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Dovolte mi, abych vás úvodem seznámil s několika tématy, 
o kterých se ve městě hovoří. Nejprve pár slov k výstavbě ob-
chodního centra v Karolince. V posledních čtyřech letech opa-
kovaně navštívilo a oslovilo náš úřad a mě osobně několik ob-
chodních společností, které měly a stále mají zájem o výstavbu 
většího marketu v Karolince. Vážný zájem projevil Penny Mar-
ket a Lidl. Tyto společnosti vyhledávaly atraktivní pozemky co 
nejblíže hlavní komunikaci, jednalo se o lokality za benzinkou, 
vedle divadla, na hřišti, ve sklárnách, parkoviště u nádraží, pila 
Jochec nebo pila Orság. Město Karolinka se vybudování nové-
ho marketu po celou dobu brání a odolává tlaku fi rem, aby se 
jeho výstavba uskutečnila na pozemcích města. Prozatím jsme 
jako město měli vždy možnost zabránit této výstavbě. Ovšem 
v případě výstavby marketu na soukromém pozemku, pokud je 
v souladu s územním plánem, je vliv městského úřadu nulový. 
Obchodní společnosti stále hledají nové možnosti u občanů Ka-
rolinky, oslovují další zájmové sdružení a jejich tlak se zvyšuje. 
V letošním roce oslovili Tělovýchovnou jednotu Sokol a Město 
Karolinka zástupci společnosti Penny Market, kteří projevili zá-
jem vystavět v Karolince menší obchodní centrum. Vytipovali si 
tři soukromé lokality - volejbalové hřiště u Sokolovny, Dělnickou 
louku vedle divadla a pozemek Bezkydu v Novém Hrozenkově.

Penny Market nabídl TJ Sokol, v případě souhlasu s výstav-
bou na jejich pozemcích, vyplatit fi nanční hotovost ve výši pěti 
miliónů korun na rekonstrukci sokolovny, vybudovat dvě nová 
volejbalová hřiště za ztrátu starého a přispěje městu Karolinka 
na obnovu zeleně. Nyní záleží na výsledku schvalovacího ří-
zení TJ Sokol, zda nabídku přijme nebo ne. Město je za těchto 
podmínek ochotno nabídnout prostor na nová hřiště v areálu 
sportovišť Na Horebečví, kde je snaha seskupit většinu spor-
tovních aktivit z Karolinky.

V poslední době jsme museli řešit větší množství stížností 
ohledně černých skládek na území Karolinky, na které nás 
upozorňují přímo občané, ovšem byla podána také ofi ci-
ální stížnost na Odbor životního prostředí. Částečně bere 
vinu na sebe i Město Karolinka, které využívalo na ukládání 
hlíny a suti pozemek pod přehradou, kde se snažilo zlik-
vidovat spalováním části velkoobjemového odpadu, jako 
byl dřevěný nábytek, papír a suché chrastí z důvodu nema-
lých fi nančních úspor za jeho ofi ciální likvidaci.  Bohužel 
jsme se dostali do rozporu se zákonem o odpadech, a pro-
to jsme byli nuceni přistoupit k likvidaci těchto černých 
skládek a pozemek pod přehradou uklidit a upravit tak, aby 
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Prázdniny a čas dovolených
Nejdelší den v roce máme za sebou, začíná léto a s ním přichází jedno z nejoblíbenějších období 
našich dětí a studentů, tedy prázdniny, a pro mnohé z nás čas zasloužených dovolených. 

Je možné, že podobný Penny Market bude brzo stát v Karolince (ilustrační foto redakce)
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ke vzniku černých skládek na tomto pozemku i jiných po-
zemcích nedocházelo. Proto bych chtěl upozornit všechny 
občany na zákaz vytváření černých skládek pod vysokou 
pokutou. V případě úklidu zahrádek je povoleno pálit pouze 
suchou trávu a suché větve. Zbylý komunální odpad bude-
me muset likvidovat v logistickém středisku Vsetín za ne-
malé fi nanční prostředky. 

Výhodou pro Karolinku je výstavba sběrného dvora v prosto-
rách městského bytového podniku, která byla v současné době 
zahájena. Tento sběrný dvůr by měl být uveden do provozu 
v závěru tohoto roku a vyžádá si investici ve výši šesti miliónů. 
Za jakých podmínek bude možno uložit odpad se zatím jedná 
a občané budou s provozním řádem seznámeni s předstihem. 
Náklady na likvidaci komunálního odpadu bohužel každým ro-
kem porostou víc a víc. Rád bych se také zmínil o ceně za li-
kvidaci komunálního odpadu, jelikož občané kritizují, že je příliš 
vysoká oproti okolním obcím. V této souvislosti chci zdůraznit, 
že v Karolince se sváží komunální odpad častěji, a to jeden-
krát týdně, oproti okolním obcím, kde je tato služba poskytová-
na pouze jednou za čtrnáct dní. Poprvé v letošním roce bude 
tuto službu muset město dotovat ze svého rozpočtu, protože 
náklady jsou vyšší než povolená částka na občana dle platné 
vyhlášky. Snaha města byla vždy vybrat poplatek v takové výši, 
aby se rovnal skutečným nákladům za likvidaci. Bude-li stou-
pat množství komunálního odpadu, bude město muset sáhnout 
do rozpočtu, a tím pádem se sníží podíl fi nančních prostředků 
na opravy a investice. Bohužel se při současné ekonomické 
krizi začínají přímé platby (výdaje) z rozpočtu přibližovat pří-

jmům z daní (příjmy). Pokud se situace nezlepší, budeme nu-
ceni v budoucnu přijmout úsporná opatření a veškeré investice 
a plány pozastavit, protože prioritou města je zajistit chod zá-
kladní školy, základní umělecké školy, knihovny, mateřské školy 
a městského bytového podniku (provoz vodovodu, kanalizace, 
výroba tepla, údržba komunikací, správa majetku města atd.).

Ve věci skláren Crystalex a.s. se zatím neobjevily žád-
né nové skutečnosti. Poslední informace od insolvenč-
ní správkyně jsou takové, že do 19. června mají zájemci 
o koupi celé sklárny v Novém Boru, včetně provozu v Karo-
lince, podat písemnou žádost k insolvenční správkyni. Ná-
sledující text cituje výpis soudu: „Soud vyslovuje souhlas, 
aby insolvenční správce zpeněžil následující majetek ze 
soupisu majetkové podstaty dlužníka předloženého soudu 
dne 14. dubna 2009 a uvedeným na B - 76 až B - 83 spi-
su prodejem mimo dražbu v souladu s ustanovením § 289 
odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb, v platném znění, a to: 

1) provozovny Nový Bor, Karolinka a Vrbno pod Pradědem, 
včetně skladů Nový Bor, dále Cvikov, Kamenický Šenov 
a obchodní podíl dlužníka ve společnosti Bohemia Cristal 
Handelsgesellschaft m.b.h., a to vše prostřednictvím výbě-
rového řízení na nejvýhodnější nabídku na koupi majetku, 
které obstará společnost Deloitte Advisory s.r.o.

2) zbývající majetek dlužníka, zejména provozovnu Hosto-
mice a nemovitosti určené k jiným než výrobním účelům 
prodejem realizovaným přímo insolvenčním správcem.

