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Myslím, že je co hodnotit
Vážení spoluobčané, prázdniny utekly jako
voda. Doufám, že jste si všichni užili slunečných dnů, pobavili se při řadě kulturních akcí nejen v Karolince a odpočinuli si
na dovolené se svými blízkými. Děti přivítala
v naší škole po prázdninách nová jídelna,
která společně s rekonstrukcí kuchyně jistě
přispěje ke spokojenosti při stravování nejen jich, ale také ostatních občanů Karolinky, kteří této služby využívají.
Blíží se konec mého druhého volebního období, a tak
bych rád využil této příležitosti, abych zhodnotil působení současného zastupitelstva v tomto volebním období
a vyzdvihl to, co se nám, dle mého názoru, povedlo.
Toto volební období jsme začínali koncem roku 2006.
V tomto roce jsem dostal opět příležitost pokračovat
ve svém snažení jako starosta a podařilo se nám dokončit následující investiční akce. Tou největší v tomto roce
byla regenerace a úprava sídliště Obora, kde se celkové

náklady pohybovaly v částce 10 244 000,- Kč, z toho
dotace z ministerstva místního rozvoje byla ve výši
čtyři miliony korun. Dále se
nám podařilo přistavit výtah, vybudovat bezbariérový
vstup a rekonstruovat sklářskou expozici v budově městského úřadu v celkové výši
pět milionů korun. Vznikly tak, dle mého názoru, důstojné prostory pro prezentaci sklářské tradice v Karolince,
které jsou často navštěvovány turisty. Provedli jsme také
zateplení panelového domu Na Ingstavu č. 651 v celkové
částce 3 197 000 korun. Na závěr roku 2006 jsme zastřešili a vybudovali podkroví hospodářské budovy sportovního areálu, které využívá náš oddíl stolního tenisu,
a to v částce 1 500 000,- Kč. V tomto roce jsme upravili
a osadili novou zelení areál městského hřbitova a v rámci
projektu Čistá řeka Bečva jsme zrekonstruovali čistírnu
odpadních vod a část stokové kanalizační sítě města.
V následujícím roce 2007 se nejvýznamnější investiční akcí pro naše občany a město stala rekonstruk-

Přestože cyklostezka Bečva
není ještě oficiálně v provozu,
o návštěvníky nemá nouzi
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ce Radničního náměstí, která představovala celkovou úpravu plochy před
městským úřadem, včetně vybudování
nových rozvodných sítí, vytvoření nových parkovacích míst, zřízení nového
mobiliáře, výstavbu prostor pro novou
cukrárnu, zřízení informačního centra
a dále opravu chodníku, vybudování
nového veřejného osvětlení a pergoly
a v neposlední řadě vybudování výtahu
ve zdravotním středisku. Celkové konečné náklady na tuto rekonstrukci byly vyčísleny na 25 365 000,- Kč, z toho dotace
ze státního rozpočtu činily 20 700 000,Kč a město se podílelo na zbývajících
nákladech ve výši 4 665 000,- Kč. Rád
bych podotkl, že co do rozsahu se jednalo o největší investiční akci za posledních
deset let. Říká se, že náměstí dodává městu určitý ráz a jsem rád, že tyto prostory nejsou jen
reprezentativní, ale od té doby jej začali využívat při
kulturních akcích i naši občané, pro které by náměstí
mělo především sloužit. Domnívám se, že málokterá obec, snad jen velká města v okrese Vsetín, se
může pochlubit takovým prostorem v centru obce.
Potěšilo nás, že si tato stavba získala přízeň i odborné veřejnosti a získala cenu Stavba roku 2007 Zlínského kraje ve své kategorii. Za třešničku na dortu
je pak možno považovat další ocenění Radničního
náměstí, a tím je prestižní Cena Syndikátu novinářů
ČR Zlínského kraje, který rovněž naše náměstí ocenil jako stavbu roku 2007 Zlínského kraje.
Druhou významnou investiční stavbou roku 2007 byla
druhá etapa revitalizace sídliště Nábřežní v celkové částce deset milionů. Nemohu opomenout rekonstrukci Ski
areálu, která se pohybovala v částce 11 520 000,- Kč.
V rámci této rekonstrukce se povedlo vybudovat technické zázemí, tj. výstavba restaurace s garáží, nákup
rolby a tří děl, dále se vybudovalo umělé zasněžování
a osvětlení svahu. Jsem rád, že se díky naší rekonstrukci a schopnému provozovateli daří tomuto Ski areálu získávat stále větší popularitu mezi lyžaři ze širokého okolí.
Drobnější akcí v tomto roce bylo zastřešení objektu č.
285 rodového shluku Orságů v Raťkově, kde proběhla
částečná oprava veřejného osvětlení, dále 2. etapa rozšíření a podpoření levného internetu v Karolince.
V roce 2008 jsme opravili komunikace v částce dva miliony korun, a to část ulice Raťkova, ulice Sklářská, část ulice
Bařinská, komunikace u č. 91, 117 a 125. Dále byl vybudován skatepark celkovou částkou 860 000,- Kč, který je
bohužel v současné době z důvodů nadměrně velké hlučnosti a také nevhodného chování našich a okolních dětí
mimo provoz. Z kapacitních důvodů nejsme nyní schopni
dohlížet na provoz a bezpečnost tohoto areálu a také se
musíme vypořádat s hlučností. Snažíme se však najít řešení tak, abychom mohli stávající zařízení využít pro děti
v budoucnu. V rámci individuálního bydlení se podařilo
v roce 2008 zbudovat technickou infrastrukturu pro vý-
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oto staveniště
Řekli byste, že z toh
kraji
Zlí
2007 ve nském
vyroste stavba roku

stavbu
devíti rodinných domků v částce
4 620 000,- Kč a městský bytový podnik provedl opravu
veřejného osvětlení v částce 400 000,- Kč.
V roce 2009 bylo největší investicí stavba sběrného dvora,
který jsme vybudovali v prostorách městského bytového
podniku částkou 7 900 000,- Kč. V současné době slouží
občanům města a okolním obcím. Dále jsme vybudovali
oplocení školního areálu v částce 305 000,- Kč. V loňském
roce město Karolinka společně s partnerskou obcí Papradno připravilo projekt Javorníky – brána ke spolupráci
v oblasti cestovního ruchu Karolinka – Papradno v rámci
programu Česko-slovenské příhraniční spolupráce. Cílem
našeho projektu je zvýšit atraktivitu turistické destinace
Valašska s využitím koordinované zážitkové propagace
a marketingu využitím moderních forem prezentace, propagace a reprezentace Karolinky, Papradna a regionu je
postavena na místních atraktivitách. V rámci projektu jsme
tak mohli nechat zhotovit nové propagační materiály města
Karolinky a obce Papradno, vznikl nový DVD ﬁlm o Karolince s názvem Karolinka, město sklářů a turistiky, pořídili
jsme nové technologie sloužící k veřejné prezentaci (dataprojektor a „ozvučovací bednu“) a dále jsme nechali zhotovit nové turistické a vývěsní mapy. Celkové náklady na projekt se pohybovaly v částce jeden a půl milionu korun.
V letošním roce konečně došlo na naši školu. V průběhu
prázdnin jsme provedli rekonstrukci školní kuchyně, o které jsem se zmínil v úvodu. Tu si vyžádal třicetiletý provoz
ve stávajících prostorách a investice činila 3 250 000,- Kč.
Dále se nám podařilo získat dotaci na zateplení budovy
školy v částce deset a půl milionu korun, kterou budeme
muset ještě zrealizovat do konce tohoto roku. Výsledky
dlouholetého snažení sdružení Valašsko – Horní Vsacko
se podařilo v letošním roce naplnit, takže jste si jistě všimli
probíhající výstavby cyklostezky Velké Karlovice – Vsetín.
Jedná se o největší a nejdražší projekt v našem regionu,
jen v Karolince si výstavba cyklostezky vyžádá náklady
ve výši bezmála 60 000 000,- Kč.
Do výčtu investic jistě také patří čerpání z bytového fondu našeho Městského bytového podniku, proto jsme pro
Vás připravili následující tabulku.

