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Plány města pro rok letošní
I když se jaro blíží mílovými kroky, zima nás
stále nechce opustit. Začátek roku si vždy
spojujeme s přáním lepšího roku, než byl ten
loňský a s nadějí, že se naše starosti spraví,
že se nám bude dařit lépe a lidé budou mít
zase práci. Bohužel se osobně domnívám,
že dopady hospodářské krize budou pokračovat i v letošním roce a utvrzují mě v tom
i renomovaní ekonomové. Některé obory
budou mít stále problémy, jiným však může
podnikání vzkvétat. Doufám, že se právě
našim sklárnám bude pod vedením nového
majitele na trhu dařit, budou mít dost zakázek a projeví se to i na zaměstnanosti v Karolince a okolí. Držme jim všichni palce!
Také v letošním roce město Karolinka pokračuje v přípravách dalších investic. Zatím jsme podali žádost o dotaci
na zateplení základní školy do programu zateplení veřejných budov na Státní fond životního prostředí. V současné době čekáme na výsledky hodnocení naší žádosti. Připravujeme také další investici pro školu, jedná se
o rekonstrukci školní kuchyně, která přestává vyhovovat
současným požadavkům a chceme tak předcházet případnému havarijnímu stavu v budoucnu.

Všichni víme, jak vypadají naše zastávky. V minulosti
jsme se už jednou pokoušeli získat finanční prostředky
z krajského úřadu, ale nebyli jsme úspěšní. Rozhodli
jsme se podat novou žádost. V rámci této žádosti bychom
chtěli 4 zastávky vyměnit a dalších 6 zastávek přidat.
Jednalo by se o skleněné přístřešky po obou stranách
cesty, abychom občanům zpříjemnili čekání na autobus
i za nepříznivého počasí. Mimochodem také se plánuje
výměna vlakové zastávky. V současné době jsou naše
zastávky pouze objektem pro vandalismus a dělají městu
ostudu. Nepodaří-li se získat finanční prostředky z dotace, tak jsme se rozhodli zastávky aspoň vymalovat a vyměnit střechy.
V pátek 12. března proběhlo veřejné projednávání projektu regenerace sídliště Na Horebečví. Po revitalizaci sídlišť Na Oboře a Nábřežní město pokračuje s regenerací
dalšího sídliště Na Horebečví. Bohužel již nelze na tento
projekt získat finanční prostředky z Ministerstva místního
rozvoje, jak se to podařilo v minulosti. Proto se pokoušíme zpracovat projekt na podmínky vypsané krajským
úřadem z regionálního operačního programu. Odhadované náklady na regeneraci toho sídliště jsou 18 milionů korun, ale podmínky umožňují podat projekt do max. výše
14 milionů. Proto budeme muset projekt upravit a doufat,
že se podaří získat tuto dotaci. V opačném případě bychom z finančních důvodů letos tuto akci nemohli zahájit.

Trochu netradiční panoramatický pohled z přehradní hráze na Karolinku, probouzející se do nového jara
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Na posledním jednání sdružení Mikroregionu Valašsko
- Horní Vsacko jsme se rozhodli, že podáme v rámci
sdružení žádost o dotaci na projekt realizace Varovného
a výstražného systému obyvatel formou bezdrátového
rozhlasu. Současný stav místního rozhlasu je ve velmi
špatném stavu a rekonstrukce stojí město nemalé prostředky.

Takovéto zastávky by se mohly v našem městě objevit,
pokud se podaří zajistit příslušnou dotaci

Na základě zákona čís. 107/2006 Sb. o jednostranném
zvyšování nájemného mělo v loňském roce město poslední možnost jednostranně zvýšit nájem. Na zastupitelstvu v loňském roce se tak stalo. V budoucnu se však
nepředpokládá žádné další razantní zvýšení. S tímto
zvýšením by pak musely souhlasit obě strany, tj. jak nájemník, tak vlastník. Z vybraných nájmů se část použije na opravy, vyrovnání ve fondu oprav a největší část
na rekonstrukce. V letošním roce připravujeme projektovou dokumentaci a podání žádostí do dotačního titulu
Ministerstva životního prostředí tzv. Zelená úsporám pro
bytové domy č. p. 63, 652 a 638. Podle zpracované projektové dokumentace a rozpočtu na zateplení a výměny oken se rozhodne, co se v letošním roce zrealizuje.
Samozřejmě chceme postupně zateplit, vyměnit okna

a opravit všechny domy v majetku města a také domy
v majetku společenství vlastníků, ve kterých má město
svůj podíl. V rámci svého podílu se budeme se společenstvími vlastníků na těchto opravách podílet. Bohužel
jsme omezeni rozpočtem a daňovými příjmy, tak s námi
prosím mějte trpělivost. Všechny opravy se nedají udělat
najednou.
Závěrem bych chtěl vzpomenout také projekt Cyklostezky Bečva. Jistě jste si všimli, že se na cyklostezce začalo
pracovat už v loňském roce. Samozřejmě při tak rozsáhlém projektu není všechno růžové, jak by se mohlo zdát.
Na trase cyklostezky dochází ke spoustě technických
problémů v průběhu realizace. Vzhledem k finanční náročnosti na této stavbě jsme nuceni přistupovat k určitým
změnám. Ta podstatná je, že trasa cyklostezky nepovede od Nového Hrozenkova až po ulici Nábřežní ke kotelně po pravém břehu řeky Bečvy, ale přesouvá se na její
levý břeh, tj. od čističky po pekárnu na sídlišti Obora.
K tomuto rozhodnutí nás donutila ekonomická stránka
stavby, kde z projektu cyklostezky odpadlo vybudování
opěrných zdí, které stavbu značně prodražovaly. Dále
k tomu přispěl i souhlas z Povodí Moravy, který dříve tuto
trasu z důvodu vystavění malé vodní elektrárny blokoval.
Na úplný závěr bych chtěl jen podotknout, že ne
všechny předložené projekty se mohou podařit, jelikož vše záleží na úspěšnosti získání dotací a věřte
mi, že to není vůbec lehké. Bohužel město není tak
ekonomicky silné a při rozpočtu 41 milion korun si
nemůžeme v současné ekonomické situaci dovolit
jít bez úvěru do jakýchkoliv větších projektů. Jsme
pořád odkázáni na dotace, které se v dnešní době
úspor velmi složitě získávají.
Přeji Vám příjemné prožití velikonočních svátků a brzké
jaro, které nám jistě přinese trochu optimismu v této nelehké době.
(Ing. Tomáš Hořelica, starosta města)

