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Léto a prázdniny jsou tady
Vážení a milí spoluobčané, i když tomu počasí v posledních dnech neodpovídá, tak
nám podle kalendáře začíná léto a kvapem
se blíží prázdniny. Doufejme, že se počasí umoudří a popřeje nám také trochu sluníčka. Jelikož máme v běhu řadu akcí, tak
jsme nuceni nepolevit ani v období prázdnin a i zde nám slunečné počasí pomůže vše
zvládnout včas.
Začátkem prázdnin začínáme rekonstruovat kuchyň
v naší škole, která si po 28 letech provozu rekonstrukci zaslouží. Nevyhovující vybavení stávající kuchyně si vyžaduje obnovit elektroinstalaci, podlahu včetně odtokových
kanálů a vyměnit některá zastaralá zařízení za moder-

nější. Celkové náklady na tuto
nezbytnou rekonstrukci se pohybují okolo tří milionů korun.
Další etapou rekonstrukce školy bude venkovní zateplení celé
budovy a výměna oken, na kterou se nám podařilo získat dotaci z Operačního programu
Životního prostředí, výzva č. 16
OPŽP prostřednictvím Státního
fondu životního prostředí. O dalších podrobnostech a postupu prací Vás budeme dále informovat.
Co se týče dalších předložených projektů na rekonstrukci zastávek a revitalizaci sídliště Na Horebečví, stále čekáme na rozhodnutí Regionální rady Zlínského kraje.

Pohled na budovy základní školy, které brzy změní svůj vzhled díky získané dotaci
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v letním období. V letošním roce pracovalo a pracuje pro město Karolinka na těchto
místech 24 občanů.

Nové dětské hřiště v sídlišti Na Horebečví
podle zpracované architektonické studie

Jak jste si jistě všimli, práce na cyklostezce okolo
Bečvy zdárně pokračuji i přes letošní nepřízeň počasí, která poškodila a prodloužila stavbu mostu
u prameniště. Na trase cyklostezky dochází v průběhu realizace ke spoustě technických problémů.
Znovu připomínám, že podstatná je změna trasy
cyklostezky, která nepovede podle původního plánu
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
Na Oboře. K tomuto rozhodnutí nás donutila ekonomická stránka stavby, kde z projektu cyklostezky odpadlo vybudování opěrných zdí, které stavbu značné
prodražovaly.
Jsme rádi, že se nám podařilo ve spolupráci s Úřadem
práce ve Vsetíně prodloužit a vytvořit nová pracovní
místa na veřejně prospěšné práce pro naše občany

Dne 9. května 2010 jsme se již tradičně setkali s našimi slovenskými přáteli z družební
obce Papradno a dalšími zástupci českých
a slovenských měst a obcí pod hřebenem
Javorníku u Tří křížů k uctění památky obětí 2. světové války. Tuto akci podpořil svou
účastí Ministr obrany Slovenské republiky.
Pro děti z Karolinky a okolních obcí jsme
připravili ve spolupráci s Policií České republiky a Základní školou v Karolince dětský den s názvem Policie v akci, který se
uskutečnil 17. června. Podrobnosti a fotoreportáž najdete v samostatném článku dnešního Zpravodaje.

Čas dovolených nám dovoluje zpomalit každodenní tempo a já Vám přeji, abyste si užili
zasloužený odpočinek se svými blízkými, věnovali
se činnostem, na které není v běžném životě čas,
a obohatili své vzpomínky o další mimořádné zážitky. Věřím, že se společně budeme také potkávat
na řadě akcí, které jsme pro Vás v Karolince v období prázdnin připravili. Rád bych Vás všechny pozval
zejména na tradiční soutěž O najpevnějšího hasiča
zpod hřebeňa Javorníka, Karolinskou pouť a hasičskou soutěž, již tradiční Beskyd rallye nebo Sklářský
jarmark, na kterém vystoupí mimo jiné také známý
Ander z Košic.
Přeji Vám, a hlavně dětem, krásné prázdniny a příjemnou dovolenou.
(ing. Tomáš Hořelica, starosta města)

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
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Kolaudace v Domově
Začátkem června proběhla v Domově pro seniory ve Bzovém kolaudace nového pavilonu, který
nahradil dva domky typu Okal, jež
byly postaveny v sedmdesátých
letech minulého století a již nevyhovovaly požadavkům, kladeným
na tato zařízení v dnešní době.
Pod názvem Domov pro seniory Karolinka – zlepšení kvality bydlení pro seniory se
zvýšenou ošetřovatelskou péčí byl v období
červenec 2009 až červen 2010 vybudován
nový objekt se 24 lůžky, pracovnou pro ergoterapii, místností pro rehabilitaci, skladovými a provozními prostorami.
Nový pavilon Domova pro seniory ve Bzovém

Celý projekt byl spolufinancován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava a s finanční podporou Zlínského kraje. Generální dodavatel stavby Manag a.s. Zlín se svého
úkolu zhostil velmi dobře a dílo předal investorovi v termínu a odpovídající kvalitě. Celkové investiční náklady dosáhly
výše přes 38 milionů korun.
Realizací akce došlo k výraznému zkvalitnění ubytování pro klienty,
nový objekt zajišťuje ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, splňujícím požadavky pro tělesně postižené osoby. Byl vybudován lůžkový výtah a také napojení na stávající
budovu je bezbariérové, čímž je umožněn pohyb klientů s omezenou schopností po celém objektu. V letním období mohou také využívat venkovní terasu.
Vedení Domova pro seniory věří, že obyvatelé zařízení budou v nových prostorách spokojeni a budou se zde cítit tak říkajíc jako doma.
(redakce)

Pohled do jednoho z pokojů nového pavilonu

IC Soláň informuje

Informační centru Na Soláni připravuje na nejbližší období následující akce: v červenci se uskuteční Malířská škola
a Dřevorubecký den, v srpnu Sochařské sympozium, pořad Hafery na Soláni (mlsání, soutěže a zábava s haferami a pěveckým sborem Hafery z Nového Hrozenkova) a V. Valašský salon
(výstava výtvarníků z Valašska a okolí). Ve dnech 3. až 5. září
proběhne folklorní festival Soláň 2010 pod názvem Babí léto
na Soláni, jehož součástí bude workshop řemesel na Soláni.
(IC Soláň)
Zvonice na Soláni v níž najdete nejen informační centrum
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Jak jsme volili
Ve dnech 28. a 29. května proběhly v celé
České republice a tedy i v Karolince volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Několika čísly se teď ohlédněme za jejich výsledky v našem městě.
Z hlediska voleb je Karolinka rozdělena do dvou volebních okrsků a v seznamech bylo zapsáno celkem 2284
oprávněných voličů. Volební komise vydala celkem
1298 obálek s volebními lístky, což znamenalo volební
účast 56,83 %. Odevzdaných obálek bylo rovněž 1298,
ale obsahovaly pouze 1283 platných hlasů, takže procento platných hlasů činilo 98,84.
Po sečtení všech platných hlasů bylo zjištěno, že nejvíce jich dostala Česká strana sociálně demokratická, a to
369, tedy 28,76 %. Následovala Občanská demokratická
strana s 234 hlasy (18,23 %), Věci veřejné se 153 hlasy
(11,92 %), Komunistická strana Čech a Moravy se 151
hlasem (11,76 %), KDU – ČSL s 99 hlasy (7,71 %), TOP
09 s 90 hlasy (7,01 %) a Strana práv občanů Zemanovci s 87 hlasy (6,78 %). Pro informaci čtenářů uvádíme
pouze politické strany, které překročily pomyslnou pětiprocentní hranici, potřebnou pro vstup do parlamentu,
i když, jak všichni víme, v případě KDU – ČSL a SPOZ
se tak v rámci celé České republiky nestalo.

