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Jistě jste zaznamenali, že situace ve sklárnách se postup-
ně zlepšuje. Prozatím na přechodnou dobu byl obnoven 
částečný provoz a zaměstnáno osmaosmdesát pracovní-
ků. Podle posledních zpráv je znám nový majitel – fi rma 
CBC Company s. r. o. se sídlem v Praze. Budeme společně 
věřit, že se brzy rozběhne výroba v plném rozsahu, práci 
najde co nejvíce lidí a klesne nezaměstnanost, blížící se 
v Karolince k dvaceti procentům. Městský úřad společně 
s úřadem práce zaměstnal na tzv. veřejně prospěšných 

pracích postupně 36 osob, které pomáhají s úklidem 
a údržbou ve městě. Určitě je to poznat nejen v centru, ale 
i na sídlištích a v údolích. Část výdajů s tím spojená jde 
z městského rozpočtu. 

V areálu bytového podniku byl dokončen sběrný dvůr a po zís-
kání všech náležitostí bude v nejbližší době uveden do provozu.

Další investiční akce, cyklostezka Bečva, nemohla být zatím 
zahájena, protože se odvolala fi rma Strabag, která neuspěla 
ve výběrovém řízení a celou věc řeší  Úřad pro hospodářskou 
soutěž v Brně. Bohužel se oddaluje datum zahájení, a tím se 
i zkracuje termín dokončení celé stavby v příštím roce.

Zmínit se musím i o kauzách, které v poslední době v Karo-
lince probíhají. Tou první je záměr výstavby Penny marketu. 
V minulém zpravodaji to starosta již vysvětloval a já se pokusím 
jej ještě doplnit. Ačkoliv městský úřad nemá možnost tuto věc 
zásadně ovlivnit (nejedná se o pozemky města), množí se spe-
kulace, napadání radnice a podepisují se petice. Do rady města 
proto byli pozváni zástupci TJ Sokol, aby se vysvětlily postoje 
a názory obou stran. Investora zajímají dvě místa, která jsou 
v souladu s územním plánem a jsou určena pro občanskou vy-
bavenost a služby. Prvním pozemkem je areál TJ Sokol, druhým 
je tzv. Dělnická louka u divadla (patřící soukromému majiteli).

Jestliže jakýkoliv investor splní všechny požadavky nutné pro 
stavební povolení, nemůže město komukoliv zásadně bránit 
v podobném záměru a omezovat podnikatelské aktivity. Pokud 
někdo z „ohrožených podnikatelů“ napadá a uráží vedení obce 
v různých tiskovinách a manipuluje veřejným míněním, měl by 
se spíše ptát, co dělá pro zlepšení, aby lidé nemuseli jezdit 
např. do Vsetína. Jsou tam totiž často vidět i jejich zaměstnanci, 
podepsaní na petici. Mnoho občanů naopak žádá radnici, aby 
pomohla zlepšit obchodní síť, protože jsou nespokojeni se sor-
timentem, kvalitou nebo cenami. Tito občané ale nepíší petice, 
a proto možná nejsou tak slyšet. O to více se zviditelňují osoby, 
které nejsou ani občany Karolinky (pan Chomutár), nemají zá-
jem požádat úřad o informace či vysvětlení, ale ví nejlépe, co 
má město dělat. Pokud v tomto postupu tito lidé vidí konspiraci 
radnice a úplatky, tak vědomě lžou a chtějí z toho mít sami pro-
spěch a ne prospěch obecní. Rada města i zastupitelstvo ne-
bude nikoho nutit, co má dělat. Každý hospodář si musí zvážit, 
jestli přijme nabídku, která se nebude opakovat. Všichni vidíme, 
že peníze na provoz a údržbu Sokolovny zde chybí.  Nabídka 
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Naše město, naše problémy
Vážení občané, s končící dobou dovolených a školních prázdnin Vás informu-
jeme o aktuálním dění ve městě.

Letošní sklářský jarmark zahájil 
starosta města s poslancem PČR Petrem Nečasem
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investora je zhruba pět milionů korun na opravu budovy, plus 
nové náhradní sportoviště v areálu na Horebečví, plus výsadba 
náhradní zeleně za pokácené stromy.

Pokud se týká druhé varianty (Dělnická louka), má investor do-
hodu o předkupním právu se soukromým vlastníkem a nemusí 
nabízet žádné další náhrady.

Město v dnešní době nemá dostatek fi nancí ani na vlastní spor-
toviště (areál základní školy, areál Horebečví, hřiště na sídliš-
tích) a nebude moci dotovat sportovní zařízení jiných vlastníků. 
Příklad vidíme na škvárovém hřišti, kde je vlastníkem Crystalex. 
Jak dopadne záležitost Sokolská si musí rozhodnout samotní 
členové. Zastupitelstvo po zvážení všech pro a proti považuje 
za vhodnější místo u Sokolovny.

Druhou kauzu v minulých dnech řešila Česká televize Ostrava 
na podnět paní Orságové, Na Ingstavu č. 638, a to údajnou 
plíseň v bytě. Jedná se o byt 3 + 1, dům je zděný, stavebně 
nejmladší v Karolince a je zde celkem pět nájemníků. Bytový 
podnik, bytová komise, rada i  zastupitelé věc několikrát řešili 
a shodli se, že byt je standardní kvality, byl řádně povolen, zko-

laudován atd. Případná vnitřní vlhkost a plíseň je vždy závislá 
na způsobu užívání. V domě je v přízemí prádelna a sušárna. 
Pokud ji nájemníci nevyužívají, tyto činnosti provádí v bytě 
a dostatečně nevětrají, pak si vyrábí plíseň a poškozují obec-
ní majetek. Tyto bytovky jsou v Karolince dvě (celkem 12 bytů 
3 + 1), žijí v nich spokojené rodiny a část bytů je odkoupena 
do vlastnictví. Dnes nejsou jen byty obecní, možnost je si byt 
pronajmout, koupit, či postavit a každý musí zvážit, kde chce 
bydlet, jak a za kolik. Město má jen omezené možnosti vyhovět 
všem žadatelům o bydlení a nemá žádné nadstandardní byty. 
Proto se bude muset z rozpočtu města zaplatit soudní znalec, 
který odborně posoudí tzv. plíseň v tomto bytě, aby nemuseli 
reportéři ČT dělat soudce a společně na objednávku obviňovat 
radnici z asociálního chování a poškozování zdraví. Ale i to je 
demokracie. Přesto platí, že stav bytu je vizitkou jeho uživatele.

Městský úřad děkuje za kladné ohlasy na letošní sklářský jar-
mark, který se vydařil jak počasím, množstvím návštěvníků, 
sortimentem sklářských výrobků i kulturním programem. Byl to 
i test pro nové náměstí, který potvrdil, k čemu obecně má ná-
městí sloužit a jak má fungovat.

Pokud má někdo z občanů potřebu získat 
informace týkající se města, může kdyko-
liv přijít na úřad, případně na veřejné za-
sedání zastupitelstva a nemusí spoléhat 
na různé novinové senzace a „zaručené“ 
zprávy z doslechu.

Přejeme pohodu a pěkný podzim s ba-
bím létem.

(ing. Luděk Klíma, 
místostarosta města) 

Část nového sběrného střediska odpadů 
v areálu městského bytového podniku

Vystoupení folklórního souboru Jasénka při letošním jarmarku
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Ski areál 
Karolinka
Léto pomalu končí a milovníci zimních spor-
tů po očku sledují právě probíhající dokon-
čovací práce na II. etapě projektu Moderni-
zace Ski areálu v Karolince. 