Doufám, že prodej proběhne hladce a rychle tak, aby se výro-
ba rozběhla v Karolince co nejdříve. Osobně si však myslím, 
že to nebude dříve než na podzim letošního roku. Do té doby 
město nabízí ve spolupráci s Úřadem práce ve Vsetíně pro za-
městnance skláren možnost pracovat na veřejně prospěšných 
pracích. V rámci této spolupráce se vytvořilo 25 míst na veřejně 
prospěšné práce a celková výše fi nančních prostředků na tato 
pracovní místa činí 1 822 500,- Kč od Úřadu práce ve Vsetíně 
(dotace za Město Karolinka). Město Karolinka plánuje pokra-
čovat v této úspěšné spolupráci s Úřadem práce ve Vsetíně 
a vytvořit dalších třináct pracovních míst na veřejně prospěšné 
práce. V současné době na veřejně prospěšných pracích pra-
cuje 18 zaměstnanců.

Vzhledem k situaci, která panuje okolo skláren, se město roz-
hodlo v letošním roce zachovat a udržet tradici sklářského 
jarmarku pod záštitou Města Karolinka. Informační centrum 
v současné době připravuje kulturní program. Dále jsme oslovili 
sklárnu Květná, sklářské učiliště ve Valašském Meziříčí, Led-
nické Rovné a fi rmu MOSER a.s., aby podpořili náš sklářský 
jarmark. Všichni přislíbili, že jsou ochotni přijet a dovézt k pro-
deji své sklářské a porcelánové výrobky. Termín jarmarku bude 
15. srpna.

O dalších kulturních a společenských akcích se dočtete v sa-
mostatném článku v dnešním Zpravodaji.

Závěrem bych chtěl popřát dětem krásné prázdniny a všem ob-
čanům příjemné prožití léta a zasloužené dovolené.

(ing. Tomáš Hořelica, 
starosta města) 

Taková malá černá skládka na ulici U Hřiště

Rekultivaci černé skládky 
provedli pracovníci bytového podniku
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Informace 
TJ Sokol
Jelikož se v našem městě 
neustále množí různé fámy 
a dezinformace o prode-
ji majetku Sokola, rozhodli 
jsme se informovat občany 
Karolinky konkrétně o tom, 
jak se věci mají.  Sami tak 
můžete posoudit výhodnost 
či nevýhodnost níže uvede-
né nabídky.

Nabídka, kterou TJ Sokol dostala je tako-
vá, že investor má zájem o prodej a pro-
nájem pozemků na vybudování Penny 
marketu a parkoviště. Jedná se o část 
pozemku parcelní číslo 164/1 (ostatní 
plocha, sportoviště a rekreační plocha 
v katastrálním území Karolinka), který má 
celkovou výměru 3 619 m2 a kdy předmě-
tem prodeje by byla část o výměře cca 

2 750 m2. Za tuto část je nabízena kupní 
cena ve výši pěti milionů korun. Dále pak 
části pozemků p. č. 164/1 (ostatní plocha, 
sportoviště a rekreační plocha v k. ú. Ka-
rolinka), který má celkovou výměru 3 619 
m2 a p. č. 163 (ostatní plocha, sportoviš-
tě a rekreační plocha v k. ú. Karolinka), 
který má celkovou výměru 1 985 m2, 
kdy na těchto částech o výměrách 850 
m2 a 1 350 m2 bude vybudováno na ná-
klady kupující fi rmy veřejné bezplatné 
parkoviště o počtu cca 70 parkovacích 
míst. Údržba parkoviště bude prováděna 
na náklady kupující fi rmy a jednorázově 
za pronájem pozemků pod parkovištěm 
zaplatí částku milion korun.

Dále, jak bylo ze strany kupujícího de-
klarováno, vybuduje na své náklady ade-
kvátní sportoviště (za úzké spolupráce 
s námi a městem) v lokalitě stávajícího 
fotbalového hřiště a tenisových kurtů, kdy 
tato plocha bude pro zmíněný účel měs-
tem Karolinka uvolněna. Bezplatné uží-
vání tohoto sportoviště pro účely Sokola 
je ze strany kupujícího i ze strany města 
zaručeno. Kupující se zaručuje zmíně-
né sportoviště vybudovat dříve, než se 
stávající u Sokolovny začne likvidovat. 

Vzhledem také k tomu, že fi rma bude 
muset nahradit stávající zeleň, zaručuje, 
že adekvátně upraví také park u skláren. 

A na závěr by bylo dobré zmínit, jak hodlá 
TJ Sokol se získanými prostředky naložit. 
Přestože se současnému vedení podařilo 
získat dotace na opravu střechy, klubov-
ny volejbalového oddílu a nové oplocení, 
budova samotné Sokolovny dále chátrá. 
V rámci rekonstrukce budovy Sokolov-
ny je především záměrem vybudování 
nových šaten a sociálního zařízení pro 
cvičence, a tím tělocvičnu zatraktivnit pro 
širší veřejnost a její efektivnější využití.

(Dagmar Tylčerová)

Na přelomu dubna 
a května byla uzavřena 
pobočka České spořitel-
ny v budově Městského 
úřadu Karolinka, neboť 
tam probíhala její celko-
vá rekonstrukce a mo-
dernizace.

V pondělí 18. května pak za pří-
tomnosti hostů proběhlo slav-
nostní otevření pobočky. Od této 
chvíle mají občané z Karolinky 
a okolí možnost využívat všech 
služeb, které Česká spořitel-
na svým klientům poskytuje 
v opravdu důstojném a moder-
ním prostředí rekonstruované 
expozitury. Pracovnice pobočky 
se těší na vaši návštěvu.

(redakce)

Rekonstrukce pobočky České spořitelny

Ing. Iveta Čajková, ředitelka oblastní pobočky ČS Zlín, 
slavnostně otevírá novou pobočku
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Chodbami Základní školy Karolinka se šíří 
šedavý dým. O chvilku později se rozezní 
siréna. Hoří! Žáci s učiteli opouštějí třídy 
a zakrývajíce si rukama nosy míří před bu-
dovu. Řadí se na trávníku. Během několika 
minut přijíždí vůz rychlé záchrany Mitsubis-
hi a brzy na to dvě hasičské tatrovky, jedna T 
815 a druhá T 148. To už se ví, že ne všem se 
podařilo školu opustit, chybí tři žáci.

Ohnisko požáru je lokalizováno ve druhém 
patře, v učebně chemie. Záchranáři v re-
fl exních kombinézách s dýchacími přístroji, 
maskami a v helmách vyrážejí podle pokynů 
z rádiové vysílačky velitele zásahu Vlastimila 
Gáška dovnitř. Netrvá to dlouho a na nosít-
kách vynášejí prvního nalezeného chlapce.

Ne, nejde o skutečnou záchrannou akci, jak už asi tušíte, ale 
o námětové taktické cvičení. Na místě byste to rychle poznali 
podle toho, že ke shromážděným žákům hovoří s pomocí mi-
krofonu Jozef Rusňák, akci popisuje a jednotlivé kroky hasičů 
- záchranářů vysvětluje.

