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Podzim se nám pomalu vkrádá do města a my 
jako obvykle začínáme díky dotacím rozvíjet 
stavební činnost. Tak jak jsme slíbili, začínáme 
s výstavbou sběrného dvoru. Díky náročné ad-
ministrativě a klimatickým podmínkám se prá-
ce s největší pravděpodobností protáhnou do 
příštího roku. 

V závěru prázdnin proběhlo výběrové řízení na opravu místních 
komunikací a dvorů. V letošním roce se budou provádět opravy 
v částce cca dva miliony korun. Budeme-li úspěšní při vyřizování 
dotací, může se navýšit částka na rekonstrukce místních komuni-
kací o dalších cca osm milionů korun, čímž bychom opravili jedny 
z nejhorších úseků komunikací v Karolince. 

Začátkem září se začalo pracovat na výstavbě skateparku na Ma-
rečkově, kde by se měla oplotit  asfaltová plocha a vybudovat tři 

překážky. Doufáme, že toto nové zařízení bude dobře sloužit naši 
mládeži a přispěje to ke snížení kriminality a vandalství ve městě. 

Dále se zahajují práce na výstavbě inženýrských sítí a komunikace 
v lokalitě Na Horebečví, kde by do 10 let mělo vyrůst celkem de-
vět rodinných domků. Cena pozemku v této lokalitě je stanovena 
na 400,- Kč/ m2. O tuto individuální výstavbu má zájem zatím sedm 
zájemců. Má-li  někdo zájem o koupi dalších parcel, ať kontaktuje 
Jaroslavu Vojkůvkovou z městského úřadu. Určitě se budete ptát, 
proč tak vysoká cena. Za vybudování inženýrských sítí ve výběro-
vém řízení byla vyhodnocena nabídka v celkové výši 4,1 mil. Kč. 
Dotaci na infrastrukturu jsme získali v částce 450.000,- Kč. Rozdíl 
mezi dotací a náklady na tuto akci jsou rozpočítány mezi zájemce 
o výstavbu rodinných domků a město. Město hradí projektovou 
dokumentaci, výběrové řízení a zřízení veřejného osvětlení, takže 
na těchto pozemcích není kalkulován žádný zisk pro město, naopak 
chceme podpořit individuální bytovou výstavbu, aby nedocházelo 
k dalšímu vylidňování města.

čtvrtletník               číslo 3/2008               www.karolinka.cz

Radosti i starosti našeho města

Tradičním nápojem přivítal starosta na náměstí sportovní delegaci Zlínského kraje v čele s náměstkém hejtmana Mgr. Josefem Slovákem
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Sdružení obcí Valašsko - Horní Vsacko  finišuje na dokončení sta-
vebního povolení výstavby cyklostezky Velké Karlovice – Vsetín 
a připravuje se na výběrové řízení na realizátora stavby. Komplikace 
s majetkoprávními záležitostmi posunuje zahájení výstavby na jaro 
příštího roku.

Městský úřad intenzivně pracuje na dalších projektech, které by se 
měly realizovat v příštích letech. Jsou to tyto projekty: revitalizace 
sídliště Na Horebečví, zateplení školy a rekonstrukce školní jídelny, 
zateplení školky včetně její přístavby, rekonstrukce parku u skláren, 
rekonstrukce chodníků a vybudování bezdrátového rozhlasu.

Jednou z posledních věcí, o které bych se chtěl zmínit a co  v sou-
časné době trápí naše město, je vysoký výskyt vandalizmu. Krádeže 
kovových předmětů na hřbitově, ničení dopravního značení, ničení 
zařízení v areálu školky (houpačka, stan, atd.), zničení trampolíny, 
rozbité nástěnky a všeobecný nepořádek na veřejných prostran-
stvích včetně ničení naší zeleně. Uvědomme si, že město stojí ne-
malé finanční prostředky náprava po vandalech. Moc mě mrzí, že 
si někteří občané neváží práce ostatních lidí, kteří se na revitalizaci 
či obnově města podílejí. Ať jsou to zaměstnanci města, úředníci 
nebo najaté firmy. Člověka bolí u srdce, když vidí poničenou zeleň, 
rozbité odpadkové koše atd. Připadá mi, že je karolinčanům jedno, 
v jakém prostředí žijí a svou nevšímavostí vytvářejí prostor pro čin-
nost vandalů, zlodějů a jiných živlů, kteří znehodnocují úsilí jiných 
lidí (ať už řemeslníků či úředníků) při zvelebování města. Byl bych 
velice rád, aby se nad tím všichni občané zamysleli a našli nějaké 
řešení pro nápravu. Dveře radnice jsou Vám všem otevřeny.

Závěrem bych Vás chtěl požádat, abyste nezapomněli 17. nebo 18. 
října přijít k volbám do krajského zastupitelstva a podpořili kan-
didáty, kteří zastupují náš region. Čím více zástupců v zastupitel-
stvu zlínského kraje budeme mít, tím bude schůdnější jednání na 
krajském úřadě a větší šance na podporu projektů, které bychom 
v tomto regionu chtěli realizovat. 

(ing. Tomáš Hořelica, starosta města) 

Nová sociální zařízení v mateřské školce se dětem velice líbí

Přívítání prvnáčků na zahájení nového školního roku
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Babí léto
na Soláni
Soláň a umělci - to vždy patřilo k sobě. Krásné 
prostředí Beskyd a slunečné počasí  přilákalo 
v sobotu 13. září nejen výtvarníky, ale i náhod-
né kolemjdoucí. Návštěvníci Soláně vytvořili 
příjemnou atmosféru, ve které proběhla národo-
pisná slavnost s názvem Soláň 2008 – babí léto 
na Soláni. Ta byla plná hudby, tance i výtvarného 
umění.