Provozovateli vleku, společnosti „Ski areál Karolinka s. r. o., se 
podařilo získat 60% dotaci na dokončení svého záměru v rámci 
Regionálního operačního programu Střední Morava. Celkové 
náklady jsou kalkulovány na 7,8 milionu korun bez DPH. Po do-
končení projektu bude sjezdovka plně osvětlena v délce 1000 
metrů, čímž dojde k rozšíření nabídky pro lyžaře. O zasněžo-
vání se bude starat jedenáct tyčových a šest vrtulových děl. 
Součástí projektu je rovněž instalace další webkamery v horní 
části sjezdovky. K bezpečnosti sjezdařů přispěje instalace no-
vých bezpečnostních prvků (ochranné sítě a matrace) a terén-
ní úpravy, které byly provedeny v kritických místech sjezdovky. 
Na zimní sezónu bude rovněž zprovozněna venkovní terasa 
s bufetem. V rámci restaurace byl v podkroví dobudován saló-
nek pro cca 30 osob. 

Ski areál Karolinka děkuje všem dotčeným majitelům pozemků 
za vstřícnost při provádění stavebních prací. 

(redakce)

Terénní práce na svahu Ski areálu fi nišují

Pohled do interiéru restaurace U vleku Celkový pohled na restauraci U vleku
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Horkovzdušný

balón 
v Karolince
Netradiční podívanou posky-

tl v červencovém podvečeru 

obyvatelům a návštěvníkům 

Karolinky horkovzdušný ba-

lón, který se objevil na trav-

natém hřišti místního spor-

toviště. Z proutěného koše 

pevně připoutaného baló-

nu se mohli zájemci poko-

chat neobvyklým pohledem 

na naše město a okolí.

(redakce)

V sobotu 15. srpna se uskutečnil pod zášti-

tou statutárního náměstka hejtmana Libo-

ra Lukáše a s fi nanční podporou Zlínského 

kraje pod hlavičkou Města Karolinka již je-

denadvacátý tradiční Sklářský jarmark.

Netradiční na letošním jarmarku bylo, že se hlavní část pro-

gramu odehrávala na Radničním náměstí. Díky překrásnému 

letnímu dni se v některých chvílích divákům na téměř zcela 

zaplněné ploše náměstí představila opravdu pestrá a bohatá 

paleta kulturních vystoupení. K vidění a slyšení byla skupina 

scénického šermu, hudební vystoupení Ludvíka Matyščáka, 

country skupina Grassband, dechová hudba Karolinka, taneč-

ní vystoupení folklórního souboru Jasénka, hlavní hvězda od-

poledne – Ivan Mládek a Banjo band, dětská jazzová hudební 

skupina Poškoláci, rockové uskupení Bank Holiday z Prahy 

a do ranních hodin se pak protáhl taneční večer se skupinou 

Duo Vera.

Tradiční jarmark netradičně

Neobvyklá atrakce nad městem - horkovzdušný balón

To není Rumcajs, ale zručný řemeslník, 
oplétající před vámi kameninový džbánek
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Jako na správném sklářském jarmarku bylo možno zakoupit 
sklo, porcelán, keramiku, ale i jiné řemeslné výrobky a sa-
mozřejmě celý sortiment běžného prodejního zboží, které je 
na jarmarcích obvykle k dispozici. Ke tradičnímu občerstvení, 
zajišťovanému myslivci a hasiči, se tentokrát jako novinka přidal 
obrovský pivní stan společnosti Budvar.

Jednoznačně je možno konstatovat, že letošní ročník jarmarku 
patřil určitě k těm úspěšným.

(redakce)

Ruční výroba skla na karolinském náměstí

Ivan Mládek - tady není co dodat

Lenka Plačková bez brýlí a nekoktající Milan Pitkin
Malování na skle uspořádalo Sklářské učiliště z Valaš-

ského Meziříčí

Zruční brusiči Moseru vám na sklenici vybrousili třeba jméno
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Beskyd Rallye potřetí
Koncem července mohli zájemci o staré au-
tomobily vidět již potřetí v Karolince pestrou 
přehlídku veteránů, kteří se ve městě projeli 
při Spanilé jízdě beskydskou krajinou.

Dvanáctý ročník Beskyd Rallye uspořádal turzovský veterán 
klub ve spolupráci s obcemi Turzovka, Klokočov, Korňa, Makov, 
Karolinka, Rožnov pod Radhoštěm, Bílá, Čeladná a Ostravice. 
Při zastávce na místním Radničním náměstí tak mohli nadše-
ní diváci shlédnout několik desítek automobilových veteránů. 
Přestože akci zpočátku nepřálo počasí, nakonec se docela 
vyčasilo a diváci se dobře pobavili nejen prohlídkou automobi-
lů, ale také při koncertu skupiny kamarádů hudebníků, kteří se 
označili případným názvem Sešli jsme se.

Radniční náměstí zaplněné 
automobilovými veterány i návštěvníky

Sešli jsme se a zahráli jsme

Vpravo veterán, jehož bylo v historii vyrobeno snad 
nejvice kusů na světě, brouk od fi rmy Volkswagen

Mezi veterány patří i tento elegantní 
Hillman Minx ze šedesátých let minulého století Opravdovým veteránem je samozřejmě Škoda Popular
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Také v naší mateřské škole začal 1. září nový 
školní rok 2009/2010. Přivítali jsme všechny 
děti po velkých letních prázdninách. Většina 
měla radost ze setkání se svými ,,starými“ 
kamarády. 

V tomto školním roce je MŠ opět zcela naplněna, a to čtyřiceti 
šesti dětmi. Bývalí předškoláci ve stejný den šli již novou cestou 
k základní škole. Do naší školky si našlo cestu osmnáct dětí 
úplně poprvé. Pro všechny to byl jistě den s velkým D. První 
větší odloučení od své rodiny. Většina to zvládla bez slziček, 
i když to určitě lehké nebylo zůstat mezi ,,cizími“ lidmi tak dlou-
ho. O to větší byla radost při příchodu maminky, tatínka nebo 
někoho blízkého.

V začátcích se  děti hlavně okukují, 
hrají si a společně s námi poznávají co 
a jak všechno bude. Prošmejdili jsme 
spolu všechny kouty a koutky v naší 
budově a ti nejodvážnější prošli i koutky 
v suterénu, kde jim paní uklizečka uká-
zala prádelnu a sušárnu prádla. Paní 
kuchařka zase předvedla svoje králov-
ství hrnců a pánviček a taky svoje tajné 
spižírny s dobrotami, které přichystá. 
Těšíme se, že náš nový rok spolu proži-
jeme radostně a kamarádsky se všemi 
dětmi i jejich rodinami.

Všechno, co jsme připravili a budeme 
absolvovat, zveřejňujeme nově na internetových stránkách naší 
školy – www.mskarolinka.cz. Také se tam můžete dozvědět, 
co dobrého dětem uvaříme, co nás čeká v kterém období a na-
jdete tam i fotografi e dětí ze života ve školce. Věříme, že se vám 
budou tyto informace hodit i líbit.

A nakonec jen malý povzdech nad návštěvami malých i velkých 
vandalů na naší školní zahradě. Možná i oni někdy čtou tyto 
řádky a tak je žádáme, aby nás už nenavštěvovali a tak neničili 
to, co naše děti mají pro svoji hru. Vždyť oni už mají dětské ra-
dovánky za sebou.   Děkujeme hlavně za naše a vaše nejmenší 
děti z Karolinky.

(kolektiv MŠ Karolinka)

Nové začátky v naší školce

Co se chystá 
v ZUŠ
I v místní základní umělec-
ké škole začal další škol-
ní rok a my bychom Vás už 
nyní rádi  pozvali na některé 
z akcí, o nichž víme, že se 
do konce kalendářního roku 
2009 uskuteční.

