluzy - s jinak
vytvořeným projektem by nesouhlasili. Což by v praxi znamenalo,
že Raťkovský potok by se neopravoval vůbec a případné škody po
povodni by zaplatil správce toku. Dle ústního vyjádření jednoho z
pracovníků CHKO pana Polohy se tok tímto stylem opravuje proto,
aby vranky mohly táhnout tokem. Zajímavá vize, jako bych četl Švejka s jeho poručíkem Dubem, případně vyjádření některých českých
politiků.
Co říci závěrem? Za tyto peníze se oprava určitě dala uskutečnit tak,
aby spokojení byli všichni – správce toku, rybáři, občané i CHKO.
Doba, kdy patent na rozum měl jen někdo, je snad již pryč. Po několika dalších jednáních s pracovníky CHKO v průběhu opravy se tak
trochu začínám stydět, že mám doma v šuplíku, i když už asi neplatný, průkaz člena Českého svazu ochránců přírody.

Takhle to na Valašsku bývalo zvykem a s nižšími náklady – splávky místo skluzů.

Raťkovský potok

pozvánka

(Mgr. Oldřich Pavelka)

jiný pohled

OTÁZKY A ODPOVĚDI
K REGULAČNÍM POPLATKŮM
(Limit 5000,- Kč, léky, úhrady doplatků a další informace z lékárny)

V říjnu loňského roku byla úspěšně dokončena oprava koryta Raťkovského potoka. Náklady se i s pomocí
Evropské unie vyšplhaly na celkem vysokou sumu –
10 miliónů korun. Je však nové koryto to pravé ořechové, co bychom u nás na Valašsku, potažmo v Karolince, měli mít?

Beseda se uskuteční ve středu 2. dubna 2008
od 17.00 hodin v knihovně

inzerce

Domnívám se, že ne. Tedy pokud neberu v úvahu fakt, že je-li betonáž břehů i dna provedena kvalitně, při povodni voda rychle odteče
a nezpůsobí velké škody (ale bydlet na Přerovsku, třeba v Troubkách, už teď z té představy nespím). Stejně jako já uvažuje i Okresní
rybářský spolek Vsetín, mnoho našich spoluobčanů i správce toku
ve Vsetíně, který, kdyby mohl, určitě zvolí jiný způsob rekonstrukce.
Takže co je vlastně špatně? Až na dva splavy u Raťkovského šenku
byly v celé délce opravy zbourány klasické splávky a splavy, v nichž
se vždy vytvoří hlubší voda a vytvoří se zde i přirozené úkryty pro
vodní živočichy. Místo nich byly postaveny tzv. skluzy s vybetonovaným dnem, které se s první větší vodou zanesly, což se ostatně
dalo čekat.

Městská knihovna Karolinka pořádá
besedu PharmDr. Hany Ptáčkové

Dovolujeme si oznámit, že Vaše lékárna v
Karolince nabízí možnost výdeje léků mimo
pracovní dobu lékárny (večerní hodiny,
svátky, víkendy).

A tak vodní živočichové, např. pstruzi, raci, vranky a ostatní, zvláště bezobratlí, ztratili tímto zásahem své přirozené úkryty a žít zde
nebudou. Dalším důvodem jejich vymizení bude minimální průtok
vody a nízká (někde nulová) hladina v letních měsících. Takže těch
pár statečných živočichů, kteří opravu přežili, pohodlně vysbírají volavky, vydry či černí čápi.

Pro tuto funkci bylo zřízeno pohotovostní výdejní okénko
na zdravotním středisku.
Výdej bude uskutečněn na základě předešlé telefonické

Neopomenutelným problémem je i zápach, který se odtud může šířit z různého, na skluzech zachyceného materiálu, který se zde bude
rozkládat.

dohody.

Telefon 732925478 nebo 571412089.
PharmDr. Hana Ptáčková

Kdo tedy může za takto provedenou opravu? To je prosté – pracovníci Chráněné krajinné oblasti Beskydy, a to i když mají ve svém ná-
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Sběrný dvůr v Karolince
Všichni občané si jistě pamatují, jak jsme před
lety vždy jednou za půl roku vytvářeli obrovské
hromady odpadů, které se nevejdou do popelnic. Potom se to všechno za velkého úsilí pracovníků bytového podniku nakládalo na auta
a odváželo na skládky. Prostě nepořádek po
celém městě. Od roku 2003 jsme proto přistoupili k tomu, že jsme všechen velkoobjemový
a nebezpečný odpad shromažďovali v areálu
bytového podniku. A to opět dvakrát do roka.
Všichni jsou tedy omezování tím, že se těchto
nechtěných věcí mohli zbavit na jaře nebo na
podzim. Mezi tím další možnost prakticky neexistuje.

