
ČTVRTLETNÍK     ČÍSLO 1/2012        6. DUBNA 2012

Střípky z radnice

N A Š E  M Ě S T O  N A  V A L A Š S K U

zŠ karolinka – překročení 
limitu minerálních vláken

O celé situaci jste byli informováni 
prostřednictvím webových stránek jak 
města, tak i ZŠ Karolinka. Osvědčila se 
tzv. mokrá cesta, tj. prostřednictvím ge-
nerálního úklidu. Byla to hodně náročná 
akce, jelikož nám hygienou nebylo naří-
zeno, ale doporučeno tuto skutečnost od-
stranit. Pokud jsme chtěli čekat na letní 
prázdniny, kdy bude škola prázdná, mohli 

bychom být nařčeni z nečinnosti. Takže 
jsme se operativně pustili do úklidu. Ne-
byly přesně známy metody, jak tuto situaci 
odstranit, ale předpokládali jsme, že když 
při loňské přestavbě mateřské školy bylo 
rovněž vše vymalováno, vyčištěno a neby-
la naměřena hodnota min. vláken vůbec, 
že bychom se mohli přiklonit k tzv. mokré 
cestě při odstraňování. Měli jsme nabídku 
od profesionálních firem, které tuto služ-
bu nabízely zhruba za 1 milion korun. 
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Za prvé tyto peníze nemáme v rozpoč-
tu, za druhé této hodnotě bychom již za 
tuto částku měli postaveno nové dětské 
hřiště pro školku. Proto jsme si museli po-
moci sami. Chtěla bych poděkovat všem, 
kteří se spolupodíleli na úklidu a organi-
zaci této akce, ale především bych chtěla 
poděkovat členům SDH Karolinka, kteří 
nezištně odpracovali zhruba 650 hodin, 
a mohu opravdu říci, že bez jejich pomo-
ci bychom tuto akci opravdu nezvládli. 
Velké a ještě jednou velké poděkování. 
Po vyčíslení veškerých údajů Vám sdělí-
me v dalším zpravodaji, na kolik nás tato 
akce vyšla. Poděkování rovněž patří ZŠ 
Nový Hrozenkov a jeho zřizovateli, kteří 
nám poskytli pro náhradní výuku prosto-
ry, kam jsme děti dováželi.

Osobnost roku 2011 
zlínského kraje

Zlínský kraj vyhlásil anketu „Osobnost 
Zlínského kraje“. Byl nominován akade-
mický malíř Jiljí Hartinger za své celoži-
votní dílo a přínos pro region Z více než 
třiceti navržených osobností různých pro-
fesí, získal akademický malíř Jiljí Hartin-
ger krásné páté místo. Slavnostní vyhláše-
ní pro 10 nejlepších osobností Zlínského 
kraje proběhne 3. května 2012 v zámku 
v Kroměříži. Srdečně blahopřejeme.
Veřejná služba

Od 1. 1. 2012 letošního roku je veřejná 
služba organizována ve spolupráci Měst-
ského bytového podniku Karolinka a úřa-
du práce. Jsou zde podstatné změny ve 
výkonu veřejné služby a pak následných 
veřejně prospěšných prací. Podrobné 
informace získáte na úřadu práce nebo 
MěBP Karolinka.

KAROLINKA

pokračování na str. 2

Ocenění pedagogických pracovníků 2012
S radostí můžeme sdělit, že paní Mgr. Martina Havlová, ředitelka ZUŠ Karolinka, 

získala ocenění pedagog Zlínského kraje za svou činnost. Je to ocenění, které si paní 
Havlová plně zaslouží, osobně cenu převzala dne 28. března 2012 v Uherském Brodě. 
Jsme moc rádi, že mravenčí práce, která je vykonávána paní Havlovou o svém osob-
ním volnu a s vysokým nasazením a vysoké úrovni, byla Zlínským krajem oceněna. 
Srdečně k tomuto titulu gratulujeme a přejeme hodně zdraví a tvůrčí práce.

Ocenění ředitelky ZUŠ Karolinka paní Martiny Havlové
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Střípky...
reorganizace pracovníků 
MěÚ karolinka

V návaznosti na změnu zákona v rámci 
úřadu práce od 1. 1. 2012 v oblasti sociál-
ního odboru našeho úřadu došlo ke změ-
nám. Na soc. odboru pracovaly tři pra-
covnice. Hmotná nouze přešla s jednou 
pracovnicí pod úřad práce, sociální pro-
blematiku zajišťuje jedna pracovnice spo-
lu s přestupky, třetí pracovnice byla pře-
řazena na pokladnu, správu poplatků aj.
Sportovní areál a hřbitov

S platností od 1. 4. 2012 přechází majet-
kově výše jmenované lokality pod správu 
Městského bytového podniku v Karolince 
včetně dvou pracovníků, kteří tyto služ-
by částečně zajišťovali pod městem. Do-
posud se o areály staralo město, bohužel 
město nemá technické prostředky, vždy 
muselo služby zajišťovat prostřednictvím 
MěBP Karolinka. Nyní napřímo budou 
veškeré práce zajišťovány MěBP včetně 
uzavírání smluv na pronájem pohřebních 
míst a vybírání poplatků. V případě dota-
zů se přímo obracejte na Městský bytový 
podnik v Karolince.
poděkování a gratulace

Děkujeme tímto všem zaměstnancům 
a pracovníkům Domova důchodců v Ka-
rolince za práci a gratulujeme jim k tomu, 
že jako první zařízení ve Zlínském kraji 
získalo potřebnou akreditaci „Instituce 
poskytování sociálních služeb“ ke své čin-
nosti.
penny Market

PENNY MARKET by se měl začít sta-
vět v měsíci červnu a otevření by mělo být 
plánováno v září letošního roku.     
zateplení budov

Od 2. dubna 2012 bude započata rea-
lizace zateplení budov a výměna oken na 
č. p. 63, 638 a 652.

Marie Chovanečková - starostka

pokračováni ze str. 1

Tak jako začátek letošního roku tak, 
i ten minulý byl ve znamení přívalů sněhu 
a nutnosti vypořádat se s údržbou komu-
nikací a chodníků. Zaměstnanci Městské-
ho bytového podniku a smluvní partneři 
si ovšem dokázali poradit s nástrahami 
zimního období. Pro vedení města to však 
bylo období přípravy projektů a akcí, kte-
ré by se měly v průběhu roku realizovat.

Hned začátkem jara začala výstavba 
nových autobusových zastávek a vlaková 
zastávka. Mnozí občané s dávkou nos-
talgie a vzpomínek přihlíželi na bourání 
starých. Ty nové se pak ale celkem rychle 
staly součástí běžného života. 

V měsíci dubnu až květnu probíhala 
diskuse a následně pak příprava projektu 
pro přemístění mateřské školky do budo-
vy základní školy. V červnu pak zastupi-
telstvo města schválilo realizaci tohoto 
projektu. Celkové náklady dosáhly cca 
7 mil. korun, z toho jeden milion poskytl 
Zlínský kraj. Co je však velmi důležité, je 
v souvislosti s přemístěním MŠ do pro-
stor ZŠ efektivnější využití budovy a pře-
devším navýšení kapacity MŠ o jednu tří-
du, z původních 46 dětí na 72. Správnost 
tohoto rozhodnutí napovídá i to, že třídy 
MŠ jsou zcela naplněny co do počtu dětí.

V měsíci červnu byla otevřena, za 
účasti významných osob Zlínského kraje 
a zástupců obecních samospráv Horní-
ho Vsacka a hostů, cyklostezka „Bečva“. 
Cyklisté tak mohli začít využívat této 
stavby a značně tak ulehčit provozu na již 
tak dopravně přetížené hlavní silnici.

Z investičních akcí určitě stojí za zmín-
ku oprava komunikace ve Stanovni-
ci – Skalíčí. Opravou získala cesta nový 
asfaltový povrch, byly také zbudovány 
potřebné silniční propusti, vyčištěny pří-
kopy a upraveny sjezdy. Celkově tato in-
vestice přispěla ke zlepšení dostupnosti 
této části Stanovnice.

Dále bych rád zmínil podaný projekt 
v rámci příhraniční spolupráce se Sloven-
skem na nové hasičské auto pro výjezdo-
vou jednotku. Do tohoto projektu jsou 
zapojena města Bytča, Púchov a obec Vy-
soká.V letošním roce očekáváme zprávu, 
zda byl tento projekt schválen a v případě, 
že tomu tak skutečně bude, dojde k za-
koupení zmíněné techniky.

V průběhu roku 2011 se pak realizova-
la spousta menších investičních akcí jako 
například oprava komunikace, oplocení 
a kanalizace v areálu fotbalového hřiště. 
Úpravou prostor v budově zdravotního 
střediska jsme vytvořili podmínky pro 
otevření provozovny očního optika a psy-
chiatrické ordinace. Za zmínku stojí také 
akce, které byly v režii bytového podni-
ku.

Zvláště bych chtěl upozornit na Uni-
verzitu třetího věku, kdy na podzim za-
čaly probíhat jednotlivé přednášky a byly 
naplňovány myšlenky této velice zajímavé 
a hodnotné akce. Uskutečnily se rovněž 
i jiné kulturní akce jako Sklářský jarmark, 
letní kino, Beskyd rallye veteránů atd.

Pro letošní rok rovněž připravujeme 
spoustu investičních záměrů, kulturních 
a sportovních akcí a samozřejmě aktivity, 
které souvisí se stále se zlepšující úrovní 
činností městského úřadu a jeho přístupu 
k občanům našeho města.

Na samý závěr pak chci popřát všem 
Vám spoluobčanům, ale i těm, které zau-
jal tento čtvrtletník, pěkné prožití veliko-
nočních svátků a mnoho energie a zdraví 
po celý letošní rok.

Bohumil Rožnovják – 1. místostarosta

rOk 2011 
V ČíSLecH
Evidence obyvatel:
Počet obyvatel k 31. 12. 2011  2678
Počet narozených dětí 23
Počet úmrtí 17
Matrika:
Počet uzavřených manželství: 51
v obřadní síni     4
církevních        3
mimo obřadní síň      44
z toho s cizincem        1
Změny jmen a příjmení:        0
Uznání otcovství         4
Vidimace a legalizace:    862
Návštěvy u jubilantů:
80 let      18 
85 let        4
90 a více let      17

rekapituLace dění
Vážení spoluobčané,
jak je zřejmé na první pohled zima je už pravděpodobně nenávratně za námi 

a jaro se ujímá své vlády. Přesto bych se rád vrátil v krátkosti k průběhu minulého 
roku a provedl rekapitulaci dění v našem městě.

Vážení a milí spoluobčané,

dovolte nám, abychom Vám
popřáli příjemné prožití

svátků jara, pohodu, osobní 
spokojenost a bohatou pomlázku.

Vedení obce, zaměstnanci MěÚ  



pOzVánka 
na dětSký den

Dne 2. června 2012 proběhne na 
hřišti U Sokolovny v pořadí druhý 
ročník Dětského dne. Půjde o den 
plný soutěží a zábavy pro všechny děti 
z Karolinky i okolí. Pro děti jsou při-
praveny nové soutěžní disciplíny, růz-
ná vystoupení, prohlídka hasičského 
domu, ukázka policejního zásahu, 
občerstvení, facepaiting a mnoho dal-
ší zábavy. 

Každé dítě obdrží také dárek. Celý 
den bude provázen hudbou. Den 
ukončíme táborákem s opékáním 
špekáčků a dětskou diskotékou.