Tou první je koncert k Mezinárodnímu dni 
hudby, konaný ve čtvrtek 1. října v 16.00 
hodin v sále ZUŠ, dále houslový recitál 
profesora S. Noska, a to v neděli 4. října 
odpoledne, čas bude upřesněn na pla-
kátech, a také podzimní koncert žáků, 

termín bude ještě upřesněn. Následovat 
bude Martinská procházka se světýlky 
v úterý 10. listopadu v 17.15 hodin se 
srazem před ZUŠ, dále vernisáž výtvar-
ného oboru v pátek 27. listopadu v sále 
ZUŠ (začátek bude ještě upřesněn) 
a adventní koncert v neděli 29. listopadu 
v 16.00 hodin v chrámu Panny Marie Kar-
melské v Karolince. Posledními akcemi 
letošního roku budou loutková pohádka 
s Mikulášem, termín bude včas ozná-

men na plakátech, poté Vánoční koncert 
v neděli 13. prosince v 16.00 hodin v sále 
ZUŠ a Vánoční jarmark s tradičním živým 
betlémem, konaný 18. prosince. Přesné 
termíny a začátky k jednotlivým akcím 
budou včas oznámeny na plakátech. 

Zároveň Základní umělecká škola Ka-
rolinka ve spolupráci s Městem Karo-
linka vyhlašuje první ročník výtvarné 
soutěže Letem světem pro všechny 
mladé výtvarníky Zlínského kraje. 
Téma zní Obyvatelé planety Země. 
Uzávěrka prací (kresba, malba, grafi -
ka, fotografi e, koláž) bude 15. prosin-
ce. Vyhlášení vítězů soutěže proběhne 
spolu s výstavou přihlášených prací 
v lednu 2010 v rámci slavnostního ve-
čera v sále základní umělecké školy. 
Bližší informace v ZUŠ Karolinka.

(Martina  Havlová, 
ředitelka ZUŠ Karolinka)

KZ2009-03.indd   7 21.9.2009   14:51:22



Karolinský zpravodaj               www.karolinka.cz

8

Najpevnější 
hasič
Dne 4. červen-
ce 2009 se u ha-
sičského domu 
ve Stanovnici 
jako součást oslav 
75. výročí založení 
místního sboru ko-
nal II. ročník mezinárod-
ní soutěže TFA pod názvem Najpevnější 
hasič zpod hřebeňa Javorníka. Za krás-
ného letního počasí se do této soutěže 
přihlásilo 32 borců z obou stran pohoří 
Javorníků.

Trať, kterou postavil velitel soutěže Josef Řepka, měřila 
100 metrů a od startu do cíle musel každý závodník v zása-
hovém kabátu s dýchacím přístrojem absolvovat šest dis-
ciplín: napojit B hadici na výtlačné hrdlo PS 12 a připojit B 
proudnici, překonat pevnou překážku, transportovat 70 kg 
fi gurínu na vzdálenost deseti metrů, posuv závaží pomocí 
kladiva, přenos dvou dvacetilitrových kanistrů s pěnidlem, 
průlez zúženým prostorem (stanovnický lesík) a odtáhnutí 
zavodněné hadice typu C.

Najpevnějším hasičem zpod hřebeňa Javorníka se ve Sta-
novnici pro rok 2009 stal Mikoláš Hromadík z DHZ družební 
obce Papradno. Na druhém místě se umístil domácí závod-
ník Pavel Orság z JSDH Stanovnice a třetí příčku obsadil 
Jan Grycman z JSDH Hovězí. Z domácích závodníků se 
v první desítce umístili ještě Zdeněk Orság a Roman Ohry-
zek. V kategorii nad 40 let obhájil loňské prvenství Zdeněk 
Líňa z JSDH Hovězí.

O bezproblémový průběh soutěže se zasloužil štáb soutě-
že ve složení Josef Koňařík, Miroslav Řepka, Karel Pavlica 
mladší z JSDH Stanovnice, Evžen Pavelka z SDH Karolin-
ka město, Jozef Rusňák z SDH sklárny Karolinka a velitel 
soutěže Josef Řepka.

O tom, že se tato akce vydařila, svědčila jak spokojenost 
závodníků, tak i hlavních partnerů této soutěže, a to Duša-
na Vjatera, majitele penzionu na Veselce, jeho spolupra-
covníka Martina Kučery a Petra Stoklasy, řezbáře z Vel-
kých Karlovic.

(Josef Řepka)

Z činnosti 
hasičského 
sboru
Výjezdová jednotka sboru dobrovolných 

hasičů Karolinka v uplynulém období za-

sahovala celkem dvaadvacetkrát, z toho 

od minulého zpravodaje sedmkrát a jed-

nalo se o následující případy.

Dopravní nehoda ve Velkých Karlovicích na rozcestí Soláň, 
při kterém došlo k zranění tří přepravovaných osob (jeden-
krát těžké zranění a jedenkrát zraněné dítě), dále požár 
lesa ve Velkých Karlovicích Podťatém v těžce přístupném 
terénu na hřebeni hor se Slovenskou republikou, kdy se 
na místo zásahu dostala jen lehká terénní vozidla. Násle-
dovala dopravní nehoda ve Velkých Karlovicích v údolí Lés-
kové, šlo o čelní srážku dvou vozidel s jednou zraněnou 
osobou. Dalším zásahem byla technická pomoc ve Velkých 
Karlovicích Podťatém, jednalo se o odstranění vyvráce-
ného stromu bránícího průjezdu vozidel, požár rodinného 
domu v Huslenkách, požár chaty a lesa v Halenkově, kdy 
chata shořela do základů a únik ropného produktu v No-
vém Hrozenkově v údolí Vranča, tady šlo o únik nafty při 
výstavbě sedačkové lanovky.

Město Karolinka obdrželo státní dotaci přidělenou Zlín-
ským krajem na pohotovost a odborná školení Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Karolinka ve výši sto padesát 
tisíc korun a dále účelovou dotaci ve výši pět set tisíc ko-
run na nákup nového hasičského vozidla místo dosluhující 
Avie. Byl zakoupen osobní automobil VW Transporter kom-

Najpevnější Najpevnější 
hasič
Dne 4. červen-Dne 4. červen-Dne 4. červen-
ce 2009 se u ha-ce 2009 se u ha-ce 2009 se u ha-
sičského domu sičského domu sičského domu 
ve Stanovnici ve Stanovnici ve Stanovnici 
jako součást oslav jako součást oslav jako součást oslav 
75. výročí založení 75. výročí založení 75. výročí založení 75. výročí založení 
místního sboru ko-místního sboru ko-místního sboru ko-
nal II. ročník mezinárod-nal II. ročník mezinárod-nal II. ročník mezinárod-nal II. ročník mezinárod-nal II. ročník mezinárod-
ní soutěže TFA pod názvem Najpevnější ní soutěže TFA pod názvem Najpevnější ní soutěže TFA pod názvem Najpevnější ní soutěže TFA pod názvem Najpevnější ní soutěže TFA pod názvem Najpevnější ní soutěže TFA pod názvem Najpevnější ní soutěže TFA pod názvem Najpevnější ní soutěže TFA pod názvem Najpevnější ní soutěže TFA pod názvem Najpevnější ní soutěže TFA pod názvem Najpevnější ní soutěže TFA pod názvem Najpevnější ní soutěže TFA pod názvem Najpevnější ní soutěže TFA pod názvem Najpevnější 
hasič zpod hřebeňa Javorníka. Za krás-hasič zpod hřebeňa Javorníka. Za krás-hasič zpod hřebeňa Javorníka. Za krás-hasič zpod hřebeňa Javorníka. Za krás-hasič zpod hřebeňa Javorníka. Za krás-hasič zpod hřebeňa Javorníka. Za krás-hasič zpod hřebeňa Javorníka. Za krás-hasič zpod hřebeňa Javorníka. Za krás-hasič zpod hřebeňa Javorníka. Za krás-hasič zpod hřebeňa Javorníka. Za krás-hasič zpod hřebeňa Javorníka. Za krás-hasič zpod hřebeňa Javorníka. Za krás-hasič zpod hřebeňa Javorníka. Za krás-
ného letního počasí se do této soutěže ného letního počasí se do této soutěže ného letního počasí se do této soutěže ného letního počasí se do této soutěže ného letního počasí se do této soutěže ného letního počasí se do této soutěže ného letního počasí se do této soutěže ného letního počasí se do této soutěže ného letního počasí se do této soutěže ného letního počasí se do této soutěže ného letního počasí se do této soutěže ného letního počasí se do této soutěže ného letního počasí se do této soutěže ného letního počasí se do této soutěže ného letního počasí se do této soutěže 
přihlásilo 32 borců z obou stran pohoří přihlásilo 32 borců z obou stran pohoří přihlásilo 32 borců z obou stran pohoří přihlásilo 32 borců z obou stran pohoří přihlásilo 32 borců z obou stran pohoří přihlásilo 32 borců z obou stran pohoří přihlásilo 32 borců z obou stran pohoří přihlásilo 32 borců z obou stran pohoří přihlásilo 32 borců z obou stran pohoří přihlásilo 32 borců z obou stran pohoří přihlásilo 32 borců z obou stran pohoří přihlásilo 32 borců z obou stran pohoří přihlásilo 32 borců z obou stran pohoří přihlásilo 32 borců z obou stran pohoří přihlásilo 32 borců z obou stran pohoří přihlásilo 32 borců z obou stran pohoří 
Javorníků.Javorníků.Javorníků.