Již v pátek 12. září uvítalo několik desítek posluchačů studenty 
a absolventy Fakulty umění Ostravské univerzity, kteří pod vede-
ním doc. Drahomíry Míčkové svým jedinečným  výkonem přiblížili 
tvorbu Leoše Janáčka. Lidová slovesnost ve verších a zpěv uchvátila 
posluchače natolik, že závěrečný aplaus neměl konce.

Ukázkou toho, že umění je stále součástí života na Soláni, nádher-
ného koutu Valašska, byla v sobotu národopisná slavnost - přehlíd-
ka tradičního lidového umění. Krásné melodie cimbálové muziky 
Světlina z Hutiska - Solance již v dopoledních hodinách vítaly u Zvo-
nice první návštěvníky Soláně. Valašští portáši upoutali pozornost 
návštěvníků svým vystoupením. Významným momentem dne bylo 
slavnostní odhalení sochy Pocta valachům, kterou vytvořil akade-
mický sochař Bořek Zeman. Nebyla jedinou sochou, v okolí Zvonice 
bylo vystaveno několik dalších soch, které jsou výsledkem sochař-
ského sympozia probíhajícího v září na Soláni.

Slavnostního odhalení se ujal vedle autora sochy a předsedy Sdru-
žení pro rozvoj Soláně  ing. arch. Jiřího Kotáska i náměstek hejtma-
na Zlínského kraje Mgr. Josef Slovák, který popřál symbolu Valašska, 
aby se stal místem setkávání všech, kteří mají Soláň rádi. Otevřením 
III. valašského salonu byla zahájena již tradiční přehlídka výtvarných 
děl  valašských výtvarníků. Cimbálové muziky Soláň a Světlina, žen-
ský sbor Karlovjanky, dětské taneční soubory z Nového Hrozenkova 
a Velkých Karlovic, tanečníci odzemku předvedli svůj um v odpo-
ledním programu u hotelu Čarták. Dramaturgické spolupráce se 
ujal  známý folklorista Jan Rokyta. Zkušený hlas moderátorky Dag-
mar Misařové provázel celé odpoledne věnované lidové tvorbě.

V prostorách kolem Zvonice měli návštěvníci možnost obdivovat 
okolní přírodu, výtvarná díla i zručnost drobných výrobců, kteří své 
výrobky nabízeli v malých stáncích. Závěr dne  pak opět patřil cim-
bálovým muzikám Světlina a Soláň, které večer  hrály  pro vytrvalé 
milovníky lidové hudby v hotelu Čarták.

Národopisná slavnost proběhla díky podpoře Zlínského kraje pod 
záštitou hejtmana Zlínského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj.

Všichni návštěvníci Soláně strávili krásný den na místě, které učaro-
valo již mnoha návštěvníkům. Věříme, že i v příštích letech se pře-
hlídka lidové tvorby a umu stane nedílnou součástí života všech, 
kteří na Soláň zavítají.

(Jana Křenková, IC Zvonice Soláň)

  

Strážci valašských hranic portáši u sochy Bořka Zemana Pocta Valachům

www.smartpujcka.cz
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Horní Vsacko 
– Sappada
V nedávné době informovalo Sdružení Valašsko 
– Horní Vsacko o připravované spolupráci s ital-
skými reprezentanty v běžkařském sportu. Tato 
spolupráce má od 12. července tohoto roku hma-
tatelnou podobu ve formě podepsané smlouvy 
o vzájemné spolupráci.

V preambuli smlouvy se píše, že obě strany si pokládají za cíl účin-
ně a dlouhodobě podporovat vztahy a kontakty mezi občany obcí 
Sdružení Valašsko – Horní Vsacko a občany severoitalského města 
Sappada, zejména v oblastech cestovního ruchu a sportu, školství 
a vzdělávání, kultury a umění, sociálních služeb a dále v oblasti čin-
nosti místních samospráv a podnikání. „Náš mikroregion se začal 
před šesti lety téměř prioritně zabývat rozvojem cestovního ruchu“, 
říká místopředseda ambiciózního sdružení obcí a měst na horním 
toku Vsetínské Bečvy a starosta Velkých Karlovic Miroslav Koňařík 
a dodává: „Dohodou s italskou stranou  jsme se tomuto cíli opět při-
blížili“.

Středisko Sappada se nachází v nádherné části jižního Tyrolska a je 
specifi cké tím, že je zaměřeno na vyžití rodin s dětmi (nachází se 
zde největší dětský zimní park v Evropě) a především na běžkařské 
lyžování. Jeho obyvateli jsou takové osobnosti světového sportu 
jako Maurilio de Zolt, Pietro Piller Kottrer nebo Silvio Fauner. Prá-
vě poslední dvě jména budou úzce spojeny s propagací regionu 
Valašska - Horního Vsacka, jako destinace zaslíbené běžkařskému 
lyžování. 

„Když jsme celou aktivitu rozjížděli, ani jsme nečekali, že by mohla 
překročit naše očekávání“, říká Roman Kalabus, manažer Horního 
Vsacka. Mimo marketingové propagace by se italští sportovci měli 
podílet na organizaci Karlovské padesátky tak, aby mohla být v ho-
rizontu tří let zařazena do FIS kalendáře. Tato akce by také měla být 
podpořena účastí některých italských sportovců. „Silvio Fauner je 
v současnosti šéf sekce běžkařského lyžování italského lyžařského 
svazu a má v kompetenci všechny věkové kategorie lyžařů na úrov-
ni reprezentace“ doplňuje Miroslav Koňařík 

Aktivitu sdružení pozitivně hodnotí i radní zlínského kraje pro ces-
tovní ruch Jindřich Ondruš.  „Již při návštěvě Sappaďanů na Valaš-
sku v loňském roce jsem byl potěšen, že spolupráce obou stran na-
bírá skutečné reálné formy spolupráce. Tyto osobnosti nám mohou 
pomoci zviditelnit celý Zlínský kraj“. Podporu těchto aktivit právě 
ze strany kraje vnímá radní jako potřebnou: „Ve spolupráci s Cent-
rálou cestovního ruchu Východní Moravy jsme připraveni Valachům 
jejich záměry podpořit“.

