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Radniční náměstí stavbou roku
„Autobusové nádraží“ vytřelo posměváčkům zrak
Velkého ocenění se dostalo kolektivu architektů a všem, kteří se
podíleli na projektu a realizaci rekonstrukce Radničního náměstí
v Karolince. Na slavnostním večeru
koncem května v Městském domě
kultury Elektra v Luhačovicích bylo
nové karolinské náměstí vyhodnoceno ve své kategorii jako Stavba
roku 2007 Zlínského kraje.
Tato soutěž byla v letošním roce pod záštitou hejtmana zlínského
kraje Libora Lukáše vyhlášena již po šesté. Organizátorům z Krajské stavební společnosti při svazu podnikatelů v ČR, České komory
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a České
komory architektů se do soutěže přihlásilo v sedmi kategoriích
celkem jedenadvacet staveb. Mezi oceněnými stavbami můžeme
Starosta a místostarosta Karolinky s plaketou Hlavní cena v soutěži Stavba roku 2007.
mimo Radniční náměstí v Karolince nalézt například rekonstrukci
vily Alpská růže v Luhačovicích, polyfunkční dům firmy Zlínstav ve
Zlíně, bytový dům na Baťově v Otrokovicích, rodinný dům č. 429 ve
Zlíně Loukách, skladovou halu firmy ARLES ve Fryštáku nebo silnici
II/429 v Luhačovicích.

Naše náměstí bylo zařazeno do kategorie Realizace rozvojových projektů měst a obcí a „porazilo“ např. Podnikatelský inkubátor ve Vsetíně, Rekonstrukci Základní školy ve
Větrné, Sportovní a společenské centrum ve Valašské Bystřici či Rekonstrukci a nástavbu Obecního úřadu v Hradčovicích.
Plaketa Cena novinářů.
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Za třešničku na dortu je pak možno považovat další ocenění Radničního náměstí, a tím je prestižní Cena Syndikátu novinářů ČR Zlínského kraje, který rovněž naše náměstí ocenil jako stavbu roku 2007
Zlínského kraje.
Při slavnostním vyhlášení ceny přebrali za město místostarosta
ing. Luděk Klíma, dále architekti Libor Šosťák, Petr Osička, Milan
Chlápek a Pavel Šimeček a zástupce dodavatelské firmy TESP Contract s.r.o. Vsetín Miroslav Šulák.
Redakce Karolinského zpravodaje se připojuje s gratulací všem,
kteří se o získání uvedených cen zasloužili a věří, že posměváčkům,
kteří nové náměstí nazývají autobusovým nádražím konečně dojde,
jak velká věc se vedení města podařila.

(redakce)

Pohled na nové náměstí přes plaketu s oceněním Stavba roku.

Výsledky dotazníkové ankety
V minulém čísle Karolinského
zpravodaje byl vložen dotazník,
jehož prostřednictvím se Místní
akční skupina Valašsko – Horní Vsacko snažila zjistit názory,
přání a potřeby obyvatel města
z hlediska další orientace rozvojových aktivit sdružení, vedoucích k následnému rozvoji mikroregionu.
Na úvod je třeba podotknout, že výsledky
dotazníkové ankety z hlediska zájmu obyvatel Karolinky o zkoumané skutečnosti byl
velmi tristní. Karolinský zpravodaj je distribuován do více jak devíti set domácností
města a dotazníků bylo zpětně odevzdáno
na podatelnu městského úřadu či informační centrum celých dvacet dva, což činí
o něco víc jak dvě procenta. I když je zřejmé,
že vypovídací hodnota tohoto výsledku je
mizerná, redakce vám alespoň stručně představí výsledky průzkumu.
Kvalitu života ve městě ohodnotila většina
odpovídajících jako spíše dobrou, v odpovědích na dotaz, týkající se zvýšení kulturních
akcí a aktivit převažovaly odpovědi jako pořádání koncertů a vystoupení známých osob,

více akcí pro děti a mládež nebo pořádání
karnevalů a tanečních zábav. Odpovídající
občané pak ve městě nejvíce postrádají kavárnu, čajovnu či cukrárnu, vyhrazená místa
pro cvičení a venčení psů, více laviček a míst
pro odpočinek a víceúčelové hřiště.
Prostředí v obci dle nabízených hledisek
bylo hodnoceno jako spíše dobré s tím, že se
v posledních pěti letech mírně zlepšilo. Odpověď na další otázku pak ukazuje, že mezi
obyvateli jsou oblíbené internetové stránky
obce, kde lidé získávají největší procento informací o dění ve městě. V návrzích na zlepšování kvality života ve městech převažovaly
požadavky na vytváření nových pracovních
míst, rozšiřování a zkvalitňování služeb pro
občany a rozvoj cestovního ruchu.
Samostatnou kapitolu pak tvořily odpovědi žáků sedmých až devátých tříd základní školy, kde se ankety zúčastnilo celkem
osmdesát devět dětí. Ty pochopitelně mezi
své priority zařadily koncerty a vystoupení
známých osob, karnevaly, taneční zábavy
a akce pro děti a mládež. Mezi chybějící
zařízení pro volný čas děti zařadily víceúčelové hřiště, dráhy pro in-line bruslení a skateboardy a čajovnu nebo cukrárnu. Rovněž
podle dětí se celkové prostředí v obci mírně
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zlepšilo. V oblasti zlepšování kvality života
děti preferovaly rozšiřování a zkvalitňování
služeb, vytváření nových pracovních míst
a péči o pěkný vzhled obce. V závěrečných
návrzích a připomínkách děti vzpomněly
především vybudování krytého bazénu,
sportovní haly, kina či skateparku ale např.
i zlepšení kvalifikace pedagogů, zbudování
zdi pro graffiti nebo supermarket.

Závěrem bychom chtěli poděkovat těm, kteří se dotazníkové ankety zúčastnili a chceme
věřit, že příště bude účast větší. I toto je přece způsob, jak mohou občané vyjádřit své
názory na záležitosti, které se týkají především jejich města.
(redakce)
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Jarní sběr odpadů
Všichni jistě pochopí, že tyto prostředky je nutno investovat. Ale
mnohdy jsme sami proti sobě. Uvedu jeden markantní příklad. Již
v některém z předešlých Zpravodajů jsem Vás informoval o tom,
jaký je rozdíl mezi elektroodpadem a tak zvaným zpětným odběrem
elektromateriálů a spotřebičů. Jen krátce zopakuji. Neporušené,
i když opotřebované lednice, televizory, počítače atd., jsou brány
jako zpětný odběr a jsou odebírány zdarma. Jestliže však „domácí
kutilové“ z lednice odmontují motor, z televizoru některé jeho součásti a potom nám to dovezou na dvůr, je to považováno za elektroodpad a za jeho likvidaci se platí. A to nemalé částky. Například za likvidaci jedné tuny takto neúplných spotřebičů zaplatíme téměř pět
tisíc korun a ještě dopravu na místo likvidace. A musím upozornit,
že v Karolince (a asi nejen v Karolince) je těch neúplných spotřebičů
drtivá většina. Takže za ně platíme vlastně dvakrát. Protože v ceně
při jejich koupi platíte tak zvaný příplatek za likvidaci a potom po
letech, když se věcí zbavujete, platíme všichni za likvidaci znovu.
Vytříděný odpad byl rozvezen na skládky a do ﬁrem, které se likvidací odpadů zabývají.