Těšíme se na Vás.
Bc. Veronika Dujková
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VaLaŠSký 
piVní feSt

Kdo z nás Valachů nemá rád pivo 
a dobrú slivovicu? Tož Vás zveme na 
I. ročník festivalu, kerý sa menuje 
„Valašský pivní fest“.

Proč Valašský? Protože k tancu aj 
poslechu pro vás po celý den budú hráť 
kapely z celého Valašského království. 
K jídlu sme si pro vás nachystali neja-
ké ty speciality, abyste ty piva mohli 
vyzkúšat všecky. Pivečko a slivovica 
poteče prúdem a fakt bude z čeho 
vybírať. Ogaři nám dovezú 10 druhů 
pivečka a raritú budú piva jahodové 
a pomerančové s koriandrem.

Tož sa těšte na 30. června 2012 na 
hřišťu U Sokolovny. Koštovať začnem 
v 10:00 a skončí sa až ráno.



 4 MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Sdružení pro rozvoj Soláně uspořádalo 
v neděli 8. ledna 2012 ve Zvonici na So-
láni tradiční již pátý Tříkrálový koncert. 
V letošním roce vystoupilo úžasné ženské 
Trio Siraeles: Pavlína Senić - soprán, Věra 
Binarová - viola a Lada Jirásková - klavír. 
Zazněly nejznámější díla českých a světo-
vých skladatelů. (Dvořák, Mozart, Vivaldi 
atd.) Jedinečný hudební zážitek poslucha-
či ocenili velkým aplausem. 

zVOnice na SOLáni
tříkráLOVý kOncert 2012

VýStaVa OBrazŮ
Marta zatLOukaLOVá

Ve dnech 21. 1. 2012 – 29. 2. 2012 ve Zvonici na Soláni vystavovala své akvarely 
a obrázky malované technikou suché jehly Marta Zatloukalová z Prostějova. Návštěv-
níci měli možnost vyzkoušet tuto techniku ve výtvarné dílně Marty Zatloukalové, kte-
rá se uskutečnila odpoledne před vernisáží. Na vernisáži 21. února 2012 zazpívalo 
netradiční pěvecké seskupení Pedagočky z Prostějova. 

VýStaVa:
kareL BuBíLek 
- OBrazy

Od 3. března do 12. dubna 2012 pro-
bíhá v IC Zvonice Soláň výstava prací 
chvalčovského výtvarníka u příležitosti 
80. narozenin autora. Vernisáž se usku-
tečnila v sobotu 3. 3. 2012 v 15.00 hodin. 
Výstavu obrazů můžete zhlédnout ve Zvo-
nici na Soláni denně mimo pondělí (úterý 
– pátek), a to od 9:00 do16:00 hodin nebo 
v sobotu či neděli od 9:00 do 17:00 hodin. 
Na Vaši návštěvu se těší pracovnice Infor-
mačního centra Zvonice Soláň.

kOncert ciMBaL cLaSSic
Cimbal Classic je brněnská nadžánrová kapela Katky a Dalibora Štrun-

cových (mj. houslistka a cimbalista skupiny Javory), která právě letos slaví 
dvacet let svého trvání, během kterých se zařadila mezi nejosobitější uskupení 
na české hudební scéně.

Autorský rukopis rožnovského rodáka Dalibora Štrunce a zpěv jeho ženy 
Kateřiny dělají z Cimbal Classicu nezaměnitelný a svébytný soubor, který se 
samozřejmě opírá i o další šikovné muzikanty.

Dnešní Cimbal Classic, to je hudba ovlivněná folkem, folklorem, ale i váž-
nou hudbou plující někde na rozhraní těchto menšinových žánrů.

Máte-li rádi průzračné a čisté melodie, lyrické a přemýšlivé texty propojené 
přirozeným zpěvem a nadprůměrným muzikantským řemeslem tak Vás Cim-
bal Classic určitě nezklame.

Koncert v akustické podobě byl věnován dlouholetému primáši souboru 
Radhošť Jaromíru Štruncovi u příležitosti jeho 80. narozenin.

Jaromír Štrunc
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Zima se zakousla do krajiny s velkou chutí. Sevřela ledovým krunýřem i ne-
poddajnou Bečvu a zasypala Karolinku přívaly sněhu. Při jeho lednovém odklí-
zení se zapotil nejen nový školník, ale i terénní pracovníci městského bytového 
podniku. 

VeLikOnOČní 
neděLe

Dne 8. dubna 2012 od 13:00 do 17:00 
hodin bude pro návštěvníky Zvonice So-
láň připraven tradiční velikonoční pro-
gram. 

Lidoví řemeslníci budou předvádět svůj 
um v ukázkách řemesel jako je zdobení 
velikonočních kraslic, pletení pomlázek, 
vyřezávání oveček ze dřeva, drátkování 
vajíček a malování skla.

Děti si mohou také vytvořit vlastní ve-
likonoční dekoraci a ozdobit velikonoční 
perník s jarními motivy. V kachlových 
kamnech bude probíhat ukázka pečení 
velikonočních beránků a v galerii Zvo-
nice bude výstava velikonočních kraslic. 
Připraven k projížďce po Soláni bude 
,,Koňský velikonoční povoz“. 

Celým programem bude provázet cim-
bálová muzika Soláň.  

Bude připraven také devítimístný Mer-
cedes, který bude zájemce převážet mezi 
Hospodou Kyčerka v Pluskovci, Karlov-
ským muzeem a Zvonicí Soláň. 

zVOnice na SOLáni

Košíkář Jaromír Malužký

Krocová Anna, kraslice

Do pomyslné kroniky školy se ovšem 
zapsalo množství nových příběhů. Zača-
lo funkční období nově zvolené školské 
rady. Na svazích Javorníků se uskutečnil  
lyžařský kurz. Na padesát žáků školy si 
v něm zdokonalilo své lyžařské doved-
nosti na lyžích nebo snowboardech. Za-
čátečníci využívali vleky na Kyčerce ve 
Velkých Karlovicích, pokročilí se spouš-
těli ze svahu ve skiareálu Karolinka. Po-
loletní vysvědčení jsme vydali v souladu 
s vyhláškou formou výpisu. Dokument 
opatřený kulatým razítkem má stejnou 
platnost jako blanket s vodotiskem. Škole 
umožňuje předat na konci školního roku 
vysvědčení doplněné i o výsledky odlože-
né klasifikace a opravných zkoušek.

Únorový zápis do 1. ročníku potvrdil 
20 přijatých žáčků. Ti zasednou do lavic 
ve třídě paní učitelky Davídkové.

O pár dní později se v sále Valašského 
národního divadla bavily děti i s rodi-
či na každoročním karnevalu. Zábavný 
program s nasazením odvedli pracovníci 
vsetínského Alceda a obohatily jej taneč-
ní dívčí kreace. Na přípravě a zdárném 
průběhu se podíleli prakticky všichni 
pracovníci školy.

Do školního programu jsme začlenili 
setkání 5., 6., 8. a 9. třídy s lektorkami ze 
vsetínského a zlínského Centra pro ro-
dinu. Ve dvou vyučovacích hodinách se 
střídaly krátké přednášky s diskusemi, vi-
deoukázkami, samostatnou prací ve dvo-
jicích i skupinách. Názvy programových 
řad – Jak si poradit se životem, Člověk 

mezi lidmi, Na cestě za láskou a Tudy ces-
ta nevede – jsou primárně určeny dětem, 
ale vnímaví rodiče doma jistě se svými 
dětmi měli co rozebírat!

14. února se na chodbách školy obje-
vili pracovníci s neobvyklými pomůcka-
mi. Na různých místech školy rozestavili 
stojany s měřicími přístroji. Karolinskou 
školu vytipovali pro měření možného vý-
skytu škodlivého azbestu. S výsledky jsme 
se měli seznámit zhruba za 14 dní.

Hezkou tradicí na doplnění učiva se 
staly cestopisné přednášky. Severní Ame-
rikou a zeměmi Ameriky střední provedl 
tentokrát žáky 2. stupně cestovatel Marek 
Císař. Zejména nepředstavitelná chudoba 
v některých středoamerických zemích na 
děti zapůsobila.

Zimní počasí pomalu povolovalo své 
sevření. Po jarních prázdninách se znovu 
rozběhl pravidelný školní život. Že se jeho 
rytmus nečekaně zpomalí a nabere úplně 
jinou podobu, jsme netušili. Dorazily vý-
sledky měření. Žádný azbest objeven ne-
byl. Překročeny však byly limity množství 
tzv. minerálních vláken! 

ŠkOLa tradiČně, 
aLe i „trOcHu jinak“…

pokračování na str. 6



 6 MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Okamžité zasedání Rady města Karolinky za účasti ředitele 
školy Petra Šrámka rozhodlo na základě doporučení hygienic-
kého pracoviště o vyčištění budovy. 

Všechny informace o nálezu i přijatých opatřeních najdete na 
webových stránkách města nebo školy. Připomeneme jen hlavní 
změny v organizaci výuky. 1. - 4. třídu jsme rozmístili do „ne-
závadných“ prostor školy, pro 5. - 9. třídu poskytla nezištně celé 
1. patro své budovy škola v Novém Hrozenkově. Dvěma auto-
busy denně ráno odjížděli žáci do sousedního městysu a stejně 
se po skončení vyučování vraceli zpátky do Karolinky. Tak pro-
běhlo 12 pracovních dní výuky. Ve škole se za mimořádného 
nasazení pracovníků především z řad dobrovolných hasičů, ale 
i personálu školy vyklízely, čistily a umývaly třídy včetně stěn, 
pomůcek, vnitřků skříní, oken a žaluzií. Samozřejmě také chod-
by. Po úplném vymalování profesionální firmou se ovšem leccos 
mylo znovu. Práce se nezastavily ani o víkendech! Následné mě-
ření mohlo proběhnout.

Výuka sice probíhala s nutnými omezeními, přesto se poda-
řilo ji doplnit. Plánovaná exkurze na hvězdárnu ve Valašském 
Meziříčí s tzv. Laboratoří vědomostí byla hotovým dárkem pro 
žáky 8. a 9. třídy. Jedna skupina absolvovala program zaměřený 
na optiku a související jevy, druhá zase poznávala základy au-
tomatizace a robotiky. Pro žáky přijel autobus až do Karolinky 
a zase je po akci přivezl nazpět. Zdarma!

Na hvězdárnu – tentokrát vsetínskou – se vypravili třeťáč-
ci. Poznali tamní náplň práce, seznámili se s meteorologickou 
stanicí, besedovali o vesmíru a známých planetách a dokonce 
si obřím dalekohledem prohlédli Slunce.

Škola se průběžně připravuje na povinnou generální zkouš-
ku, při které bude Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
ověřovat výsledky žáků všech základních škol a víceletých gym-
názií v předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk. Toto 
testování proběhne v období 21. května až 8. června v 5. a 9. tří-
dách elektronicky, tedy na počítačích.

Tyto dvě třídy mají u nás za sebou testování informační gra-
motnosti v rámci projektu Scio Gepard a v porovnání s ostat-
ní republikou si vůbec nevedly špatně. Někteří deváťáci zkusili 
také elektronické testování s názvem „Diagnostika stavu znalos-
tí a dovedností se zaměřením na jejich rozvoj“. Týkalo se češtiny, 
angličtiny a matematiky a každý účastník dostal zprávu s po-
drobným hodnocením výkonu.