Celá věc se podařila rozjet díky aktivní spolupráci mikroregionu 
s koordinátorkou zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Martinou 
Dlabajovou.

(z podkladů mikroregionu Valašsko – Horní Vsacko)

Miroslav Koňařík za Horní Vsacko a Gianluca Piller Roner, 
starosta Sappady, při podpisu smlouvy

Klasická tyrolská architektura - to je severoitalská Sappada

Tučně ohraničené jsou pozemky určené k prodeji

Stavební lokalita Horebečví
Městský úřad Karolinka nabízí k prodeji stavební místa v lokalitě Hore-
bečví v ceně 400,- Kč/m2. Tato lokalita nabízí pozemky včetně obslužné 
komunikace a inženýrských sítí. Jedná se následující parcely s uvedenými 
výměrami: parcela číslo 1800/6 o výměře 1373 m2, p.č. 1800/7 – 1255 m2, 
p.č. 1800/8 – 1379 m2 a p.č. 1800/9 – 1506 m2. 

(MÚ Karolinka)
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Vážené klientky Gyneka, byli 
jsme informováni panem sta-
rostou o stížnostech některých 
žen na dlouhé čekání před vy-
šetřením v naší ambulanci. Než 
přistoupíme k nějakým změ-
nám, dovolte mi se k této okol-
nosti vyjádřit.

V dnešní době je gynekologická péče pod-
statně odlišná od doby minulé. Gynekolo-
gické vyšetření nespočívá jen v prohma-
tání pánve, ale je možno využít mnoha 
moderních metod, které výrazným způso-
bem zlepšují diagnostiku a léčbu ženských 
onemocnění a zlepšují způsob prevence 
- jako je například ultrazvukové vyšetření, 
zhodnocení laboratorních výsledků a po-
dobně. Navíc je mnohem větší důraz kladen 
na komunikaci se ženou, na její poučení, vy-
světlení či poradenství.

Naše společnost pro mimovsetínské ordi-
nace zakoupila ultrazvukový přístroj, který 
často využíváme. Proto je zřejmé, že prová-
děním ultrazvukového vyšetření se celkově 
prohlídka prodlužuje, ale pokud jsem se že-
nami hovořil, jsou spokojenější s delším če-
káním v jednom dni na jednom místě oproti 
situaci, která byla nutná dříve. Tedy ještě 
jiný den jet do Vsetína na ultrazvuk a potom 

ještě přijet na zhodnocení výsledků. Myslím 
si, že tímto delším čekáním pak žena ušetří 
celý čas a fi nance, který by vynaložila jiný 
den na cestu do Vsetína.

Od letošního roku nám ženy mohou dát te-
lefonní číslo a v případě potřeby jim telefo-
nicky sdělíme např. nutnost dřívější kontroly 
nebo nutnost nějakého zákroku telefonicky, 
pokud tyto věci vyplynou až z výsledku la-
boratorního vyšetření. Odpadá tím nutnost 
chodit se ptát na výsledky, jejich náklady na 
telefonní hovor atd.

Už v minulosti jsme ordinační dobu o něco 
rozšířili, avšak více ji rozšířit již nemůžeme 
vzhledem k tomu, že máme další ordinace 
a v nich vždy určený den, kdy v daném měs-
tě nebo vesnici pracujeme. Dále pak je zde 
návaznost na provádění zákroků v Gyneku 
Vsetín a na naše služby v nemocnici. Ve stá-
vajících ordinačních hodinách ale stihneme 
ošetřit daný den všechny klientky, z čehož 
vyplývá, že další rozšíření ordinačních hodin 
ani není nutné. Pokud je to někdy potřebné, 
zůstáváme ordinovat i nad rámec ordinační 
doby. 

Další možností by bylo zavést objednáv-
kový systém, ale víme, že se již v minulosti 
neosvědčil a nedávno ze stejného důvodu 
zrušila objednávkový systém i MUDr. Pavlí-
nová. Toto je však téma k diskuzi a při převa-

žujícím zájmu žen jsme samozřejmě ochot-
ni ho zavést. Neradi bychom ale provedli 
změny na základě několika negativních ná-
zorů, které jsou vždy slyšet více než názory 
pozitivní, aby nedošlo ke změnám, které by 
nakonec většině žen nevyhovovaly.

Budeme se Vás tedy ptát na Vaše názory, 
které neváhejte sdělit přímo nám nebo 
představitelům Vaší obce a v rámci možnos-
tí se Vám budeme snažit vyjít vstříc.

(Za GYNEKO spol. s r.o.  MUDr. Jiří Květák)

Informace z gynekologické ordinace

Jarmarku nepřálo počasí
Tradiční sklářský jarmark, který proběhl v polovině srpna byl po-
znamenán nepřízní počasí. To se projevilo především nižší účastí 
prodejců a v podstatě zrušením souběžně probíhajícího volej-
balového memoriálu. Přesto všechno však pořadatelé připravili 
bohatý program i občerstvení, takže ti, kteří jarmark navštívili, 
určitě neprohloupili.

Centrem dění byla především Dělnická louka u Valašského národ-
ního divadla, kde bylo možno shlédnout celodenní doprovodný 
program, při kterém se postupně na pódiu objevil folklorní soubor 
Jasénka, dechovka Karolinka, pěvecký sbor Karlovjanky, Harmoni-
ky ze slovenské Bytče a odpoledne následovala dětská diskotéka. 
Pochopitelně nechybělo bohaté občerstvení s tradiční dršťkovou 
polévkou a divadelnickým gulášem

Střed města podél Vsetínské ulice opanovali stánkaři se svým ne-
zaměnitelným prodejním sortimentem a v průběhu dopoledne 
měli návštěvníci možnost absolvovat exkurzi ve sklárnách. Na Rad-
ničním náměstí nabízeli svůj výborný jelení guláš členové místní-
ho mysliveckého sdružení a množství strávníků svědčilo o tom, že 
opravdu chutnal. Se svým gulášem nezaostali ani členové místního 
hasičského sboru.

