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Střípky z radnice
Letní kino
V září k nám zavítalo letní kino, které
se uskutečnilo na náměstí. V pátek 16. 9.
se promítal titul „Muži v naději“ s účastí
210 diváků a v sobotu pak titul „Lidice“
s účastí 115 diváků.
Akce byla velmi vydařená, i když v pátek večer byla hodně velká zima. Přesto
nás těšila takto hojná účast ze strany diváků. Již nyní se můžeme těšit na letní kino,
které k nám přijede příští rok o prázdninách, nebudeme to nechávat vzhledem
k počasí až na září a doufáme, že zhlédneme opět filmové novinky.

každá nová třída má oproti stávající třídě o 10 – 15 m2 více, šatny pro nové tři
třídy mají 130 m2 oproti stávajícím dvou
šatnám v počtu 38 m2 apod. Stravování je
zajištěno školní jídelnou.
V současné době se připravuje projekt
a úpravy terénu pro nové dětské hřiště pro mateřskou školu, které se bude
nacházet na pozemku města přes cestu
naproti základní škole, kde děti získají
velký nový prostor. Realizace bude na
jaře 2012.

Penny market
Penny market počítá s realizací výstavby své provozovny na pozemku tzv. „DělSloučení mateřské školy
nické louky“ na jaře 2012. Na prázdniny
do základní školy
Novou historii začíná psát základní chtějí provozovnu otevřít. V současné
škola, která v letošním roce oslavila 30 let době probíhá vyřizování stavebního povolení.
své existence.
Po této dlouhé historii má od 1. 9. 2011
nový statut, a to Základní škola a Mateřská škola Karolinka.
Jen ve stručnosti napíši základní údaje,
protože tomuto sloučení bude věnována
velká část informací na webu Karolinky
s fotodokumentací, v dalším čísle tohoto čtvrtletníku bude podrobně popsána
celá část rekonstrukce a postup sloučení.
Podstatné ale je, že schválením sloučení
zastupitelstvem dne 17. 6. 2011 se začalo
konat a k 1. 9. 2011 nám v budově základní školy byly vytvořeny tři plnohodnotné
třídy mateřské školy s kapacitou 72 dětí
oproti původní stávající kapacitě 46 dětí.
Z vybudované nové třídy o kapacitě 24
dětí máme obsazeno 21 míst. Z čehož
máme velkou radost. Jen pro srovnání,
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Oprava budov v rámci
„Zelené úspory“
Toto opatření se týká domu čp. 638, kde
je již přiděleno registrační číslo a přiznána hodnota dotace ve výši 449.200,- Kč.
Do konce roku bude vyhlášeno výběrové
řízení na realizační firmu, samotná realizace pak začne na jaře 2012. Stejné opatření bylo podáno i u domu čp. 63 a čp.
652. U obou domů proběhla registrace,
tzn. bylo jim přiděleno registrační číslo.
V současné době, však ještě nemáme potvrzeno poskytnutí dotace, bez čehož nemůžeme realizovat výběrové řízení
Trestní oznámení
na neznámého pachatele
Ve věci trestního oznámení na neznámého pachatele, které šetří finanční policie ČR, záležitost není prozatím ukončena a vzhledem k probíhajícímu šetření,
nemůžeme sdělit podrobnější informace.

Pohled na Karolinku
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NAŠE JUBILANTKA

akademická malířka a grafička Jiřina Hartingerová
V sobotu dne 16. července v 17 hod. proběhla v prostorách Městského úřadu
Karolinka vernisáž výstavy výtvarných děl malířky Jiřiny Hartingerové.

MĚSTSKÝ
BYTOVÝ
PODNIK

Dobrý den, vážení spoluobčané, dovolujeme si Vám nabídnout pár informací z dění Bytového podniku města
Karolinky:
Ráno nad Brnem

Příznivci autorčina výtvarného umění se sešli v hojném počtu, aby malířce
poblahopřáli a zároveň se potěšili jejími
krásnými obrazy. Úvodem slavnostního
zahájení vystoupil houslista Jan Maceček,
poté následoval úvodní proslov paní starostky Marie Chovanečkové.
Místostarostka Mgr. Bohumila Václavíková přednesla projev o dosavadní tvorbě
akademické malířky Jiřiny Hartingerové,
která byla přítomna s manželem, akademickým malířem Jiljím Hartingerem. Po
projevu a přípitku byly předány malířce
květiny s přáním dobrého zdraví, štěstí
a tvůrčích nápadů do dalších let. Slavnostní program opět ukončil talentovaný
Jan Maceček hudební skladbou. Účastníci vernisáže byli vyzváni nejen k prohlídce asi čtyřiceti obrazů, ale i k bohatému
rautu, který byl uspořádán ve spolupráci
s Městem Karolinka, Informačním centrem a manžely Hartingerovými. Milovní-

Podzim na horách

ci výtvarného umění se mohli nechat zušlechtit výtvarnými díly malířky. Výstava
trvala celý srpen a těšila se velké návštěvnosti.
Autorka je zaujata přírodou – zobrazuje krajinu země, měst a moří, ale i fantastické vize podmořského světa. Její obrazy
nejsou realistické, zachycují snové vize
plné vnitřního světla a klidu. Jiřina Hartingerová žije a pracuje v Brně, ale ráda se
vrací do našeho města.
Co řekla malířka o své tvorbě: „Moje
tvorba není realistická. Vycházím z přírody, zobrazuji své představy. Je to můj
pohled na přírodu, můj svět. Maluji to, co
cítím, nikoliv to, co vidím.“
Milá paní Jiřinko Hartingerová, přijměte ještě jednou upřímné blahopřání
k Vašemu životnímu jubileu od členů
městské rady a všech příznivců Vaší
tvorby.
Mgr. Bohumila Václavíková

1) Městský bytový podnik Karolinka,
p. o. upozorňuje na pravidelnou odstávku provozu Sběrného dvora, která
proběhne v termínu: 9. 12. 2011 – 19. 1.
2012. V této době proběhne v areálu SD
pravidelná roční inventura, včetně technologické údržby skladových prostor.
Děkujeme za pochopení.
2) V duchu většího zviditelnění našeho města pořádá MBP Karolinka do
konce roku 2011 dvě sportovní akce pod
názvem: KAROLINKA VOLLEY FEST
a AEROBICMANIA. Na obě akce Vás
srdečně zveme a těšíme se, že záměr myšlenky zpopularizovat rekreační nabídky
našeho města a blízkého okolí bude v budoucnu podobnými akcemi naplňován.
Jaroslav Valián, ředitel MBP

MBP KAROLINKA
spolu s „Objevte KAROLINKU
...město na Valašsku“

aerobicmania
show Karolinka 2011

s Lenkou Velínskou
a Romanem Ondráškem

PROGRAM:
17,00 – CARDIO DANCE – Lenka
18,00 – POWER DANCE – Roman
19,00 – PILATES A STRETCH – L+R
VSTUPNÉ:
předprodej (do 26. 10.) 200 Kč,
na místě 250 Kč
IC Karolinka - 739 322 851
ic@mukarolinka.cz, www.karolinka.cz

Slavnostní zahájení vernisáže výstavy akademické malířky Jiřiny Hartingerové
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28. 10. 2011
Valašské národní divadlo
Karolinka,
prezence od 15,30 hod.

