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Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravila jménem
celého nového vedení města. Vzhledem
k tomu, že jsme úplně na počátku, nepřísluší
mi hodnotit, ale chtěla bych naopak poděkovat za důvěru, kterou jsme dostali ve volbách a pevně věřím, že tuto důvěru nezklameme.
Bude jistě chvilku trvat, než se seznámíme s veškerým
provozem města, ale práce se nebojíme a jsem přesvědčena, že v součinnosti s Vámi, milí spoluobčané, dosáhneme zdárných výsledků. Proto bych si moc přála, pokud
budete mít připomínky, ať kladné či záporné, abyste nám
je sdělili, abychom mohli s nimi pracovat. Problémy jsou
od toho, aby se řešily, samozřejmě nejde vždy vyřešit

vše ke spokojenosti obou stran, ale pokaždé by se měl
problém konkrétně a věcně popsat, následně pak hledat
řešení, především pak oboustranně komunikovat. Jsme
tu pro Vás a moc bychom si přáli, abyste byli spokojeni
občané v našem městě. Abychom jeden druhému naslouchali a jeden druhému byli ochotni pomoci.
Na závěr bychom Vám chtěli, milí spoluobčané, popřát
klidné a pohodové prožití svátků vánočních v rodinném
kruhu svých nejbližších, do nového roku pak hlavně hodně zdraví, lásky, osobní spokojenosti a pohody. Ať přicházející nový rok je pro Vás a Vaše blízké naplněn štěstím.
(Marie Chovanečková,
starostka města)

Nové vedení karolinské radnice - 1. místostarosta Bohumil Rožnovják,
starostka Marie Chovanečková a 2. místostarostka Bohumila Václavíková
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Volby a nové
zastupitelstvo
Stejně jako v celé republice i v našem městě proběhly ve dnech 15. a 16. října volby
do městského zastupitelstva. Volební účast
v Karolince byla 50,9% oprávněných voličů (pro porovnání v okresním městě Vsetín to bylo 43,88%, v celém okrese 50,57%,
ve Zlínském kraji 52,39% a v celé České republice 48,5%).

platných hlasů bylo dosaženo následujících výsledků:
SNK – Karolinka 32,96% platných hlasů a pět zastupitelů (Marie Chovanečková, Mgr. Bohumila Václavíková,
Martin Pekař, Pavel Planka a ing. Vlastimil Rapant), ODS
18,97% a tři zastupitelé (ing. Tomáš Hořelica, ing. Luděk Klíma a ing. Karel Palička), ČSSD 18,62% a dva
zastupitelé (Karla Urbanová a Bohumil Rožnovják), SNK
– Sdružení I 13,02% a dva zastupitelé (Mgr. Oldřich Pavelka a ing. Martin Dorotík), KDU-ČSL 11,64% a rovněž
dva zastupitelé (Martina Havlová a Anna Šauerová)
a KSČM 7,77 %, zastupitel Jaroslav Heger.

Ustavující schůze nového zastupitelstva proběhla v pondělí 15. listopadu v zaplněné zasedací síni
městského úřadu. Po schválení Jednacího řádu
zastupitelstva města Karolinky, volební a návrhové
komise následovala série hlasování, která přinesla
následující výsledky: bylo schváleno zvolení dvou
Ve volebním seznamu v Karolince bylo zapsáno 2212
místostarostů a dlouhodobé uvolnění člena zastupivoličů, bylo vydáno 1126 obálek a odevzdáno 1123 obátelstva pro výkon funkce starosty a 1.
lek. Po sečtení všech
místostarosty. V dalších hlasováních
byla starostkou obce zvolena Marie
Chovanečková, 1. místostarostou
Bohumil Rožnovják, 2. místostarostou Mgr. Bohumila Václavíková,
1. členem rady ing. Martin Dorotík a 2. členem rady Martin Pekař.
Schváleno bylo zřízení finančního
a kontrolního výboru v následujících složeních: Karla Urbanová,
předsedkyně finančního výboru
a Dagmar Tylčerová a ing. Dušan
Vrážel členové finančního výboru a ing. Martin Dorotík předseda
kontrolního výboru a Mgr. Oldřich
Pavelka a Anna Šauerová členové
ti
os
stn
mí
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Pohled do
stupitelstva
zasedání nového za
úřadu při ustavujícím

(redakce)

Změny územního plánu
Upozorňujeme občany, že do konce ledna 2011 je možno podávat změny související s územním plánem.V praxi to
znamená, že pokud vlastník pozemků chce do budoucnosti zanést své pozemky pro potřebu ať už výstavby rodinného domu, drobné provozovny, zemědělské činnosti apod., je nutno toto provést právě změnou nebo úpravou v územním plámu města. Případné změny, které by chtěl vlastník provést po zpracování tohoto nového územního plánu,
budou časově a rovněž finančně náročné. Neplatí to pro lokality, které už jsou řešeny ve stávajícím ÚP.
(MÚ Karolinka)
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Jsme tady pro občany
Vážení spoluobčané, velice si vážím důvěry, kterou
jsem dostal ať už ve volbách
od vás občanů, tak od zastupitelů, kteří mne zvolili
do funkce místostarosty.
Chtěl bych však zdůraznit,
že více než důvod k oslavám pociťuji odpovědnost
a závazek. Věřím, že zastupitelstvo města, ve kterém
došlo ve volbách k zásadním změnám, bude dobře
spolupracovat a zásadní
věci řešit v patnáctičlenné
skupině všech zastupitelů

ve prospěch města. Jsou rozdělány projekty, ve kterých chceme
i nadále pokračovat a připravujeme
další, které pozitivně ovlivní život
našich obyvatel. Jsou to projekty, jejichž realizace zasáhne do běžného
života a neobejde se bez tolerance
a trpělivosti občanů a na druhé straně projekty, které se každodenního
života nedotknou a po dokončení
budou ku prospěchu města a občanů. Nemalou povinností je zajistit
bezproblémový chod institucí zřizované městem a pomáhat zájmovým
spolkům, které se podílejí na rozmanitém životě našich občanů
a hlavně mládeže. Při povolebním
vyjednávání jsme došli s koaličními
partnery k názoru, že musí být na-

plněna platnost nepsaného zákona
- Občan zde není pro nás, ale my
jsme pro občana. Občan by měl
za námi chodit s důvěrou a odcházet s pocitem, že jsme v rámci platných zákonů a reálných možností
vyšli maximálně vstříc. Osobně vynaložím všechny síly k tomu, aby
naše město bylo krásné, rozvíjející
se a hlavně přívětivé ke svým občanům, kterým se v něm bude dobře
žít. Závěrem bych chtěl všem popřát
spokojené, klidné a radostné prožití
vánočních svátků a v novém roce
2011, naplnění vašich přání, osobní
spokojenosti a to nejcennější, pevné
zdraví.
(Bohumil Rožnovják,
místostarosta města)
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Nový grafikon dopravy
Od neděle 12. prosince začaly platit nové
jízdní řády vlakové i autobusové dopravy.
Jako obvykle se na železničních tratích
a autobusových linkách setkáme s více či
méně početnými změnami, kterými dopravci reagují na požadavky příslušných obecních, městských a krajských úřadů.
V železniční osobní dopravě po pouhém roce bohužel končí
experiment s taktovou dopravou na Hornovsacké dráze. I když
dnes provoz spojů v pravidelném taktu je všeobecně rozšířen
ve většině vyspělých evropských zemí a i v naší republice je zaveden na většině železničních tratí, na trati 282 od 12. prosince
2010 již takt nenajdeme. Je to velká škoda, neboť provoz v pravidelném taktu, kdy vlaky odjížděly (až na výjimky) vždy v určitou
minutu, řada cestujících přivítala. Časy odjezdů se dobře pamatovaly a cestující prakticky nemusel mít u sebe žádný jízdní řád.
S taktem se tedy v novém jízdním řádu již nesetkáme. Stejně tak
s vedením přímých vlaků z Horního Vsacka na Hornolidečsko,
do Bylnice, Vlárského průsmyku a naopak, což bylo ovšem dáno
jen provozními důvody a potřebou vyššího využití trakčních vozidel. Nekoná se ani již před rokem avizovaná náhrada všech
vlaků vedených motorovými vozy řady 810 částečně nízkopodlažními jednotkami Regionova. Ve skutečnosti, podobně jako
ve stávajícím grafikonu, bude Regionovami obsazena asi polovina vlaků, tedy zhruba každý druhý. V jízdním řádu to poznáme
podle symbolu vozíčkáře v horní části vlakového sloupce.