Volejbalový Memoriál Oldřicha Křivého na kurtech u sokolovny se 
díky neúčasti přihlášených družstev smrskl na přátelský turnaj smí-
šených družstev, složených z místních hráčů a mužů a žen z družeb-
ního německého Welzowa, kteří byli ve městě již od čtvrtka.

Závěr jarmarečního dne obstarala taneční zábava se skupinou U-
Style a jako třešnička na dortu proběhl v nočních hodinách divácky 
velmi atraktivní ohňostroj.

(redakce)
Koncert pěveckého sboru Karlovjanky uvedl Miroslav Urubek
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Beskyd Rallye Turzovka 2008
Už podruhé měli možnost obyvatelé Karolinky a blízkého okolí vidět na vlastní oči desítky motocy-
klových a automobilových veteránů, které do města zavítaly v polovině prázdnin.

V rámci mezinárodní soutěže, nazvané Beskyd Rallye Turzovka 2008, pořádané turzovským Veterán clubem jako 11. ročník spanilé jízdy ve-
teránů, navštívili účastníci závodu také Karolinku. Stalo se tak v průběhu druhé etapy závodu, která měla trasu z Bílé na Soláň, do Karolinky 
a přes Turzovku, Staškov, Olešnou a Klokočov zpět do Bílé.

Na karolinském náměstí tak mohli diváci shlédnout nejen nablýskané aerovky, pragovky, tatrovky, ale také vozidla značek Mercedes, BMW, 
Renault, Citroen, MG a mnoho jiných. Samostatnou skupinu pak tvořilo několik překrásných historických motocyklů. Na několika snímcích 
připomínáme čtenářům atmosféru a krásu této letní akce.

(redakce)

Pýcha každé veterániády - automobily BMW

Detail jednoho z nejstarších účastníků, veterána Renault

Dvakrát ošklivá kachna - Citroën 2CV

Legenda Harley - Davidson v plné kráse

Velkou pozornost poutalo i sportovní kupé značky MG

Jeden veterán za druhým defi lovaly po karolinském náměstí
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Letošní prázdninové měsíce byly nabité jak udá-
lostmi pozitivními, tak těmi méně příjemnými. 
Dovolím si začít druhou zmíněnou kategorií, kte-
rá je bezprostředně spjata s činností zásahové 
jednotky dobrovolných hasičů. 

Výjezdy se týkaly několika požárů, z nichž tím největším byl srpno-
vý požár stájí v Halenkově. Přestože došlo k velkým majetkovým 
škodám, koně byli bez větších problémů včas odvedeni do bezpečí. 
Úloha hasičů však nezačíná a zároveň nekončí pouze u ohně, a tak 
ani naši výjezdovou jednotku neminula technická pomoc - přede-
vším v podobě odstranění vyvrácených stromů, které ohrožovaly 
jak veřejnou komunikaci, tak i trvale obydlené domy. Bohužel se 
také setkáváme s planými poplachy, kterých pozvolna přibývá (za 
jedno čtvrtletí jsme volání průměrně k pěti takovým akcím). Výjezd 
všech vozidel na základě planého poplachu však může znamenat 
závažnou komplikaci s nedozírnými následky, neboť nikdy nevíme, 
kdy může nastat poplach skutečný. Ale ne všechny akce, jichž se zá-
sahová jednotka zúčastnila, patří do černé kroniky. Také bezpečnost 
a hladký průběh cyklistického závodu Zavolej mi do klubu a Bes-
kyd Rallye (setkání majitelů historických vozidel), spolu s ukázkou 
techniky a modelového zásahu pro dětský letní tábor, spadají pod 
záštitu hasičského sboru.

Léto má však největší význam pro místní Sdružení hasičů. To, jako 
každý rok, uspořádalo hasičskou soutěž O Putovní pohár města Ka-
rolinky a O Putovní pohár mládeže. Letošní 46. ročník se uskutečnil 
19. července na školním hřišti. Počasí nám přálo, a tak nic nebráni-

lo tomu, aby si jak soutěžící, tak diváci vychutnali nejen sportovní 
výkony, ale také skvělý guláš. Dopoledne proběhla soutěž mláde-
že skládající se ze dvou disciplín – požárního útoku a štafety dvo-
jic. V kategorii mladší žáci si vítězství odvezlo družstvo z Lešné, ze 
starších žáků byli nejúspěšnější soutěžící z Hovězí. Odpoledne bylo 
věnováno družstvům mužů, z nichž výhra patřila týmu z Hovězí. 
Druhé a třetí místo obsadila domácí družstva Karolinka A a Karolin-
ka B. Sportovního klání se zúčastnilo také pět ženských družstev, 
kde se vítězkami staly hasičky z Veselé. I přes drobný neúspěch na 
domácím poli se může karolinská hasičská mládež pyšnit několika 
vítězstvími. Za jeden z nejlepší výkonů je možné považovat vítězství 
starších žáků na soutěži okresní ligy Plamen v Něměticích. Mladší 
žáky skvěle reprezentoval Jan Gášek, a to hned několika předními 
místy. Z nich je třeba zmínit především dvě první místa v disciplíně 
60 metrů překážek ze soutěží v Huslenkách a Oznici. Jako závěr se-
zóny čeká mladé hasiče celorepubliková soutěž v Hlinsku. Družstvo 
mužů také nezahálelo a jako svůj cíl si zvolilo účast v Beskydské lize 
pro příští sezónu. Aby se hasiči s novým soutěžním prostředním již 
předem seznámili, účastnili se nejen soutěží v okolí, ale také zaví-
tali na několik ligových závodů, kde jako nováčci velmi překvapili 
například druhým místem na soutěži ve Skalici. Zařazení do Beskyd-
ské ligy je pro sbor přínosný krok nejen díky povýšení a zkvalitně-
ní sportovních výkonů, ale především je to způsob, jak Karolinku 
spolu s místním sdružením hasičů více zviditelnit, což by se mělo 
projevit třeba na zvýšené účasti družstev na dalším ročníku soutěže 
O putovní pohár.