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Veřejné pohřebiště města

Vážení občané,
město Karolinka, provozovatel veřejného pohřebiště převzal k 30. 04. 2007 evidenci hrobových míst včetně uzavírání smluv o nájmu. Dnem 01. 01. 2002 nabyl
účinnosti zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb., který upravuje mimo jiné i podmínky pro nájem hrobových míst, náležitosti smluv o nájmu, povinnosti a práva
pronajímatele a nájemce. Na některá ustanovení vyplývající z platných zákonných norem a opatření provozovatele Vás upozorňujeme tímto sdělením.
í Od 01. 09. 2007 nabyl účinnosti
nový řád veřejného pohřebiště. Jeho znění najdete na úřední desce před budovou
MěÚ Karolinka, na webové adrese www.
karolinka.cz, na informační tabuli veřejného pohřebiště. Řád je povinnou přílohou nově uzavřených smluv o nájmu.
í Od 01. 02. 2007 je v platnosti nový
ceník nájmu hrobových míst a služeb
s nájmem spojených. Jeho znění najdete
na webové adrese www.karolinka.cz.
í Tlecí doba pro veřejné pohřebiště
Karolinka je stanoveno na 15 let. Smlouvy o nájmu jsou ze zákona uzavírány minimálně na dobu tlecí tj. 15 let.
í Na ukončení pronájmu hrobového místa bude nájemce provozovatelem
upozorněn písemně 90 dnů předem.
í Nájemní právo k hrobovému místu
je v případě úmrtí nájemce nebo nájemců
uvedených v nájemní smlouvě ze zákona předmětem dědického řízení. Rovněž
vlastnictví hrobového zařízení (obruba se
základem, krytí, pomník a ozdoby) je předmětem dědického řízení. Dědici jsou povinni toto oznámit notáři a provozovatel na
základě výsledku dědického řízení uzavře
novou smlouvu s oprávněnou osobou.
í V případě uložení lidských pozůstatků nebo zpopelněných ostatků do hrobu,

hrobky nebo urnového místa je nájemce
povinen požádat provozovatele město
Karolinka o písemný souhlas k uložení
dříve, než vyjedná obřad s pohřební službou. Také při přenášení lidských ostatků
z jiných pohřebišť má nájemce povinnost
požádat o souhlas provozovatele a poskytnout údaje o uložené osobě (úmrtní
list, doklad o kremaci).
í Ke zřízení hrobového zařízení je
nutný písemný souhlas provozovatele,
rovněž tak i k opravám tohoto zařízení.
í V současné době není povoleno
provozovatelem zřizování hrobek na
veřejném pohřebišti Karolinka. Nájemci,
kteří mají hrobku již zřízenou, musí doložit souhlas provozovatele se zřízením
a projektovou dokumentaci.
í Na veřejné pohřebiště je zakázán
vstup osobám podnapilým, pod vlivy návykových a psychotropních látek, se psy,
kočkami a jinými zvířaty.
í Na veřejném pohřebišti je zakázáno
jezdit na kolech, kolečkových bruslích,
koloběžkách, skateboardech apod.
í Vjezd vozidel je povolen jen na parkoviště k tomu určené, zákaz vjezdu je na
přístupové cesty k hrobům. Dále je zakázáno v prostorách pohřebiště provádět
jakoukoli údržbu vozidel.

Upozornění občanům
Policie ČR obvodní oddělení Karolinka informuje, že v poslední době bylo evidováno více případů, týkajících se krádeží z místního hřbitova.
Dále také Policie ČR upozorňuje, že po místním hřbitovu se pohybují osoby, firmy, které nabízí zednické a rekonstrukční práce na hrobech. Tyto firmy však jednají
s úmyslem podvodu, kdy nejprve od poškozených občanů inkasují zálohy, a poté ústně
smluvenou práci nevykonají nebo ji řádně nedokončí.
Aby nedocházelo dále k těmto případům, žádáme obyvatele, aby dbali při výběru
firmy zejména:
- na sepsání smlouvy o dílo, na které bude uveden provozovatel a IČO firmy
- na minulost firmy
- na doporučení svých známých
- na ověření firmy v živnostenském rejstříku (www.rzp.cz)
- na placení za provedenou práci až při předávání zhotoveného díla
- nikdy neplatit firmě předem a neposkytovat žádné finanční zálohy
- na provedenou práci si vyžádat fakturu, popř. záruční list
- pokud se stanete svědky podvodného jednání, krádeže nebo stanete-li se obětí
takového jednání, tuto skutečnost oznamte na Policii ČR obvodní oddělení
Karolinka.
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

í Bez souhlasu provozovatele nelze
provádět výsadbu stromů a keřů v prostorách veřejného pohřebiště.
í Řád veřejného pohřebiště řeší
v článku č. 10 sankční postihy při porušení řádu a ustanovení smluv o nájmu.
V zájmu provozovatele, správce i nájemce je, aby byla pravidla stanovená pro
veřejné pohřebiště dodržována a aby se
nájemci s těmito a dalšími podmínkami
podrobně seznámili. V případě porušení
podmínek nebude brán zřetel na neznalost ze strany nájemce.

Naléhavě žádáme každého nájemce,
pokud do dnešního dne tak neučinil,
aby sdělil neprodleně každé uložení do
najatého hrobového místa, které bylo
provedeno během období od roku 1995
do roku 2011 bez povolení provozovatele. Povinnost poskytnout provozovateli údaje nutné pro evidenci uložených osob je stanovena v § 21 zákona
č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví. Kopie
úmrtních listů všech osob, jejichž ostatky jsou v hrobovém místě uloženy (jedná se i o přenesení z jiných pohřebišť),
zašlete na adresu provozovatele. Rovněž
sdělte datum provedeného uložení.
Dále upozorňujeme nájemce nebo
občany, kteří jsou objednateli uložení,
aby informovali jimi pověřené pohřební
služby nebo kamenické firmy, o povinnosti požádat provozovatele o souhlas
ke vstupu na pohřebiště, kopání hrobů,
pohřbení a uložení urny do hrobu.
Informace o provozování, správě veřejného pohřebiště a o zákonných normách
Vám budou poskytnuty na MěÚ Karolinka, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka, dveře č. 201, nebo na tel. 571 450 421,
733 674 966.
Město Karolinka, provozovatel pohřebiště
Božena Klímová, referent

3

Co je nového
v karolinské škole
Už více než rok je budova školy v Karolince jedním velkým staveništěm. Po loňské letní částečné rekonstrukci kuchyně a od září do dubna trvající výměně oken a zateplení
obvodového pláště se sbíječky, vrtačky, pneumatická kladiva, ale i ta mechanická v rukou dělníků znovu zakously do
jejích zdí. Učebny, kabinety, školní knihovna, archiv a sklad
učebnic si postupně nacházejí místo jinde. Proč tyhle změny?
Zřizovatel školy, Město Karolinka, vyslyšel přání dvou desítek
mladých rodin a rozhodl se zvýšit kapacitu stávající školky jejím
přestěhováním do nových prostor. V dosavadní budově základní školy a základní umělecké školy se už dokončuje zázemí pro
tři oddělení mateřské školy s předpokládanou kapacitou až 72
dětí! Od dvou a půl let tak budou moci karolinské děti až do
svých 15 navštěvovat stejnou školu. Od 1. září se po sloučení
Chcete-li v následujících dvou měsících v pátek dopoledne
nová organizace jmenuje Základní škola a Mateřská škola Kanajít druháky a třeťáky, ve škole je nenajdete. Učí se ve vsetínrolinka.
ských lázních. V polovině listopadu už by všichni měli umět
plavat! Na projektu informování rodičů o prospěchu a chování
prostřednictvím webových stránek, který se pro náročné podmínky při stavebních úpravách i přípravě odložených oslav třicetiletí budovy úplné základní školy nepodařilo spustit, zapracujeme během podzimu.
Vedení města reprezentované na slavnostním zahájení školního roku paní starostkou Marií Chovanečkovou a panem místostarostou Bohumilem Rožnovjákem přislíbilo novému subjektu další potřebnou podporu. Další školní rok se rozběhl. Ať je
pro obě školy pracující nově pod společnou hlavičkou nejméně
tak úspěšný jako ty předchozí!
Vedení Základní školy a Mateřské školy Karolinka