Jelikož toto je první vydání Zpravodaje od doby,
kdy v našem městě proběhla akce na sběr objemného a nebezpečného odpadu, chci Vás informovat o tom, jak tento jarní sběr probíhal
a dotknout se okrajově i obecných pravidel, které by měl každý občan ctít.
Ve dnech 17. až 20. dubna jsme naváželi na dvůr bytového podniku
všechno, co se v domácnostech nashromáždí za půl roku a co nelze
vyhodit do popelnice. Ať už proto, že je to moc velké, nebo správně
usoudíme, že se jedná o tak zvaný nebezpečný odpad. A letos na
jaře jsme se opravdu činili. Proti předešlým letům občané Karolinky
přivezli například téměř dvojnásobek objemného odpadu. Vím, že
číst v novinách suchá čísla není příliš zábavné, ale já Vám je přesto nabídnu, protože na likvidaci, která samozřejmě stojí peníze, se
podílí každý občan. To proto, že výše finančních prostředků, které
sběrný dvůr stojí, se promítá do poplatků hrazených občany městu
Karolinka za svoz odpadů. Tedy nejen komunální odpad, ale i tyto
jednorázové akce.

V době jarního sběru odpadů to v areálu bytového podniku vypadalo opravdu velmi zajímavě.
Na závěr chci všem občanům Karolinky poděkovat za to, že respektují pravidla stanovená bytovým podnikem pro tyto sběrné akce.
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu tak má určitý řád
a pracovníkům, kteří jej zabezpečují, se daří dovezený odpad průběžně třídit, čímž se opět jeho likvidace zlevňuje.

Například tzv. velkoobjemového odpadu bylo zlikvidováno více než
13 tun, což stálo téměř pětatřicet tisíc korun. Za ostatní a nebezpečné odpady jsme zaplatili více než 55 tisíc korun. Naopak náklady
se snížily o odevzdaný železný šrot (19 tisíc korun). Připočteme-li
k tomu náklady na dopravu a mzdy pracovníků, je možno říci, že
takováto akce vyjde zhruba na 100 tisíc korun.

(Otakar Šigut, ředitel MBP Karolinka)

Zavolej mi do klubu

Sklář, kde budou startujícím sděleny
potřebné podrobnosti k závodu.

2. srpna se koná jubilejní desátý ročník
recesistického závodu na horských kolech Zavolej mi do klubu na trase Karolinka – Soláň – Karolinka. Prezentace
je od 9.30 do 10.30 hodin v restauraci

Startovné činí 150,- korun a v této ceně je
guláš a občerstvení, slosovatelné číslo do
tomboly a vstupenka na večerní posezení u
country hudby. Kromě dalších hodnotných
cen je hlavní cenou v tombole sud piva.
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Pořadatelé chtějí tímto poděkovat všem
sponzorům, kteří se po uplynulé období
podíleli na podpoře této akce a zároveň
by chtěli touto cestou požádat kohokoliv,
kdo by měl zájem na sponzoringu, ať kontaktuje pořadatele na telefonních číslech
605108479 nebo 603889150.
(Pavel Horák)
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Novela

kontaktních míst, podání lze učinit například u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu, bez ohledu na místní příslušnost podle
místa trvalého pobytu nebo sídla právnické osoby. Další významnou změnou je snížení správních poplatků za provedené úkony
v oblasti živnostenské agendy. Zjednodušení souvisí do značné
míry i s elektronizaci živnostenského rejstříku.

živnostenského zákona
Dne 1. července 2008 začíná platit novela zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), která obsahuje řadu systémových změn. Zjednodušuje podmínky pro vstup
do podnikání a mění systém jednotlivých živností. Zásadně se
mění prokazování živnostenského oprávnění, nebudou se již vydávat živnostenské listy a koncesní listiny. Tyto budou nahrazeny
výpisem ze živnostenského rejstříku.

Zavedení novely živnostenského zákona do praxe vyžaduje i nutnou úpravu softwarového vybavení elektronického živnostenského
rejstříku. Obecní živnostenský úřad Vsetín, z důvodu předejití nežádoucích negativních jevů, upozorňuje a doporučuje občanům,
kteří plánují podat ohlášení živnosti, aby tak učinili ve středu dne
25.června 2008 naposled podle současně platné legislativy, nebo
až 2. července 2008 podle nové právní úpravy. V době od 26. června
do 1. července lze předpokládat, že nebude možné z důvodu nutné
úpravy softwaru uskutečnit vkládaní dat do elektronického živnostenského rejstříku a tvorbu dokumentů.

Živnosti volné novela redukuje na jedinou, která nevyžaduje odbornou způsobilost, u některých oborů přesunem do živností volné jako například provozování cestovní agentury a průvodcovská
činnost v oblasti cestovního ruchu, provozování tělovýchovných
a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, či fotografické služby, se zlepšují podmínky především pro začínající podnikatele. Snižuje se počet živností u nichž je vyžadována odborná
způsobilost, zkracuje se požadovaná délka praxe. Zvyšuje se počet

Obecní živnostenský úřad děkuje občanům za pochopení.
(dle podkladů OŽÚ Vsetín)

Technická památka v Karolince
Od května mají nejen obyvatelé, ale především návštěvníci
Karolinky možnost shlédnout
ve vestibulu budovy městského
úřadu skutečně unikátní technickou památku – čtyřiadvacetipozicový sklářský pantograf
z roku 1899.
Toto zařízení, které bylo již mnoho let mimo
provoz, zakoupilo město Karolinka od sklárny Crystalex za symbolickou hodnotu a zároveň bylo rozhodnuto o jeho kompletní
generální opravě, kterou zajistil městský bytový podnik. Největší část restaurátorských
prací pak provedl kolektiv pracovníků pod
vedením Vlastimila Orsága, který v průběhu
několika měsíců zajistil, že ze stroje, který
byl jak se říká zralý tak do šrotu, vytvořil plně
funkční zařízení. Rekonstrukce pantografu
byla uskutečněna za finanční podpory Zlínského kraje.

Hlavní postava rekonstrukce pantografu Vlastimil Orság u svého díla.

Tento pantograf umožňuje obsluze podle
předložené šablony vytvářet najednou totožné vzory na celkem dvaceti čtyřech číších, aniž by bylo potřeba jiné energie, než
lidské síly. Jak řekl zastupitelům města při
instalaci pantografu do budovy městského
úřadu hlavní strůjce rekonstrukce Vlastimil
Orság, obdobné zařízení ve funkčním stavu,
jaké teď máme v Karolince, jinde v republice
nenajdete.
(redakce)

Detail rekonstruovaného sklářského pantografu.
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E-box

v Karolince
Naše město se ve spolupráci se společností Asekol rozhodla usnadnit občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení. Každý občan má nyní možnost zanést starý
mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení,
discman nebo MP3 přehrávač na městský úřad a zdarma
se jej zbavit vyhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu.
Ten je umístěn ve vestibulu budovy Městského úřadu v Karolince, vpravo od schodiště, vedoucího do prvního patra.
Kolektivní systém Asekol následně zajistí zdarma odvoz
a ekologickou likvidaci.
Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je
také zvýšení množství sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem
do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce.
Tak zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by mohl
být znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude
opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí. Podrobnosti o třídění elektroodpadu najdete na www.elektrosrot.cz.
(redakce)

Takto vypadá E-box na vysloužilá malá elektrozařízení.

