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umístěny na silnicích a monitorovaly poznávací značky projíždějících aut pod danou kamerou. Pokud projekt vyjde, budete
realizace v dalším čtvrtletníku. O všem bu- o něm podrobně informováni. Samozřejmě
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám popřála pěkné a dete informováni prostřednictvím webu již nyní můžete získat informace u nás.
pohodové jaro plné sluníčka a radosti. Na nebo písemnou formou a rozhlasem.
starostka
sluníčko čekáme již dlouhou dobu a bylo
starostka
ho letošní zimu velmi málo. To se odraziProjekt „Zajištění náhradních
lo hlavně na psychice nás všech. Ale pevně Projekt na Víceúčelové kultur- zdrojů pitné vody v příhraničí“
věřím, že si sluníčka letos užijeme dostateč- ní centrum v Karolince
Jedná se o projekt podávaný ve spoluně a že se nám brzy ukáže. Čeká nás jaro
práci
s městem Bytča rovněž z příhraničJe podán projekt na VKC v Karolince
a s tím probouzející se příroda, úklid svého (v prostorách bývalé mateřské školky) ní spolupráce. Z tohoto projektu by měly
okolí, a jak se říká, i úklid v sobě samém. společně se slovenským partnerem, a to být získány plastové pojízdné cisterny jako
Tak Vám přeji, aby ten úklid byl generální městem Bytča. Čekáme na vyhodnocení, náhradní zdroj pitné vody včetně ostata přinesl hlavně vyrovnanost, klid a čisto- zda projekt bude zařazen a schválen. Měly ních navazujících prostředků pro zajištění
tu v každém z nás. Pokud všichni začneme by zde vzniknout jednak prostory pro pitného zdroje pro Karolinku a příhraničí
u sebe, a to nejen v úklidu, bude to vypa- klubovny zájmových organizací a prostor v návaznosti na čistírnu odpadních vod
dat úplně jinak, bude se nám lépe dýchat pro společné setkávání.
v Karolince.
a možná těch úsměvů na tváři mezi námi
starostka
starostka
přibude. To bych nám všem ze srdce přála.
starostka

Otevření záchranné služby
Slavnostně byla 19. 3. otevřena nově
zbudovaná záchranná služba v Karolince
za přítomnosti pana hejtmana. Termín
a dopolední čas byl zvolen podle programu pana hejtmana. Aby měla i široká
veřejnost možnost zhlédnout toto dílo,
domluvili jsme se složkami IZS /integrovaného záchranného systému/, že by se
asi v měsíci červnu udělala prezentace
pod názvem „Den s IZS“ v Karolince, kde
byste si prostory nové ZZS mohli prohlédnout, včetně techniky policie, hasičského
záchranného sboru – prohlídka hasičské
zbrojnice včetně techniky v Karolince, kde
bude nová technika obhájena z projektů,
které jsou nyní ještě realizovány. Na připravované akci by měly být prezentovány
a podrobně budou popsány po ukončení
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Projekt na zateplení budovy
MěÚ a výměny oken
Je podán projekt na výše uvedené zateplení budovy a výměnu oken. Na zpracování projektu, zajištění projektové dokumentace, rozpočtu a energetického auditu
bylo pouze 10 dní. Stihli jsme to, podali
a nyní čekáme na zprávu, zda projekt vyjde. Podmínkou je, že tato akce musí být
realizována do konce letošního roku.
starostka

Projekt na „Kamerový systém
pro město Karolinka a příhraniční oblast“
Spolu s Papradnem jako partnerem jsme
podali projekt na kamerový systém pro
Karolinku, který by měl zvýšit bezpečnost
v Karolince jako městě v příhraniční oblasti. Jedná se o čtyři kamery, které by byly

Zastupitelstvo města Karolinky
Vážení spoluobčané, byla bych moc
ráda, abyste si byli jisti, že veškeré projekty a akce připravované vedením města
jsou probírány a schvalovány Zastupitelstvem města Karolinky, na které jste srdečně zváni. Vím, že to dnes není jednoduché, když se musí jezdit za prací mimo
Karolinku, ale posunuli jsme čas tohoto
jednání na 17:30 hodin. Byla bych potěšena, kdybyste přišli a své věcné připomínky sdělili. Je spousta věcí, které bychom
rádi realizovali a slyšeli na ně Váš názor.
Držíme se strategie – řešme konkrétní
věci a konkrétně, kdo co řekl, ne jedna
paní povídala. Tudy cesta nevede.
Proto jste srdečně zváni. Každé jednání
zastupitelstva je veřejné.
starostka
pokračování na str. 2
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STŘÍPKY...
pokračování ze str. 1

Milí spoluobčané,
v souvislosti s novým základním registrem obyvatel, o kterém jsme již informovali v minulosti, si dovolujeme upozornit
na to, že nelze v letošním roce provádět
vítání občánků, a ani návštěvy jubilantů,
jak bylo zvykem v minulosti.
Aby tyto vzájemně příjemné akce nevymizely, nabízíme Vám možnost sdělit
prostřednictvím formuláře, zda máte zájem zúčastnit se vítání občánků, anebo
abychom Vás navštívili při Vašem životním jubileu 80, 85, 90 let a následně každý
rok. Formulář je zveřejněn na webových
stránkách a je možnost si jej vyzvednout
v Informačním centru Karolinka, případně v kanceláři matrikářky MěÚ Karolinka.
Bc. Jaroslava Vojkůvková, matrikářka

ROK 2012 V ČÍSLECH
Evidence obyvatel:
Počet obyvatel k 1. 1. 2013
2629
Počet narozených dětí (bez cizinců)
26 (přibližně)
Počet úmrtí
15
Matrika:
Počet uzavřených manželství:
v obřadní síni
církevních
mimo obřadní síň
z toho s cizincem

61
5
2
56
4

Změny jmen a příjmení:
Uznání otcovství
Vidimace a legalizace:

3
6
799

Bc. Jaroslava Vojkůvková, matrikářka

Městský úřad Karolinka
děkuje
Penny Marketu
za možnost
bezplatného parkování
při akcích
pořádaných městem.
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OTEVŘENÍ STANOVIŠTĚ

výjezdové záchranné služby Zlínského kraje
Dne 19. 3. 2013 bylo za přítomnosti hejtmana Stanislava Mišáka a dalších významných
osobností kraje otevřeno stanoviště výjezdové
záchranné služby, které bylo doposud v Novém
Hrozenkově.
Tomuto slavnostnímu aktu však předcházelo mnoho jednání mezi vedením města a zástupci záchranné služby. Výrazný posun pak
do této záležitosti vnesl nový ředitel záchranné
služby JUDr. Josef Valenta. Záměr pak schválilo
zastupitelstvo Zlínského kraje
Karolinka se tak stala střediskem integrovaného záchranného systému, kde mimo záchrannou službu působí i oddělení Policie ČR
a výjezdová jednotka požární ochrany. Získáním dotace na náhradní zdroj elektrického
proudu, který by v případě delšího výpadku zásoboval el. energií celou budovu úřadu včetně
záchranky, policie, pošty, spořitelny a ostatních
prostor, bylo vytvořeno zázemí pro občany
a zajištěno fungování těchto institucí v případě
jakékoliv živelné pohromy.
Nově vzniklá budova, kde sídlí záchranná
služba, byla vybudována s celkovými náklady
7.862.000,- Kč včetně DPH a je majetkem města
Karolinky. V budově kromě prostor záchranky
vznikly rovněž nové prostory městského úřadu.
Jedná se o zasedací místnost zhruba pro patnáct lidí, kancelář tajemníka a prostory archivu,
který je důležitý a byl předmětem výtek kontrol
vůči stávajícím prostorám. V přízemí budovy je
rovněž jedna garáž, která bude sloužit obvodnímu oddělení policie.
Zlínský kraj poskytl městu dotaci na stavbu
ve výši 4 miliony Kč. Nutno zdůraznit, že veš-

keré náklady spojené s provozem záchranné
služby jdou na vrub kraje. Město se ani v nejmenším na provozu ani jiných nákladech
nepodílí.
Nesmím rovněž zapomenout na dodavatele
stavby, kterým byla firma TM Stav, spol. s r.o.
a která celou stavbu realizovala za cca tři měsíce.
Pevně věřím tomu, že otevření výjezdové
záchranné služby v Karolince a tím i propojení jednotlivých složek IZS je dalším krokem
vedení města k občanům Karolinky, k jejich
potřebám bezpečí a jakékoliv pomoci v případě živelné pohromy nebo individuální potřeby.
Poděkování patří všem, kteří se na této myšlence a realizaci podíleli.
Závěrem bych chtěl všem občanům Karolinky popřát krásné prožití jarních měsíců a mnoho zdaru v každodenním životě.
místostarosta města Bohumil Rožnovják

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

VÍ T Á NÍ OBČ Á N KŮ

se těší v našem městě už dlouholeté tradici
Rodiče dětí jsou včas informováni pozvánkou, kde je zároveň uvedena hodina
přijetí v obřadní síni MěÚ Karolinka.
Rodiče přicházejí do obřadní síně
s dětmi, aby tato nově narozená dítka byla
slavnostně zapsána do pamětní knihy
města, přivítána do života.
Součástí celé akce je kulturní program,
který zajišťuje ZUŠ Karolinka. Pro vítaná děťátka je zde připraven malý dárek
– osuška nebo polštářek a pamětní knížka dítěte, pro rodiče chystáme kytičku
a blahopřání od paní starostky města. Ne-

zapomínáme ani na slavnostní přípitek
s rodiči na zdraví a štěstí jejich ratolestí.
Děti slavnostně vítá do života starostka Marie Chovanečková, matrikářka Jaroslava Vojkůvková, místostarostka
Mgr. Bohumila Václavíková a místostarosta Bohumil Rožnovják.
Do svazku občanů města Karolinka jsme v loňském roce přivítali 26 dětí,
v roce 2013 již 6 dětí.
Všem přejeme touto cestou ještě jednou hodně štěstí, zdraví a lásky.
Mgr. Bohumila Václavíková