Přehled příjmů a výdejů u bytového a nebytového fondu za období roku 2006 – 2009
ROK

Příjem

Výdej

Rozdíl

2006

3 291 984,89 Kč

- 3 552 418,86 Kč

- 260 433,97 Kč

2007

3 549 869,74 Kč

- 3 465 858,82 Kč

84 010,92 Kč

2008

3 632 202,96 Kč

- 3 847 142,56 Kč

- 214 939,60 Kč

2009

4 233 714,50 Kč

- 4 599 909,36 Kč

- 366 194,86 Kč

14 707 772,09 Kč

- 15 465 329,60 Kč

- 757 557,51 Kč

CELKEM

Překročení finančních prostředků v letech 2006, 2008 a 2009 bylo pokryto z rozpočtu Města Karolinka
(tedy z investičního fondu).

V průběhu let 2002 až 2010 se nám v Karolince povedlo zrealizovat investice v celkové částce bezmála 140 000 000,Kč a z toho se podařilo získat dotace nad rámec rozpočtu v částce téměř 70 000 000,-Kč. Věřte mi, že tuto částku
nebylo lehké získat a také zrealizovat a řádně vyúčtovat. Jsou to tisíce najetých kilometrů na ministerstva a různé
úřady. Za tím vším je však nejen moje práce, ale také mých kolegů a partnerů, kteří pomáhali realizovat všechny
stavby. Těm všem chci poděkovat v závěru mého příspěvku.
Za investiční výstavbou je vždy vidět kus práce, ale neměl bych také zapomenout na další neinvestiční aktivity městského úřadu. Zejména bych rád zmínil oblast kultury. Město Karolinka každoročně organizuje tradiční karolinské
poutě, srazy veteránů, dětské dny, výstavy obrazů na městském úřadě, vánoční jarmarky a od loňského roku také
novou tradici zabijačky na náměstí včetně ochutnávky několik druhů piva. Tímto Vás všechny zvu na sobotu 9. října,
kdy si tuto akci zopakujeme. Největší kulturní akcí je bezesporu sklářský jarmark, na kterém se město v minulosti
podílelo spoluprací se sklárnami. Od roku 2009 převzalo město záštitu nad touto akcí tak, aby tradice sklářského
jarmarku byla zachována i do budoucna. Tím, že se jarmark centralizoval na náměstí, včetně kulturního programu,
získal na obrovské reputaci. Náklady na tuto akci se pohybují v částce cca 150 000 korun. Všechny tyto akce organizuje naše informační centrum, které získalo v roce
2007 nové prostory na náměstí. Jsem
rád, že si informační centrum získává
stále lepší jméno jak u místních občanů, tak i u turistů, kterým by mělo zejména sloužit. Za práci informačního
centra patří poděkování.

V nové školní jídelně žákům evidentn

ě chutná

Rád bych také uvedl mimořádný projekt
ve spolupráci s Úřadem práce ve Vsetíně. Díky dočasnému uzavření skláren
se v loňském roce museli občané Karolinky potýkat s největší nezaměstnaností ve své historii, a to okolo 20 procent.
Městský úřad se k tomuto problému
postavil s maximální zodpovědností
a v rámci svých možností společně s úřadem práce zaměstnal na tzv. veřejně prospěšných pracích postupně třicet šest
osob, které pomáhaly s úklidem a údržbou ve městě. Určitě to bylo poznat nejen
v centru, ale i na sídlištích a v údolích.
Část výdajů s tím spojená šla z městského rozpočtu a tato částka se pohybovala
kolem 500 000,- Kč.

V Karolince pracuje řada zájmových skupin, takže jsme podle možností rozpočtu každoročně ﬁnančně i jinou formou
podporovali kulturní, sportovní a zájmové aktivity našich občanů. Jedná se o oba naše sbory dobrovolných hasičů, TJ
Sokol, fotbalový klub, Valašské národní divadlo, oba divadelní soubory, dechovku, myslivce a řadu dalších organizací.
Podporujeme také aktivity našich příspěvkových organizací, zejména bych vyzdvihl činnost základní umělecké školy,
která podporuje umělecké zájmy dětí z Karolinky i okolí (v současné době je to přes 400 dětí), a také naší základní
a mateřské školy.
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Na závěr bych rád poděkoval všem zastupitelům města
Karolinky za vykonanou práci v celém volebním období.
Myslím si, že jsme se všichni podíleli na rozkvětu města
a šíření jeho dobrého jména za jeho hranicemi i hranicemi našeho regionu, podobně jako to aktuálně dělají
naši divadelníci. Výsledky našeho snažení zhodnotí až
budoucnost, ale domnívám se již teď po nás zůstaly nesmazatelné stopy, ať už jako nová tradice podzimního
pivního festivalu, aktivní spolupráce s družební obcí Papradno ze Slovenska, oživení sklářského a vánočního
jarmarku, ale také revitalizace sídlišť, rekonstrukce části
radnice, rekonstrukce náměstí, obnovení provozu lyžař-

ského vleku či výstavba cyklostezky. Jsem si vědom, že
bychom těchto výsledků nemohli dosáhnout bez pomoci
zaměstnanců Městského úřadu Karolinka i všech organizačních složek. Rád bych využil této příležitosti a všem
svým kolegům poděkoval za spolupráci. Vedle zaměstnanců a zastupitelů se ve městě angažuje celá řada
našich spoluobčanů v různých zájmových sdruženích
i individuálně. Jejich snažení si nesmírně vážím a děkuji
za jejich volný čas, který věnovali ve prospěch města.
(ing. Tomáš Hořelica, starosta města)