Potíže s výukou nezastavily ani obvyklé soutěže. Tak školní 
kolo recitační soutěže nebo olympiády v českém jazyce už jsme 

Třeťáci na hvězdárně ve Vsetíně

Žáci ZŠ Karolinka

ŠkOLa tradiČně,... 
pokračování ze str. 5

měli za sebou. Okrskové kolo přineslo postupová 2. místa reci-
tátorům Zuzaně Kretíkové z 9. třídy a Janu Zvěřinovi ze třídy 
druhé. Okrsková kola soutěží ve vybíjené se uskutečnila na ji-
ných školách. Chlapci 6. + 7. třídy je vyhráli. Ostatní soutěže už 
skončily bez výraznějšího úspěchu. Regionální florbalová liga 
chlapců se bude muset v příštím školním roce obejít bez naší 
vrcholové účasti, naši nestačili a sestoupili.

Blíží se termín přijímacích zkoušek – ve Zlínském kraji o při-
jetí na maturitní obory opět rozhodnou Scio testy. Přestože měli 
všichni žáci s předstihem připraveny vyplněné přihlášky, pro 
některé z nich byl velký problém si je ve škole vyzvednout! 

V pátek 23. 3. přišla očekávaná zpráva o výsledku následné-
ho měření. Limity tentokrát ohroženy nebyly, můžeme zpátky 
do školy. Pro samé starosti nesmíme zapomenout ani na naši 
mateřinku. Začátek roku 2012 byl ve znamení svátku Tří králů. 
Děti si s písničkou popřály ve všech třídách a pak se „Motýlci“ 
vydali s koledou dál i za učiteli a dětmi ZŠ i kuchařkami školní 
jídelny. 

Zimy si děti začaly užívat po svém. Starší sjížděly nedaleký 
kopeček na kluzácích a mladší si rády pohrály ve hromadách 
sněhu, kterých bylo všude dost. Na přání rodičů jsme v letošní 
zimě v době 5. 3. – 9. 3. poprvé organizovali lyžařský výcvik pro 
děti starší 4 let. Kurz absolvovalo 17 dětí ve skiareálu „U Bam-
buchů“ ve Velkých Karlovicích, kam byly děti přepravovány 
denně skibusem. Jeho úhradu poskytlo město Karolinka. Vý-
cvik prováděly instruktorky lyžování skiareálu Soláň – Karolin-
ka, odkud byla dětem zapůjčena i chybějící výstroj. Většina dětí 
se radovala ze svých prvních lyžařských krůčků a ti zdatnější 
ocenili i jízdu na vleku. Zakončením byl samostatný slalom po 
svahu mezi zvířátky a sladká odměna v cíli s „fotodiplomem“.

Součástí života dětí v MŠ je vytváření vztahu ke kultuře 
a umění, a proto pravidelně zveme divadélka malých forem, ke 
kterým patří i divadlo „Maringotka“. V měsíci únoru přivezlo 
představení „Lady Karneval“ pro náš tradiční malý dětský kar-
neval masek. Ten se letos poprvé odehrál v prostorách ZUŠ. 
V měsíci březnu zavítá pro změnu se svou pohádkou „Divadlo 
v batohu“.

Velký mráz už Karolinku dávno netrápí. Ranní teploty ko-
lem nuly během dne rychle stoupají. Na obloze se stále častěji 
objevuje slunce a začíná docela hřát. Začalo astronomické jaro. 
Poděkujme všem, kdo svízelnou situaci školy pomohli překonat 
jak organizační prací, tak prací rukou. Přejme si, ať jsou další 
pracovní dny v nově uklizených a vesele vymalovaných třídách 
naplněny příjemnou prosluněnou atmosférou.

Vedení ZŠ a MŠ
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Dne 15. února 2012 proběhlo okres-
ní kolo ve hře na dechové nástroje. Dvě 
druhá místa získali Pavel Ohryzek (trub-
ka) a Zuzana Sedláčková (lesní roh) ze 
třídy Miroslava Václavíka. První místo 
s postupem do krajského kola vybojovala 
Veronika Tauberová ve hře na zobcovou 
flétnu. Dvě třetí místa obsadily Daniela 
Pavelková (zobcová flétna) a Věra Bařá-

zpráVy ze zuŠ karOLinka…
První čtvrtletí bylo v ZUŠ Karolinka ve znamení soutěží. 

ková (příčná flétna) ze třídy p. uč. Petra 
Mužíka.

Školu úspěšně reprezentovali také zpě-
váci. Vendula Tomanová a Martina Ježí-
ková postoupily do krajského kola v sólo-
vé kategorii (2. a 3. místo), v komorním 
zpěvu pak v krajské soutěži zpívalo 
duo Anna Jochcová a Míša Kocurková 
(3. místo). Všichni ze třídy Martiny Hav-

lové ml.  Také cim-
bálová muzika pod 
vedením p. uč. Evy 
Mužíkové postoupi-
la do krajského kola 
do Napajedel, kde 
získala čestné uzná-
ní. Okresní soutěžní 
přehlídky se zúčast-
nily dívky tanečního 
oboru ze třídy p. uč. 
Alice Veitové, kde 
získaly ocenění za 
kostým.

Martina Havlová

zuŠ karolinka připravuje:
1)  V neděli 15. 4. v 16:00 hod. koncert 
 posluchačů kroměřížské konzervatoře
2)  Vystoupení LDO (p. uč. Štefl) pro 
 rodiče, 1. stupeň ZŠ a MŠ
3)  Vernisáž výtvarného oboru v Muzeu 
 ve Velkých Karlovicích 1. května 
 od 14:00 hod.
4)  Karolinka hledá Superstar 11. května 
 od 13:00 hod. v sále ZUŠ         
5)  Koncerty nejmladších žáků
6)  Společný koncert se ZUŠ Bystřice pod 
 Hostýnem (červen)
7)  Slavnostní vyhlášení 2. ročníku 
 soutěže „Letem světem“ a s ním 
 spojenou vernisáž (červen)
8)  Absolventský koncert, výstava 
 absolventů
9)  Dvě divadelní představení žáků LDO 
 ze třídy p. uč. Dany Šipulové
10) Závěrečné vystoupení žákyň 
 tanečního oboru ve Valašském 
 národním divadle.
Termíny budou postupně upřesněny na 
plakátech a v denním tisku.

Nejlepší žáci 6. ročníku dělají konkurs 
na absolventský koncert s orchestrem. 
Dostanou ho opravdu jen ti absolutně 
nejlepší. V Brně se to z několika desítek 
posluchačů podařilo pouze třem a mezi 

nimi byl i Jenda Maceček. A tak jsme se 
rozhodli, že jako škola vypravíme auto-
bus a pojedeme ho podpořit. Nakonec 
nás jelo 55 – učitelé, žáci, rodiče, zná-
mí.

zájezd na aBSOLVentSký kOncert
Bývalý vynikající žák naší Základní umělecké školy Jan Maceček pokračoval 

ve studiu houslí na konzervatoři v Brně a také tam patřil mezi špičkové stu-       
denty. 

Jenda hrál Koncert D dur pro housle 
a orchestr Johanessa Brahmse /1833–
1897/. Tento koncert Brahms napsal pro 
jednoho z nejslavnějších houslistů té doby 
– Josefa Joachima a je výsostným dokla-
dem skladatelova mistrovství. Koncert se 
konal v nové koncertní síni kina Zárámí 
v Kroměříži a všechny sólisty doprovázel 
symfonický orchestr konzervatoře Brno 
pod vedením Stanislava Kummera. Pro 
všechny zúčastněné to byl špičkový hu-
dební zážitek. Navíc minulý měsíc Jenda 
úspěšně složil přijímací zkoušky na Aka-
demii múzických umění do Prahy, kde 
bude na podzim pokračovat v dalším stu-
diu.

Martina Havlová

ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ - komorní zpěv
Zavadilová Veronika, Druláková Jitka, Vajdová Lucie, Hoza Tadeáš, ZUŠ Hulín
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Předsedou poroty byl prof. Petr Julí-
ček, který působí jako pedagog na kon-
zervatoři v Brně a také jako sólista. Dal-
šími členkami poroty byly prof. Anna 
Kratochvílová, členka Královské opery 
v Bruselu, prof. Martina Macko, která vy-
učuje zpěv na konzervatoři v Kroměříži. 
Dále Mgr. Ivana Zámečníková vyučující 
zpěv na ZUŠ v Uherském Hradišti a Mgr. 
Jana Novotná, která pedagogicky působí 
v ZUŠ Kroměříž.

Soutěže se zúčastnilo celkem 81 žáků, 
které doprovázeli jejich učitelé a korepe-
titoři. Všichni soutěžící byli připraveni 
na vysoké úrovni a porota měla velmi 
těžkou úlohu rozhodnout o vítězích jed-
notlivých kategorií, protože postoupit do 
ústředního kola mohl jen omezený počet 
soutěžících: deset sólistů a čtyři komorní 
soubory.

Pěvecká soutěž začala v 8:25 hod., kdy 
začala soutěžit nejmladší, nultá kategorie. 
Dopoledne stihly odsoutěžit 1., 2. a 3. ka-
tegorie a I. kategorie komorního zpěvu. Po 
obědě potom soutěžili žáci 4. až 10. kate-
gorie sólového zpěvu a II. a III. kategorie 

krajSká SOutěž V SóLOVéM 
a kOMOrníM zpěVu

Dne 16. března 2012 se v Základní umělecké škole Karolinka uskutečnila 
Krajská soutěž v sólovém a komorním zpěvu. Z okresních kol k nám postoupi-
ly základní umělecké školy z Uherského Hradiště, Uherského Brodu, Bojkovic, 
Otrokovic, Kroměříže, Hulína, Holešova, Bystřice pod Hostýnem, Zlína, Zlína-
Malenovic, Napajedel, Vsetína, Valašského Meziříčí, Rožnova pod Radhoštěm 
a Karolinky.

postupující do celostátního kola - sólový zpěv
1. Hoza Tadeáš  ZUŠ Hulín 23,4 b.
2. Vojáčková Kristýna ZUŠ Kroměříž 22,5 b.
3. Osohová Eva ZUŠ Uherské Hradiště  22,25 b.
4. Nosek Martin  ZUŠ Morava 22,2 b.
5. Binar Štěpán  Slovácká ZUŠ s.r.o. 22 b.
6. Bobčíková Katka ZUŠ Uherské Hradiště 22 b.
7. Navrátilová Tereza ZUŠ Hulín 21,6 b.
8. Sliž František  ZUŠ Uherské Hradiště 21 b.
9. Hromádková Tereza  ZUŠ Zlín-Malenovice 21 b.
10. Mlčáková Pavla ZUŠ Hulín 21 b.
postupující do celostátního kola – komorní zpěv
1. Zavadilová V., Druláková J., Vajdová Lucie, Hoza Tadeáš  ZUŠ Hulín 24 b.
2. Zavadilová Veronika, Druláková Jitka  ZUŠ Hulín 22,6 b.
3. Vojtová Bára, Češková Lucie, Kristýna Vojáčková ZUŠ Kroměříž 22,5 b.
4. Hoza Tadeáš, Vajdová Lucie  ZUŠ Hulín 22 b.
aBSOLutní VítězOVé – sólový zpěv
Hoza Tadeáš ZUŠ Hulín 23,4 b.
Vojáčková Kristýna  ZUŠ Kroměříž  22,5 b.
Osohová Eva ZUŠ Uh.Hradiště   22,25 b.
aBSOLutní Vítěz - komorní zpěv 
Zavadilová V., Druláková J., Vajdová L., Hoza T.    ZUŠ  Hulín  24 b.

Martina Havlová

komorního zpěvu. Celé klání skončilo 
po19. hodině, kdy byly porotou vyhláše-
ny konečné výsledky a také všichni postu-
pující do celostátního kola. 