Vlak v 8.41/8.44 nepojede, následující vlak pojede o 10 minut
později, tedy v 9.51/9.54 hod. Před polednem nedochází prakticky k žádné změně, ale popolední vlak 12.41/12.44 hod. také
nepojede. Zato vznikne nový spoj v 13.51/13.54 hod. Odpoledne
vypadne také jeden spoj, poslední vlak z Karolinky na Vsetín
pojede ve 20.14/20.16 hod. V opačném směru ze Vsetína nepojede bohužel velmi oblíbený a frekventovaný vlak v 10.33 hod.
Jako jeho náhrada pojede však autobus (viz povídání o změnách v autobusové dopravě). Nově pojede vlak ve 12.30 hod.,
a to celotýdenně. Místo dvou vlaků v půl třetí a v půl čtvrté odpoledne pojedou vlaky s odjezdem ve 14.57 a 15.57 hod. ze Vsetína. Poslední vlak pojede cca o půl hodiny později, tedy v 19.07
hod. (přípoj od EC Hradčany z Prahy).
Na hlavní Valašské železniční magistrále, tedy na železniční trati
č. 280 Hranice na Moravě – Střelná, dojde k několika změnám
v dálkové dopravě, které spočívají především v přejmenování
dálkových vlaků, resp. k prohození jejich jmen. Tak z Hradce
Králové dopoledne nepřijede na Vsetín R Vsacan, nýbrž R Portáš. V poledne dosud končí na Vsetíně rychlík R Emil Zátopek,
nově bude projíždět EC Košičan z Prahy do Košic. A místo Košičana pojede v 15 hodin nový EC Detvan (on tedy není nový, ale
dosud jezdil přes Ostravu, přes Vsetín v 90. letech jezdil Detvan
tehdy ještě jako obyčejný rychlík). V podvečer dojede na Vsetín
místo dnešního R Portáš R Vsacan, jde tedy jen o prohození
názvů obou rychlíků. EC Hradčany, R Bečva a R Matalík pojedou z Prahy téměř ve shodných časových polohách jako dnes.
V opačném směru bude opět prvním ranním spojem do Prahy R
Matalík, místo R Bečva pojede ráno R Vsacan, dopoledne zase
naopak místo R Vsacan pojede R Bečva. A oblíbený spoj EC
Hradčany v devět hodin ze Vsetína nahradí od prosince
EC Detvan. EC Hradčany pojede v poledne do Prahy
místo EC Košičan, Košičan pojede místo R Emil Zátopek. Rychlík tohoto jména se již neobjeví, nahradí
jej staronový EC Detvan. Alespoň, že Fatra zůstane
Fatrou a Portáš Portášem.

V autobusové linkové dopravě dojde k jedné podstatné
a k několika drobnějším změnám. Tou hlavní je v pracovní dny vedení nového spoje ze Vsetína do Velkých
Karlovic, rozcestí Soláň v 10.30 hodin, což je náhrada výše uvedeného zrušeného vlaku (nyní Vsetín odj.
10.33 hod.). Ale protože nárůst ujetých kilometrů je
nemyslitelný, tak na oplátku bude zrušen spoj v 11.20
hodin ze Vsetína. V pracovní dny dopoledne tedy pojedou autobusy ze Vsetína do Karolinky takto: v 8.20,
Doufejme, že se při omezování žele
zničních spojů
9.20, 10.30, 11.00, 11.55 a 12.20 hod. V pracovní dny
nebudeme muset vrátit k tradiční koně
spřežce,
dojde ještě k několika drobným změnám - opět pojekterou vidíte na ilustračním fotu
de spoj v 15.45 hodin (dnes o něco později), odjezd
spoje v 17.30 bude posunut na 17.45 hod. ze Vsetína
(přípoj od vlaku z Hranic), v sobotu pak se vrátí dnešní
spoj ve 12.31 hod. do své původní polohy s odjezdem
A co je podstatné, proti stávajícíve
12.20
hod. ze Vsetína (přes Vranču). A to je již opravdu vše.
mu jízdnímu řádu bude ten nový o dva páry vlaků chudší. ObPůvodní plány na prodloužení některých spojů do a z Velkých
jednávka rozsahu veřejné dopravy Zlínského kraje (stejně jako
Karlovic byly samozřejmě zamítnuty. A tak nezbývá než doufat,
v ostatních krajích) počítá z úsporných důvodů s nižším počtem
že se veřejnou dopravu podaří udržet i v příštích letech alespoň
ujetých kilometrů. V praxi to bude znamenat, že pojede méně
ve stávajícím rozsahu, a že se konečně v blízké budoucnosti
vlaků nejen dopoledne, ale i v odpolední přepravní špičce. Ale
také ve Zlínském kraji dočkáme vytvoření integrovaného dokonkrétně - ve směru na Vsetín do osmé hodiny ranní nedochápravního systému.
zí k žádným podstatným změnám, nepočítáme-li ovšem dřívější
odjezd „žákovského“ spoje v 6.41/6.44 hod. (Karolinka/Karolinka
zastávka), který pojede o 10 minut dříve, tedy v 6.31/6.34 hod.

(Slavomil Herynk)
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Podzimní
měsíce v ZUŠ
Kdybychom měli shrnout činnost Základní
umělecké školy v Karolince v prvních čtyřech měsících školního roku 2010/2011,
určitě můžeme říci, že byla po všech stránkách velmi bohatá a snad i úspěšná.
Již tradičně jsme uspořádali koncert k Mezinárodnímu
Dni hudby, který se uskutečnil 30. září. Vystoupili na něm
žáci hudebního oboru a součástí koncertu byla i výstava
instalovaná v sále a věnovaná hudbě. Potom už následovala jedna akce za druhou - Martinská procházka se
světýlky, koncert pro seniory v sále ZUŠ a další menší
interní koncerty a vystoupení.
V pátek 26. listopadu jsme u nás ve škole přivítali žáky
ZŠ Turkmenská Vsetín, pro které jsme připravili loutkové
divadlo a dopoledne plné her a soutěží. Všichni se k nám
velmi těší a jako každoročně se celá akce velmi vydařila.
Hned v sobotu 27. listopadu následovala vernisáž výtvarného oboru s názvem Velké maličkosti. V programu
Duchové živých legend proběhla módní show v podání
Tip Top stylu, další netradiční performance akční skupiny Vymalováno se nesla pod názvem La Dame de Fer
a nakonec jsme byli svědky představení Barvy výtvarného seskupení Mimo. K poslechu hrála skupina Poškoláci.
V neděli 28. listopadu proběhl v chrámě Panny Marie
Karmelské adventní koncert. Vystoupil na něm kytarový

soubor, houslisté, hráči na zobcové flétny, část dětského
pěveckého sboru, žáci na elektronické klávesové nástroje a akordeon a krásnou atmosféru umocnil hlas trubky
a závěrečná píseň Panis Angelicus.
Ve středu 1. prosince se uskutečnil v Domě kultury
ve Vsetíně společný koncert pěveckého sboru Valašských učitelek a sboru naší školy Sakumpikum se sólistkou Zuzkou Kocurkovou. Celý koncert se nesl v krásné předvánoční náladě, pro všechny návštěvníky i pro
účinkující bylo napečeno cukroví, všude svítily svíčky
a zněly adventní a duchovní zpěvy a nakonec i koledy.
Koncert se všem velice líbil a my děkujeme touto cestou
sboru Valašských učitelek za pozvání a za krásné chvíle,
které jsme společně strávili muzicírováním a zpíváním.
Zuzka Kocurková byla požádána, aby zazpívala na vánočním koncertě s mužským pěveckým sborem Lumír
27. prosince v evangelickém kostele ve Vsetíně.
V pátek 3. prosince se naši učitelé Zdeněk Dvořáček
a Martina Havlová ml. se svými žáky zúčastnili 4. ročníku soutěže Napajedelské klávesy. Každý z nich vybojoval v těžké konkurenci pěkné umístění. Martina Ježíková
získala zlaté pásmo, Václav Ohryzek stříbrné a sestry
Natálie a Elizabeth Tomkovy se umístily v pásmu bronzovém. Každý z žáků obdržel diplom a pěknou věcnou
cenu.
V pátek 3. prosince účinkovali naši žáci při rozsvěcování
vánočního stromu na náměstí v Karolince a v sobotu 4.
prosince čekala skupinu Poškoláci zatím největší mise
celé jejich kariéry, vystoupení v ostravské ČEZ aréně.
A co nás v dohledné době ještě čeká? Především to
budou koncerty na Hovězí a Halenkově a potom velký
vánoční koncert 12. prosince v 16 hodin v sále ZUŠ
v Karolince. Dětský pěvecký sbor se zúčastní 10. prosince soutěže Vánoční akordy v Ostravě. Následovat
bude vánoční vystoupení žáků LDO ze třídy učitelky
Dany Šipulové a vánoční besídka v Domově důchodců.
Další akcí je v pátek 17. prosince vánoční jarmark, jehož součástí bude živý betlém, který začne v 16.15 hod.
před Městským úřadem v Karolince. Skupina Poškoláci
pojede ještě v úterý 21. prosince koncertovat do Slavičína. Poslední víkend v lednu připravujeme houslový
recitál našeho bývalého žáka Jana Macečka, na který
jste všichni srdečně zváni.
A nakonec bych chtěla jménem všech učitelů ZUŠ Karolinka všem popřát krásné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů
do nového roku 2011.
(Martina Havlová, ředitelka ZUŠ Karolinka)
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Příjemné prožití
vánočních svátků a
vše nejlepší do nového
roku přeje lékárna
v Karolince.
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Požární sport
hasičů v roce
2010
Začátek sezony začal již v zimě přípravou
v tělocvičně základní školy, a jakmile to klimatické podmínky dovolily, přesunula se
na školní hřiště.
První ostrý test u mužů proběhl 15. května 2010 obvodovým kolem požárního sportu na fotbalovém hřišti
v Novém Hrozenkově. Obsahem této soutěže jsou dvě
disciplíny - požární útok a 100 metrů překážek. Bohužel disciplína 100 metrů překážek byla zrušena, protože hrozilo zranění závodníků na překážkách z důvodu
podmočeného trávníku. Ve zbývající disciplíně požární
útok dosáhlo družstvo druhého času a zajistilo si postup
do okresního kola v Horní Lidči 19. června. Bohužel zde
již nezopakovalo loňský výsledek (5. místo) a skončilo
na celkovém devátém místě. Dále následovaly pohárové
soutěže v okrese družebních sborů a soutěže šestého
ročníku Beskydské ligy, které se aktivně zúčastňujeme
již druhým rokem.
V neděli 11. července v Karolince na školním hřišti proběhl 48. ročník pohárové soutěže O putovní pohár města
Karolinky, zařazený do pátého kola Beskydské ligy v kategoriích muži, ženy, dorostenci a dorostenky, kterého
se zúčastnilo celkem 51 družstvo. Velký počet družstev
svědčí o vysoké úrovni soutěže a její oblíbenosti, kdy
v tento den byly další čtyři soutěže a přesto družstva
přijela i z velké dál-