Koncert Zbyňka Ternera nejen pro maminky

Město Karolinka Vás srdečně zve na koncert Zbyňka Ternera,
který se uskuteční u příležitosti Dne matek 9. 5. 2013 od 19:00 hod.
ve Valašském národním divadle v Karolince.
Těšit se můžete na skladby z repertoáru F. Sinatry, L. Armstronga, T. Bennetta, D. Ellingtona a na divácky oblíbené jazzové
úpravy kapel a interpretů jakými jsou Beatles, Norah Jones a další.
Vstupné je zdarma, vstupenky si můžete vyzvednout v IC Karolinka, tel.: 739 322 851.
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

ROUTE 66

Městská knihovna v rámci kulturních akcí pro veřejnost pořádá již šestnáct
let cestopisné přednášky. Za ta léta jsme prostřednictvím vyprávění a promítání
fotografií procestovali již pěknou řádku zajímavých zemí celého světa.
Naposledy jsme 5. února 2013 navštívili nejslavnější silnici světa, a to Route
66. Besedu moderoval Zdeněk Jurásek,
prezident České asociace Route 66, držitel ceny Award od Recognition za rok
2012, kterou uděluje celoamerická National Historic Route 66 Federation. Zdeněk
Jurásek se Route 66 věnuje od roku 1998,
kdy celou trasu této legendární americké
silnice projel na kole. V roce 2007 založil
Českou asociaci Route 66, která sdružuje
české a slovenské fanoušky Route 66. Cílem jejich asociace je propagovat slavnou
americkou legendu mezi širokou veřejností v České republice a na Slovensku.
Asociace rovněž pořádá přednášky, výstavy, vydává publikace a organizuje společné výlety po Route – pro zájemce uvádím odkaz na web stránky – www.r66.cz
nebo www.facebook.com/czech.route66
Dovolte mi, seznámit vás s historií této
nejznámější silnice.
ROUTE 66 je považována za nejslavnější silnici světa. Přestože vznikla teprve
v roce 1926, stala se součástí americké historie a objektem národní hrdosti. Termín
Route 66 je obecně známý po celém světě.
O Route 66 se zpívají písně, píšou knihy
a točí filmy. Logo s šestašedesátkou se
stalo atraktivní značkou oblečení, obuvi, kosmetiky, cigaret, stejný název má
i světoznámý software. Naše konkrétní
představy o významu tohoto slova se však
různí. Co to tedy Route 66 vlastně je?
ROUTE 66 byla první celoročně sjízdnou
silnicí, spojující východ Spojených států se západem. Její počátek je úzce spjat
s bouřlivým rozvojem automobilismu
a Route 66 se záhy stala symbolem mo-

4

derní doby. Byla základní spojnicí pohybu zboží, zemědělských produktů i lidí
napříč Amerikou.
Na Route 66 se odehrála celá řada skutečně historických událostí. Tudy ve třicátých letech putovaly do Kalifornie nekonečné karavany zchudlých oklahomských
farmářů, postižených katastrofálním suchem, po této trase se v době II. světové
války přesunovaly vojenské oddíly s plnou výzbrojí do tichomořských přístavů.
Poválečné generace zase našly na Route
66 způsob, jak ideálně poznávat Ameriku, a to nejlépe v autech bez střechy.
I pro beatnické hnutí šedesátých let byla
šestašedesátka tím pravým „on the road“.
Protože však Route 66 byla projektována
v době počátků masové silniční dopravy,
je jasné, že brzy nemohla stačit šílenému
tempu, kterým se americký automobilový
průmysl rozvíjel. Již v padesátých letech
se začíná budovat síť moderních mnohaproudých dálnic zvaných „interstates“,
které postupně starou silnici nahradily.
V roce 1985 byla Route 66 definitivně vyřazena z amerického dálničního systému.
Od začátku devadesátých let Route 66
opět ožívá jako národní historická trasa
a stává se předmětem zájmu milovníků
romantiky z celého světa. V jednotlivých
státech USA vznikly místní asociace Route 66 a další organizace, které se o ochranu a propagaci této americké legendy usilovně starají. Podobná zájmová sdružení
existují i v dalších zemích celého světa.
Příznivce Route 66 v České republice
sdružuje Česká asociace Route 66.
Fakta o Route 66 – měří 2 448 mil
(3 940 km), prochází 8 státy USA (Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Nové
Mexiko, Arizona, Kalifornie), nejdelší
část Route 66 prochází Novým Mexikem
(487 mil), nejkratší je v Kansasu (13 mil),
začíná v Chicagu a končí na břehu Tichého oceánu v Santa Monice. Při cestě
po Route 66 překonáte 3 časová pásma,
přirozený směr Route 66 je od východu
na západ, i když cestovat se dá i opačným směrem, v současnosti je v pro-

vozu 85 % původní trasy, značná část
trasy Route 66 v Novém Mexiku vede
územím indiánského kmene Navajo,
Route 66 se často označuje také jako
Matka cest (Mother Road) nebo Hlavní
ulice Ameriky (Main Street of America),
nejslavnějším románem o Route 66
jsou Steinbeckovy Hrozny hněvu,
píseň Bobbyho Troupa Route 66 je jednou z nejhranějších skladeb na světě a má
více než 500 verzí, na Route 66 se odehrává například slavný kreslený film Auta
(The Cars).
Součástí besedy bylo i promítnutí filmu,
který se díky silné pozici a úzkým kontaktům České asociace Route 66 podařilo natočit přímo na Hlavní ulici Ameriky.
Domnívám se, že beseda měla mezi
návštěvníky úspěch a budu se těšit na další, které připravuji na podzim.
Ráda bych opět pozvala pana Marka
Císaře, cestovatele z Valašských Klobouků, s nímž jsme již navštívili několik zemí
světa, naposledy to bylo Mexiko 23. října
2012. O pár dní později se Marek Císař
vydal na velmi neobyčejnou cestu kolem
světa. Celou dobu mohla široká veřejnost
sledovat na http://www.marekcisar.cz/
cestovni-denik-66-cs jeho zápisky z této
náročné cesty. Bylo nám přislíbeno, že
pokud se v pořádku a hlavně ve zdraví
vrátí, což se taky 10. března 2013 stalo,
blahopřejeme, podělí se o podrobnější
zážitky včetně fotografií a videa ve formě
cestovatelských přednášek.
Všem, kteří mají rádi cestování
a účastní se našich přednášek, bych chtěla
za jejich přízeň poděkovat a budu se těšit
na podzim, kdy budeme v promítání pokračovat.
Daniela Bártková, Městská knihovna Karolinka

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Začátek výuky

OTEVÍRÁME NOVÉ DVOULETÉ
STUDIUM U3V V KAROLINCE
Vážení spoluobčané, chcete se vzdělávat? Přihlaste se na Univerzitu třetího věku v zastoupení VŠB-TU Ostrava.
Bude se jednat o čtyřsemestrální kurz,
výuka bude probíhat jednou za čtrnáct
dní, výukový blok potrvá 2 x 90 minut.
V akademickém roce 2013/2014 zahájíme zimní semestr v říjnu a ukončíme
v prosinci, letní semestr začne v únoru
a bude uzavřen v květnu. Přednášky
a semináře probíhají ve velké zasedací
místnosti MěÚ Karolinka a v prostorách
ZŠ a MŠ Karolinka. Přednášky proběhnou vždy v pátek. První přednáška od
11:00 do 12:30 hod. (30 minut přestávka),
druhá přednáška od 13:00–14:30 hod.
V akademickém roce 2013–2014
hodláme otevřít jednu studijní skupinu
U3V v počtu 30 účastníků. Máte-li zájem, přihlaste se.

Zahájení U3V

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Návrh přednášených témat: astronomie, nauka o Zemi, přírodní katastrofy,
CHKÚ, fauna ČR, technické památky,
exkurze do geologického pavilonu Ostrava. Ovládání PC (Windows Office –
Word – základy, Windows Office – Excel
– základy, Internet I., e-mail, Skype, ICQ,
Internet II.). Počítačová grafika (kreslení,
skener, digitální foto, úprava fotografií,
fotoalba). Voda a životní prostředí (vodní

ekosystémy, úprava a čištění vod, vodní
hospodářství, vodní stavby, exkurze –
vodní dílo Stanovice).
Účastníci Univerzity 3. věku mají
statut posluchače univerzity, nejsou však
studenty ve smyslu zákona č.111/1998 Sb.
o vysokých školách (§ 60 odst. 3 zákona)
a všech navazujících a doplňujících
zákonů a ustanovení.
Účastnický poplatek pro školní rok
(dva semestry) činí 1 000,- Kč, zbytek
nákladů na studium bude hrazeno z prostředků MěÚ Karolinka, popřípadě ze
sponzorských darů. K přihlášce je potřeba doložit vždy kopii maturitního vysvědčení a v případě VŠ vzdělání i kopii
diplomu.
Kontaktní osoba pro Univerzitu třetího věku a příjem přihlášek:
IC Karolinka
Michal Zbranek, Ing. Irena Šálková,
Mgr. Bohumila Václavíková
Mob.: 739 322 851
e-mail: ic@mukarolinka.cz

Studenti U3V
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SEZÓNA NA CYKLOSTEZCE ZAČÍNÁ
Cyklistika nevyžaduje žádné zvláštní
fyzické dispozice, není to technicky ani
materiálně příliš náročná disciplína. Jediným omezením se může jevit počasí. Cyklistice se lze v našich klimatických podmínkách věnovat především od dubna do
konce října, ideálním obdobím je květen
až září. Ovšem jezdit se dá při vhodném
oblečení i v zimě. Opravdu špatně se jezdí
jen v noci a za deště, v takových chvílích
je jízda i nebezpečná.