Absolutním vítězem se stal Tadeáš 
Hoza z Hulína, který obdržel od všech 
členů poroty nejvyšší počet bodů. 

Průběh celé soutěže byl velmi kladně 
hodnocen jak rodiči žáků, tak přítomný-
mi řediteli a učiteli všech zúčastněných 
škol i porotou. Všichni soutěžící byli 
oceněni krásným diplomem a pěknou 
věcnou cenou. Absolutní vítěz v sólo-
vé kategorii obdržel pohár s logem ZUŠ 
Karolinka a datem konání soutěže. Další, 
kteří se umístili na 2. a 3. místě, také ob-
drželi hodnotné ceny. Ceny těm nejlep-
ším předal místostarosta města Karolinky 
p. Bohumil Rožnovják.

Poděkovat za hladký průběh celého 
soutěžního dne bych chtěla Městskému 
úřadu v Karolince, vedení ZŠ, kolektivu 

školní jídelny a p. Šauerové, dále p. Bahne-
rové a Josefu Hanákovi, který zaznamenal 
každou minutu celého soutěžního dne.

Předvedené výkony byly po odborné 
stránce velkým přínosem pro všechny 
učitele i žáky a věřím, že při další krajské 
soutěži ve zpěvu, která se uskuteční za tři 
roky, tedy v roce 2015, se opět sejdeme 
u nás v Karolince. Účastníci soutěže

 Účastníci soutěže
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Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava a Město karolinka

uniVerzita 3. Věku
Další semináře již probíhají v počítačové učebně ZŠ a MŠ Karolinka. Vel-

ké poděkování patří panu řediteli Mgr. Petru Šrámkovi a jeho zástupci panu 
Mgr. Petru Muroňovi za vytvoření ideálních podmínek ke studiu. Veškeré admi-
nistrativní práce týkající se U3V vykonávají zaměstnanci Informačního centra 
v Karolince. Patří jim velký dík.

co čeká účastníky u3V v letním semestru?

Přednášející Téma
doc. PaedDr. V. Homola, Ph.D. 
HGF Institut geologického inženýrství

OS Windows
Základy Windows, ovládací prvky, 
soubory, Průzkumník.

Ing. Lucie Orlíková
HGF Institut geoinformatiky

Základy - Word
Základy zpracování textu, odstavce, 
písmo, formátování dokumentu, styly, 
obrázky.

doc. PaedDr. V. Homola, Ph.D. 
HGF Institut geologického inženýrství

Základy – Excel
Zpracování dat v programu Excel.
Čísla, vzorce, grafy. 

doc. PaedDr. V. Homola, Ph.D.
HGF Institut geologického inženýrství

Internet základy
Vyhledávání, stahování.

doc. PaedDr. V. Homola, Ph.D.
HGF Institut geologického inženýrství

Elektronická pošta
Program Outlook. Kalendář.
Kontakty, úkoly, poznámky. Skype, ICQ.

doc. PaedDr. V. Homola, Ph.D.
HGF Institut geologického inženýrství

Zálohování dat
Externí paměti, vypalování CD,
soubory ZIP.

prof. Ing. V. Dirner, CSc.,
Ing. V. Václavík, Ph.D. 
Institut environmentálního inženýrství
Ing. M. Polášková
HGF Institut geologického inženýrství

Zakončení 1. ročníku U3V Karolinka
Vyhodnocení a prezentace vybraných
semestrálních prací.

Mgr. Bohumila Václavíková - 2. místostarostka

Dne 15. 12. 2011 se uskutečnil v Ka- 
rolince závěrečný šachový turnaj 
GRAND PRIX školní mládeže.

Družstvo Karolinky v kategorii B obsa-
dilo 11. místo ze 14 družstev. V ostatních 
kategoriích nemáme zastoupení. V soutě-
žích jednotlivců si vede velmi dobře Jirka 
Ptáček, který je po odehrání tří turnajů 
v kategorii H-10 na čtvrtém místě. Tomáš 
Zapalač v kategorii H-12 je po třech tur-
najích na 16. místě. Zbývá sehrát poslední 
turnaj v květnu ve Vsetíně. Z každé ka-
tegorie se osm nejlepších hráčů ze všech 
turnajů utká o regionálního přeborníka. 
Jirka Ptáček by měl mít účast jistou. 

Tomáš Zapalač už asi na finále nedo-
sáhne. Pro něj je jeho letošní skupina 
H-12 velmi těžká, protože přešel z nižší 
kategorie do velmi silné. 

V mateřské školce se rozběhl velmi 
slibně šachový kroužek, kam chodí pět 
dětí z Karolinky a jeden z Nového Hro-
zenkova.  Na přiložené fotografii jsou klu-
ci se svým trenérem. Jsou to velmi šikovní 
kluci, kteří se o šachy velmi zajímají. Jestli 
jim elán vydrží, bude mít Karolinka o bu-
doucnost šachu postaráno.

Družstva dospělých mají tyto vý-
sledky: Družstvo B má již letošní soutěž 
dokončenou a skončilo na druhém mís-
tě. Družstvu A zbývá sehrát ještě jedno 
utkání a je zatím na devátém místě z dva-
nácti účastníků. Toto umístění odpoví-
dá výkonnosti našich hráčů. Proto také 
doufám, že po zapojení mladých hráčů 
se bude naše výkonnost zlepšovat. Přejí 
všem šachistům hodně úspěchu v nad-
cházejícím období, kdy se uskuteční 
mnoho šachových turnajů.

Vladislav Bambušek

ŠacHOVé 
OkénkO

Děti v šachovém oddílu s panem Vladislavem Bambuškem
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Vážení občané města Karolinky,
v prvním čísle letošního vydání Karolinského zpravodaje Vám chci jen ve 

stručnosti připomenout některé skutečnosti, které charakterizují rok 2011 a ty, 
které jsou před realizací v roce 2012.

cena tepla
Je samozřejmé, že tato veličina je hod-

ně diskutovaná, srovnávána s jinými 
a v neposlední řadě je i často předmětem 
kritiky. Dovolte mi, abych Vám prostřed-
nictvím faktů a čísel pomohl celou situaci 
rozplést:

1) Původní cenová kalkulace pro 
rok 2011 vycházela z předpokládaných 
nákladů na výrobu 13 768 GJ ve výši 
8 160 018,24 Kč, z čehož vyplývá předpo-
kládaná cena 1 GJ ve výši 592,68 Kč.

2) Skutečná cena tepla je pochopitelně 
přímo závislá od skutečných hodnot. Tyto 
za rok 2011 činily 7 539 808,50 Kč - co se 
přímých nákladů na výrobu týká, ale ná-
jemníky bylo odebráno pouze 11 235 GJ. 
Z tohoto vyplývá, že náklad na výrobu 
1 GJ tepla byl v roce 2011 671,10 Kč.

3) Jak plyne z bodu 1) a 2) tak, Měst-
ský bytový podnik ušetřil na výrobních 
nákladech 620 209,74 Kč. Ale menším 
skutečným odběrem tepla nájemníky do-
šlo k navýšení ceny 1 GJ. Zní to určitě pa-
radoxně, ale neodebrání nasmlouvaného 
množství tepla je hlavní příčinou nárůstu 
ceny tepla. Cena tepla je navíc ovlivňová-
na fixními přímými náklady na výrobu 
tepelné energie.

4) Jen pro vaši informovanost: měření 
spotřeby je na bytových domech provádě-
no tzv. „na patě domu“, což znamená, že 
uživatelé bytu hradí jen náklady bezpro-
středně spojené s výrobou jimi spotřebo-
vané tepelné energie.

Zahájením revitalizace kotelen na-
kročíme k úspornější výrobě a hlavně 
k efektivnějšímu systému rozvodů tepel-
né energie. Bohužel, i když je doba nutná 
k „ozdravění“ kotelen relativně krátká, 
nejsme ekonomicky schopni realizovat 
celou síť v roce 2012.

Údržba komunikací
Každoroční evergreen, věčná nespoko-

jenost občanů, kterou nelze plnohodnot-
ně uspokojit z jednoho prostého důvodu, 
a tím je stav techniky a počet pracovníků. 
Techniku za pochodu renovujeme a dopl-
ňujeme. Lidské zdroje byly hodně postiže-
ny ukončením možnosti zaměstnávat ob-
čany v režimu tzv. veřejné služby a veřejně 
prospěšných prací. Díky nadstandardní 
spolupráci mezi městem, Městským by-
tovým podnikem a kontaktním pracoviš-

těm Úřadu práce v Karolince se nám v té 
nejkratší možné době podařilo rozjet no-
vou podobu veřejné služby, což byl a stále 
ještě je hodně složitý proces. Tito zaměst-
nanci nyní pracují zadarmo a v případě 
odmítnutí této služby, jim hrozí odebrání 
veškerých dosud poskytovaných sociál-
ních výhod. Účelnost a správnost tohoto 
rozhodnutí Ministerstva práce a soci-
álních věcí nám nepřísluší komentovat, 
zákon je prostě takto nastaven a Městský 
bytový podnik, jako nový partner Úřadu 
práce se snaží z tohoto zákona vytěžit co 
nejvíce. 

Obecně se v kompetenci Městského by-
tového podniku nacházejí strany údržby 
silnice III. třídy a místní či účelové komu-
nikace. Rozdělení jednotlivých komuni-
kací do kategorizační skupiny je dáno tzv. 
pasportizací, která je dostupná k nahléd-
nutí např. i na Městském bytovém pod-
niku. Poměrně značná část komunikací 
spadá právě do skupiny místních a úče-
lových komunikací, kde povinnost obce 
udržovat tyto silnice v době zimních mě-
síců ze zákona odpadá. Nicméně vychází-
me z názoru, že „všude žijí lidé“, a proto je 
snahou i tyto komunikace v zimě v rámci 
možnosti udržovat. Legislativa v této ob-
lasti, tedy v plánu zimní údržby, je spíše 
na straně odpovědných orgánů, zodpo-
vídajících za údržbu. Jen příkladem uve-
du definici, která charakterizuje pojem 
„zimní údržba“. Tato je definována jako 
způsob, kdy se zmírňují závady vznikající 
povětrnostními vlivy a podmínkami za 
zimních situací ve sjízdnosti komunikací. 
Jinými slovy lze říct, že své chování jsme 
povinni přizpůsobit situaci. 

třídění odpadu
Bytový podnik Karolinka se připravu-

je na vstup do systému třídění odpadů, 
organizovaný společností EKO-KOM. 
Zatím proběhla poměrně složitá jednání, 
s jediným cílem: připravit jak legislativ-
ní, tak i praktické podklady pro splnění 
všech podmínek, které jsou společností 
EKO-KOM požadovány. Můžeme nyní 
zodpovědně prohlásit, že se nám už po-
dařilo splnit všechny úkoly, které byly 
před nás dosud postaveny. Ke zdárnému 
konci již chybí opravdu pár posledních 
kroků, nicméně lidově řečeno: „Ještě tam 
nejsme“.

co je to vlastně ekO-kOM?
Tato nezisková akciová společnost již 

od roku 1999 efektivně provozuje celore-
publikový systém, který zajišťuje třídění, 
recyklaci a využití obalového odpadu na 
kvalitní evropské úrovni. Tento systém, 
založený na spolupráci průmyslových 
podniků, měst a obcí a společností na-
kládajících s odpady zajišťuje, aby odpa-
dy z použitých obalů byly spotřebitelem 
vytříděny, svezeny sběrovou technikou 
k dotřídění a konečně využity jako náhra-
da primárních surovin.