IC Soláň informuje
Informační centrum Zvonice Soláň nabízí v nejbližším období následující
akce: 4. dubna od 13.00 hodin – Velikonoční odpoledne plné řemesel a hudby, 10. dubna v 16.00
hodin – Vernisáž autorské výstavy Rudi Lorenze
(obrazy, reliéfy, plastiky), 22. května v 16.00 hodin
– Vernisáž výstavy Nadace Masarykova gymnázia Vsetín a 29. května – Hudební večer s dvojicí
Paleček, Janík.
(redakce)
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Penny Market
opět v kurzu
Začátkem letošního roku byla na základě
požadavku developerské společnosti, která
zajišťuje pro dceřinou společnost mezinárodního obchodního řetězce REWE – group,
firmu Penny Market s.r.o. možnost výstavby diskontního supermarketu v Karolince,
zpracována studie umístění této prodejny
v centru města. Autorem konceptu je Ak.
arch. Libor Šosťák, mimochodem jeden ze
spoluautorů projektu karolinského náměstí, které, jak všichni víme, se stalo stavbou
roku Zlínského kraje za rok 2007.
S ohledem na probíhající jednání se v současnosti jeví
pravděpodobné, že uvedený supermarket bude stát
v prostoru tzv. Dělnické louky. Pro upřesnění předkládáme čtenářům situační plánek tohoto prostoru, kde je již
supermarket včetně souvisejícího parkoviště zakreslen.
Kromě samotného umístění však projekt také zohledňuje několik urbanistických hledisek, kterým je například
pěší propojení náměstí vytvořením náznaku nové ulice
- korza se souborem staveb, tvořených Valašským národním divadlem, penzionem Sklář a bývalou Hutí Charlotta.
Situace možného umístění Penny Marketu
v Karolince na Dělnické louce

Po architektonické stránce je nutno ocenit volbu měřítka
především výšky budovy ve vztahu k okolním dominujícím
budovám, tvořícím současný střed města – městský úřad,
zdravotní středisko a již zmíněný soubor občanských
staveb při zachování vnějších charakteristických znaků
staveb Penny Market (barevné řešení bohužel čtenářům
v našem černobílém Zpravodaji ukázat nemůžeme).
Pokud k výstavbě supermarketu v našem městě dojde, je
časový horizont jeho otevření v této chvíli cca jeden rok.
(redakce)

Změny
ve veřejné
dopravě
První dva měsíce roku 2010 uběhly a od první březnové neděle měli
dopravci šanci poprvé v tomto roce
provést změny ve stávajících jízdních řádech. Od 7. března provedl
ČSAD Vsetín, a. s. několik drobných
změn také na linkách, projíždějících
Karolinkou:
Na páteřní lince 940001 došlo v pracovní dny
k opoždění spoje čís. 24 o deset minut. Tento
spoj odjíždí z rozcestí Soláň ve 13.59, z rozcestí Bzové ve 14.02, z Horebečví ve 14.04, od Požárního domu ve 14.07 a z rozcestí Kobylská
ve 14.08. Samozřejmě i na Vsetín dojíždí tento
spoj o 10 minut později, tedy ve 14.45. Změna umožní zaměstnancům skláren využít tento
spoj k cestě z ranní směny směrem na Vsetín.
O sobotách se poloha tohoto spoje nezměnila.
Na lince 940023 (Stanovnice) došlo v souvislosti s výše uvedenou změnou k pozdějšímu
odjezdu spoje č. 9 ze Vsetína. Spoj odjíždí od 8.
března z autobusového nádraží až ve 14.50
hod. (dříve ve 14.40 hod.) a stejně opožděn je
samozřejmě po celé trase do Stanovnice (tam
příjezd v 15.50 hodin).

Pohled do kabiny strojvůdce nové soupravy Regionova,
kterou můžete vídat na trati Vsetín - Velké Karlovice

Další změny v jízdních řádech mohou nastat
od 14. června. Úplně nové jízdní řády pak budou platit od 13. prosince 2010.
(Slavomil Herynk)
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Ohlédnutí za činností hasičů
Mladí hasiči se v době zimní pauzy věnují především přípravě fyzické kondice, a to hlavně
ve školní tělocvičně. Věříme, že nadcházející sezonu započnou s co nejlepšími výsledky.
Výjezdová jednotka sboru plně využívá období s nízkým počtem zásahů k údržbě a opravám techniky, která již
není nejnovější. Z hlediska akceschopnosti bylo nejdůležitějším úkonem zavaření cisterny na podvozku T 815, která
začátkem roku prorezavěla. Odstávky tohoto vozidla bylo využito rovněž k opravě brzdového systému s kompletní
výměnou brzdového obložení. Tatáž oprava byla provedena taky na druhé cisterně na podvozku T 148.
Dále se jednotka věnovala teoretické
a praktické přípravě. V únoru proběhlo
školení strojníků ve Valašském Meziříčí,
a taky cvičení použití dýchací techniky.
Každý člen jednotky, který je určen jako
nositel dýchací techniky, by měl alespoň
jedenkrát za tři měsíce strávit v dýchacím
přístroji minimálně 30 minut, a to pokud
možno v plné zátěži. K tomuto účelu využíváme především prostor v přehradní
hrázi, což nám umožňuje hrázný Václav
Skalka, kterému bychom tímto chtěli poděkovat.
Dále bychom chtěli vyzvat občany, kteří by mohli vlastnit dokumenty nebo
fotografie datované před rokem 1945
a vztahující se k místnímu hasičskému
Jeden z členů hasičského sboru při ořezávání poškozeného stromu
sboru, zda by je neposkytli pro okopírování za účelem tvorby internetových
stránek. Pokud se někdo takový najde,
tak bychom byli rádi, kdyby je donesl do informačního centra na náměstí. Vše vrátíme.
Kontakt: Hasiči, Vlastimil Gášek, Zdeněk Valíček, mobil 603 729 345
nebo informační centrum Karolinka.
(Zdeněk Valíček)