Cyklostezka v Karolince

Už jste se letos projeli cyklostezkou
na kole? Většina ještě asi ne, tudíž je na
místě trochu pohovořit o tom, co nám
kolo přináší, kde jsou jeho úskalí, jaká
nám hrozí nebezpečí a závěrem taky
o tom, jaká pravidla platí pro fenomén
doby, kterým jsou cyklostezky.
Česká kotlina se zvlněným reliéfem
a hustou sítí silnic i značených turistických tras s přírodními, kulturními a technickými památkami poskytuje vhodné
podmínky pro cykloturistiku.

stalo ideálním prostředkem k využití volného času. Se zrodem horských kol se cyklistika také přesunula více do krajiny, je
součástí aktivní relaxace městského obyvatelstva.
Jízdní kolo na počátku 21. století vypadá už trochu jinak než v roce 1879, kdy
se poprvé objevilo ve známé podobě s lichoběžníkovým rámem a dvěma stejně
velkými koly. Někdy připomíná terénní
motorku, někdy je to futuristická změť
trubek, ale princip je pořád stejný: kola,
řetěz, šlapky + síla lidských svalů. Kolo
je i při své jednoduchosti dokonalý stroj.
Neznečišťuje ovzduší a nedělá skoro žádný hluk, je levné a snadno opravitelné. Je
to i spravedlivý stroj: energii, kterou do
pedálů vložíte, vám vrátí bezpracná jízda z kopce. Právě pro svou jednoduchost
spojenou s praktičností přežilo kolo dodnes.

V České republice jezdí aktivně na kole
více lidí, než je hráčů všech míčových
her a hokeje dohromady. Tuto agenturní
zprávu doplňme ještě sociologickým průzkumem, podle něhož usedá denně nebo
občas na kolo více než 1,5 milionu obyvatel Česka. Vzhledem k tomu, že ročně se v České republice prodává zhruba
Cyklistika není ve své rekreační podo300 000 kol, lze usuzovat, že kolo je nejen
vyhledávaným dopravním prostředkem, bě soutěž s protihráči, které je nutno poale že rekreační cyklistika je naším nej- razit. Člověk tu měří síly především sám
rozšířenějším i nejoblíbenějším sportem. se sebou, snaží se překonat přírodou dané
vzdálenosti a vrcholy. Nesejde na rychNení divu, že například na Šumavě, losti jízdy ani na ohromující ceně kola,
v Jizerských horách či Beskydech a Javor- podstatný a určující je příjemný prožitek
níkách cyklisté svým počtem převyšují z jízdy. Cyklistický pocit volnosti, splypěší návštěvníky. Kolo svou podstatou nutí s přírodou, krajinou, je jedinečný
vyhovuje dnešní dynamické době, cyklis- a dává člověku sílu a poskytuje mu uspota za den zdolá zhruba třikrát až čtyřikrát kojení. Jezdit na kole také může prakticky
každý. Stačí se to jednou v životě naučit
větší vzdálenost než pěší turista.
a už to umíte navždy. Podobně jako třeba
Z někdejšího nejlevnějšího dopravní- plavání je cyklistika sport, kterému se lidé
ho prostředku se v západním světě kolo věnují od dětských let až po stáří.
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Odpověď na otázku Proč jezdit lze rozdělit na tři části:
1. jízda na kole je zdraví prospěšná
činnost. Fyzicky i psychicky. Cyklistika zpevňuje svalstvo, přispívá k lepšímu
krevnímu oběhu, posiluje dýchací soustavu, zároveň přináší regeneraci duševních
sil, pomáhá člověku přijít na jiné, příjemnější myšlenky.
2. cyklistika umožňuje člověku poznat
nová místa a kraje. Cyklista jedoucí krajinou vnímá vše okolo intenzívněji než kdyby jel v autě. S kolem lze jet po silnici, po
lesní i polní cestě, není potřeba hledat parkoviště a mít dost peněz na benzín. S horským kolem se lze dostat téměř všude.
3. kolo napomáhá udržovat sociální
vztahy, ale poskytuje i samotu. Jízda ve
dvou, s rodinou i s přáteli může být stmelujícím zážitkem, naopak sólo jízda zase
umožňuje být jen sám se sebou a odpočinout si od rušného světa okolo.
Jezděte s rozmyslem
Tyto tři body samozřejmě platí za
předpokladu, že cyklista jezdí bezpečně,
ohleduplně, nepřepíná své síly, volí vhodné trasy bez nadměrného automobilového provozu. Jezdit na kole neznamená jen
slepě šlapat do pedálů, ale jezdit v prvé
řadě s rozmyslem.
Nemá ani smysl zamlčovat, že cyklista je v dopravním provozu ohroženou
bytostí, že pády mohou mít i smrtelné
následky, že jízdou na kole některé části těla nadměrně trpí. Jako téměř každé
lidské konání má i cyklistika své kladné
a záporné stránky a jde o to ty záporné
minimalizovat.
Jak často a kudy na kole jezdit? Profesionálové jezdí po celý rok, denně najedou
i přes sto kilometrů. Také sportovci-amatéři
sedají do sedel několikrát v týdnu, ve všech
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ročních obdobích. Aktivní cykloturista jezdí spíše jen od jara do podzimu. Za spodní
hranici smysluplné rekreační cyklistiky lze
považovat zhruba 1 000 kilometrů najetých ročně. Ti, kteří najedou od 1 000 do
5 000 kilometrů, se už mohou považovat za
aktivní cyklisty. Od 5 000 do 10 000 to jsou
už sportovci, a kdo ujede ročně přes 10 tisíc kilometrů, je buď závodník, anebo se pro
něj kolo stalo nutným životním doplňkem
a cyklistika životním stylem.
Protože ale padesát kilometrů po asfaltce Polabím není padesát kilometrů po
krkonošských cestách, záleží vedle vzdálenosti i na profilu trati a jejím povrchu.
Kopce a vrchy přitom k cyklistice neodmyslitelně patří. Kdo už má pár tisíc kilometrů najeto, ví, že nikoli jízda po rovině,
ale naopak stoupání na vrchol či horizont a
pak jízda dolů – v tom je půvab cyklistiky.
Cyklistika je velmi populární
Já sám osobně jsem vášnivým milovníkem jízdy na horském kole a velmi rád
se po cyklostezce projíždím na in-linech.
Něco o pravidlech za ta léta již znám, nicméně není nikdy na škodu, když si to společně zopakujeme.
Sezóna provozu na naší nádherné části
trasy v Karolince je za dveřmi, tak rychle
opáčko!
CYKLOSTEZKA ÚDOLÍM
VSETÍNSKÉ BEČVY
Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy
je součástí tzv. cyklodálnice C1 „CYKLOSTEZKA BEČVA“, která vede z Horní Bečvy
přes města a obce - Prostřední Bečva, Dolní Bečva, Rožnov pod Radhoštěm, Zubří,
Střítež nad Bečvou, Zašová, Veselá, Hrachovec, Valašské Meziříčí kde se spojí s cyklostezkou údolím Vsetínské Bečvy a bude
dále pokračovat směrem na Hustopeče nad
Bečvou, Hranice, Lipník nad Bečvou, Osek
nad Bečvou, Přerov, Troubky, Tovačov.
Na tuto cyklodálnici navazuje i cyklostezka údolím Vsetínské Bečvy, která vede
z Velkých Karlovic směrem Karolinka,
Nový Hrozenkov, Halenkov, Huslenky,
Hovězí, Vsetín, Jablůnka, Bystřička, Jarcová a Valašské Meziříčí, kde se spojuje
s cyklostezkou údolím Rožnovské Bečvy.
Jak se chovat
Cyklostezka je výhradně určena pro
bezmotorovou dopravu, čímž se rozumí
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užívání cyklisty, osobami na kolečkových
bruslích, pěšími a ostatními provozující
bezmotorové dopravní prostředky – koloběžky, kolečkové běžky apod. Průjezd
motorovými vozidly je zakázán s výjimkou vozidel s povolením příslušných orgánů státní správy, vozidel složek integrovaného záchranného systému a vozidel
údržby s největší povolenou hmotností
2,5 t. Psi musí být vedeni na vodítku.
Každý uživatel cyklostezky je povinen
dodržovat pravidla silničního provozu,
být ohleduplný k ostatním uživatelům
tak, aby nedocházelo k ohrožování sebe
ani ostatních uživatelů a přizpůsobit jízdu
stavu povrchu stezky. Uživatel se pohybuje po cyklostezce na vlastní nebezpečí.
V případě úrazu či nehody zodpovídá za
vzniklé škody na zdraví a majetku ten, kdo
nehodu způsobil. Doporučuje se používání ochranných pomůcek. Nezletilé osoby
do věku 15 let se na cyklostezce pohybují
v doprovodu osob starších 18 let.
Cyklostezka je obousměrná, vždy proto počítejte s možností, že někdo půjde
nebo pojede proti vám. Cyklisté, bruslaři
a chodci jsou povinni jezdit a chodit vpravo ve směru jízdy. Předjíždění je doporučeno z levé strany s ohledem na celkový
provoz na cyklostezce. Zvláštní pozornost
věnujte přejíždění silnic s provozem automobilů, kde musíte vždy dát přednost.
Cyklostezka je v provozu celoročně.
Úklid je zajišťován dle potřeby v měsících
duben – říjen, uvědomte si však, že se zčásti nacházíte v lesním prostředí. Provozovatel neodklízí napadané listí v podzimním
období. V zimním období není prováděn
úklid, cyklostezka může být neprůjezdná.