Letos ji v rámci základní školy navštěvuje 192 žáků v devíti ročnících i třídách, do mateřské školy je zapsáno 68 dětí ve
třech odděleních. Všichni už se vyučují podle vlastního školního vzdělávacího programu. Také ve stávajících místnostech
se o prázdninách jen nestěhovalo a neuklízelo, i když to samozřejmě bylo nejdůležitější. Cca 15 místností bylo nutno vyklidit
pro začínající stavbu ještě na sklonku minulého školního roku!
V srpnu už se doplňovaly další třídy moderní technikou. K lepším výsledkům by měla vést výuka ve dvou učebnách nově vybavených interaktivními tabulemi, ta pro výuku jazyků dostala
i LCD televizor. K povinné angličtině vyučované od třetího ročníku mohou zájemci přibrat od ročníku šestého až do devátého
také druhý cizí jazyk, němčinu. Druhá taková učebna je určena
pro výuku na prvním stupni i pro volný čas dětí. Učitelé pro
přípravu obdrží notebooky.
4
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Hasičský den

V sobotu 2. července 2011 pořádali stanovničtí hasiči u zbrojnice již tradiční hasičský den. Součástí dopoledního programu byl IV. ročník soutěže hasičské
všestrannosti T.F.A. „O najpevnějšího hasiča zpod hřebeňa Javorníka“.
Na start této
soutěže se postavilo rekordních 49
zavodníků z toho
7 žen. Soutěžící
hasiči a hasičky
postupně absolvovali v kompletní
výstroji a výzbroji, vážící 27 kg, tyto disciplíny: překonání pevné překážky, zapojení dvou hadic na PS 12, transport figuríny
na 15 m, posun závaží na 15 m a dopravení zavodněné hadice „C“ do cíle.
Po polední přestávce následovala pro
pozvaná družstva netradiční soutěž v požárním útoku, kterého se zúčastnilo osm
družstev mužů a jedno družstvo žen.
Závěr této soutěže obstarali ukázkovým
požárním útokem mladí hasiči z družebního hasičského sboru ze slovenského Papradna.

A jak to vše dopadlo? V soutěži T.F.A.
první místo obsadil Petr Smilek SDH Vizovice (závodník hostuje za SDH Stanovnice), druhý Roman Ohryzek SDH Stanovnice, třetí Roman Uher SDH Bílovice
nad Svitavou, čtvrtý Dan Staněk SDH
Staré Město a patý Patrik Truchlík DHZ
Papradno. Trať požárního útoku nejlépe
zvládly hasičky ze Starého Města, 2. místo Městský sbor Karolinka II, 3. Vsetín,
4. Staré Město muži, 5. Javorníky bez hranic (společné družstvo SDH Stanovnice
a DHZ Papradno), 6. Bílovice nad Svitavou, 7. Brno - Obřany, 8. – 9. Městský
sbor Karolinka I a Halenkov.
Na závěr akce byli oceněni všichni,
devět družstev a 49 závodníků, což by
nebylo možné bez přízně Městského úřadu Karolinka v čele se starostkou města
p. Marií Chovanečkovou. Rovněž si zaslouží poděkování vedení skláren Karo-

První tři závodníci: zleva Roman Ohryzek SDH
Stanovnice 2. místo, Petr Smilek SDH Vizovice 1. místo a Roman Uher SDH Bílovice nad Svitavou 3. místo.

linka a podnikatelé Pavel Kováč z Karolinky a Dušan Vjater z Troubska. Stejně
jako v minulých letech, jak je ve Stanovnici zvykem, se Hasičský den vydařil po
všech stránkách a soutěžící předvedli na
podmáčeném terénu neuvěřitelné výkony.

Dobrá věc
Dne 11. července 2011 proběhla na Městském úřadě ve Vsetíně již po páté vernisáž k výstavní a prodejní akci s názvem DOBRÁ VĚC. K vidění zde byly výrobky nejen zaměstnanců MěÚ, ale i jejich přátel a široké veřejnosti. Halenkovský
Denní stacionář Slunečnice také přispěl na tuto akci a daroval do prodeje ručně
vyráběné šperkovnice.
Pletené košíky, výrobky ze dřeva, svíčky
a svícny, šperky, obrázky, fotografie, ručně
šité hračky a bytové doplňky, květináče,
přání z čajových sáčků, domácí marmelády a plno dalších krásných věcí přilákaly
desítky lidí. Hned první den návštěvníci
vykoupili téměř polovinu výrobků z 607
vystavovaných. Velkou radost z průběhu vernisáže měla její organizátorka Eva
Kašparová, jejíž snahu a úsilí ve své úvodní řeči velice ocenila místostarostka Vsetína paní Květoslava Othová.
V roce 2009 byly za získané peníze
zakoupeny invalidní vozíky, v roce 2010
elektrická polohovací postel - obojí pro
Charitu Svaté rodiny Nový Hrozenkov.
Výtěžek letošní akce bude použit na
koupi zdravotních pomůcek dvěma děvčátkům z našeho okresu. Jedna část pomůže k zakoupení katetrů pro dvouletou
holčičku z Malé Bystřice, druhá pak poputuje na Halenkov a bude za ni koupen
speciální stůl se sklopnou deskou pro zrakově postiženou pětiletou dívenku.
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Každý, kdo výstavu navštívil, si odnesl
domů něco krásného a příjemný pocit na
duši, že přispěl na dobrou věc. Já jsem si
odnesla dva krásné košíky pletené z pedigu a obrázek zdobený ubrouskovou technikou, který bude do budoucna krášlit
kanceláře terénních služeb v Karolince.
A také myšlenku, že příští rok určitě nějakým tvůrčím počinem na tuto akci sama
přispěji.
Jana Březovjáková
Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Redakce
upozorňuje
čtenáře, dopisovatele,
inzerenty a všechny,
kteří by chtěli obohatit
příští číslo čtvrtletníku
„KAROLINKA,
naše město na Valašsku“,
že jeho uzávěrka
je 2. prosince 2011.
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Beskyd rallye v Karolince

V sobotu 30. července 2011 do našeho města zavítalo několik desítek automobilových a motocyklových veteránů, které
si mohli diváci prohlédnout na Radničním náměstí, a to od 17:00 hodin. Podívaná stála za to. Návštěvníci mohli zhlédnout
nejen historické vozy, ale i posádky veteránů v dobových kostýmech. Opravdu pastva pro oči.
redakce