Vše probíhá podle předem pečlivě připraveného plánu, všichni 
tři „ztracení“ už si z nosítek mezi sebou sdělují dojmy. A když je 
škola v pořádku, ukazují nám mladí následovníci jejich starších 
vzorů sportovní přípravu na budoucí zásahovou činnost - štafe-
tový běh a požární útok. 

Ještě si prohlédnout hasičskou techniku a moci si tak na něco 
sáhnout. I to je splněno a ti nejodvážnější dokonce natáčejí na-
hoře na tatrovce její vodní dělo. Silný proud naštěstí nezasáhne 
starostu Karolinky ing. Tomáše Hořelicu, který svou návštěvou 
naši akci podpořil.

První část oslav odloženého Dětského dne je za námi. 
Druhou polovinu vyplnila cvičení v přírodě, kdy jed-
notlivé třídy vyrazily po vlastní ose za doporučený-
mi cíli. Ještě po cestě si děti sdělovaly své dojmy. 
K úspěchu přispělo i hezké počasí. Opravdu bude 
na co vzpomínat.

(Mgr. Petr Šrámek, 
ředitel ZŠ Karolinka)

V naší škole hořelo

Vodní dělo v akci, tak to se dětem opravdu líbilo

Všichni tři „pohřešovaní“ žáci už jsou v bezpečí
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Přehled akcí 
na léto
1. Sbor dobrovolných hasičů Karolin-
ka - Stanovnice si Vás dovoluje pozvat 
na Setkání rodáků u příležitosti 75 
let založení SDH Karolinka - Stanov-
nice, které se bude konat 4. 7. 2009. 
Program je následující – v 09.00 hod. 
slavnostní shromáždění u příležitos-
ti 75. výročí založení SDH, v 11.30 
hod. Stanovnická soutěžní družstva 
1959 - 2009 (ukázka požárních útoků), 
ve 12.30 hod. TFA soutěž O najpevněj-
šího hasiča zpod hřebeňa Javorníka 
a od 15.30 hod. volná zábava. Na Vaši 
účast se těší sbor dobrovolných hasi-
čů Karolinka - Stanovnice.

2. Hasičský městský sbor Karolinka Vás 
srdečně zve na 47. ročník hasičské sou-
těže mužů a žen O putovní pohár města 
Karolinky, který je zároveň 5. kolem pá-
tého ročníku Beskydské ligy. Soutěže se 
uskuteční v neděli 12. července v areálu 
základní školy. Časový rozvrh pak bude 
následující: od 12.00 do 12.30 hod. pre-
zentace, ve 12.45 hod. instruktáž velitelů 
a ve 13.00 hod. zahájení soutěže.

3. V neděli 19. července bude pro ve-
řejnost otevřena výstava fotografi í 
Ing. Karla Paličky, která nese název 
THAJSKO – lidé a země. Výstava pro-
běhne v zasedací místnosti Městské-
ho úřadu Karolinka.

4. V neděli 19. července můžete v Karo-
lince navštívit Církevní pouť, která u nás 
každoročně probíhá.

5. V sobotu 25. července od 16.00 ho-
din bude na Radničním náměstí probí-
hat setkání automobilových veteránů 
jako součást Beskyd rallye.

6. Prvního srpna od 9:30 hod.  proběh-
ne na fotbalovém hřišti v Karolince turnaj 
žáků ve fotbale.

7. V sobotu  8. srpna se uskuteční dal-
ší ročník netradičního závodu na hor-
ských kolech pod lechtivým názvem  
Zavolej mi do klubu.

8. V sobotu 15. srpna pak v Karolince 
proběhne tradiční Sklářský jarmark.

Bližší informace o akcích nalezne-
te na www.karolinka.cz nebo v In-
formačním centru Karolinka.

Setkání na Ztracenci
Při příležitosti 64. výročí ukončení druhé svě-
tové války a uctění památky obětí osvoboze-
neckých bojů v prostoru Javorníků se jako 
každoročně i letos konalo u památníku Tří kří-
žů setkání na Ztracenci.

Akce proběhla v neděli 10. května od 10.30 hodin. Setká-
ní se zúčastnili hosté ze širokého okolí, především zástupci 
jednotlivých obcí, příslušníci armády a hasičských jednotek. 
Mezi hosty nechyběla například delegace z družební obce 
Papradno, starostka Vsetína Květoslava Othová nebo ministr 
obrany Slovenské republiky ing. Jaroslav Baška.

Celé setkání stejně jako každý rok inicioval a organizoval 
Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu.

(redakce)

Zlatá medaile 
pro Vlastimila Gáška

V pondělí 25. května se v Rytířské síni olo-
moucké radnice konalo slavnostní předání 
Zlatých medailí prof. Dr. Jana Janského za 40 
bezplatných odběrů krve a jejich složek. Pro 
naše město byla tato událost významná tím, 
že mezi oceněnými byl i karolinský občan 
Vlastimil Gášek.

Dárci převzali medaile z rukou náměstkyně primátora Hany 
Kaštilové - Tesařové a prezidenta Českého červeného kříže 
Marka Jukla. 

S poděkováním za hluboce lidský postoj, kterým tito lidé ne-
zištně přispívají k záchraně zdraví a životů svých spoluobča-
nů se připojuje i redakce našeho Zpravodaje.

(redakce)

Čestná stráž u památníku na Ztracenci
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Největším úspěchem asi byla účast Zuzany Kocurkové v ústřed-
ním kole soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu v Turnově ve dnech 24. 
– 26. dubna, kde ve své kategorii obsadila třetí místo. Dětský 
pěvecký sbor se zúčastnil soutěže Chrám i tvrz, ve které se 
umístil rovněž na třetím místě. 

S velkým ohlasem se setkala letošní karolinská Superstar 
v čele s porotcem Michalem Hudčekem, který nejen rozhodo-
val, ale i zpíval. Další velkou akcí byla vernisáž výtvarného obo-
ru s názvem Trumburum aneb zeptejte se Filipa, která zahájila 
výstavu žáků ZUŠ v muzeu ve Velkých Karlovicích. Dále se 
v prostorách ZUŠ Karolinka uskutečnilo 14. května Karolinské 
sborové zpívání, o kterém se podrobněji dočtete na jiném místě. 
Úplně novou akcí pak byl Koncert rodin, který jsme uspořádali 
ke Dni rodin 15. května a v této tradici určitě budeme pokračo-
vat. Následovaly koncerty nejmladších žáků, premiéra muzikálu 

Princezna ze mlejna, výchovné koncerty pro mateřské školky, 
konzultace s nadanými žáky na konzervatořích, vítání občánků, 
soutěž hudebních nauk, představení Vlčí pohádky pro základní 
a mateřské školy v podání žáků literárně dramatického oboru. 
Dále proběhly koncerty žáků I. cyklu, společný koncert naší 
školy se ZUŠ Zlín - Jižní Svahy, absolventský koncert, pohád-
kový les, vystoupení tanečního oboru ve Valašském národním 
divadle, vernisáž absolventů výtvarného oboru a ještě dvě nová 
představení oboru literárně dramatického. Krásným zážitkem 
a zároveň milým setkáním byl pro všechny také koncert býva-
lých žáků Základní umělecké školy Karolinka.