(Vlastimil Gášek)

Hasiči v soutěžích úspěšní

Jan Gášek při vítězném startu na soutěži v Oznici
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„Karlovka“ 
slavila sto let
Ve dnech 21. a 22. června jsme si připomněli sté 
výročí zahájení provozu na železniční trati Vsetín 
– Velké Karlovice, když první pravidelný vlak na 
tento úsek vyjel již v roce 1908.

Při této příležitosti byla uspořádána řada doprovodných akcí. V že-
lezniční stanici Vsetín byla po oba dny k vidění hnací vozidla Čes-
kých drah a ve výstavní síni Městského úřadu Vsetín bylo možno 
shlédnout expozici modelového kolejiště v měřítku TT, které je dí-
lem modelářů ze Základní školy Karolinka pod vedením Jaroslava 
Adamce.

Hlavní atrakcí pak byla jízda parního vlaku ze Vsetína do Velkých 
Karlovic. Vlak doprovázela hudební skupina a na zastávkách v jed-
notlivých obcích byl připraven malý program. Souběžně s vlakem 
pak jely dva historické autobusy Škoda 706. Jízdy parního vlaku 
se zúčastnilo několik desítek návštěvníků, včetně politických špi-
ček místní i krajské samosprávy. Pozvání přijal náměstek hejtmana 
Zlínského kraje Mgr. Josef Slovák, starostové jednotlivých obcí a zá-
stupci Českých drah. Mgr. Slovák ve svém projevu při této příleži-
tosti zdůraznil, že Zlínský kraj a on osobně udělají vše pro to, aby 
zůstala trať Vsetín – Velké Karlovice zachována a i nadále bude ze 
strany kraje podporována.

Celá akce proběhla za fi nanční podpory Zlínského kraje, Českých 
drah a. s., Inženýrských a dopravních staveb a. s. Olomouc a města 
Vsetína, jimž patří vřelé poděkování.

A na závěr ještě několik vět, kterými popsal otevření trati před sto 
lety dobový tisk:
„Přesto, že otevření dráhy bylo bez oslav, neušla první jízda zvěda-
vosti a pozornosti místního obyvatelstva. Zdaleka přicházeli a vy-
čkávali na první jízdu chlapi s čagany, ženy s uzelky a děcky, nejeden 
forman zahrozil bičem svému konkurentu. Formanění totiž postup-
ně vymizelo. Moderní komunikace změnila život obci i lidu. Zrušena 
byla také silniční mýta, přestala koňmi jezditi karlovská pošta, po-
vzneseno zemědělství a zvýšen cestovní ruch.“

(redakce)
Historický parní vlak v karolinském hlavním nádraží

K odjezdu historického vlaku dal povel dobově upravený starosta

Louky a křoviny 
Horního Vsacka
Zabránit mizení vzácných rostlin a živoči-
chů, které jsou vázány na tradiční obhos-
podařování krajiny v Beskydech, má za cíl 
projekt Louky a křoviny Horního Vsacka. 
Projekt je realizován od začátku září Čes-
kým svazem ochránců přírody Salamandr 
na území obcí Halenkov, Huslenky, Nový 
Hrozenkov, Karolinka a Velké Karlovice. 

V průběhu dvou let dojde díky souhlasům 
majitelů k obnově zarůstajících cenných 
lokalit (kosení a úklid biomasy, odstraně-
ní náletu dřevin, zmlazení křovin) tak, aby 
byly zachovány podmínky vhodné pro život 
a rozmnožování vzácných rostlin a živoči-
chů, jež se v rámci České republiky zacho-

valy nejhojněji právě v této části Valašska. 
Provedené zásahy zlepší stav jednotlivých 
lokalit, které tak budou i nadále vyhovovat 
ohroženým motýlům (např. modrásek čer-
noskvrnný, hnědásek kostkovaný), ptákům 
(např. ťuhýk obecný, pěnice vlašská) i rost-
linám (např. hořeček žlutavý, vstavač muž-
ský).

Projekt je spolufi nancován z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a Státním fon-
dem životního prostředí v rámci Operačního 
programu Životní prostředí. Více informací 
je možné nalézt na internetových stránkách 
www.salamandr.info. Český svaz ochránců 
přírody tímto děkuje všem vlastníkům za 
jejich spolupráci.

(Ing. Štěpánka Kalousová, 
ČSOP Salamandr)

Na Valašsku ohrožený druh - Vstavač mužský
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Začátkem srpna oslavili dobrovolní hasiči karo-
linských skláren významné výročí, a to 130 let 
trvání svého sboru. Jeho založení inicioval v roce 
1878 zakladatel tehdejší Karolininy Huti Salomon 
Reich jako vůbec první dobrovolný hasičský sbor 
na horním Vsacku a pravděpodobně nejstarší to-
vární sbor v celé republice.

První majitel sklárny totiž dobře věděl, že oheň, který je nezbytný 
při tavení a dalších operacích souvisejících s výrobou skla, je velkým 
nebezpečím pro provoz sklárny, a proto bylo založení hasičského 
sboru více než důležité. Raichovu památku také připomněla vlaj-
ková četa sboru položením kytice na jeho hrob ve Velkých Karlo-
vicích.

Hlavní části oslav pak byla slavnostní schůze, která proběhla v are-
álu skláren za přítomnosti mnoha významných hostů, mezi nimiž 
nechyběl místopředseda české vlády Jiří Čunek, hejtman zlínského 
kraje Libor Lukáš, starosta sdružení hasičů ČMS ing. Karel Richter, 
zástupci hasičských sborů z okolí a mnoho dalších. Obsáhlou vý-
roční zprávu na schůzi přednesl starosta sboru František Zapalač 
a připomněl v ní celou řadu událostí, které lemovaly stotřicetiletou 
historii sboru. Z archivních podkladů popsal začátky sboru, jeho 
postupné vybavování potřebnou technikou, nejdůležitější zásahy 
v boji s ohněm, mnohonásobnou úspěšnou účast v hasičských sou-
těžích, pořádání hasičských plesů, vybudování klubovny z budovy 
původně určené k demolici a také od roku 1969 každoročně pořá-
danou soutěž Raťkovská grapa.