Jeden z veteránů

Účastníci Beskyd Rallye s vedením Města Karolinky

Pohled na účastníky Beskyd Rallye

Najíždějící veteráni na náměstí MěÚ Karolinka

SBĚR STARÉHO OBLEČENÍ

Slovenský veterán dorazil i do Karolinky

Dar od firmy
HP Tronic

Ve dnech 3., 4. a 7. listopadu 2011 pořádá Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov
Při příležitosti slavnostního otevření
sběr starého oblečení, který se uskuteční ve Víceúčelovém charitním domě na Halencelého areálu hotelu Horal ve Velkých
kově č.p. 191 (bývalá budova Vojenské správy).
Karlovicích dne 31. srpna byl v rámci
Oblečení bude poskytnuto humanitárnímu skladu
společenského večera předán ředitelce
k zajištění nejpotřebnějších u nás i v zahraničí.
Charity Nový Hrozenkov charitativní šek
ve výši 20 000 Kč na zajištění provozu peProsíme o donášku čistého oblečení v banánových
čovatelské služby ve Velkých Karlovicích.
krabicích, nebo balících podobných rozměrů.
Tento finanční obnos byl získán z tomboly.
Provozní doba pro jednotlivé dny:
Zástupcům firmy HP Tronic bych toučtvrtek 3. 11. 2011 od 13 do 17 hodin
to cestou chtěla poděkovat za pozvání na
pátek 4. 11. 2011 od 8 do 14 hodin
tento slavnostní večer a také za to, že výtěpondělí 7. 11. 2011 od 11 do 16 hodin
žek byl určen na činnost naší organizace.
Všem dárcům děkujeme.
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Ing. Danuše Martinková
ředitelka Charity Nový Hrozenkov

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

DALŠÍ SLAVNÝ KAROLINČAN
Jan Gášek se zúčastnil II. mistrovství světa dorostu v požárním sportu v ruském Petrohradu spolu s osmi dalšími reprezentanty České republiky, a to ve
dnech 24. - 30. 6. 2011.

Zatím nejúspěšnějším českým závodníkem na MS v požárním sportu v Petrohradě je 14letý Jan Gášek, který
po bronzové medaili na věži (viz foto) vybojoval v běhu na 100 m překážek zlato a stal se tak mistrem světa!

Pro náš okres je obrovským úspěchem,
že do reprezentace se nominovali další
dva závodníci, a to František Kunovský
z Kmetic a Petr Vaculín z Veselé, kdy
jedna třetina závodníků reprezentačního
týmu z celé České republiky pocházela
právě z našeho okresu. Jeho účasti předcházela tvrdá příprava a boj o nominaci
na toto mistrovství. Vytvoření reprezentačního týmu předcházel výběr kluků z celé České republiky pod vedením
ostřílených závodníků a odborníků na
požární sport (David Grůza, Jakub Paulíček, Martin Stuchlík, Václav Novotný, Jan
Vráblík, Martin Roháč a Jan Vachata), tito
byli zaštítěni SH ČMS s vedením náměstkyně starosty, Moniky Němečkové, která
organizuje mládež.
Po pečlivém výběru reprezentačních
trenérů byl vybrán širší reprezentační
tým složený z 16 závodníků, z kterého byl
nakonec před mistrovstvím světa vytvořen devítičlenný reprezentační tým závodníků.
Tomuto předcházela soustředění a závody po celé České republice, kde se kluci zdokonalovali v daných disciplínách,
nabrali hromadu zkušeností a sladili se
v kolektivních disciplínách.
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

První disciplínou na mistrovství světa
byl výstup na věž v kategorii nejmladší,
kde se Honzovi podařil husarský kousek,
kdy po základní části byl se svým časem
na neuvěřitelném 3. místě a v ten den ve
finálovém rozběhu potvrdil svůj výkon
mezi třemi závodníky ruské sborné vynikajícím celkovým 3. místem a získal
pro Českou republiku poprvé v historii
individuálního závodu požárního sportu
bronzovou medaili. Svým výkonem se
zlatým písmem zapsal do dějin požárního sportu České republiky. Celkově Česká republika skončila v této disciplíně na
7. místě.
Druhá disciplína běh na sto metrů překážek znamenala pro Českou republiku
další historický úspěch. Honza po dvou
rozbězích se probojoval z prvního místa
do finálového rozběhu, kde nedal svým
protivníkům šanci, a v novém světovém
rekordu 17,24 se stal mistrem světa. Tímto výkonem se stal prvním mistrem světa
v individuálním závodu požárního sportu České republiky. V obou dalších kategoriích měla Česká republika zástupce ve
finálových rozbězích. Ve střední kategorii se bohužel nepodařil pokus Martinu
Lidmilovi, který skončil na 4. místě, vy-

hořel na rozdělovači, který střelil. V nejstarší kategorii Franta Kunovský skončil
na překrásném 2. místě, kdy ho od zlaté
medaile dělilo pouhých 7 setin sekundy.
Celkově tuto disciplínu česká reprezentace vyhrála.
Ve štafetě 4 x 100 metrů po dvou pokusech skončili naši reprezentanti jako třetí.
Poslední a rozhodující disciplína byla požární útok. Požární útok je pro nás královskou disciplínou. V Německu na mistrovství světa dosáhli naši reprezentanti
v této disciplíně nového světového rekordu. Kluci předvedli vynikající výkon, bohužel na nástřikových terčích se nedařilo
a došlo k prostřikům a tím skončili na
3. místě této disciplíny. Celkově připadlo
pro Českou republiku 4. místo. I tak je to
pro dorostence vynikající umístění, kdy
na přípravu měli kluci pouhé 4 měsíce,
a přesto dokázali uspět v obrovské konkurenci postsovětských zemí.
Pro Honzu konec mistrovství světa
neznamenal konec sezóny, ale nastala
příprava na další mistrovství světa, které
bude v Jižní Koreji nebo Maďarsku. Bude
to náročnější, kdy přejde do střední kategorie, kde je velká konkurence, a nemusí se do nejužšího výběru dostat. Má ale
vynikající trenéry, kteří patří mezi špičku
v republice a vychovali mnoho vynikajících závodníků a reprezentantů. Individuálně se zatím připravuje doma na školním hřišti a zajíždím s ním za trenérem
do Ostravy.
Honza se zúčastnil již o prázdninách
reprezentačního srazu v Kamenci a další
sraz proběhne začátkem října. Byl párkrát
závodit na stovkách, které mu přinášejí
přímý kontakt s konkurencí a motivují ho
k lepším výkonům. Jeho koníčkem je i atletika, která je sestrou požárního sportu.
V letošním roce na mistrovství Moravy
a Slezska skončil ve skoku dalekém na
vynikajícím 3. místě, kdy většinu volného
času se věnoval požárnímu sportu, a atletika šla na vedlejší kolej a výsledek byl vidět. I přesto se nominoval na mistrovství
České republiky v atletice, ale z důvodu
zranění těsně před závody se ho nemohl
zúčastnit.
V době psaní článku je na mezinárodních atletických závodech v Brně,
kde bojuje o medaile i se zámořskými
borci. Doufám, že mu bude přát zdraví,
že bude mít podnětné zázemí, aby mohl
navázat další úspěchy ve své sportovní
kariéře.
Vlastimil Gášek