Sběr velkobjemového a nebezpečného odpadu
V souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 2/2001 bude i v letošním roce v Karolince organizován
jarní sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu formou sběrného dvora.
Datum akce:
15. až 18. dubna 2009
Provozní doba:
Čtvrtek
15. 4. 8.00 – 11.00 a 12.00 – 17.00 hodin
Pátek
16. 4. 8.00 – 11.00 a 12.00 – 17.00 hodin
Sobota
17. 4. 8.00 - 12.00 hodin
Neděle
18. 4. 8.00 - 12.00 hodin
Místo likvidace odpadu:
dvůr Městského bytového podniku Karolinka, Kortiše 633
ing. Tomáš Hořelica, v.r.
starosta

Otakar Šigut, v.r.
ředitel MěBP Karolinka
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Využití prostředků
Tříkrálové sbírky
Loňská Tříkrálová sbírka přinesla celkový výtěžek 480 782 Kč, z čehož bylo Charitou svaté
Rodiny Nový Hrozenkov
využito 268 853,60 Kč.
V letech 2007-9
byla provedena
rekonstrukce
VCHD v Halenkově. Finanční
zajištění bylo řešeno dotací MPSV, KÚ
ve Zlíně, granty nadací, dary podnikatelů a soukromých osob. V každém roce
se na financování akce podílela také TS.
Rozpočet rekonstrukce činil devět a půl
milionu korun. Při dokončení byly ještě
doúčtovány vícepráce ve výši 300 tisíc korun, kde jsme 50 000,- Kč uhradili z darů
a 250 000 Kč jsme doplatili z výtěžku TS.
18 000 Kč pak bylo využito na opravu
plotu a zbytek 10 000 Kč byl předán obci
Hodslavice jako dar na likvidaci povodní
v červnu 2009. Tak, jak jsme původně
uvedli do záměru na rok 2009, chtěli jsme
celou částku využít právě na opravu plotu, podařilo se však získat na část plotu
sponzorský dar a část plotu by měla být ještě do konce roku realizována přímo dalším sponzorem zdarma.
Za finanční dary, kterých je v pokladničkách každým rokem více a také za důvěru, kterou nám tímto projevujete,
mnohokrát všem děkujeme.
Naším záměrem pro letošní rok je, že bychom rádi rozšířili půjčovnu kompenzačních pomůcek o další polohovací lůžka, invalidní vozíky, chodítka apod. Přesto, že je již
zapůjčeno na území, kde charita zajišťuje služby přes 40

Ing. Petr Grísa,

soudní znalec a odhadce
ceny a odhady nemovitostí

756 03 Halenkov 454
tel:
602 532 324
e-mail: petr@grisa.cz

www.grisa.cz

polohovacích postelí, podobně vozíků a dalších pomůcek, stále přicházejí lidé žádat o další a my je už nemůžeme uspokojit. Pro příbuzné, kteří se doma starají o nemocné a ležící, jsou tyto pomůcky velkým pomocníkem.
Jednou z našich sociálních služeb je také Osobní asistence pro seniory. V roce 2009 se tato služba rozrostla
o další uživatele, převážně ze vzdálenějších míst v oblasti, kde se dá přijet pouze autem. Abychom mohli zajistit u těchto uživatelů službu, potřebujeme zakoupit starší
auto. Proto bychom chtěli ještě část výtěžku TS vyčlenit na zakoupení auta (přibližně za šedesát tisíc korun).
Všem dárcům předem děkujeme.

Víceúčelový charitní dům v Halenkově

Pro vaši informaci ještě uvádíme výtěžek letošní Tříkrálové sbírky: Hovězí 68 307 Kč, Huslenky 49 794 Kč,
Zděchov 23 815 Kč, Halenkov 70 465 Kč, Nový Hrozenkov 102 197 Kč, Karolinka 63 470 Kč a Velké Karlovice
108 241 Kč, což znamená celkem 486 289 Kč.
Mile nás překvapilo, že i přes nepříznivou finanční situaci se ukázala Vaše štědrost. Mnohokrát děkujeme.
(Charita Sv. rodiny Nový Hrozenkov)

Zájezd na Hostýn
10. června pořádá Charita svaté Rodiny Nový Hrozenkov

poutní zájezd na Svatý Hostýn. Bližší informace od května
na telefonech 571 410 087, 571 451 548.
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ZUŠka
připravuje
Základní umělecká škola Karolinka připravuje pro poslední čtvrtletí
tohoto školního roku celou řadu
akcí a vystoupení. Nejdříve bych
Vás chtěla pozvat na koncert mladých umělců, a to v sobotu 20.
března od 17 hodin, kdy v sále
školy přivítáme posluchače brněnské konzervatoře, houslistu
Jana Macečka, bývalého žáka
naší školy a violoncellistku Elišku Kotrbovou. Jejich korepetitory budou manželé Pančochovi.

soutěžit v krajském kole, a to 15. dubna ve Zlíně. V tomto
měsíci připravujeme také výchovné koncerty pro mateřské školky.
V pátek 30. dubna odpoledne se v ZUŠ Karolinka uskuteční již tradiční pěvecká soutěž Karolinka hledá Superstar. V čele odborné poroty usedne jako předseda Michal
Hudček, finalista televizní pěvecké soutěže Česko hledá Superstar.