Sběrný dvůr v Karolince
Z důvodů množících se dotazů na provoz sběrného
dvora v Karolince a snad
i nedostatečnou informovanost občanů bych chtěla
uvést některé důležité skutečnosti.
Zdarma mohou sběrný dvůr využívat všichni občané s trvalým pobytem
na území města Karolinky (živnostníci a ﬁrmy mohou odevzdat elektrošrot
v omezeném množství nebo dle dohody).
Za úhradu mohou sběrný dvůr využívat
podnikatelé, ﬁrmy a osoby, které neprokáží svůj trvalý pobyt na území města
Karolinky. Tato úhrada kryje náklady
na další využití nebo odstranění odpadu
(občané města i ﬁrmy zaplatí za příjem
pneumatik nebo stavební suti bez rozdílu dle ceníku SD). Ceník sběrného dvora
Karolinka je k nahlédnutí na SD v areálu
MBP Karolinka. Dále byl občanům rozeslán poštou a tudíž by s ním měli být seznámeni všichni občané.
Jaký odpad se vybírá
Do sběrného dvora je možno ukládat především odpad nebezpečný,
např. zbytky barev, oleje, baterie,
akumulátory, agrochemikálie, apod.,
ale i velkoobjemový odpad (nábytek, podlahové krytiny apod.), železo,
pneumatiky a stavební suť (tašky, cihly, beton, keramika max. 200 kg). Dále
lze odkládat použité elektrozařízení
(televizory, lednice, sporáky, pračky,
počítače, vysavače, audio a video
techniku, apod.) a použité světelné
zdroje (zářivky a výbojky).
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Kolik stojí uložení odpadu
Pro občany Karolinky je uložení velkoobjemového odpadu a zpětného elektrozařízení zdarma, pro podnikatelské
subjekty bude vystaven doklad o uložení odpadu a jeho případná platba hotově
na příjmový doklad.
Jak nakládat s odpadem
Odpad je nutno vždy předat obsluze
sběrného dvora, která provede evidenci a zároveň určí kam bude uložen. Pro každý druh nebezpečného
odpadu je určena zvláštní nádoba
či kontejner, stavební suť se ukládá
na oploceném venkovním prostranství.
Doporučujeme pro hladký průběh zavolat na MBP Karolinka oddělení vedení
sběrného dvora a zjistit podmínky přijetí
odpadu předem. (telefony 571450454,
737802139, kontaktní osoba Pavlína
Dujková). Likvidace nábytku nezajišťujeme, je možno zprostředkovat pouze
přepravu mezi zákazníkem a sběrným
dvorem. Podmínkou je, aby ně-

kdo jel s našimi pracovníky na sběrný
dvůr a prokázal trvalé bydliště v Karolince. V tomto případě neplatíte nic kromě
odvozu a pracovníky, kteří nakládání
provedli dle ceníku za dopravu vozidlem
sjednané služby.
Ve sběrném dvoře tedy mohou občané
odevzdávat zdarma následující druhy
odpadů - velkobjemový odpad (nábytek,
zařízeni domácnosti, koberce, matrace),
zpětné elektrozařízení (pračky, lednice,
televizory, rádia, sporáky, videa, počítače, monitory, tiskárny, mobily), kovový
a dřevěný odpad, papír, sklo a plasty.
Nebezpečné složky komunálního odpadu, včetně starých chladících zařízení,
pneumatiky a sut‘ z bytových úprav pak
za úhradu.
Provozní doba sběrného dvora Karolinka je pátek (v lichém týdnu) od 8.00
do 16.00 hodin a každou poslední sobotu v měsíci od 8.00 do 12.00 hodin.
(Pavlína Dujková)

a Pavlína Dujková

ěrného dvor
Kontaktní osoby sb

a Libor Malík

Začal nový

školní rok
Zvuk motorů nákladních automobilů, vjíždějících do areálu školy a následné kovové zvuky skládaných
lešenářských trubek naznačují všem okolo, že se v budově
chystají nějaké změny. V průběhu podzimu se uskuteční dlouho připravovaná a toužebně
očekávaná výměna oken a zateplení budovy. Ale ani během
prázdnin ruch ve škole neutichl. Naopak. Ticho školních
chodeb, opuštěných na dva
měsíce dětmi, vystřídal nejprve rachot sbíječek, následně
vodo a elektroinstalace, pokládání nové podlahy a stěhování nových technologií
do prostor školní kuchyně.
Její rekonstrukce zlepší pracovní podmínky pracovnicím po třiceti letech nepřetržitého provozu. Novým pohodlným nábytkem jsme vylepšili také prostředí
jídelny, kde se najednou může stravovat až
osmdesát dětí.
Těch letos nastoupilo do devíti ročníků a stejného počtu
tříd celkem sto devadesát dva. Celý druhý stupeň už se
učí podle školního vzdělávacího programu Škola pro život, na prvním stupni dobíhají osnovy programu Základní škola v pátém ročníku. Řadu volitelných, ale i nepovinných předmětů doplní šachový a modelářský kroužek.
Ve třídách a odborných učebnách a kabinetech také

nastaly změny. Už dříve vybudovaná počítačová síť,
propojující prakticky celou budovu, dostala nadstavbu
připojením na dva výkonné servery, každý ze žáků i učitelů dostane svoji školní e-mailovou adresu a úkoly či
pokyny bude možno předávat operativně bez nutnosti
nákladného tisku. V počáteční fázi je už také příprava
elektronického informačního systému. Prostřednictvím
programu Bakaláři budou rodiče moci své děti omlouvat
v případě absence, budou však také dostávat informace
o školních výkonech dětí a jejich chování.

Nové prvňáčky ve škole přivítal i staro

sta města

Školní rok 2010-2011 bude ve znamení řady kulturně
společenských, ale i sportovních akcí, je už třicátým,
tedy jubilejním rokem výuky v této škole. Vyvrcholením
se určitě stane školní akademie na jaře příštího roku.
Do té doby proběhnou všechny tradiční školní aktivity,
jako exkurze, koncerty, divadelní představení, výukové
pořady různých agentur, sportovní soutěže i soutěže jazykové a samozřejmě i maškarní karneval. O všem vás
budeme pravidelně informovat na webových stránkách
školy www.zskarolinka.cz.
(Mgr. Petr Šrámek, ředitel školy)

Upozornění na uzávěrku

Redakce Karolinského zpravodaje upozorňuje čtenáře, dopisovatele,
inzerenty a všechny, kteří by chtěli jakýmkoliv způsobem přispět do příštího čísla,
že jeho uzávěrka je 3. prosince 2010.
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Jarmark jako