ky. Zúčastnila se družstva ze severní Moravy, okresu
Vsetín a Slovenské republiky. V tento den již v ranních
hodinách začala soutěž mladých hasičů Memoriál Tomáše Orsága, zařazená do okresní ligy Vsetínska v kategoriích mladších a starších žáků v disciplínách požární
útok a štafetě dvojic. Závodníci a návštěvníci této sportovně společenské akce měli možnost sledovat kvalitní
sportovní výkony od ranních do večerních hodin, celým
programem provázel slovem Milan Cmaro, kterému chci
tímto poděkovat. Jen je třeba dále zvyšovat úroveň těchto soutěží a neusnout na vavřínech, neboť vždy je co
vylepšovat. Příští rok bude soutěž v neděli 10. července
opět na školním hřišti v ranních hodinách mladí hasiči
a v odpoledních hodinách muži, ženy, dorostenci a dorostenky. Tímto zvu všechny obyvatele a návštěvníky našeho města ke sportovním zážitkům.
V Beskydské lize nakonec skončilo družstvo mužů
na 11. místě, bohužel chybělo trochu toho sportovního
štěstí, spíš se nám lepila smůla na paty. V přípravě jsme
nic nepodcenili a pilně trénovali, bohužel to nevyšlo dle
našich přání. V průběhu sezony byla pořízena nová špičková soutěžní mašina za pomoci přispění sponzorů, samotných závodníků a členů sboru. Nastala velká změna,
kterou bych přirovnal k přesednutí z obyčejného auta
do vyladěného závodního speciálu, teď už jen zbývalo
doladit souhru lidí a stroje. Ke konci sezony již kvalitní výsledky ukázaly sladění obou veličin. Pro příští rok
si klade družstvo mužů za cíl vystoupat v postupových
soutěžích Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska co
nejvýš a v Beskydské lize se probojovat celkově do první pětky. Družstvo má velký potenciál, jelikož je složeno
převážně z mladých kluků, dorostenců, kteří sportovně
neustále rostou a zlepšují se.

Družstvo dorostenců začalo soutěží okresního kola dorostu v požárním sportu 23. května v Horní Lidči ve složení Jan Gášek, Jiří Fianta, Štěpán Morávek,
Jakub Frňka, Martin Gášek, Pavel Paška, Marian Pavelka v konkurenci
pěti družstev. Po prvním
pokusu běhu štafety 4
x 100 metrů překážek
s časem 74,58 obsadili
průběžné druhé místo
za Kelčí. Druhý pokus
byl již lepší, ale pokus
byl prohlášen za neplatný, podle rozhodčí
pro špatně nesenou
proudnici. Po druhém
kole družstvo setrvalo
na druhém místě. Následovala disciplína
běh 100 metrů přes
dě v červenci 2010
pů
cí
má
do
překážky jednotlivců
na
dě
nci při závo
Karolinští doroste
na dva pokusy, kte-
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Jan Gášek při vítěz

ném závodě na 60

metrů v Šumperku

ré se zúčastnili všichni
závodníci mimo Jiřího Fianty. Zde již kluci ukázali, c o
v nich je a vyhráli. Nejlepšího výkonu mezi všemi dorostenci dosáhl Pavel Paška s časem 19,36. Následovala disciplína požární útok na tři hadice B s nástřikem
10 litrů do terčů. Startovali jako poslední a s nejlepším
časem 34,17 vyhráli. Poslední disciplína, testy z okruhu
požární ochrany, byla jako vždy bez chyby, takže nezískali žádný trestný bod. Po součtu všech bodů ze všech
disciplín získali nejmíň bodů a suverénně vyhráli. Tím
postoupili do krajského kola dorostu, konaného 12. června v Hulíně. Zde se rozhodovalo o postupu na mistrovství republiky v Litomyšli. Nepodařilo se navázat na vynikající výsledky z okresního kola a družstvo skončilo
na nepostupovém třetím místě. Dále se družstvo dorostu
zúčastnilo jen dvou pohárových soutěží, jelikož tyto kategorie jsou vypsané jen v málo soutěžích. V Karolince
skončili na čtvrtém místě, a to z důvodu neúčasti klíčového závodníka, který byl na dovolené mimo republiku,
a ve spřáteleném Púchově na Slovensku vyhráli. Cílem
pro příští sezonu je doplnit tým novými závodníky, kteří
kvůli věku už nemohou závodit a zvýšit celkovou výkonnost družstva.
Družstvo mladých hasičů se zúčastňovalo jen závodů 60
metrů překážek jednotlivců, jelikož jim chyběli členové
do týmu, a tím pádem se nemohli zúčastnit postupových
kol hry Plamen a okresní ligy mladých hasičů. Celkem
kluci odběhali pět soutěží, a to Huslenky, Oznice, Olo-

mouc, Šumperk a Praha. Nejlepšího výsledku bylo dosaženo v Šumperku, kde Jan Gášek v konkurenci 65
závodníků vyhrál a pomohl svým výsledkem družstvu
Jarcové k vítězství v družstvech. Poslední závod byl
v Praze na Memoriálu Marty Habadové, který je neoficiálním mistrovstvím České republiky. Zde již bylo na startu v kategorii starších žáků 131 závodník z celé České
republiky a také části Slovenské republiky. Po prvním
kole z našich závodníků na tom byl nejlépe Jan Gášek,
který postupoval do druhého kola z třetího místa, bohužel
měl problém s proudnicí a přišel o drahocenné sekundy.
Další postupující byl Lukáš Morávek z 52 místa, bohužel
Ondrovi Vaněčkovi se nezdařeným pokusem nepodařilo
dostat do první postupující šedesátky, nemohl tak běžet
v druhém kole a skončil celkově na 82. místě. Ve druhém pokusu se Lukášovi vůbec nedařilo, nezlepšil svůj
dosavadní čas a skončil celkově na 59. místě. Ve finálovém rozběhu dal Honza do toho vše, ale nedařilo se
na technické části spojování hadic a důsledkem byl horší
čas než v prvním kole. Celkově skončil na pěkném šestém místě. Bohužel v této sprinterské disciplíně stačí jen
malá chybička a ta se většinou projeví na spojích, závodník tím nepřijde o tisíciny sekundy, ale o sekundy. Kdo
má zájem, může se podívat na výkon našich závodníků
na záznamu z těchto dvou závodů na internetové hasičské televizi na stránkách http://www.hasici150.tv. V září
se družstvo starších žáků zúčastnilo závodů hasičské
všestrannosti, které obsahují disciplíny střelba ze vzduchovky, použití hasebních prostředků, značek zásahových prostředků, vázání uzlů, poznávání topografických
značek, zaměření azimutu, ustavení mapy, překonávání
příkopu pomocí napnutého lana mezi stromy, první pomoci, a to vše v co nejrychlejším čase. Tyto závody se
započítávají již do jarního kola hry Plamen.
Hlavní cíl pro nadcházející sezonou je doplnit družstvo
mládeže novými členy, závodit můžou i holky. Páteří požárního sportu je atletická dovednost, která dále rozvíjí rychlost, obratnost, zručnost, orientaci, rozhodování
ve velmi krátkém časovém úseku, rovnováha, celkově
zlepšuje odolnost a vitalitu celého organismu.
Případní zájemci o požární sport se mohou hlásit na trénincích, které probíhají v tělocvičně, nebo na hřišti základní školy anebo na telefonu 603182734.
(Vedoucí úseku požárního sportu
SDH Karolinka Vlastimil Gášek)

Sběrný dvůr uzavřen

Upozorňujeme občany, že Sběrné středisko odpadů v areálu Městského bytového podniku Karolinka
je do konce letošního roku z technických důvodů uzavřeno. Provoz bude obnoven v pátek 7. ledna 2011
a následně bude v provozu ve stejných termínech jako dosud, tedy v pátek v lichém týdnu od 8.00 hodin
do 16.00 hodin a vždy poslední sobotu v měsíci v době od 8.00 hodin do 12.00 hodin.
Případné informace na telefonu 571 450 454, Pavlína Dujková.
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ou fasádou