Cyklostezka Bečva

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PRAVIDLA PROVOZU NA CYKLOSTEZCE

Co se považuje podle zákona za jízdní
kolo: Jízdní kolo je nemotorové vozidlo
poháněné lidskou silou, které může být
doplněné pomocným motorkem.
1. jednosedadlové nebo vícesedadlové
jízdní kolo
2. tříkolka nebo vícekolka jejichž maximální šířka nepřesahuje 1m
3. jízdní kolo doplněné pomocným elektromotorkem s výkonem maximálně do
1 kW a maximální konstrukční rychlostí
do 25 km/h
4. jízdní kolo doplněné pomocným spalovacím motorkem s maximálním objemem válců do 50 cm3 a maximální konK přírodě se chovejte ohleduplně. Ne- strukční rychlostí do 25 km/h
zapomínejte, že les, potok, louka, křoví 5. koloběžka
ani cyklostezka nejsou odpadkové koše.
Uživatel nesmí po sobě zanechávat na cyKdo se může pohybovat po cyklosklostezce a v jejím okolí odpadky mimo tezce:
vyhrazené nádoby, nesmí ničit mobiliář 1. cyklista jedoucí na jízdním kole, více(lavičky, zábradlí, značení, apod.). Je za- sedadlovém jízdním kole nebo koloběžce
kázáno rušit zvěř a ptactvo hlučným cho- 2. cyklista jedoucí na tříkolce, vícekolce
váním, zakládat otevřené ohně a vytvářet 3. cyklista jedoucí na jízdním kole dopljakékoliv překážky pro plynulý provoz.
něným pomocným motorkem
4. chodec
Pro začátek zde uvádím, co o pohybu 5. osoba jedoucí na kolečkových bruslích
chodců a cyklistů na dopravními znač- nebo lyžích
kami vyznačených stezkách pro cyklisty 6. osoba jedoucí na ručním nebo motoroa pro chodce a cyklisty říká platná Vy- vém invalidním vozíku
hláška 30/2001 Sb. Ministerstva dopravy 7. osoba, která tlačí nebo táhne kočárek,
a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se 8. osoba, která tlačí nebo táhne vozík pro
provádějí pravidla provozu na pozem- invalidy
ních komunikacích a úprava a řízení pro- 9. osoba. která tlačí nebo táhne ruční vovozu na pozemních komunikacích.
zík nepřesahující šířku 600 mm
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10. osoba, která vede jízdní kolo
11. osoba, která vede motocykl o objemu
do 50 cm3
12. osoba, která vede psa, pes musí být vždy
na vodítku
13. v zimním období i osoba jedoucí na lyžích
Kdo se nemůže pohybovat po cyklostezce:
1. řidič jedoucí v motorovém vozidle, mimo
stanovených výjimek
2. řidič jedoucí na motocyklu, mimo stanovených výjimek
3. osoba jedoucí na zvířeti
4. průvodce s vedenými nebo hnanými zvířaty
5. osoba, která tlačí nebo táhne ruční vozík
o maximální šířce přesahující 600 mm
6. řidič jedoucí na nemotorovém potahovém vozidle
7. v zimním období osoba jedoucí na sněžném motorovém skútru, mimo stanovených výjimek
Základní povinnosti cyklisty:
1. cyklista mladší 18 let musí mít za jízdy na
hlavě řádně připevněnou ochrannou přilbu
2. cyklista nesmí jet na jízdním kole pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky
3. cyklista nesmí jet na jízdním kole, které
nesplňuje technické podmínky pro provoz
na pozemních komunikacích a nemá povinnou výbavu
4. cyklista je povinen jezdit po cyklostezce
při pravém okraji cyklostezky
5. cyklista nesmí jet na jízdním kole bez
držení řidítek, mimo okamžik kdy ukazuje
rukou změnu směru jízdy např. při odbočování
6. cyklista musí mít při jízdě na jízdním
kole nohy na šlapadlech
7. cyklista se nesmí při jízdě na jízdním kole
držet jiného vozidla
8. cyklista nesmí při jízdě na jízdním kole
vést druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo
jiné zvíře anebo vozit předměty, které by
znesnadňovaly řízení jízdního kola a ohrožovaly jiné účastníky silničního provozu
9. na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou, výjimku tvoří jízdní
kolo které je vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy
10. cyklista nesmí ohrozit chodce jdoucí po
stezce pro chodce a cyklisty
11. cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou
12. za snížené viditelnosti mít při jízdě rozsvíceno světlo bílé barvy svítící dopředu
a světlo červené barvy svítící dozadu (na
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osvětlené komunikaci může být nahrazeno
blikajícím světlem)
Základní povinná výbava jízdního kola:
1. dvě na sobě nezávislé účinné brzdy
(dětské jízdní kolo vybavené volnoběžným
nábojem s protišlapací brzdou nemusí být
vybaveno přední brzdou
2. volné konce trubky řídítek musí být
spolehlivě zaslepeny (např. zátkami nebo
plastovými popř. gumovými rukojeťmi
apod.)
3. zadní odrazka červené barvy nebo
samolepka s odrazovou vrstvou o velikosti
minimálně 1 x 4 cm
4. přední odrazka bílé barvy nebo samolepka s odrazovou vrstvou o velikosti minimálně 1 x 4 cm
5. odrazkami oranžové barvy (tzv. autožluť) na obou stranách šlapátek (pedálů).
Tyto odrazky mohou být nahrazeny světlo
odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti
6. odrazkami oranžové barvy (tzv. autožluť) na předním i zadním kole. Tyto
odrazky mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály (např. samolepka)
umístěnými na ráfku předního, zadního
kola, pláštích pneumatik nebo bočních
částech oděvu cyklisty o velikosti minimálně 1 x 4 cm
7. za snížené viditelnosti předním světlometem svítícím dopředu bílým světlem. Je-li
vozovka dostatečně a souvisle osvětlena,
může být světlomet nahrazen svítilnou bíle
barvy s přerušovaným světlem (tzv. blikače)
8. za snížené viditelnosti zadní svítilnou
červené barvy. Je-li vozovka dostatečně
a souvisle osvětlena, může být svítilna nahrazena svítilnou červené barvy s přerušovaným světlem (tzv. blikače)

Pivo na kole. Je to zločin?
Také si rádi zpříjemníte výlet na kole pivem? Říkáte si, jeden kousek, koho to zabije? Také si občas jedno pivo dám. Sice tím
končím, ale už si zahrávám se zákonem.
Cyklistovi na silnici se netoleruje ani kapka
alkoholu. Víte, co vám hrozí na kole „pod
vlivem“?
A kontroluje vůbec policie cyklisty?
Sankce velmi záleží na okolnostech konkrétního případu. Podle zákona o přestupcích může být tomu, kdo jede na jízdním
kole ve stavu vylučujícím způsobilost, který
si přivodil požitím alkoholického nápoje
nebo užitím jiné návykové látky, uložena
pokuta až 50 000 Kč. Za určitých okolností
může takovému cyklistovi hrozit i postih
za trestný čin. Trestným činem (ohrožování
pod vlivem návykové látky) se vaše „divoká“
jízda stává od hranice jednoho promile alkoholu v krvi. Opatrní by neměli být jen cyklisté. Pokud se budete chtít po několika pivech
chovat zodpovědně a vyměníte kolo za koně,
vola nebo třeba psí spřežení, moc si nepomůžete – ani je nesmíte sedlat či je zapřahat
na pozemních komunikacích posilněni alkoholem nebo jinou návykovou látkou.
Když ovšem zastavím s kolem u nějakého cyklobufetu, můžu vytušit, že cyklisté se
trestů příliš neobávají. Vlastně i já si během
výletu jeden malý zlatavý mok dopřeji a snad
budu mít štěstí, stejně jako včera, a žádnou
policejní hlídku během ujetých osmdesáti kilometrů nepotkám. Jenže policisté prý
opravdu hlídkují a namátkově nechávají
cyklistům dýchnout. To, že jsem je zrovna já
nikdy nepotkal, zřejmě nic neznamená.
Tak ať vám to v nové cyklosezóně
dobře šlape!
Za přispění odborných podkladů sestavil
Jaroslav Valián

P O M O C NÁ R UK A
O BČ A NŮ M
Městský bytový podnik Karolinka,
p. o., nabízí k pohodlnějšímu shromažďování tříděného komunálního odpadu
tašky - viz obrázek. Tašky jsou elegantním
pomocníkem, který v domácnosti nezabere hodně místa a přitom vypadá esteticky. Tašky lze zakoupit v Informačním
centru města Karolinka a cena jednoho
setu (papír-sklo-plast) je 50 Kč.
Jaroslav Valián - MBPK
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AKTIVITY MATEŘSKÉ
ŠKOLY

Lyžařský kurz

Rozloučili jsme se se zimou zhotovením a puštěním „Morény“ po řece Bečvě.
V rámci spolupráce se školou jsme se
také zúčastnili velikonoční výstavy v ZŠ,
kde se děti prezentovaly svými výrobky.
V měsíci dubnu až květnu proběhne
zápis dětí do mateřské školy pro nový
školní rok. Rodiče budou včas informováni o termínu prostřednictvím webových stránek, přímo v MŠ i vyhlášením
v místním rozhlase.
Bambuchová Lenka
vedoucí učitelka
Berušky – zima

V rámci vzdělávání dětí se uskutečnila řada akcí a činností, které zprostředkovávaly dětem prožitky a radost z nového poznání.
V průběhu jednotlivých měsíců nového roku zhlédly a aktivně se zapojily do
řady divadelních představení, která se
uskutečnila převážně v prostorách mateřské školy. V rámci spolupráce se ZUŠ
jsme přijali pozvání na loutkové představení „Tři vlasy děda Vševěda“ a získali
nové poznatky na koncertu ZUŠ pro naše
děti.
Pohádkový měsíc únor jsme zakončili
karnevalem v prostorách mateřské školy,
kde se děti předvedly v nádherných maskách. Nechyběla dobrá nálada, soutěže
a veselí.
Naplánovaný lyžařský kurz začátkem
března ve Ski areálu u Bambuchů ve Velkých Karlovicích se nám velmi vydařil.