malovaný

generaci sk

Také letos uspořádalo město Karolinka
ve spolupráci se sklárnou Crystalex v pořadí již dvaadvacátý ročník Tradičního
sklářského jarmarku, který se díky pěknému počasí, zajímavému kulturnímu programu a především několikatisícové návštěvě
opravdu vydařil.
Na pódiu před městským úřadem se moderátorovi dne
Lukáši Španihelovi z radia Valašsko a divákům postupně představila dechová hudba Karolinka, folklorní soubor
Jasénka, pěvecký sbor Hafery, skupina Žamboši, stará
garda Vsacanu, místní skupina Poškoláci, hlavní hit odpoledne, lidový bavič Ander z Košic, kapela Grassband
a nakonec diskotéka s DJ Jitkou Pospíšilovou. Děti, ale
i dospělé pobavil svým vystoupením profesionální kouzelník, mladí se také mohli zúčastnit dovednostní soutěže.
Pro dospělé pak byla připravena Valašská žranice po italsku, kdy pětice soutěžících měla za úkol pomocí vidličky
a případně rukou sníst v nejkratší době půl kilogramu špaget. Pohled na jedlíky byl opravdu nezapomenutelný.
V průběhu dne pak
za účasti představitelů
města proběhl křest (čím
jiným než pravou valašskou slivovicí) nového
DVD s názvem Karolinka
město sklářů a turistiky,
které můžete obdržet
v informačním centru
na náměstí. Slavnostně
pokřtěno bylo také připravované DVD o díle
akademického malíře Jiljího
Hartingera, který v srpnu oslavil významné životní jubileum.
Samozřejmostí pro návštěvníky byla možnost nákupu skla,
porcelánu i jiných výrobků ze
skla a také dalšího sortimentu,
který bývá na jarmarcích běžný.
Jedinou drobnou vadou na kráse tak byla skutečnost, že výborný guláš od našich myslivců či hasičů už před
polednem došel, takže zájemci o tento gastronomický produkt měli v odpoledních hodinách prostě smůlu.
Ján Pisančin, čestný občan rodných Michalovců,
už téměř 30 let baví lidi a rozdává dobrou náladu jako Ander z Košic

(redakce)
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Škola má novou

kuchyni
Těsně před koncem prázdnin předala vsetínská stavební ﬁrma TESP Contract
s.r.o. zástupcům města
a základní školy nově rekonstruovanou školní jídelnu. Dílo v hodnotě více jak
tři miliony korun tak mohlo
začít sloužit svému účelu.
V průběhu rekonstrukce byly provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektro, byly osazeny nové
radiátory ústředního vytápění a rekonstruována část vzduchotechniky.
Ve ﬁnále pak byly provedeny nové
obklady, dlažby a malby. Pokud se
týká technologického zařízení, tak
se v kuchyni objevily tři nové elektric-

ké kotle,
elektrický sporák
a
varná
stolička,
dále třítroubová pec,
pánev a nejuerová
jídelny Anna Ša
ě
modernější
Vedoucí školní
řízením kuchyn
za
m
vý
ostu s no
konvektoseznamuje star
mat. Dodán
za přebyl také vydané
dílo
s
předsvědčehřívaný záním, že bude dobře sloužit žákům,
sobník a nový mycí stroj na nádobí.
učitelům i ostatním strávníkům,
Ve školní jídelně byly osazeny nové
kteří služeb školní jídelny využívají.
stoly a židle.
Za redakci pak dodáváme – dobrou
chuť.
V krátkých projevech při slavnostním
předání do užívání poděkovali sta(redakce)
rosta města, ředitel školy a vedoucí
školní jídelny zástupcům dodavatele

Pomoc

ze Zlínského
kraje
Město Karolinka obdrželo z rozpočtu
Zlínského kraje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 100 000,- Kč na odstranění následků prvotních povodňových škod vzniklých po vytrvalých
deštích na území města v měsících
květnu a červnu 2010.
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Finanční prostředky z dotace byly použity na odstranění
nánosů naplavenin, čištění vpustí, propusti v Raťkově,
odstranění sesuvů v Kobylské a pročištění kanalizačního sběrače v ulici Na Hřebíku.
Dále byla Jednotnému sboru dobrovolných hasičů města poskytnuta pro rok 2010 účelová neinvestiční dotace
ve výši 150 000,- korun z rozpočtu Zlínského kraje na
zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH, která zabezpečuje výjezd z místa své dislokace k zásahu.
Z poskytnuté dotace je hrazena zejména pracovní pohotovost člena vykonávajícího službu v jednotce. Účelová
neinvestiční dotace je určena na zabezpečení činnosti
v období od 1. ledna do 31. prosince letošního roku a
podléhá ﬁnančnímu vypořádání.
Tyto účelové dotace jsou pro město přínosnou pomocí a
za ﬁnanční podporu patří kraji naše velké díky.
(vedení města)

Cyklostezka
Bečva finišuje
V souvislosti s blížícím se termínem dokončení tolik očekávané Cyklostezky Bečva
jsme položili tři otázky projektovému manažerovi sdružení Valašsko – Horní Vsacko
Romanu Kalabusovi.
Jak daleko jste s realizací projektu cyklostezka Bečva? Popište nám aktuální situaci
realizovaného projektu, tedy které úseky
jsou hotové, které nejsou a proč a jaké problémy se vyskytly v průběhu realizace?
Projekt Cyklostezky Bečva – Královna stezek Moravy
(oﬁciální název celé akce) je nyní realizována zhruba
z 60 procent. Může se zdát, že je hotovo více než 60 procent trasy mezi Vsetínem a Velkými Karlovicemi, nicméně toto zdání je mylné. Délkou hotové trasy jsme rozhodně dále, ale nejkomplikovanější a ﬁnančně nejnáročnější
úseky jsou na horním toku Bečvy, tedy ve Velkých Karlovicích a v Karolince. Zde máme i dost technologických
změn a nepředpokládaných nákladů. Navíc se musíme
vypořádat s technickými problémy při provázání námi
realizovaných prací s jinou akcí, kterou je rekonstrukce silnice ve Velkých Karlovicích. Zde musíme čekat
na souběhy prací třeba kvůli společnému provedení kanalizace či přeložek inženýrských sítí, které jsou pro realizaci nezbytné. Na tak velké liniové stavbě
jsou praktic-

ky stále nějaké problémy. Sotva jeden vyřešíte, objeví
se další dva. Ale o tom ta práce je. Musíte komunikovat s množstvím vlastníků pozemků, s obcemi, které
si vlastně musí ručit za dílo na svých katastrech, dále
s projektanty, s dodavateli, s dotačními orgány apod.
Některé věci jsou nové i pro ně, a tak je musíme řešit
za pochodu a sem tam vznikne i časová prodleva. Zatím
jsme však vždy řešení našli. Poměrně komplikované je
i ﬁnancování projektu. Musíte hledat formy ﬁnančního
zajištění a jeho postupné čerpání. Jsou to velmi náročné
věci, a to nejen administrativně, ale stojí to i dost psychických a fyzických sil.

Jaké je předpokládané datum ukončení
projektu?
Úseky od Vsetína po Karolinku včetně budou dodělány
a předány uživatelům, tedy občanům měst a obcí Valašska – Horního Vsacka do konce října letošního roku.
Ve Velkých Karlovicích by měla být stavba dokončena
do 10. června 2011 s tím, že zde bude také většina věcí
dodělána letos, pokud samozřejmě vyjde počasí a nenapadne nám sníh nebo nepřijde velká voda.