Jak jsem již zmínil, chybí malý krůček 
k realizaci poměrně husté sítě shromaž-
dišť sběrných kontejnerů na třídění od-
padu. Pevně věřím, že v úzké spolupráci 
s Vámi, milí občané Karolinky, tohoto cíle 
dosáhneme a Karolinka se stane adekvát-
ním spojencem v boji za ozdravění život-
ního prostředí.

Hospodaření v roce 2011 
– Výroční zpráva

Čísla, čísla a zase čísla, tak lze charak-
terizovat každodenní náplň práce našeho 
ekonomického útvaru. Výroční zpráva je 
ve své podstatě ekonomickým zrcadlem 
chování společnosti a dává relevantní dů-
kaz o ekonomickém potenciálu firmy. 

Bylo by chybou podléhat uspokojení, 
výroční zpráva nyní prošla analytickým 
rozborem, kde byla zcela adresně popsá-
na ta místa, kde je prostor k ještě větší 
efektivitě.

Městský bytový podnik rozšiřuje od 
1. 4. 2012 portfolio svého hospodaření 
a správy. Od tohoto data Městský bytový 
podnik přebírá veškerou agendu týkající 
se hospodářsko-ekonomické správy hřbi-
tova a současně k tomuto datu přebírá 
pod svá křídla i starost o sportovní areál 
města – fotbalový stadion, tenisové kurty, 
hospodářskou budovu a restauraci. Toto 
rozhodnutí zastupitelů města je logickým 
krokem směrem ke zlepšení nabídky ke 
sportování a rekreaci, s cílem větší pří-
stupnosti sportovního areálu nejen aktiv-
ním sportovcům, ale i obyvatelům města 
a široké veřejnosti přijíždějící do Karolin-
ky za rekreací.

Přáním pracovníků Městského bytové-
ho podniku i nadále zůstává jedno, abys-
te byli s našimi službami i v roce 2012 co 
nejvíce spokojeni. V opačném případě se 
nerozpakujte nás o negativních skuteč-
nostech informovat, rádi přijmeme Vaše 
podněty s cílem zdokonalit naši vzájem-
nou spolupráci.

Jaroslav Valián, ředitel MBP

MěStSký BytOVý pOdnik
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nefertiti dreaM
Taneční škola Shanti (1. Valérie Cmarová, 2. Barbora Matyščáková, 3. Monika 

Vráblíková a 4. Patricie Peltzarszká). Pod vedením choreografky a lektorky ori-
entálního tance Marie Vaštákové.

Slavnostní odpoledne určené nejlepším 
sportovcům města se konalo ve Vsetíně. 
Nominovat svého favorita mohli kromě 
sportovních klubů také jednotliví občané. 
Celkově tak bylo za rok 2011 na tuto cenu 
nominováno více než třicet sportovců.

Ve středu se v Mramo-
rovém sále vsetínského 
zámku oceňovali sportovci 
města Vsetína za rok 2011. 
Dohromady se předávala 
ocenění v sedmi kategori-
ích. 

Tou první byla kategorie 
jednotlivců do osmnácti 
let. V ní si cenu odnesl pla-
vec Radim Grebík, kara-
tistka Zuzana Holubcová, 
hokejista Martin Kohout, 
jezdkyně na horských ko-

lech Barbora Machulková a plavkyně 
Lucie Matošková. Ve druhé kategorii nad 
18 let byli oceněni: extraligová nohejba-
listka Miroslava Vychopňová, sportovec 
tělem i duší Jan Talaš a reprezentant Vse-
tína v silovém trojboji Adam Švehla.

Ve sportovních kolektivech mláde-
že si ocenění odnesl šachový oddíl TJ 
Zbrojovky Vsetín, florbalisté z asociace 
školních sportovních klubů při Základní 
škole Luh, dále pak hokejbaloví mladší 
dorostenci a vítězové republikového kola 
ve vybíjené ze Základní školy Rokytnice. 
Posledním oceněným kolektivem bylo ta-
neční seskupení „Nefertity dream“, které 
také předvedlo několik ukázek svého vy-
stoupení orientálního tance.

další soutěže v roce 2012:
Dále se tanečnice chystají na meziná-

rodní soutěž do Liptova (SK), která pro-
běhne 21. 4. 2012 a také na soutěž Světlo 
orientu v Uherském Ostrohu 12. 5. 2012.

Taneční škola Shanti také chystá v květ-
nu taneční charitativní akci, na kterou zve 
i další taneční kolektivy.

Kdo by chtěl svým tancem podpořit 
dobrou věc, tak ať se hlásí e-mailem nebo 
telefonicky Marii Vaštákové.

www.shantidance.cz

Našim klukům se dařilo na zimních 
turnajích ukazovat velmi kvalitní výkony. 
Ročník 2003 se prosadil na turnaji v Za-
šové, kde skončil na 3. místě za Vsetínem 
a Sigmou Olomouc. Mnohem úspěšněj-
ším ročníkem jsou však kluci, kteří s námi 
začali od samého počátku své fotbalové 
kariéry, a to jsou r. 2004 a 2005. Tito borci 
jsou doslova postrachem každého turna-
je, na který dorazí. Za to mluví i jejich vý-
sledky: 4. místo v Čeladné, 3. v Čeladné, 
1. v Hošťálkové, 1. v Hošťálkové a  velký 
podíl na 3. místě v Zašové s 2003. Tito 
kluci získávají i mnoho individuálních 
cen. Tomáš Koňařík nejlepší brankář  tur-
naje v Hošťálkové. Matěj Koňařík nejlepší 
nahrávač a obránce turnajů v Hošťálkové. 
Jan Štuler nejlepší hráč turnaje v Čeladné, 
nejlepší střelec, útočník a penaltový stře-
lec turnajů v Hošťálkové. Skvělou práci 
odvedli ale i ostatní.

V lednu jsme uspořádali turnaj také 
my ve sportovní hale Hovězí. Na tento 

turnaj se nám podařilo pozvat i dva sou-
peře ze Slovenska - Juventus Žilina a Sva-
tý Jur i zde jsme byli úspěšní a odnesli si 
3. místo. Na začátku roku se 
nám konečně povedlo pře-
mluvit kluky z Velkých Kar-
lovic ke spolupráci, proto se 
obě mladší přípravky spojily 
v jednu se širší základnou, 
což bude pro nás výhodnější. 

Před námi jsou dva tur-
naje na Slovensku 7. 4. 2012 
hala Korňa, 14. 4. 2012 Ži-
lina. Poté soutěžní zápasy 
jarní sezóny, kde budeme 
po podzimu naskakovat 
z 2. místa. Na ně naváže 
opět série turnajů 9. 6. 2012 
Rožnov, 16. 6. 2012 Nový 
Jičín a 24. 6. 2012 Čeladná. 
O letních prázdninách opět 
uspořádáme dva turnaje na 
hřišti v Karolince. 

Tímto bychom rádi pozvali všechny 
fanoušky dobrého fotbalu, aby naše kluky 
přišli podpořit v jejich úsilí. Co může být 
krásnějšího, než kluci kteří mají radost  ze 
hry. Zde nenajdete zákeřnosti, ani nadáv-
ky, tady je ten opravdový fotbal.

trenér mladší přípravky: Petr Štuler

HaLOVá Sezóna MLadŠí přípraVky
Se třpytiLa MedaiLeMi

Již dávno neplatí, že fotbalisté mají v zimě odpočinek, tento přežitek pomalu, 
ale jistě odbourává většina klubu u nás. My se podle toho řídíme celou dobu od 
založení mladší přípravky v Karolince. A jak se ukazuje, je to cesta správným 
směrem, tato zima přináší jeden úspěch za druhým. 

Trenér Petr Štuler se svými svěřenci
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Na perfektně připravených tratích se 
během dvou dnů utkalo 105 mužů a 54 
žen z šesti států (ČR, Slovensko, Polsko, 
Ukrajina, Litva a Německo). Závod pro-
běhl za mrazivého počasí, a to zejména 
první den, kdy teplota ráno poklesla na 
–22 °C . Kladlo to zejména extrémní ná-
roky na pořadatele, kteří zajišťovali prů-
běh závodu přímo na svahu a na použité 
sklopné slalomové tyče. Při této extrémní 
teplotě docházelo k jejich lámání a opě-
tovná montáž dala traťovým technikům 
zabrat. Přes všechny tyto těžkosti se však 
rožnovští pořadatelé zhostili svého úkolu 
na jedničku, což potvrdil svou zprávou 
i technický delegát Petr Záhrobský (ještě 
loni vedoucí závodník Evropského pohá-
ru, bratr mistryně světa Šárky Záhrob-
ské).

V mužích opanovali oba slalomy re-
prezentanti Polska, když první závod 

vyhrál Mateusz Garniewicz a druhý Ja-
kub Ilewicz. Ve druhém závodě se v silné 
konkurenci blýskl 7. místem Daniel Pau-
lus z Dolní Bečvy. V obou slalomech žen 
dominovaly dvě české závodnice: první 
vždy byla Karolina Kloučková a druhá 
Dominika Drozdíková. Třetí místo v prv-
ním slalomu patřilo reprezentantce Kláře 
Křížové, která se však v Evropském a Svě-
tovém poháru specializuje na rychlostní 
disciplíny.

Závody se konaly ve spolupráci s měs-
tem Karolinka jako Pohár Města Karolin-
ka a za podpory firmy Robe, která doto-
vala závod hodnotnými cenami. Všichni 
zúčastnění a to jak závodníci, tak i trenéři 
a vedoucí ohodnotili vysokou úroveň or-
ganizace závodu a samotný lyžařský areál, 
který svým vybavením a parametry od-
povídal podmínkám mezinárodní lyžař-
ské federace FIS.

Ve dnech 17. – 18. září 2011 se konalo 
na Hipocentru v Koryčanech Mistrovství 
České republiky ve westernových disci-
plínách. Náš ranč zde reprezentovali hned 
dva zástupci, a to klisna Somemore Good 
Toys a valach Gentle Dun It King. Po so-
botní rozjížďce, 
které se zúčastni-
li nejlepší jezdec-
ké dvojice z celé 
České republiky, 
postupovalo do 
nedělního finále 
jen deset nejlep-
ších. Oba naši 
zástupci se v hus-
tém sítu neztratili 
a postoupili do 
finále z prvních míst. V nedělní finálové 
rozjížďce bohužel „Jerry“ udělal několik 
chyb, a proto se v celkovém pořadí v dis-
ciplíně Trail propadl na konečné čtvrté 
místo. 

Klisna Somemore Good Toys naopak 
ještě více zabodovala a v disciplíně show-

manship at halter amateur a ve stejné dis-
ciplíně - open přesvědčivě zvítězila a stala 
se dvojnásobnou mistryní České republi-
ky.

Dne 3. 12. 2011 jsme se v Horce nad 
Moravou zúčastnili Galavečeru WRC 

ČR, na kterém byla 
předána ocenění 
Mistr, Vicemistr 
a Champion 2011. 
Jirka Orság si pře-
bral dva tituly Mi-
stra ČR v disciplí-
ně showmanship 
at halter s klisnou 
Somemore Good 
Toys a dva tituly 
Champion WRC, 

což je ocenění pro nejlepšího koně za 
celou závodní sezónu, v disciplíně trail 
a horsemanchip s valachem Gentle Dun 
It King. Jako ocenění za dosažené výkony 
jsme obdrželi přezky na opasek, které byly 
vyrobeny speciálně k dané příležitosti na 
zakázku přímo v USA.