Kluzáky

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Přálo nám krásné počasí a všechny děti
se zásluhou skvělých instruktorů naučily
lyžovat. Instruktorům slečně Kamile Vařákové a panu Petru Štulerovi patří velký
dík za přístup a práci s našimi dětmi.
Včeličky – zima

Děti na lyžařském kurzu
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UKAZUJME TEN
S P RÁV NÝ S MĚR !
Když se ozve zvuk vrtačky v průběhu vyučovací hodiny, nebývá to pro kantory,
ale ani pro jejich žáky nic příjemného. Tentokrát však byl očekáván – a navíc trval
jen krátce. V šesté a deváté třídě montéři dodavatelské firmy instalovali v průběhu jednoho březnového středečního dopoledne dvě zbrusu nové tabule. V prvním patře tak už všude staré, často několikrát vyspravované pracovní plochy
zmizely. Protože se k jejich popisování dají použít nejen křídy, ale i speciální fixy,
opět se sníží nepříjemná prašnost, která nám před rokem způsobila tolik obtíží.
Pro tento den se učilo mimo tyto dvě
kmenové třídy. Šesťáci si mohli změnu dokonce pochvalovat: středu strávili v učebně zeměpisu a dějepisu, kde je od ledna
v provozu interaktivní tabule ENO. Jejím
prostřednictvím se v duchu doby otevírá před dětmi barevný svět v celé kráse.
To když třeba právě v zeměpisu učitelův
výklad podpoří pohled do rovníkového
deštného pralesa nebo do písečných dun
horké Sahary. V dějepisu třeba nahlédneme okem webové kamery na náměstí, kde
v dávné minulosti padaly hlavy odbojných
českých pánů…
Druhou takovou tabuli, celkově čtvrtou,
instalovali týž den v učebně přírodopisu.
Kromě toho stojí vedle počítače zařízení
připomínající stolní lampičku. Je to vizualizér. Umožní paní učitelce v okamžiku
předvést vzácný minerál, aniž by se musela
obávat, že ho nešikovní žáci při prohlížení
poškodí.
Špičkovou interaktivní technikou je tak
v karolinské základní škole vybaveno už
pět učeben.

Finanční prostředky na interaktivní tabule získala škola v rámci projektu EU peníze školám. Jejich poskytnutí je podmíněno zhotovením řady digitálních učebních
materiálů, do nichž v osobním volném
čase vkládají své nápady ke zkvalitnění výuky naši učitelé.
Aby se příprava učitelů na výuku mohla
zrychlit a stát se efektivnější, vybavili jsme
kabinety modernějšími písíčky, jak se říká
počítačům mezi námi dříve narozenými,
a kompy, jak jim říkají naši mladí svěřenci.
Změny učebních plánů, které se chystají už na příští školní rok, přinášejí škole
nové úkoly. Dva cizí jazyky se mají – tentokrát už povinně – vyučovat nejpozději od osmého ročníku, do plánů zamíří
téma finanční gramotnosti, zlomky a desetinná čísla budou žáky učit chápat už na
1. stupni.
Pojďme ke školním aktivitám. Tradiční
listopadová pěvecká soutěž Sedmihlásek
přilákala do sálu ZUŠ řadu zpěváčků. Škoda jen, že se nejlepší z nich nepodívají za
dalšími soupeři jako dřív. Pořadatelé z JKZ

Družstvo basketbalistek
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Zápis do 1. třídy

Hovězí již nedisponují potřebnými financemi.
Hodně se mluví o tom, jak je důležité žít
zdravě. Dětem je to třeba vysvětlit názorně. A tak jsme uspořádali projekt Zdravý
den na naší škole. Po celé vyučování na
několika stanovištích probíhaly krátké
přednášky, ukázky a hry. V tělocvičně jste
si mohli zjistit svůj index tělesné hmotnosti BMI. Převážili vás tu, změřili, vložili do
počítačových tabulek a hned jste se mohli
dozvědět, zda máte odpovídající „parametry“ pro zdravý život.
Na chodbě druhého patra pomáhala
děcka zabránit drakovi, aby unesl princeznu. Metodou předkládání nevhodných
potravin se snažila dosáhnout jeho obezity, aby se s princeznou nemohl odlepit od
země a vznést se.
Na stanovišti Lidské tělo se učilo, jak
náš organismus vypadá uvnitř a jak funguje. Témata byla samozřejmě odstupňována podle věku posluchačů. Můžete si
o tom udělat představu na našich webových stránkách www.zskarolinka.cz.
Zděšení zavládlo ve třídě, kde na zemi
leželo bezvládné tělo. Naštěstí se ukázalo,
že to byla pouhá figurína, na níž budoucí
zdravotní sestřičky předváděly první pomoc.
Jak vidíte, domluvili jsme i pomoc
zvenčí. A tak jste mohli na krátké přednášce vyslechnout lékárnici, paní doktorku
farmacie Marii Ptáčkovou.
Šikovnost a zručnost prokázaly děti
výrobou modelů ovoce a zeleniny. Tak jste
třeba mohli posoudit, jak se děvčatům ze
sedmičky podařilo vymodelovat z obarveného slaného těsta třeba… třeba mrkev!

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Velký dětský karneval

V adventním čase opět mezi žáky, učitele i kuchařky zavítal Mikuláš s anděly
a čerty. Ačkoli jsme ho prosili, aby udržel
čertovskou bandu na uzdě, ještě teď některým učitelům její zvonce duní v hlavě. Mrňousové na prvním stupni školy si při této
příležitosti zasloužili mikulášská cukrátka
nacvičenou písničkou a básničkami.
Zatímco si čtvrťáci a páťáci před Vánocemi užili dopoledne plné her, osmáci a deváťáci si mohli vytvořit dokonalejší představu
o životě ve vesmíru, konkrétně na palubě
mezinárodní kosmické stanice. Přednášku
Kosmické technologie přednesl pracovník
Hvězdárny Valašské Meziříčí Tomáš Pečiva.
Lednový čas byl zasvěcen zejména spurtování na cílové rovince k pololetnímu
vysvědčení. Vždyť to je poslední možnost
vycházejících žáků dostat na přihlášku ke
studiu co nejlepší výsledky! Už takříkajíc
„ponesou svoji kůži na trh“.
Únorové plískanice střídaly mrazivé dny
jako obvykle. Stejně zavedeným rituálem je
na naší škole únorový termín „přijímacího
pohovoru“ do první třídy. K zápisu vedenému v přátelské atmosféře se dostavilo 25
dětí. Dvacet z nich, 14 chlapců a 6 dívek
uvidíme už v září v lavicích třídy – kašičky.
Pět dětí dostane odklad.
Chřipky nechřipky, druhá únorová sobota bývá vyhrazena Velkému dětskému karnevalu. Ve Valašském národním divadle se
při pestrém programu a zajímavé tombole
předvedly úžasné masky. Ty maminky mají
ale fantazii! Pobavili se velcí i malí. Dotřetice v témž týdnu sedmá třída absolvovala
lyžařský výcvik. Některé děti, zvyklé s rodiči
na lyžařské výlety, předváděly své umění,
jiné stály na lyžích poprvé a bylo to znát.
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Ale i takové případy dokázaly instruktorky
„vyléčit“!
Je čas zmínit se o soutěžních aktivitách.
Recitační klání prověřilo 48(!) přednášejících, čtyři nejlepší si vyzkoušeli vyspělou
konkurenci v okrskovém kole.
Olympiádu z českého jazyka ve školním
kole nejlépe zvládl Martin Orság a v kole
okresním skončil zhruba v polovině dvacetičlenného startovního pole.
46 účastníků počítalo příklady Pythagoriády, 4 nejúspěšnější postoupili do květnového okresního kola. Tady ještě musíme na
výsledky počkat, ale těmi z okresního kola
konverzace v anglickém jazyce už se můžeme chlubit. Skvělé druhé místo vybojoval
Libor Vrážel z 9. třídy, ani Jirka Zvěřina
ze sedmičky nezůstal ve stínu soupeřů
a s dvěma z nich se podělil o 5. místo!
Ještě nadějnější vyhlídky má v šachové
soutěži VASTO Tour třeťák Jiří Ptáček. Po
třech kolech je zatím ve své kategorii první!
Soupeře i jeho čeká už jen jedno kolo. Práce
pana Vladislava Bambuška, který vsadil na
benjamínky, přináší ovoce.
Sportovní úspěchy si připsali v Barceloně i naši basketbalisté. Chlapcům sluší
4. příčka vybojovaná v okresním kole, děvčata podlehla dokonce až ve finále!
Po „lukulských hodech“ z před několika
let teď ve florbalu hledáme zbytky sebevědomí ve druhé lize. Šesté místo je letošním
maximem.
Žákům 9. tříd se blíží termíny přijímacích
zkoušek. 22. resp. 23. dubna si ověří, nakolik
jsou konkurenceschopní. Věříme, že nám
ani sobě neudělají ostudu, a přejeme jim
úspěch!
Letošní březen končí velikonočním týdnem. Chystáme projekt, do jehož rámce
se – podobně jako ve Zdravém dni – zapojí i děti z mateřinky. Učitelé ze základky
už pilně se žáky připravují výrobky, jejichž
předvelikonočním prodejem získáme prostředky na podporu některého z dalších
potřebných příjemců. Tentokrát chceme
podpořit Stonožku, hnutí na vlastních nohou, založené před lety paní Bělou Gran
Jensen, někdejší spolužačkou Jana Palacha