Jsou v plánu nějaké navazující aktivity
na území Horního Vsacka v závislosti na dokončení projektu cyklostezky?
Cykloturistika je dle mého názoru jedinečný fenomén
s velkým rozvojovým potenciálem. Touto cestou se
rozhodně vydáme. I já sám se mimo zaměstnání věnuji aktivitám souvisejícím
s bicykly. Sdružení pořádá dnes již velmi
zdařilé akce, jako jsou Dny horské cyklistiky na Valašsku, v rozběhu je ojedinělá aktivita nejen v rámci ČR, ale celé
Střední Evropy a tou je Specialized Bike
resort Valašsko. Tato obsahuje množství
doprovodných služeb a infrastruktury
pro cyklisty, ale to zatím nechci odkrývat, nechte se sami překvapit. Jen mohu
slíbit, že to bude fakt skvělá a originální
záležitost, která regionu pomůže. Chci,
aby lidé ve službách cestovního ruchu
měli možnost podnikat a tak se snažíme tyto aktivity dělat tak, aby pomohly
k větší návštěvnosti našeho území.

ostezky Bečva
Nový úsek cykl
ku,
ém nabízí otáz
u lávky ve Bzov
u
yb
ch
i
al
ěl
zi z NDR ud
kde asi soudru

Děkujeme za odpovědi a těšíme se
na setkání na královně cyklostezek
Moravy.
(Roman Kalabus)
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Beskyd rallye
Turzovka
V polovině prázdnin do našeho města,
v rámci III. tzv. české etapy Beskyd rallye
Turzovka, zavítalo několik desítek automobilových a motocyklových veteránů, které
si mohli diváci prohlednout na Radničním
náměstí a v přilehlém okolí. Akci pořádá
turzovský Veterán club a při spanilé jízdě
beskydskou krajinou se zastávka v Karolince stala hezkou tradicí. Jelikož se jedná
o záležitost, ke které není třeba mnoho komentářů, připravili jsme pro čtenáře několik zajímavých fotograﬁí veteránů a
také lidí kolem nich.
(redakce)
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Moderátorská dvojice
karolinské zastávky letošní Beskyd rallye,
pánové Tomáš Hořelica (starosta) z Karolinky
a Václav Dostálek (riaditel pretekov) z Turzovky
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Musica
Bohemica
v Karolince

Ve středu 11. srpna navštívila třináctičlenná
skupina japonských hudebníků ze společnosti Musica Bohemica město Karolinka.
Tato skupina, která si vzala za úkol propagovat v Japonsku evropskou a zvláště pak
českou hudbu, vznikla z bývalých studentů
profesora klavíru Jana Horáka, který působil 38 let na Musashino Akademia Musicae
v Tokiu a za tu dobu vychoval více než dvě
stě absolventů.

Tito jeho bývalí žáci, kteří působí nyní jako aktivní hudebníci nebo jako profesoři klavíru po celém Japonsku,
vytvořili z vděčnosti ke svému učiteli skupinu Musica Bohemica a pořádají koncerty, na nichž se vždy uvádějí
skladby českých autorů, především Bedřicha Smetany,
Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Vítězslava Nováka
a jiných. Nad touto skupinou převzalo záštitu i České velvyslanectví v Tokiu.
A proč tito Japonci vyhledali právě Karolinku? Jan Horák, jejich profesor, který zemřel v minulém roce v Tokiu, byl rodákem z Karolinky, kde spatřil světlo světa 2.
srpna 1943 v rodině Cyrila Horáka, který působil tehdy
jako řídící učitel na zdejší obecné škole. Zde také prožil
své dětství. Rodina musela z politických důvodů opustit Karolinku a Jan pak žil s rodiči ve Valašském Meziříčí. Vystudoval klavírní obor na ostravské konzervatoři,
pak pražskou AMU, oženil se s japonskou cembalistkou
Michiko Inoue a získal trvalé angažmá na shora uvedené akademii. Naštěstí se japonské skupině podařilo
najít bývalou obecnou školu, kde se Jan Horák narodil
a měla možnost seznámit se s krásným Valašskem, které on po celý život miloval a kam se nesmírně rád vracel.
Poklonili se i u jeho hrobu ve Valašském Meziříčí, kde je
část jeho ostatků pochována.
(Jiří Horák, bratr Jana a bývalý obyvatel Karolinky)

Slov už bylo dost
Vážení čtenáři Karolinského
zpravodaje, chtěl bych se
vyjádřit k článku z minulého čísla, kde klade Divadelní soubor Jana Honsy z Karolinky své otázky. Protože
jsem bývalým členem tohoto souboru a nyní působím
v souboru Valašského národního divadla, můžou se
jevit mé odpovědi jako nevhodné. Bohužel, není tomu
tak, jsou to jenom holá fakta.
Patří DSJH z Karolinky ještě
do Karolinky?
Doufám, že pokud chce soubor
nadále nosit toto jméno a chce re-
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prezentovat naše město, i když má
určité problémy, tak jim přeji čisté
a neposkvrněné divadelní Zlomte
vaz.

Proč soubor nezkouší v Karolince?
Pokud se dobře pamatuji, měl soubor sídlo ve Valašském národním
divadle u Marie Chovanečkové. Byla
zde učiněna nabídka o rozumném
pronájmu, ale bohužel někteří členové byli proti, tento návrh se jim
zdál nevhodný a měli strach, že
Marie Chovanečková tohoto využije k medializaci VND a bude z toho
proﬁtovat.

Kdy uvidíme DSJH v našem
městě?

Kdykoliv. Tady nastává problém manažerky tohoto souboru, to vím ze
své vlastní zkušenosti, např. ohledně vyřizování sponzorských darů.
Nejednou a nemalou částku jsem
se snažil sehnat pro soubor, ale
nikdy ji manažerka nezprostředkovala a proto chci paní manažerce
poradit; sál VND si lze pronajmout
za účelem kulturní akce u Marie
Chovanečkové, poté můžete potěšit
karolinské diváky a nasát onu domácí přízeň. Rád se na Vás přijdu
podívat a za Váš výkon Vám zatleskat. Zlomte vaz.
P.S. Žádám všechny čtenáře, aby
tyto odpovědi byly spojovány jen
s mým jménem, píšu sám za sebe.
(René Vrchovský)

Najpevnější hasič

je ze Stanovnice
První červencový víkend uspořádali hasiči
ze Stanovnice jako součást hasičského dne
třetí ročník mezinárodní soutěže hasičské
všestrannosti pod názvem O najpevnějšího
hasiča zpod hřebeňa Javorníka. Tato soutěž
má svá speciﬁka, ale vždy jde o překonání
nejrůznějších překážek nebo přenášení ﬁgurín v plné zásahové výbavě. Toto vše pak
má simulovat náročné podmínky při reálném
zásahu.

pohoří, a to domácímu borci Pavlu Orságovi z JSDH Stanovnice, který o 1,13
sekundy překonal loňského vítěze Patrika Truchlíka z družební slovenské
obce Papradno. Třetí pak skončil Martin
Januš z Halenkova. Titul najpevnější
hasičky si ze Stanovnice odvezla Eva
Kopecká z Hovězí.