Dalším oceněním, které jsme získali 
v prosinci 2011, bylo přímo z USA, a to 
Register Of Merit (ROM) pro hřebce 
Gamblers Mr Zip, což je ocenění, které 
uděluje American Paint Horse Associati-
on pro koně, který získá 10 bodů v jedné 
disciplíně. Toto ocenění získalo v České 
republice za celou historii zatím jen devět 
koní, kdy náš hřebec Zip je mezi nimi.

Dne 3. března 2012 se v Říčanech 
u Brna konala Valná hromada chovatelů 
koní plemene Paint horse. Jako odpověd-
ní chovatelé, kterým není lhostejný vývoj 
v chovu těchto koní, jsme se schůze zú-
častnili taktéž. 

Mimo jiné zde byli oceněni nejlepší Pa-
int Horse koně za celou sezónu 2011v jed-
notlivých disciplínách. Hřebec Gamblers 
Mr Zip získal titul Champion Longe line 
pro rok 2011 a krásnou skleněnou plake-
tu s jeho fotkou.

Těsně před Vánocemi jsme z USA do-
vezli další posilu – pleasure klisnu Bos 
Fancy Heaven. Její otec je vicemistr světa 
a matka se pyšní 5 tituly superior a 9 ti-
tuly ROM.  Bosí a další koně budou re-
prezentovat Karolinský ranč na národ-
ních i mezinárodních závodech. Jedná se 
o mladou klisnu, která vedle závodních 
ambicí bude na ranči vzhledem k jejímu 
skvělému původu působit i jako chovná.

Jiří Orság

ranČ na paLucHu
Jak jsme již psali v předchozích číslech Karolinského zpravodaje, Ranč na Pa-

luchu měl v roce 2011 velmi úspěšnou sezónu. K doplnění všech informací vám 
dlužíme výsledky z Mistrovství České republiky a výsledky šampionátu za celý 
rok 2011.

MezinárOdní záVOdy Ve SLaLOMecH
V termínu 5. – 6. 2. 2012 proběhly v lyžařském areálu v Karolince mezinárod-

ní závody FIS CIT ve slalomech, které z pověření Svazu lyžování pořádal lyžařský 
klub Ski Soláň z Rožnova. 
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ČinnOSt VýjezdOVé jednOtky
Pro výjezdovou jednotku městského sboru začal nový rok rušně. Do uzávěrky 

čtvrtletníku jsme měli již 8 zásahů. 

Zasahovali jsme u dvou velkých po-
žárů dřevěných chat. První hořela v Kar-
lovicích - Léskovém, druhý případ byl 
v Jezerném. V obou případech se kvůli 
sněhu nebylo možno technikou dostat až 
k objektům a museli jsme tahat dlouhé 
vodní vedení. Obě chaty byly při našem 
příjezdu požárem zcela zasaženy, tudíž se 
po domluvě s majiteli nechaly pod dohle-
dem shořet (z důvodu snadnější likvidace 
trosek).

Dále jsme zasahovali u menšího po-
žáru dílny opět ve Velkých Karlovicích - 
Tisňavách a v jednom případě jsme byli 
povoláni ke vzníceným sazím v komíně 
malého domku opět v Tisňavách. Ty však 
stihly beze škod vyhořet, než jsme se na 
vzdálené místo dostali. Zde jsme provedli 
jen obhlídku a odvětrání domku a poučili 
majitele o další kontrole komína.

V našem městě zatím k žádnému po-
žáru nedošlo.

Zasahovali jsme také u lehčí dopravní 
nehody osobního automobilu a sypače 
u Razuly.

V Karolince jsme měli práci pouze se 
sněhem. V půlce února jsme ho shazova-
li nejdříve z autobusových zastávek, poté 
následovala celá škola. Ta nám zabrala 
téměř týden. Poté přišla na řadu radni-
ce. Podruhé nás sníh zaměstnal na kon-
ci února, když začal prudce tát a hladiny 
všech potoků v našem katastru se začaly 

nebezpečně zvedat. Celý den jsme je prů-
běžně kontrolovali. V několika případech 
jsme na kritická místa povolali bagr, aby 
odstranil hromady sněhu nasypané v ko-
rytech. Starosti nám dělala také Bečva, na 
které se na všech splavech začaly zadržo-
vat a kupit uvolněné kry. Začalo se orga-
nizovat jejich uvolňování pomocí těžké 
techniky, ale než se ta do-
stala na místo, příroda si 
to vyřešila sama. Městem 
prošla větší vlna, která 
dokonale všechny splavy 
vyčistila. Do večera zača-
ly hladiny postupně kle-
sat a k žádné mimořádné 
události již nedošlo. Zatím 
posledním zásahem bylo 
vytažení utonulého muže 
z řeky Bečvy. To se podaři-
lo až u Vranče.

Dále se jednotka zú-
častňovala různých školení 
potřebných pro naši činnost. Například 
jsme s profesionály nacvičovali záchra-
nu osob z vody po propadnutí v ledu na 
Balatonu, záchranu tonoucího na splavu 
v Bečvě, někteří členové se jako figuranti 
zúčastnili nácviku záchrany osob ze se-
dačkové lanovky na Kohútce. Dále jsme 
měli periodická školení práce s plošinou 
a na stanici ve Vsetíně každoroční školení 
celé jednotky. Do jednotky jsme od no-

S odstupem 
času se ukazuje, 
že všechny ty 
peripetie stály 
za to, i když nám 
je jasné a jak 
známe již býva-
lého člena, není 
konec všem po-

tížím! Abychom čtenářům celou situaci 
přiblížili a upřesnili klamné informace, 
které bývalý člen rozšiřuje, vznikl tento 
článek. Jde o vyloučení pana V. G. ze SDH 
Karolinka – město a JSDH. V minulých 

vého roku přibrali tři nováčky z řad naší 
mládeže, ti absolvovali školení nositelů 
dýchací techniky na stanici ve Zlíně, kde 
dostali pořádně „do těla“.

Po uzavření školy jsme prováděli úklid 
prostor, což znamenalo postupné vystě-
hování všeho vybavení učeben na chod-
bu, důkladné vysátí, umytí a opětovné 
nastěhování všeho nazpět, což se proti 
odhadům stihlo v rekordním čase.

To by byl stručný výčet těch hlavních 
událostí z naší činnosti. S nastávajícím ja-
rem a osychajícími loukami bychom opět 
chtěli upozornit občany na nebezpečí 
požárů porostů z neopatrného pálení od-
padu nebo jiného zacházení s otevřeným 
ohněm. Pokud někdo chce pálit odpad, 
má povinnost toto nahlásit na Krajské 
operační středisko do Zlína, nejlépe tele-
fonicky na číslo 950 670 222.

HaSiČi karOLinka-MěStO
V průběhu roku 2011, zejména v jeho druhé polovině, došlo v naší JSDH 

a sdružení k řešení záležitosti, kterou náš sbor nikdy v minulosti nepamatuje 
a doufám, že v budoucnu již řešit nikdy nebude muset!!!

asi deseti letech jsme byli jak SDH, tak 
JSDH v útlumu, na což mělo vliv i zavře-
ní sklárny, kdy většina členů byla nucena 
hledat práci, byly prováděny pouze nej-
důležitější práce a činnosti, aby jednotka 
byla akceschopná a aby se uskutečnily 
některé soutěže a akce, kdy i velitel SDH 
se již nemohl věnovat naplno své funkci 
a musel za prací dojíždět a vracel se až 
ve večerních hodinách. Pan V. G. tehdy 
pracoval u státní složky a jeho pracovní 
doba nebyla tak náročná a začal se zaučo-
vat a chodit s velitelem na městský úřad 
a jednat a seznamovat se s jeho prací, kdy 

tedy dostal i důvěru od velitele. Nějakou 
dobu to docela šlo. Časem už pan V. G. 
řešil některé věci úplně sám a viděli jsme 
v něm možného budoucího nástupce, a to 
nám tehdy i takto vyhovovalo, resp. spíše 
proto, že ti schopnější na to neměli čas. 
V. G. začal trénovat mládež a jako odbor-
ný poradce se mu nabídl i bývalý trenér 
mládeže, který dosáhl za svou kariéru 
trenéra hodně výsledků a proslavil naše 
město i daleko za hranicemi ČR. 

Po pár setkáních na hřišti se pan V. G. 
rozhodl, že si bude dělat podle sebe a ne-
nechá si do trénování zasahovat. Byla to 
jeho volba. Zanedlouho začaly potíže s fi-
nancováním soutěžního družstva a hlav-
ně ztráta kontroly nad příjmy a výdaji 
a opravami soutěžní mašiny. 

pokračování na str. 14
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Tady se naskýtá otázka, proč už v této 
fázi nebyl odvolán. Na schůzích výboru 
se V. G. domlouvalo a on stále říkal, že to 
není problém a že to napraví. Nikdo ne-
měl tolik času na mládež než pan V. G., 
a tak za skřípění zubů se mu jeho pro-
hřešky tolerovaly, což byla voda na jeho 
mlýn. Začal si dovolovat a dělat vše po 
svém a myslel si, že my budeme jen opa-
trně nesouhlasit a mlčet, jen aby trénoval, 
což se spoustě členů výjezdové jednotky 
nelíbilo a přestali se o dění v SDH i JSDH 
zajímat, čímž začal úpadek. 

Jelikož někteří se s touto situací nechtě-
li smířit, začal tento „boj“. Mnoho členů 
tu začínalo jako malí a dosáhli mnoha 
úspěchů na závodech jako členové SDH. 
Po dovršení 18 let většina přešla do JSDH 
a začali jezdit k výjezdům. Tak se nemů-
žeme divit, že jim budoucnost sboru ne-
byla lhostejná. Přece nenecháte toho, co 
vás z celého srdce baví a dali jste tomu 
i několik desítek let života. 

A tak se začalo tvrdě po panu V. G. vy-
žadovat dodržování vnitřních pravidel, 
které platí pro všechny bez výjimky. Ta-
kový způsob jednání nebyl u nás zvykem, 
vždy se vše řešilo v klidu a stačilo jen sluš-
ně požádat a vše fungovalo, jak má. Pou-
ze tento člen musel mít zvláštní zacházení 
a něco extra. 

Nyní uvádíme pár prohřešků z mnoha: 
nechal opravit mašinu bez vědomí výbo-
rů i přesto, že to nebyla zrovna malá část-
ka; v jiné obci byl chycen hlídkou policie 
za rychlost člen jiného SDH, my jsme 
měli zrovna výjezd, a ten se domluvil 
s panem V. G., aby mu vystavil potvrzení, 
že spěchal k výjezdu, čímž vším stahoval 
negativní pozornost na náš sbor. Není to 
zdaleka vše. Např. si půjčoval osobní auto 
od MěÚ na své soukromé cesty; prová-
děl nákupy soutěžních sad a náhradních 
dílů na mašinu, které se hradily z našeho 
rozpočtu i přesto, že to nebylo projedná-
no výborem SDH a tvrdil, že o tom pan 
M. J. ví. 

Jednou zazvonil telefon z MěÚ a všech-
no „prasklo“.  Měli jsme z města podporu 
a snažili se nám vždy vyjít vstříc, nikoho 
nenapadlo, že by této spolupráce chtěl 
někdo zneužít. K vyloučení pana V. G. 
od sboru stačil jen zlomek ze zmíněných 
důvodů. Bylo ještě mnoho hrubých poru-
šení, která jsme řešili a tehdy jen napo-
menutím. 