Je zřejmé, že z hlediska účasti ve volbách se Karolinka
nijak výrazně neodlišovala od ostatních volebních míst
v širokém okolí. Tak například ve Vsetíně byla volební účast 62,03%, v okrese Vsetín 62,00 %, ve Zlínském
kraji 64,27 % a v České republice 62,60 %.
Tož na podzim na shledanou u voleb komunálních.
(redakce)

Prázdninový kalendář kulturních a sportovních akcí v Karolince
Osádka karolinského Infocentra
Alžběta Gášková a Kristýna Minarčíková

3. července
11. července
18. července
18. července
31. července
7. srpna
21. srpna

TFA hasičská soutěž O najpevnějšího hasiča
zpod hřebeňa Javorníka, místo konání hasičská
zbrojnice ve Stanovnici.
Hasičská soutěž O pohár města Karolinky, hřiště
Základní školy Karolinka.
Výstava akademického malíře Jiljího Hartingera,
zasedací místnost Městského úřadu Karolinka.
Církevní pouť v Karolince.
Setkání automobilových veteránů Beskyd Rallye,
Radniční náměstí Karolinka.
Recesistický závod na kolech Zavolej mi do klubu,
start a cíl v restauraci Sklář.
Sklářský jarmark v Karolince s bohatým celodenním doprovodným programem, Radniční náměstí
Karolinka a sklárny Crystalex.

Srpen (termín bude ještě upřesněn)
Hasičská soutěž Raťkovská grapa.
(IC Karolinka)
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Pršelo i u nás
Silné přívalové deště, které v polovině května
způsobily povodně na velké části Moravy, se nevyhnuly ani našemu městu. Jejich účinek nebyl
ovšem zdaleka tak silný jako v jiných místech
naší republiky.
Zdemolovaná kostrukce bednění mostu
cyklostezky Bečva u čerpací stanice na Horebečví

Došlo pouze k několika místním zaplavením sklepních prostor,
například obytných domů č. 125 na Vsetínské ulici nebo č. 543
na Nábřežní, kde zvýšený průtok zatrubněným potokem z Hřebíku ucpal kanalizaci a voda si našla cestu vrchem. Částečně
pod vodou se také ocitly kotelny Na Horebečví a Na Ingstavu,
kde musela být přerušena dodávka tepla do doby odčerpání
vody a zprovoznění technologie kotelen. Mimo provoz se také
na nějakou dobu dostala městská čistírna odpadních vod.
Největší materiálovou škodu tak pravděpodobně utrpěla stavební společnost Repont, která staví lávky a mosty přes potoky a řeku Bečvu v rámci budované cyklostezky. Konstrukci
rozestavěného mostu u čerpací stanice Na Horebečví velká
voda totiž z větší části zcela zničila.

Zatrubněný potok pod ulicí
Na Hřebíku vyrazil na povrch

Zcela bez problémů si s přívalovými vodami poradila stanovnická přehrada. V době největších dešťů dle slov hrázného
Václava Skalky do přehrady přitékalo jen o půl metru kubického vody za sekundu více, než odtékalo, přičemž do naplnění
přehrady po přepad chybělo ještě více jak metr. Nebylo tak
nutno vypouštět více než bylo potřeba a zvyšovat už tak dost
vysokou hladinu v Bečvě.
Celkově se dá říct, že přes vyhlášený stav nebezpečí ve Zlínském kraji, se katastr našeho města s dešti vypořádal bez větších problémů.
(redakce)

Takto vypadal Raťkovský potok
17. května kousek nad Šenkem

Podle přepadu je vidět,
že přes silné deště byla ve stanovnické přehradě
ještě dostatečná výšková rezerva
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Policie
v akci
Pod tímto názvem proběhla
17. června na hřišti u Základní
školy v Karolince netradiční
a velmi zajímavá akce, kterou
pod záštitou starosty města
uspořádal územní odbor Vsetín
Policie České republiky.
Dětem z místní základní školy, ale také ze
škol ve Velkých Karlovicích a Novém Hrozenkově i náhodným divákům předvedli policisté řadu ukázek ze své pracovní činnosti.
Přihlížející tak mohli na vlastní oči vidět, jak
vypadá například zásah proti rozvášněným
fanouškům při fotbalovém zápase, zadržení
pachatelů ujíždějících policistům, práci psovodů nebo ukázku výcviků služebních koní. K dispozici byla nejmodernější policejní technika, děti
si mohly vyzkoušet střelbu ze služební zbraně
na laserové střelnici nebo protiúderové prostředky
policistů pořádkových jednotek a také si mohly nechat sejmout daktyloskopické otisky svých prstů.
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K vidění bylo i mnoho dalšího, včetně policejních potápěčů, kteří se předvedli pod
splavem v nedaleké Bečvě. Z velice vydařené akce přinášíme čtenářům několik zajímavých fotografií.
(redakce)

Páni kluci

6

ág
out
sáhn
a Ors
Rosť raven za tům
n
ip
je př emonstra
d
i
prot

a policejní

speciály

ově
v Holeš
í školy
nik
jn
h
e
c
c
li
te
o
Žáci p
jových
o
b
h
c
ý
zn
kázky rů
dvedli u

pře

S tímto pejskem
by asi každý z nás
ém
ji
dě vyšel po dobr

ra

Pachatelům je nutno sejmout otisky prstů
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Netradiční výuka češtiny
aneb návštěvou na ranči

světlit, jak se z panelákového dítěte
stal chovatel koní a účastník westernových soutěží.

Gentle Dun It King
v sedle s majitelem
překonává kavalety

Chodím na zmiňovanou stráň s fotoaparátem už léta, v poslední době
mě láká možnost udělat snímky školy a jejího okolí, na nichž se v popředí prohánějí koně. Ale teď jsem
dostal pozvánku podívat se přímo
na ranč. Platila nejen pro mě, ale
i pro celou osmou třídu naší základní školy. A že byla návštěva velmi
zajímavá, vás chci přesvědčit.
Na začátku byl nápad ukázat dětem, že ne všichni jejich vrstevníci
tráví čas lelkováním na lavičkách,
hraním her na počítači a zlobením
rodičů. Na ranč totiž chodí pomáhat s koňmi a dokonce i trénovat
také skupinka dětí. Občas se jejich
složení změní, to když každodenní
dřina přestane dospívající mládež
bavit.
„Přijďte hned ráno, dokud není horko
a létavý hmyz nebude ještě koníky
tolik obtěžovat,“ upřesňuje Jiří Orság. A tak jednou v pátek po příchodu do školy odkládají děcka baťůžky
s učením v šatně a míříme na ranč.
Snažím se místo dnešní hodiny českého jazyka utajit, ale směr naší výpravy asi brzy prozradí, kam se jde.
Těsně před vstupem ještě nezbytné
poučení o bezpečnosti a slušném
chování a můžeme vstoupit.