Jak můžete vidět, tak jsme v ZUŠ opravdu nezaháleli a já bych 
ráda touto cestou poděkovala všem učitelům naší školy, zřizo-
vateli i žákům. Všem přeji, aby si o prázdninách odpočinuli, na-
brali nových sil a těším se na spolupráci s dětmi, rodiči i učiteli 
ve školním roce 2009/2010.

(Martina Havlová, 
ředitelka ZUŠ Karolinka)

Malé ohlédnutí za činností ZUŠ 
Činnost ZUŠ Karolinka je tradičně velmi bohatá a ráda bych se s Vámi podělila o vše, co se 
nám v posledních třech měsících školního roku podařilo uskutečnit.

Zuzka Kocurková z Halenkova, 
karolinská Superstar pro rok 2009

Účastnící Karolinské Superstar 2009 
- vpředu uprostřed hlavní host, Michal Hudček

www.pcservices.cz
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Ze života 
mateřské školy
Není tomu tak dávno, kdy se začal 
psát rok 2009 a už tu máme téměř 
konec našeho školního roku. V po-
sledním půlroku jsme s našimi dětmi 
mnohé zažili a ještě kousek nového 
nás čeká.

V průběhu měsíce února jsme byli 
osloveni českým rozhlasem Brno, zda 
bychom prostřednictvím rádia nechtě-
li pozdravit jejich posluchače. Nabídky 
jsme využili, připravili jsme si písničku 
o zamilovaném koníkovi a naši zdravici 
jsme poslali do éteru. Škoda jen, že naši 
snahu mohla ocenit jen jedna z  mami-
nek, které se podařilo vystoupení naživo 
zachytit. Starší děti ze třídy Motýlků záhy 
čekal zápis do první třídy základní školy. 
Víme, že dobře obstály v první zkoušce 
skoro školáka. Byly i dekorovány kytič-
kou Budu školákem, kterou se pyšní ješ-
tě v těchto posledních dnech v mateřské 
škole.

Koncem února jsme uspořádali náš malý 
školní karneval. Většina dětí si ho užívala 
ve svých nádherných maskách, které si 
dokázaly náležitě užít. Tancovali jsme, 
hráli hry i něco sladkého smlsli.

A ač to tak zpočátku nevypadalo, přece 
jen jsme si užívali i velké zimy s hroma-
dou sněhu a zimními radovánkami až 
téměř do prvních jarních dní. To už jsme 
začali i s výrobou Babice Zimice, kterou 
již tradičně koncem měsíce března vy-
provázíme k řece Bečvě. Zamávali jsme 
jí na cestu a rozloučili se posledními 
zimními pozdravy.

V jarních dnech v podtématu Doprav-
ní prostředky a bezpečí jsme se těšili 
z návštěvy zástupců policie, kterou nám 
zprostředkoval jeden z tatínků dětí pan 
Krutílek. Odpovídal i se svojí kolegyní 
na všetečné otázky našich dětí a umož-
nil prohlídku služebního vozu. Vyzkoušet 
si mohly také některé jejich pracovní ná-
stroje. 

Dne 6. května proběhl zápis dětí do naší 
školky pro nový školní rok 2009/2010. 
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání si podalo 31 zákonných zá-
stupců dětí. Kapacita celé MŠ je 46 dětí 
a pro nový školní rok bylo přijato 18 no-
vých dětí. Rozhodnutí o nepřijetí tak ob-
drželo 13 zákonných zástupců dětí z dů-
vodu naplněnosti školy.

Čas pak letěl jako o závod dál. A jak to 
tak pěkně hřálo, už tu byl máj a naše 
malá májová veselice s  májkou. Děti 
pod ní cvičily, hrály si i zpívaly. A do té 
májové nálady určitě patřila i oslava 
svátku maminek. Velké děti se předved-
ly s novou hudební májovou pohádkou 
a také chtěly předvést, že už ví, jak se 
mluví jinou řečí. Berušky si zase vy-
zkoušely vystoupit bez ostychu před tou 
velkou návštěvou ve školce. Po předání 
svého dárečku byly děti oceněny nejen 
malou sladkostí, ale hlavně potleskem 
a objetím.

V květnu jsme ještě využili nabídky Va-
lašského národního divadla a zhlédli po-
hádku Hrátky s čertem v podání dětí Tě-
šínského divadla. Jiná pohádka divadla 
Maringotka byla pro děti další změnou 
v běžném týdnu.

V podtématu Voda v přírodě jsme s Mo-
týlky jako každoročně navštívili tunel pod 
hrází přehrady Stanovnice. Všechny děti 
překonaly počáteční obavy z nepozna-
ného a měly velmi silný zážitek. Jejich 
dětsky nezvyklé otázky jistě pobavily 
i našeho průvodce, hrázného Václava 
Skalku.

Koncem měsíce května jsme byli pozvá-
ni i do základní umělecké školy ke kon-
certu jejich žáků. Děti měly možnost ne-
jen naslouchat zvukům nejznámějších 
nástrojů, ale také si na ně zahrát a za-
zpívat si na velkém pódiu. Také taneční 
obor ZUŠ nám v měsíci červnu předvedl 
svoji taneční pohádku O Květušce. Tam 
jsme zahlédli i některé naše kamarády, 
kteří už uměleckou školu navštěvují.

Mezinárodní den dětí jsme si užívali 
po celý týden. Připravili a hráli jsme v pří-
rodě hru Na poklad a velké děti si pomě-
řily sílu a schopnosti při malé olympiádě 
těla a rozumu. Týden jsme zakončili spo-
lečným školním výletem do Velkých Kar-
lovic.

I když se nám dospělákům zdá, že je to 
jen malý kousek, pro děti je to kus no-
vého světa, který nevidí každý den jako 
svoje město. Prohlédly si interiér Karlov-
ského muzea a naslouchaly průvodkyni 
o tradicích praprarodičů. Velkou změnou 
byl i malý piknik v přírodě se svačinkou 
od své maminky, kterou si střežily v ba-
ťůžcích. Prošly se částí obce k ohradám 
s rodinou koníků, kde si i zahrály a tro-
chu po svém zařádily. Zážitkem byla i jíz-
da vláčkem a hlavně to společné proží-
vání se svými kamarády.

Po fotografování dětí připravujeme zho-
tovení tabla předškoláků, které společně 
s dětmi vystavíme v prostorách městské-
ho úřadu. Rozloučíme se s nimi společ-
ně a jako každoročně i letos nacvičíme 
divadélko pro naše Berušky, rodiče i jiné 
hosty. Snad se všem našim hercům po-
slední představení podaří. Vzpomínkou 
na naši školku jim též jistě bude pohád-
ková knížka s věnováním.

Fotky z hlavních akcí naší školy jsme 
prozatím zveřejňovali na webových 
stránkách našeho města, ale již od no-
vého školního roku budeme mít své 
vlastní. Tam se s vámi o naše zážitky 
rádi podělíme.

Všem dětem a jejich rodinám přejeme 
pěkné prázdniny, moře nových zážitků 
a pak těm nejstarším vykročení pravou 
nohou do základní školy.

Těšíme se i na nové kamarády z Karo-
linky v novém školním roce 2009/2010.