Informace o mikroregionu

Valašsko – Horní Vsacko
Region sportu, rekreace a volnočasových aktivit, to je
Valašsko - Horní Vsacko. Kraj známý především díky
svému lidovému charakteru a svým obyvatelům,
odjakživa známých jako Valaši. V České republice je
region Valašska – Horního Vsacka spojován právě
s historickou tradicí Valachů, tedy původních obyvatel území, jejichž způsob života byl spojen s pastevectvím ovcí a kladným vztahem k hodnotám přírodního
bohatství v území. I v současnosti se daří region udržovat v duchu historických lidových tradic.

Karolinka, Nový Hrozenkov, Halenkov, Zděchov,
Huslenky, Hovězí, Janová,
Ústí a Vsetín. Největším
městem je Vsetín, který je
i správním centrem regionu. Od názvu Vsetína je
také historicky odvozen
název Vsacko. V regionu
je dbáno na soulad s principy ochrany životního prostředí, neboť
mikroregion se nachází na území Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Odtud vzniklo i naše motto: Valašsko – Horní Vsacko v harmonii
s přírodou, v duchu svobody. Pocity svobody a dotek přírody je cítit
v každém koutě území. Veškeré nabízené aktivity se odehrávají v panensky čisté přírodě, jsou zaměřeny na zdravý životní styl. Region
má potenciál stát se sportovním a rekreačním centrem vysoké úrovně celé jihovýchodní Moravy. Zveme Vás k nám prožít aktivně volný
čas, načerpat síly a rozšířit své obzory či poznání.

Hlavní prioritou Valašska – Horního Vsacka je cestovní ruch a s ním
spojené aktivity a infrastruktura. Mikroregion Valašsko - Horní Vsacko se nachází na horním toku řeky Vsetínská Bečva na československém pomezí. V podkově horských masivů Javorníků a Vsetínských
vrchů se spojilo deset obcí a měst do geograficky uceleného území
předurčeného svým charakterem ke všem formám rekreace, sportu a volnočasového vyžití. Jména těchto obcí jsou Velké Karlovice,

(z podkladů mikroregionu Valašsko – Horní Vsacko)
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Cena kvality pro Charitu
Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov obdržela
dvě ocenění v prestižní soutěži Cena kvality v sociální péči za rok 2007. Organizace získala první
místo v kategorii Cena kvality pro poskytovatele
sociálních služeb pro seniory za Dům pokojného
stáří, kde je vedoucí Zdislava Chrástecká a dále
čestné uznání v kategorii Osobnost roku, které
bylo uděleno ředitelce této organizace.

Slavnostní finále III. ročníku projektu Cena kvality v sociální péči
se uskutečnilo 22. května v Kongresovém centru v Poděbradech.
Tento projekt je vyhlašován redakcí časopisu Sociální péče od roku
2004 s cílem hledat a nalézat mezi poskytovateli sociálních služeb
výjimečné lidi a výjimečné instituce. Tato anketa je součástí Národního programu podpory jakosti, a to jako jeden ze strategických
programů.
Pro čtenáře uvádím, že Charita Nový Hrozenkov zajišťuje komplexní
služby seniorům, v pohraničním regionu Valašska, prostřednictvím
čtyř sociálních a jedné zdravotní služby. Jedná se o pečovatelskou
službu a osobní asistenci v sedmi obcích od Hovězí po Velké Karlovice, domov pro seniory v Novém Hrozenkově na Čubově, v jehož
prostorách je i denní stacionář. Zdravotní výkony jsou pak vykonávány prostřednictvím ošetřovatelské služby v celém regionu, na základě předpisu lékaře.
Přímo v Karolince zdravotní sestry a pečovatelky poskytují službu u 52 klientů, z toho v domě s pečovatelskou službou 22. Osobní asistence je zajišťována u dvou uživatelů. V průběhu pěti let
provozu Domu pokojného stáří zde bylo ubytováno pět seniorů
z Karolinky.
Celkový počet klientů z celého regionu, kteří využívají služby Charity je v současné době přibližně 240.
Ceny, které Charita Nový Hrozenkov získala, vypovídají o dlouhodobé kvalitní péči o seniory pracovníky této organizace.

Zdislava Chrástecká při přebírání Ceny kvality pro Charitu Nový Hrozenkov.

(Ing. Danuše Martínková, ředitelka Charity Nový Hrozenkov)
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Bilance ZUŠ Karolinka
Základní umělecká škola Karolinka má za sebou další rok svého působení a já bych zde ráda
shrnula to nejzajímavější a nejpodstatnější. V prvé řadě je třeba zmínit akce, které se již staly
tradicí a patří neodmyslitelně
k obohacení kulturního života
města. Jsou to především adventní a vánoční koncerty a zejména živý betlém, který se letos poprvé uskutečnil na nově
zrekonstruovaném
náměstí.
Dále to jsou loutková divadla,
pohádkový les. Ale bilancujme
letošní školní rok po jednotlivých oborech.
V hudebních oborech se musím zmínit
o soutěžích, které se letos uskutečnily:
v okresním kole smyčcových nástrojů získala Eliška Bařáková první místo ve hře na
housle a Barbora Kovářová ve hře na kontrabas byla rovněž první. Anna Přikrylová
ve hře na kytaru obsadila třetí místo. V klavírní soutěži jsme získali dvě druhá a dvě
třetí místa. Žákyně pěveckého oddělení
nastudovaly muzikál O statečné princezně
podle Josefa Lady, který byl několikrát reprízován. V měsíci dubnu se také uskutečnil
koncert posluchačů kroměřížské konzervatoře, houslový recitál Josefa Havla a klavírní
recitál Jiřího Kadavého, posluchače Vysoké
školy múzických umění Bratislava. Velkému
zájmu se opět těšila pěvecká soutěž Karolinka hledá Superstar. Uspořádali jsme výchovné koncerty pro mateřské školy, dva
koncerty nejmladších žáků, koncert žáků
I. cyklu, uskutečnily se bicí dílny. Proběhly
také dva absolventské koncerty, kde své
umění předvedli žáci, kteří u nás studovali
sedm let. Velkým obohacením nejen pro
žáky, ale i pro učitele je spolupráce s jinými
školami. Letos se konal společný koncert se
ZUŠ Zlín – Jižní Svahy a se ZUŠ Bystřice pod
Hostýnem.