Skupina Kam
dem při vyst
oupení
v soutěži tane
čních orches
trů v sále ZU
Š Kar

Další akcí bude jarní koncert žáků, a to v pátek
26. března v 17.00 hod. také v sále základní umělecké
školy.
V měsíci dubnu upozorňuji na koncert posluchačů kroměřížské konzervatoře, který se uskuteční v neděli 11.
dubna odpoledne. Přivítáme absolventy dechového
a klavírního oddělení. Bližší informace budou uvedeny
na plakátech.

olinka

A na co se můžeme těšit
v měsících květnu a červnu? Bude to druhý ročník
Karolinského sborového zpívání, koncert rodin, vernisáž výtvarného oboru, koncerty nejmladších žáků školy
a žáků I. cyklu, vernisáž absolventů výtvarného oboru,
koncert bývalých
žáků školy, vystoupení obou oddělení literárně dramatického
oboru, absolventský
koncert, vystoupení
tanečního oboru,
společný koncert
se ZUŠ Bystřice
pod
Hostýnem,
koncert
kapel
a pohádkový les.

Pokud si z naší
bohaté nabídky
vyberete a bulince
estrů v Karo
h
rc
dete mít chuť
o
h
íc
tanečn
zzových a
ja
že
strávit
pěkné
tě
u
so
rodní
ím kole ná
ln
o
šk
chvíle
s
hudbou,
ři
p
Poškoláci
divadlem, tancem či výtvarným uměním, jste srdečně vítáni.
Dětský pěvecký sbor se
zúčastní v sobotu 17. dubna soutěže Chrám
i tvrz ve Vsetíně a soutěžit vyjedou také dvě kapely naší
školy. V Uherském Ostrohu se zúčastní krajské soutěže
taneční kapely Poškoláci a Kamdem pod vedením učitelů Kopeckého a Jochce. Také žáci literárně dramatického oddělení pod vedením učitele Karla Štefla budou

(Martina Havlová. ředitelka ZUŠ Karolinka)

6
KZ2010-01.indd 6

25.3.2010 7:32:12

Pro velký zájem o ﬁnanční produkty Českomoravské stavební spořitelny, a.s.

hledáme ve spolupráci s Českou poštou

spolupracovníka na pozici
FINANČNÍHO PORADCE ČMSS
pro okres Vsetín

Náplň práce:

- péče o stávající klienty
- prezentace a prodej ﬁnančních produktů
- rozšíření obchodních vztahů s klienty
a poradenství
- zajištění spolupráce s Českou poštou

Nabízíme:
-

tvůrčí práci a seberealizaci
bezplatné vstupní zaškolení
odborné vzdělávání
perspektivu profesního růstu
silné zázemí úspěšné společnosti
motivující ﬁnanční ohodnocení

Požadujeme:
-

SŠ vzdělání
komunikační schopnosti
zájem o obchod a ﬁnance
samostatnost a časovou ﬂexibilitu
základní znalost práce na PC
ŘP skupiny „B“

Žádost spolu se strukturovaným životopisem zasílejte na níže uvedenou adresu.
Vladislava Volfová

obchodní ředitelka ČMSS
Nerudova 2201, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: 602 205 370, 603 868 597
e-mail: petra.dobesova@cmss-oz.cz

Koncert
mladých
umělců
V sobotu 20. března v 17 hod. se v Základní
umělecké škole v Karolince uskutečnil koncert mladých umělců.
Náročnými skladbami nás potěšili houslista Jan Maceček, bývalý žák naší základní umělecké školy, dnes
student 4. ročníku brněnské konzervatoře a Eliška Kotrbová, která studuje hru na violoncello rovněž čtvrtým
rokem na konzervatoři v Brně. Oba mladí umělci patří ve
své věkové kategorii a ve svých oborech ke špičkovým
interpretům. Poděkování patří také jejich korepetitorům
prof. Radimu a Libuši Pančochovým. Zaplněný sál byl

Na snímku zleva prof Libuše Pančochová,
Eliška Kotrbová, Jan Maceček a prof Radim Pančocha

svědkem nádherného hudebního zážitku a po zásluze
ocenil interprety bouřlivým potleskem.
(Martina Havlová, ředitelka ZUŠ Karolinka)
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Škola zima nezima

aneb Zimní spánek se školy netýká
Když se kalendář přehoupne do nového
roku, začne se školní rok zrychlovat. Ani
se nenadějete a je tu pololetní vysvědčení, výstupní hodnocení vycházejících žáků,
jarní prázdniny, zápis do první třídy, podávání přihlášek na střední školy či přijímací
zkoušky.
Jenže nejen těmito oficialitami je živ školou povinný člověk. A tak se část žáků osmých a devátých tříd ještě
v lednu zúčastnila školního kola Olympiády z českého
jazyka (do okresního kola se kvalifikovala Romana Horváthová), sportovně disponované