(Dana Vachalová)

Děti z mateřské školy si připravily pásmo ke Dni matek

Možná dva budoucí 
příslušníci Policie ČR
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Do veřejné sbírky na dovy-
bavení vsetínské porodnice 
se zapojili také školáci z Ka-
rolinky. Rozhodli se organi-
zátorům předat výtěžek jar-
marku, na kterém prodávali 
své výrobky. Slavnostní pře-
dání šeku na 2 525,- korun 
se uskutečnilo ve čtvrtek 4. 
června přímo v budově ško-
ly. Žáci a učitelé se zájmem 
vyslechli informace o sbírce 
i rozvoji porodnice. Kromě 
poděkování přijali také po-
zvání na prohlídku oddělení 
a některých dalších provozů 
nemocnice. 

Pedagogové vyprávěli o přípravě chari-
tativní akce, jejíž výtěžek tentokrát pu-
toval na dovybavení vsetínské porodni-
ce. „S výrobou velikonočních dekorací, 
obrázků a dalších dárků jsme začali už 
po Vánocích. Každá ze tříd pak svá díl-
ka prezentovala v rámci jarmarku, který 
se uskutečnil v prostorách školy. Naku-
povali žáci, učitelé, příbuzní, ale i další 
lidé, kteří se o akci dozvěděli. Ke koupení 
byly kraslice a další dekorace,“ vyprávěla 
učitelka Eva Kašparová. Velikonoční jar-
mark pořádali v Karolince už podruhé, le-
tos poprvé přidali i soutěž o nejkrásnější 
kraslici. „Hlasovala veřejnost a nejlepší 
třída byla odměněna,“ doplnila Kašpa-
rová. Školáci se navíc rozhodli svými 
výtvory potěšit také babičky a dědečky 
z místního domova důchodců. „Šli jsme 
na návštěvu do domova a dárky tam pře-
dali,“ vysvětlil šesťák František Šrámek. 
Výrobky jednotlivých tříd byly podle pe-
dagogů tentokrát opravdu vydařené. Děti 
kreslily, modelovaly, pracovaly s nejrůz-

nějším materiálem. „Naučil jsem se zdo-
bit vajíčka drátkováním, bylo to docela 
fajn,“ prozradil deváťák Mirek Přibyl.

Po realizaci jarmarku, ale přišlo další roz-
hodování - co udělat s výtěžkem z pro-
deje. „Ať jde o velikonoční či vánoční 
jarmark, vždy výtěžek věnujeme na ně-
kterou charitativní akci. Letos jsme se 
rozhodli podpořit sbírku pro vsetínskou 
porodnici. Uvítali jsme, že náš příspěvek 
bude sloužit lidem z regionu,“ shrnul ředi-
tel školy Mgr. Petr Šrámek. Finanční část-
ku s poděkováním převzal vsetínský gy-
nekolog MUDr. Martin Janáč a vysvětlil, 
k jakému účelu budou prostředky sloužit.

Veřejná sbírka je určena pro získání fi -
nančních prostředků pro nákup nových 
novorozeneckých postýlek, postelí pro 
maminky, multifunkčních jídelních stolků 
a dřezů na hygienu novorozenců. „Ná-
kup jedné novorozenecké postýlky přijde 
zhruba na dvanáct tisíc korun, postel pro 

maminku stojí dvacet tisíc, multifunkční 
jídelní stolek deset tisíc korun,“ nastí-
nil MUDr. Janáč. Sbírka odstartovala 1. 
dubna a potrvá do konce září. Zájemci 
mohou přispět fi nanční částkou, a to buď 
na bankovní účet číslo 227093889/0300, 
nebo do speciálních kasiček označených 
logem sbírky. První kasičky jsou umístě-
ny v ordinacích vsetínských gynekologů, 
ve vestibulu vsetínského městského úřa-
du a v některých vsetínských obchodech. 

Sbírku pořádá Rodinné a mateřské cen-
trum Vsetín, akci přislíbilo mediálně pod-
pořit Město Vsetín, ale také regionální 
periodika Týdeník Jalovec, TV Beskyd, 
Valašský deník a Vsetínské noviny. „Chtě-
li bychom, aby nejen samotný porod, ale 
i pobyt na pokojích byl pro ženy a jejich 
miminka příjemný, pohodlný a kvalitní,“ 
přiblížil MUDr. Janáč cíle veřejné sbírky 
i modernizace celého oddělení. 

(ZŠ Karolinka)

Školáci z Karolinky pomohli porodnici

Ředitel základní školy Mgr. Šrámek, MUDr. Janáč a zá-
stupci tříd, předávajících dar vsetínské porodnici

Český výrobce oken s patnáctiletou tradicí � rma VPO Protivanov a.s. oznamuje otevření zakázkové 
kanceláře v Rožnově pod Radhoštěm naproti kostelu, ve které nabízí:

• plastová okna nejvyšší kvality 
• dřevěná eurookna 
• veškeré příslušenství k oknům (žaluzie, parapety, sítě…) 
• montáž, zednické zapravení
VPO Protivanov, a.s., Nádražní ulice 21, (naproti kostelu) 756 61 Rožnov p.R.

m o b i l :  7 3 1   4 2 8   9 2 8 ,    t e l. / fa x :  5 7 1   6 1 0   5 3 9 ,   r oz n ov @ v p o. c z
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Karolinské sborové zpívání

Ve čtvrtek 14. května v 17 hodin se v Základní umělecké škole v Karolince uskutečnilo  Karolinské 
sborové zpívání. Zúčastnily se jej pěvecké sbory MŠ Vsetín – Ohrada a Valašské učitelky – oba 
pod vedením sbormistryně Marie Skalkové a mužský pěvecký sbor Lumír se svým vedoucím Ja-
romírem Bazelem. V rámci koncertu vystoupila také jednotlivá oddělení sboru Sakumpikum ZUŠ 
Karolinka pod vedením Ilony Boháčové a Martiny Havlové mladší.

Nejmladší účastníci z Mateřské školy Vsetín - Ohrada předvedli krásné a roztomilé vystoupení, ze kterého byla patrná radost ze 
zpívání a muzicírování. Velké poděkování patří rodičům, kteří své děti do Karolinky přivezli a také těm, kteří velmi pěkný program 
s dětmi nacvičili. Členy sboru Sakumpikum, jak už název napovídá, jsou děti od 5 do 15 let. Zazpívaly písně lidové i umělé v tříhla-
sých úpravách a za klavírního doprovodu. Ve druhé části koncertu vystoupily dospělé pěvecké sbory, Valašské učitelky a mužský 
pěvecký sbor Lumír. Oba nadchly svým profesionálním přístupem a výbornými výkony, zpívaly a capella (bez doprovodu) v ná-
ročných tří i čtyřhlasých úpravách. Krásným vrcholem celého programu bylo společné vystoupení všech sborů, kdy na jevišti  
stálo přes sto účinkujících zpěváků a společně zpívali úpravy lidových písní. Atmosféra byla tak inspirující, že ke zpěvákům se 
spontánně přidali i diváci. Po skončení programu se nikomu ze sálu nechtělo odcházet, a tak se přidávaly další písně. Bonbónkem 
a vtipným zakončením celého koncertu byl zpívaný pochod v podání Valašských učitelek, v jehož rytmu a za potlesku publika 
postupně zpěváci odcházeli z jeviště.

