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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Vážení a milí spoluobčané,
máme snad nejkrásnější období roku, 

a  to advent. Společně s adventem se nám 
neodkladně blíží Vánoce. Děti se již těší na 
Ježíška a my dospělí se těšíme na chvilku 
volna a snad i trošku zklidnění. Je tu sou-
časně konec roku, kdy člověk tak trochu bi-
lancuje, ale samozřejmě rovněž plánuje, co 
nás čeká v  roce následujícím.

Chtěla bych Vám popřát jménem svým, 
ale i  jménem všech pracovníků města 
krásné a pohodové prožití svátků vánoč-
ních v kruhu rodiny a svých blízkých, dě-
tem bohatého Ježíška. A do toho nového 
roku? Tak to Vám přejeme z celého srdce 
zdraví, lásku, osobní spokojenost a  ne-
zapomeňte, že úsměv a  vlídné slovo pro 
toho druhého nás nic nestojí, ale hodně 
znamená.

Projekty
Podařilo se nám zrealizovat projekty 

jako je  Klubcimra – v prostorách býva-
lé školky. Je to projekt, se kterým nám 
hodně pomohly děti z  naší základní 
školy, a za to jim patří velké poděková-

ní. Dokončen bude do Silvestra. Tento 
prostor by se měl otevírat po Novém 
roce a  zázemí zde naleznou veškeré 
spolky v Karolince. Budou se zde střídat 
a potkávat v časových intervalech. Pro-
story budou moci využívat i  maminky 
s  dětmi, které se doposud neměly kde 
setkávat, ale i  hudebníci, šachisté, dů-
chodci, hudební skupiny aj. Je nutné 
ještě dokončit prostory v  přízemí této 
budovy, aby mohl být celý komplex 
využíván. V dalším čtvrtletníku se po-
drobně k projektu vrátíme. 

VKC – venkovní parter
Projekt z  ROPu, který dokončíme 

rovněž ke konci letošního roku. Jedná 
se o  venkovní prostor, který dle návrhu 
arch. Ing. Janče bude dolaďovat celý kom-
plex jak Sklářského muzea, tak výstavy 
obrazů včetně 1. patra – Klubcimry. Měla 
by se tato část Karolinky stát klidovou oá-
zou pro širokou veřejnost a samotné spo-
lečenské setkávání.  V dalším čtvrtletníku 
podrobně rozebereme tento projekt včet-
ně fi nančního vyčíslení.

Oprava kanceláří Městského 
úřadu

Prostorovému řešení kanceláří měst-
ského úřadu se dostalo změn. Všechno 
vybavení bylo původní, tj. ještě při stavbě 
MNV.  Podařilo se nám z vlastního roz-
počtu zvládnout přestěhování stavebního 
úřadu do přízemí, v  kancelářích v  patře 
pak vyměnit podlahovou krytinu, el. roz-
vody, vymalovat a pořídit nový nábytek. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat Vám 
občanům, ale i  úředníkům za shovíva-
vost, protože celá oprava se prováděla za 
provozu a mnohdy to nebylo jednoduché. 
Máme tak vystaráno pro další generaci.

Podlaha v zasedací místnosti 
úřadu

Proběhlo vybroušení, tmelení a  lako-
vání stávajících parket v  zasedací míst-
nosti.  Místnost je jako nová. Získala na 
vzhledu i hodnotě.

Busta T. G. Masaryka
Bohužel se nepodařilo najít bustu T. G. 

Masaryka, kterou někdo ukradl z památ-
níku u nádraží. Chtěla bych touto cestou 

Radniční náměstí v  Karolince patřilo 
v pátek 4. prosince především dětem. Od 
16 hodin mohly děti zhlédnout loutkovou 
pohádku Jak princezna tancovala s  čer-
tem v  podání ZUŠ Karolinka a  vyrábět 
ozdoby na vánoční stromeček, umístěný 
ve vestibulu městského úřadu. Všechny 
hodné děti pak dostaly dárky od Miku-
lášovy družiny a  společně se starostkou 
města  rozsvítily strom na náměstí. Vánoční stromMikulášova družina
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STŘÍPKY...

mnohokrát poděkovat paní Ivě Černé, 
občance Karolinky, která nezištně věno-
vala reliéfní podobiznu jmenovaného 
prezidenta. Byla upevněna na pomník, 
a tak nahrazena jeho památka. Ještě jed-
nou mnohokrát děkujeme za nás všechny.

Připravované projekty z dotací
– Oprava komunikace Pluskoveček – 

MMR, dotace ve výši 1 mil. Kč, podává se 
do 15. ledna

– Karolinka, Stanovnice – mokřad – 
OPŽP, příjem žádostí 3/2016  

– Zateplení budovy čp. 73 – Helena 
Glass

– Zateplení budovy čp. 175 – bývalý 
internát

– Zateplení budovy čp. 635 – sportovní 
areál, kabiny a bufet

– Zateplení budovy čp. 391 – domeček 
u  školy, bývalý skleník, přístavba jedné 
třídy družiny místo skleníku se zelenou 
střechou, oprava stávajících prostor pro 
druhou třídu družiny, vytvoření výtvar-
ného ateliéru pro ZUŠ v podkroví, výuko-
vé třídy pro bubny a hrnčířský kruh, celý 
tento prostor by se využíval pro příměst-
ské tábory 

– Modernizace IZS Karolinka pro řeše-
ní a řízení rizik a katastrof – 90% dotace

– Oprava chodníků ve středu obce 
společně s opravou hlavní cesty II/487

Některé výše dotací již jsou známy, dal-
ší se v  průběhu 1. čtvrtletí příštího roku 
budou upřesňovat, jelikož se jedná o nové 
programovací období. Nyní jsou zpraco-
vávány veškerá potřebná povolení a  roz-
počty. Pokud budeme mít známy výše, 
budeme informovat v příštím čtvrtletníku.