V rámci třídění odpadu se kromě košů a kontejnerů na plasty v minulých dnech
objevily po městě nové kontejnery na sklo.
tového podniku na parcele mezi objekty garáží a železniční tratí.
Celý areál sběrného střediska je koncipován tak, aby zde bylo možno shromažďovat co největší množství jednotlivých druhů odpadu.
Bude zde místnost pro obsluhu, váha, objekt pro ekologické skladování nebezpečných odpadů a vyřazených elektrospotřebičů, kontejnery pro další odpady apod. Předpokládáme, že by sběrný dvůr
měl být pro potřeby občanů Karolinky otevřen jednou až dvakrát
týdně vždy v odpoledních hodinách.

Zdá se však, že se začíná blýskat na lepší časy. Problémy v této oblasti by totiž vyřešilo vybudování sběrného dvora, kde by bylo možno odevzdávat nepotřebné věci a všechny složky nebezpečného
odpadu průběžně po celý rok. O vybudování Sběrného střediska
odpadu Karolinka, což je oficiální a správný název, se vedení města
a městského bytového podniku snaží již několik let. Vše je ovšem
otázka získání finančních prostředků. Nejedná se totiž o zanedbatelnou částku, která činí pět až šest milionů korun. Teprve v letošním roce se podařilo najít státní program na podporu zlepšování životního prostředí, z kterého je možno prostředky na tuto akci získat.
Byly zpracovány potřebné podklady a město požádalo Ministerstvo
životního prostředí o poskytnutí dotace, která by z podstatné části
vyřešila financování.

Co všechno bude možno do sběrného dvora navážet? Budou to
veškeré druhy obalů, tedy obaly papírové, lepenkové, dřevěné i
kovové, všechny druhy olejů, pneumatiky, baterie a akumulátory,
stavební odpad, dřevo, sklo, plasty, všechny druhy kovového šrotu,
textilní materiály, vyřazené elektrické spotřebiče, biologický odpad
a objemný odpad.

V současné době, v době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje, je situace taková, že máme příslib poskytnutí dotace, a do čtrnácti dnů
očekáváme písemné potvrzení a podmínky čerpání finančních prostředků. Takže, pokud všechno vyjde, je reálná šance, že by se v letošním roce mohlo začít s výstavbou sběrného dvora.

Tolik tedy stručně o projektu, který je ve městě připravován. O průběhu výstavby, případně o termínu zprovoznění Sběrného střediska odpadů vás budeme nadále informovat.

info

A kde sběrný dvůr v Karolince bude? Podle projektové dokumentace, která je již zpracována, bude umístěn v areálu městského by-

(Otakar Šigut, ředitel MBP Karolinka)

Sběr velkoobjemového a
nebezpečného odpadu
V souladu s obecně závaznou vyhláškou čís. 2/2001 Sb.
bude v Karolince opět organizován jarní sběr velkobjemového a nebezpečného odpadu formou sběrného dvora.

Pátek 18.4.
8.00 – 11.00 a 12.00 – 17.00 hodin
Sobota 19.4.
8.00 – 12.00 hodin
Neděle 20.4.
8.00 – 12.00 hodin

Datum konání:

17. až 20. dubna 2008

Místo likvidace odpadu:

Provozní doba:

	Dvůr Městského bytového podniku
Karolinka, Kortiše 633.

Čtvrtek 17.4.
8.00 – 11.00 a 12.00 – 17.00 hodin
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Ohlédnutí za uplynulým čtvrtletím
Rádi bychom informovali všechny spoluobčany o
tom, co se nám v Základní umělecké škole Karolinka
v uplynulých měsících podařilo a co připravujeme ke
konci školního roku.
První akcí, která se konala v letošním roce na půdě ZUŠ, byl tříkrálový koncert světově uznávané sopranistky Pavlíny Senič, klavíristky
Lady Bartošové a violistky Jitky Hosprové, které do Karolinky pozval
starosta města. Společně s triem Siraels si zazpíval i dětský pěvecký
sbor ZUŠ pod vedením Martiny Havlové mladší. Pro všechny členy
sboru to byl krásný zážitek, nezapomenutelná příležitost a zároveň
cenná zkušenost. Koncert se všem velmi líbil a publikum ho po zásluze ocenilo dlouhotrvajícím potleskem.
V měsíci lednu se dále konaly přijímací zkoušky na střední umělecké
školy. Zkoušky úspěšně složily Eliška Bařáková (housle) na konzervatoř v Ostravě, Barbora Kovářová (kontrabas) a Nicole Maňáková
(sólový zpěv) na konzervatoř v Kroměříži. Všechny žákyně jsou ze
třídy učitelek Martiny Havlové ml. a Anny Šrámkové.
Několik žáků ze třídy Martiny Havlové ml. se také zúčastnilo celostátní skladatelské soutěže, ve které se velmi pěkně umístili - Jonáš.
Larmer získal bronz, Zlata Fiantová a Tomáš Kopecký stříbro, Valerie
Bogárová zlato a zúčastní se soustředění vítězů v Hradci nad Moravicí.