Chtěla bych poděkovat všem pěveckým sborům a jejich vedoucím za krásné odpoledne a těším se, že ho opět zopakujeme.

(Martina Havlová, ředitelka ZUŠ Karolinka)

Společné foto účastníků karolinského sborového zpívání

Doprava sypkých a jiných materiálů
Zařídíme a dopravíme uhlí, kamenivo, písek, štěrk, škváru a další,  a to  za velmi příznivé ceny.

Ing. Zdeněk Kretek, Kněhyně, Prostřední Bečva, tel.: 604646 310 nebo 604831 774



Karolinský zpravodaj               www.karolinka.cz

10

Pietní akt 
na Jaseníkové
Při příležitosti osvobození Karolinky se konal 
4. května vzpomínkový akt na oběti z druhé 
světové války u památníku na Jaseníkové.

Jen krátce si citací z knihy PhDr. Ladislava Baletky Karolin-
ka, město v srdci Valašska připomeňme, proč je památník 
obětí právě na Jaseníkové:

„Pro obyvatele pasek na Jaseníkové byl tragickým 
dnem 5. leden 1945, kdy příslušníci oddílu SS pro 
zvláštní určení z Rožnova pod Radhoštěm a němečtí 
fi nanci obklíčili domek č.p. 753 ve chvíli, kdy se tam 
zdržoval partyzán Pavel Bitala. Příslušníci SS zastře-
lili majitele domku 83 letého Jana Orsága, jeho syna 
Bohuslava Orsága a postřelili Marii Orságovou, která 
se pokusila z domku uniknout a později v nemocnici 
ve Vsetíně zranění podlehla. Syn Marie Orságové, 
partyzán Pavel Bitala z obklíčeného domku uprchl, při-
čemž zastřelil dva německé příslušníky. Prázdný do-
mek Němci zapálili.“

Jak říká nápis na památníčku – nezapomeneme a čest jejich 
památce.

(redakce)

Občanské sdružení 
informuje
Občanské sdružení sociálních a fi nančních 
poraden České republiky, spolu se Svazem 
důchodců České republiky informuje občany 
o nové službě.

Sociální a fi nanční poradna OS SaFP ČR rozšiřuje své 
služby a informace o pomoc při vyřizování žádostí na státní 
dotace Zelená úsporám – zateplování domů, ekologického 
topení a dalších ekologických zařízení. Podrobné informace 
na www/socfi nporadnycr.cz.

Kontaktním místem pro Zlínský  kraj je kancelář ředitele To-
máše Zetíka, Randýskova 1800, Zlín, telefon 518 321 861 
mobil 739 446 788, e-mail: fi nancniporadna.zl@seznam.cz. 
Úředním dnem je každý čtvrtek od 9.00 do 14.00 hodin, call 
centrum pak od pondělí do pátku od 9.00 do 14.00 hodin.
Nejbližší kontaktní místo je ve Valašském Meziříčí, kde si 
schůzku můžete sjednat na telefonu 739 446 788.

Poradnu mohou především využívat držitelé průkazů ZTP, 
ZTP/P a TP, senioři, sociálně slabší rodiny a rodiny s dětmi.

Klientům SaFP poskytujeme pomoc a infor-
mace o slevách na pohonné hmoty v síti vy-
braných čerpacích stanic, slevu na pojištění 
domácnosti a nemovitosti (10 – 20 %), zákon-
né a havarijní pojištění osobních automobi-
lů, (10 – 15 %), dodávku plynu a el. energie 
u vybraného dodavatele (až 7 %), služby vy-
braného mobilního operátora a pevné linky 
(10 - 20%), prevenci před nebankovními úvěry, 
předlužení a exekucí a zajištění fi nancí na po-
hřebné v programu Pieta. Nabízíme i možnost 
přivýdělku - spolupráci v poradnách OS SaFP 
ČR.

Neplaťte víc, než je třeba.

(pr)

Z pietního aktu u památníku na Jaseníkové

Redakce Karolinského zpravodaje upozorňuje dopisovatele a všechny, 
kteří by chtěli jakkoliv přispět do našeho čtvrtletníku, že uzávěrka příštího čísla 

je 11. září 2009. Zároveň přejeme všem svým čtenářům, přispěvatelům 
a občanům našeho města příjemné prožití prázdninových měsíců 

a co nejvíce zážitků při jejich letních dovolených.
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Akce Hasičského městského sboru

Výjezdová jednotka od začátku roku zasahovala u pat-
nácti událostí. Uvedu zde jednotlivé zásahy v časové ná-
vaznosti: Velké Karlovice - planý poplach, Velké Karlovi-
ce - dopravní nehoda dvou osobních vozidel, Karolinka 
- odstraňování ledu ze střechy základní školy, Karolinka 
- odstraňování ledu ze střechy bytovky (2x), Karolinka - 
pomoc Zdravotní záchranné službě Vsetín s přenosem 
nemocné osoby, Nový Hrozenkov - planý poplach, Ka-
rolinka – likvidace stromu ohrožující rodinný dům, Velké 
Karlovice - požár komínu v rodinném domu, Bílá – Bum-
bálka - požár tahače s návěsem, příjezd naší jednotky 
jako první k zásahu i přes značnou vzdálenost, Velké 
Karlovice - požár pračky ve sklepě rodinného domu, Bílá 
- Bumbálka - dopravní nehoda motorkáře, Velké Karlovi-
ce - dopravní nehoda osobního vozidla, Karolinka - do-
pravní nehoda osobního vozidla a Velké Karlovice - do-
pravní nehoda nákladního vozidla (kládovky).

V pátek 5. června v ranních hodinách provedla výjezdová jed-
notka námětové cvičení na místní základní škole za plného 
provozu. Cílem námětu byl požár, který vznikl v učebně che-
mie. Proběhla následná evakuace celé školy s jejím celkovým 
průzkumem, likvidaci simulovaného požáru, evakuací tří zraně-
ných osob s následným ošetřením. Zasahující hasiči v budově 
použili dýchací přístroje zapnuté v provozu, takže simulace se 
přiblížila skutečnému zásahu.  Výsledkem cvičení byly prověře-
ny evakuační plány a skloubena teorie s praxí, i když bohudík 
pouze se simulovaným požárem a zraněním osob.

Pro děti byl dále vytvořen program s hasičskou tématikou 
a předvedením skoro veškeré techniky mimo plošiny, která 
je v současnosti v opravě. Techniku si mohly doslova prolézt 
od kabin až po střechu se zastříkáním z vodních děl a proudnic. 
Součásti byla ukázka požárního sportu ve dvou disciplínách 
v kategorii dorostu. První předvedli mladíci náročnou atletickou 
disciplínu, štafetu 4 x 100 metrů s proskokem okna, přeskokem 
dvoumetrové bariéry, překonáním kladiny s hadicemi, jejich 
spojením, zapojením na rozdělovač a proudnici a přenos vodní-
ho patnáctikilového hasicího přístroje. Poslední byla královská 
disciplína požární útok. 

Děti se tak seznámily přímo s náročnou prací hasiče jak u zá-
sahu, tak i v případě sportu, kterým je atletika v dost náročném 
podání. 