Umístění ostatních závodníků z hasičských sborů města
Karolinky bylo následující – čtvrté místo Roman Ohryzek
ze Stanovnice, sedmé Zdeněk Valíček z městského sboru
Karolinka, sedmnácté Petr Valíček z téhož sboru a devatenáctý skončil Lukáš Klaban ze Stanovnice.

snímku,
ru opravdu bolí
Jak je vidět na
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Ceny vítězům předal starosta
sboru stanovnických hasičů Josef Řepka

Je zřejmé, že takovou akci nelze uspořádat bez
podpory sponzorů. Za ﬁnanční a věcné dary podnikatelů města Karolinky ještě jednou pořadatelé
děkují. Závěrem patří poděkování Městskému úřadu Karolinka a všem organizátorům za bezchybné
zvládnutí této akce.
Na start
letošního ročníku se postavilo pětatřicet
mužů a pět žen. Titul najpevnějšího hasiča pro rok 2010
patří po roční odmlce opět závodníku z moravské strany

(Stanislav Orság SDH Stanovnice)

II. ROČNÍK KAROLINSKÉHO
PIVNÍHO OCTOBERFESTU
Město Karolinka pro Vás připravilo senzační zpříjemnění sobotního dopoledne
s bohatým doprovodným programem nejen pro dospělé ale i pro děti

dne 9.10.2010 od 10:00 do 24:00 hodin
na náměstí v Karolince v podání „TRADIČNÍ VALAŠSKÉ

ZABIJAČKY“

(jelítka, jitrničky, tlačenka, podbradek, klobásky a mimo jiné se můžete těšit i na jelení gulášek)

a to vše v doprovodu

„PIVNÍ KANONÁDY“ – 6 druhů piva

dále jsme pro Vás připravili spoustu zábavných soutěží s velkým množstvím zajímavých
výher, prodejní stánky s tradičními valašskými řemesly a mnoho dalšího
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Anketa
TOP 10
Centrála cestovní ruchu
Východní Morava ve spolupráci s informačními centry
Valašska připravila pro letošní rok novou anketu pod
názvem TOP 10 restaurací,
hospůdek a kolib Valašska
2010. Cílem je zmapovat
kvalitu a nabídku krajových
specialit v restauracích,
hospůdkách a kolibách
na Valašsku a vytvořit originálního valašského gastroprůvodce.
Zařadit do ankety nelze jakoukoliv
hospodu či restauraci. Všechny doporučené restaurace musí splňovat
tyto základní předpoklady: nabídka
jídelníčku musí obsahovat minimálně tři jídla, typická pro oblast Valašska a interiér restaurace musí odpovídat požadavkům hostů na čistotu
a krajovou speciﬁčnost.
Hlasování můžete provést zasláním
SMS (cena dle tarifu vašeho operátora) na telefon 733161671 ve tvaru
název restaurace, mezera, místo,
kde se restaurace nachází, mezera
a bodové hodnocení, např. 3. Zařízení můžete ohodnotit následující
stupnicí: 3 – vynikající, to si nenechám ujít, 2 - dalo se to, 1 – nikdy

nému posezení

u láká k příjem

ského šenk
Interiér Raťkov

více. Z jednoho telefonního čísla
posílejte pro jednu restauraci pouze
jeden hlas.
První hodnocení bude provedeno
v závěru roku 2010 a seznam bude
řazen podle počtu nasbíraných
bodů. Každý další rok bude takto vyhodnoceno TOP 10 restaurací, hospůdek a kolib Valašska, které budou
zařazeny za příslušný rok do tištěného průvodce. Zařízení na dalších
místech za první desítkou budou
zveřejněna na internetových stránkách www.vychodni-morava.cz/vgt.
Každý, kdo pošle SMS se správnými
údaji a jehož tip bude splňovat požadavky na zařazení do ankety, bude
v závěru roku 2010 zařazen do slosování o zajímavé ceny a bude vyhodnoceno dvacet vylosovaných,
kteří ceny obdrží. První cenou je
víkendový pobyt (2 noci) s valašskými specialitami na Valašsku pro dvě
osoby.

A protože pro letošní rok jsme žádnou anketu, ze které bychom mohli
vycházet neměli, vybrali jsme zařízení na základě našich znalostí
a doporučení přátel a známých.
Jsou uvedena zde a vybrána tak,
aby pokrývala celou oblast Valašska: 1) Valašské Meziříčí, Valašská
koliba, 2) Valašské Meziříčí, Restaurace Na Košíkárně, 3) Rožnov pod
Radhoštěm, Koliba Kordulka hotelu
Forman, 4) Hutisko – Solanec, Valašská koliba Fojtka, 5) Pustevny,
Restaurace Libušín a Koliba Valaška, 6) Soláň – sedlo, Horský hotel
Soláň, 7) Velké Karlovice, Wellness
hotel Horal, 8) Karolinka, Raťkovský
šenk, 9) Hovězí, Koliba U Splavu
a 10) Lidečko, Motorest Čertovy
skály. Kompletní přehled stravovacích zařízení naleznete na www.vychodni-morava.cz/vgt, sekce Valašsko, stravování.

Ing. Petr Grísa

(Centrála cestovního
ruchu Východní Moravy)

soudní znalec a odhadce, ceny a odhady nemovitostí
756 03 Halenkov 454, tel: 602 532 324
e-mail:
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petr@grisa.cz,

www.grisa.cz

Zavolej mi do klubu

Předstartovní horečka vrcholí,
samozřejmě kromě těch dvou mrňousů
v kočárcích

V sobotu 7. srpna odstartoval od místní restaurace Sklář již dvanáctý ročník neobvyklého recesistického cyklozávodu horských
kol pod zavádějícím názvem Zavolej mi
do klubu, na jehož start se tentokrát postavilo celkem dvaapadesát mužů a čtyři statečné ženy.

Trochu jasnější to bylo v kategorii žen, kde zvítězila
celkově sedmadvacátá Ivana Merhautová a obdržela
dárkový koš s překrásnou kyticí. A tím se dostáváme
ke sponzorům, bez jejichž příspěvků by se tento závod
nemohl konat a jimž tímto patří obrovský dík od pořadatelů i účastníků. Jejich loga pro nedostatek místa uvedeme v příštím čísle Zpravodaje a všichni společně se
můžeme těšit na ročník příští.

Trať Karolinka – Soláň – Karolinka poměrně náročným terénem
i tentokrát závodníci s menšími či
většími problémy zvládli (pokud
lze za problém považovat, že jeden z účastníků stihl v průběhu své
jízdy nasbírat několik hřibů) a v cíli
se mohli opět těšit na neobvyklé,
leč pro tento závod typické rozdílení cen. Vítězem je totiž závodník
s pátým dosaženým časem a pořadí prvních pěti je tedy obrácené. Je
ovšem otázkou, kdo na tom vydělal
více, neboť cenou pro vítěze je již
tradičně třicetilitrový sud piva, zaČtyři amazonky,
tímco ten „pátý“ získal dvoulitrovou
ti
ě poprat s nástrahami tra
které se dokázaly úspěšn
sklenici pravého valašského kultovního moku. Pro pořádek a zmatení
čtenářů uvádíme pořadí prvních pěti
jezdců v cíli dle dosažených časů – Marek Jochec, Eduard Lušovský, Libor Bublík, Vítězslav Vrána a Zdeněk
Andrys. Už je vám jasné, kdo vyhrál?