Poslední kapkou bylo, že jel se soutě-
žícím družstvem na soutěž a pak celou 

noc jezdili po všech diskotékách v okre-
se. Nebo byl v obci změřen radarem 
(v rychlosti 80 km/hod.), tehdy měl plné 
auto cvičícího družstva. To došla trpěli-
vost většině členů JSDH a také našemu 
zřizovateli, kterému vozidla patří. Tehdy 
členové JSDH i SDH  řekli, že když pan 
V. G. nebude potrestán, skonči u sboru. 
A začalo jednání velitele se zřizovatelem 
o dané situaci. Na základě zjištěných sku-
tečností byla s panem V. G. ukončena do-
hoda u JSDH.

Následně i výbor v hlasování rozhodl 
o jeho ukončení působnosti v SDH. Je-
nomže pan V. G. se s touto skutečností ne-
dokázal smířit a začalo „peklo“ v podobě 
odvolávání se na patřičná místa u SHČ-
MS a pokusy o zastrašování typu: (mou 
žádost mají v Praze na stole a budou to 
řešit, nebo jeho kamarád S. M., který je 
ve VV OSH Vsetín a ochotně zastupoval 
pana V. G. v  tomto sporu, i když vůbec 
neznal celou pravdu). Dost nás šokovalo, 
že člověk v této funkci může zastrašovat 
a lhát. Takovou lží je myšleno např. do-
hodnutí schůzky na MěÚ za účasti celého 
výboru a starostky, kdy měla přijet celá 
delegace z OSH Vsetín včetně pana Kraj-
či a kdy opět nikdo nepřijel a následně 
bylo zjištěno, že ani p. Krajča 
o ničem nevěděl. To vše si  pan 
V. G. a pan S. M. vymysleli, aby 
nás zastrašili. Tehdy jsme už 
zvažovali sepsání stížnosti na 
pana S. M. z OSH, ale naštěstí 
mu došlo za minutu dvanáct, 
že nejedná v souladu se svým 
postavením a stáhl se. 

Když se zdálo, že bude klid, 
ozvaly se paní z ORR s tím, že 
dostaly stížnost na naší SDH 
a musí tuto stížnost prověřit 
a pokusit se o smír. Jakmile 
dámy přijely do našeho hasič-
ského domu, přišla i naše člen-
ka paní Chovanečková s panem místosta-
rostou a výbor. To, co následovalo, nám 
doslova vyrazilo dech. Tyto dvě dámy 
vykázaly zástupce vedení města, které-
mu budova patří s tím, že budou jednat 
jen s výborem. Paní starostka, které jako 
zástupci města patří objekt hasičského 
domu, a dále jako členka SDH měla prá-
vo se jednání zúčastnit. Údajně nezávislé 
dámy si s p. V. G. tykaly a přikláněly se 
k jeho lživým tvrzením. Po tomto jedná-
ní naše SDH zvažuje odchod z OS ČMS 
s tím, že si založíme své. Vadilo nám 
pouze počínání pana V. G., ne celého cvi-
čícího družstva jak to on dorostencům 

prezentoval. Netrvalo však dlouho a i tito 
pochopili celou pravdu. Někteří i odešli 
s tím, že mu křivdíme a že jeho syn doká-
zal velké úspěchy na mezinárodním poli. 
Ano, to bezesporu ano, ale jako jedinec, 
ne jako družstvo. J. G. je bezesporu borec 
a klobouk dolů před jeho úspěchy. Ten 
má u nás dveře vždy otevřené. I pan V. G. 
odvedl v požárním sportu kus práce. Za 
to mu také bylo poděkováno. 

Z těchto důvodů byl tedy vyloučen pan 
V.G., a proto s ním bylo jednáno i ve věci 
uvolnění bytu, který je určen právě pro 
člena JSDH (na jeho vlastní žádost, kdy 
sdělil, že do konce 5/2011 se stěhuje) mu 
byl nabídnut náhradní byt, který si mohl 
vybrat ze tří možností, což nejprve uči-
nil, ale následně odmítl byt v hasičském 
domě vyklidit. Jelikož byt v hasičském 
domě nebyl dosud vyklizen ani přes veš-
keré jeho sliby, město přistoupilo k podá-
ní žaloby na soudní vyklizení. 

A věřte, že jsme se hodně poučili a změ-
nili přístup a fungování SDH i JSDH  tak, 
aby se již něco takového neopakovalo. Ne 
všichni se s těmito změnami ztotožňují, 
a proto odešli buď jen ze svých funkcí, 
nebo i ze SDH. Jelikož jsme tady pro lidi 
a chceme odborně pomáhat při zásazích 

a být k nim upřímní a bez tajností, pro-
to vznikl tento článek, kterým se chceme 
alespoň částečně očistit od pomluv, které 
se na nás odevšad valí a kdy nejvíce slý-
cháváme slovo „mafie“ apod. 

Ale od té doby je jak SDH, tak JSDH 
na tom o hodně lépe a pevnější než dříve. 
Členové se řádně školí, chodí na kurzy, 
v hasičském domě je čisto a pořádek a vše 
má svá pravidla. Také bychom chtěli po-
děkovat touto cestou rodinám všech čle-
nů, kteří se řešením tohoto problému za-
bývali, za trpělivost a čas, který obětovali 
vzniklým potížím namísto rodinám!!!  

Hasiči Karolinka - město

HaSiČi...
pokračování ze str. 13
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Pro nejlepší zvládnutí všech disciplín 
se o prvním víkendu měsíce února usku-
teční společné soustředění s Horní Lid-
čí v jejich výcvikovém areálu. Zúčastní 
se i náš nový člen David Grůza, který je 
v současnosti držitelem národního rekor-
du na 100 m překážek 15,22 s., bude klí-
čový člen soutěžního družstva se svými 
velkými zkušenostmi a hnacím motorem 
pro kluky k maximálním výkonům. Další 
soustředění by se mělo konat zase ve vý-
cvikovém areálu v Horní Lidči v měsíci 
dubnu, ale do současnosti nevím, jestli 
se bude konat, jelikož tuto akci nepořá-
dáme, ale v nejbližší době by se mělo vše 
rozhodnout. 

Se spřáteleným sborem v Horní Lid-
či jsme se domluvili, v rámci celkového 
zlepšení sportovních výsledků našich 
družstev, ke společným tréninkům v je-
jich areálu jen jak to počasí umožní.

Na konci měsíce dubna 21. a 22. pro 
nás nastane první ostrý test v hale v Jab-
lonci nad Nisou, kde se uskuteční první 
letošní závody, a to 100 metrů překážek. 
Součástí závodů je i štafeta 4 x 100 metrů, 
kterou zaběhneme. Všechny naše výkony 
můžete sledovat v přímém přenosu na in-
ternetové televizi www.hasici150.tv a dr-
žet nám palce. Doufám, že vaše očekávání 
nezklameme. 

V plánech závodů na letošní rok jsou 
klíčové tři okruhy, a to postupové sou-
těže, závody sto metrů překážek v rám-
ci Českého poháru (dále ČP), Big shock 
poháru s přibližným počtem 12 soutěží 
a Beskydská liga v požárním útoku.

V postupových soutěžích se dostat 
do nejvyšších kol, a to jak v kategoriích 
mužské, tak dorostenecké, teď ještě závisí, 
jestli dáme dohromady celé dorostenec-
ké družstvo, v případě že ne, kluci budou 
soutěžit za jednotlivce.

V pohárech 100 metrů překážek má 
nejvyšší důležitost Český pohár, jelikož 
je to nejvyšší soutěž 6 pohárových kol 
v této disciplíně v České republice. 4. kolo 
ČP poháru se uskuteční v našem okrese 
ve výcvikovém středisku hasičů v Hor-
ní Lidči. Náš sbor se přímo účastní této 
prestižní soutěže prostřednictvím Vlas-
timila Gáška, který je hlavním organizá-
torem závodů a bude se zodpovídat za 
zdárný průběh celé soutěže. Po vyjedná-

vání s hlavními organizátory této ligy se 
mu je podařilo přesvědčit a tato soutěž 
může zdárně proběhnout v našem regio-
nu, což je velká pocta pro náš okres. Big 
shock pohár je druhou ligou po ČP a její 
soutěže se uskutečňují jen na Moravě, ale 
úrovní se jí zdárně přibližuje. Náš člen 
David Grůza bude obhajovat celkové loň-
ské prvenství v této lize. 

Dalšími želízky v ohni jsou Honza Gá-
šek, který by měl zúročit své reprezentač-
ní zkušenosti a v kategorii žen talentova-
ná závodnice Vlaďka Kalná. Vše ukážou 
první závody a doufám, že nás všichni 
mile překvapí, nejen tito uvedení, a kaž-
dý závodník posune svůj výkon na vyšší 
úroveň. Všichni mají obrovskou motivaci 
ukázat, co v nich je, a svým pravým hasič-
ským srdcem bojovat až na dno svých sil. 
Většinou jsou to mladí kluci a holky, co 
mají svou závodnickou kariéru před se-
bou. Všechny závody ČP lze sledovat na 
internetové hasičské televizi a informa-
ce k nim a Big Shock poháru na serveru  
www.stovky.cz.

Poslední důležitý okruh je Beskydská 
liga v požárním útoku, která většinou za-
hrnuje netypické závody v požárním úto-
ku a naše soutěž by přímo zapadla do její-
ho koloritu. V BL bychom chtěli vystoupat 
celkově na nejvyšší stupně. V pohárových 
soutěžích plánujeme zúčastnit se co nej-

více soutěží v okrese a spřátelených sbo-
rech, závisí jen na finančních zdrojích, 
abychom vše mohli ekonomicky zajistit.

V závěru bych vás chtěl informovat 
o přípravě našeho člena Jana Gáška, kte-
rý je zařazen v dorostenecké reprezenta-
ci požárního sportu a soustavně se při-
pravuje na mistrovství světa v Lotyšsku,  
Valmiera od 25. 7. do 30. 7. 2012. Zde by 
mohl obhajovat titul mistra světa v dis-
ciplíně 100 metrů překážek, vše závisí 
na kondici a zdraví, bude to mít nároč-
né, jelikož věkem se posunul do střední 
kategorie dorostu. Omlouvám ho za jeho 
nepřítomnost, jelikož je na soustředění 
reprezentace dorostu v Příbrami. Každý 
měsíc se účastní soustředění reprezentace 
po celé ČR a individuálně z vlastní inicia-
tivy zajíždí za nejlepším trenérem na věže 
v ČR do Ostravy. 

Dále se intenzivně připravuje s celým 
závodním týmem pod trenérským dohle-
dem svého otce. Svými zkušenostmi na-
pomáhá celému družstvu k maximálním 
výkonům na poli sportovním.    

Vlastimil Gášek

pOžární SpOrt: HaSiČi 
SkLárna karOLinka

Naším prvotním cílem je řádně se připravit na nastávající sezónu po stránce 
fyzické, didaktické, psychické. V současnosti probíhají tréninky v tělocvičně zá-
kladní školy, jelikož počasí neumožňuje venkovní přípravu.

Naše budoucnost.
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Po dobu předtanečních jsme se naučili řadě tanců např. val-
čík, disco rock, letkiss atd., ale i zásady společenského chování.
Kurzu se zúčastnili jenom někteří žáci. Dohromady nás bylo 
13 párů. Závěrečný večírek proběhl v pátek, 16. března 2012 
v 19:00 hod. Měli jsme opravdu velkou trému. Věneček začí-
nal  krásnou promenádou a šesti tanci. K poslechu a tanci nám 
zahrála skupina SKART. Pod vedením paní Šmigurové nám 
předvedla své umění taneční skupina ze Vsetína. Po přestávce 
jsme dotančili šest zbylých tanců, při kterých jsme už netrpěli 
tak velkou trémou. Po přestávce jsme měli možnost si vyzkoušet  
taneční umění našich rodičů. Tance, které jsme se naučili my 
sami. Paní Šmigurová měla pro nás přichystány různé soutěže 
a úkoly. Bohatý program a dobrá nálada nás neopustily po celý 
večer, jen nám chyběla volná zábava, u které jsme si mohli po-
řádně zatančit bez napětí a strachu, že něco zkazíme. Doufám, 
že taneční kroky a společenské chování nezapomeneme a na ně-
které plesové sezóně je budeme moci ukázat. 