Pohlédnete-li na stráň nad
dnešní Mexickou ulicí, uvidíte popásající se koně.
Často je i uslyšíte, jejich
ržání už několik let připomíná dříve poklidnou vesnickou atmosféru Karolinky, dnes už bohužel stále
častěji charakterizovanou
v tomto období spíše řevem
motorových sekaček trávy.
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„V žilách mi zvoní krev divokých
koní a do uší hučí jak vodopád…“
mohl by zpívat karolinský rančer Jirka své přítelkyni a manažerce ranče
Na Paluchu Renatě, ale myslím, že
je hodně mladý na to, aby ho stihly
okouzlit písně v podání Waldemara
Matušky. Snad se ho aspoň dotkly
osudy divokých koní z mayovek
o Vinnetouovi a Old Shatterhandovi,
mustangů Ilčiho a Hatátitly, v době
jeho raného dětství ještě děcka docela četla a v Karolince se promítalo
v kině. Jinak si totiž nedovedu vy-

Oba majitelé nás srdečně vítají
a po krátkém úvodu nás zavedou
nad tréninkovou plochu, tzv. kolbiště. Je to nevelký ohrazený plácek,
na němž jsou rozmístěny pomůcky
sloužící k výcviku koní. Děcka si posedají na připravené pokrývky a než
přivedou prvního koně, posloucháme pečlivě připravený a odborně
zasvěcený Renatin výklad.
Nejprve se dozvídáme o druzích
koní, kteří se pro westernový sport

využívají. Jsou to americká plemena quarter horse, paint a appaloosa. Přestože je dnes jejich chov rozšířen
po světě, plemenné knihy zůstávají v Americe. Američané si svoji raritu chrání, jak jen to jde. Každé
hříbě, jež se klisnám těchto druhů narodí, je zapisováno v USA.

Na ranči by nám rádi předvedli i dalšího koně, ale hodina slohu, naplánovaná jako odborný výklad, je bohužel
u konce. Ještě si

Soutěžní klání se dělí do několika odvětví. Western riding je odvětvím westernového sportu zaměřeným na jízdu na koni, při které se uplatňují
zkušenosti z práce kovbojů. Mezi stěžejní soutěže patří reining – nejmladší disciplína zařazená
do olympijských her, western pleasure (jízda pro
potěšení), trail (překonávání překážek) a rychlostní disciplíny barrel race a pole bending.
To už na plochu vyjel na koni Gentle Dun It King
náš hostitel. Všechno je pro nás nové, ale ukázky jeho práce Renata doprovází vysvětlujícím komentářem. Pro ilustraci uvádím (cituji ze stránek
www.kone-jizdarna.estranky.cz/clanky/
sport/western---trail): „Jednou z povinných
překážek, které kůň s jezdcem musí na trati
zdolat, je přejetí alespoň čtyř kavalet. Tato
překážka má mnoho tváří a dá se postavit
mnoha způsoby. Nejjednodušší postavení
kavalet má klasická jednoduchá přímka
(konec citace).“ Jestliže se chcete dozvědět
podrobnosti, pátrejte na webových stránkách.
Nastává zřejmě nejočekávanější část programu. Na plemenného hřebce nasedne
Natálka Šuláková ze sedmé třídy a ukáže
nejen svoji srdnatost, ale také zvládnuté
základy jezdeckého umění i některých disciplin, které se už naučila. Spoušť fotoaparátu je v plné permanenci. S kobylkou Bells
Shining Paula se může předvést Dominika
Vítková, také ze sedmičky. Tříletá klisna
plemene quarter horse ukazuje, jak umí reagovat na pokyny. Na zapísknutí se ke své
cvičitelce vrací jako pejsek. Je vidět, jak to
obě holky baví. Musím přiznat, že bych
se bál pod tělem tak
ve l ké h o
zvířete
p o d lézt, což
předvádí
Dominika,
ostatně
ani k jeho
z a d k u
bych se nerad přiblížil,
poučen televizními šoty.

Bells Shining Paula

ou Vítkovou

trénovaná Dominik

pohladit kobylku, podívat se
do stájí na nejmladší přírůstek a do klubovny na vystavené
trofeje. Před odchodem
nakoukneme
do moderního přepravního vozíku.

Kromě majitele
proj
nga i Natálka Šu ela
láková

Gentle Dun It Ki

Exkurz

či žáky
e na ran

opravdu

zaujala

Momentálně
se
na ranči zvažuje účast
na mistrovství Evropy,
ale je to velmi nákladná záležitost a tento
sport zatím nedisponuje finančními bonusy,
na něž jsou zvyklí soutěžící zavedených a celosvětově
oblíbených
sportů. Ale o závodech
a úspěších zase někdy
příště.

Moji žáci se budou muset
připravit na to, že si z dnešního
odborného výkladu něco zapamatovali pro školní práci. Ta už
ovšem proběhne v tradičních lavicích školy.
Velké poděkování patří Renatě
Křenkové a Jiřímu Orságovi,
kteří svůj volný čas zasvětili
velkému koníčku – koníčkům.
Určitě přijdeme zas.
(Text a fota Mgr. Petr Muroň)
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Z činnosti

hasičů
Tento rok naše jednotka zasahovala již
u dvou desítek událostí různého charakteru.
Ať už to byly dopravní nehody, požáry nebo
různé technické zásahy. Jako každý rok nás
zaměstnalo několik požárů lučních porostů
způsobených neuváženým nenahlášeným
vypalováním, kdy často chybělo jen málo
a oheň by se rozšířil na přilehlé lesy.
Na několik dní nás taky zaměstnaly květnové deště
a s nimi spojené problémy. Museli jsme čerpat vodu
z kotelen ve městě, odstraňovat naplaveniny v Bečvě
a čistit ucpané propusti. Po nejkritičtější dva dny bylo
ve zbrojnici sestaveno několik čet, které podle potřeby
vyjížděly řešit vzniklé situace.
Spálená louka ve Velkých Karlovicích po vypalování trávy