Jedenkrát měsíčně probíhá v ZUŠ pod vedením Jiřího Nedavašky oblíbená bubenická dílna.
Několik zajímavých akcí připravujeme i na poslední měsíce školního
roku. V pondělí 14. dubna se uskuteční další ročník soutěže Karolinka hledá Superstar, proběhnou výchovné koncerty pro mateřskou
školu, koncerty nejmladších žáků, dále žáků I. cyklu, společné koncerty se ZUŠ Zlín - Jižní Svahy a se ZUŠ Bystřice pod Hostýnem.
Uskuteční se vystoupení tanečního a literárně dramatického oboru,
vernisáže výstav, absolventský koncert, pohádkový les, a v červnu domlouváme ve spolupráci s divadlem Karolinka dva koncerty
mužského pěveckého sboru z Anglie. Protože bude nejrůznějších
akcí velké množství, doporučujeme sledovat veřejné vývěsky a už
nyní všechny spoluobčany srdečně zveme.

Trio Siraels při svém tříkrálovém vystoupení v sále ZUŠ.

Zhubněte zdravě,
bez diet a navždy.
Poradenství zdarma.

www.hubni.eu

inzerce

inzerce

V měsíci únoru proběhla také okresní soutěž ve hře na klavír, žáci ze
třídy učitelky Pavly Mikeškové a Martiny Havlové obsadili ve svých
kategoriích dvě druhá a tři třetí místa. V březnu nás ještě čeká okresní soutěž, a to v kategorii smyčcových nástrojů.

(Martina Havlová, ředitelka ZUŠ)

Máte 2 hodiny
denně čas? Pracovní
příležitost na PC
www.pracezdomu.com
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Z činnosti
hasičského sboru

Hasičský sbor slavnostně zhodnotil svoji loňskou činnost na
výroční valné hromadě, která se konala tradičně ve Valašském
národním divadle letos 12. ledna. Valné hromady se zúčastnili
nejen členové sboru, ale také zástupci okolních sborů, městského úřadu, hasičského záchranného sboru a sponzorů. Celkově byla zhodnocena činnost za uplynulé období od práce s
mládeží až po výjezdovou jednotku. Podrobněji již byla rozvedena v minulých číslech zpravodaje. Ke konci valné hromady
proběhla široká a dlouhotrvající diskuze, kde zazněly zdravice
hostů, následně se rozebíraly problémy a padly návrhy na řešení. Pro letošní rok si klademe jako hlavní cíle uspořádat oslavy
sv. Floriana v sobotu 3. května v hasičském domě, v sobotu 19.
července uspořádat soutěž mladých hasičů, mužů a žen, kdy od
9.00 hodin začnou své zápolení mladí hasiči a následně v 13.00
hodin muži a ženy. V srpnu při sklářském jarmarku připravit občerstvení pro návštěvníky města. Tímto zvu nejen občany města k návštěvě těchto akcí.

V článku bych se ve stručnosti ohledl za činností výjezdové jednotky hasičského městského sboru v
loňském roce. Jednotka v loňském roce zasahovala
celkem u jednatřiceti událostí, z nichž bylo třináct
technických pomocí, sedm dopravních nehod, sedm
požárů, dva úniky nebezpečných chemických látek a
jedenkrát planý poplach. Podrobněji teď rozeberu
jednotlivé typy událostí:

V současnosti tvoří sbor celkem 64 členů. Z toho je 9 žáků, 6 dorostenců, 12 žen a 37 mužů. Nově byli přihlášeni 2 žáci a jeden člen
zemřel. V současnosti probíhá zimní příprava všech družstev v požárním sportu na nadcházející sezonu, a to hlavně v tělocvičně základní školy a hasičském domě. Družstva si kladou za cíl navázat
na vynikající výsledky z loňského roku a opět atakovat ve výsledku
stupně nejvyšší.
Závěrem chci poděkovat všem členům výjezdové jednotky, členům
sboru, rodinným příslušníkům, sponzorům, zástupcům města a široké veřejnosti za pomoc a podporu v minulém roce a věřím v pokračování a prohloubení pomoci a podpory.
(Vlastimil Gášek)

Ocenění

Věře Svatošové

Na snímku vidíme Miroslava Přibyla v loňském závodě na 60 metrů v Hlinsku.
Celkem třináctkrát se jednalo o tzv. technickou pomoc, z toho šlo
šestkrát o odstraňování stromů ohrožující budovy anebo vyvrácené, které bránily provozu na komunikacích, dvakrát jsme otevírali
byt, dvakrát převáželi zraněného, dvakrát to byl odchyt nebezpečného hmyzu a jednou jsme odtahovali vozidlo, bránící provozu na
komunikaci.

Významného ocenění za celoživotní práci se koncem února dostalo ve valašskomeziříčském M - klubu dlouholeté člence místní
tělovýchovné jednoty Věře Svatošové z Karolinky. Z rukou generálního sekretáře ČSTV Jana Boháče a náměstka hejtmana zlínského kraje Mgr. Josefa Slováka obdržela medaili za celoživotní
práci a výjimečný přínos pro rozvoj tělovýchovy a sportu. Upřímně gratulujeme!
(red)

Dále jednotka vyjížděla k sedmi požárům, kdy čtyřikrát šlo o požár
budov, jedenkrát pak vozidla, dále lesa a louky. Rovněž sedmkrát
vyjížděla k dopravním nehodám, v pěti případech osobního vozidla, jednou nákladního vozidla a jednou šlo o hromadnou havárii
čtyř vozidel. Dvakrát jednotka asistovala v případě úniku chemických látek (šlo o únik paliva z proražených nádrží vozidel), jedenkrát
se pátralo po pohřešované osobě a jedenkrát šlo o planý poplach.
Nejnáročnější událostí loňského roku byl požár stolárny v Novém
Hrozenkově, kde byl přímo ohrožen rodinný dům, ale díky včasnému zásahu byl ochráněn. Loňský rok se tak nedotáhl v počtu ani na
polovinu zásahů předešlého roku, kdy jednotka zasahovala celkem
jedenasedmdesátkrát.
V letošním roce jednotka zasahovala u čtyř událostí. Dvakrát se
jednalo o pomoc Zdravotní záchranné službě Vsetín při transportu zraněné osoby z těžko přístupného místa v Novém Hrozenkově
na kopci Humenec a poté z chaty ve Vranči, jednou o asistenci při
dopravní nehodě bez zranění - vytažení havarovaného osobního vozidla z potoka Stanovnice v Karolince a jedenkrát při požáru osobního vozidla v Novém Hrozenkově. Zde včasným zásahem
občana s ručním hasicím přístrojem došlo k likvidaci požáru, a tím
minimálním škodám.

Věra Svatošová s medailí Českého svazu tělesné výchovy.
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Zimní příprava fotbalistů
Pilná příprava na jarní soutěžní klání vrcholí u mládežnických mužstev FC Velké Karlovice + Karolinka.
Mezi v současné době nejúspěšnější mužstva patří
mladší žáci ročník narození 1996 a 1995 pod vedením trenéra Josefa Vrážela. V mužstvu se připravuje v
součastné době zhruba 16 hráčů, z toho jedna dívka.
Zimní příprava probíhala díky příznivým povětrnostním podmínkám převážně ve venkovních podmínkách na hřišti s umělou trávou,
které náš klub otevřel na podzim. Dva talentovaní mladší žáci Tom
Heger a Jan Frňka se zúčastnili stáže u prvoligového klubu Sigma
Olomouc. Prvně jmenovaný zaujal natolik, že od léta pravděpodobně odejde do tohoto klubu na fotbalovou zkušenou! Svou fotbalovou kvalitu však mají i další hráči tohoto mužstva, což dokázali na
halovém turnaji v Zašové, jehož se mužstvo v rámci zimní přípravy
zúčastnilo 26. ledna 2008. V konkurenci dalších jedenácti mužstev
nenašlo přemožitele. Ve finálovém zápase porazili mladší žáky Paseky Zlín suverénně 3:0 a stali se zaslouženě vítězi.

