
KAROLINKA

ČTVRTLETNÍK       ČÍSLO 4/2011       WWW.KAROLINKA.CZ

Střípky z radnice

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

Vážení a milí spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám jménem města, 
ale i jménem svým, popřála krásné proži-
tí svátků vánočních v kruhu svých rodin 
a přátel, aby vánoční pohoda byla u Vás 
umocněna nejen vůní vánočního cukro-
ví, rozjařenými tvářemi dětí, ale přede-
vším láskou. A v tom novém roce Vám 
přeji hlavně zdraví, lásku, osobní spoko-
jenost a porozumění jeden pro druhého.

Vstupme do nového roku s tím, že 
má život spoustu krásných stránek 
a podob, že jsme tu jeden pro druhé-
ho a každý jsme jedinec, který pro naši 

společnost má váhu a osobitost. Ne-
nechme se otrávit tím vším okolo, co 
„hrozného“ nás čeká, to, co nám před-
kládají média. Problémy jsou od toho, 
aby se řešily, ano, někdy se řeší existenč-
ní otázky, jindy zase problémy jiného 
rázu, ale vždy jsou řešitelné. Pokud si 
uvědomíme, že se dá žít ve skromnosti, 
pokoře a lásce, vzájemném porozumě-
ní jeden pro druhého, bude nám všem 
lépe. Odložme sobeckost, závist a ne-
návist, naučme se naslouchat druhým.

Budu moc ráda, pokud si uvědomí-
te, že jsme tu pro Vás a s jakýmkoliv 
problémem se na nás můžete kdyko-
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liv obrátit. Jsou věci, které jsou dané, 
ale vždy je všechno o komunikaci.

K hodnocení uplynulého roku po 
stránce pracovní, který uletěl jako 
voda, se vrátíme v dalším čtvrtletní-
ku, včetně sloučení ZŠ a MŠ Karolinka.

Mnoho věcí se podařilo, ale další věci 
je třeba doladit, dobudovat. Vy, jako 
občané, se každodenně pohybujete ve 
městě, všímáte si a máte postřehy. Karo-
linka, to je město nás všech, jak vypadá, 
jakou má úroveň, na tom bychom měli 
mít zájem všichni. Velmi bychom při-
vítali, kdybyste se mohli zúčastnit 1x 
za čtvrt roku veřejného zastupitelstva. 

Milí občané,
příjemné prožití 

vánočních svátků 
a hodně štěstí, zdraví 

a úspěchů v novém roce 2012 
Vám přejí 

Mgr. Bohumila Václavíková 
a Bohumil Rožnovják

místostarostové

pokračování na str. 2