7

Sklářský jarmark v Karolince
Jako již každoročně, i letos uspořádalo Město Karolinka
ve spolupráci se sklárnou Crystalex v pořadí XXIII. ročník
Sklářského jarmarku, který se díky krásnému počasí, zajímavému kulturnímu programu a především několikatisícové návštěvnosti vydařil.
Sklářský jarmark v 9:00 zahájili zástupci města Karolinky
a skláren Crystalex. Ihned po zahájení vystoupila místní Dechová hudba Karolinka, dále proběhlo loutkového divadlo pro
děti a vystoupila také taneční skupina Nefertiti, která předvedla břišní tance. Od 12:00 hod. kulturním programem provázel
známý bavič Zdeněk Izer. Následovalo vystoupení folklorní
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skupiny Podžiaran z Papradna, hudební vystoupení Michala
Hrůzy a jeho kapely Hrůzy, folklorní skupiny Jasénka, dále vystoupil s komickými scénkami Zdeněk Izer. Tanečním večerem
provázely místní skupiny Grassband a DUO VERA.
Neméně významnou součástí programu bylo ocenění úspěšných sportovců z Karolinky. Paní starostka Marie Chovanečková společně s moderátorem, komikem a bavičem Zdeňkem
Izerem předali Janu Gáškovi finanční dar se srdečným blahopřáním. Dále starostka předala čestné uznání Jiřímu Orságovi
za jeho dosavadní sportovní výkony.
redakce

Děti při pohádce „Honza a drak“

Taneční vystoupení Nefertiti dream

Starostka města spolu se Zdeňkem Izerem uvádí program vystoupení

Taneční vystoupení Jasénky

Příprava kapely Hrůzy spolu s Michalem Hrůzou

Hudební vystoupení Jasénky
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Pohled na účastníky sklářského jarmarku z budovy MěÚ Karolinka

Sklářský jarmark 2011

Vystoupení pro děti

Děti při sledování pohádky

Dechová hudba Karolinka

Dechová hudba Karolinka

Zdeněk Izer při svém vystoupení

Sklářský jarmark 2011

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK
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Divadelní soubor Jana Honsy
Nad úspěšnou cestou karolinských divadelníků do Norska převzal záštitu zlínský hejtman.
S nezapomenutelnými zážitky a řadou nových přátelství sahajících přes kontinenty se koncem července vrátili členové Divadelního souboru Jana Honsy Karolinka z norského města Tromsø, kde se pod záštitou norské korunní princezny
Mette-Marit uskutečnil světový festival amatérského divadla „Dialog 2011“.

Společné foto na břehu moře

Ve dnech 14. – 24. července 2011 se
zde setkali divadelníci osmnácti zemí
světa, aby během deseti dnů představili
to nejúspěšnější, co v amatérském divadle
v uplynulých letech vzniklo. Divadelní
soubor Jana Honsy Karolinka, který má
v současnosti své pracovní zázemí v obci
Hovězí, tady uvedl svoji hru Nevěsta. Protože inscenace zaznamenala velký úspěch
na loňské přehlídce Jiráskův Hronov, připadl právě jí čestný úkol reprezentovat
naši republiku.
Dalo by se dlouze psát o všech silných
zážitcích, které si soubor z Norska odvezl. Už jen samotné zahájení festivalu bylo
velkolepé. Naše skupina šla v čele průvodu účastníků hned za představiteli norského státu a mezinárodního divadelního
svazu AITA/ATA. Dvojice členů oblečená
ve valašském kroji se státní vlajkou v ruce
byla častým cílem objektivů přítomných
fotografů i přihlížejících. Následujících
deset dní pak bylo naplněno velmi různorodými divadelními představeními, která
přinášela možnost seznámit se s kulturou
daného národa. Vystupovalo se celkem na
třech jevištích ve dvou divadelních budovách a každý soubor zde uvedl svoji hru
dvakrát. Naším kulturním stánkem se stal
nádherný Hålogaland Teater, moderní divadelní stavba na břehu moře se špičkovým vybavením a neuvěřitelně zručnými
techniky, kteří podle fotografií a náčrtků
10

vyrobili před naším příletem téměř totožnou scénu i rekvizity.
Největší radostí pro celou skupinu
bylo ovšem zjištění, že v konkurenci špičkových divadelních umělců, např. z Argentiny, USA, Monaka, Německa, Ruska,
Lotyšska, Litvy, Kuby, Islandu a dalších
zemí, baladický příběh inspirovaný osudy
matky a dcery z valašského Santova skvěle
obstál. A nejen to. I přes jazykovou bariéru sklidil obrovský úspěch jak u běžného
norského publika, tak mezinárodní poroty složené z předních světových teatrologů, ale i u ostatních zahraničních účastníků. Nejlépe o tom svědčí fakt, že po
zhlédnutém představení požádala autora
hry a režiséra Martina Františáka o setkání zastupitelka norského
ministerstva
kultury. Při
něm nešetřila
slovy chvály
a zároveň vyslovila prosbu, zda by
dal souhlas
s překladem
hry do norštiny a povolil ji uvádět
na tamějších
jevištích.

Závěr festivalu byl ovšem poznamenán
tragédií, která otřásla celým světem. Členové souboru zde spoluprožívali s místními obyvateli a ostatními zahraničními
hosty nejtěžší chvíle norského národa
v jeho novodobé historii. Organizátoři
festivalový program ukončili o den dříve
s ohledem na státní smutek. Místo posledních dvou plánovaných představení
se v místním kulturním centru uskutečnilo společné setkání všech účinkujících
jako projev hluboké solidarity s obyvateli
hostitelské země.
Ohlížíme-li se zpětně za všemi krásnými dny strávenými v Norsku, tato jedinečná prezentace české kultury by se ovšem
nemohla uskutečnit bez finanční podpory vstřícných lidí a institucí. Domácí organizátoři účinkujícím poskytli zdarma
ubytování a stravování, doprava ale musela být plně hrazena samotnými účastníky. Vzhledem k tomu, že od Tromsø nás
dělí více jak tři a půl tisíce kilometrů, nebyla cesta z hlediska finančních možností
souboru vůbec myslitelná. Proto bychom
chtěli poděkovat všem, kteří se vedle
grantu poskytnutého Ministerstvem kultury ČR finančně podíleli na prezentaci
naší kultury v zahraničí; konkrétně městu
Karolinka, dále panu Michalu Balcarovi
a v neposlední řadě panu MVDr. Stanislavu Mišákovi, hejtmanovi Zlínského kraje,
který nad cestou souboru převzal záštitu.
Velmi vřelé přijetí hry, nezapomenutelné zážitky, vstřícná a přátelská atmosféra panující mezi účastníky festivalu
i v celém městě, ale i desetidenní pobyt
v nádherném prostředí nedotčené severské přírody daleko za polárním kruhem
byly krásnou odměnou všem členům
souboru za jejich několikaletou práci na
náročné inscenaci.
Miroslav Urubek – člen DSJH