Vítězové halového turnaje v Zašové.
Nyní se již všichni těšíme, až vypuknou 6. dubna ostré zápasy o body,
kdy v Karlovicích přivítáme v prvním jarním kole Slavičín. Věříme,
že k dobrým výsledkům kromě dobré tréninkové morálky přispějí i
nové vycházkové teplákové soupravy, které se podařilo zajistit pro
starší i mladší žáky díky pochopení firmy Moser.

Dalším důležitým prvkem přípravy se stala účast na zimním turnaji na umělé trávě v Rožnově, kde podstupují hráči konfrontaci s
mužstvy z vyšších soutěží. Zatím jednou remizovali s Jakubčovicemi
1:1 a dvakrát prohráli s Hranicemi vysoko 2:6 především prvnímu
poločasu, když se nedokázali včas zbavit respektu, a 0:2 s Frýdkem–
Místkem, když zejména v prvním poločase byli více jak vyrovnaným
soupeřem.

(Josef Vrážel)

Šachová Grand prix škol
tislav Vilém ze ZŠ
Ohrada Vsetín,
Jiří Smutek ze
ZŠ Vidče a Erika
Bělotová ze ZŠ
Francova Lhota.
Karolinka v této
kategorii neměla
zastoupení.

Soutěž pod tímto názvem pokračovala prvním turnajem jednotlivců ve Francové Lhotě. Hraje se ve
dvou kategoriích, kdy se celkem z
osmi účastníků z prvních až pátých
tříd na stupních vítězů seřadili Ros-

V kategirii šestých až
devátých tříd si to nad
černobílými políčky
rozdalo celkem 18
účastníků. Zvítězil Miroslav Tomek z Integry
Vsetín před Jaroslavem Závodným ze stejné
školy Štěpánem Morávkem ze ZŠ Karolinka.
Pěkné dvanácté místo obsadil také karolinský Jakub Pekař. Další turnaj se uskutečnil 15.
března 2008 v Karolince.
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Turnaj družstev se po odehrání devíti kol vyvíjí velmi dramaticky. V závěrečném turnaji v
Karolince bojovaly v přímém souboji týmy Integry Vsetín a Karolinky B o celkové vítězství a
Horní Lideč a Karolinka A o třetí místo.
Stav po devíti kolech je následující. 1. místo
Integra Vsetín 27.5 bodů, 2. místo Karolinka
B 25 bodů, 3. místo Horní Lideč 21 bodů a 4.
místo Karolinka A 19 bodů. Těmito výsledky
nám mladí šachisté dělají velkou radost.
Zato družstva dospělých jsou v letošní sezoně
ve špatné formě. Karolinka B s 9 body je na
šestém místě. Družstvo A s 8 body je pak páté.
Do konce soutěže zbývají odehrát dvě kola a
snad se výsledky trochu zlepší. Jinak přejeme
všem šachistům hodně úspěchů.
(Vladislav Bambušek)

www.karolinka.cz
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Vandalové
opět v akci

Již v minulém čísle Karolinského zpravodaje jsme
na několika obrázcích ukázali čtenářům, jak vandalové ztrpčují život občanům. I dnes můžete na následujících fotograﬁích vidět, že tato skupina lidí si
asi nedá pokoj nikdy.
(red)

Šachta na vodovodním potrubí u Raťkovské lávky, ze které někdo odebral část cihelné zdi.

Kanalizační šachta na Okružní, na které byl ještě nedávno litinový krycí poklop. Byl.

Podlé této informační mapy u křížovatky do Stanovnice se ovšem zorienzujete velmi těžko.

Ani tato informační mapa u síldiště Na Horebečví neunikla pozornosti vandalů.

Tuhle dopravní značku sice trefil účastník dopravní nehody, ale takových musí pracovníci bytového
podniku opravit v průběhu roku několik.

Rozbitá skleněná výplň ve dveřích provozovny v Domě služeb.
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PROGRAM VALAŠSKÉHO NÁRODNÍHO
DIVADLA V KAROLINCE
BŘEZEN 28.3. – 30.3.2008
4. ročník Krajské postupové přehlídky amatérského divadla
www.vanadi.net
DUBEN Úterý 15.4.2008
Ákos Kertész – KORNELOVY VDOVY
Čtyři ženy, čtyři vdovy po zemřelém Kornelovi, slavném
herci. Mamička věčně adorující svého synáčka, manželka,
herečka, rozvedená se slavným manželem, milenka, jediná
„skutečně truchlící“ a služka Róza. Černá komedie o čtyřech pozůstalých ženách, které postupné odkrývají tajemství
zemřelého. S téměř detektivní zápletkou objevují ve svém zemřelém, kterého tak důvěrně znaly a milovaly, zcela jiného,
neznámého, překvapivě cizího člověka.
Hrají: M. Kantorková, M. Dolinová, R. Stupková, M.
Steinmasslová / J. Šulcová
Režie: Hana Ižófová
Začátek: 19.30 hodin (pro stávající předplatné)
Uvádí: PKS Praha.