Trať, kterou postavil velitel soutěže Josef Řepka, měřila Trať, kterou postavil velitel soutěže Josef Řepka, měřila Trať, kterou postavil velitel soutěže Josef Řepka, měřila Trať, kterou postavil velitel soutěže Josef Řepka, měřila Trať, kterou postavil velitel soutěže Josef Řepka, měřila Trať, kterou postavil velitel soutěže Josef Řepka, měřila Trať, kterou postavil velitel soutěže Josef Řepka, měřila Trať, kterou postavil velitel soutěže Josef Řepka, měřila Trať, kterou postavil velitel soutěže Josef Řepka, měřila 
100 metrů a od startu do cíle musel každý závodník v zása-100 metrů a od startu do cíle musel každý závodník v zása-100 metrů a od startu do cíle musel každý závodník v zása-100 metrů a od startu do cíle musel každý závodník v zása-100 metrů a od startu do cíle musel každý závodník v zása-100 metrů a od startu do cíle musel každý závodník v zása-100 metrů a od startu do cíle musel každý závodník v zása-100 metrů a od startu do cíle musel každý závodník v zása-100 metrů a od startu do cíle musel každý závodník v zása-100 metrů a od startu do cíle musel každý závodník v zása-100 metrů a od startu do cíle musel každý závodník v zása-100 metrů a od startu do cíle musel každý závodník v zása-100 metrů a od startu do cíle musel každý závodník v zása-100 metrů a od startu do cíle musel každý závodník v zása-100 metrů a od startu do cíle musel každý závodník v zása-100 metrů a od startu do cíle musel každý závodník v zása-100 metrů a od startu do cíle musel každý závodník v zása-
hovém kabátu s dýchacím přístrojem absolvovat šest dis-hovém kabátu s dýchacím přístrojem absolvovat šest dis-hovém kabátu s dýchacím přístrojem absolvovat šest dis-hovém kabátu s dýchacím přístrojem absolvovat šest dis-hovém kabátu s dýchacím přístrojem absolvovat šest dis-hovém kabátu s dýchacím přístrojem absolvovat šest dis-hovém kabátu s dýchacím přístrojem absolvovat šest dis-hovém kabátu s dýchacím přístrojem absolvovat šest dis-hovém kabátu s dýchacím přístrojem absolvovat šest dis-hovém kabátu s dýchacím přístrojem absolvovat šest dis-hovém kabátu s dýchacím přístrojem absolvovat šest dis-hovém kabátu s dýchacím přístrojem absolvovat šest dis-hovém kabátu s dýchacím přístrojem absolvovat šest dis-hovém kabátu s dýchacím přístrojem absolvovat šest dis-hovém kabátu s dýchacím přístrojem absolvovat šest dis-hovém kabátu s dýchacím přístrojem absolvovat šest dis-hovém kabátu s dýchacím přístrojem absolvovat šest dis-hovém kabátu s dýchacím přístrojem absolvovat šest dis-hovém kabátu s dýchacím přístrojem absolvovat šest dis-hovém kabátu s dýchacím přístrojem absolvovat šest dis-hovém kabátu s dýchacím přístrojem absolvovat šest dis-
ciplín: napojit B hadici na výtlačné hrdlo PS 12 a připojit B ciplín: napojit B hadici na výtlačné hrdlo PS 12 a připojit B ciplín: napojit B hadici na výtlačné hrdlo PS 12 a připojit B ciplín: napojit B hadici na výtlačné hrdlo PS 12 a připojit B ciplín: napojit B hadici na výtlačné hrdlo PS 12 a připojit B ciplín: napojit B hadici na výtlačné hrdlo PS 12 a připojit B ciplín: napojit B hadici na výtlačné hrdlo PS 12 a připojit B ciplín: napojit B hadici na výtlačné hrdlo PS 12 a připojit B ciplín: napojit B hadici na výtlačné hrdlo PS 12 a připojit B 
proudnici, překonat pevnou překážku, transportovat 70 kg proudnici, překonat pevnou překážku, transportovat 70 kg proudnici, překonat pevnou překážku, transportovat 70 kg proudnici, překonat pevnou překážku, transportovat 70 kg proudnici, překonat pevnou překážku, transportovat 70 kg proudnici, překonat pevnou překážku, transportovat 70 kg 
fi gurínu na vzdálenost deseti metrů, posuv závaží pomocí fi gurínu na vzdálenost deseti metrů, posuv závaží pomocí fi gurínu na vzdálenost deseti metrů, posuv závaží pomocí fi gurínu na vzdálenost deseti metrů, posuv závaží pomocí fi gurínu na vzdálenost deseti metrů, posuv závaží pomocí fi gurínu na vzdálenost deseti metrů, posuv závaží pomocí 
kladiva, přenos dvou dvacetilitrových kanistrů s pěnidlem, kladiva, přenos dvou dvacetilitrových kanistrů s pěnidlem, kladiva, přenos dvou dvacetilitrových kanistrů s pěnidlem, 
průlez zúženým prostorem (stanovnický lesík) a odtáhnutí průlez zúženým prostorem (stanovnický lesík) a odtáhnutí průlez zúženým prostorem (stanovnický lesík) a odtáhnutí 
zavodněné hadice typu C.

Najpevnějším hasičem zpod hřebeňa Javorníka se ve Sta-
novnici pro rok 2009 stal Mikoláš Hromadík z DHZ družební 
obce Papradno. Na druhém místě se umístil domácí závod-
ník Pavel Orság z JSDH Stanovnice a třetí příčku obsadil 
Jan Grycman z JSDH Hovězí. Z domácích závodníků se 
v první desítce umístili ještě Zdeněk Orság a Roman Ohry-
zek. V kategorii nad 40 let obhájil loňské prvenství Zdeněk 
Líňa z JSDH Hovězí.

O bezproblémový průběh soutěže se zasloužil štáb soutě-
že ve složení Josef Koňařík, Miroslav Řepka, Karel Pavlica 
mladší z JSDH Stanovnice, Evžen Pavelka z SDH Karolin-
ka město, Jozef Rusňák z SDH sklárny Karolinka a velitel 
soutěže Josef Řepka.

O tom, že se tato akce vydařila, svědčila jak spokojenost 
závodníků, tak i hlavních partnerů této soutěže, a to Duša-
na Vjatera, majitele penzionu na Veselce, jeho spolupra-
covníka Martina Kučery a Petra Stoklasy, řezbáře z Vel-
kých Karlovic.

(Josef Řepka)(Josef Řepka)

75. výročí založení 75. výročí založení 
místního sboru ko-místního sboru ko-

Nový Volkswagen Transporter našich hasičů

Upozorňujeme naše dopisovatele a všechny, kteří by jakkoliv chtěli přispět do našeho 
čtvrtletníku, že uzávěrka příštího čísla Karolinského zpravodaje je 4. prosince 2009.
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bi, přičemž Město Karolinka se podílelo na pořízené investici 
částkou 283 382 Kč. VW Transporter byl ještě dovybaven vý-
stražným a signalizačním zařízením, zapojením majáků a an-
tény. Tento krok je pro místní hasiče přínosný nejen po stránce 
technické, ale také po stránce bezpečnostní. Za fi nanční pod-
poru patří obci i kraji naše velké díky.