Chlapecká rado

st po zisku třetíh

o místa v Orion

florbal cupu

chlapce přilákal Orion Florbal Cup (v okresní konkurenci tentokrát výkony
našich stačily na 3. místo), zájemci o lyžování ze 7. - 9.
tříd vyrazili po jarních prázdninách na karolinskou sjezdovku.
To už (alespoň
pro
začátek)
nebyla soutěž,
ale regulérní lyžařský
výcvik.
Tým instruktorů
Skiareálu Karolinka ukazoval směr
méně
zdatným
a korigoval přehnané sebevědomí
těm
zkušenějším
lyžařům a snowboardistům. Nad všemi

bděly ostražité
oči pedagogického dohledu.
Alena Holubcová a Ladislava
Solanská
si
místo pravítek
a kružítka či
c h e m i cké h o
nádobí na pokusy pro tento týden přiNaši snow
boarďáci
pravily lyže.
na svahu
karolinsk
ého Skiare
Soutěžní
álu
klání přišlo na závěr
- závěrečným slalomem prokličkovali nejrychleji Diana Vítková z dívek a Martin Píšek z chlapců,
mezi začátečníky Veronika Marančáková a David Lexa,
na snowboardovém prkně sjeli nejrychleji Natálie Šuláková a Lukáš Bolf.
V pondělí 8. února zasedli do školních lavic učitelé
školy. Lektorka Monika Horká z olomouckého Sharp
Centra jim předvedla základy ovládání interaktivní tabule ActivBoard. Během prázdnin totiž pracovníci školy
a specializovaných firem zprovoznili novou
multimediální učebnu. Pozitivní je
nejen využívání dotykové tabule,
ale i přístup na internet, který umožňuje vyučovací hodiny zatraktivnit
aktuálními názornými ukázkami. Ještě v témž týdnu si jako první vyzkoušeli výuku s touto tabulí žáci sedmých
a osmých tříd.

O den později přišly
děti k zápisu do 1. tříd.
V září nastoupí do školy dalších 16 chlapců
a 4 děvčata. Jaká je
d
u do 1.tří
reakce
nejmenších
ý při zápis
ll
o
H
š
á
Tom
na rozhodnutí o přijetí,
předvedla v ředitelně
malá Eliška Řepková: „Hurá!“

viku

kého výc

ku vidíte

Na sním

účastník

o lyžařs
y letošníh

Školní kolo recitační soutěže oživila
moderující Alena Ondrušová, když
učila zúčastněné přednášet jazykolamy. Na nich si soutěžící ověřovali
schopnost pečlivě a zřetelně vyslovovat obtížné skupiny hlásek.
Vlastní soutěž sice tentokrát žádný
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áma s
Tajemná d

maskou a

baletka

mimořádný talent neodhalila, ale těšila se zasloužené pozornosti fanoušků
recitátorů z řad spolužáků
i rodičů.
Florbalisté toužili po dalších vítězstvích ve 3. kole
okresní ligy starších
žáků. Tentokrát se museli sklonit hned dvakrát, a to před uměním
soupeřů z Hošťálkové

Momentk
a z oceně
ní
při Velké
m dětské nejlepších masek
m karnev
alu

a vsetínského Sychrova. Trenéru Petru Šrámkovi nejvíce chyběl
největší deváťák, zraněný Honza Pavelka, přezdívaný Koller
a vzbuzující respekt soupeřů
už jen svou vysokou postavou.
Je to však i velice dobrý a pro
družstvo platný hráč.
dní školy

řídy zákla

1.t
ápisu do

Mladší děti (4. a 5. třída) si to
rozdaly v naší tělocvičně se soupeři z okolních škol ve vybíjené. Úspěšně. Družstvo
Karolinky postoupilo do okresního kola. Téhož dne, 24.
února, psali žáci 6. a 7. třídy matematickou Pythagoriádu. Úspěšnými řešiteli se stali Markéta Skalková a Tomáš Jochec.

Při vystoupení
skupiny Pernšt
ejn si žáci vyzk
jak se pěší ozbr
oušeli,
ojenci mohli br
ánit útoku jízdy

Naučný program
o renesančním vojenství zhlédli žáci od 4. po 9.
třídu v sále ZUŠ. Šermíři ze skupiny
Pernštejn překvapili nejen
vtipným výkladem a ukázkami boje s bodnými a sečnými
zbraněmi, ale také sestavením vojenské jednotky z přihlížejících diváků. Ti si na pódiu vyzkoušeli, jak se pěší
ozbrojenci mohli bránit útoku
jízdy. Mladší děti zaujala pohádka Nápad myšky Terezky, hraná
ve Valašském národním divadle.
Škoda jen, že spoustu drahocenného času vynakládáme na řešení negativních projevů žáků. Jsou
to kromě opakovaného záškoláctví, vzájemné intolerance a ničení
majetku bohužel i krádeže na veřejnosti. Těm, kteří se chtějí ve škole co nejvíce naučit, to neprospívá.
Vyučujícím to často bere množství sil, jež
by rádi věnovali těm, kteří o jejich práci stojí.

Škola, jak jste si přečetli, má co žákům nabídnout. Pokud chcete znát podrobnosti, hledejte je
i na www.zskarolinka.cz. Školní webové stránky
děláme pro vás!
(Mgr. Petr Šrámek,
ředitel ZŠ Karolinka)

Dlouhodobá příprava na Velký dětský karneval vyvrcholila
27. února v sále Valašského národního divadla. Výroba
plakátů, shánění sponzorů a výzdoba sálu měly lví podíl
na tom, že program připravený Alcedem Vsetín a bohatá
tombola všechny příchozí jako obvykle nezklamaly.
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Ranč na Paluchu
se připravuje na
novou sezonu
Přestože většina kolbišť po jarním tání ještě neoschla, westernová sezona již klepe
na dveře. Ranč na Paluchu, který reprezentuje strakatý hřebec amerického plemene Paint Horse Gentle Dun It King v sedle
s Jiřím Orságem, se i letos pokusí navázat
na své předchozí výborné výsledky.