Výtvarný obor v letošním školním roce
také nezahálel. Uskutečnil několik výstav
jak v prostorách školy, tak např. v Alcedu ve
Vsetíně. Keramický betlém, který vytvořili
žáci tohoto oboru, letos putoval na výstavu
do Hlučína. S velkým úspěchem se setkala
také výstava Výlet do umění Františka Papeže a žáků výtvarného oboru. Vynikající
akcí byla exkurze starších žáků do Brna, kde
navštívili Moravskou galerii, Dům umění,
Dům pánů z Kunštátu a další brněnské architektonické památky. Zúčastnili jsme se
i několika soutěží, z nichž nejvýznamnější
byla vyhlášena Českým rozhlasem a měla
název Můj tajný sen. Ze čtyř tisíc prací postoupila do nejužšího finále práce Kláry Stavinohové, která byla pozvána na slavnostní
vernisáž a ocenění vítězů do Prahy.
Vzhledem k tomu, že výtvarný obor navštěvuje široké spektrum žáků – od předškoláků po maturanty – potřebujeme k tomu
adekvátní vybavení. Letos se nám podařilo
ve spolupráci s panem Chudějem vymyslet
a zrealizovat speciální výškově stavitelné
stoly, které svými parametry a provedením
plně vyhovují požadavkům všech žáků a zároveň přísným hygienickým normám.
V tanečním oddělení letos absolvovalo pět
dívek, které své umění předvedly 7. června ve Valašském národním divadle, kde se
odehrálo závěrečné vystoupení všech žáků
tohoto oboru. Stalo se pěknou tradicí, že
tato vystoupení jsou tematicky laděná, letošním tématem byly barvy. Vystoupení se
těšilo velkému zájmu veřejnosti a rodiče
nešetřili pochvalnými slovy.

Literárně dramatický obor se také velmi
slibně rozvíjí. Starší žáci nastudovali Vlčí pohádku podle předlohy Ladislava Talaše, kterou zahráli jednak rodičům a pro veřejnost
a jednak žákům mateřské i základní školy.
Koncem dubna se také zúčastnili divadelní
přehlídky Tyjátr.
Mladší žáci předvedli 18. června několik
velmi podařených pohádkových dramatizací
pod názvem Pohádkový salát.
Poslední akcí v tomto školním roce bylo
vystoupení mužského pěveckého sboru
Tamar Valley z Anglie, které jsme zorganizovali ve spolupráci se ZUŠ Opava a Valašským národním divadlem.
Nakonec bych ráda poděkovala jednak
představitelům města Karolinky za všestrannou podporu naší škole, rodičům za
projevenou důvěru a potom také všem učitelům, kteří po celý školní rok neúnavně se
žáky pracovali, připravovali četné koncerty,
akce a vystoupení.
Se všemi se opět těším na shledanou v novém školním roce 2008/2009.
(Martina Havlová,
ředitelka ZUŠ Karolinka)

Velkým úspěchem skončila účast dětského
pěveckého sboru Sakumpikum na mezinárodní soutěži Svátky písní v Olomouci. Sbor
se umístil ve stříbrném pásmu, přičemž zlaté pásmo nebylo uděleno nikomu a nám
uniklo o jeden bod.
Kytaristky Ivana Kopcová a Helena Drozdová na koncertě nejmladších žáků.
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Školní rok je u konce

Teď bych rád uvedl několik údajů k přijímacím řízením žáků devátých tříd. Ve školním roce 2007 – 2008 ukončí povinnou školní
docházku 33 žáků devátých tříd a jeden žák z třídy osmé. Z tohoto
počtu bylo šest žáků přijato ke studiu na gymnáziích, a to v Rožnově
pod Radhoštěm, Vsetíně a Zlíně. Pět děvčat se rozhodlo pro studium na školách zaměřených na zdravotnictví, další dvě pro studium
na Obchodní akademii ve Valašském Meziříčí. Obory automechanik,
autotronik, zedník, tesař, obráběč kovů bude studovat 6 chlapců na
Střední odborné škole Josefa Sousedíka ve Vsetíně. Zbývající žáci
zvolili obory na různých středních průmyslových školách ve Zlínském kraji. Všichni žáci byli při přijímacím řízení úspěšní.

Ve školním roce 2007 - 2008 navštěvovalo naši
základní školu celkem 237 žáků v 11 třídách,
z toho 115 žáků v pěti třídách na prvním stupni
a 122 žáků v šesti třídách na druhém stupni. Je
to o 17 žáků méně než v loňském roce, počet tříd
se na druhém stupni o jednu třídu snížil. Stejně
jako vloni bylo otevřeno jedno oddělení školní
družiny s 30 žáky.
Učitelský sbor tvoří 18 pedagogů včetně jednoho výchovného poradce a jedné vychovatelky školní družiny. Sbor je smíšený, s většinovou převahou žen (14) a věkově velmi pestrý – od mladých
spolupracovníků až po zkušené kolegy. Ve sboru jsou zastoupeni
pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči
o žáky, a to především na prvním stupni. Všichni pedagogičtí pracovníci splňují požadavky odborné a pedagogické způsobilosti.
Velký důraz klademe na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi jsou moderní metody v didaktice předmětů, v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou.
V uplynulých letech 100 % pedagogů prošlo základní úrovní ve
školení práce na počítači a třetina pedagogů prošla nadstavbovou
úrovní, např. základy počítačové grafiky a digitální fotografie. Cílem
vzdělávání je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky ve výuce žáků. Provoz školy a chod školní jídelny
pak zajišťovalo dvanáct provozních zaměstnanců.

Část modelového kolejiště, které v průběhu let zhotovili členové modelrářského kroužku základní školy
pod vedeném Jaroslava Adamce.
A ještě několik slov o dalších aktivitách školy - žáci 2. a 3. ročníku absolvovali základní plavecký kurz, žáci 4. ročníku pak zdokonalovací
plavecký kurz. Ve 4. ročníku proběhl kurz dopravní výchovy, kdy
teorii vyučoval lektor ze Vsetína v naší škole a praktická příprava
proběhla na dopravním hřišti ve Vsetíně. I v tomto školním roce žáci
šestého ročníku navštívili a upravili pomníček na Jaseníkové, který
připomíná vyvraždění rodiny Orságových za 2. světové války.

Změny v učebních plánech proti loňskému roku byly následující:
V letošním školním roce se v prvním a šestém ročníku již nově vyučovalo podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola pro
život, který bude každoročně postupně nabíhat do vyšších ročníků.
Smyslem tohoto programu je vybavit žáky nejen vědomostmi, ale
především vyvolat a rozvíjet schopnosti a dovednosti, které jim pomohou uplatnit se ve společnosti, tj. umění učit se, řešit problémy,
komunikovat s ostatními, rozvíjet sociální vztahy, uvědomovat si
globálnost jevů na Zemi atd. Škole umožňuje více než dříve volit si
programy, tempo a obsah učiva dle okamžitých potřeb, věnovat se
dětem méně nadaným i těm nadanějším individuálněji.

Z mnoha dalších aktivit našich žáků vybírám následující - zájezdy na
divadelní představení do Ostravy a Zlína, velký dětský karneval pro
rodiče a děti, testy SCIO a CERMAT pro žáky 9. tříd, celostátní matematická soutěž Klokan, sportovní soutěže ve vybíjené, kopané,
ﬂorbalu, odbíjené, košíkové, lehké atletice a šachu (školní, okrsková
a okresní kola), soutěže ve zpěvu a recitaci, soutěže ve výtvarné výchově, dopravní výchova pro 4. ročník (teoretická i praktická část),
projekt Barevné vánoce nebo projekt Den jazyků.

V souvislosti se současnými trendy se škola v příštím období zaměří na prohlubování součinnosti školy, rodiny a odborné veřejnosti
a bude usilovat o jejich soulad ve výchovném působení. Postupnou
obměnou materiálního vybavení školy chceme zajistit potřebnou
názornost a efektivitu výuky. Plánujeme zbudování dvou multimediálních učeben s interaktivními tabulemi. Finanční prostředky bychom rádi získali z evropských fondů, a proto se naše škola zapojila
do dvou projektů.