Sbor dobrovolných hasičů Karolinka uspořádal v neděli 12. srp-
na na školním hřišti v ranních hodinách soutěž mladých hasi-
čů v kategorii mladší a starší a to v disciplínách štafeta dvojic 
a požární útok. Soutěž byla zařazena do okresní ligy mladých 
hasičů. Soutěže se zúčastnilo celkem deset družstev, v katego-
rii starší vyhrálo družstvo z Kelče a v mladší družstvo z Veselé.

V odpoledních hodinách téhož dne začal 47. ročník soutěže 
mužů a žen v požárním útoku O putovní pohár města Karolin-
ky, který byl zařazen do 5. kola pátého ročníku Beskydské ligy. 
Soutěže se zúčastnilo patnáct družstev žen a třicet družstev 
mužů. V  celkovém součtu 45 družstev je tento počet historicky 
nejvyšším, přitom se jednalo netradičně o požární útok s nástři-
kovými terči, kdy se proudař  musí trefi t do díry o průměru 5 cm 
a co nejrychleji nastříkat zásobník 10 litrů vody. Je to náročné 
na proudaře, kdy špatný nástřik jednoho z proudařů odsune 
celé družstvo na chvost výsledkové listiny. 

Soutěž se nesla v dobrém duchu a po jejím skončení se linul 
příznivý ohlas. V příštím roce se pokusíme rozšířit řady star-
tujících družstev, již teď víme, že se obě pohárové soutěže 
dětí, mužů a žen uskuteční v neděli 11. srpna 2010, a to opět 
na školním hřišti. Hned po skončení soutěže se začalo s pří-
pravou na další ročník. Sbor dále zabezpečil občerstvení pro 
místní obyvatele a návštěvníky města při tradiční pouti a sklář-
ském jarmarku. 

V oblasti požárního sportu se družstvo mužů, které je převážně 
složené z dorostenců, zúčastnilo mnoha pohárových soutěží 
v okolí a probíhajících kol Beskydské ligy s různými výsledky, 
kdy několikrát obsadilo i stupně vítězů. Za několik dní proběh-
nou poslední soutěže, nastane bilancování uplynulé závodní 
sezony a tvrdá příprava na sezonu novou, která probíhá v are-
álu základní školy. 

Tímto bych chtěl poděkovat vedení školy a panu školníkovi 
za umožnění využití areálu ZŠ, kde převážně provádíme nácvik 
všech disciplín (za nepříznivých povětrnostních podmínek v tě-
locvičně a po zbytek roku na hřišti). 

Děti se zúčastňují jen závodů na 60 metrů překážek, jelikož je 
nedostatek dětí do celkového počtu soutěžního družstva, i když 
v posledních dnech nastala změna a přihlásili se noví mladí 
kluci a byli hned zapojeni do tréninkového plánu. Doufejme, že 

jim elán vydrží a zůstanou napořád. Největším úspěchem bylo 
2. místo na závodě překážek v Huslenkách v kategorii starší 
pro Jana Gáška, který poprvé soutěžil v této vyšší kategorii. 
V ostatních závodech se mu již nedařilo, chybělo trochu štěstí, 
aby stál na stupních nejvyšších. Ostatním závodníkům se bo-
hužel taktéž nedařilo. V současnosti probíhá příprava na závod 
požární všestrannosti, který se již započítá do nového ročníku 
hry Plamen mladých hasičů. Vrcholem bude poslední soutěž 
závodu na 60 metrů překážek v závěru roku v obou kategori-
ích v Praze v atletické hale na Strahově, která je neofi ciálním 
mistrovstvím České republiky a kde se objeví celá republiková 
špička. Takže nezbývá než zabrat a naplnit heslo těžko na cvi-
čišti lehko na bojišti.

(Vlastimil Gášek)

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

Efektní závěr disciplíny v podání proudařů

Start požárního útoku
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Prázdniny Poškoláků
Mnohé děti si o prázdninách užívaly volna 
a na školu si ani nevzpomněly. Členové dět-
ské funky jazzové kapely Poškoláci ze Zá-
kladní umělecké školy v Karolince, pod ve-
dením Jaroslava Kopeckého, si však sami 
zvolili trávení prázdnin v duchu zkoušení 
nových skladeb, přípravou na koncerty a ak-
tivním přístupem v oblasti hudebních aktivit 
pro širokou veřejnost.

Vše vlastně začalo těsně před prázdninami, kdy Poškoláci 
vystoupili na Zahradní slavnosti ZUŠ Bojkovice a následně 
i na Halenkovských slavnostech. V průběhu prázdnin se poctivě 
připravovali na koncerty a díky svému nadšení se jim v rekord-

ním čase podařilo připravit i novou skladbu s názvem Jak je to 
zvláštní. Ta měla svou premiéru na Sklářském jarmarku u nás 
v Karolince. 

Začátek září se nesl ve znamení koncertní šňůry, která byla 
zahájena vystoupením v rámci oslav šedesátého výročí vzniku 
obce Huslenky. Následoval koncert ve společnosti skupin My 
Quartet a Endy Moon Band v KICu ve Vsetíně a letní koncerto-
vání bylo završeno dvěma koncerty v rámci Valašského záření 
opět ve Vsetíně. 

Nyní se již všichni Poškoláci věnují svým povinnostem ve škole 
a samozřejmě se v rámci Základní umělecké školy Karolinka 
připravují na další svá vystoupení. Pro příznivce jejich aktivit 
byly zřízeny webové stránky www.poskolaci.webz.cz, kde si 
mohou shlédnout záznamy ze všech jejich koncertů.

Přejeme Poškolákům hodně zdaru při jejich koncertování 
a mnoho věrných fanoušků.

(Tomáš Jochec)   

Internetový 
prostor 
pro seniory
O prázdninách zahájil provoz 
významný neziskový inter-
netový projekt pro seniory 
v České republice. Na ad-
rese www.sedesatka.cz je 
umístěn informačně-zábavní 
systém s desítkami stránek, 
vnitřně členěný na čtrnáct 
krajů a sedmdesát šest okre-
sů. 

Internetový projekt Šedesátka umožňuje 
seniorům zapojit se při tvorbě jeho ob-
sahu, každý návštěvník může nejen číst, 
ale také přispívat, přímo psát své člán-
ky nebo posílat redakci to, co jej zaujalo. 
„Společnost v Česku spojuje seni-
orský věk s pasivitou, odevzdaností, 
od seniorů již nic neočekává. Přitom 
právě ve zralém věku může člověk 
nabídnout životní zkušenosti a určitý 
nadhled. Cílem projektu Šedesátka.cz 
je vytvořit českým seniorům prostor 
k vzájemnému sdílení, vyjádření názo-
rů, prostor k vytváření komunity. Dát 
jim zkrátka do ruky symbolický mikro-
fon“ vysvětluje Jan Vojvodík, šéfredaktor 
webu Šedesátka.cz. 

Internetový projekt www.sedesatka.cz 
přizpůsobil seniorům jednoduché grafi c-
ké i technické řešení webu. Hned v prv-
ních dnech provozu se na webu vytvořila 
aktivní seniorská komunita, která živě 
diskutuje a buduje společenské vztahy.

„Regionální charakter projektu vytváří 
prostor i pro města a obce, které mo-
hou bezplatně zveřejňovat zajímavosti 
ze své historie i současnosti, mohou 
zvát k návštěvě. Jejich obyvatelé zase 
najdou na jednom místě nejrůznější 
informace, zpravodajství, rozhovo-
ry, zajímavosti, křížovky, recepty, tipy 
a rady. Návštěvník, který má dost 
času, se může pohodlně projít celou 
republikou, zastavit se třeba v každém 
kraji nebo okrese a podívat se, jak 
Šedesátka.cz žije u sousedů“ dodává 
šéfredaktor webu Jan Vojvodík. Navštivte 
www.sedesatka.cz. Třeba se budete rádi 
vracet.