duchaplná anglická komedie o vdově, sirovi a jeho komorníkovi, kteří se dokáží i ve starším věku těšit ze života.
Hrají: A. Vránová, F. Němec, P. Kostka
Režie: Ladislav Smoček
Začátek: 19.30 hodin (v pondělí pro stávající předplatitele )
19.30 hodin (v úterý pro nové předplatitele a volný prodej)
www.divadloungelt.cz
KVĚTEN 5.června 2008
Miguel de Cervantes, M. Lasica, J. Satinský, V. Strnisko –
DON QUIJOTE
Klasika, jak ji neznáte. Česká premiéra se uskutečnila
1.11.2006 v Divadle Kalich. Slovenská premiéra 10.11.2006
ve Štúdiu u L+S. Osobitá úprava klasického příběhu z dílny
legendární dvojice Lasica, Satinský v podání českých hereckých hvězd, doplněná o písničky Jaroslava Filipa a Miroslava Kořínka s texty Milana Lasici a Tomáše Janovice.
Hrají: Jiří Lábus, Oldřich Kaiser
Režie: Vladimír Strnisko
Začátek: úterý 19.30 hodin (pro stávající předplatitele)
středa 19.30 hodin (pro nové předplatitele a volný prodej)
www.kalich.cz

Pondělí 28.4.2008, Úterý 29.4.2008
Wiliam Souhlas Home - LEDŇÁČEK

e-mail: divadlo.karolinka@centrum.cz | tel.: +420 604 729 914
www.vanadi.net | ICQ: 243-218-039 | SKYPE: marie.chovaneckova
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Karolinský zpravodaj

MĚSTSKÝ BYTOVÝ PODNIK KAROLINKA
příspěvková organizace

756 05 KAROLINKA, KORTIŠE 633

Nabídka služeb pro občany a ﬁrmy
Doprava

Avia A 30 sklápěč, nosnost 3 tuny
IFA 60 L valník, nosnost 6 tun
Tatra 815 sklápěč, nosnost 11 tun
Multicar M 25 sklápěč, nosnost 1,5 tuny
Škoda Pick – Up skříňová dodávka, nosnost 0,5 tuny

Ostatní technika

IFA 50 L fekál (vyvážení žump, jímek, septiků apod.)
Montážní plošina MP 20 (práce ve výškách, dosah 20 metrů)
Čelní nakladač UNC 060 (nakládka, vykládka, stavební práce)
Bobr Press (svoz komunálního odpadu)

Instalatérské práce

Pořízení a instalace zařizovacích předmětů (umývadla, WC, baterie, apod.)
Výměna stoupaček v panelových domech
Topenářské práce, pořízení a výměna radiátorů
Čištění kanalizace čistícím perem nebo čističkou potrubí

Elektrikářské práce

Instalace drobných elektrických předmětů v bytech a domech
Montáž elektroinstalace i v rodinných domech

Ostatní služby

Sečení trávy na větších rovných plochách malotraktorem se sekačkou
Sečení trávy ručně křovinořezem nebo sekačkou
Řezání asfaltových a betonových ploch
Štěpkování větví a dřevního odpadu do průměru 70 mm na štěpky 30 – 50 mm
Ceny dle ceníku, při větších zakázkách dohodou.

tel.: 571 450 640 | fax: 571 450 510 | e-mail: bytovypodnik@karolinka.cz

* KAROLINSKÝ ZPRAVODAJ * Vydává Městský úřad Karolinka * Registrační značka MK ČR E 13251 * Povoleno Ministerstvem kultury
ČR dne 10.12.2001 * Vychází čtvrtletně * Řídí redakční rada: Antonín Šiška, šéfredaktor (tel. 732786281), Daniela Bártková redaktorka
a sběratelka příspěvků (737911408), Libor Křenek redaktor (737458894), Tomáš Jochec, technický manažer (603222891) * Písemné
příspěvky zasílejte do městské knihovny, e-mail: dbartkova@mvk.cz * Sazba a tisk: GRAFIA NOVA Rožnov pod Radhoštěm *
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