Pozvánka
na vernisáž

Ve školním roce 2008 - 2009 bude otevřeno deset tříd, po pěti na
prvním a druhém stupni s celkem 223 žáky. Do první třídy nastoupí
pouze 15 žáků, ale v dalších letech je výhled již daleko optimističtější.
(Mgr. Petr Šrámek, ředitel ZŠ)

Kulturní komise při Městském
úřadu v Karolince si vás dovoluje pozvat na vernisáž obrazů
Bohumily Václavíkové pod názvem Vyznání.
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Vernisáž bude zahájena v sobotu 12. července 2008 v 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Karolince spolu s
doprovodným kulturním programem. Výstava následně potrvá do neděle 17. srpna
2008. Srdečně zveme širokou veřejnost.
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Závěr školního roku v mateřské škole
V průběhu celého školního
roku, kromě běžného života
dětí v mateřské škole, jsme připravovali i další projekty k doplnění programu výchovně vzdělávací práce. Nejinak tomu
bylo i v závěru tohoto školního
roku.
Na konci měsíce dubna, měsíce bezpečnosti, se naskytla možnost setkání dětí s příslušníky Policie ČR ze služebny ve Velkých Karlovicích. S nabídkou této akce přišel a také
vše připravil tatínek jedné z našich Berušek
pan Krutílek. Děti byly nadšeny ukázkou
techniky a přímo si vyzkoušely a osahaly
pomůcky policistů. Líbil se světelný maják
s houkačkou, obušek, také neprůstřelné
vesty a samozřejmě i pouta a zastavovací
terčík. Prohlédly si interiér policejního vozu,
uniformy i odznak policie. Na oplátku dramatizovaly písničku s vlastními terčíky Křižovatka na náměstí. Památkou na setkání je
i série fotografií dětí s policisty.

Děti z mateřské školy při vycházce nevynechají ani skluzavku na
sídlišti Na Nábřežní.
Měsíc květen je zase těšením se na setkání
dětí s maminkami ve školce při oslavě jejich
svátku. Nejdříve děti připravují a sami tvoří dárečky a potom si společně notujeme
a veršujeme o mamince. Malé Berušky se
ještě na besídce trochu ostýchají, ale velcí
Motýlci už to umí řádně rozbalit. Letos si
oblíbily CD dětských muzikálů a nemohly
se dočkat až se předvedou. Koncem května
je společným tématem našeho programu
Voda v přírodě. Menší děti zvládly poznávací okruh v okolí hráze přehrady Stanovnica
a děti velké se nebály vstoupit do tunelu
pod hrází s vedením hrázného Václava Skal-

ky. Zážitek to byl velmi silný a dobrodružný,
ze strany dětí bylo potřeba hodně odvahy
a odhodlání. Také následné fotografování
dětí bude jednou vzpomínkou na společné
chvilky s malými kamarády ve školce.

Nějvětší atrakcí revitalizovaného sídliště Na Nábřežní byla
trampolína - než ji zničili vandalové.
A byl tu červen! První týden byl oslavou
svátku Mezinárodního dne dětí. Snažili
jsme se ho naplnit hrami, soutěžemi i jinými
radovánkami. Nejdříve jsme využili pozvání
umělecké školy a shlédli v sále ZŠ dramatizaci Vlčí pohádka. Pokračovali jsme jako
každoročně oblíbenou hrou Poklad. Motýlci
značili cestu Beruškám kresbou křídami, kamínky, větvičkami a maskovaly připravené
úkoly. Těšili se, že až Berušky sladký poklad
najdou, tak se s nimi rozdělí. Netradiční trasou hledání pokladu byl vrch Břízky v údolí
Raťkov. Vyvrcholením týdne dětí byl školní
výlet do karlovského muzea. I kratičká cesta
vlakem byla pro děti bez maminek velkým
zážitkem. Líbila se výstava hraček našich
babiček i malé studené občerstvení a hry
v blízkém lesíku. Ještě se těšíme na besedu
v městské knihovně a na překvapení, které
nám paní knihovnice připraví. V posledním
týdnu června se tradičně sejdeme u našeho
malého divadélka, zahrajeme hudební pohádky s maňásky a loutkami a zazpíváme
létu a prázdninám.
V upomínku na školku předá paní ředitelka
dětskou knížku s věnováním (a těch bude
letos třináct). Poté společně odneseme
zhotovené tablo absolventů mateřské školy k výstavě do budovy Městského úřadu
v Karolince.
Všem našim dětem popřejeme krásné
prázdniny a po dovolené se opět budeme
těšit na setkání v novém školním roce.
(Dana Vachalová, Jarmila Kretíková)
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Kavárna Alfa
otevřena

Nejen obyvatelé, ale i návštěvníci Karolinky, kteří
se v našem městě zastavili,
aby se pokochali pohledem
na nové náměstí zjistili, že
v nedávné době zde byla
otevřená útulná kavárna
Alfa. V nadmíru sympatickém vnitřním prostředí, ale
také při velmi příjemném
posezení venku, mohou hosté
ochutnat široký sortiment
občerstvení, nápojů, ale především výborných zákusků a
minutkových jídel. V horkém
létě pochopitelně nechybí ani
široký sortiment zmrzliny a
mražených výrobků.
Na vaši návštěvu se těší personál kavárny.

K příjemnému posezení zve nově otevřená kavárna Alfa
na Radničním náměstí.

Vzhledem k začínajícímu létu přeje
redakce Karolinského zpravodaje všem
svým čtenářům, přispěvatelům a občanům
našeho města příjemné prožití
prázdninových měsíců a co nejvíce
zážitků při jejich letních dovolených.
Zároveň upozorňujeme dopisovatele a
všechny, kteří by chtěli jakkoliv přispět do
našeho čtvrtletníku, že uzávěrka příštího
čísla Zpravodaje je 12. září 2008.
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Pietní akt na Ztracenci
Při příležitosti 63. výročí ukončení druhé světové války se konalo 11. května u
památníku Tří křížů na Ztracenci pietní
setkání k uctění památky obětí osvobozeneckých bojů v prostoru Javorníků.
Památník v podobě tří velkých křížů symbolizuje tři zde padlé oběti bojů za osvobození. Nápis u památníku uvádí, že dne 3.
května 1945 při osvobozování Velkých Kar-

lovic zde, na Ztracenci, padli dva neznámí
příslušníci 1. československého armádního
sboru a Andrej Rabčan, narozen 9. 11. 1922
v Drabsku.
Setkání jako každoročně inicioval Okresní
výbor Českého svazu bojovníků za svobodu a zúčastnili se jej zástupci Karolinky,
Vsetína, Velkých Karlovic i ostatních obcí v
okolí. Mezi účastníky nechyběla ani delegace z družební obce Papradno.
(redakce)

Momentka z pietního aktu na Ztracenci.

Z činnosti hasičského
městského sboru
Výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů
Karolinka v letošním roce zasahovala již v jedenácti případech, uvedu zásahy až od pátého z
nich, jelikož předchozí byly již uvedeny v minulém Zpravodaji.