(redakce)

Internetový 

pro seniory

Poškoláci sklízeli potlesk publika naposledy 
na Valašském záření ve Vsetíně

KZ2009-03.indd   10 21.9.2009   14:51:55



11

Karolinský zpravodaj               www.karolinka.cz

Zavolej mi 
do klubu
V sobotu 8. srpna proběhl 
v našem městě již jedenáctý 
ročník největšího recesního 
závodu cykloamatérů i cyk-
lopivařů na Valašsku, Zavolej 
mi do klubu.

Za slunečného počasí úspěšně zvládlo 
náročnou trať horským terénem všech 
devadesát účastníků. Věkové rozhra-
ní bylo od tří až po sedmdesát let. Celá 
akce by v takovém rozsahu neproběhla 
bez přispění všech sponzorů, za což jim 
patří veliký dík, neboť takto se na každé-
ho závodníka dostala nějaká ta cena lo-
sováním v tombole.

Trať vedla malebnými údolími Karolin-
ky na Soláň a brodem přes Bečvu zpět 
do cíle za restauraci Sklář. Specialitou zá-
vodu je udělení prvních pěti cen v opač-
ném pořadí, což znamená, že vítězem 
je závodník s pátým časem v cíli. Tím 
se letos stal Marek Jochec před Zden-
kem Galdou a Eduardem Lušovským. 
Další ceny obdrželi například účastník 
s nejrychlejším časem, vítězky ženské 
a vítězové celkem devíti mužských vě-

kových kategorií, ale například i předpo-
slední a vždy pátý v kategorii. Propozi-
ce tohoto zajímavého závodu i celkovou 
výsledkovou listinu naleznete na adrese 

www.zavolejmidoklubu.webz.cz.

(Zdeněk Václavík)

Pravděpodobně 
nejmladší účastník závodu

Divácky atraktivní průjezd brodem přes Bečvu
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Úspěch 
na Mistrovství Evropy
Prvního srpna se Jiří Orság ze Sokola Ka-
rolinka zúčastnil Mistrovství Evropy ve vzpí-
rání v kategorii do 20 let ve Švédsku. Byl 
to pro něj jeden z posledních závodů v této 
kategorii, neboť v příštím roce bude závodit 
již jen za muže do třiadvaceti let. 

A tak Jirka dal do závodu vše. Po zdravotních peripetiích, které 
ho provázely po zranění na mistrovství světa a vzápětí po bo-
lestech zápěstí, kdy tři týdny nemohl ani moc trénovat, se Jir-
kovi povedl neskutečny výkon. V kategorii nad 105 kilogramů 
při souboji s ruským závodníkem vybojoval v trhu výkonem 
171 kg bronz. V nadhozu se ale ruskému závodníkovy nepoved-
ly dva pokusy na váze 215 kg a Jirka to dal hned na druhý po-
kus, čímž se dostal na nádherné druhé místo v nadhozu a cel-
kově i na stříbrný stupeň ve dvojboji. Je to skvělý úspěch pro 
naši českou reprezentaci. Jirka po závodě řekl: „Je to neskuteč-
ná radost. Byl bych spokojený i s třetím místem, jelikož je v této 
kategorii velká konkurence. Ale v Evropě jsem za druhé místo 
nesmírně šťastný. Teď mám týden odpočinku a pak opět začnu 
naplno trénovat, jelikož mám před sebou další velké závody“.

(redakce)

Borová, Kozáci, Másla, Pavúci, Pinchechoto, 
Skokani, Za trest nebo také Kurtizány, Na po-
slední chvíli, Nikyty, Laser Cut, Olivy či Šnečci 
– to není výplod chorého mozku autora článku, 

ale názvy některých týmů, které se v den Sklář-
ského jarmarku zúčastnily na antukových dvor-
cích u Sokolovny dalšího ročníku tradičního vo-
lejbalového Memoriálu Oldřicha Křivého.

Do zápasového kolotoče turnaje se zapojilo celkem devět druž-
stev žen a dvanáct družstev mužů. Punc mezinárodního turnaje 
pak dodala dvě družstva z družebního německého Welzowa. 
Mužské týmy byly rozděleny do tří základních skupin po čty-
řech, ženské pak do skupin dvou, ve kterých se hrálo systémem 
každý s každým. Do semifi nálové čtveřice postoupili v mužích 
vítězové skupin a nejlepší druhý, v ženách oba první celky zá-
kladních skupin. Vítězové semifi nálových utkání pak sehráli fi -
nále, kde v mužích zvítězili Kozáci z Valašského Meziříčí nad 
Pavúky ze Vsetína a vítězkami ženské části se staly Olivy z No-
vého Jičína, když zdolaly Kurtizány z Valašského Meziříčí. 

Mezi rozhodčími turnaje ani letos nechyběl Oldřich Křivý mlad-
ší, když právě na tomto turnaji si volejbalisté připomínají památ-
ku jeho otce.

(redakce)

Stříbrný Jiří Orság (uprostřed) na Mistrovství Evropy

Kozáci zvítězili v Karolince

Část sestavy, 
která na memoriálu reprezentovala Karolinku
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MĚSTSKÝ BYTOVÝ PODNIK KAROLINKA
příspěvková organizace

756 05 KAROLINKA, KORTIŠE 633

Nabídka služeb pro občany a fi rmy
DopravaDoprava

Avia A 30 sklápěč, nosnost 3 tunyAvia A 30 sklápěč, nosnost 3 tunyAvia A 30 sklápěč, nosnost 3 tuny
IFA 60 L valník, nosnost 6 tunIFA 60 L valník, nosnost 6 tunIFA 60 L valník, nosnost 6 tun

Tatra 815 sklápěč, nosnost 11 tunTatra 815 sklápěč, nosnost 11 tunTatra 815 sklápěč, nosnost 11 tun
Multicar M 25 sklápěč, nosnost 1,5 tunyMulticar M 25 sklápěč, nosnost 1,5 tunyMulticar M 25 sklápěč, nosnost 1,5 tuny

Škoda Pick – Up skříňová dodávka, nosnost 0,5 tunyŠkoda Pick – Up skříňová dodávka, nosnost 0,5 tunyŠkoda Pick – Up skříňová dodávka, nosnost 0,5 tunyŠkoda Pick – Up skříňová dodávka, nosnost 0,5 tunyŠkoda Pick – Up skříňová dodávka, nosnost 0,5 tuny

Ostatní technikaOstatní technikaOstatní technikaOstatní technikaOstatní technikaOstatní technikaOstatní technika
IFA 50 L fekál  (vyvážení žump, jímek, septiků apod.)IFA 50 L fekál  (vyvážení žump, jímek, septiků apod.)IFA 50 L fekál  (vyvážení žump, jímek, septiků apod.)IFA 50 L fekál  (vyvážení žump, jímek, septiků apod.)IFA 50 L fekál  (vyvážení žump, jímek, septiků apod.)IFA 50 L fekál  (vyvážení žump, jímek, septiků apod.)IFA 50 L fekál  (vyvážení žump, jímek, septiků apod.)IFA 50 L fekál  (vyvážení žump, jímek, septiků apod.)IFA 50 L fekál  (vyvážení žump, jímek, septiků apod.)IFA 50 L fekál  (vyvážení žump, jímek, septiků apod.)