Pohled na budovu základní školy s nov

Podzim ještě
oponu nezatáhl…
…a letošní školní výuka také ještě zdaleka nekončí. Ke konci se však nachýlila náročná rekonstrukce školní budovy. Když se koncem září začala škola
ukrývat pod krunýřem z lešení, mnozí kolemjdoucí
nevěřícně kroutili hlavami: „Teď budete vyměňovat
okna? Vždyť za chvilku začne padat sníh! A jak budete učit? Nemohlo se to udělat o prázdninách?“ Trpělivě jsem vysvětloval, že to zkrátka přes veškerou
snahu všech zainteresovaných složek dříve nešlo.
Nebylo jednoduché naplánovat výuku a vůbec celý provoz školy v tomto období. Vždyť jen několikeré stěhování
nábytku ve třídách a ostatních místnostech, aby se mohla vyjmout stará okna, dalo zabrat. Zároveň se objevily
průvodní jevy takové akce: všudypřítomný prach, průvan
a velký hluk. Den po dni jsme upravovali rozvrh, aby se
všechny třídy mohly učit. Obtížná situace nastala také
tehdy, kdy bylo nutné postavit prakticky zcela novou stěnu v průčelí budovy či chodbu spojující školu s jídelnou.
Současně s výměnou oken se pokrývaly stěny polystyrénovými zateplovacími bloky. Každý z nich se kromě
přilepení musel ještě zajistit na několika místech, a to
ukotvit šrouby. To znamenalo vyvrtat do panelů kolem
25 tisíc děr. Vyvrtání většiny z nich jsme naplánovali na období podzimních prázdnin. Nanesla se vrstva
omítky a nakonec na ušitý teplý kabátek škole přidali
i slušivé pastelové barvy. Poděkování patří vedení měs-

ta a firmě TESP Contract s.r.o., veškerému personálu
pracujícímu po jedenáct týdnů ve ztížených podmínkách
a také žákům, kteří po celou dobu respektovali zpřísněná bezpečnostní opatření.
Nedá se říct, že by nadstandardní dění ve výuce po dobu
stavebních prací utichlo. Podrobně i s příslušnou fotodokumentací se snažím o všem

Žáci šesté třídy

láni

při výletě na So
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Na pohádk

informovat na webových stránkách školy www.zskarolinka.cz. Alespoň krátce se
s naší činností seznamte i v těchto řádcích.
Hezké proutěné košíky aranžovali v pracovních činnostech osmáci. Sedmáci si vyzkoušeli ve vsetínském informačním centru, Masarykově knihovně a zámku úkoly akce Cesta
za pokladem strýca Juráša. O den později poslouchali šesťáci pověsti z okolí Soláně přímo
v autentickém prostředí Zvonice na Čartáku
a prošli se i po naučné stezce. Mezi dřevěnými
sochami a blízko chalup, v nichž žili a působili
spisovatelé a výtvarní umělci, byl jejich prožitek z učení jistě umocněn.
Sportovně zaměření starší žáci už opět bojují v regionální florbalové lize. V hale Na Lapači
sice zatím nekralují jako v uplynulých letech, ale
když už budou zase moci v domácí tělocvičně
pořádně trénovat, úspěchy se jistě dostaví.

eřské školy

z místní mat

Moudrá sova z pohádky

Autoři překrásných

Pěvecká soutěž Sedmihlásek, pořádaná kulturním zařízením v Hovězí, byla pro naše barvy letos opět úspěšná. Postupující ze školního kola
zazpívaly výborně a třešničkou na dortu je 1.
místo Danielky Uramové ze 2. třídy za přednes
písničky Za hory, horečky.
adventních věnců

se svými výtvory

V sále ZUŠ se po čase opět objevil vsetínský
cestovatel Ludvík Schmidt. Zajímavosti z cesty
po Skandinávii, kde s partou přátel poznal i pro nás
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tajemné Laponsko, vhodně doplnily učivo zeměpisu a přírodopisu žákům 7. - 9. třídy.
Také šachisté už rozehráli svoji Grand Prix čtyřčlenných družstev. Silně omlazený karolinský
tým, jehož jádro tvoří páťáci, obsazuje zatím
5. místo.
Konec listopadu a počátek prosince je už
ve znamení adventu. Kromě výroby tradičních
adventních věnců zvládla skupinka žáků vyzdobit věru netradiční korpus – upečený kruhový perník.
Jak se dá pojmout rodinná a ekologická výchova, ukázaly dětem z mateřské školy vycházející herecké hvězdy z deváté třídy. Jejich
pohádka, karikující necitlivé chování některých
lidí v přírodě, didakticky směřovala k uvědomělému třídění odpadu v domácnostech. Herci sklidili zasloužený potlesk a vyzkoušeli si tak prkna
znamenající svět.

Sedmáci na věži vsetíns

kého zámku

Až si ve vánočním čase vyjdete procházkou, věnujte pohled naší barevné a novotou zářící škole.
V duchu si jistě vzpomenete, co všechno pěkné
jste kdysi prožili v té své škole. Vězte, že také my
se snažíme, aby si naši žáci po čase vybavili nejen letošní stavební práce…
(Mgr. Petr Šrámek,
ředitel školy)

Královna
není zkolaudovaná
V minulých dnech rozeslal generální dodavatel stavby
Cyklostezka Bečva, královna stezek Moravy obcím sdružení Valašsko - Horní Vsacko dopis, s jehož zněním bychom čtenáře rádi seznámili:
„S ohledem na skutečnost, že jsou uváděny nepřesné informace ve věci užívání stavby Cyklostezka
Bečva, královna stezek Moravy vás touto cestou informujeme o skutečném stavu ve věci užívání výše
uvedené stavby. Přestože některé úseky cyklostezky
jsou již dokončeny, tak stále se jedná o staveniště,
které je předáno do naší zodpovědnosti a do doby

oly

rolinské základní šk

lové ligy, tým z ka

florba
Účastník regionální

předání a převzetí díla vaší stranou je na staveniště
vstup nepovolaných osob zakázán. Ukončení režimu
stavby pak nastává až úřední kolaudací.

Jakožto investora a spoluodpovědnou osobu vás
upozorňujeme na nutnost zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště. Dále vás tímto vyzýváme, aby byly podávány nezkreslené informace všem
subjektům o skutečném stavu možností užívání cyklostezky.“
(Pozimos a.s., generální dodavatel stavby)
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Výsledky

ankety
TOP 10
Koliba Kordulka z Rožnova pod
Radhoštěm se stala vítězem ankety TOP 10 restaurací, hospůdek
a kolib Valašska, kterou vyhlásila Centrála cestovního ruchu
Východní Moravy. První místo ji
zajistil nejvyšší počet hlasů, který dostala od účastníků soutěže
a hned na druhém místě se umístil Raťkovský šenk v Karolince.
Společně s dalšími nejlépe umístěnými podniky bude tak Šenk zařazen do tištěného průvodce pro turisty, který CCRVM vydá před příští

sezonou. Dvacet vylosovaných hlasujících se může těšit na zajímavé
ceny od pořadatele soutěže, tou
hlavní je víkendový pobyt s valašskými specialitami na Valašsku pro
dvě osoby.
Centrála cestovního ruchu uspořádala anketu s jednoznačným cílem:
zmapovat kvalitu a nabídku krajových specialit v restauracích, hospůdkách a kolibách na Valašsku.
„Výsledky hlasování nám
pomůžou vytvořit originálního
Valašského
gastroprůvodce,“ sdělila ředitelka společnosti
Dana Daňová.
Výsledky Ankety TOP
10 restaurací, hospůdek
a kolib Valašska: 1. Koliba
Kordulka Rožnov pod Radhoštěm, 2. Raťkovský šank
Karolinka, 3. Koliba Fojtka

Na co jít do Národního
Valašské národní divadlo v Karolince v nejbližší době nabízí skutečně pestrou paletu
akcí:

Hutisko - Solanec, 4. – 5. Valašská
koliba Valašské Meziříčí a Hotel
Horal Velké Karlovice, 6. Motorest
Čertovy skály, 7. – 9. Valašský šenk
Vizovice, Libušín - Pustevny a Horský hotel Soláň, 10. Koliba u splavu
Hovězí, Lanterna Velké Karlovice,
Na Špici Vsetín a Ogarův dvůr Rožnov pod Radhoštěm.
(Centrála cestovního ruchu
Východní Morava)

lit Šenku,
Jedna ze specia
ný morák
ha
pc
grilovaný na

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

V sobotu 8. ledna 2011 se koná 9. ročník Aerobik
maratonu, v sobotu 15. ledna Sklářský ples, v pátek
21. ledna pátý ročník Plesu Valašského národního
divadla od 20.00 hodin (podrobné informace www.
vanadi.net), v sobotu 29. ledna Ples mysliveckého
sdružení Karolinka od 20.00 hodin a v neděli 6. února Dětský maškarní ples od 14.00 hodin, pořádaný
ZŠ Karolinka.
Divadla: 11. a 12. února v 19.30 hodin hra Claudius a Gertruda divadla Kašpar Praha a v sobotu
5. března v 19.30 hodin a v neděli 6. března v 17.00
hodin představení Pánská jízda divadelního spolku
Frída. Ve dnech 25. až 27. března se koná VII. ročník
krajské postupové přehlídky amatérského divadla
v Karolince.
(Marie Chovanečková)

Prodáme nový menší
rodinný dům v Karolince,

Kobylské ulici. Dům je kompletně zařízený
k trvalému pobytu i rekreaci. Součásti jsou
pozemky, garáž, kotelna na LTO a kamenný
sklep. Informace na tel. 739 594 914.