Gentle Dun It King s Jiřím Orságem
na poháru Parameta v Koryčanech

Již první dvoukolové závody v loňském roce, které se
pod názvem Parameta pohár konaly v Hipocentru Koryčany, dávaly tušit, že karolinskou dvojici čeká zajímavá
a úspěšná sezona. Ve své nejsilnější disciplíně Trail (kůň
s jezdem překonávají trasu tvořenou kavaletami ve všech
chodech) získali hřebec s Jiřím Orságem 2. místo, čímž
se kvalifikovali na Mistrovství České republiky. Skutečnou lahůdkou byl také tzv. Supertrail, ve kterém nenašli
přemožitele. „Absolvovali jsme zde překážky, které se
běžně na závodech nevyskytují, a proto se také nijak netrénují. Museli jsme např. ustupovat nad dvou-

setlitrovým barelem nebo klusem překonat můstek,
který ústil do vodního příkopu. Této disciplíny se
mohou zúčastnit jen absolutně psychicky vyrovnaní
koně, kteří svým jezdcům stoprocentně věří,“ prozradil Jirka Orság.
Vrcholným podnikem sezóny bylo MČR, kam se sjela
naše westernová špička, aby zde bojovala o prestižní
mistrovské tituly. V prvním kole Gentle Dun It King zaváhal na poslední cvalové kavaletě, což pro něj znamenalo tříbodovou srážku od obou rozhodčích a odsunutí
na průběžné čtvrté místo. I přes značnou bodovou ztrátu
se Jirka s hřebcem pokusili zaútočit na pohárové místo.
Nakonec z toho byla nejlepší finálová jízda, ale součet
bodů stačil bohužel pouze na třetí příčku a titul druhý
vicemistr České republiky.
Další prestižní akcí, na které nemohla dvojice z Karolinky
chybět, byla show pro koně amerického plemene Paint,
kde se posuzuje exteriér, výkonnost a předpoklady pro
chov. Ve slovenských Motešicích si dali dostaveníčko
nejúspěšnější barevní koně z Čech i Slovenska. Ve velké
konkurenci vybojoval Gentle Dun It King pod Orságovým
vedením celkem čtyři poháry. „Za největší úspěch ale
považujeme vyhlášení našeho koně druhým nejlepším hřebcem na Slovensku. V české Paint show, kde
jsme získali celkem pět pohárů, jsme rovněž obhájili
pozici druhého nejlepšího hřebce, a tím získali i titul
Reserve Champion Stallion regular amateur,“ říká
předák Ranče na Paluchu Renata Křenková.
I díky těmto výsledkům byl mezi chovateli velký zájem
o služby Gentle Dun It Kinga, který svým potomkům
předává nejen charakter, ale i atraktivní vícebarevné
zbarvení. Brzy ho doplní další posila, která byla na Ranč
na Paluchu importována až z Dánska. Je jí mladý plemenný hřebec Gamblers MR Zip, který pochází z nejúspěšnějšího dánského ranče, jehož majitelka byla vyhlášena nejlepší amatérskou jezdkyní v Evropě. „Zip má
po svých rodičích předpoklady uspět nejen u nás,
ale i na evropských kolbištích. Snad bude letošní sezona co do jezdectví i chovu alespoň tak dobrá, jako
ta loňská,“ doufá Renata Křenková.
(Jiří Orság)

Redakce Karolinského zpravodaje
přeje všem svým čtenářům
příjemné prožití nastávajících
svátků Velikonočních.

Zároveň upozorňujeme naše dopisovatele a všechny, kteří by chtěli jakýmkoliv způsobem přispět
do našeho čtvrtletníku, že uzávěrka příštího čísla bude 18. června 2010.
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Ocenění

Jitce Trlicové

Při příležitosti významného životního jubilea
udělila Česká asociace sport pro všechny
Medaili Dr. Miroslava Tyrše karolinské rodačce Jitce Trlicové za dlouholetou obětavou
činnost pro rozvoj sportu pro všechny.
Sport pro všechny nabízí všem zájemcům pestrý výběr
účinných pohybových aktivit, jako je všeobecná gymnastika, rekreační sporty, aerobik, rytmická gymnastika,
jóga, zdravotní tělesná výchova, cvičení a pobyt v přírodě, taneční sport, cvičení dětí a mnoho jiných. A právě
cvičení s dětmi a vycházky s nimi bylo to, co Jitku Trlicovou celý život bavilo. Nikdy také nezapomene na svoji babičku Marii Neherovou, náčelnici Sokola, od které
mohla čerpat její dlouholeté cvičitelské zkušenosti. Již
ve svých osmnácti letech se pak stala cvičitelkou II. třídy
a například celých patnáct let byla okresní vedoucí starších žákyň.
Redakce Zpravodaje se přidává ke známým a přátelům Jitky Trlicové s upřímnou gratulací.

Jitka Trlicová s medailí Dr. Miroslava Tyrše
(redakce)

Informace krajské veterinární správy
Chovatelé skotu, ovcí a koz starších tří měsíců mají za povinnost zabezpečit provedení očkování
všech těchto zvířat proti katarální horečce ovcí (bluetongue). Tato povinnost je uložena chovatelům
mimořádnými veterinárními opatřeními, která byla nařízena Státní veterinární správou České republiky v Praze dne 4. března 2010 pod č.j. 2010/875/SVS. Chovatelé musí kontaktovat soukromého veterinárního lékaře, který u nich toto očkování provede nejpozději do
30. dubna 2010. Očkování nově narozených zvířat, která po 30. dubnu
dosáhnou stáří tří měsíců, musí být provedeno vždy nejpozději do
tří měsíců, které uplynuly od předcházejícího očkování.
Chovatelé hospodářských zvířat (zejména krav a jalovic starších 24 měsíců, plemenných býků, kozlů, hřebců a klisen) mají
opět v roce 2010 za povinnost, aby zabezpečili provedení
povinných zdravotních zkoušek u svých zvířat. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a rozsah zdravotních zkoušek je každoročně konkretizován ve Věstníku Ministerstva zemědělství. Chovatelé, kteří
nesplní tyto povinnosti, se vystavují nebezpečí uložení finančního postihu podle veterinárního zákona.
(Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj)
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Valašsko – Horní Vsacko
má HIT sezony na Moravě
Milovníci cykloturistiky mohou v letošní sezoně využít
novinku, která zatím na Východní Moravě nemá obdobu. Projekt Valašská Bike
tour, který pro letošní sezonu
připravilo sdružení Valašsko
– Horní Vsacko, nabídne několikadenní putování členitým Valašskem na horském
kole s průvodcem. Zajištěno
je nocování, polopenze, zapůjčení kola i veškerý související servis.
Autoři se netají tím, že se inspirovali
v Rakousku, kde dlouhá léta úspěšně funguje projekt Alpen Tour. „Náš
program je zacílený na MTB cyklisty,
kteří jsou spíše zkušenějšími bikery,
rádi jezdí v hravých a technických
pasážích, mají rádi přírodu a nebojí
se výzvy. Díky systému výběru tras
je ale program natolik adaptabilní,
že jej máme připraven i pro úplná
bikerská mimina – myšleno pro začátečníky nejen dětského, ale všeho
věku. V podstatě jde o mix extrém-