Dále jednotka zajišťovala objednané čištění kanálů
a ořezávání stromů z naší plošiny. Opět proběhla různá
školení, cvičení a taky povinné zdravotní prohlídky.
V půlce června proběhla akce Z, a to vymalování garáží,
které nebyly již ve zrovna přívětivém stavu. Jelikož se
jedná o prostory, kde každoročně pořádáme občerstvení, bylo nutno je aspoň trochu vylepšit. Snad se i tímto
podaří k nám na naše akce přilákat více lidí. V současné
době se nejvíce soustředíme na vypracování projektu
v rámci tzv. přeshraniční spolupráce, a tím na získání
peněz z evropských fondů, které by posloužily na nákup nové techniky. Ta by vystřídala starou, již dosluhující a taky by se jednotka dovybavila další technikou tak,
abychom byli schopni vždy kvalitně zasahovat u stále
různorodějších událostí.
Dalším problémem, který se snažíme řešit, je parkování
aut v okolí hasičského domu. Převážně v době konání
divadelních představení nebo obědových přestávek je
zde tolik aut, že s cisternou, která parkuje v nové garáži
za hasičským domem nebo s plošinou je téměř nemožné vyjet a my se tak včas nemůžeme dostat tam, kde je
potřeba naše pomoc. Přitom jen o kousek dál na náměstí bývá mnoho neobsazených parkovacích ploch. Proto
bychom chtěli apelovat i na občany
našeho města, aby
zvážili, kde nechávají svůj automobil.
Nikdo předem neví,
kdo bude potřebovat
pomoc.
Mnoho dalších informací o dobrovolném
sboru hasičů našeho města najdete
na našich oficiálních
stránkách www.hasicikarolinka.xf.cz.
(Zdeněk Valíček)

Upozornění na uzávěrku

Redakce Karolinského zpravodaje přeje všem svým čtenářům příjemné prožití
jejich letních dovolených ať už doma nebo v zahraničí. Zároveň upozorňujeme
všechny stálé i potencionální dopisovatele, že uzávěrka příštího čísla
Zpravodaje je 10. září 2010.
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Zabíjačka

Za krásnou
přírodou

V loňském roce byl v karolinském Valašském národním divadle založen nový
divadelní soubor, který se představil divákům autorskou hrou Vladimíra Fekara
v režii Konráda Popela s názvem Tenkrát
na zabíjačce.

Valašska

v Národním divadle

Roman Kalabus jako Čenda a Jan Václavík coby Lubin
v představení Tenkrát na zabíjačce
(foto Vlastislav Navrátil, www.valmez.eu)

V jednotlivých rolích se představili Josef Vrážel (jako
dědek Lojzin), Marie Šustková (babka Amálka), Jan
Václavík (Lubin), Gabriela Drozdová (Majka), Václav
Plánka (Bruno), Petra Orságová (Monika), Vladimír
Zlámal (Eda), Marie Chovanečková (Dana), Anna
Langrová (Růža), Aneta Podešvová (Žaneta), René
Vrchovský (Ruda), Roman Kalabus (Čenda) a Václav
Štrof jako prase Jožin. Hudební doprovod tvořilo trio
Hana Škarpová (violoncello), Lukáš Španihel (housle) a Zdeněk Dvořáček (akordeon). Hudbu a texty písní složil Mario Buzzi, kostým prasete je dílem Hany
Knotkové, výtvarná spolupráce Klára Vágnerová, výroba scény Vladimír Zlámal, inspicientkou a nápovědou je Marie Chovanečková ml.
Premiéra proběhla loni na Silvestra a s touto hrou se
soubor postupně představil ve Francově Lhotě při benefičním představení pro oddělení dětské onkologie
Fakultní nemocnice v Olomouci, dále pak ve Slavičíně na přehlídce divadelních souborů Valašské křoví
2010 (zde je nutno vyzdvihnout, že odborná porota
přehlídky udělila cenu Marii Šustkové za roli babky
Amálky a čestné uznání Janu Václavíkovi za roli Lubina), následovala dubnová repríza na domácí scéně
v Karolince a naposledy soubor hostoval 7. května
v Lidovém domě ve Vsetíně.
Další podrobnosti o novém divadelním souboru v Karolince můžete najít na internetových stránkách www.
vanadi.net v sekci Soubor VND.
(redakce)

Internetový server Novinky.cz v dubnu letošního
roku uveřejnil článek pod názvem Za krásnou
přírodou Valašska, na medvědí tlapu s frgálem
v ruce, ve kterém autorka Olina Táborská zve
k návštěvě regionu Valašsko, konkrétně oblasti
Hornovsacko. Článek je velmi obsáhlý a reportérka v něm uvádí mnoho důvodů, proč tento
kus naší vlasti stojí za to navštívit. V redakci nám
nedalo, abychom se podělili se čtenáři alespoň
o tu část, kde se píše o Karolince.
„Cestou ze Vsetína se můžeme zastavit v Karolince,
která má od roku 1998 status města a je nejmladším
městem Valašska. Se 2800 obyvateli a rozlohou 42
čtverečních kilometrů snad i nejmenším. Můžeme tu
nakoupit suvenýry v podobě skla, neboť město je známé jeho výrobou už od roku 1861. Broušené sklo, cylindry a petrolejky, které tehdy vyráběl Salomon Reich
v Karolinině huti, se vyvážely do Vídně a do Haliče.
Jak šel čas ve zdejších sklárnách, nejlépe poznáme
návštěvou stálé expozice skleněných výrobků v budově
městského úřadu. Jsou tu vystaveny exponáty z jednotlivých období existence sklárny včetně výrobků společnosti Moser a bývalé soukromé sklárny Charlotta.

Část sklářské expozice v budově městského úřadu,
na kterou upozorňuje autorka článku

Unikátní je také soubor roubených stavení z přelomu
18. a 19. století v Raťkově a posedíme třeba v Raťkovském šenku, zařízeném ve valašském stylu, kde se
dobře jí a čepuje samozřejmě radegast, ale také plzeň.
A když budeme mít štěstí, můžeme tu zajít i do divadla. Je soukromé a výjimkou nejsou ani představení
pražských souborů.“
(redakce)

11

Divadelní soubor Jana Honsy
opět nejlepší
Patří Divadelní soubor Jana
Honsy Karolinka ještě do Karolinky? Kde v současné době
působí? Zkouší něco nového?
Má nastudovánu nějakou novou hru? Kdy ho uvidíme znovu
v našem městě?
Myslím si, že takové otázky si kladou
naši karolinští spoluobčané, kteří byli
vždy našimi velkými příznivci, mezi kterými nám bylo vždy dobře, mezi kterými máme i spoustu kamarádů a fandů
a mezi kterými se nám vždy dobře hrálo,
protože jsme cítili jejich podporu a fandovství.

Divadelní soubor Jana Honsy

V této chvíli nastal ten pravý čas, kdy vám můžeme odpovědět
na všechny tyto otázky, kromě té poslední, a můžeme slíbit, že
pokud to bude jenom trochu možné a bude dobrá vůle, zahrajeme
vám naše nové představení hru Nevěsta i v Karolince.

Hlavní protagonistky představení Nevěsta
Vladislava Bednářová a Jaroslava Himmerová

Přes všechny peripetie a úskalí, kdy soubor musel hledat nejenom
nové techniky ke zvuku i světlům, ale i nové herce, protože jich
část odešla za svou vlastní představou divadla, přes potíže se zkušebními i hracími prostorami, které musel soubor třikrát z různých,
ať již objektivních nebo subjektivních důvodů opustit a usadit se
ve vedlejší obci Hovězí, se mu podařilo nastudovat novou hru pod
vedením dnes již svého „dvorního“ autora a režiséra Martina Františáka Nevěsta a v silné celorepublikové konkurenci jednoznačně
zvítězit. Soubor opět potvrdil, že i přes tyto obtíže, které ho naopak
obdivuhodně stmelily, patří k naprosté elitě amatérského divadla
v republice.