na Filozofické fakultě UK v Praze. O síle její
osobnosti svědčí, že se v anketě Českého
rozhlasu stala Zahraničním Čechem roku
2012. Děti škol, které jsou členy hnutí, zařídily nemocnice a školy v Bosně, Kosovu,
Iráku či Afghánistánu, v místech kterými
prošla válka.
Pomoc dostaly i české školy zničené
povodněmi a s nedostatkem financí zápasící dětské domovy. Všechny prostředky se
získávají prodejem dětských prací! Nám už
se podařilo pro dětské hemato-onkologické oddělení Fakultní nemocnice Olomouc
odeslat 5 000 korun, fondu Sidus, který
podporuje totéž oddělení a také dětskou
kliniku v Motole, 1 050 korun. Děti a pracovníci školy si kupovali tzv. vánoční hvězdu a také plechový odznáček se smajlíkem.
Ani zprostředkovaná kultura se naší škole nevyhnula. Po letech jsme zatleskali neotřelé zlínské cimbálovce Réva a srdíčka dětí
z mateřské školy, ale i těch z nejnižších čtyř
ročníků školy základní potěšila loutková
pohádka o Třech zlatých vlasech děda Vševěda v podání divadla Kejklíř z Prahy.
Až se za námi do školy přijdete podívat,
nepřehlédněte v přízemí barevné nástěnné
tabule s vyobrazenými postupy při poskytování první pomoci. Dávat svému okolí,
co potřebuje, se snažíme děti naučit i tímto
způsobem. Nebude to dlouho trvat a právě na nich bude ležet odpovědnost za celou
vlast. Buďme jim dobrými ukazateli směru
spolu s vámi, rodiči, i ostatní karolinskou
veřejností!

Lyžák – 7. třída

Mikulášova družina

Vedení školy

Jirka Ptáček – úspěšný šachista
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ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ KAROLINKA
V letošním školním roce 2012/2013 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje, v literárně dramatickém oboru a v oboru skladatelském.

mi celkem 10 žáků. Porota hodnotila anonymně 256 skladeb. A jak v této celostátní
skladatelské soutěži naši žáci dopadli?
2x zlato

(Eliška Boráková, Vendula Tomanová)

4x stříbro (Eliška Horáčková, Nikol Hořelková, Michaela Kocurková,
Anna Jochcová)

Okresní soutěž ve hře na elektronické
klávesové nástroje se konala 18. 2. 2013
a pro žáky naší školy dopadla velmi úspěšně. První místa ve svých kategoriích obsadili Martina Ježíková a Tomáš Kopecký.
Oba žáci ze třídy p. uč. Zdeňka Dvořáčka
tak postoupili do krajského kola.
Krajská soutěž ve hře na elektronické
klávesové nástroje proběhla 12. března
2013 v Kroměříži. Zde Martina Ježíková
získala nejvyšší počet bodů a zároveň postup do celostátního kola, které se uskuteční v Brně! Tomáš Kopecký obsadil také
1. místo, ale bez postupu.
Oběma moc gratulujeme!

4x bronz (Jan Zvěřina, Elizabeth Tomková, Nikol Hrabovská, Voja to s představením Tygřík Petřík. Postoutěch Petřek)
pili do krajského kola, které se uskuteční
24. a 25. dubna ve Zlíně. I jim patří velká
Vítězové budou reprezentovat naši
gratulace.
školu na slavnostním koncertě v Hradci
Naši školu vynikajícím způsobem re- nad Moravicí 13.–16. června 2013.
prezentovali také žáci oddělení skladby
Všem žákům moc a moc gratulujeme
pod vedením p. uč. Martiny Havlové ml.
a
jejich
učitelům děkujeme za přípravu!
Navíc tvořili nejpočetnější skupinu soutěMartina Havlová
žících z celé České republiky – z naší ZUŠ
ředitelka ZUŠ Karolinka
se zúčastnilo se svými soutěžními prace-

Žáci literárně dramatického oboru
ze třídy p. uč. Karla Štefla se zúčastnili
19. února 2013 okresní soutěže LDO,
která se konala u nás v ZUŠ Karolinka
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MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Naši malí borci celou zimu poctivě trénují. Nevynechají ani jeden trénink
a je to na nich samozřejmě vidět. Zlepšují se den ode dne a pomalu předhánějí
i o dva roky starší kluky.

FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA
MÁ MEDAILOVÉ ŽNĚ
Tuto zimní sezónu se nám podařilo
pro kluky zajistit mnoho zimních turnajů.
A to jak pro ročníky 2003, tak i pro ročníky 2004. Ani jeden z týmů nás nezklamal.
Ročníky 2003 sice nezaznamenaly žádný
medailový úspěch, ale posbíraly cenné skalpy soupeřů, jako je například FC Fastav
Zlín. Ročník 2004 je u nás opravdu na špičkové úrovni. Na každém turnaji vždy patří
mezi favority. Mnoho týmů, se kterými se
utkáváme, se na nás snaží vymyslet něco, co
by naše borce zastavilo, ale my jsme zatím
stále o krok napřed. A to hlavně díky vytrvalosti našich kluků, poctivému přístupu
rodičů, kteří vozí své děti na tréninky, zápa-

sy a turnaje. Obětují svůj volný čas našemu
sportu. Odměnou za tvrdou dřinu našich
malých šikulů jsou právě ony zmiňované
úspěchy. Ročníky 2004 se zúčastnily sedmi
turnajů špičkové kvality. Z prvního dovezli
4. místo, dále jednu bronzovou medaili, čtyři stříbrné a jednu zlatou, což je pro tak malý
klub neuvěřitelný úspěch. A my doufáme,
že tyto výsledky napomůžou dětem zajistit
finanční prostředky pro další činnost. Brzy
začíná jarní sezóna, do které nastupujeme
z 1. místa po podzimní části, a to s nádherným náskokem 9 bodů. Na tomto výsledku se podíleli společně kluci ročníku 2003
a 2004. Ani jediná prohra v podzimní části,

Malí fotbalisté

to nám skutečně vyrazilo dech. Proto jsme
se snažili pro kluky připravit alespoň malou
odměnu ve formě lyžařského soustředění na
Kyčerce, a to se nám nakonec povedlo díky
firmě Synot, penzionu Gaudeamus, FC Velké Karlovice + Karolinka, panu Otovi Kořistkovi a paní Pavelkové. Kluci zde strávili dva
dny, naučili se lyžovat a dokonale stmelili
kolektiv. Věřím, že i na jaře budou výsledky
stejně přesvědčivé jako na podzim. Doufám,
že i na mládežnický fotbal si najde cestu ještě
více diváků než doposud.
Petr Štuler

UŽ JE TOHO MASOPUSTU NAMÁLE,
CARÍA NAMÁLE, CARÍA NAMÁLE…
I letos, stejně jako každý rok, se ozývalo v úterý
před Popeleční středou domem v Halenkově i na Čubově „Už je toho masopustu namále, caría namále,
caría namále...“ Tentokrát to vyšlo na 12. února.

Do sálu vtrhly „maškary“, muzikanti
a hlavně medvěď a začal masopustní rej.
Tančili mladí i staří, kdo nemohl sám,
tož tančil aj s vozíčkem. Bylo co jesť aj piť
a zpívalo sa vesele. Nakonec jsme pohřbili ozembuch namísto basy, aby bylo všeckým jasné, že je konec bujarého života
a nastává půst. Při této příležitosti zaznělo aj toto říkání:
Domove, domove stáří pokojného,
kdopak to tam žije za zďů domu tvého?
Kdopak to tam žije? Jak se jim tam daří?
A co sa tam děje, sú tam mladí lebo staří?
Žijů tam staříčci, žijů tam stařenky,
sů to aj tatíčci a taky maměnky.
Žijů tam pospolu, smutně aj vesele.
Jednůc se zlobijá, jindy sů přátelé.
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Masopust v Domě pokojného stáří

Sů spolu každý deň, od rána do noci,
sů spolu ve svátky, v práci aj v nemoci.
Taky sa modlijá, někdy sa vzpomíná,
žijů tu zkrátka jak veliká rodina.
Aby rodina mohla dobře fungovat,
tož musí každý aj na sobě pracovat.
Vidět víc druhého a nebýt sobecký,
počkat a ustůpiť, nechtět být nad všecky.
Tož přeju všeckým nám, co k sobě patříme,
ať sa furt rádi máme a spolu držíme!
Marie Surá,
vedoucí Domu pokojného stáří
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CO SE UDÁLO V INFORMAČNÍM
CENTRU ZVONICE SOLÁŇ?
3. 2. 2013 - Masopust
Průvod masek, pochování basy, beseda, ale i ochutnávka masopustních dobrot, to vše mohli návštěvníci Soláně zažít
ve Zvonici na Soláni.
23. 2. 2013 - Výstava Jaroslava
Frydrycha
Tvorbu a život akademického malíře
představila hostům paní Alena Podzemná, atmosféru zpříjemnila písničkami
paní Eva Porubová.
Pracovnice IC Zvonice Soláň

Nejsou zapomenuti a slaměné ozdoby

29. 12. 2012 - Vánoční zpívání s cim2. 12. 2012 - Výstava obrazů Nejsou
zapomenuti a slaměné ozdoby Františ- bálovou muzikou Soláň
Zvonici zaplnily stovky lidí. Návštěvníka Zusky
Příchozím zahrála cimbálová muzika ci si s chutí zazpívali nejznámější valašské
Soláň a prostory Zvonice ovládla krásná koledy.
atmosféra Vánoc.
5. 1. 2013 - Večer tříkrálový
Sobotní odpoledne posluchačům zpří15. 12. 2012 - Pečení a zdobení perjemnily muzikálové písně v podání Pavníčků
Tradiční pečení a zdobení perníčků si líny Senič, Josefa Štágra a Lady Jiráskové.
zkusili nejen děti, ale i dospělí. Po celý
12. 1. 2013 Výstava Josef Bartoloměj
den obstarávala dobrou náladu Jana Vařejčková, která hrála na harmoniku a na Král
O úvodní slovo se postaral Jiří Drápal,
klavír. Odpoledne zazpíval pěvecký sbor
při Základní škole ve Velkých Karlovi- hudebně doprovodil houslista Jan Maceček.
cích.