Montážní plošina MP 20 (práce ve výškách, dosah 20 metrů)Montážní plošina MP 20 (práce ve výškách, dosah 20 metrů)Montážní plošina MP 20 (práce ve výškách, dosah 20 metrů)Montážní plošina MP 20 (práce ve výškách, dosah 20 metrů)Montážní plošina MP 20 (práce ve výškách, dosah 20 metrů)Montážní plošina MP 20 (práce ve výškách, dosah 20 metrů)Montážní plošina MP 20 (práce ve výškách, dosah 20 metrů)Montážní plošina MP 20 (práce ve výškách, dosah 20 metrů)Montážní plošina MP 20 (práce ve výškách, dosah 20 metrů)Montážní plošina MP 20 (práce ve výškách, dosah 20 metrů)Montážní plošina MP 20 (práce ve výškách, dosah 20 metrů)Montážní plošina MP 20 (práce ve výškách, dosah 20 metrů)
Čelní nakladač UNC 060 (nakládka, vykládka, stavební práce)Čelní nakladač UNC 060 (nakládka, vykládka, stavební práce)Čelní nakladač UNC 060 (nakládka, vykládka, stavební práce)Čelní nakladač UNC 060 (nakládka, vykládka, stavební práce)Čelní nakladač UNC 060 (nakládka, vykládka, stavební práce)Čelní nakladač UNC 060 (nakládka, vykládka, stavební práce)Čelní nakladač UNC 060 (nakládka, vykládka, stavební práce)Čelní nakladač UNC 060 (nakládka, vykládka, stavební práce)Čelní nakladač UNC 060 (nakládka, vykládka, stavební práce)Čelní nakladač UNC 060 (nakládka, vykládka, stavební práce)Čelní nakladač UNC 060 (nakládka, vykládka, stavební práce)Čelní nakladač UNC 060 (nakládka, vykládka, stavební práce)Čelní nakladač UNC 060 (nakládka, vykládka, stavební práce)Čelní nakladač UNC 060 (nakládka, vykládka, stavební práce)Čelní nakladač UNC 060 (nakládka, vykládka, stavební práce)Čelní nakladač UNC 060 (nakládka, vykládka, stavební práce)Čelní nakladač UNC 060 (nakládka, vykládka, stavební práce)Čelní nakladač UNC 060 (nakládka, vykládka, stavební práce)Čelní nakladač UNC 060 (nakládka, vykládka, stavební práce)Čelní nakladač UNC 060 (nakládka, vykládka, stavební práce)

Bobr Press (svoz komunálního odpadu)Bobr Press (svoz komunálního odpadu)Bobr Press (svoz komunálního odpadu)Bobr Press (svoz komunálního odpadu)Bobr Press (svoz komunálního odpadu)Bobr Press (svoz komunálního odpadu)Bobr Press (svoz komunálního odpadu)Bobr Press (svoz komunálního odpadu)Bobr Press (svoz komunálního odpadu)Bobr Press (svoz komunálního odpadu)Bobr Press (svoz komunálního odpadu)Bobr Press (svoz komunálního odpadu)Bobr Press (svoz komunálního odpadu)Bobr Press (svoz komunálního odpadu)Bobr Press (svoz komunálního odpadu)Bobr Press (svoz komunálního odpadu)Bobr Press (svoz komunálního odpadu)

Instalatérské práceInstalatérské práceInstalatérské práceInstalatérské práceInstalatérské práceInstalatérské práceInstalatérské práceInstalatérské práceInstalatérské práceInstalatérské práceInstalatérské práceInstalatérské práceInstalatérské práceInstalatérské práceInstalatérské práceInstalatérské práceInstalatérské práceInstalatérské práceInstalatérské práceInstalatérské práceInstalatérské práceInstalatérské práceInstalatérské práceInstalatérské práceInstalatérské práceInstalatérské práceInstalatérské práceInstalatérské práceInstalatérské práce
Pořízení a instalace zařizovacích předmětů (umývadla, WC, baterie, apod.)Pořízení a instalace zařizovacích předmětů (umývadla, WC, baterie, apod.)Pořízení a instalace zařizovacích předmětů (umývadla, WC, baterie, apod.)Pořízení a instalace zařizovacích předmětů (umývadla, WC, baterie, apod.)Pořízení a instalace zařizovacích předmětů (umývadla, WC, baterie, apod.)Pořízení a instalace zařizovacích předmětů (umývadla, WC, baterie, apod.)Pořízení a instalace zařizovacích předmětů (umývadla, WC, baterie, apod.)Pořízení a instalace zařizovacích předmětů (umývadla, WC, baterie, apod.)Pořízení a instalace zařizovacích předmětů (umývadla, WC, baterie, apod.)Pořízení a instalace zařizovacích předmětů (umývadla, WC, baterie, apod.)Pořízení a instalace zařizovacích předmětů (umývadla, WC, baterie, apod.)Pořízení a instalace zařizovacích předmětů (umývadla, WC, baterie, apod.)Pořízení a instalace zařizovacích předmětů (umývadla, WC, baterie, apod.)Pořízení a instalace zařizovacích předmětů (umývadla, WC, baterie, apod.)Pořízení a instalace zařizovacích předmětů (umývadla, WC, baterie, apod.)Pořízení a instalace zařizovacích předmětů (umývadla, WC, baterie, apod.)Pořízení a instalace zařizovacích předmětů (umývadla, WC, baterie, apod.)Pořízení a instalace zařizovacích předmětů (umývadla, WC, baterie, apod.)Pořízení a instalace zařizovacích předmětů (umývadla, WC, baterie, apod.)Pořízení a instalace zařizovacích předmětů (umývadla, WC, baterie, apod.)Pořízení a instalace zařizovacích předmětů (umývadla, WC, baterie, apod.)Pořízení a instalace zařizovacích předmětů (umývadla, WC, baterie, apod.)

Výměna stoupaček v panelových domechVýměna stoupaček v panelových domechVýměna stoupaček v panelových domechVýměna stoupaček v panelových domechVýměna stoupaček v panelových domechVýměna stoupaček v panelových domechVýměna stoupaček v panelových domechVýměna stoupaček v panelových domechVýměna stoupaček v panelových domechVýměna stoupaček v panelových domechVýměna stoupaček v panelových domechVýměna stoupaček v panelových domechVýměna stoupaček v panelových domechVýměna stoupaček v panelových domech
Topenářské práce, pořízení a výměna radiátorůTopenářské práce, pořízení a výměna radiátorůTopenářské práce, pořízení a výměna radiátorůTopenářské práce, pořízení a výměna radiátorůTopenářské práce, pořízení a výměna radiátorůTopenářské práce, pořízení a výměna radiátorůTopenářské práce, pořízení a výměna radiátorůTopenářské práce, pořízení a výměna radiátorůTopenářské práce, pořízení a výměna radiátorůTopenářské práce, pořízení a výměna radiátorůTopenářské práce, pořízení a výměna radiátorůTopenářské práce, pořízení a výměna radiátorůTopenářské práce, pořízení a výměna radiátorů

Čištění kanalizace čistícím perem nebo čističkou potrubíČištění kanalizace čistícím perem nebo čističkou potrubíČištění kanalizace čistícím perem nebo čističkou potrubíČištění kanalizace čistícím perem nebo čističkou potrubíČištění kanalizace čistícím perem nebo čističkou potrubíČištění kanalizace čistícím perem nebo čističkou potrubíČištění kanalizace čistícím perem nebo čističkou potrubíČištění kanalizace čistícím perem nebo čističkou potrubíČištění kanalizace čistícím perem nebo čističkou potrubíČištění kanalizace čistícím perem nebo čističkou potrubíČištění kanalizace čistícím perem nebo čističkou potrubíČištění kanalizace čistícím perem nebo čističkou potrubíČištění kanalizace čistícím perem nebo čističkou potrubíČištění kanalizace čistícím perem nebo čističkou potrubíČištění kanalizace čistícím perem nebo čističkou potrubíČištění kanalizace čistícím perem nebo čističkou potrubí