Součásti programu schůze bylo také předání vyznamenání něko-
lika členům sboru. Čtrnáct jich obdrželo Čestné uznání okresního 
sdružení hasičů Vsetín, devět medailí Za příkladnou práci a deset 
medailí Za zásluhy. Zdenka Valchářová, Josef Pavelka ml., Anna 
Šauerová a Radomír Gášek st. obdrželi medaili Sv. Floriána, Jaroslav 
Gášek a Radomír Gášek mladší byli oceněni Čestným uznáním SH 
ČMS, František Bařák obdržel medaili Za mimořádné zásluhy a Jin-
dřich Kacele a Ladislav Orság byli dekorováni stužkou Za věrnost 50 

let. Vlajková četa sboru pak z rukou Karla Richtera obdržela čestnou 
stuhu k praporu, zdobenou nápisem Vlasti zdar, ohni zmar. Památku 
bývalých členů a zakladatele sklárny uctili účastníci schůze minutou 
ticha.

Z dalších momentů slavnostního dne hasičského sboru nelze ne-
připomenout průvod z náměstí do skláren, prohlídku galerie mistra 
Jiljí Hartingera, otevření náměstí, koncert dechové hudby a bohaté 
občerstvení. Plánovanou zábavu bohužel zrušilo nepříznivé počasí.
Závěrem přidáváme výňatek z projevu starosty sboru: „Za 130 let 
své existence prošel hasičský sbor mnoha generacemi, 
několika politickými a společenskými systémy, dvěma 
světovými válkami a všechny tyto dějinné etapy měly 
na jeho vývoj nemalý vliv  Jen nesmírná obětavost hasi-
čů dokázala překonat všechny nástrahy vývoje a získat 
příznivce a pochopení. Obětavost je představa, kterou 
samovolně přivádí na mysl význam slova hasič.“

(redakce)

Významné výročí hasičského sboru

Nejvýznamnějšími hosty oslav byli místopředseda vlády Jiří Čunek 
a hejtman Libor Lukáš - druhý a třetí zleva

S historickou stříkačkou přijeli pozdravit své kolegy hasiči z Turzovky

Slavnostní průvod hasičů a hostů městem
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Vandalové kam se podíváš

Náš nekonečný příběh, ve kterém upozorňujeme na škody, které na obecním majetku průběžně působí vandalové, se v uplynulém období 
dočkal několika pokračování, která můžete vidět na fotografi ích.

Za zmínku určitě stojí lavička, která se nacházela na místě, odkud byla v minulosti odstraněna vandaly poškozená trampolína. Tato lavička 
je svařená z ocelových prutů, ale ani sváry neodolaly tomu, kdo je poměrně velkou silou odlomil. Vyvrácené, ohnuté, či jinak poškozené 
dopravní značky patří již k běžnému koloritu vandalské agrese, mezi novinku lze zařadit vyvracení kontejnerů na odpadové sklo. Za pozor-
nost rovněž stojí rozbitá prosklená nástěnka u Sokolovny přímo na hlavní Vsetínské ulici. Zdá se, že neúcta vandalů k obecnímu majetku 
má stále stoupající tendenci. Apelujeme tímto na občany, aby v podobných případech neváhali obrátit se na místní oddělení Policie České 
republiky, neboť pěkný vzhled našeho města je přece v zájmu nás všech.

(redakce)

Někteří lidé se prostě 
do odpadkového koše netrefí

Nová lavička v sídlišti Nábřežní 
odolávala vandalům ani ne měsíc

Ohnout dvojitý stojan dopravní značky rovněž 
vyžaduje poměrně velké úsilí

Skleněná výplň jedné z nástěnek u Sokolovny 
nevydržela test hozeným kamenem

Této turistické mapě pomohli pro změnu
 karolinští hasiči

Zničit dopravní značku Dej přednost v jízdě 
zavání obecným ohrožením

Nový koníček vandalů - převracení kontejnerů se sklemNový koníček vandalů - převracení kontejnerů se sklem
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Najpevnější hasič 
zpod hřebeňa Javorníka
Pod tímto názvem proběhl  poslední červnový 
víkend u hasičského domu ve Stanovnici jako 
součást hasičského dne první ročník mezinárod-
ní soutěže hasičů v disciplínách TFA.

Celkem 34 borců z obou stran Javorníků v plné zásahové výbavě 
plnilo tyto náročné disciplíny: napojili B hadici na výtlačné hrdlo PS 
12 a připojili B proudnici, uchopili dva PHP a přenesli na vzdálenost 
15 m, transportovali sedmdesátikilogramovou figurínu na vzdále-
nost 15 m, překonávali překážkovou dráhu (průlez zúženým prosto-
rem), posunovali závaží pomocí kladiva, přenášeli patnáctilitrové 
kanystry s pěnidlem a před cílem závodník uchopil zavodněnou C 
hadici, kterou popotáhl o 10 m.

Najpevnějším hasičem zpod hřebeňa Javorníka pro rok 2008 se stal 
Martin Januš z JSDH Halenkov,  druhé a třetí místo obsadili Mikuláš 
Hromadík a Paťo Truchlík z DZH Papradno a jako čtvrtý se umístil 
domácí Pavel Orság z JSDH Stanovnice. V kategorii nad 40 let zvítě-
zil Zdeněk Liňa z JSDH Hovězí.