Pronajmu byt 2+1 v RD v Karolince, telefon 777

(Pavel Horák a redakce)

019 767
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Ranč Na Paluchu
přivezl evropské stříbro
a bronz
První týden v září se konalo
v německém Kreuthu Mistrovství Evropy plemene Paint horse. Jedinými zástupci,
kteří hájili barvy České republiky, byli Jiří Orság a plemenný hřebec Gamblers Mister Zip z Ranče na Paluchu
v Karolince.
Generálkou na mistrovství Evropy se
ajiteli
pro dvojici stala česká Paint show, jež
Zip se svými m
mblers Mister
Ga
ý
šn
pě
proběhla v srpnu v Rožnově pod Radús
ě
én
Na evropské sc
hoštěm. Sjeli se sem nejlepší strakatí
koně amerického původu z celé republiky, aby prověřili jak svou výkonnost, tak
exteriér. „Náš roční hřebec zde sbíral první cenné závodní zkušenosti. Hlavním přínosem se pro nás ale stala
klinika s předním americkým rozhodčím Marvinem Carsem, který nám poradil, jak koně nejlépe prezentovat,“
prozradila předačka Ranče Na Paluchu Renata Křenková.
V Kreuthu se Orság s hřebcem zúčastnili celkem pěti disciplín. Výborně si vedli v Amatér halteru, kde se posuzuje
vzhled a chování koně i předvádějícího. Přes silnou konkurenci zde vybojovali třetí místo. Další bronz jim jen těsně
unikl v Trail in hand, což je disciplína, v níž musí soutěžící provést koně na vodítku přes řadu překážek, aniž by o ně
nějakým způsobem zavadili. „Zip byl velmi pozorný a neudělal žádnou chybu, za níž by se mu odečetly body.
O výsledku tedy rozhodovaly plusové body za provedení. Skončili jsme těsně na čtvrtém místě,“ popisuje průběh závodu Jiří Orság. Svůj nejlepší výkon si
schovala závodní dvojice až na poslední
disciplínu Longe line (předvedení koně
na lonži), z níž si odnesla stříbrnou medaili. „Hřebce jsme si přivezli jako hříbátko loni z Dánska. Jsme moc rádi,
že jsme při výběru měli šťastnou ruku
a ze Zipa roste plemeník, který obstojí
v evropské konkurenci,“ zhodnotila výkony svého čtyřnohého svěřence Renata
Křenková.
Více zajímavých informací o Ranči
Na Paluchu můžete najít na internetových stránkách www.rancnapaluchu.
cz.
Gamblers Mister Zip
při své parádní disciplíně Longe line
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(Jiří Orság)

Memoriál Oldřicha Křivého

Pohled na zaplněné volejbalové kurty
u sokolovny při Memoriálu Oldřicha
Křivého

Letošního již čtrnáctého ročníku Memoriálu Oldřicha Křivého ve volejbale, který se
tentokrát konal netradičně již týden před
Sklářským jarmarkem, se zúčastnilo celkem osmnáct družstev mužů a žen.

pině B pak Pavúky, Sokol Kroměříž, Atletiko Vsetín a
Skokany. V ženské A skupině se představily Laserové
kočky, Oliny, Rozbušky, Bystřička a Welzov, v B skupině potom TJ MEZ, Růže z Jericha, Pohodové kopretiny,
Kroměříž, a Nikyty.
Po vyřazovacích bojích
ve skupinách postoupily vždy nejlepší dva
týmy do semiﬁnále a
v následném ﬁnále se
pak ti nejlepší utkali o
celkové vítězství. Mezi
muži zvedli nad hlavu
pohár hráči Kroměříže, když porazili tým
Tetas z Nového Jičína,
v ženách se radovaly
Oliny rovněž z Nového
Jičína po vítězství nad
vsetínskými Rozbuškami.

V karolinských dresech, které se bohužel
ve ﬁnálových bojích
neobjevily, se postupně představili FrantiKarolinští volejbalisté společně
šek, Jiří a Petr Pušs čerstvým padesátníkem Ingo Müllerem z družebního Welzova
káčovi, Radek Pekař,
Lukáš Juřica, Štěpán
Kopecký, Radek Paločko, Petr Kováč, Václav Kret a jako host čerstvý padesátPořadatelé je rozdělili do čtyř skupin, takže mezi muži
ník z družebního Welzova Ingo Müller.
mohla početná skupina diváků vidět ve skupině A týmy
(redakce)
SK Borová, Tetas, Valmez B a Karolinka-Welzov, ve sku-
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Přípravka
vstoupila
do přeboru

vedením trenéra Petra Štulera, které zahájilo svou soutěž v Okresním přeboru, když se
k tomuto kroku mladí adepti poctivě připravovali již od loňského podzimu.
V průběhu podzimu sehrálo družstvo zatím tři utkání.
S Viganticemi vyhrálo 7:0, když skórovali Jakub Morávek 2x a dále Ondra Malina, Michal Martinát, Jan Štuler
a Matěj Koňařík a podruhé s tímtéž soupeřem 11:1, když
se střelecky zaskvěl sedmi brankami Štefan Bartošek,
dvakrát skóroval Ondra Plánka a jednu branku přidal
Michal Martinát. Třetí utkání odehrálo s Hrachovcem
a na vítězství 6:3 se brankami podíleli Jakub Morávek (2x), Ondra Malina, Michal Martinát, Jan Štuler
a Matěj Koňařík. Přípravku ještě čeká měření sil
s Kateřinicemi a další přípravná utkání s vrstevníky
z Velkých Karlovic a Nového Hrozenkova. V zimních měsících jsou plánovány turnaje v hale.
Mladší přípravka je tvořena hráči ročníků 2002
a mladšími a trénuje pravidelně dvakrát týdně
v Karolince, a to v úterý a pátek od 16.00 hodin.