Elektrikářské práceElektrikářské práceElektrikářské práceElektrikářské práceElektrikářské práceElektrikářské práceElektrikářské práceElektrikářské práceElektrikářské práceElektrikářské práceElektrikářské práce
Instalace drobných elektrických předmětů v bytech a domechInstalace drobných elektrických předmětů v bytech a domechInstalace drobných elektrických předmětů v bytech a domechInstalace drobných elektrických předmětů v bytech a domechInstalace drobných elektrických předmětů v bytech a domechInstalace drobných elektrických předmětů v bytech a domechInstalace drobných elektrických předmětů v bytech a domechInstalace drobných elektrických předmětů v bytech a domechInstalace drobných elektrických předmětů v bytech a domechInstalace drobných elektrických předmětů v bytech a domechInstalace drobných elektrických předmětů v bytech a domechInstalace drobných elektrických předmětů v bytech a domechInstalace drobných elektrických předmětů v bytech a domech

Montáž elektroinstalace i v rodinných domechMontáž elektroinstalace i v rodinných domechMontáž elektroinstalace i v rodinných domechMontáž elektroinstalace i v rodinných domechMontáž elektroinstalace i v rodinných domechMontáž elektroinstalace i v rodinných domechMontáž elektroinstalace i v rodinných domechMontáž elektroinstalace i v rodinných domechMontáž elektroinstalace i v rodinných domechMontáž elektroinstalace i v rodinných domechMontáž elektroinstalace i v rodinných domechMontáž elektroinstalace i v rodinných domech

Ostatní službyOstatní službyOstatní službyOstatní službyOstatní službyOstatní službyOstatní službyOstatní služby
Sečení trávy na větších rovných plochách malotraktorem se sekačkouSečení trávy na větších rovných plochách malotraktorem se sekačkouSečení trávy na větších rovných plochách malotraktorem se sekačkouSečení trávy na větších rovných plochách malotraktorem se sekačkouSečení trávy na větších rovných plochách malotraktorem se sekačkouSečení trávy na větších rovných plochách malotraktorem se sekačkou

Sečení trávy ručně křovinořezem nebo sekačkouSečení trávy ručně křovinořezem nebo sekačkouSečení trávy ručně křovinořezem nebo sekačkouSečení trávy ručně křovinořezem nebo sekačkouSečení trávy ručně křovinořezem nebo sekačkouSečení trávy ručně křovinořezem nebo sekačkou
Řezání asfaltových a betonových plochŘezání asfaltových a betonových plochŘezání asfaltových a betonových plochŘezání asfaltových a betonových plochŘezání asfaltových a betonových ploch

Štěpkování větví a dřevního odpadu do průměru 70 mm na štěpky 30 – 50 mmŠtěpkování větví a dřevního odpadu do průměru 70 mm na štěpky 30 – 50 mmŠtěpkování větví a dřevního odpadu do průměru 70 mm na štěpky 30 – 50 mmŠtěpkování větví a dřevního odpadu do průměru 70 mm na štěpky 30 – 50 mm

Ceny dle ceníku, při větších zakázkách dohodou.Ceny dle ceníku, při větších zakázkách dohodou.

tel.: 571 450 640  |  fax: 571 450 510  |  e-mail: bytovypodnik@karolinka.cz  |  fax: 571 450 510  |  e-mail: bytovypodnik@karolinka.cz571 450 640  |  fax: 571 450 510  |  e-mail: bytovypodnik@karolinka.cz571 450 640
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Vandalové za hranicí nevkusu
Ani v uplynulém období vandalové nezapomně-
li na svůj obvyklý příspěvek do našeho Zpravodaje 
a několika „odvážnými“ kousky se opět veřejnosti 
připomněli.

Tentokrát jim překážela například lavička u chodníku na Vsetín-
ské ulici, kterou převrátili a samozřejmě také poškodili. Dalším 
číslem bylo otrhání všech plakátů z několika informačních pa-
nelů v katastru města a s tím související znečištění okolí těch-

to plakátovacích ploch. Jejich pozornosti následně neušel ani 
ocelový koš, který slouží ke sběru plastových PET lahví. Ten 
za hasičským domem nejen převrátili a vysypali, ale především 
také dostatečně poničili, snad aby údržbáři z bytového podniku 
mohli provést jeho opravu.

Za vrchol vulgarity, nevkusu a neúcty k zemřelým je ovšem 
nutno považovat pomalování nově natřené fasády na smuteční 
obřadní síni místního hřbitova zcela ubohými sprostými malův-
kami. Tady už se musí člověk jen ptát, kam až drzost a hlavně 
ubohost vandalů může dosáhnout.

(redakce)

Převrátit betonovou lavičku 
vyžaduje nemalou sílu - té mají vandalové zjevně dost

Z této plakátovací plochy 
se toho po zásahu vandalů už moc nedozvíte

Toto umělecké dílo z fasády 
smuteční síně asi komentář nepotřebuje

Vysypaný, převrácený 
a poškozený koš na PET láhve v ulici Na Sklepoch

www.pcservices.cz
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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 579MT: 731 923 579MT: 731 923 579MT: 731 923 579MT: 731 923 579MT: 731 923 579MT: 731 923 579MT: 731 923 579MT: 731 923 579MT: 731 923 579MT: 731 923 579                                   www.svetklimatizace.czwww.svetklimatizace.czwww.svetklimatizace.czwww.svetklimatizace.cz

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

Obchodní zastoupení Vraga-import se sídlem ve Vsetínì.Obchodní zastoupení Vraga-import se sídlem ve Vsetínì.Obchodní zastoupení Vraga-import se sídlem ve Vsetínì.Obchodní zastoupení Vraga-import se sídlem ve Vsetínì.Obchodní zastoupení Vraga-import se sídlem ve Vsetínì.Obchodní zastoupení Vraga-import se sídlem ve Vsetínì.Obchodní zastoupení Vraga-import se sídlem ve Vsetínì.Obchodní zastoupení Vraga-import se sídlem ve Vsetínì.

Kterou si vyberete?

Najdìte podstatný rozdíl! 

Prázdné tiskové kazety do 
inkoustových a laserových 
tiskáren vám na naší prodejnì 
vymìníme za renovované  -  na 
poèkání!

V pøípadì, že požadovaný typ 
není skladem, vaši  kazetu 
naplníme v nejkratším možném 
èase .

Po dohodì vám kazetu 
pøivezeme až domù nebo do 
kanceláøe.

Odevzdejte pøi nákupu 
vyplnìný registraèní lístek a  
získáte speciální cenu na vámi 
vybranou tiskárnu nebo  15%  
slevu  na  renovaci.

Vykoupíme nepoškozené 
prázdné originální tiskové 
kazety - od inkoustù i tonerù. 
Cena výkupu  na vyžádání.

Informace o produktech,  
akcích a soutìžích vám rádi 
sdìlíme na  MT: 

      604 208 500WWW.IPKVS.CZ

Jméno ................... Pøíjmení ..................................
Bydlištì .............................................................................
E-mail ........................................... Telefon .......................
Používám tiskárnu (výrobce, model).......................................
Kupuji inkousty nebo tonery   ......   x roènì

IPK - Dùm kultury, Svárov 1055, 75501, Vsetín, tel.: 571417996
vchod do prodejny proti Mìstskému úøadu Vsetín

Prodám zánovní nerezový kávovar 
do domácnosti značky Zelmer, 
typ 13Z012. Výrobek je ještě rok 
v záruční době. Cena dohodou, 
tel. 737 802 139.
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Thajsko 
- lidé a země
Městský úřad Karolinka ve spolupráci s Infor-
mačním centrem Karolinka uspořádal o prázd-
ninách netradiční výstavu fotografi í ing. Kar-
la Paličky pod názvem Thajsko – lidé a země. 
Zajímavé obrazy z této pro nás velmi exotické 
země měli možnost občané a návštěvníci měs-
ta shlédnout v zasedací síni městského úřadu 
a my Vám se svolením autora přinášíme v čer-
nobílém provedení alespoň tři z těchto fotografi í.

Laem Chai ChetStařešina obceWat Pho - ležící buddha

Autor fotografi í Karel Palička 
s rodinou při vernisáži výstavy

Prodám zkolaudovaný prodejní stánek – zařízení na výrobu zmrzliny, ledové tříště a ostatní 
zařízení pro prodej od roku 2010. Cena dohodou, kontakt tel. 571 450 815 (po 19. hod)
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