Pořadatelé z JSDH Karolinka Stanovnice připravili velmi náročný 
závod, který prověřil fyzickou kondici účastníků. Celá soutěž byla 
vzorně připravena, na čemž mají velký podíl velitel soutěže Josef  
Řepka z JSDH Karolinka Stanovnice, hlavní rozhodčí soutěže Ing. La-
distav Balušík z DHZ Papradno a sponzor hasičského dne potraviny 
Jípa – Vítězslav Jílek.

Průběh hasičského dne provázela příjemná atmosféra, čímž se spl-
nily cíle soutěže, kterými byla výměna zkušeností, přátelské setkání 
hasičů a rozvoj příhraniční spolupráce mezi hasičskými sbory.

Pro naše čtenáře redakce na závěr článku přidává pár zajímavých in-
formací z oficiální webové stránky Czech T.F.A. Zkratka TFA je z anglic-
kého Toughest Firefighter Alive, což volně přeloženo znamená nejtvrdší 
hasič přežívá. A všechno to začalo na počátku devadesátých let minu-
lého století v Kalifornii, kdy se pár nadšenců ve spojení s hasiči rozhodlo 
demonstrovat zvýšené nároky, kladené na v té době na trh uvedený 
nový typ dýchacího přístroje firmy Scott. Původně mělo jít o simulaci 
běžné hasičské činnosti s odborným monitorováním zúčastněných. 
Nebyli by to ovšem hasiči, kteří samozřejmě vzápětí z obyčejného testu 
udělali soutěž, kdy závodník v kompletní výstroji, s dýchacím aparátem 
a v těžkých botách tahal hadice, běhal po schodech, mlátil kladivem 
a tahal figurínu do úplného vyčerpání za asistence nevěřícího obecen-
stva, které nechápalo, jak se může člověk tak dobrovolně ničit. 

Soutěž si ovšem záhy získala popularitu, v mnohých státech USA zača-
la fungovat národní kola a nakonec se to celé přeneslo i do Evropy. Za-
čalo vznikat více modifikací původní soutěže a zrodil se tzv. TFA čtyřboj, 
sestavený ze čtyř disciplín, z nichž prvá obnáší roztažení a poté smotání 
hadic, ve druhé soutěžící zápasí s kladivem, figurínou nebo jinou zátěží 
a překonávají tři metry vysokou bariéru, dále jde o vynášení a vytaho-
vání zátěže na určitou konstrukci a závěrečná disciplína totálně umrtví 
soutěžící při výběhu do 10., 15., či 20. podlaží. Účastí v soutěžích TFA 
tedy hasič dokazují sobě i ostatním nebývalou fyzickou i psychickou 
odolnost, která je předurčuje být skutečným hasičem - záchranářem.

(Slavomír Orság, SDH Karolinka – Stanovnice
 a redakce)

Disciplína pro celé chlapy - posunování závaží pomocí kladiva

Vedoucí soutěže Josef Řepka (vlevo) měl celé klání pevně pod kontrolou
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Nový víceúčelový charitní dům
Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. září 2008 ve 13.00 hodin slavnostně otevírat 
Víceúčelový charitní dům na Halenkově za účasti prezidenta Arcidiecézní charity Olomouc Mons. 
Josefa Šicha a ředitele Arcidiecézní charity Olomouc Václava Keprta.

Od 15.00 do 17.00 hodin bude dům přístupný i veřejnosti k jeho prohlídce. Současně si v tuto dobu mohou zájemci prohlédnout i Dům 
pokojného stáří v Novém Hrozenkově a pracoviště v Karolince Na Ingstavu. Den otevřených dveří bude pokračovat také v sobotu 27. září 
2008 od 10.00 do 14.00 hodin. Tento den je zároveň dnem Charity České republiky.

(Judita Orságová, Charita Nový Hrozenkov)

Pozvání 
umělecké školy
Po začátku nového školního roku zve Základ-
ní umělecká škola v Karolince všechny zájemce 
k návštěvě některé z akcí, které se uskuteční do 
konce letošního roku.

Podzimní koncert – termín bude upřesněn, Martinská procházka 
se světýlky – úterý 11. listopadu se srazem v 17.15 hodin před 
ZŠ, Adventní koncert – neděle 30. listopadu v 16.00 hodin v chrámu 
Panny Marie Karmelské v Karolince, Loutková pohádka s Mikulá-
šem – termín bude upřesněn, Živý Betlém – 12. nebo 19. prosince, 
bude včas upřesněno na plakátech a Vánoční koncert – neděle 14. 
prosince od 16.00 hodin v sále ZUŠ.

(Martina Havlová, ředitelka ZUŠ)

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

Datum konání:  9. až 12. října 2008
Provozní doba:  Čtvrtek   9.10.   8.00 – 11.00  a  12.00 – 17.00 hodin
    Pátek     10.10.   8.00 – 11.00  a  12.00 – 17.00 hodin
    Sobota   11.10.   8.00 -  12.00 hodin
    Neděle   12.10.   8.00 -  12.00 hodin
Místo likvidace odpadu: dvůr Městského bytového podniku Karolinka, Kortiše 633

 ing. Tomáš Hořelica, v.r. Otakar Šigut, v.r.
 starosta ředitel MBP Karolinka

Zaplněný sál základní umělecké školy 
při slavnostním zahájení nového školního roku
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Za krásného letního počasí proběhl začátkem 
srpna jubilejní, již desátý ročník recesistického 
závodu horských kol na trase Karolinka, Soláň, 
Karolinka pod názvem Zavolej mi do klubu, kte-
rého se letos zúčastnilo celkem čtyřiasedmdesát 
závodníků.

Drobné problémy s organizací při vyhlašování výsledků v loňském 
ročníku vedly pořadatele ke splnění slibu, že měření časů letos měly 
plně pod kontrolou počítače. Každé startovní číslo bylo opatřeno 
čárovým kódem a měření tak probíhalo elektronicky. Zcela tak vy-
mizela možnost chyby pořadatelů, což pochvalně kvitovali všichni 
účastníci závodu.