Cesta za tímto oceněním trvala téměř dva roky a na světlo pak
vyšel nový tvůrčí počin Martina Františáka, který už ve svém počátku svého vzniku budil pozornost médií a je podchycen
v časosběrném dokumentu Jana Antonína Pitínského s názvem Nevěsta kvetoucí aneb Bašó na Valašsku, kterou uvedla
v květnu 2009 Česká televize. Dodnes ho naši příznivce mohou najít na stránkách televize na adrese http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/ 308295350260004-nevesta-kvetouci-aneb-baso-na-valassku/ a společně se členy souboru se tak projít
po různých částech Karolinky i blízkého okolí.
S lidmi, kteří dělají tuhle svou zálibu rádi a s velkou podporou mnoha dalších příznivců, se nám tato další krásná a přemýšlivá divadelní hra podařila, což se začalo úročit již účastí na Krajské divadelní přehlídce v Kojetíně, odkud jsme byli nominováni na celostátní přehlídku Divadelní Děčín, po jejímž absolvování v měsíci květnu jsme byli jako jediný činoherní soubor
přímo nominováni na národní přehlídku Jiráskův Hronov a budeme tak jediným reprezentantem tradičního amatérského
divadla z Moravy. Za naší nominací skončily další soubory pouze prvním nebo druhým doporučením. Kromě tohoto ocenění získal celý soubor Cenu za herecké výkony a Cenu za inscenaci. Všechna nejvyšší ocenění, která lze v tomto oboru
nashromáždit cestou na tzv. Divadelní Olymp, což je Hronov, byla udělena Divadelnímu souboru Jana Honsy Karolinka.
I když příprava naší inscenace nebyla přímo svázána s naším městem, soubor si ho ve svém názvu podržel a podrží, aby
mu i nadále dělal dobré jméno a reprezentoval ho se vší vážností. Věříme také, že nebudeme přinášet nevšední divadelní
zážitky jen divákům jinde po republice a co nejdříve se vám ukážeme v Karolince, abychom znovu nasáli onu domácí přízeň
i vaši podporu.
(Zdenka Pinkavová)
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Podél Bečvy

s Toulavou kamerou
Od pramenů Vsetínské Bečvy až do její soutok s Moravou jsme vyrazili na kolech
společně s reportéry Toulavé kamery. S kamerou a stativem na rameně se filmaři
vydali po stezce podél řeky.
Jak jsme se přesvědčili, cyklostezka Bečva má co nabídnout MTB jezdcům i rodinám
s dětmi.
První den jsme začali na valašských
stráních. Sdružení Valašsko - Horní
Vsacko tu od prázdnin otevírá síť tras
pro horskou cyklistiku pod názvem
Specialized Bike Resort Valašsko.
Během jednoho půldne jsme si projeli
trasu v blízkosti pramene Vsetínské
Bečvy, mezi obcemi Karolinka a Velké
Karlovice. Na páteřní asfaltovou stezku údolím Bečvy tu navazují horské
okruhy sloužící sportovněji či adrenalinově laděným bikerům. Mezi horskými stráněmi s pasoucími se krávami
a s řídce roztroušenými dřevěnými
valašskými chalupami vedou přírodní
stezky, které jsou ideální pro horská
kola.
I když několik desítek kilometrů
od Soláně přes Pálenici a pod vrcholem hory s příznačným názvem
Vysoká nepatřilo právě k technicky
nejnáročnějším, s kamerou a stati-

vem v batohu na zádech daly filmařskému štábu zabrat. Náš průvodce
Luboš Sušila, který je jeden z autorů
projektu tras, nám ještě cestou dal
základní školu jízdy v terénu. Po několikadenních deštích se lesní cesty
na mnoha místech změnily v koryta
potoků a na mokrých kamenech jsme
museli dávat trochu víc pozor. „Teď už
to pojedeme vlastně jenom dolů,“ sliboval Luboš a já si při třetím stoupání
uvědomila, že ve Vsetínských horách
prostě platí jiná měřítka. „Když řeknu
dolů, znamená to, že konec cesty je
níž než začátek – co je mezi tím, to
se nepočítá,“ směje se Luboš.
Projekt Specialized Bike Resort Valašsko každopádně v současné době
nemá v Česku obdoby. „V plánu je
na 400 km vyznačených MTB tras,
z toho více než polovinu zprovozníme do začátku prázdnin,“ zásoboval
nás Luboš cestou informacemi bez
znatelného zadýchání. Trasy jsou
ale jenom začátek. V rámci projektu
vzniknou tréninkové úseky ve formě
přírodních cyklistických hřišť, na kterých se budou moci vyřádit děti, ale
zároveň jim i dospělým budou sloužit
ke zdokonalení a získání nových dovedností. Chystají se také technicky
náročné pasáže sjezdových tratí pro
příznivce downhill.
Valaši se ale neomezí jen na vyznačení tras. Na Vsetínsku mají

Objevte Valašsko
- přijďte si jen tak zajezdit

připraveny i služby pro cyklisty, kteří nemají čas na přípravu dovolené.
„Chceme cyklistům nabídnout podmínky a služby, na jaké jsou zvyklí
například lyžaři,“ řekl k tomu Luboš
Sušila. Návazné služby tak zahrnují mimo jiné dopravu od vlaku až
do místa ubytování, zapůjčení horských kol včetně celoodpružených
modelů, k dispozici budou také cykloprůvodci, kteří poskytnou začátečníkům základní školu jízdy. Na trasách
je několik hotelů se značkou Cyklisté
vítáni, které nabízejí usušení a vyprání věcí, bezpečné uložení kola či
jeho umytí.
Mokří a zablácení jsme sjeli po klikaté lesní asfaltce na parkoviště hotelu
Gálik, kde jsme se odměnili horkým
čajem. V kameře, o kterou jsem tedy
měla na klikatých lesních cestách
trochu strach, zůstalo několik rozhovorů, v jejichž pozadí cinkaly kravské
zvonce a fičel horský vítr.
(Sdružení Valašsko – Horní Vsacko)

Vandalové se připomněli
V minulém čísle našeho Zpravodaje nebyla zmínka o vandalech, kteří pravděpodobně končili zimní spánek. Ještě než se však do vašich poštovních schránek
dostalo minulé číslo, už se nám opět připomněli. Koncem března se jim za vynaložení jistě nemalé námahy podařilo skutálet do Bečvy kontejner na komunální
odpad ze sídliště Na Oboře. Inu, kdo umí, ten umí. Úsudek o inteligenci těch, kteří
se baví takovýmto způsobem nechť si naši čtenáři udělají sami.
(redakce)