Zde je nutno připomenout, že město Karolinka obdrželo státní
dotaci přidělenou Zlínským krajem na pohotovost a uskutečněné zásahy, věcné vybavení a odborná školení Sboru dobrovolných hasičů Karolinka ve výši 150 tisíc korun.
Pokud se týká další činnosti Sboru dobrovolných hasičů, jako tradičně uspořádali oslavy Svatého Floriána v hasičském domě u hasičského guláše, piva a harmoniky. Další akce proběhne 19. července 2008, a to soutěž dětí, mužů a žen v požárním sportu na hříšti
základní školy. Podrobnosti naleznou čtenáři na pozvánkách v
městském zpravodaji, kterými srdečně zveme občany města a jeho
návštěvníky.

V rámci údržby je nutno jednou za čtvrt roku tzv. vydýchat dýchací přístroje a zajistit jejich opětovné naplnění.

Jednalo se o požár osobního automobilu ve Velkých Karlovicích
Leskovém pod hotelem Hamé, dopravní nehodu ve Velkých Karlovicích Pluskovci u kostela, požár komínu v Karolince U Řadovky, pomoc Zdravotní záchranné službě Vsetín s transportem zraněného
ve Velkých Karlovicích Leskovém, další pomoc ZZS Vsetín s transportem zraněného ve Velkých Karlovicích Pod Tabulemi, technická
pomoc vniknutím do zavřeného bytu v Karolince Na Ingstavu a požár osobního vozidla v Karolince u kostela.

Pohled na hasiče při obvodovém kole požárního sportu ve Zděchově.
Nedílnou aktivní součásti sboru je požární sport. V něm muži postoupili v obvodovém kole ve Zděchově z prvního místa do kola
okresního, kde z dvanácti nejlepších družstev okresu Vsetín obsadili
místo sedmé, což opticky nevypadá nejlíp, ale vzhledem k tomu,
že družstvo bylo z osmdesáti procent tvořeno dorostenci mezi 15.
a 17. lety je to umístění velmi pěkné. V okresním kole dorostu v
Horní Lidči dorostenci obsadili druhé, nepostupové místo. Bohužel
nenavázali tak na loňský úspěch a nepostoupili do krajské soutěže.
V pohárových soutěžích družstvo mužů, které je složeno většinou
z dorostenců, dosahuje předních příček a také na stupně nejvyšší.
Neustále se zdokonaluje tréninky a účasti na soutěžích, kde nabírá
největší zkušenosti.
(Vlastimil Gášek)

Nedílnou součásti přípravy jednotky jsou výcviky, poslední cvičení
proběhlo s dýchacími přístroji pod zátěží trochu netradičně v tělese přehrady Stanovnice. Tento nácvik slouží k zdokonalení fyzické
zdatnosti hasiče a ovládání dýchacího přístroje, protože u zásahu je
dýchací přístroj plícemi hasiče a jeho nefunkčnost by vedla i k úmrtí
zasahujícího. Další akcí byla účast na námětovém cvičení k výročí
sboru v Hovězí se svou technikou.
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Hasičský městský sbor KAROLINKA
Vás srdečně zve na 46. ročník
hasičské soutěže mužů a žen

O PUTOVNÍ POHÁR
MĚSTA KAROLINKY
Datum konání: sobota 19.7.2008

Místo konání: Karolinka - sportovní areál místní základní školy
Časový rozvrh: 12.00 - 12.30 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. Tretry povoleny! Počet členů družstva: 7 + 1, velitel není podmínkou.
Startovací čísla dle příjezdu. Soutěž se koná za každého počasí. Budou uděleny velké finanční odměny a hodnotné věcné ceny. V místě soutěže zajištěno
občerstvení. Informace na tel.: 571450222, mobil: 603182734 denně nebo e-mail: hasici.karolinka@centrum.cz. V době soutěže probíhá ve městě pouť.

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST

Hasičský městský sbor KAROLINKA
Vás zároveň srdečně zve na hasičskou soutěž

O PUTOVNÍ POHÁR MLÁDEŽE
Datum konání: sobota 19.7.2007

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
Startovací čísla dle příjezdu. Soutěž se koná za každého počasí. Za umístění budou všem družstvům uděleny hodnotné ceny.
V místě soutěže zajištěné občerstvení. Informace na telefonních číslech: 571 450 222, mobil: 603 182 734 denně nebo
e-mail hasici.karolinka@centrum.cz. V době soutěže probíhá ve městě pouť.

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST

Josef Matyščák
velitel JSDH
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Charlotta opět v provozu
Nechceme samozřejmě mást čtenáře, že huť Charlotta, kterou znají občané Karolinky z minulého období je opět v provozu, ale tak úplně daleko od pravdy
zase nejsme. V minulých dnech totiž otevřeli manželé
Štefánikovi v patře Domu služeb novou galerii, která
dostala název Charlotta.
Jde o galerii prodejní, kde si můžete prohlédnout a poté i zakoupit
zajímavé obrazy, keramické výrobky a především mnoho překrásných kousků z oblasti uměleckého skla. Galerie je otevřena mimo
pondělí a neděli každý den, ale pokud byste měli zájem, můžete si
kdykoliv domluvit schůzku na telefonu 602773509. Majitelé galerie
se těší na vaši návštěvu.
(redakce)

Několik překrásných artefaktů, které múžete najít v galerii Charlotta.

Svátky písní v Olomouci

Zemřel čestný občan Karolinky

Mezinárodní soutěž Svátky písní Olomouc letos probíhala v termínu od 6. do 8. června 2008 a jako každoročně se této soutěže zúčastnil sbor Sakumpikum
ze Základní umělecké školy Karolinka. Letos byla
konkurence opravdu veliká - celkem bylo přihlášeno
169 sborů z celého světa, jenom v naší kategorii soutěžilo 25 sborů.
Zpívali jsme v Moravském divadle a až po skončení našeho vystoupení jsme zjistili, že se přímo na nás přišel podívat současný významný skladatel Jan Vičar, jehož písně jsme právě letos na soutěži
zpívali. Naše provedení se mu velmi líbilo, po soutěži tedy následovala autogramiáda a focení s Janem Vičarem.

Dr. Jaroslav Studený přebírá od věřících kytici v den vysvědcení kostela v Karolince.

Vážení spoluobčané, s lítostí v srdci Vám oznamujeme, že ve čtvrtek dne 5. června 2008 ve věku 85 let
odešel na věčnost čestný občan Karolinky Mons. Doc.
ThDr. Jaroslav Studený, papežský prelát.

Dětský pěvecký sbor Sakumpikum s dirigentkou Ilonou Boháčovou.
Konečné umístění ve stříbrném pásmu, kdy nás pouze jeden bod
dělil od zlata, považuji za veliký úspěch a děkuji nejen všem zpěvákům, ale v neposlední řadě také paní učitelce Iloně Boháčové, která
byla letos naší dirigentkou.