Večer tříkrálový

Pečení perníčků

Vánoční zpívání Soláň

Výstava Jaroslava Frydrycha
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SETKÁNÍ S MÍSTNÍMI ASISTENTY CO SE UDÁLO
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
V CHARITĚ

Tak jsme se jednou sešly s paní ředitelkou Martinkovou a začaly jsme
hodnotit a povídat si o letošní Tříkrálové sbírce. A z našeho mini setkání
vzešel nápad uspořádat konečně něco
pro naše místní asistentky a odměnit
vedoucí skupinek koledníků.

Ráda bych Vám představila naše milé
místní asistentky:
pro Velké Karlovice je to Eva Valigurová
– dlouhodobá pracovnice Charity Nový
Hrozenkov, stále usměvavá zdravotní sestřička
pro Karolinku Anežka Vítková – členka
Charitní rady
pro Nový Hrozenkov Ingrid Petřeková –
nyní na mateřské dovolené, ale věřte mi,
je to velmi aktivní maminka 
pro Halenkov a Huslenky Andrea Černotová – také členka Charitní rady
pro Hovězí a Zděchov Marta Koňaříková - naše pastorační asistentka

Setkání jsme naplánovaly na 4. února odpoledne a k naší radosti
jsme se setkaly, mimo
paní Vítkovou, všechny. Děvčata z Denního
stacionáře se postarala
o skvělé pohoštění a zákusek ke kávě. Mezitím jsme si vyměňovaly zážitky a zkušenosti z koledování
a nakonec paní ředitelka předala místním
asistentkám pro všechny vedoucí skupinek koledníků dárky jako poděkování za
jejich vykonanou dobrovolnickou činnost ve formě svíčky s kovovou podložkou. Věříme, že toto setkání bylo pro naše
děvčata povzbuzením a načerpáním sil
do dalších společných aktivit, že se stane
tradicí pro další roky a také, že z dárků
budou mít vedoucí skupinek radost.
Jana Valentová,
koordinátorka Tříkrálové sbírky

BEZPLATNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ SPIRÁLA
V září loňského roku jsme zahájili
v Charitě Svaté rodiny Nový Hrozenkov
činnost bezplatného sociálního poradenství SPIRÁLA.
Zahájení naší činnosti bylo provázeno
počátečními obavami, zda si najdou lidé
k nám cestu, zda je tato služba v naší oblasti potřebná.
Po pěti měsících práce můžeme říci, že
tato služba zde má své místo. Obrátilo se
na nás celkem 143 klientů s velmi širokým spektrem problémů.
Hodně se pomáhalo s příspěvkem na
péči, odvoláním proti přiznané výši příspěvku. Také se psaly návrhy na ustanovení opatrovníka. Dále se pomáhalo s návrhy na příspěvek na péči rozvedeného
manžela, žádostmi o výživné na děti. Nezanedbatelná byla i pomoc při žádostech
o prominutí poplatků mobilním operátorům, žádosti o pozastavení exekuce,
pomoc při zajištění azylového ubytování
a spousta dalších.
Hlavním smyslem a cílem poradny je
tedy zpřístupnit bezplatnou odbornou
pomoc a radu občanům, které jejich sociální nebo zdravotní situace limitu-
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je v možnosti orientace ve společnosti,
a potřebují pomoc s řešením různých
problémových situací.
Velmi důležitým a nezanedbatelným
faktorem je i to, že s ohledem na polohu
a rozlohu naší oblasti mají lidé k těmto
službám velmi daleko. Proto také nabízíme v odůvodněných případech možnost návštěvy pracovnice poradny přímo
v domácnosti klienta.
Chceme tak rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních služeb pro obyvatele našeho obvodu.
Poradenství je bezplatné a naší odměnou jsou slova díků a vděčnosti, že se
mohou lidé na naši Charitu s důvěrou obrátit.
Počet kontaktů:
Velké Karlovice
Karolinka
Nový Hrozenkov
Halenkov
Huslenky
Hovězí

31
25
46
14
17
10

Za poradnu SPIRÁLA Eva Slováčková
– sociální pracovnice

BĚHEM 1. ČTVRTLETÍ
ROKU 2013

Od 1. ledna charitní Denní stacionář
Slunečnice otevřel své dveře také pro osoby
s tělesným postižením a pro osoby s mentálním postižením nižšího stupně. A to od
16 let.
4.–6. ledna bez komplikací proběhla
Tříkrálová sbírka s výtěžkem 521 589 Kč.
O jeho využití budete průběžně informováni v těchto listech.
7. ledna navštívil pěvecký soubor Hafery
Dům pokojného stáří a klientům zazpíval
valašské lidové písně.
28. ledna se uskutečnilo setkání vedení
Charity Nový Hrozenkov se všemi kněžími,
kteří působí ve farnostech Velké Karlovice
až Hovězí. V tomto již tradičním setkání
hodnotili vzájemnou spolupráci uplynulého roku. Celé setkání bylo neseno velkou
vděčností všem kněžím.
4. února se uskutečnilo setkání s místními asistenty Tříkrálové sbírky. Součástí
poděkování bylo pohoštění a předání svíce
s kovovou podložkou. Malá pozornost byla
prostřednictvím místních asistentů předána
také všem vedoucím skupinek Tříkrálové
sbírky. Dárečky byly zakoupeny ze sponzorského daru, určeného přímo na tento účel.
12. února proběhla Masopustní veselice
s hudbou a průvodem masek pro klienty
a rodinné příslušníky pobytových služeb
- v Domě pokojného stáří, v Odlehčovací
službě a také v Denním stacionáři Slunečnice.
20. února v Charitním domě v Halenkově bylo pro zaměstnance první duchovní setkání s P. Miroslawem Lukasiewiczem
v rámci církevního Roku víry.
Během celé postní doby probíhala každý pátek křížová cesta klientů a zaměstnanců Domova pokojného stáří.
14. března se pro všechny charitní pracovníky uskutečnila Duchovní obnova
s P. Rastislavem Kršákem v pastoračním
centru ve Velkých Karlovicích.
19. března se uskutečnilo Setkání seniorů. Zahájeno bylo mší svatou v kostele
v Novém Hrozenkově v 15:30 hodin a následovalo posezení s pohoštěním v charitním domě v Halenkově.
V březnu se také uskutečnila stáž pracovnic Denního stacionáře Slunečnice
v Charitě Slavičín v Denním centru Maják,
aby se inspirovaly a získaly další zkušenosti.
15

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI
OKRESU VSETÍN
Dne 12. března 2013 bylo v Domě
kultury Vsetín vyhlášení nejlepších
sportovců okresu. Mezi nominovanými byl i Jiří Orság z Karolinky.
Byl vyhlášen mezi osmi nejlepšími
muži. Poté byla vyhlášena anketa Valašského deníku, kam mohli své hlasy posílat lidé, kteří si koupili tyto noviny a našli
v nich hlasovací lístek. A Jirka opět tuto
anketu vyhrál. Moc si tohoto ocenění
váží, jelikož vidí, jakou má podporu u lidí
z celého okolí. Nemohl za tato ocenění
osobně poděkovat, jelikož je v přípravě
na ME mužů, které se koná v Albánii,
a tak požádal svou sestru, aby ho zastoupila a poděkovala za veškerou přízeň, které se mu dostalo.
V březnu se konalo v Sokolově 1. kolo
ligy mužů a Jirka si tam vyzkoušel jakou

má formu. Podařilo se mu poprvé překonat 190 kg v trhu, z čehož měl největší
radost a v nadhozu zdvihl 235 kg, což je
dva týdny před Evropou nádherný výkon.
Jirka měl v loňském roce neskutečně dobrou sezónu, a tak doufá, že na ni naváže
i v letošním roce. Vloni se Jirkovi podařilo krásné 2. místo na ME mužů, pak
vyhrál Mistrovství ČR. Následně jel na
olympiádu a přivezl si ve svých 23 letech
nádherné 7. místo. Hned po tomto úspěchu Jirku pozvali do Ruska na „Prezidentský pohár“ a také zde předvedl své umění
a vyhrál 1. místo. Sezónu završil na ME
juniorů do 23 let a i odtud si dovezl kovy
nejcennější.
Pro Jirku byl rok 2012 zatím nejúspěš- chtěl touto cestou všem, kteří mu fandí,
nějším rokem, a proto si váží tak velké poděkovat.
podpory od lidí, kteří sledují jeho výsledAlena Orságová
ky na závodních polích, a ještě jednou by