Díky vandalům netradičně
umístěný kontejner v Bečvě
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Ohlédnutí

za školním rokem

v ZUŠce
Ani jsme se nenadáli a je za námi další školní rok. Jako vždy byl pro činnost v ZUŠ Karolinka velice bohatý. Vyučování v naší škole probíhalo ve čtyřech oborech: hudebním,
výtvarném, tanečním a literárně dramatickém a naši školu navštěvovalo celkem 477
žáků.
Uskutečnila se celá řada koncertů – k Mezinárodnímu
dni hudby, podzimní koncert, pěvecké koncerty, adventní, vánoční a novoroční koncerty, jarní koncert, koncerty
rodin, nejmladších žáčků i žáků I. cyklu, absolventský
a společný se ZUŠ Bystřice p. Hostýnem.
Naše škola také dlouhodobě úspěšně spolupracuje
s konzervatoří P. J. Vejvanovského v Kroměříži, jejíž profesoři i žáci k nám několikrát do roka rádi přijíždějí koncertovat.
Zpěváci pod vedením Martiny Havlové ml. se na podzim
účastnili vynikajícího projektu Opera? Jo! Opera!, kdy
měli příležitost zpívat se zlínskou Filharmonií Bohuslava Martinů.
V tomto školním roce probíhalo také několik soutěží.
Skupina Poškoláci pod vedením Jaroslava Kopeckého
získala v krajském kole tanečních a jazzových orchestrů 2. místo, taneční skupina KAMDEM Tomáše Jochce
čestné uznání. Na soutěži elektronických klávesových
nástrojů Konfrontace v Karviné Romana Horváthová ze
třídy Zdeňka Dvořáčka obsadila 1. místo, pěvecký sbor
SAKUMPIKUM na soutěži Chrám i tvrz získal čestné
uznání.

í

olinském sborovém zpíván

Pódium v sále ZUŠ při Kar
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Účinkující v karolin

ské Superstar si za

zpívali společně s

porotou

Tradičně na podzim proběhla Martinská procházka se
světýlky, živý betlém, loutková pohádka s Mikulášem,
v květnu se konalo Karolinské sborové zpívání.
Pokračuje také velmi pěkná spolupráce s jednotlivými
mateřskými školkami, se ZŠ Turkmenská Vsetín, se ZUŠ
Zlín – Jižní Svahy a ZUŠ Bystřice pod Hostýnem.
Mimořádně aktivní byl letos výtvarný obor díky učitelkám
Haně Koňaříkové, Mgr. Marii Poláškové a Jarce Frydrychové. V listopadu proběhla první vernisáž s názvem
Vesmír, dále jsme vyhlásili 1. ročník krajské výtvarné
soutěže Letem Světem – Země plná tajemství 2010,
do níž se zapojilo téměř dvacet různých škol z celého
Zlínského kraje. Slavnostní vernisáž proběhla 28. ledna,
předsedou poroty byl akademický malíř Jiljí Hartinger.
Další pěkné vernisáže proběhly v měsíci červnu - nejdříve to byla 6. června vernisáž v Karlovském muzeu Rok
Tygra a potom 11. června v Karolince Flower Power
- výstava absolventů výtvarného oboru spojená s minikoncertem absolventů hudebního oboru a rozloučením
s nimi. Všichni posluchači výtvarného oboru, kteří skládali přijímací zkoušky na střední nebo vysoké školy, byli
přijati.
Také taneční obor pod vedením Alice Veitové po celý
školní rok pilně pracoval, účastnil se různých koncertů

a vystoupení. Vyvrcholením jejich práce bylo slavnostní závěrečné vystoupení ve Valašském národním divadle, kde se představila všechna oddělení.
Vystoupení bylo rozděleno do dvou částí. Ta první
patřila drobnějším různorodým tanečním kreacím,
druhá část nesla název Sny, představy a fantazie.
Vystoupení všech dětí tanečního oboru se setkalo s velmi příznivým ohlasem a dík patří také
Marii Chovanečkové. Tancovat na divadelních
prknech je pro děti každoročně velkým svátkem
a velkou motivací do další práce. Starší žákyně
tanečního oboru se zapojují aktivně i do dalších
akcí ZUŠ. Propůjčují svůj hlas při loutkových
pohádkách a také jako pohádkové bytosti připravují pro rodiče s dětmi pohádkový les, který
uskutečníme až v měsíci září, kdy snad bude
lepší počasí.
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Literárně dramatické oddělení se také velmi
Bývalé žákyně
naši školy po sv
slibně rozvíjí. Dana Šipulová má na starosti
ém koncertu v
Karolince
menší děti, Karel Štefl ty starší. Letos se zúčastnili i celostátní soutěže vyhlášené MŠMT
pro literárně dramatický obor a Eva Čechová s Petrem
Martinákem postoupili ve svých kategoriích do ústředního kola. Na závěr školního roku se představili mladší
žáci z 1. a 2. ročníku v programu Nezbedné pohádky,
když nacvičili dvě představení: O statečné princezně
Máně a O líném Honzovi. Ti starší pak připravili průřezový program s názvem Hodina.
Činnost Základní umělecké školy Karolinka se neustále
rozšiřuje, prohlubuje se i spolupráce mezi jednotlivými
obory.
Na závěr bych chtěla poděkovat zřizovateli Městu Karolinka, s nímž máme velmi dobrou spolupráci, dále všem
učitelům za jejich práci, žákům i rodičům. Všem přeji
příjemné prázdniny a se všemi se těším na shledanou
v novém školním roce 2010/2011.
(Martina Havlová, ředitelka ZUŠ Karolinka)
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BENE TRADE s.r.o.
Ohrada 791
- mezi prodejnou LIDL a areálem ČSAD
75501 Vsetín

tel:
571 437 480
tel/fax: 571 424 293
mobil: 602 524 031, 724 364 673
e-mail: vesely@benetrade.cz
info:
www.benetrade.cz
_______________________________________________________________________________________

Naši léta zaběhlou prodejnu jsme přestěhovali z areálu KOTRLA a.s.
v Rokytnici do prodejního skladu na Ohradě vedle supermarketu LIDL.

V naši prodejně naleznete jak zcela nové zboží:
LOŽISKA, GUFERA, MANŽETY – i nestandardní rozměry
KLÍNOVÉ ŘEMENY, O-KROUŽKY – Rubena, Optibelt
MAZACÍ TECHNIKA – lisy, olejničky, maznice, nálevky, sudové pumpy
NÁŘADÍ – Knipex, Ajax, Fortum, Stahlwille
LEPIDLA, TMELY – Loctite, Cyberbond
PALETOVÉ VOZÍKY, RUDLY – prodej, servis
GUMY, PRYŽE, HADICE – všech průměrů a materiálového provedení
ELEKTROMOTORY – KEM, Siemens
SVAŘOVACÍ TECHNIKA – Kuhtreiber (česká výrova Třebíč)
PŘÍSLUŠENSTVÍ – pojistné kroužky seger, zajišťovací matice KM, podložky MB

tak zboží výkupové – nepoužité za bezkonkurenční ceny:
NÁŘADÍ, NÁSTROJE – vrtáky, nože, plátky, …
ELEKTROMATERIÁL – jističe, stykače, svítidla, relé, ….
SPOJOVACÍ MATERIÁL – černý, pozink, nerez, prodej na váhu
ARMATURY – ventily, šoupátka, klapky, …
MOTORY, PŘEVODOVKY
ELEKTRODY

a nově také BAZAROVÝ prodej – dovoz z Anglie:
PŘÍMOTOPY
VENTILÁTORY
LAMPY
VYSAVAČE
MIKROVLNKY
KONVICE
MIXÉRY
ŽEHLIČKY a mnoho dalšího

!!! Při nákupu nad 950,- Kč od nás obdržíte dárek zdarma !!!
Přijďte se sami přesvědčit ve všední den od 7:00 hod do 15:30 hod.
Případně i jinak po telefonické domluvě.
PS: Odkoupíme od Vás starší nepoužité zboží z výše uvedeného sortimentu.