Pronajmu byt 2+1
v RD v Karolince
telefon 777 019 767
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na Valašsku
Ve dnech 25. až 28. listopadu proběhlo v pořadí již čtvrté setkání zástupců Valašska –
Horního Vsacka a Sappady. Sappada je horské městečko ve východní části Dolomit
a partnerství trvá již tři roky.
Po prvním setkání na politické úrovni se podařilo nastartovat spolupráci nejdříve v rámci marketingu upravovaných běžkařských stop v regionu, kdy slavní rodáci ze
Sappady (Pietro Piller Cotrer, druhý z olympiády ve Vancouveru na 15 km volně před Lukášem Bauerem a Silvio
Fauner, člen zlaté italské štafety z olympiády v Turíně
a současný šéftrenér italské reprezentace v běžeckém
lyžování), propůjčili svoje tváře pro marketing k těmto
aktivitám. Dalším společným počinem byla návštěva
folklórního souboru Malá Jasénka na festivalu v Sappadě v letošním roce, město Vsetín pak zve soubory z Dolomit na folklórní festival Vsetínský krpec v roce 2012.
Mezi zástupci ze Sappady je šéf sdružení cestovního ruchu, majitel čtyřhvězdičkového hotelu, šéfkuchař a specialista na jihotyrolskou gastronomii. Další spolupráce by
se měla odvíjet právě ve sféře cestovního ruchu. V plánu
jsou Dny Sappadské kuchyně na Horním Vsacku a naopak, Dny Valašské kuchyně v Sappadě, dále spolupráce základních škol a samozřejmě i vzájemná pomoc při
marketingu sportovních akcí. V letošním roce je např.

Karlovská padesátka
ve stejném seriálu jako světově proslulá
Jizerská padesátka a účast zmíněných italských sportovců v tomto podniku by zdůraznila prestiž regionu jako
regionu sportu. V rámci setkání proběhla prezentace
města Sappady v reprezentativních prostorách Vsetínských Maštalisek, kde byli pozváni zástupci samospráv,
cestovních kanceláří i odborné veřejnosti. Součástí prezentace byla mimo jiné degustace gastro specialit přímo
ze Sappady. Sappaďany dále zajímá, jak fungují hotely,
informační centra a celkové schéma cestovního ruchu
v oblasti. Z tohoto důvodu byl program připraven tak, aby
navštívili např. Ski Centrum Kohútka, hotel Horal, či horský hotel Portáš. Možností spolupráce je mnoho a obě
strany se shodly na přípravě podrobného plánu dalších
aktivit.
(Valašsko – Horní Vsacko)

Poškoláci
zahajovali
Megakoncert
Rádia Čas

Dětská pop - jazzová kapela Poškoláci ze
Základní umělecké školy Karolinka, pod ve-

oláků a jejich

Mar

stoupení Pošk
tin Chodúr po vy

společné foto
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dením Jaroslava Kopeckého zvítězila v Hitparádě Rádia Čas a byla organizátory hitparády pozvána na Megakoncert do Ostravy,
který rádio každoročně pořádá u příležitosti svých narozenin. Tentokrát se jednalo
o 12. výročí od zahájení vysílání a koncert se
konal ve vyprodané ČEZ Aréně v sobotu dne
4. prosince 2010.
Kapela měla připraveno cca 20 minutové vystoupení,
které obsahovalo čtyři skladby z jejich CD Funky nálada a novou vánoční píseň Andělé v oblacích. Vzhledem
k náročnosti celé akce se neustále upravoval harmonogram a mladí muzikanti se

až v průběhu vystoupení dozvěděli, že musí zkrátit délku svého hraní, čímž na avizovanou premiéru nedošlo
a navíc museli vynechat i vítěznou skladbu Být tebou,
tak váhám. Poškoláky to mrzelo, ale kapelník jim vysvětlil, že je to úděl všech předkapel a čeká je ještě dlouhá
cesta k tomu, aby si sami mohli klást podmínky. Vždyť už
jen vystoupení ve společnosti Jakuba Smolíka, Kataríny
Knechtové, Michala Davida, skupiny Citron s Markétou
Konvičkovou, TK Trendu, Ilony Csákové, Martina Chodúra, Maxim Turbulence, Vítězslava Vávry, Rudy z Ostravy, či Dalibora Gondíka určitě stálo za to a pro všechny
mladé muzikanty se jednalo o neocenitelnou zkušenost.
Snad každý uzná, že není jednoduché vystoupit před takovou masou lidí (bylo avizováno 15 tisíc diváků) a o to
větší uznání si Poškoláci zaslouží, jelikož předvedli velmi
solidní výkon a na rozdíl od většiny vystupujících nehráli
z playbacku.
Všichni členové kapely si koncert náramně užívali a jelikož měli možnost se pohybovat v zákulisí (ve VIP zóně),
tak využili tuto příležitost k prezentaci svého nového CD,
které věnovali např. Daliboru Gondíkovi, Iloně Csákové,
hráčům skupiny Citron, Martinu Chodúrovi, Rudovi z Ostravy a dalším. Velkým zklamáním, nejen pro Poškoláky,
byla neúčast Lucie Bílé, která se z důvodu nemoci omluvila.
Bližší informace o celé této akci, včetně fotek a videa
naleznete na http://www.facebook.com/poskolaci.

Poškoláci s

doprovodem

nou

před ČEZ Aré

Závěrem bychom rádi podělovali Rádiu Čas za umožnění účasti na této velkolepé akci, zároveň bubeníkovi
skupiny Citron za poskytnutí bicí soupravy a v neposlední řadě i Vám všem, kteří jste Poškolákům drželi
palce a svými hlasy rozhodli o jejich vítězství v hitparádě.
(za Poškoláky Tomáš Jochec)

Poškoláci na pódiu

ČEZ Arény
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Z činnosti

SPCCH
Místní organizace Svazu
postižených
civilizačními
chorobami (SPCCH) čítá 98
členů. Scházíme se dvakrát
až třikrát do roka. Výbor pod
vedením paní Ludmily Bitalové pořádá pro své členy
kulturní a společenské akce
a rekondiční či lázeňské pobyty, na které nám částečně
přispívá.

olní jídelně

ů SPCCH ve šk

Pohoštění člen

Protože nemáme vlastní klubovnu,
tak se scházíme v ZŠ Karolinka, kde
nám vedoucí školní jídelny Anna
Šauerová občas připraví chutné pohoštění, za což jí patří vřelé poděkování.
Toto setkání pořádáme ze svých
členských příspěvků, kterých máme
opravdu málo. V letošním roce nám
přispělo Město Karolinka částkou
čtyři tisíce korun, za které děkujeme.
Tato částka však zdaleka nepokryje
naše výdaje. Proto jsme se rozhodli
oslovit sponzory, kteří nás podpořili
svými věcnými dárky, které jsme použili do tomboly. Všem sponzorům
jménem celého výboru srdečně děkuji, zejména paní Ludmile Bahnerové, Leoně Šulákové, Elišce Ježíkové, Jarmile Řehákové, PharmDr.
Haně Ptáčkové, mistru Jiljímu Har-

Foto z vystoupení žáků základní umělecké školy pro členy Svazu

tingerovi, Vítězslavu Jílkovi, vedení
Gašpa, Pavlu Kováčovi, sklenářství
Horák, Anně Matyščákové a čerpací
stanici Silmet.
Taktéž děkuji starostce Marii Chovanečkové, která nám darovala lístky
do divadla. Představení se nám moc
líbilo. Děkuji i paní Martině Havlové,
ředitelce ZUŠ, která pro nás připra-

vila vystoupení svých žáků a těšíme
se na další spolupráci.
Také chci oslovit zájemce, kteří by
se chtěli stát členy klubu, že se mohou obrátit na výbor svazu. Nezůstávejte doma sami a přijďte mezi nás.
(Marie Sučíková)

Upozornění na uzávěrku

Upozorňujeme váženou obec čtenářskou a dopisovatelskou, že uzávěrka
příštího čísla Karolinského zpravodaje je v pátek 18. března 2011.
Zároveň jménem redakce přejeme občanům našeho města příjemné prožití
Svátků vánočních a mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti do nového roku.
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Projekt Plakátovna

Se zajímavým nápadem se můžete na internetové adrese http://plakátovna.cz setkat
s projektem MUDr. Ladislavy Duffkové pod
názvem Plakátovna, což je první a jediný
portál v České republice, na kterém si můžete prohlednout plakáty, vylepené ve vašem okolí.
Plakátovna funguje tak, že pohlídá vylepené plakáty
ve vašem okolí a dá je pohodlně na jedno místo, tedy
na stránky plakátovna.cz. Umožní vám tak mít detailní
přehled o tom, co se kolem vás děje, aniž by vám něco
důležitého uteklo.
Plakátovna vám ale může pomoci i zviditelnit vaši akci.
Vylepte si zde váš plakát a plakátovna vám zaručí, že jej
uvidí několik tisíc lidí týdně.