ní zátěže, pohody, adrenalinu, ale
i relaxace po jízdě. Lze samozřejmě jezdit Valašskem bez průvodce,
ale výhodou jízdy s ním je, že se
cyklisté podívají i na trasy neznačené v mapách a na místa, která
je obtížné najít. Trasy jsme schopni
operativně upravit a ušít program
na míru,“ uvedl autor programu Roman Kalabus ze sdružení Valašsko
– Horní Vsacko.
Program Valašská Bike Tour bude
možno využít prakticky od okamžiku, kdy v Beskydech roztaje sníh
– tedy prakticky od přelomu března a dubna až do podzimu. Zájemci mají na výběr pobytové varianty
v délce čtyř až sedmi dnů. Součástí
je i zajištěné nocování v pěti vytipovaných horských hotelích, které
nabízejí kvalitní ubytování a dobrou krajovou kuchyni i zázemí pro
úschovu a servis kol. Zatímco turisté pošlapou na kole krajinou, organizátoři jejich věci převezou na místo
dalšího noclehu. „To vše ještě doplňuje možnost nechat se na Valašsko dopravit - z vlakového či autobusového nádraží, případně i z letiště
Mošnov,“ doplnil Roman Kalabus.

Další informace najdete na internetových stránkách www.trails.cz
a www.valassko-hornivsacko.cz.
Projekt cykloturistických výletů
s průvodcem, který v různých obměnách funguje zatím jen v některých
částech České republiky, dosud
na Východní Moravě chyběl. „Valašská Bike Tour je výborně promyšlený turistický produkt, který dokáže
návštěvníkům nejrůznějšího věku
a zaměření nabídnout kompletní službu za velmi příznivou cenu.
Z pohledu rozvoje turistického ruchu
v regionu je cenné, že turisté díky
tomu přijedou na více dnů a využijí
zde místní hotely, hospůdky i různé
další doprovodné služby,“ uvedla
ředitelka Centrály cestovního ruchu
Východní Moravy Dana
Daňová.
Valašská Bike Tour už
také byla v lednu vyhlášena v kategorii veřejný
sektor vítězem prvního
ročníku soutěže HIT sezony, kterou vyhlásila
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy.
Vedle ní byly oceněn ještě produkt Seniorské léto
v Luhačovicích. Zvláštní
cenu získal produkt Luhačovice – Janáčkův
zdroj inspirace.
(Roman Kalabus,
projektový manažer
sdružení VHV)
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Karolinka centrem
Valašské cykloturistiky
Naše město se pomalu stává turistickou destinací oblasti Valašska – Horního Vsacka.
Není žádným tajemstvím, že modernizace
lyžařského areálu v Karolince byla významným počinem z hlediska zviditelnění města
jako destinace volnočasových aktivit. Nejen
město samotné si je této skutečnosti vědomo. Určitě zdejší provozovatelé areálu přidělali vrásky na čele majitelům lyžařských
areálů v okolních obcích.
Zima je ovšem jedna věc, ale před námi je již jaro. Lyžařský areál a budovaná cyklostezka je ukázkovým příkladem synergií, které mohou vyvolat smysluplné investice
do infrastruktury cestovního ruchu. V lyžařském areálu
by mělo vzniknout nové regionální centrální cyklistické
a cykloturistické centrum. Jeho název by měl být Bike
centrum Valašsko a jeho jedinečnost spočívá v tom, že
by mělo být jediné svého druhu na Valašsku.
Jedná se o projekt, který řeší systémově cykloturistiku
na Valašsku. V Bike centru si budete moci půjčit či objednat kola pro celou rodinu nebo třeba jen pro sebe,
zakoupit si budete moci některý z již zpracovaných cykloturistických balíčků, objednat si průvodce, který Vás
zavede na neznačené trasy nebo třeba jen tak posedět
a mrknout se na některý s filmů se sportovní tématikou.
Realizátorem projektu by měly být neziskové organizace ze Vsetína a Rožnova pod Radhoštěm. Zájem těchto
subjektů, které nejsou z Karolinky, jednoznačně ukazuje,

Údolím Stanovnického potoka až do Karolinky

že aktivity v našem městě jsou sledovány a vyhodnoceny jako úspěšné. Bylo by velmi dobré, kdyby i místní lidé
začali přemýšlet, zda nemají možnost nějakým způsobem ovlivnit nabídku pro turisty a sami tak začít alespoň
částečně podnikat v cestovním ruchu.
(Roman Kalabus, projektový manažer VHV)
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Republikové závody v Karolince
Agilní lyžařský klub Ski Soláň Rožnov byl
počátkem února pořadatelem republikového klasifikačního závodu žactva ve slalomu
a obřím slalomu. Dvoudenní závody proběhly ve Skiareálu Karolinka.
Závodů, které se jely jako součást Českého poháru
v alpském lyžování, se zúčastnilo na sto padesát mladších a starších žáků a žákyň ze všech konců republiky.
Po oba dny závodům přihlíželo mnoho diváků, kteří byli
určitě spokojeni s výkony, které jim závodníci předváděli.
Každý den po skončení závodů pak proběhlo slavnostní
vyhlášení výsledků a předání věcných cen.
Starosta města gratuluje vítězům obřího slalomu mladších žáků