Tímto děkujeme paní starostce Marii Chovanečkové za orga-
nizaci lekcí společenské výchovy a tance v našem městě.

Helena Frydrychová

předtaneČní
Dne 31. ledna 2012 začaly hodiny tance a společenské 

výchovy 8. a 9. třídy, pod vedením paní Šmigurové, ve Va-
lašském národním divadle Karolinka. Paní Šmigurovou 
provázel taneční pár Lenka a Honza, kteří nám přímo uka-
zovali, kde děláme chyby a jak správně tančit.

Městská knihovna v rámci kulturních akcí pro veřejnost 
pořádá již patnáct let cestopisné přednášky. Za ta léta jsme 
prostřednictvím vyprávění a promítání fotografií procesto-
vali již pěknou řádku zajímavých zemí celého světa. 

Od listopadu do března proběhly tři besedy. První přednáška 
se uskutečnila 24. listopadu s názvem Putování po Nepálu. Be-
sedou nás provázel JUDr. Libor Bureš, majitel cestovní kancelá-
ře Vsacan Tour, který se v březnu loňského roku stal účastníkem 
malé expedice, která doprovodila výstavu fotografií Zdeňka 
Tomy, známého fotografa a spisovatele do Manangu v Nepálu. 

Na podzim 1979 navštívil fotograf Zdeněk Thoma v himálaj-
ském království Nepál odlehlou horskou vesnici Manang ležící 
na úpatí třinácté nejvyšší hory světa Annapúrny. Několik dní 
zde fotografoval impozantní himálajskou krajinu a dokumento-
val život místních obyvatel. Z řady snímků později Zdeněk Tho-
ma vytvořil výstavní soubor Vesnice ve stínu Annapúrny, kte-
rý vidělo tisíce lidí v celé řadě muzeí a výstavních síní v Česku 
i Slovensku. Téměř o 30 let později, na jaře 2008, se do Manangu 
vypravil i fotografův syn Michal. Nesl si s sebou silný svazek 
otcových fotografií se záměrem nalézt lidi na snímcích a zdoku-
mentovat změnu, ke které ve vesnici došlo. Staré fotografie vy-
volaly v Manangu všeobecné nadšení. Všichni s úžasem hleděli 
na snímky, které výmluvně dokládaly, jak se v průběhu pouhé 
jedné jediné generace z odlehlé horské vesničky stalo rozvíjející 
se turistické centrum. Vesničané s nadšením hledali na snímcích 
sami sebe, či alespoň své příbuzné a známé. Michal Thoma při 
tom vše fotograficky dokumentoval a cíleně vyhledával a portré-
toval lidi ze starých otcových snímků. Po návratu a vyhodnoce-
ní fotografií vzni-
kl nápad vytvořit 
z nových a starých 
snímků zcela nový 
časosběrný výstav-
ní soubor Manang 
po třiceti letech 
a vystavit ho kro-
mě Česka i na mís-
tě jeho vzniku – 
přímo v Manangu. 

Druhá přednáš-
ka s názvem Kana-
da – Tulákem na 
západní polokouli 
z Dawson City 
do Rio de Janeira 
uvedla cyklus besed, ve kterých se nám poprvé představil Marek 
Císař, cestovatel z Valašských Klobouků. Poutavý příběh s pro-
mítáním fotografií a videa se setkal s úspěchem mezi návštěvní-
ky přednášky, takže na 8. března jsme si domluvili pokračování 
z jeho dlouhé a dobrodružné cesty s názvem Spojené státy ame-
rické, země mnoha tváří. 

Všem, kteří mají rádi cestování a účastní se našich přednášek, 
bych chtěla za jejich přízeň poděkovat a budu se těšit na pod-
zim, kdy budeme v promítání pokračovat.

Daniela Bártková, Městská knihovna Karolinka   

MěStSká 
kniHOVna
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redakce upozorňuje
čtenáře, dopisovatele, inzerenty a všechny, 

kteří by chtěli obohatit příští číslo 
čtvrtletníku „karOLinka, naše město na Valašsku“, 

že jeho uzávěrka je

2. června 2012.
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www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00

Tel.: 722 550 000, 732 650 203
Doprava po celé ČR. ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.

GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, PLETIVA
THUJE na živý plot a další okrasné dřeviny

Garážová vrata výklopná od 9.999 Kč.
Dále nabízíme sekční a dvoukřídlá.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná 
i na míru. Standartní barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava.
Provádíme i montáže.
PLOTY – PLETIVO: Prodej a výstavba oplocení. 
Pletiva, kované ploty, průmyslové, mobilní, svařovaná pletiva, svařo-

vané panely, branky a brány. Při objednávce včetně montáže sleva 30% na okrasné dřeviny ze 
zahradnictví.
THUJE a další okrasné dřeviny (jalovce, cypřiše,…). Sazenice od 10,- Kč/kus. 
Množstevní slevy na okrasné dřeviny. 
     Prodáváme také stínící tkaninu. 

Vážení přátelé,
chtěli bychom Vás tímto

opět pozvat na

pouť na Sv. Hostýn,
kterou každoročně pořádá Charita 

Svaté rodiny Nový  Hrozenkov.

Koná se 31. května 2012.
Pouť je určena především 

pro nemocné a méně pohyblivé 
seniory, ale samozřejmě 

i pro ostatní zájemce. 
Během celého zájezdu bude zajištěn 

zdravotnický doprovod. 
Přijedeme až před Baziliku 

na Sv. Hostýně.  

Cena zájezdu je 200 Kč.
V ceně je započítán také oběd, 
zajištěný v Poutním domě č. 2 
s bezbariérovým přístupem.
Odjezd 7.45 Velké Karlovice 

- 8.30 Hovězí 
a všechny zastávky u hlavní cesty 

po této trase. 
Přihlášky telefonicky 
na čísle 571 410 087, 

nebo v charitním domě 
v Novém Hrozenkově a v Halenkově.

Pokud budete potřebovat odvoz 
z domu na zastávku, 

předem si jej u nás můžete domluvit.
Na společně prožité chvíle 

v blízkosti Panny Marie Hostýnské 
se těší zaměstnanci Charity.

Ochotnický soubor
z Velkých Karlovic

uvádí premiéru
veleúspěšné situační komedie

Jevana Brandona Thomase
„Charleyova teta“. 

Divadelní hra se uskuteční
v pátek 13. dubna 2012 od 19:30
ve Valašském národním divadle.

Vstupné činí 70,- Kč. 
Rezervace na tel.: 604 729 914.



KAROLINKA

13. 4. 2012 Divadelní hra „Charleyova teta“ 
 – Valašské národní divadlo
Více informací www.vanadi.net.; tel.: 604 729 914
23. 4. 2012 Divadelní představení SVĚTÁCI 
 – Valašské národní divadlo
 Více informací www.vanadi.net.; 
 tel.: 604 729 914
4. 5. 2012 Památník na Jaseníkové 
Květen Setkání na Ztracenci
9. 5. 2012 Divadelní představení NA ÚTĚKU 
 – Valašské národní divadlo
 Více informací www.vanadi.net.; 
 tel.: 604 729 914
11. 5. 2012 8. ročník Superstar Karolinka 
 – Základní umělecká škola Karolinka
26. 5. 2012 Květnové Kantrování – Country festival 
 v Karolince – U Sokolovny
2. 6. 2012 Dětský den – hřiště U Sokolovny
30. 6. 2012 Valašský pivní fest – U Sokolovny
Více informací k akcím Informační centrum Karolinka 
nebo na www.karolinka.cz; tel.: 739 322 851

Zvonice Soláň

8. 4. 2012 Velikonoční neděle ve Zvonici 
 s cimbálovou muzikou Soláň a ukázkami 
 tradičních řemesel; od 13 hodin do 17 hodin
14. 4. – 10. 5. 2012    Výstava fotografií Chráněné krajinné 
 oblasti Beskydy 
12. 5. – 20. 6. 2012    Výstava obrazů ak. malířky 
 Libuše Žilinské z Valašského Meziříčí
25. 5. 2012 MUDr. Jan Cimický – povídání o knížkách 
 a také o zajímavých lidech, které v životě 
 poznal. 
Více informací k akcím na Informačním centru Zvonice 
Soláň nebo na www.zvonice.eu; tel.: 604 824 274 

velké karlovice

28. 4. 2012 Divadlo V.K.
8. 4. – 22. 4. 2012    Velikonoční výstava

8. 4. 2012 Veselé Velikonoce
 – rukodělné dílny+řemeslníci
21. 4. 2012 Divadlo CHAOS
1. 5. 2012 Zahájení letní sezóny v muzeu
1. 5. 2012 Dětské odpoledne – hry + soutěže
1. 5. 2012 Výstava  – základní umělecké školy
5. 5. 2012 Vyrábíme dárek pro maminku 
 – rukodělné dílny
15. 5. – 19. 6. 2012    Řemeslné úterky 
 – v této době každé úterý předvádění 
 řemesel u Karlovského muzea
26. 5. 2012 Karlovský Pepi – maratón
27. 5. 2012 Kácení mája u stodoly u muzea 
2. 6. – 19. 6. 2012     Výstava – absolventi a učitelé 
 ZŠ Velké Karlovice (zábavné odpoledne)
23. 6. – 31. 7. 2012    Zahájení výstavy malířských cest  
 okolo Soláně – Karlovské muzeum. 
 Zvonice, Valašský atelier u Hofmanů.
 /v Karlovském muzeu bude vystavovat 
 paní Jiřina Hartingerová/
Více informací k akcím na Informačním centru Velké Kar-
lovice nebo na www.velkekarlovice.cz; tel.: 517 444 039

rožnov pod radhoštěm

7. – 9. 4. 2012    Velikonoce na Valašsku 
1. 5. 2012 Jaro na dědině
18. 5. 2012 Den muzeí
26. 5. 2012 Slabikář devatera řemesel
27. 5. 2012 Kácení máje
8. 6. 2012 Rožnovská Valaška
30. 6. 2012 Zvonečkový medový jarmark
Více informací k těmto akcím Valašské muzeum v přírodě, 
www.vmp.cz, tel.: 571 757 148

vSetín

5. 4. 2012  Valašské Velikonoce – IC Vsetín
14. 4. 2012 34. ročník zahájení turistické sezóny 
 na Pulčínských skalách
19. 4. 2012 SeniorSTAR- 3. ročník pěvecké seniorské
 soutěže
18. – 19. 5. 2012    II. vsetínské pivní slavnosti
8. – 10. 6. 2012      Letní filmový maraton – kino VATRA
29. - 30. 6. a 1. 7. 2012    Vsetínský krpec
Více informací k akcím na www.vsetin.mic.cz, 
tel.: 571 441 441

*Karolinka – naše město na Valašsku* Vydává Město Karolinka, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka, IČ: 00303909
* Registrační značka MK ČR E 13251* Povoleno Ministerstvem kultury ČR dne 10. 12. 2011* Vychází čtvrtletně
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* Písemné příspěvky zasílejte na Informační centrum Karolinka, email: ic@mukarolinka.cz* Sazba a tisk: TG TISK s. r. o., Lanškroun*

 20 MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

kaLendář akcí
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