Čestné občanství mu bylo uděleno na 15. zasedání Obecního zastupitelstva Karolinky dne 3. září 1997 za zásluhy o výstavbu kostela
Panny Marie Karmelské v Karolince. K jeho životu a přínosu pro Karolinku se vrátíme v příštím čísle našeho zpravodaje.
(redakce)

(Martina Havlová ml.)
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Přehled kulturních, sportovních a společenských
akcí na

léto 2008

28. června od 15. hodin v Karolince – přátelské utkání starých pánů v kopané mezi mužstvy Karolinky a družební obce Papradno
28. června až 20. července od 14. hodin v muzeu ve Velkých Karlovicích – Malířské cesty: Schneiderkové
28. června od 9. hodin u hasičské zbrojnice ve Stanovnici – soutěž O nejpevnějšího hasiča zpod hřebeny Javorníka
5. července v muzeu ve Velkých Karlovicích – Den hrnčířů
5. července na hřebeni Javorníka –
Setkání lidí dobré vůle, slavnostní mše svatá na místě bývalého světelného kříže a kulturní program u chaty Kohútka
12. července v Novém Hrozenkově – Country večer u Balatonu
19. července v Památníku Antonína Strnadela v Novém Hrozenkově – vernisáž výstavy Jiřiny Hartingerové
19. července od 9. hodin na hřišti u Základní školy v Karolince – hasičská soutěž mládeže O pohár města Karolinky a od 13. hodin soutěž mužů
19. července v Novém Hrozenkově – mezinárodní turnaj v malé kopané Kyčera Cup
19. a 20. července v Karolínce – Pouť Panny Marie Karmelské
26. července mezi 10. a 13. hodinou v Karolince – přehlídka historických vozidel a doprovodný program v rámci Beskyd veterán rallye
26. července až 31. srpna od 16. hodin v muzeu ve Velkých Karlovicích – výstava karlovského řezbáře Ladislava Boráka
26. července v Novém Hrozenkově u Balatonu – vzpěračský Hexagonál
31. července až 3. srpna v muzeu ve Velkých Karlovicích – setkání řezbářů
1. srpna v muzeu ve Velkých Karlovicích – koncert Tomáše Kočka a orchestru
2. srpna od 9. hodin na městském fotbalovém stadionu v Karolince – fotbalový turnaj mladších žáků za účasti Sigmy Olomouc,
Slávie Kroměříž, Rožnova a domácích
2. až 9. srpna ve Zvonici na Soláni – výstava výtvarných děl, poslední den pak proběhne aukce
2. srpna v Karolince – oslava 130. výročí založení závodního hasičského sboru, od 16. hodin na náměstí taneční zábava
2. srpna v Karolince – recesistický závod horských kol Zavolej mi do klubu, start v 9 hodin od restaurace Sklář
3. srpna ve Velkých Karlovicích – Pouť Panny Marie Sněžné
9. srpna v Novém Hrozenkově – mezinárodní turnaj v malé kopané mužů nad 35 let Otava Cup
9. srpna u Balatonu v Novém Hrozenkově – hasičská soutěž Memoriál Františka Kořenka
16. srpna v Karolince - Sklářský jarmark
16. srpna od 9. hodin na kurtech u Sokolovny v Karolince – volejbalový turnaj Memoriál Oldřicha Křivého
16. srpna ve Zvonici na Soláni – malířská škola Majer, Hartinger, v 16 hodin vernisáž výstavy akademického malíře Josefa Ruszeláka
23. srpna od 10 hodin v Karolince, Raťkově – hasičská soutěž o putovní pohár skláren Karolinka Raťkovská grapa

Posádka nového Informačního centra na náměstí Marie Chovanečková a Alžběta Gášková.
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Mládežnická
fotbalová sezóna
skončila
Ta letošní je po stránce výsledkové jedna z nejúspěšnějších za poslední roky. Je
to odraz několikaleté velmi dobré práce
mládežnických trenérů v čele s Tomášem
Stoklasou a Jardou Hegerem. Prvně jmenovaný však bohužel musel svoji záslužnou a málo doceňovanou práci z pracovních důvodů přerušit.
A jaké tedy byly výsledky: starší přípravka
vedená na podzim Tomášem Stoklasou a na
jaře Martinem Gáškem suverénně vyhrála
svoji skupinu okresního přeboru, ale v prvním utkání o přeborníka okresu nestačila na
Poličnou, a tak s největší pravděpodobností

Cykloturistika
v regionu
Rozmanitost přírody, pestrost barev, členitost území, volající po dobrodružství.
Proč ho tedy neprožít právě na kole?
Valašsko je rájem cykloturistiky, a proto
nabízí vyznavačům kol řadu cyklotras o
celkové délce více jak 700 km, ze kterých
si vybere jak náročný biker, tak i rodina s
dětmi na pohodovou projížďku.
Valašsko – Horní Vsacko pak jen samo disponuje více než 347 kilometry tras pro hor-

jim bude chybět krůček k titulu přeborníka
okresu. Nejvíce se z tohoto talentovaného
kolektivu prosazovali Martin Pavelka a Víťa
Jílek.
Starší žáci skončili na pátém místě, což se
sice zdá být průměrné umístění, ale vzhledem k věkovému složení, kdy prakticky
odcházejí do vyšší věkové kategorie pouze
dva hráči, je tento výsledek velmi dobrý. Vyzdvihnout jednotlivce v tomto vyrovnaném
kolektivu je velmi těžké, ale za pozornost
stála výborná hra Petry Ondřejové, která se
svým pojetím vyrovnala hře hochů.
Mladší žáci vedeni Josefem Vráželem skončili na vynikajícím druhém místě, když zejména jaro je zastihlo ve velmi dobré formě
a například připravili jedinou porážku jinak
suverénnímu Holešovu. Mezi největší tahouny patřili Michal Podešva a Tom Heger
s Janem Frňkou.

ská kola. Vybrat si můžete trasy nenáročné
vedoucí například údolími řeky Bečvy, které Vás zavedou do typicky valašské krajiny s
loukami, vzrostlými lesy a s roztroušenými
valašskými chalupami. Jedná se především
o zpevněné komunikace. Zdatnější cykloturisté zvolí náročnější trasy vedoucí z
údolí na hřebeny a dále po nich. Tyto trasy
vedou terény s povrchy různého charakteru
a předpokladem je dobrá fyzická kondice a
odpovídající vybavení.
Mikroregion Valašsko-Horní Vsacko stále
rozšiřuje síť cyklostezek. Páteří je cyklostezka
Bečva spojující obce (mimo Zděchov) v údolí
Vsetínské Bečvy. K této cyklostezce navazuje
mnoho dalších cyklotras, které vás přivedou

Tuto skupinu cykloturistů jsme zachytili kousek pod Raťkovským šenkem.
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Foto jako do alba - mladší žáci FC VK+K
S koncem sezóny vždy přichází příprava na
novou a nejinak je tomu i nyní. V termínu
21. až 25. července proběhne soustředění
žáků ve Starém Hrozenkově. V sobotu 2.
srpna se v Karolince uskuteční velmi prestižní turnaj mladších žáků za účasti Sigmy
Olomouc, Slávie Kroměříž, Rožnova a domácího VK+K, na který tímto všechny srdečně zveme.
(Josef Vrážel)