Plakátovna je správné místo pro vás, pokud chcete vědět, co se právě poblíž vás děje, máte děti a plánujete,
co dnes či zítra budete dělat, jste aktivní senior a zajímáte se o to, kde se co děje, hledáte nějakou aktivitu ve vašem okolí, jedete na dovolenou (cestu, pobyt, návštěvu)
do cizího města či regionu a chcete si naplánovat program anebo pořádáte nějakou akci nebo jste organizátor
nějaké události a chcete o ní dát vědět co nejvíce lidem.
Plakátovna umí zobrazit plakáty včetně detailu ve vysokém rozlišení, odeslat vaši oblíbenou akci přátelům, zobrazit akce na mapě, kde hned vidíte, jak jste daleko od
nejbližšího dění, vybrat si jakýkoliv region po celé České
republice, vyhledávat plakáty (akce) přes filtr a poznat,
kdy jste byl na stránkách naposledy a nabídnout vám
nové plakáty, které by vás mohly zajímat.
Pokud máte zájem o popsanou službu, můžete kontaktovat provozovatele stránek na adrese
info@plakatovna.cz.
(redakce)

WWW.PLOTY-PLETIVO.CZ

Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 - 16:00 nebo po telefonické domluvě na tel.: 722 550 000
DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč, jinak 300 Kč.

AKCE !!!

20 % SLEVA NA MONTÁŽ VRAT
( Při předložení tohoto inzerátu. )

GARÁŽOVÁ VRATA od 9.999 Kč. Výklopná, dvoukřídlá, sekční,
rolovací. Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání.
Více informací
nformací naleznete na www.vrata-ostrava.cz
PLOTY - PLETIVO – zabýváme se výstavbou a prodejem oplocení,
jako jsou poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, apod.
Více informací naleznete na www.ploty-pletivo.cz
TÚJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč.
Více informací naleznete na www.thuja.cz

Naše firma Vám nabízí tyto služby

• Elektromontážní práce, instalace, opravy, rekonstrukce
• Výměny rozvaděčů, jističů, navýšení příkonu
• Instalace slaboproudých rozvodů
(datové sítě, domovní telefony, TV a SAT rozvody)
• Instalace bezdrátových sítí WIFI
• Digitální komplety Skylink, zajistíme i montáž
(karty, přijímače, paraboly)
• Návrhy, cenové kalkulace, poradenství
• Včetně dodávek veškerého materiálu

Kontaktt

Lukáš Malík, Lesní 135, Karolinka 756 05
Mob.: 732 708 599
e-mail: malluk@post.cz
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Hasiči cvičili ve sklárnách
Dne 8. října 2010 v odpoledních hodinách jsme pořádali celookrskové cvičení na téma Požár skladovacích prostor Karolinských skláren. Hledali jsme zraněné osoby, bylo rozvinuto
několik útočných proudů a jednotky ze Stanovnice, Huslenek a Zděchova předvedly ukázkovou dálkovou dopravu vody z řeky Bečvy. Cvičení se zúčastnilo všech sedm jednotek
našeho okrsku v celkovém počtu 68 mužů. Všem děkujeme za účast.
Letní a podzimní měsíce přinesly
naší jednotce jen minimum zásahů, kdy šlo především o technické
zásahy, o kterých se nebudu rozepisovat. Nyní se jednotka soustředí především na nastávající zimní
sezonu, kde očekáváme, dle předpovědí meteorologů, opět nárůst
práce s plošinou a díky kluzkému
povrchu silnic i nějaké dopravní
nehody. Byla zakoupena nová motorová pila, která nám v případě
kalamity pomůže rychleji uvolňovat
popadané stromy na silnicích.
Město Karolinka obdrželo v září
2010 od Zlínského kraje neinNámětové cvičení hasičů v karolinských sklárnách
vestiční účelový transfer ve výši
čtyřicet tisíc korun na výdaje
spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů na výdaje vzniklé a uhrazené od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 za odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotky SDH Karolinka k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení
o odborné způsobilosti, specializační kurzy a zaměstnání pořádané HZS ZK, dále na výdaje vzniklé a uhrazené d 1 .1. 2010 do 31. 12. 2010 za uskutečněný zásah JSDH na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod a na výdaje vzniklé a uhrazené v období od 1. 1. 2010
do 31. 12. 2010 na věcné vybavení neinvestiční povahy. Za poskytnutou dotaci patří Zlínskému kraji velký dík.
Všem občanům Karolinky přejeme krásné prožití svátků Vánočních a aby naši pomoc potřebovali co nejméně.
(Zdeněk Valíček)

Druhý ročník
Octoberfestu
Již podruhé připravilo Město Karolinka obyvatelům a návštěvníkům příjemné zpestření hezkého sobotního říjnového dne, a to
uspořádáním dalšího ročníku karolinského
pivního Octoberfestu.

utěže
Uprostřed vítěz so
moku na čas
kelímku zlatavého
ho
vé
v pití půllitro
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Novinkou tentokrát bylo předvedení pravé valašské zabíjačky, po jejichž produktech se doslova jen zaprášilo.
K dispozici ovšem bylo dostatečné množství jiných obdobných pochoutek z oblíbeného řeznictví a uzenářství
Vlastimila Hudce ze Zašové. A protože tentokrát guláš
nepochyběl, tak po ochutnání slibovaných šesti druhů
čepovaných piv mohli návštěvníci odcházet spokojeni.
Samozřejmostí byla také možnost nákupů tradičních jarmarečních sladkostí a pochutin či jiných drobností v připravených stáncích. K vidění byla i soutěž v pití piva na
čas a pod taktovkou moderátora rádia Valašsko Lukáše
Španihela se o dobrou náladu postupně staraly dechová
hudba Karolinka, skupina Grassband, mladí rockeři Bod
varu, country kapela Sjezdaři a na závěr diskotéka DJ
Jitky Pospíšilové.
(redakce)

Divadelní
soubor Jana
Honsy dostal
vánoční
dárek
Konec listopadu představoval pro členy Divadelního souboru Jana Honsy Karolinka
radostné završení jejich práce na inscenaci
hry Nevěsta. Zasedala totiž mezinárodní komise organizace AITA/IATA, složená z nejlepších světových odborníků na amatérské
divadlo, aby definitivně vybrala a potvrdila
účast souborům z navrhovaných zemí.
Stalo se tedy skutečností, že na Světovém festivalu amatérského divadla bude Českou republiku reprezentovat
Divadelní soubor Jana Honsy Karolinka. Norské Tromso
přivítá ve dnech 14. až 24. července 2011 celkem sedmnáct souborů ze všech kontinentů světa (namátkou
můžeme jmenovat soubory z Kuby, Argentiny, Iránu,
Monaka, Irska, Německa, Maďarska, Francie, Norska či
Jižní Afriky).

České středisko AITA/IATA doporučilo po dohodě s generalitou na Světový festival amatérského divadla v norském Tromso inscenaci Nevěsta souboru z Karolinky.
Přední český teatrolog prof. Jan Císař o inscenaci napsal: „Jedna z vrcholných činoherních inscenací 80. Jiráskova Hronova přicházejících z Divadelního Děčína,
Nevěsta souboru Jana Honsy z Karolinky, je v mnohém
pod vlivem post - postmodernismu. Martin Františák se
souborem pokračoval v cestě, již nastoupil v inscenaci
svého textu Doma, která nesporně představuje jeden
z vrcholů českého amatérského divadla posledních desetiletí“.
Františák vede minulost i přítomnost vedle sebe, každá
po svém, samostatně osnuje jedinečný pohled na určitou realitu. „Minulostní“ rovina je ryze fiktivní, byť vznikla
na základě nalezených deníků a textu dodala především
obraznost a poetičnost. Zatímco současnost je syrově,
drsně reálná a utváří situace pevně zakotvené

Z premiéry hry Nevěsta

17
KZ2010-04.indd 17

10.12.2010 14:52:49

v konkrétním čase i prostoru způsobem realistického
zobrazení.
Tato inscenace je po Maryše a Doma v pořadí třetí inscenací souboru, kterou Martin Františák režíroval. Miluje tento kraj i zdejší lidi, a kdykoli mu to práce uměleckého šéfa Divadla Petra Bezruče v Ostravě dovolí,
spěchá mezi zdejší kopce a dřevěnice, aby zde hledal
klid, odpočinek a inspiraci ke svým dalším uměleckým
aktivitám.

Při této příležitosti bychom rádi poděkovali všem, kteří
se na tomto obrovském úspěchu podíleli, a to nejenom
umělecky, ale i pochopením pro potřeby nás divadelníků.
Především by to bylo předchozí vedení karolinské radnice, které svým finančním příspěvkem umožnilo souboru
vycestovat na národní přehlídku do Děčína, odkud soubor mohl postoupit do Hronova, a také Obecnímu úřadu
Hovězí, které poskytuje souboru zázemí ve svém kulturním zařízení. Výčet by ovšem nebyl úplný bez paní
Jany Koňaříkové, která pro nás toto zařízení proměnila
v místo, které se stalo naší domovskou scénou.
(Miroslav Urubek)

Auto pro
Charitu
Snad každý se už v průběhu posledních deseti let setkal v prvních lednových dnech
se skupinkou Tří králů, kteří přicházeli s pokladničkou přijímat dary na pomoc potřebným. Pomoc pak
byla realizována místní či celostátní Charitou. Charita v naší oblasti využívala v minulých letech výtěžek
sbírky jako jeden z více zdrojů na rekonstrukci dvou
domovů pro seniory, na přímou pomoc rodinám, které se dostaly, ne vlastní vinou do nepříznivé finanční
situace (nemoc, povodeň), na kompenzační pomůcky pro nemocné a dlouhodobě ležící v naší oblasti,
na povodně atd.

ské sbírce

Tři králové při loň

V letošním roce a také i následujícím 2011
bude část finančních prostředků vyčleněna na zakoupení služebního vozidla. V současné době má Charita