Oblast požárního sportu
Po přípravě družstev dětí, dorostu a mužů přes zimu v tělocvič-
ně se tréninky přesunuly na školní hřiště, kde se roztočil kolotoč 
šesti tréninků týdně. První byly obvodní závody požárního spor-
tu SHČMS mužů v Halenkově, kde muži (v současnosti druž-
stvo mužů obsahuje 6 dorostenců ze sedmi) soutěžili ve dvou 
disciplínách - 100 metrů překážek a požární útok. V konkurenci 
sedmi družstev obsadili překrásné první místo a přímo postou-
pili do okresního kola, které proběhlo v Horní Lidči v sobotu 20. 
června. Další soutěží bylo okresní kolo dorostu v Horní Lidči 
v neděli 24. května, a to ve čtyřech disciplínách - test z požární 
ochrany, štafeta 4 x 100 metrů, 100 metrů překážek a požární 
útok. Všechny disciplíny mladíci vyhráli a postoupili do krajské-
ho kola dorostu v sobotu 13. června v Otrokovicích. Bohužel 
nezopakovali předešlý výsledek a obsadili nepostupové třetí 
místo. Na mistrovství republiky postupuje jen vítěz kraje. Dal-
ší závody dorostu budou probíhat až v příštím roce, družstvo 
opustí jen jeden závodník kvůli věkové hranici, takže tým bude 
celkem kompletní a bude třeba nahradit jen jednoho závodníka. 
Mají na to celý rok, aby posílili, zlepšili svoje dovednosti a za-
útočili drtivě na postupový vrchol. Družstvo se dále zúčastnilo 
pohárových soutěží požárního útoku, kde obsadilo dvě třetí 
místa. V současnosti se rozjíždí kolotoč soutěží Beskydské ligy, 
kde je družstvo mužů přihlášeno. Součástí je soutěž Hasičské-
ho městského sboru Karolinka, které proběhne v neděli 12. 
července v areálu školního hřiště. Pozvánku najdete v dnešním 
Zpravodaji.

Kdo má zájem o požární sport, může se kdykoliv stavit na škol-
ní hřiště, a to v 17.00 hodin v úterý, čtvrtek a pátek ve všech 
věkových kategoriích a bez rozdílu pohlaví. Přes víkend v sou-
časnosti tréninky neprobíhají z důvodů probíhajících soutěží. 
Můžete se také zastavit za mnou do hasičského domu. Všichni 
jsou vítáni.

(Vlastimil Gášek)

I v takových případech zasahují naši hasiči

Ukázkové překonání překážky
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Úspěšná sezona mladých fotbalistů

S blížícími se prázdninami se 
blíží i konec mládežnických 
soutěží v kopané. A byla to 
sezona velmi úspěšná.

Dorost pod mladou dvojici trenérů Štěpán 
Králík a Dalibor Kučera mladší po loň-
ském sestupu z krajského přeboru nastu-
poval letos v krajské soutěži. Od začát-
ku sezony se mužstvo usadilo na první 
příčce. Po podzimu si vybudovalo solidní 
náskok před druhým mužstvem v tabul-
ce. Na jaře však mužstvo již nepodávalo 
takové přesvědčivé výkony. Bylo to dáno 
i tím, že někteří hráči začali pravidelněji 
nastupovat za B mužstvo. Díky tomu se 
špička soutěže vyrovnala. Před poslední-
mi dvěma koly dorost držel první příčku 
před svými rivaly ze Slavičína o dva body. 
To však dává prakticky jistotu možného 
postupu do krajského přeboru. O tom 
zda tuto vyšší soutěž budeme nebo ne-
budeme hrát se rozhodne v nejbližších 
dnech. Nejde jen o ekonomickou stránku, 
ale i o personální. Se vznikem dalšího 
mužstva mladšího dorostu je zapotřebí 
dát dohromady nejen dostatek hráčů, ale 
bylo by zapotřebí rozšířit i realizační tým, 
což se jeví jako nejsložitější. 

Také žáci zažívají velmi úspěšnou se-
zónu. Starší žáci pod vedením trenéra 
Jaroslava Hegera naplňují předsezónní 
předpoklady favorita. Soutěží prochází 
naprosto suverénně, když pouze jednou 
poznali hořkost porážky. Vybudovali si 
na čele tabulky již po podzimu deseti-
bodový náskok, který během jara ještě 
navýšili na součastných patnáct. A tak se 
mohli již několik kol před koncem radovat 
z celkového vítězství a postupu do kraj-

ského přeboru. Že to je velký úspěch 
dokumentuje fakt, že krajský přebor hrál 
nebo hraje z okresu pouze Vsetín, Valaš-
ské Meziříčí a Rožnov. Mladší žáci pod 
vedením trenéra Josefa Vrážela za vý-
sledky svých starších kolegů zaostali, 
ale i tak dosavadní páté místo je velmi 
solidní, a v minulosti by bylo považováno 
spíše za úspěch. 

Trend klubu rozšířené práce s mládeží 
dokumentuje existence dalších dvou žá-
kovských mužstev. Starší B žáci hrající 
v Novém Hrozenkově na jaře podávají 
výborné výkony a před posledními dvě-
ma koly zaostávali za vedoucím Prlovem 
o pouhé dva body, když je na jaře po-
razili drtivě 5:1 a perou se tak o postup 
do okresního přeboru. Mladší B žáci se 
nacházejí v druhé polovině tabulky, ale 
vzhledem k tomu, že zde hrají věkově 
mladší žáci lze i jejich působení hodnotit 
velmi kladně. 

Také přípravka podává na jaře velmi 
pěkné výkony a díky dobré práci trenéra 
Aleše Hegera konkuruje velmi úspěšně 
nejlepším mužstvům své soutěže.

Přestože z pohledu výsledků lze mládež 
našeho klubu hodnotit velmi pozitivně, 
je třeba si uvědomit i negativa. Stálým 
problémem je velký nedostatek dobro-
volných funkcionářů a trenérů. Od doros-
tu po žáky se jedná o zhruba 70 hráčů, 
o které se starají trenéři Štěpán Králík, 
Dalibor Kučera, Jaroslav a Aleš Hege-
rové a Josef Vrážel. Na jaře žákovským 
mužstvům také vydatně pomohli Mirek 
Orság a Josef Gášek.  Když se přičte, že 
tito fotbaloví nadšenci mají navíc pracov-
ní povinnosti, myslím si, že jejich činnost 
není veřejností vůbec doceněna. Naopak 
lze zaslechnout mnoho kritiků, kteří ví, co 
vše se dělá špatně nebo se nedělá vů-
bec. Proto není divu, že se do takové čin-
nosti nikdo nežene.  Také přístup rodičů 
mladých hráčů je mnohdy lhostejný. A tak 
mi nezbývá než na tomto místě popřát 
trenérům pevné nervy a trpělivost v jejich 
těžkém koníčku.

(Josef Vrážel)

Starší žáci slaví postup do krajského přeboru

Družstvo fotbalových dorostenců
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Družstvo starších žáků se v šachové Grand 
Prix regionu Vsetín umístilo ze třinácti druž-
stev na čtvrtém místě, přestože v jejich mož-
nostech bylo lepší umístění. Poslední turnaj 
v Karolince se jim totiž vůbec nevydařil.