do krásných zákoutí Valašska a na malebné
hřebeny s mnoha výhledy do okolí.
Pro vášnivé cykloturisty je připravena nabídka cyklobusů, které Vás dopraví k nejzajímavějším výchozím bodům pro váš cyklovýlet. Linky jsou vypravovány ze Vsetína,
Velkých Karlovic, Rožnova pod Radhoštěm
či Valašského Meziříčí a směřují k nejvýznamnějším cykloturistickým nástupním
místům Valašska (www.csadvs.cz, www.valasskycyklobus.cz).
Do Rožnova, Bumbálky, Velkých Karlovic
můžete využít k dopravě cyklobusů vyjíždějících z Ostravy a Nového Jičína (www.
connexmorava.cz) nebo cyklobusu jedoucího na Bystřičku z Kroměříže přes Troják,
Tesák, Zlín a Vsetín (www.csad-km.cz).
Vyznavači cykloturistiky mohou také využít v
jarním a letním období nabídku přepravy kol
po železniční trati Vsetín - Velké Karlovice.
Závěrem vás zveme k účasti na sportovních akcích, které jsou součástí Dnů horské
cyklistiky na Valašsku: začíná se karlovským
Pepi maratónem v sobotu 28. června 2008,
následuje ČP Downhill Razula v neděli 29.
června ve stejnojmenném lyžařském areálu
ve Velkých Karlovicích. Další neděli 6. července proběhne finálový závod Valašského
poháru MTB mládeže ve Valašských Kloboukách, v úterý 10. července pak proběhne soutěžně orientační pohodová vyjížďka
Makadam Tour aneb po stopě vsetínské
ovce. Celá akce vyvrcholí víkendem 12. a
13. července vytrvalostním závodem Valašská čtyřiadvacítka (24 hodin na horském
kole) v obci Bystřička, která je známá svojí přehradou s rekreačním zázemím. Tato
akce je zahrnuta do Grand Prix 24 hours
MTB Space 2008.
(z podkladů mikroregionu
Valašsko – Horní Vsacko)
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Turnaj
mikroregionů
Koncem dubna uspořádal Obecní úřad v
Zašové volejbalový turnaj mikroregionů
okresu Vsetín ve volejbale, kterého se zúčastnilo celkem šest družstev.
Na pomyslnou startovní čáru se v zašovské
sportovní hale postavily týmy měst Vsetína,
Valašského Meziříčí a Rožnova a dále mikroregionu Rožnovsko, Valašskomeziříčsko
– Kelečsko a samozřejmě Valašsko – Horní
Vsacko, za který nastoupili zástupci obcí
od Hovězí po Velké Karlovice. Kapitánem
týmu byl starosta Velkých Karlovic Miroslav

Koňařík a dále hráli projektový manažer
mikroregionu Roman Kalabus, starosta Hovězí Antonín Koňařík, místostarosta Hovězí
Josef Zvěřina, šéfredaktor Karolinského
zpravodaje Antonín Šiška a něžné pohlaví
zastupovala bývalá vsetínská volejbalistka
Daniela Sláčiková z Hovězí.
Přestože se jednalo o tzv. „srandamač“, některé týmy nastoupily posíleny o několik
aktivních volejbalistů, a řevnivost především mezi Rožnovem Vsetínem a Valašským
Meziříčím byla na palubovce víc než zřejmá.
Tato družstva také v uvedeném pořadí obsadila stupně vítězů a tým Horního Vsacka
po dvou prohrách a třech remízách skončil
celkově pátý.
(redakce)

Úspěchy
mladých šachistů

níky dárkové skleničky a to bylo účastníků i
s náhradníky přes sedmdesát.
8. května 2008 ukončili GP i jednotlivci.
Turnaj proběhl na ZŠ Integra Vsetín. Mezi
mladšími žáky neměla Karolinka zastoupení. V kategorii starších žáků se mezi šestnácti hráči umístil Štěpán Morávek na místě
čtvrtém, Jakub Pekař na šestém a Petr Žeidlík na desátém.

Šachová Grand prix škol pokračovala 15.
března 2008 druhým turnajem jednotlivců v Karolince. Mezi 25 účastníky mladších žáků se objevily i dvě naděje mladých
domácích šachistů a to Marek Holiš, který
ziskem tří bodů ze sedmi partií obsadil
osmnácté místo a dále pak Dominik Bártek, jenž skončil se ziskem dvou bodů pětadvacátý. Oba dva chodí do první třídy a
byli nejmladšími účastníky.
V kategorii starších žáků bylo 19 účastníků,
mezi nimi tři zástupci Karolinky. Jakub Pekař se ziskem 4 bodů ze 7 partii obsadil sedmé místo, Štěpán Morávek s 3 body obsadil
místo jedenácté a David Dorotík s 3 body
skončil čtrnáctý.
Ve středu 16. dubna 2008 vyvrcholila GP
družstev závěrečným turnajem v Karolince
v prostorách Valašského národního divadla.
V kategorii mladších žáků neměla Karolinka
zastoupení. Zde zvítězila Hošťálková před
Francovou Lhotou a Velkými Karlovicemi.
Celkem hrálo šest družstev.
V kategorii starších žáků měla Karolinka
dvě družstva. Družstvo B ve složení Jiří Myška, Pavel Valigura ( který nahradil po šesti

Reprezentace Valašska - Horního Vsacka na turnaji v Zašové.

Konečná umístění našich hráčů po odehrání tří turnajů:
Mladší žáci - celkem hrálo 32 žáků, Marek
Holiš skončil na 26. místě a Dominik Bártek
na 31. místě, když odehráli pouze jeden
turnaj.

Mladí šachisté - vzadu zleva Pavel Valigura a Ondřej Komár, před
nimi zleva Jiří Myška a Petr Žeidlík.
kolech Jaroslava Marančáka), Petr Žeidlík a
Ondřej Komár svedlo až v závěrečném kole
boj o první místo s Integrou Vsetín, což se
jim nepodařilo a skončili tak na výborném
druhém místě. Třetí skončila Horní Lideč.
Karolinka A skončila na šestém místě s
celkového jedenáctičlenného pole, když
turnaj odehrála ve složení Štěpán Morávek,
Jakub Pekař, Lukáš Dorotík a David Dorotík.
Tady bych chtěl poděkovat vedení sklárny
Crystalex, které připravil pro všechny účast-

Bufet Sport Karolinka

Starší žáci – tady hrálo celkem 25 žáků, Štěpán Morávek odehrál všechny tři turnaje
a skončil na 4. místě, Jakub Pekař odehrál
tři turnaje a skončil na 6. místě, Petr Žeidlík
odehrál jeden turnaj a skončil na 18. místě a
David Dorotík odehrál jeden turnaj a skončil na 21. místě.
Musím poděkovat všem žákům za dobrou
reprezentaci Karolinky a zároveň přejí všem
mladým šachistům hodně úspěchů v dalších ročnících šachové Grand prix.
(Vladislav Bambušek)

Nabízíme pořádání oslav všeho druhu, posezení
v příjemném prostředí, možnost sportovního vyžití:
tenis, stolní tenis, šipky, šachy ….

Zveme Vás do nově zrekonstruovaného
bufetu v areálu Městského fotbalového
stadionu Karolinka.

Kontakt: Ivana Vráželová, mobil: 736 288 462
e-mail: ivanavrazelova@seznam.cz
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Karolinský zpravodaj

Aerobik
I v období letních prázdnin

Jednoduché lekce vhodné i pro začátečníky
Kondiční cvičení se zaměřením na problémové partie

od 1. 7. 2008

každé úterý 17 - 18 hod.
SOKOLOVNA Karolinka
(vchod zezadu od hřiště)

cena 20 Kč
PCServices

Lukáš MALÍK

Smetanova 1101, 755 01 Vsetín
e-mail: info@pcservices.cz
mobil: 732 708 599

Prodej a servis výpočetní techniky
Instalace sítí LAN, Wi-Fi
Instalace HW & SW
Poradenství

www.pcservices.cz
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