Nový Hrozenkov těchto aut třináct. A stále to nestačí.
V případě potřeby musí často využívat ještě dalších
pět vozidel soukromých. „Jak je to možné?“, někdy slýcháváme. Pokud se ale zamyslíme na tím, k čemu auta
vlastně potřebujeme, brzy pochopíme. Je ale řada těch,
kteří o službách Charity mnoho neví a pokud v průběhu
dne potkávají vícekrát auto s charitním znakem, přemýšlí, zda se nejedná o zbytečné cesty.
Nabízím několik příkladů. Charitní pečovatelská služba
zajišťuje pomoc uživatelům v jejich domácnostech denně od 6 do 22 hodin. Klient (senior, ale i mladší uživatel)
může, pokud je nemocný, ležící, nebo dočasně upoutaný
na lůžko, zůstat, díky této službě – např. ranní hygieně,
nákupu, dovozu obědu, úklidu a večerní hygieně apod,
v domácím prostředí.
Pečovatelky jen obědy 190 uživatelům rozváží každý
den šesti auty po dobu tří hodin (důvod je jasný, velmi
rozsáhlé území naší oblasti).
Služba Osobní asistence, při které poskytujeme služby
dlouhodobějšího charakteru prozatím využívá pouze
jedno služební auto, ale další již nezbytně potřebujeme
na zajištění služby v odlehlých místech.
Denní stacionář denně dováží několik klientů do svého
zařízení ze všech stran naší oblasti od Hovězí až po Velké Karlovice od Razuly.
Pro pobytová zařízení je alespoň jedno auto nezbytné.
Dováží se obědy, léky, zajišťuje se odvoz uživatelů k lékaři, sociální šetření v domácnostech před nástupem
do zařízení apod.
Auta jsou využívána ve velké míře zdravotními sestrami
k zajištění zdravotní péče uživatelům v domácím prostředí. Díky této službě mohou být nemocní v nemocničním zařízení pouze na nezbytně nutnou dobu.
Když si nakonec vezmete, že máme celkem přes 300
klientů, ke kterým se pravidelně dochází, k některým
i vícekrát denně, také o sobotách, nedělích a výjimkou
není ani Štědrý den a Silvestr, pochopíte, že služební
auta nezahálejí. Za měsíc najedou až deset tisíc kilometrů a jezdí tam, kde to opravdu potřebují.
(Ing. Danuše Martinková, ředitelka)
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Zavolej mi do klubu
Vzhledem k nedostatku místa v minulém čísle zveřejňujeme dnes loga sponzorů cyklistického závodu Zavolej mi do klubu a jménem pořadatelů jim vyjadřujeme poděkování za
pomoc, bez které by závod nebylo možno uspořádat.
(pořadatelé cyklozávodu)
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Z černobílých políček
Začal nový ročník šachových soutěží. Karolinka má v regionálním přeboru družstvo
A, které je po odehrání čtyř kol zatím na
šestém místě. V regionální soutěži hraje
družstvo B, jenž je po třech kolech na pěkném druhém místě. Tato umístění odpovídají součastnému výkonu našich hráčů.
Je velká škoda, že se zatím nezapojili do hry mladí šachisté, jako je Štěpán Morávek a Jakub Pekař, kteří začali studovat na střední škole a na šachy jim nezbývá
čas.
Začal nám již čtvrtý ročník šachové Grand prix školní
mládeže regionu Vsetín. V této soutěži hrají čtyřčlenná
družstva ve třech kategoriích. V letošním ročníku má ZŠ
Karolinka pouze jedno družstvo a to v nejmladší kategorii 1. až 5. třída. V této kategorii hraje devět družstev
systémem každý s každým. Po pěti kolech je družstvo na
pátém místě. Závěrečný turnaj se uskuteční v Karolince
12. ledna 2011. Družstvo žáků tvoří Aleš Hollý, Tomáš
Zapalač, Vojtěch Dalecký a Jiří Ptáček.

Všem
šachistům přejí šťastné a veselé Vánoce a v roce 2011
hodně zdraví a co nejvíce vítězství na šachovnici.
(Vladislav Bambušek)

Republikový přebor

opět u nás
Lyžařský klub Ski Soláň pořádá ve dnech
8. a 9. ledna 2011 v lyžařském areálu Karolinka republikový závod žactva ve slalomu a obřím slalomu. Závod bude započítán do hodnocení Českého poháru a
předpokládá se účast dvou set závodníků.

astníků letošních
Start jednoho z úč
ce
na svahu v Karolin
lyžařských závodů

19. března příštího roku pak proběhne v karolinském Skiareálu závod v paralelním slalomu, který
bude spojen se slavnostním ukončením lyžování na
svahu. Pro tuto akci je připraven bohatý doprovodný
program a pořadatelé tímto zvou širokou veřejnost
k účasti.
(redakce)
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Vandalové si

nedají pokoj

vysypaný
Poškozený a
ké ulici
ns
tí
š na Vse
ko
ý
ov
dk
pa
od

Nekonečný seriál o vandalech, kteří ztrpčují život občanům a přidávají práci pracovníkům bytového podniku,
stále pokračuje. V uplynulém období se tato individua zaměřila v několika případech na odpadkové koše (jedním
z nich poškodili fasádu na domě č. 91), dokázala vyvrátit
strom na Vsetínské ulici a třeba také poškodit pohybové
čidlo na vstupu do Úřadu práce. K „vrcholům“ jejich činnosti pak byl stojan na kola odhozený i s kolem z mostu na
ulici U Sokolovny do Bečvy a převrácený dřevěný domek
a nástěnka v areálu mateřské školy. Ostatně výsledky jejich „práce“ můžete vidět na našich snímcích.

Poškozené
pohybové čidlo
osvětlení
vchodu
do úřadu práce

Strom, vyvrácený i s kořenem u dom
u č. 87
na Vsetínské ulici. Komu asi vadil?

Ani tahle nástěnka za plotem mateřské
školy neunikla pozornosti vandalů

Jízdní kolo i se stojanem v zamrzlé Bečvě

Převrácený altánek

v areálu mateřské

školy

(redakce)
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(Ne)bezpečný

věk

– doporučení seniorům
Starší lidé se často stávají terčem zájmu
kapsářů, zlodějů, podvodníků i násilníků.
Zranitelnější jsou i v silničním provozu. Proto vám zde na pokračování nastíním, jak se
chránit před jednotlivými druhy nebezpečí. Na úvod jeden krátký a skutečný případ,
který se může stát i v Karolince.
Paní Nováková chodila do samoobsluhy nedaleko svého
bydliště nakupovat už více než 30 let, takže se v ní vyznala i poslepu. Potkávala většinou známé tváře, ale zákaznice, která ji oslovila, tu zřejmě byla poprvé. Nemohla
najít droždí, a tak požádala paní Novákovou o pomoc. Ta
začala ochotně vysvětlovat a ukazovat cestu ke správnému regálu. Odstoupila od svého nákupního košíku
s odloženou taškou a na chvíli si ho přestala všímat. Pak
v klidu dokončila nákup a až u kasy při placení zjistila, že
peněženka z tašky zmizela. Zmizela ovšem i ona „bezradná „ nakupující. Jejím skutečným úkolem bylo totiž
odlákat pozornost paní Novákové a umožnit tak svému
komplicovi, aby hodnou starou paní okradl.
Toto je jen jeden z mnoha způsobů, jak velmi jednoduše
okrást seniora. V následujících bodech bych Vás chtěl
upozornit na hrozící nebezpečí, jak se mu preventivně
vyhnout a jak v případě nutnosti reagovat.

Jak se chránit před okradením
Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce
nebo kabelce vždy odděleně. Berte si jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete. Peněženku uložte na dno nebo
do spodní části kabelky nebo nákupní tašky. Kabelku
nebo tašku přes rameno nenechávejte viset na zádech,
ale mějte ji stále na očích a chraňte ji rukama na boku
nebo na břiše. Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na police a nenechávejte ji v nákupním vozíku.
Nikdy ji neodkládejte s oděvem v šatně kina, divadla,
restaurace, ani v čekárně u lékaře či na úřadech. Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice nahrává zlodějům a okradení může proběhnout bez povšimnutí. Když
ve vlaku nebo autobusu čtete, mějte své příruční zavazadlo pořád pod kontrolou. Ve vlaku si vybírejte kupé,
kde už sedí další cestující a nenechávejte svá zavazadla
bez dozoru. Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte
soukromí. Dávejte pozor, jestli vás někdo nesleduje příliš
z blízka. Vybírání z bankomatů uvnitř bank či spořitelen
je spolehlivější. Na ulici doporučujeme vybírat peníze
za asistence někoho, koho znáte a důvěřujete mu. Nikdy
se před nikým nechlubte svými úsporami nebo cennostmi, nepůjčujte cizím lidem peníze, neplaťte žádné zálohy
podomním prodejcům.