Průvod souborů

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Raťkovská grapa 2011
Sbor dobrovolných hasičů Sklárny Karolinka pořádal dne 27. srpna 2011
v Raťkově 42. ročník soutěže hasičských družstev mužů i žen „O putovní pohár
skláren Karolinka“, které se zúčastnilo celkem 24 družstev mužů a žen.
Přestože tato soutěž byla velice atraktivní a po mnohá léta se soutěže zúčastňovalo až přes 100 družstev. Nejvíce se
však v minulosti zúčastnilo 154 družstev.
Současně po ukončení požárních útoků
se provádí soutěž jednotlivců mužů i žen
„O nejrychlejšího hasiče raťkovského
krpálu“, a tím se soutěž stává atraktivnější. Soutěže jednotlivců se zúčastnilo
15 žen a 22 mužů. Je třeba podotknout,
že k zdárnějšímu průběhu soutěže přispěli sponzoři, a to zejména firma Miroslav Gröpl, soukromý dopravce Zdenek
Plánka a vedoucí skláren Karolinka Jiří
Morávek, který dodal velmi hodnotné
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
DRUŽSTVO
muži
1. Podhradní Lhota
2. Karolinka A.
3. Půchov
ženy
1. Milotice nad Bečvou
2. Černotín
3. Karolinka
nad 35 let
1. Valašská Bystřice
2. Velké Karlovice
3. Sklárny Karolinka
jednotlivci - muži
1. Jančík Miroslav
2. Pavelka Marián
3. Polanský Jan
jednotlivci - ženy
1. Janušová Jana
2. Žeravíková Žaneta
3. Tomková Veronika

poháry pro vítěze, a to soupravy skla pro
jednotlivce. U této příležitosti byl předán
i upomínkový pohár Jendovi Gáškovi,
který se probojoval na ll. mistrovství světa požárního sportu v kategorii mladšího
dorostu v Petrohradu. V individuálních
disciplínách - výstup do 4. poschodí okna
věže obsadil 3. místo a v běhu na 100 m
získal 1. místo a stal se tím mistrem světa
v novém světovém rekordu v čase 17,24
sekund. Celkově Česká republika získala
4. místo. Tohoto předání poháru se zúčastnil i místostarosta Města Karolinky
pan Bohumil Rožnovják.
Zapalač František

ČAS
15,47
16,70
17,21
20,81
22,11
22,19
32,33
33,93
42,96
20,90
21,76
21,85
28,85
29,81
30,94

Poslední prázdninová
diskotéka
Všichni netrpělivě čekali na nástup posledních teplých prázdninových dnů
i večerů tohoto roku. Očekávaný večer nastal 3. září 2011, kdy se pořadatelé
Plzeňské pivnice rozhodli ukončit prázdniny diskotékovou peckou.
Začátek večera byl plný těch největších tanečních hitů v podání DJ POLY. Nával
skvělé muziky vedl k tanci místních divoženek. Nezapomenutelnými zážitky pro mnohé byli pohupující se mládenci v rytmu rocku, country či hip hopu nebo techna. Na
některé z tanečníků byla skvělá podívaná. Pohled na tančící těla umocňovaly dárky,
a to fosforeskující náramky, které při vstupu obdržel každý návštěvník diskotéky zdarma. Kolem 23.00 hod byl před restaurací /Budvarka/ malý ohňostroj. Celá akce byla
dobře připravena a obsluhující personál byl velmi ochotný a za to jim velmi děkujeme.
Po reakci a chvále zúčastněných můžeme celkově večer považovat za velice vydařenou
akci, která ukončila letošní prázdniny.
Bc. Veronika Dujková

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK
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Úspěšná sezóna 2011
Ranče na Paluchu
Letošní westernová sezóna byla mimořádně dlouhá a náročná. Již koncem dubna přivezli jezdci své čtyřnohé partnery na závodní kolbiště, aby změřili své síly. Vrcholnými
podniky letošního roku se stalo Mistrovství Evropy - Euro
Paint Show v německém Kreuthu a Mistrovství České republiky, které proběhne až po uzávěrce tohoto čísla Zpravodaje.
Stejně jako předchozí sezóny ani letos nemohli na těchto soutěžích chybět zástupci z Ranče na Paluchu. O prvních závodech
již bylo psáno v předchozím čísle, a proto se vrhneme hned na
další. Tyto se uskutečnily 28. května 2011 v Rožnově pod Rad-

hoštěm a jednalo se o první kolo oblíbeného WoodenTrophy
2011. Zde Jiří Orság se svým valachem Gentle Dun It Kingobsadili čtvrté, třetí a druhé místo. Dalšími závody bylo druhé kolo
WoodenTrophy, které se uskutečnilo dne 25. června 2011. Zde
dvojice opět uspěla a vybojovala jedno druhé a dvě třetí místa.
Následně ve dnech 2. – 3. července 2011se na Ranči Kostelany

udály dvoudenní závody. Za velmi nepříznivého počasí na venkovním kolbišti se zástupci z Karolinky opět neztratili a zabodovali. Nakonec si odvezli pět prvních míst, jedno třetí a jedno
čtvrté místo. Dne 15. července 2011 následovalo třetí kolo WoodenTrophy, kde se dvojice umístila na prvním, druhém a třetím
místě. Hned na druhý den se jelo finále WoodenTrophy, kde se
již tak nedařilo, a bylo z toho čtvrté, páté a šesté místo.
Vrcholem českých chovatelů koní plemene painthorse je
národní show, která se v letošním roce uskutečnila ve dnech
6. – 7. srpna 2011 na ranči v Kozlovicích. Náš ranč zde měli
reprezentovat celkem čtyři koně, ale pro zranění musel jeden
z koní zůstat doma. Na show nás zastupovali valach Gentle Dun
It King (Jerry), hřebec Gamblers Mr. Zip a klisna
Samemore Good Toys. Tohoto klání se zúčastnily i naše mladé a nadějné jezdkyně, kterým jsme
umožnili si poprvé vychutnat závodní atmosféru.
Dominika Vítková si s Jerrym vyzkoušela disciplínu western horsemanship a western pleasure, kdy
v obou disciplínách předvedla velmi pěkné jízdy
a nakonec z toho byla dvě třetí místa. Míša Talašová se s Jerrym představila v showmanshipathalter a přesvědčivě vyhrála. Naty Šuláková s klisnou
Toys obsadila ve stejné disciplíně jako Míša třetí
místo a s Jerrym překvapivě vyhrála disciplínu trail,
kdy porazila i několikanásobnou mistryni ČR. Jiří
Orság s klisnou Toys jednou vyhrál a s hřebcem
Zipem vybojoval prestižní ocenění Reserve Champion Stallion bez rozdílu věku a vyhrál prestižní
soutěž Longe Line.
Dne 20. srpna 2011 se na Q ranči u Jihlavy udály další závody,
kterých se zúčastnili dva koňští zástupci z ranče. SamemoreGoodToys proměnila oba své starty ve vítězství, a tím se kvalifikovala na mistrovství republiky, z čehož máme velkou radost.
Gentle Dun It King vybojoval třetí a čtvrté místo.
Jiří Orság