MY SLI V EC K É D NY

nejen pro myslivce, ale i pro širokou veřejnost, spojené s chovatelskou přehlídkou
loveckých trofejí okresu Vsetín.
Vážení spoluobčané,
tato událost se bude konat v našem městě 18. a 19. května letošního roku. Chovatelská přehlídka, kterou pořádáme ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou - okresním mysliveckým spolkem ve Vsetíně, se uskuteční podobně jako v roce
2000 ve Valašském národním divadle. K vidění zde budou zvláště trofeje spárkaté zvěře ulovené v našem okrese v loňském roce.
Souběžně konané Myslivecké dny proběhnou na hřišti TJ Sokol Karolinka, tj. kurtech. Záštitu nad nimi převzal MVDr. Stanislav
Mišák, hejtman Zlínského kraje a akce je finančně podpořena z rozpočtu Zlínského kraje.
Cílem těchto dnů je prohloubit zájem o přírodu a její ochranu. K tomu bychom chtěli přispět také doprovodnými akcemi zaměřenými na všechny generace. Detailní časový harmonogram bude upřesněn, vybrat si ale můžete již dnes.
V sobotu 18. 5. 2013 se na hřišti TJ Sokol Karolinka uskuteční:
V neděli 19. 5. 2013 se na hřišti TJ Sokol Karolinka uskuteční:
– vystoupení společnosti na ochranu dravých ptáků Zayferus – přehlídka plemen loveckých psů
z Lednice v parku u skláren
– vyhodnocení výtvarné soutěže základních škol Horního Vsacka
– přednáška o jelení zvěři
– přednáška o daňčí zvěři
– vystoupení trubačů na lesnice
– ukázka vábení jelenů
– představení různých druhů vábení zvěře
– představení různých druhů vábení zvěře
– myslivecké pasování
– myslivecké pasování
– přednáška pro včelaře a prodej včelařských potřeb
– vystoupení trubačů na lesnice
– ukázky živé zvěře – Český svaz ochránců přírody
– ukázky živé zvěře – Český svaz ochránců přírody
– zábavný program pro děti
– zábavný program pro děti
– představení uměleckých řemesel – řezbář, kovář
– představení uměleckých řemesel
– Doprovodnou hudbou bude v sobotu skupina Grassband – Doprovodnou hudbou bude v neděli cimbálová muzika
Kordulka ze Vsetína
z Karolinky
V sobotu i v neděli
bude otevřena galerie akademického malíře Ilji Hartingera.
Po oba dny se uskuteční prodej mysliveckých a lesnických potřeb a uměleckých předmětů. Myslet pochopitelně budeme i na žaludky návštěvníků,
připravena bude bohatá myslivecká kuchyně. Budete též moci vyzkoušet své štěstí v ruličkové tombole a odnést si s sebou hodnotné ceny.
Co říci na závěr? Už se na Vás moc těšíme a věříme v příznivé počasí.
Za MS ,,Přehrada“ Karolinka
Mgr. Oldřich Pavelka, předseda MS
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GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, ŽIVÉ PLOTY
Garážová vrata výklopná od 9.999 Kč.
Dále sekční a dvoukřídlá.
Manuální nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru.
Dodáváme také vstupní dveře do účelových prostor – garáže, dílny,…
Provádíme i montáže.

PLOTY – PLETIVO: Prodej, doprava materiálu, montáže
Pletivové, kované, průmyslové, mobilní, branky a brány - i posuvné.
Při objednávce plotu včetně montáže sleva 30 % na okrasné dřeviny
ze zahradnictví.

THUJE na živý plot. Sazenice od 10,- Kč/kus. Množstevní slevy. Mulč. fólie.

KOUPÍM LES
ČI ORNOU
PŮDU
NAD 1 HA.
PLATBA
V HOTOVOSTI.

STÍNÍCÍ TKANINA: 35 – 90% zastínění. Různé výšky. Prodej po metrech.

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.
Prodáváme: líhně pro drůbež, klece pro křepelky, krmivo, krmítka, napáječky.

SERIÓZNÍ
JEDNÁNÍ.
TEL.: 737 95 32 95
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4000

trvale skladem

prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

www.coleman.cz

položek v nabídce

36 000

OBCHODNÍ CENTRUM VSETÍN
Bobrky 478, 755 01 Vsetín, tel.: 571 499 630

e-mail: radek.navratil@coleman.cz

Váš obchodní zástupce:
Radek Navrátil: 725 675 601

Návštěvu obchodního
zástupce u Vás
Výběr materiálu v naší vzorkovně
Zdarma výpočet spotřeby materiálu
Podrobnou cenovou nabídku
Spolehlivou dopravu na stavbu
Montážní návody
a technické poradenství
Realizaci zkušenou ﬁrmou
Možnost vrácení nepoškozeného
materiálu
Dlouhodobé záruky
Zákaznickou kartu výhod Colemánie

Nabízím Vám:

11 x

16
let
na trhu

v České republice

!!Chovejte křepelky!! www.KREPELKAJAPONSKA.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ
KAROLINKA
18. 4. 2013
27. 4. 2013
30. 4. 2013
9. 5. 2013
12. 5. 2013

Divadelní představení „Život je fajn“
Divadelní představení „Miláček Anna“
Kladení věnců na Jaseníkové
Koncert Zbyňka Ternera
Divadelní představení
„Kolega Mela Gibsona“
12. 5. 2013
Setkání na Ztracenci
18. 5.–19. 5. 2013 „Myslivecké dny spojené s chovatelskou
přehlídkou loveckých trofejí okresu
Vsetín“ ve Valašském národním divadle
25. 5. 2013
Květnové Kántrování
24. 6. 2013
Svatojánské ohně
29. 6. 2013
„O najpevnějšího hasiča zpod hřebeňa
Javorníku“
13. 7. 2013
Vernisáž výstavy obrazů malíře Zdeňka
Hudečka v zasedací místnosti MěÚ
Karolinka
14. 7. 2013
Církevní pouť v Karolince
26. 7. 2013
Beskyd Rallye – sraz automobilových
veteránů – Radniční náměstí
17. 8. 2013
Sklářský jarmark 2013
Více informací k akcím Informační centrum Karolinka
nebo na www.karolinka.cz; tel.:739 322 851

ZVONICE SOLÁŇ
13. 4. 2013 Vernisáž výstavy Oslava krajiny Beskyd
11. 5. 2013 „CHTĚLA BYCH TANČIT JEN“
aneb Muzikál je když
18. 5. 2013 Vernisáž výstavy S panenkami za historií,
aneb světové dějiny očima panenky Barbie
22. 6. 2013 Letnice a Svatojánský večer
23. 6. 2013 Triatlon – sportovní akce
28. 6. 2013 Sečení luk na Soláni
29. 6. 2013 Malířské cesty
Více informací k akcím na Informačním centru Zvonice
Soláň nebo na www.zvonice.eu; tel.: 604 824 274

VELKÉ KARLOVICE
1. 5.–26. 5. 2013
1. 5.–30. 6. 2013
1. 5.–26. 5. 2013
11. 5. 2013
14. 5. 2013

Výstava „Vítej jaro vítej“
Panenky
Výstava grafiky Adolfa Borna
Rukodělné dílny pro děti
Výroba štípaných holubiček, svíček
z včelího vosku a zdobení perníčků

21. 5. 2013

Štípání šindele, řezbářské
a kovářské práce
25. 5. 2013
Karlovský Pepi maraton
26. 5. 2013
Kácení máje
28. 5. 2013
Řezbářské práce
1. 6.–23. 6. 2013 Výstava prací žáků ZUŠ Karolinka
4. 6. 2013
Broušení skla
11. 6. 2013
Vázání dřevařských rukavic, práce na
tkalcovském stavu a drotárské řemeslo
18. 6. 2013
Malba na hedvábí, práce na hrnčířském
kruhu a paličkovaná krajka
29. 6.–28. 7. 2013 Malířské cesty okolo Soláně
Více informací k akcím na Informačním centru Velké Karlovice nebo na www.velkekarlovice.cz; tel.: 517 444 039

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
20. 4. 2013
27. 4. 2013

Polajka je nejen kvítí
Regionální přehlídka dětských
valašských souborů
1. 5. 2013
Stavění máje
18. 5. 2013
Velký Redyk
18. 5. 2013
Den muzeí
25. 5. 2013
Slabikář devatera řemesel
26. 5. 2013
Kácení máje
7. 6.–9. 6. 2013 Rožnovská valaška
8. 6. 2013
Muzejní noc
15. 6. 2013
Pojďme chránit přírodu
29. 6. 2013
Zvonečkový jarmark
30. 6. 2013
Valašská svatba z Nového Hrozenkova
Více informací k těmto akcím Valašské muzeum v přírodě,
www.vmp.cz, tel.: 571 757 148

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
11. 4.–12. 4. 2013
18. 4.–13. 6. 2013
20. 4. 2013
21. 4. 2013
23. 4. 2013
27. 4.–28. 4. 2013
30. 4. 2013
17. 5. 2013
19. 5. 2013
26. 5. 2013
14. 6.–16. 6. 2013
17. 6. 2013

Krásenský zvoneček
Výstava Jakub Špaňhel
Divadlo pro děti „O pračlovíčkovi“
Tradiční pouť Dobrého pastýře
Den země
Svatební veletrh
Pálení čarodějnic
Květinový jarmark
Škračení vajec a dětský den
Kácení máje
Grillparty
Bazar vyřazených knih

Více informací k akcím v Turistickém informačním centru
Valašské Meziříčí nebo na www.info-vm.cz; tel: 775 109 809

Redakce upozorňuje čtenáře, dopisovatele, inzerenty a všechny, kteří by chtěli obohatit příští číslo čtvrtletníku
„KAROLINKA, naše město na Valašsku“, že jeho uzávěrka je 14. června 2013.

www.karolinka.cz

*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
* Řídí redakční rada: Bc. Alžběta Jesipenko, Mgr. Bohumila Václavíková, Michal Zbranek, Ing. Irena Šálková, 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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