Zato v soutěži jednotlivců jsou výsledky starších žáků vynikají-
cí. Z devětadvaceti startujících obsadil Štěpán Morávek první, 

Jakub Pekař druhé a David Dorotík páté místo. Jan Pavelka 
skončil dvacátý čtvrtý, když sehrál pouze dva turnaje.

Výsledky mladších žáků, zatím odpovídají tomu, že s šachem 
začali teprve v průběhu letošního roku. Určitě se budou zlepšo-
vat v dalších ročnících. Ze 70 startujících obsadil Vojta Dalec-
ký třicáté místo, když odehrál všechny čtyři turnaje. Aleš Holý 
a Tomáš Zapalač se dělí o čtyřicáté druhé místo po odehrání 
dvou turnajů. S jednou turnajovou účastí skončil šestašedesátý 
Jiří Zvěřina.

Přejí všem mladým šachistům, aby 
přes prázdniny načerpali hodně sil 
a inspirace do nových šachových par-
tií. Šachovému oddílu přeji lepší vý-
sledky v novém ročníku. Doufám, že 
všichni budou pilně trénovat. 

28. června bude šachový oddíl Karolin-
ka pořádat šachový turnaj, a to Přebor 
zlínského kraje čtyřčlenných družstev 
v bleskové hře. Turnaj se uskuteční 
v sále Valašského národního divadla. 
Doufám, že členové oddílu přijdou pod-
pořit naše mladé družstvo, které bude 
reprezentovat náš oddíl. Družstvo bu-
dou tvořit Alan Helis, Štěpán Morávek, 
Jakub Pekař a David Dorotík. Pokud 
by se staří pánové v oddíle nechtěli 
nechat zahanbit, mohou postavit další 
družstvo. 

(Vladislav Bambušek)

Grand Prix regionu skončila
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Vandalové a 
černé skládky
V dnešním volném pokračování seriálu o van-
dalech přinášíme našim čtenářům opět několik 
zajímavých fotografi í. Oblíbeným terčem jejich 
činnosti jsou jako obvykle dopravní značky, vel-
mi oblíbenou je pak v poslední době zákaz vjez-
du na lávku z ulice Nábřežní. Minule byla jedna 
z těchto značek částečně vytržena z úchytu, 
tentokrát se někomu podařilo odstranit ji doce-
la. Jako důkaz, že vandalové jsou asi opravdu 
všude vám přinášíme snímek prostřílené do-
pravní značky, kterou nám přivezl šéfredaktor 
ze svých cyklotoulek po jižní Moravě. Doufejme 
jen, že se to nestane inspirací pro naši oblast.

Druhým fenoménem poslední doby se staly tzv. černé skládky. 
Jednu z nich, která se „z ničeho nic“ objevila na ulici U Hřiště, 
museli nákladem několika tisíc korun zlikvidovat pracovníci měst-
ského bytového podniku. Dalším takovým prostorem byla plocha 
pod lagunami přehrady Stanovnice, ze kterého si někteří naši 
spoluobčané udělali doslova smetiště. Na příkaz inspektora refe-
rátu životního prostředí z Městského úřadu ve Vsetíně byla tato 
skládka nemalým nákladem rekultivována o označena tabulkami 
zakazujícími zde skladovat odpad. Tady ovšem stojí za pozor-
nost skutečnost, že některé z těchto tabulek vydržely na svém 
místě jen několik dní. Inu, vandalové.

(redakce)

Upravit dopravní značku lze například prostřílením

Tahle značka byla původně pevně 
přišroubovaná ke konstrukci mostu

Opět pokus přeměnit svislou 
dopravní značku na vodorovnou

Vandalům vadí dokonce 
ukazatel cesty na místní hřbitov

Sběrný dvůr byl před čtrnácti dny, tak tu ledničku 
necháme před branou bytového podniku
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Klimatizace do vašich domovù a kanceláøí 
V létì chladí, v zimì topí - pøináší komfort a pohodlí

- montáž pouze znaèkových klimatizací
- záruka až 36 mìsícù
- poradenství a cenový návrh zdarma
- úsporné vytápìní
- množstevní slevy
 

Kamerové a zabezpeèovací systémy 
Zabezpeète vaše domovy a podnikání pøed nevítanými návštìvníky  

MT: 731 923 579       www.svetklimatizace.cz

Zdarma zpracujeme cenovou nabídku, na místì posoudíme možné 
varianty. Využijte možnosti speciálních  nabídek - volejte - lepší cena, 
rychlejší realizace.

Obchodní zastoupení Vraga-import se sídlem ve Vsetínì.
 

Vyjížďky s průvodci
Valašské kotáry v okolí Velkých Karlovic 

se koncem června a začátkem července 

stanou dějištěm nové akce, a to cyklistic-

kých vyjížděk s průvodci.

Vyjížďky v Javornících a Vsetínských vrších s průvodcem budou 

vždy zaměřené tak, aby účastníkům přinesly co nejvíc nových 

dojmů, informací a zkušeností. Proběhnou například vyjížďky 

„kochací“, na kterých objevíte nesmírné přírodní krásy Valašska, 

„technické“, vedené po hravějších úsecích a „objevné“, jež vás 

zavedou na úseky, které v mapách nenastudujete. To vše s mož-

ností testování kol Specialized. Připraven je samostatný program 

pro slečny a paní tak, aby si cyklistiky mohly užít po svém. Kromě 

sportovních zážitků jsme pro všechny návštěvníky regionu na-

chystali spoustu výhod, slev a bonusů pro potěchu těla i duše v 

podobě Bonus karty DHC.

Máte-li k cyklistice blízko, přijeďte s námi strávit víkend nebo celý 

týden a poznat valašský mountainbiking, jistě se budete rádi 

vracet. Všechny potřebné informace najdete na stránkách http://

trails.cz. Dny horské cyklistiky na Valašsku se konají pod záštitou 

Sdružení obcí Valašsko - Horní Vsacko a Centrály cestovního 

ruchu Východní Moravy.

(redakce za použití podkladů VHV)

Volby do Evropského 
parlamentu
Ve dnech 5. a 6. června proběhly na území 
České republiky a tedy i v Karolince volby 
do Evropského parlamentu, v nichž se o 
hlasy voličů ucházelo celkem 33 politických 
stran a uskupení.

V celé republice bylo zapsáno v seznamech celkem 8 401 374 
voličů, z nichž volební obálky obdrželo 2 371 009, což zname-
nalo volební účast celkem 28,22 %. Převedeme – li republiková 
čísla do Karolinky, tak zde bylo ve dvou volebních okrscích re-
gistrováno celkem 2 234 voličů a vydáno 436 volebních obálek, 
z nichž vzešlo 434 platných hlasů. Volební účast v našem městě 
tedy byla 19,52 %, což je hluboko pod celostátním průměrem.

Jen pro informaci čtenářům uvádíme, že v okrese Vsetín byla 
nejvyšší volební účast v Oznici, a to 37,35 %, naopak nejméně 
voličů přišlo vhodit do urny svůj hlas v Halenkově, kde volební 
účast byla pouhých 15,83 %. 

(redakce, zdroj ČSÚ)