Já ti tu kličku prostě udělám

leného gólu
Radost ze vstře
cí fotbalistů
ra
ne
h ge
je stejná u všec

Další malý nenápadný, ale přesto velmi důležitý krok v práci
s mládeží v našem klubu se podařilo učinit
počátkem nového soutěžního ročníku. To
po družstvech dorostu, starších žáků, mladších žáků A i B a starší přípravky vstoupilo
do soutěží další, již šesté mládežnické družstvo. Je jim mužstvo mladší přípravky pod
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Pro zájemce přidáváme kontakty na trenéry přípravek - Petr Štuler 737066767 a Jiří Gajdoš 604632909
(mladší přípravka Karolinka ročníky 2002 a mladší),
Jaroslav Heger 732315680 (ročníky 2000 a 2001)
a Josef Vrážel 604356773 (trenér mládeže).
(Josef Vrážel)

Austrálie

Obálka nové knihy Leoše Šimánka

křížem krážem
Známý český cestovatel, vedoucí expedic,
průkopník, publicista a fotograf Leoš Šimánek vydává novou knihu, kterou bychom
čtenářům rádi představili a zároveň nabídli
vše, co s ní souvisí. Proto uvádíme část dopisu, kterým se autor knihy obrací k veřejnosti.
„Vážené dámy a pánové, rád bych Vás informoval o vydání mé nové fotograﬁcké knihy a dal Vám jedinečnou
příležitost si ji ještě před uvedením na knižní trh objednat. Publikaci vydávám pod názvem Austrálie křížem
krážem s podtitulem Zimní putování po červeném kontinentu.
V šestnácti krátkých příbězích popisuji naše zážitky z
cesty, které dokumentuji devadesáti barevnými fotograﬁemi. Objednanou knihu Vám rád podepíši, na přání připojím i věnování a zašlu ji na dobírku za maloobchodní
cenu 398 korun (poštovné uhradím sám).
O naší cestě po Austrálii budu od října uvádět panoramatickou diashow po celé České republice. (pro naše
čtenáře uvádíme, že diashow se bude konat například
ve Zlíně, Olomouci, Ostravě, Opavě, Šumperku, Přerově, Prostějově, Brně či Opavě – podrobnosti najdete na

www.leossimanek.cz). Když mé manželce ukážete doklad o objednané knize, bude mít pro Vás připravenou
volnou vstupenku a jako dárek stolní kalendář na rok
2011 (v celkové hodnotě 268 korun).
Věřím, že se Vám i čtenářům bude moje nová publikace
líbit a jejím prostřednictvím budete mít možnost poznat
tento úžasně zajímavý kontinent na opačné straně naší
planety. Předem Vám za Vaši objednávku děkuji a doufám, že se na mém promítání setkáme.“
(Leoš Šimánek)

Ploty – pletivo - montáže
Doprava zdarma při nákupu nad 7 000,- Kč (jinak 300,- Kč)
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00
Otevírací doba: pondělí – pátek od 8:00 do 15:00 hodin nebo po telefonické domluvě na telefonu 722 550 000.

Ploty – pletivo

Zabýváme se výstavbou a prodejem oplocení, jako jsou poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, apod.
Kompletní nabídku zboží a služeb naleznete na www.ploty-pletivo.cz, kontaktní telefon 722 550 000.

Garážová vrata od 9 999,- Kč

Výklopná, rolovací i sekční, a to jak ruční tak s pohonem na dálkové ovládání, včetně montáže. Více
informací naleznete na www.vrata-ostrava.cz, kontaktní telefon 722 550 000.

Túje na živý plot od 10,- Kč, sekání trávy

Kompletní nabídka je na www.thuja.cz nebo na telefonu 722 557 777.
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Valašské

národní
nabízí

Sobota 9. října v 19.30 hod a neděle 10. října 17.00 hod - Origami (Carlos Be) - španělská hra s tajemnou
kriminální zápletkou. Strhující příběh o lásce, vášni, zlu i naději. Hrají: V. Cibulková, H. Dvořáková, P. Batěk, V. Kotek, režie
Carlos Be, www.divadloungelt.cz. Délka představení 2 hod 45 min. Přestavení podpořilo ASPRO, družstvo služeb a prací,
Smetanova 893, 755 01 Vsetín.
Sobota 23. října v 19.30 hod a neděle 24. října v 17.00 hod – Hamlet (W. Shakespeare) - mnoho se v Hamletovi sráží: stará doba, její myšlení i její divadlo, s novou dobou, jejím myšlením i divadlem. Ostatně i stará předloha
s novým pojetím. Ze staré tragédie pomsty je rázem drama o její nemožnosti, vlastně nesmyslnosti a závěr, to královské
(vy)vraždění, je vskutku katastrofa, lidská i politická. Hrají: P. Lněnička, J. Potměšil, E. M. Boušková/M. Coufalová, M.
Steinmasslová, P. Zatloukal/M. Kopečný, M. Hofmann, L. Jůza/M. Němec, F. Kreuzmann, A. Minajev, M. Kern/M. Ruml,
režie Jakub Špalek, www.divadlovceletne.cz, délka představení 2 hod. 35 min.
Sobota 13. listopadu v 19.30 hod a neděle 14. listopadu v 17.00 hod - Láska naruby (J. Nvota) - oﬁciální premiéra divadla Kalich opět u nás. Příběh neúspěšné herečky Vicky, které nezbude, než přijmout místo „zpěvačky“
v travesty show. Má to jednu podmínku, naše hlavní hrdinka musí předstírat, že je muž. Gejzír komických scén, který
z této situace vyvěrá, doplňuje motiv dvou vzplanutí – Vicky má dva nápadníky - jeden ji nemůže milovat, protože si o ni
myslí, že je muž, druhý ji něžně miluje právě proto, že si myslí, že muž je… Hrají: J. Paulová, o dalších rolích se jedná
s P. Zedníčkem, B. Kleplem, D. Gondíkem a jinými. Režie Jakub Nvota, www.divadlokalich.cz.

Sobota 20. listopadu v 19.30 hod a neděle 21. listopadu v 17.00 hod – Římské noci (D. Alessandro) hra začíná koncem 40. let minulého století, kdy se Williams během svého pobytu v Římě konečně setká s herečkou, pro
niž touží psát. Prakticky ihned najdou porozumění jeden pro druhého a tak v období, které následuje, předkládá autor
divákům životní peripetie obou umělců, jejich úspěchy i pády, jejich vztahy k přátelům i milencům, a to vše zarámováno
do padesátých a šedesátých let dvacátého století. Hrají: S. Stašová, O. Vízner, režie Gregory Abels. www.reznicka.cz,
délka představení 2 hod 35 min.

Termín bude upřesněn na www.vanadi.net – Dveře aneb pane, vy jste náhoda (M. Kopecký) - když Vás
opustí manžel a uteče za jinou, která je mladší než jeho vlastní dcera, když vlastní dcera začne mít touhy odpoutat se
od rodinného krbu a zkusit si svou vlastní cestu, když se vám práce stává rutinou a všichni kolem ní nezajímavou nutností, když máte pocit, že všechny sousedky vás tupě sledují, když už jen pouhý pohled na chlapa ve vás vyvolává potřebu
něčeho zbytečného, pak se může zdát, že Váš život nestojí za moc. Zbývá vám však ještě mnoho, například naděje,
protože ta nikdy neumře dřív než my. Hrají: J. Smutná, J. Hartl, J. Stryková/T. Nekudová, režie Helena Glancová,
www.ap-prosper.cz, délka představení bez přestávky hodina a 30 min.
Pondělí 27. prosince v 17.30 a 20.00 hod – Koncert vojenského uměleckého souboru Ondráš z Brna
v pořadu Vánoční vinšování s Ondrášem www.vusondras.cz.
Vážení a milí diváci, budu se těšit s Vámi na viděnou u nás v divadle. Novinkou pro podzimní sezonu je doprava diváků
v ceně vstupenky z Rožnovska. Bližší informace telefonu 604729914 nebo na webu.
(Marie Chovanečková)
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