Mistrovství Evropy PaintHorse 2011
Absolutním vrcholem chovatelů painthorse v Evropě je
Euro PaintHorse Show, která se ve dnech 5. – 10. 9. 2011
stejně jako každý rok uskutečnila v německém Kreuthu.
Jako správní chovatelé zde nemohli chybět ani zástupci z Karolinky, se svým hřebcem GamblersMr Zip. V obrovské konkurenci koní z celé Evropy, kterých zde bylo na tři stovky, se neztratili a vybojovali osmé místo v Trail na ohlávce, sedmé místo
v ColorClass, čtvrté místo v Halter a bronzovou medaili a titul
druhý vicemistr Evropy v disciplíně Longe Line. I když se nepodařilo obhájit druhé místo z loňského roku, byli majitelé s výkonem svého svěřence Zipa maximálně spokojeni, protože se stejně jako v loňském roce stal nejlepším hřebcem v Evropě v této
disciplíně. Jak dopadlo mistrovství České republiky a celkový
šampionát za rok 2011 se dozvíte v dalším vydání Zpravodaje.
Více informaci a videa najdete na www.rancnapaluchu.cz
Jiří Orság
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MLADŠÍ PŘÍPRAVKA FOTBALISTŮ
Téměř celé léto jsme trénovali. Uspořádali jsme dva turnaje. První turnaj se
konal 24. června 2011 (pro ročníky 2002 a mladší), a to „O pohár města Karolinky“.
Zde jsme mezi osmi kluby skončili
na 4. místě. Konkurence u těchto ročníků byla velmi tvrdá, a proto považujeme
i pověstnou bramborovou medaili za
úspěch a zároveň za důstojné rozloučení

našich nejstarších borců s kategorií mladší přípravky. Tímto bych chtěl poděkovat
nejen hráčům, ale také jejich rodičům za
jejich obětavou práci, a to nejen na hřišti,
ale i při organizaci turnajů. Druhá polo-

vina léta již patřila přípravě na novou sezónu. Dne 14. srpna 2011 jsme uspořádali druhý turnaj, a to opět „O pohár města
Karolinky“, (tentokrát pro ročníky 2004
a mladší). Tento ročník patří mezi naše
nejsilnější, a proto
jsme vytvořili dva
týmy, a tím dostali
možnost hrát i menší
kluci a naše děvčata.
Tohoto turnaje se zúčastnilo 6 týmů - Arsena Rožnov, Vsetín,
Hošťálková, Zubří,
Karolinka A, Karolinka B a již od začátku bylo jasné, že náš
tým A bude patřit
k favoritům celého
turnaje. Lehce jsme
procházeli přes všechny soupeře, pouze
Arsenalu se nás podařilo v obou kolech
překonat 2:1 a 1:0, a tak jsme skončili na
druhém místě. Mužstvo B skončilo na
6. místě, ale je potřeba vyzdvihnout je-

jich obětavost a radost ze hry. Také se jim
podařilo vyhrát jeden zápas proti Zubří,
radost byla tak veliká, že na ostatní prohrané zápasy děti zapomněly.
Velké poděkování patří také sponzorům obou turnajů, a to: sklenářství Horák,
sklárny Karolinka, textil Matyščáková,
drogerie Holišová a především městu Karolinka, které nám nejen pomohlo s turnaji, ale také nám zakoupilo nové dresy,
ve kterých budeme nastupovat tuto sezónu, kterou jsme začali dvěma vítězstvími
v soutěžních zápasech.
Během zimní sezóny se budeme snažit
uspořádat další halové turnaje na Hovězí a sami se budeme účastnit jiných. Ještě
bych chtěl vzpomenout červnové dopoledne na hřišti v Karolince s názvem
„Fotbal je hra“, které jsme uspořádali pro
karolinskou a karlovickou školku společně s trenérem J. Gajdošem. Děti měly
obrovskou radost a my doufáme, že tato
akce nebyla poslední. Samozřejmě zveme všechny, a to nejen děti z Karolinky
ve věku od 4–9 let na naše tréninky, které
probíhají v zimním období 2x týdně na
hřišti v Karolince.
Trenér mladší přípravky Petr Štuler
tel.: 737 066 767

Výsledky závodu
,,Zavolej mi do klubu“
Dne 6. srpna 2011 se konal 13. ročník závodu ,,Zavolej mi do klubu“. Akce se
zúčastnilo 86 závodníků, z toho 5 žen. Závodníci byli různých věkových kategorií
od 10 až po 71 let.
Nejrychlejší čas měl Jochec Marek, kte- hodně návštěvníků, kteří takovou muziku
rý celou trať i s vypitím 1/3 piva na Soláni rádi poslouchají, a v tanečním rytmu se
a po zdolání brodu (kde mimochodem kolébají.
Z. Václavík
fotograf závodu utopil svůj foťák, prostě
recese jak má být) a zdolání další 1/3 piva
Děkujeme všem sponzorům.
ženy...
v cíli závodu, který byl u penzionu Sklář
v Karolince, ujel za 46 minut a 18 vteřin.
Zato pátý nejrychlejší čas měl Heryán
Lukáš, který si dle pravidel závodu odvezl
bečku piva. Ale ani ostatní závodníci nepřišli zkrátka.
Pokud nevyhráli v závodě, který díky
sponzorům byl obzvlášť hodnotný na
ceny, nakonec měli šanci v tombole. A nikdo neodjížděl bez ceny, ale s pocitem:
„Ten závod stál za to…“
Večerní country zábava se skupinou
Grassband, která hrála do ranních hodin za penzionem Sklář, určitě uspokojila
Vítězové letošního ročníku
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Když jsi to vyhrál, tak to i uzvedneš....
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Jirka Orság si dovezl
opět nejcennější kov
Dne 17. září 2011 se Jirka Orság zúčastnil mistrovství Evropy do 23 let v Rumunsku. Jirka odjížděl s předsevzetím obhájit alespoň loňské druhé místo, jelikož porazit ruské či arménské závodníky je skoro nemožné.
Každý rok se objeví v neskutečné formě. Jirka šel na plac ve tři hodiny našeho času a začínalo se, jako vždy, trhem
kdy si Jirka dal základ 170 kg a zabral
moc a přetrhl, což znamenalo, že pokus
byl neplatný. Druhým pokusem si nechal
naložit 176 kg, což zvládl a zaznamenal
platný pokus, jelikož třetí pokus 185 kg se
mu opět nepovedl. Jirka zůstal na pátém
místě. V trhu se nedařilo ani takovým
adeptům na vítězství, jako je Jirkův veliký
rival Pisarev, který udělal také jediný platný pokus, a to 180 kg. Jirka ovšem věděl,
že nadhoz je jeho silná disciplína a veš-
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keré síly soustředil na nadhoz. Ti, co byli
v trhu na prvním až třetím místě, měli
nadhoz slabší, a tak věděl, že o cenné kovy
se bude bojovat v této disciplíně, a povedlo se. Jirka si dal základ na jistotu 217 kg,
čímž si zajistil po krásném provedení již
třetí místo a měl ještě k dobru dva další
pokusy, a to Jirka již vyčkával, co provedou soupeři Pisarev z Ruska a Hakobyan
z Arménie. A vyplatilo se. Po druhém pokusu Pisareva 220 kg si Jirka dal 224 kg
a opět se posunul na druhé místo, jelikož
pokus byl úspěšný. Hakobyan z Arménie
skončil z 217 kg na třetím místě a Jirka již

věděl, že o zlato se bude bít s Pisarevem
a počkal si na jeho třetí pokus, a to bylo
225 kg. Pisarev měl ve dvojboji 405 kg,
a tak si Jirka nechal naložit na činku k poslednímu pokusu 229 kg a věděl, že když
to dá nad hlavu, bude mít zlato v nadhozu
i ve dvojboji, jelikož ruský závodník Pisarev byl o 21 kg těžší a Jirkovi stačilo vyrovnat jeho dvojboj a bude zlato i ve dvojboji. Po krásném pokusu se stal Jirkův sen
skutečností a Jirka si veze zlatou medaili
jak v nadhozu, tak v dvojboji domů. Byl
to neskutečný boj, ale stálo to za to. Jirku teď čeká v listopadu mistrovství světa
mužů, kde by se chtěl pokusit o nominaci
na olympiádu.
Alena Orságová
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Finanční okénko