Je zřejmé, že takovéto klání se neobejde bez podpory sponzorů, kte-
rým tímto za fi nanční i věcné dary ještě jednou pořadatelé děkují. 
Jednalo se především o Městský úřad Karolinka, Tanari M+M 
s.r.o p. Balcar, Stavební kování p. Kořenek, restauraci Sklář 
p. Černocký, Ski shop Niki p. Pavel Valigura, restauraci Ko-
ník, TESP Contract s.r.o. p. Šulák, Drogerii Vlachopulosová, 
sklenářství Horák, sklárny Crystalex Karolinka, Planet Bi-

kes, kosmetický salon Ema, pilu Jochec, potraviny Gašpo, 
stolařství p. Koňařík, elektro p. Vojvodík, Cyklovalachy Ha-
lenkov, lékárnu Karolinka PharmDr. Ptáčková, pojišťovnu 
Generali, Loanu Rožnov pod Radhoštěm a sbor místních 
hasičů. Uznání patří také zdravotnicím p. Ježíkové a p. Gre-
gušové. 

Závěrem ještě poděkování všem závodníkům z našeho města a or-
ganizátorům, kteří se podíleli na zvládnutí celého závodu. Už dnes 
se všichni těší na ročník příští.

(Pavel Horák)

Zavolej mi do klubu

Výměna občanských průkazů
 
Městský úřad Karolinka upozorňuje občany, že 31. prosince 2008 
končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, 
vydaných do 31. prosince 2003. Pro občany narozené před 1. led-
nem 1936 platí výjimka – občanské průkazy, ve kterých mají vyzna-
čenou dobu platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena 
bez omezení“, zůstávají nadále platné.

Tato výměna občanských průkazů nepodléhá správnímu poplatku. 
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji platí po dobu v nich 
uvedenou.

(Městský úřad Karolinka) 

Celou soutěž moderoval Milan Cmaro, který pochopitelně nechyběl
 ani při předávání hlavní ceny vítězům

Nejstarší a tradiční účastník závodu Hynek Valchář
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Mladí fotbalisté nezaháleli ani přes soutěžní pře-

stávku. Mimo pravidelné tréninky a přípravná 

utkání pro ně vedení mužstva uspořádalo fotba-

lové soustředění ve Starém Hrozenkově, které-

ho se zúčastnila jedenadvacítka mladých hráčů. 

V místním rekreačním středisku nalezli výborné 

podmínky jak pro trénink, tak i pro vyplnění vol-

ného času.

Po velmi dobré zkušenosti z pořádání finálového turnaje přípravek 

o titul mistra České republiky letos uspořádal fotbalový klub FC 

VK+K 2. srpna nultý ročník přípravného turnaje mladších žáku FC 

VK+K 2008. Turnaj měl velmi silné zastoupení v mužstvech Sigmy 

Olomouc, Slávie Kroměříž a Rožnova pod Radhoštěm. Naši mladí 

hráči tak dostali možnost konfrontace s mužstvy z vyšších soutěží. 

Turnaj měl také vysokou společenskou hodnotu, když v jeho prů-

běhu přišel pozdravit účastníky předseda KDU-ČSL Jiří Čunek spolu 

s hejtmanem Zlínského kraje Liborem Lukášem. Ceny pro mužstva 

pak předával starosta ing. Tomáš Hořelica. Každé zúčastněné muž-

stvo získalo hodnotné ceny díky podpoře Městského úřadu Karo-

linka a odborové organizace Crystalex Nový Bor, závod Karolinka. 

Krásné poháry pro účastníky vyrobil Karel Malík. Do budoucna by-

chom chtěli vytvořit tradici takových mládežnických turnajů a po-

mýšlíme i na mezinárodní účast. Přestože naši mladí hráči nakonec 

uzavřeli startovní pole, věříme, že konfrontace s kvalitními soupeři 

posune jejich výkonnost o stupínek výš. V konečném pořadí turnaje 

se za vítěznou Sigmou Olomouc seřadili Rožnov pod Radhoštěm, 

Slávia Kroměříž a domácí tým.

Zvyšující se důraz našeho klubu na výchovu mladých adeptů fotba-

lu se projevil i na skutečnosti, že v současné době máme v soutěžích 

přihlášena čtyři mužstva žáků. A mužstva starších a mladších žáků 

startují v krajské soutěži, B mužstva pak startují v okresních soutě-

žích, když mužstvo starších žáků hraje v Novém Hrozenkově, díky 

výborné spolupráci s místním Sokolem Nový Hrozenkov. Aktuální 

informace o dění v našem klubu mohou zájemci sledovat na klubo-

vém webu: www.fotbal-velkekarlovice-karolinka.cz.

(Josef Vrážel)

Aktivní léto mladých fotbalistů

Mladí karolinští fotbalisté před turnajem i s novými posilami - vzadu uprostřed Libor Lukáš ze Zlína, Tomáš Hořelica z Karolinky a Jiří Čunek ze Vsetína
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Poznáte rozdíl na fotografi ích?
Ne, redakce si nechce dělat ze čtenářů legraci, ale protože všichni víme, jak krátká je lidská paměť, nabízíme vám dva snímky karolinského 
náměstí ze stejného úhlu pohledu, které od sebe dělí necelý rok. Je jasné, že podoba ze snímku nahoře už navždy zůstane pouze v paměti 
a na historických fotografi ích a v současnosti i budoucnosti se budeme potkávat na náměstí, jak jej vidíme na snímku dole.

(redakce)
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Upozorňujeme naše dopisovatele, ale také všechny 
občany, kteří by chtěli přispět jakýmkoliv 

způsobem do našeho Zpravodaje, 
že uzávěrka příštího čísla je 28. listopadu 2008. 

Příspěvky, nejlépe v elektronické podobě 
a dle možnosti s doprovodnou fotografi í zasílejte 

na e-mail dbartkova@mvk.cz 
nebo jej doručte do Městské knihovny v Karolince.