Těšíme se na Vaši návštěvu
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Za ochranu přírody

odpovídají výrobci i spotřebitelé
Češi se dovedou chovat ekologicky stejně
jako obyvatelé skandinávských zemí. Jen
se jim to musí trochu víc usnadnit. Dobré
vůle nemají o nic méně než Norové, jen jsou
o něco málo pohodlnější.
Je to vidět na příkladu vysloužilých elektrospotřebičů z
domácností, které se u nás povinně sbírají a recyklují
od roku 2005. Zatímco dřív byla vrcholem „recyklace“
amatérská demontáž kompresoru z lednice či motoru z
pračky, při kterých unikla spousta freonů a oleje, dnes
se daří materiály z odborně demontovaných spotřebičů
z drtivé většiny znovu využít. Škodliviny již životní prostředí neohrožují.

je legislativně odpovědnost na výrobcích, nezbývá než
apelovat na odpovědnost spotřebitelů-občanů. Jde především o společnou odpovědnost za životní prostředí.
Výrobci mají navíc kolektivní odpovědnost nejen za svou
současnou produkci, ale i za všechny výrobky, které byly
uvedeny na trh před 13. srpnem 2005, odkdy platí současný zákon o odpadech. Po celou dobu fungování systému zpětného odběru a dalšího nakládání s vysloužilými spotřebiči, který se stal součástí každodenního života
nás všech, se přesto objevují hlasy volající po změně. Ta
by měla spočívat v přechodu na průběžně financovaný
systém se zapojením jakéhosi zúčtovacího centra.
Současný vývoj, kdy se v Česku vlivem recese vysbírá
víc starých spotřebičů, než je uvedeno na trh těch nových, ale ukazuje na správnost zvolené cesty. Právě pro
bezproblémové zvládnutí konjunkturálních výkyvů jsou
určeny finanční rezervy, které kolektivní systémy v drtivé
většině vytvářejí.
Nemylme se - výrobci, kteří většinu kolektivních systémů
založili, se na trhu, ve volné podnikatelské soutěži, tvrdě
střetávají. Usilují o vytvoření zisku a také jej úspěšně vytvářejí. Péče o vysloužilé elektrospotřebiče je ale úplně
jiná oblast.

Vlevo kompletní televizor jako zpětný odběr,
vpravo pak pouhý odpad, za který se platí

Pravda, norské domácnosti odevzdají ročně k ekologickému zpracování přes 15 kilogramů starých zařízení za
každého svého člena, i když průměrná vzdálenost sběrného místa, na kterou je třeba dopravit každý spotřebič,
aby se o něj mohli postarat odborníci, odpovídá menší
hustotě osídlení.
Češi zatím zvládli jen něco přes čtyři kila. Stačilo to ale na
splnění požadavků Evropské unie. O takovém úspěchu
si může třeba Maďarsko, Slovensko nebo Polsko nechat
jen zdát. Čechům se to povedlo především díky opravdu
husté a stále rozšiřované síti míst zpětného odběru, kterou systematicky budují už čtyři roky neziskové kolektivní
systémy jako Elektrowin. V roce 2005 navíc Češi začínali
od nuly, zatímco Skandinávci nebo Švýcaři či Nizozemci
a Belgičané své ekologické teze proměnili v činy o mnoho
let dříve. Stali se tak vzorem pro celou Evropu.
Společným jmenovatelem veškerého úsilí v oblasti vysloužilých domácích spotřebičů je odpovědnost. Ačkoli

Tady nejde o trh, tady nejde o podnikání a zisk. Proto jsou
všechny kolektivní systémy ze zákona neziskové. Jde o
službu veřejnosti, o službu životnímu prostředí, ke kterému se člověk nechoval vždy tak zodpovědně jako dnes.
Výrobci si to plně uvědomují a při plnění svých zákonných povinností a naplňování požadavků na společnou
odpovědnost dovedou nechat jinak striktně fungující
pravidla trhu stranou. Navzdory konkurenčním vztahům
prosazují stejné cíle a aktivně pomáhají chránit to nejcennější, co máme – naši přírodu.
A spotřebitelé? I ti patří k různým skupinám, mají rozličné zájmy, rozmanitá povolání a mnohdy v osobním
životě i různé vztahy. Když ale jde o ochranu životního
prostředí, musíme opravdu bez ohledu na to všechno
postupovat ruku v ruce.
(PR Elektrowin)

Pronajmu byt 2+1 v RD v Karolince
tel.: 777

019 767
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I šachová sezona
je u konce
V dubnu jsme ukončili šachovou sezonu s
těmito výsledky: Družstvo A obsadilo šesté
místo v regionálním přeboru. V regionální
soutěži pak naše B družstvo obsadilo místo
druhé a C družstvo místo sedmé.
8. května skončil třetí ročník jednotlivců šachové Grand
Prix mládeže regionu Vsetín. Bylo odehráno celkem pět
turnajů a do celkového pořadí se počítaly nejlepší výsledky ze čtyř turnajů. V kategorii H-10 při celkové účasti
jedenašedesáti startujících skončili naši Tomáš Zapalač
desátý, Marek Holiš patnáctý a Dominik Bártek dvacátý
šestý.
V kategorii H-12 startovalo třiapadesát účastníků a výsledky našich byly následující – Aleš Hollý dvacátý, Vojtěch Dalecký dvacátý druhý a Jiří Zvěřina dvaačtyřicátý,
když odehrál pouze jeden turnaj.
A ještě kategorie H-16, celkový počet startujících čtyřicet osm, umístění našich – Jakub Pekař desátý a účast
na dvou turnajích, Štěpán Morávek jedenáctý a dva turnaje, Jan Pavelka dvacátý třetí a jeden turnaj a na děleném třicátém čtvrtém místě David Dorotík a Jan Gehr s
jedním odehraným turnajem.

Společné foto všech účastníků
šachového turnaje v Huslenkách

a Daniela Uramová. Tito mladí adepti mají velký zájem
o šachy, takže doufám v jejich úspěšnou budoucnost v
šachové hře. Přejí všem šachistům příjemné prožití léta
a do nové sezony ať načerpají co nejvíce sil.
(Vladislav Bambušek)

Pozvánka

na Najpevnějšího hasiča
Sbor dobrovolných hasičů Karolinka
Stanovnice Vás co nejsrdečněji zve
na hasičský den, který se koná 3. 7. 2010
od 10:00 hodin u hasičské zbrojnice ve
Stanovnici.