Pojištění nemovitostí
Jedním z nejdůležitějších pojištění je
právě pojištění nemovitosti. Velká část
obyvatel České republiky jej podceňuje
a zbytečně riskuje svůj majetek nevhodnou nebo žádnou pojistnou smlouvou.
Pojištění chrání náš majetek proti negativním vlivům živelných pohrom, vandalismu či krádeži. V podstatě nechrání
náš majetek, ale nás samotné před nenadálou investicí do nové střechy nebo stavby nového domu. Pojištění nemovitosti je
cenově dostupné a mnoho pojišťoven nabízí zajímavé podmínky. Cenu ovlivňuje
několik aspektů jako je lokalita, povodňová zóna, výše rozsahu pojistného krytí.
Nastavení výše krytí je velmi důležité.
V případě nízké pojistné částky (podpojištění) při pojistné události neobdržíte
náhradu do výše pojistné částky, ale pouze
poměrnou část k hodnotě nemovitosti či
domácnosti. Příklad: Pojistíte domácnost
v hodnotě 1 mil. na částku 100 000 Kč a při
pojistné události utrpíte škodu 100 000 Kč
úhradou dostanete 10 000 Kč (může se lišit u různých pojišťoven). V případě vyšší
pojistné částky, než je skutečná hodnota

nemovitosti, dostanete náhradou pouze
částku skutečné hodnoty. Pokud máte
pojištění u více pojišťoven, dostanete náhradu jen jednou. Důležité je také, jestli
máte sjednané pojištění na novou nebo
časovou cenu. Co to znamená? Pokud
Vám zničí živelná pohroma celý dům,
tak při pojištění na novou cenu dostanete
částku (sjednanou v pojistné smlouvě),
za kterou si postavíte nový dům. Naopak
u časové hodnoty dostanete částku, která
je vyčíslením hodnoty domu v době před
zničením. To znamená, že u 20 let starého domu si za náhradu škody nový dům
nepostavíte.

Doporučení:
Svou pojistnou smlouvu aktualizujte nejlépe jednou za 3 roky. Při výběru
pojišťovny si nechte poradit nezávislým
odborníkem, každá pojišťovna má trošku
jiné pojistné podmínky a každá má jiné
výluky z pojištění. Klient bydlící v horách
potřebuje jiné pojištění než klient bydlící
u vody. Také cena pojistného je u pojišťoven různá. Nechte si vypracovat několik návrhů. Ne vždy nejlevnější pojistka
je ta nejlepší. Pokud se rozhodnete svou
starou pojistku vypovědět, pamatujte, že
tak můžete učinit dle zákona nejpozději
6 týdnů před výročím smlouvy.
Eva Solanská
Finanční poradce
Akropol s.r.o
Hlavní 823
75654 Zubří
Tel.: 777481075
email: eva.solanka@akropol.cz
www.financejednoduse.cz

SENIORSTAR 2012
VSETÍN
Chcete se stát pěveckou hvězdou
a máte 60 let a více?
Přihlaste se na SENIORSTAR 2012
s lidovou písní.
Přihlásit se můžete
v Informačním centru v Karolince.
V případě velkého zájmu
proběhne předkolo soutěže
v Karolince,
aby byl vyslán do Vsetína
ten nejlepší.
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Kalendář akcí
Karolinka
22. 10. 2011 Divadelní představení DOHAZOVAČ
– Valašské národní divadlo
Více informací www.vanadi.net.;
tel.: 604 729 914
28. 10. 2011 Aerobicmania show Karolinka 2011
– Valašské národní divadlo
Více informací www.karolinka.cz;
tel.: 739 322 851
11. 11. 2011 Martinská procházka se světýlky
– Radniční náměstí Karolinka
14. 11. 2011 Divadelní hra O LÁSCE
– Valašské národní divadlo
Více informací www.vanadi.net.;
tel.: 604 729 914
25. 11. 2011 Vernisáž výtvarného oboru v Karolince
– sál ZUŠ Karolinka
30. 11. 2011 Zábavné dopoledne pro ZŠ Turkmenská
Vsetín – sál ZUŠ Karolinka
2. 12. 2011 Rozsvícení vánočního stromu
s Mikulášskou nadílkou
4. 12. 2011 Divadelní představení ZLOČIN
V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU
Valašské národní divadlo;
Více informací www.karolinka.cz;
tel.: 739 322 851
11. 12. 2011 Vánoční koncert ZUŠ Karolinka
– sál ZUŠ Karolinka
16. 12. 2011 Vánoční jarmark + Živý Betlém,
Informační centrum Karolinka
19. 12. 2011 Vánoční vystoupení žáků ZUŠ Karolinka
pro DPS a Domov důchodců
Více informací k akcím Informační centrum Karolinka
nebo na www.karolinka.cz; tel.: 739 322 851

Velké Karlovice
1. 10. 2011 Abstraktní skleněné obrazy
27. 11. 2011 Výstava Galerie Mariette
27. 11. 2011 Kateřinský jarmark
28. 12. 2011 Vánoční koncert v Karlovském kostele
Více informací k akcím Informační centrum V. Karlovice
www.velkekarlovice.cz; tel.: 571 444 039

Rožnov pod Radhoštěm
25. 10. 2011 Úroda z polí, luk a sadů aneb
Valašský hortikomplex
5. 12. 2011 Mikulášský podvečer
6. 12. 2011 Vánoce na dědině
10. 12. 2011 Vánoční jarmark
15. 12. 2011 Vánoční setkání v Janíkově stodole
17. 12. 2011 Živý Betlém
Více informací k těmto akcím Valašské muzeum v přírodě,
www.vmp.cz, tel.: 571 757 148

Vsetín
4. – 17. 10. 2011 Dny zdraví
více info.: www.spkp.cz, tel.: 571 491 327
8. 10. 2011 Cross Country
www.oldskauti.cz, tel.: 737 429 211
14. 10. 2011 Pochod broučků, zakončený ohňostrojem
Více info. Paní Makyčová, tel.: 739 332 964
14. – 15. 10. 2011 Jazzový festival Josefa Audese;
DK Vsetín + Město Vsetín, tel.: 571 417 993
5. 11. 2011 Beseda u cimbálu
(kulturní zařízení Sychrov);
www.vsacan.cz, tel.: 603 879 290
29. 11. 2011 Valašské vánoce (IC)
MVK tel.: 571 419 804
6. 12. 2011 Mikuláš s Annou
www.anna.cz, paní Šobáňová,
tel.: 602 509 229
17. 12. 2011 Vsetínská zabijačka
www.simon-band.com, tel.: 608 749 928
22. 12. 2011 Živý Betlém, tel.: 571 417 993
23. 12. 2011 Zpívání vánočních koled
www.vsacan.cz, tel.: 603 879 290
26. 12. 2011 Vánoční koncert
(kostel Dolního sboru ČCE)
MPS Lumír, pan Fiľo tel.: 732 379 270
Více informací k akcím na www.vsetin.mic.cz,
tel.: 571 441 441

*Karolinka – naše město na Valašsku* Vydává Městský úřad Karolinka* Registrační značka MK ČR E 13251*
*Povoleno Ministerstvem kultury ČR dne 10. 12. 2001* Vychází čtvrtletně*
*Řídí redakční rada: Alžběta Gášková a Kristýna Minarčíková, tel: +420 739 322 851*
*Písemné příspěvky zasílejte na Informační centrum Karolinka, e-mail: ic@mukarolinka.cz* Sazba a tisk: TG tisk s. r. o., Lanškroun*
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