Je jen dobře, že místní lyžařský areál je v současnosti na tak vysoké úrovni, že je zde možno pořádat
závody republikové kategorie. Tato skutečnost jistě přispívá ke zvýšení prestiže našeho města v rámci celé
republiky.
(redakce)

Zprávy
šachového
oddílu
V regionálním přeboru je
A družstvo po odehrání
devíti kol na šestém místě.
V regionální soutěži, kde je
odehráno osm kol, drží B
družstvo velmi pěkné druhé
místo a C družstvo pak místo páté. Za dosavadní dobré
výkony všechna družstva
zaslouží pochvalu.
13. ledna byl turnajem v Karolince ukončen třetí ročník Grand Prix
čtyřčlenných družstev. V kategorii
A (družstva 1. až 5. tříd) obsadila Karolinka páté místo ze sedmi
účastníků. Tento výsledek lze považovat za úspěch mladých hráčů,
protože ti hráli takovou soutěž poprvé. V kategorii B (družstva 6. až 9.
tříd) obsadila Karolinka páté místo
mezi dvanácti startujícími družstvy.

Mladí karolinští šachisté,
účastníci soutěže Grand Prix jednotlivců,
s trenérem Vladislavem Bambuškem
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Zde zůstali již zkušení hráči za očekáváním, neboť v jejich možnostech bylo dosáhnout na druhé
místo.
V letošním školním roce byl také rozehrán již třetí
ročník Grand Prix jednotlivců. Tato série se skládá
z pěti turnajů, když do celkového pořadí se počítají výsledky nejlepších čtyř turnajů. Zatím byly
odehrány tři turnaje. V kategorii H-10 reprezentují Karolinku Tomáš Zapalač, prozatím na místě
sedmém, Marek Holiš na šestnáctém a Dominik
Bártek na jedenadvacátém z celkového počtu čtyřiačtyřiceti hráčů.
V kategorii H-12 hrají Vojtěch Dalecký (průběžně sedmnácté místo), Aleš Hollý (jedenadvacáté
místo a Jiří Zvěřina (současně třicátý sedmý, ale
zúčastnil se pouze jednoho turnaje). Celkově startuje třiačtyřicet hráčů.
V kategorii H-16 je průběžně Jakub Pekař sedmý,
když odehrál dva turnaje, Štěpán Morávek devátý
(rovněž dva turnaje), Jan Pavelka sedmnáctý (jeden turnaj), David Dorotík devětadvacátý (jeden
turnaj) a Jan Gehr třicátý (jeden turnaj). Celkem
hraje čtyřiatřicet hráčů.

Valašské

národní divadlo

uvádí
Duben (neděle 11.
v 17:00 a pondělí 12.
v 19.30) Leonard Gershe – MOTÝLI. Milovat, nebo být volný jako motýl? Love story plná humoru a nečekaných poznání. Jméno Leonarda Gershe není v Čechách
příliš známé. Neprávem. Byl to velmi úspěšný
autor a hrál se mnohokrát i u nás. Jeho Motýli se
objevili na repertoáru několika českých divadel
a později i soukromých hereckých společností.
Příběh mladého slepého chlapce, který si přeje,
aby se k němu lidé chovali normálně. Hrají: V. Kotek, K. Jandová/J. Stryková, V. Zawadská, R. Trsťan, režie Alexej Pyško. www.ap-prosper.cz.
Duben (neděle 25. v 15.30 a 19.30) Antonín Procházka: Fatální bratři. Komedie o tom, co se může
stát s člověkem, když bere prognózy hvězd vážně.
Je to hra o štěstí, které je velice relativním pojmem.
Ze dvou bratrů je Olda dítětem štěstěny, bohatý,
úspěšný a hýčkaný umělec obletovaný ctitelkami.
Horoskop mu předpovídá rychlý vzestup, ale brzkou
smrt. Naproti tomu druhý bratr Lološ je naprostý outsider. Právě přišel o místo pojišťováka a v životě se
mu nic nedaří. Podle hvězd má úspěšný bratr zanedlouho zemřít, zatímco smolař bude mít život dlouhý. To způsobí, že si náhle nešťastník Lološ začne
svých neúspěchů „nepochopitelně“ vážit a zuřivě se
brání štěstí. Láska jedné slečny může ale všechno
změnit. Hrají: J. Carda/V. Limr, A. Procházka, S. Postlerová/J. Malá, O. Vlach, L. Zahradnická/J. Pidrmanová, V. Dubnička, E. Janoušková/J. Zenáhliková, J.
Pidrmanová/ L. Zahradnická, režie Antonín Procházka. www.harlekyn.cz.

Gratulace Eduardu Šustkovi k životnímu jubileu

Dne 26. února oslavil své osmdesátiny náš
nejstarší šachista Eduard Šustek. I přes svůj
vysoký věk stále podává velmi dobré výkony. Tímto mu přejí všichni šachisté pevné zdraví
a hodně úspěchů nad šachovnici.
(Vladislav Bambušek)

Květen (sobota 8. v 19:30 a neděle 9. v 17:00)
Koncert francouzských šansonů, zpívá Chantal
Poullain, hraje orchestr Divadla šansonu pod
vedením Šárky Králové, jako host vystoupí Jiří
Vondrák.
Kontakty: e-mail: divadlo.karolinka@centrum.cz,
tel.: +420 604 729 914, ICQ: 243-218-039, skype:
marie.chovaneckova, www.vanadi.net.
(Marie Chovanečková)
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Vzpomínka na letošní zimu - pohled od Raťkova na karolinskou sjezdovku
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