Mladičká posila
šachového oddílu
Jirka Ptáček na turnaji v Huslenkách

30. května uspořádal šachový oddíl Huslenky společně
se Základní školou Huslenky šachový turnaj pro žáky
první až páté třídy. Zúčastnilo se celkem patnáct hráčů
ze tří oddílů. Z našich se umístili Marek Holiš na jedenáctém, Tomáš Zapalač na třináctém a Dominik Bártek
na čtrnáctém místě. Největším překvapením však bylo
sedmé místo Jiřího Ptáčka. Ten začal chodit do šachového kroužku v letošním školním roce, přestože ještě nechodí ani do první třídy. Do tohoto kroužku chodí i další
předškolák Tomáš Hollý a dva prvňáčci – Tomáš Čírtek
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Hlavním bodem je od 10.00 hodin
soutěž O nejpevnějšího hasiča zpod
hřebeňa Javorníka, od 13.30 hodin
pak netradiční soutěž v požárním
útoku a od 15.30 hodin následuje
volná zábava.
Srdečně zvou
pořadatelé.
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Volejbalisté ve Welzově
Na tradiční volejbalový turnaj, který se konal v
sobotu 12. června v německém Welzově odjeli karolinští sokoli. Akce se zúčastnilo celkem
šest družstev, hrálo se systémem každý s každým a omlazený tým Karolinky obsadil po nevyrovnaných výkonech výborné třetí místo.
Den před turnajem pro nás němečtí kamarádi připravili
krásný výlet. Byli jsme na krytém tropickém ostrově, kde
jsme se vykoupali ve sladkém moři a procházeli se po
pláži s palmami.
Zdá se, že volejbal v Karolince začíná zase šlapat, družstvo, které tvoří většinou mladí hráči, přes zimu absolvovalo i pár turnajů a ve Francově Lhotě dokonce obsadilo
příčku nejvyšší.

Jiří Orság

mistrem republiky

Družstvo volejbalistů s cenou
za třetí místo na turnaji v německém Welzově

Na 14. srpen připravujeme další ročník Memoriálu Oldřicha Křivého, a tímto všechny příznivce a fanoušky volejbalu srdečně zveme.
(František Puškáč)

Redakce Zpravodaje se přidává ke gratulantům a přeje Jiřímu Orságovi mnoho úspěchů v dalších závodech,
především pak na mistrovství světa, které se bude konat
v září v turecké Antalyi.

8. května proběhlo v Praze mezinárodní Mistrovství České republiky ve vzpírání mužů a juniorů do 23 let. Nejvýraznější osobností šampionátu byl jednoznačně karolinský rodák Jiří
Orság, který se stal novým mistrem republiky
v kategorii mužů nad 105 kilogramů.
Jiří na soutěžním pódiu dostal nad hlavu činku o hmotnosti 185 kilogramů v trhu a 232 kilogramů v nadhozu,
což v součtu 417 kilogramů znamenalo překonání dlouholetého českého rekordu Petra Sobotky. Mezinárodního mistrovství republiky se zúčastnilo v nejtěžší kategorii
celkem sedmnáct vzpěračů, z toho čtyři zahraniční.
O měsíc dříve, začátkem dubna proběhlo, v běloruském
Minsku Mistrovství Evropy ve vzpírání mužů a žen, kterého se Jiří rovněž zúčastnil. V kategorii nad 105 kilogramů, ve které náš reprezentant soutěžil, se na startovní
listině objevilo celkem patnáct borců z deseti evropských
zemí. Ani v této těžké konkurenci se náš reprezentant s
výkony 180 kilogramů v trhu a 227 kilogramů v nadhozu neztratil. Celkovým součtem 407 kilogramů a ziskem
425,6 bodu skončil na šestém místě. Zároveň se Jiří stal
nejlépe umístěným českým reprezentantem na tomto
mistrovství.
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Jiří Orság
při letošním Mistrovství České republiky

Pokud by čtenáři měli zájem o podrobnější informace
nejen k závodům, o nichž píšeme v článku, tak na následujícím odkazu si mohou přečíst obsáhlý rozhovor s
Jiřím Orságem: http://www.kulturistika.com/rozhovor-sjirim-orsagem-mistrem-cr-muzu-ve-vzpirani
(redakce)

Mládežnická
fotbalová
bilance
Fotbalový soutěžní ročník mládežnických družstev FC Velké
Karlovice+Karolinka je u konce, sluší se tedy provést malé
zhodnocení.
Družstvo dorostu vedené trenéry Kučerou a Králíkem
mladším prožilo po nadějném podzimu hodně rozporuplné jaro. Výsledkově se propadlo do středu tabulky a
dobré výkony střídalo se slabšími. Nutno však na omluvu zmínit fakt, že v zimě byli čtyři hráči dorostu přeřazeni do kategorie mužů a tak jaro odehrál tým s velmi
mladým kolektivem, který má pro příští sezonu dobrou
perspektivu.
Starší žáci pod vedením trenéra Hegera prožili rovněž
velmi průměrné jaro. Odchod špílmachra Tomáše Hegera do ligového Zlína a zranění klíčového obránce Lukáše
Střeleckého zasáhla výkonnost mužstva více než se čekalo. Přesto lze účinkování starších žáků v třetí nejvyšší
republikové soutěži hodnotit jako úspěšný.
Mladší žáci vedeni trenéry Vráželem a Uherkem výsledkově velkou radost z uplynulého ročníku mít nemohou,
ale jejich tréninková píle a zapálení pro sport je příkladný. V jarní části se herně již výrazně zlepšili a věříme, že
v následujícím ročníku se to projeví i na výsledcích.
Družstvo přípravky si drží již několik let svůj vysoký
standard a je dobrou líhní mladých fotbalistů pro klub.
V letošním roce ještě navíc vznikly další dvě družstva
předpřípravky a tak v této nejmladší věkové kategorii

Vítězové halového turnaje
o pohár předsedy KFS Zlín Vítězslav Jílek,
Zdeněk Šipula a Martin Pavelka s trenérem Vráželem

se připravuje okolo čtyřiceti mladých adeptů kopané ve
věku od čtyř do desíti let. Za to je potřeba poděkovat
obětavým trenérům Janíkovi a Gajdošovi z Karlovic a
Petru Štulerovi z Karolinky.
K úspěchům mládežníků lze připočítat i účast hráčů Šipuly, Jílka a Pavelky v reprezentačních mužstvech okresu Vsetín, když jmenovaní se v zimě stali vítězi Poháru
předsedy ZKFS ve věkových kategoriích U 12 a U 13.
Martin Pavelka se pak zúčastnil celorepublikového finále
okresních výběrů U 13 v Doksech, celkově se s mužstvem umístil na čtvrtém místě a stal se nejlepším střelcem svého mužstva.
Závěrem bychom ještě chtěli všechny pozvat na turnaj
starých gard konaný 3. července na hřišti v Karolince v
rámci oslav desátého výročí založení FC Velké Karlovice+Karolinka. Turnaje se zúčastní družstva Slávie Kroměříž, Papradna, Jankovic a domácích borců. Výkop je
plánován na 10.00 hodin.
(Josef Vrážel)

Minipřípravka aneb nejmenší karolinštví fotbalisté s trenéry Gajdošem a Štulerem
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Odevzdávejte vysloužilá elektrozařízení na sběrný dvůr nebo prodejci
při koupi nového. Více informací na www.elektrowin.cz
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