Jak předcházet riziku
přepadení
Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a neosvětleným
místům. Choďte raději frekventovanějšími ulicemi. Kabelku nebo tašku noste v ruce
či na rameni směrem od ulice,
aby vám ji nikdo nemohl vytrhnout
a ukrást. Chce-li vám někdo kabelku
ukrást, nebraňte se za každou cenu. Zdraví nebo dokonce život jsou cennější než peníze.
Po chodníku choďte raději dále od vchodů domů, kde
by mohl číhat případný pachatel a mohl by vás vtáhnout
dovnitř. Při vstupování do domu se pozorně rozhlédněte a nevcházejte tam s někým neznámým. Také ve výtahu nejezděte s někým, koho neznáte. Raději počkejte
na prázdný výtah. Nepřijímejte doprovod nabízený neznámými lidmi, i kdyby vypadali důvěryhodně. Ochota „
pomocníka“ může být jen záminkou k tomu, aby se dostal do vašeho bytu a tam vás okradl třeba za použití
násilí. Kdybyste měli pocit, že vás někdo sleduje, snažte
se co nejrychleji dostat na místo, kde je nějaký obchod
nebo více lidí, mezi nimiž budete bezpečnější. Kdyby vás
někdo napadl, křičte i tehdy, když v blízkosti nikoho nevidíte. Mohl by vás uslyšet někdo za rohem a přispěchat
na pomoc. V případě nutnosti můžete pro svou ochranu
použít sprej (deodorant, lak na vlasy nebo slzný plyn),
který nosíte v tašce nebo kabelce. Pachatele tím překvapíte, možná i odradíte a sami tak získáte čas na přivolání pomoci. Spuštění vašeho osobního alarmu může
útočníka vylekat a přimět k útěku. Snažte se vyhnout
čekání na liduprázdné zastávce především v časně ranních nebo pozdně večerních hodinách. V prázdném autobusu si sedejte co nejblíže k řidiči. Jeho blízkost může
případného lupiče od zlého úmyslu odradit nebo vám
v případě obtěžování či napadení řidič rychleji pomůže.

Jak se vyhnout podvodu
Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali
k vaším penězům. Chtějí vniknout do vašeho bytu a pokud z vás nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů, jak vás okrást. Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho
cizího nevpouštějte do svého bytu. Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si návštěvníka
prohlédnout. Instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek,
který udrží dveře jen pootevřené, a tak můžete některé věci vyřídit bezpečněji. Zvoní-li opravář, pracovník
úřadu či jiných služeb ( odečet plynu apod. ) nechte si
předložit jeho služební průkaz, nebo ještě lépe zavolejte
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na úřad nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává.
V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že
o nabízenou službu nestojíte. Nepodléhejte lákavé
vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky
výher v loterii nebo výhodných koupí odmítejte – v naprosté většině jde o podvod. Udržujte
dobré vztahy se sousedy v domě. Napište si
jejich telefonní čísla, v případě potřeby bývá
jejich pomoc nejrychlejší. Důležitá telefonní
čísla ( policie, lékař, hasiči atd. ) mějte viditelně
blízko telefonu, abyste mohli co nejrychleji přivolat pomoc. Nepodvolujte se nátlaku ze strany
rodinných příslušníků, natož cizích lidí, k podpisu závažných dokumentů např. k převedení bytu,
domu či chaty nebo poskytnutí peněžních půjček.
Vše si v klidu a pečlivě rozmyslete. Závažná rozhodnutí o vašem majetku konzultujte s právníkem, nechte
si poradit od dalších věrohodných osob. Většina institucí
a nevládních organizací, která poskytuje pomoc seniorům, nabízí i bezplatnou právní poradnu.

Jak zabezpečit majetek
Zamykejte vstupní dveře a zavírejte okna vždy, když
opouštíte domácnost, i když jdete třeba jen na chvíli k sousedce nebo na krátký nákup. Bezpečnost bytu
zvýšíte instalací bezpečnostních dveří nebo různých
mechanických zábranných prostředků jako jsou např.
bezpečnostní štít a profilová cylindrická vložka, vrchní
přídavný zámek, příčná a celoplošná dveřní závora, pojistka dveřních závěsů jako zábrana proti vysazení dveří.
Okna lze opatřit různými typy mříží apod. Moderní technika nabízí také využití domácího videotelefonu s elektromagnetickým ovládáním vstupních dveří. Opouštíte-li
dům nebo byt na delší čas (např. jedete na chatu nebo
rekreaci), nezatahujte rolety a žaluzie, nevypínejte přívod elektřiny. Snažte se udržovat dojem, že jste stále
přítomni. Vhodná je výpomoc mezi sousedy, mohou vám
byt kontrolovat a pravidelně vybírat schránku. Můžete si
pořídit elektronické spínací zařízení, které podle nastavení rozsvítí světla, zapne rozhlasový přijímač, televizi
apod. Opět tak vytváříte zdání, že jste doma. Pro případ,
že byste přesto byli vykradeni, je vhodné mít vyfotografované věci, sepsána výrobní čísla apod. Tyto informace
pomohou policii v pátrání a usnadní vaše jednání s pojišťovnou při likvidaci pojistné události. Stejně postupujte i u zabezpečení rekreačních obydlí. Nezapomínejte
zamykat svůj automobil. Můžete ho vybavit přídavným
zařízením pro uzamčení řadící páky nebo volantu. Je
možné si opatřit i elektronické alarmy či imobilizéry zapalování.

Jak se chovat v silničním provozu
V dopravním provozu buďte pozorní. Při přecházení
přes vozovku využívejte pokud možno přechody se světelnou signalizací a vyznačené přechody. Při snížené viditelnosti noste oblečení jasných barev, abyste byli lépe
vidět v šeru a tmě. Opatřete svoje oblečení nebo hůl
nášivkami nebo nálepkami z reflexního materiálu, který
ve světlech projíždějících vozidel výrazně září. Reflexní

vesta v hodnotě cca. 50,-Kč, vám může zachránit život.
Nesedejte za volant, pokud se necítíte dobře. Řízení
raději odložte na dobu, kdy budete v lepší kondici. Pokud nemusíte, nevyjíždějte se svým autem v dopravních špičkách. Nezapomínejte na pravidelné zdravotní
prohlídky, které zákon přikazuje řidičům do věku 60 let
a které potvrdí vaší způsobilost k řízení. Další prohlídky
jsou ve věku 65, 68, 70 let, a následně každé dva roky.
Pro jízdu na kole se rozhodujte vždy s ohledem na svůj
aktuální zdravotní stav. Přihlédněte také k hustotě provozu a momentálním podmínkám na silnici. Seznamte se
s pravidly, které stanovují, jak a čím má být kolo vybaveno. Dbejte především na funkci brzd, kolo mějte řádně
osvětlené zejména při snížené viditelnosti. Nepoužívejte kolo k přepravě nadměrných, neforemných a těžkých
nákladů.
V následující tabulce Vám připomenu důležitá telefonní čísla. Navíc přidám i služební mobilní telefon Policie
ČR OO Karolinka, na který můžete zavolat v případě
potřeby, a nebo nám oznámit poznatky k podezřelým
osobám.
158

Policie ČR
Policie ČR OO Karolinka

725 292 427
974 680 741
nebo 571 450 310

Městská policie

156

Lékařská pohotovost
(Záchranná služba)

155

Jednotné evropské číslo
tísňového volání

112

Hasiči

150

Život 90 Senior telefon

800 157 157

Elpida – Linka Seniorů

800 200 007

Bílý kruh bezpečí

257 371 110

A na závěr ještě jeden případ za všechny, který se skutečně stal:
U bytu paní Kučerové zazvonil zvonek. Za dveřmi stály
dvě hezky upravené a příjemné ženy. Nabídly jí ke koupi sadu šikovného nádobí, a paní Kučerová je pozvala
dál. Byla vdova, dny v důchodu probíhaly poklidně, a tak
tohle vyrušení uvítala. Ženy svoje zboží v kuchyni názorně předvedly, trpělivě všechno vysvětlovaly, a tak paní
Kučerovou o koupi přesvědčily. Ta odešla do obýváku
a za chvíli byla zpět i s penězi. Zaplatila a dovolila jedné
z žen, aby si odběhla na WC. Potom už se prodávající
rychle rozloučily a odešly. Když se paní Kučerová vrátila
k sekretáři v obýváku strnula. Obálka s jejími úsporami
byla pryč. Chvíli ještě v šoku hledala, ale už jí docházelo
nepříjemné poznání – byla okradena. Ty milé paní byly
podvodnice a zlodějky.
(Za všechny policisty PČR OO Karolinka
prap. Jiří Orság a pprap. Richard Ježík)
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VÁNOČNÍ JARMARK
2010
Město Karolinka a Základní umělecká škola Karolinka
Ka
si
Vás dovoluje pozvat na tradiční Vánoční jarmark, který
se uskuteční
v pátek
17. 12. 2010 od 9:00 hod
na Radničním náměstí v Karolince.
Program na náměstí:

od 9:00 hod bude probíhat stánkový prodej uzenin, sýrů, perníků, medoviny,
vánočního aranžmá a vánočního zboží
 16:15 Živý betlém v podání Základní umělecké školy Karolinka
 17:15 Slovo starostky města spolu s předáním finanční hotovosti
z prodejní akce vánoční baňky zástupcům sdružení ŠANCE Olomouc –
sdružení rodičů a přátel hemato-onkologicky nemocných dětí
 17:30 Vánoční koledy – Vsetínská cimbálová muzika
 18:00 Vystoupení Základní umělecké školy Karolinka
 18:15 Ohňostroj
Více informací na tel. čísle 739 322 851 nebo v Informačním centru.
Na Vaši účast se těší MěÚ Karolinka a Informační centrum.
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