Akce plánované bez dotace:
– Oprava komunikace Horebečví (plat-

né stavební povolení, 1/2016 výběrové ří-
zení, jaro 2016 realizace) + úprava parku

– Úprava parku ve středu města – 
u skláren

– Oprava komunikací
– Oprava kotelen – zde řešíme otázku, 

zda můžeme požádat o dotaci nebo bude-
me muset fi nancovat opravy z  vlastního 
rozpočtu

– Veřejné osvětlení
– Oprava smuteční síně + kolumbárium 

– rovněž otázka možnosti získat dotaci

HASIČI
Chtěla bych se jen krátce vyjádřit, pro-

tože je to téma na širokou diskuzi, k hasi-
čům. Zřejmě cíleně je obcí troušena my-
šlenka, že já, co by starostka, nadržuji jen 
hasičům. Ráda bych krátce a polopaticky 
vysvětlila mé povinnosti za hasiče.

Jednou z prvních věcí je, říci si rozdíl 
mezi hasiči:

1. Členové občanského sdružení, jako 
jsou hasiči skláren, Stanovnice a  města, 
to jsou hasiči, kteří jsou v těchto spolcích 
sdružováni jako zájmová činnost (tak 
jako šachisté, sportovci, divadelníci, za-
hrádkáři). Sklárenští hasiči a  Stanovnice 
jsou zastřešeni SHČMS (Sdružením hasi-
čů Čech, Moravy a Slezska, patří k jejich 
právní subjektivitě). Hasiči města mají sa-
mostatnou právní subjektivitu. Všechna 
tato tři zájmová sdružení plní především 
funkci společenskou a taktéž práci s mlá-
deží. Tato občanská sdružení existují již 
delší dobu, ale plní funkci opravdu pře-
vážně společenskou.

2. Naproti tomu členové JSDHO (Jed-
notka sboru dobrovolných hasičů obce) - 
JPO II (Jednotka požární ochrany II) to 
jsou jednak 2 hasiči-zaměstnanci města,  
tj. velitel družstva a strojník. Tito zaměst-
nanci mají 40 % úvazku, tj. 2 dny v týd-
nu pracují na hasičské zbrojnici a  jinak 
pracují pro město a Městský bytový pod-
nik. Na každého tohoto hasiče dává kraj 
50 000 Kč dotaci na pracovní místo. Dal-
šími členy jsou osoby, které mají uzavře-
nou dohodu o provedení práce s městem. 
Takže vše je založeno na pracovně-práv-
ních vztazích, jsou to zaměstnanci města.  
Toto vychází ze zákona a je to povinnost 
obce. Dobrovolnost zůstala pouze v legis-
lativním názvu jednotky.  

Kategorie JPO II byly zřízeny v rámci 
plošného pokrytí ČR v 90. letech a zalo-
ženy zřizovací listinou na základě zákona 
o  požární ochraně č. 133/1985 Sb. Zde 
je vše popsáno a  současně i  povinnosti 
starosty a  to, že pořízení, prodej, proná-
jem nebo zápůjčka svěřeného majetku 
se může uskutečnit pouze se souhlasem 
starosty obce. S  fi nančními prostředky 
přidělenými jednotce je oprávněn dispo-

novat starosta obce a velitel jednotky.  Je 
povinností starosty a  zastupitelstva obce 
zajistit jednotku tak, aby byla jednotka 
akceschopná v  co nejkratším čase a  vy-
bavením zasáhnout při záchraně lidského 
života a majetku.

Roční rozpočet, který je přidělen 
v  průměrné výši 880 tis. Kč pro JPO II 
(z toho 120 tis. dotace, 150 tis. dopravní 
nehody a práce s technikou), je povinnos-
tí obce pro zajištění fungování jednotky 
ze zákona. Naproti tomu rozpočet, který 
se dává např. ve výši 1110 tis. pro spor-
tovce, je dobrovolný (tj. že se přispívá 
zájmovým sdružením na volnočasovou 
aktivitu, která je rovněž důležitá, ale není 
povinností města vycházející ze zákona, 
tak jako fi nancování JPO II). To, že se tak 
starám o hasiče, je zákonnou povinností 
každého starosty a  celého zastupitelstva 
města. Je to úplně to samé, že se tak sta-
rám o  základní školu, základní umělec-
kou školu, městský bytový podnik aj. Že 
se podařilo získat tolik projektů pro hasi-
če, to je opravdu týmová a náročná práce, 
ale podařilo se a mám z toho velkou ra-
dost. Protože plním pouze to, jako správ-
ný hospodář, co chce stát. To znamená, že 
stát uvolňuje prostředky na dotace. Stát 
si určuje podmínky pro získání dotací. 
Jestliže uvolní prostředky pro IZS, tak to 
znamená, že my můžeme získat pouze 
prostředky pro hasiče, jelikož nemáme 
městskou policii, která do této kategorie 
spadá. Spadá zde i záchranná služba spolu 
s policií ČR, ale těch složek nejsme zřizo-
vatelé, tudíž město žádat o dotaci nemů-
že. Je to vše v rámci ochrany obyvatelstva. 
Jsem přesvědčena o  tom, že prostředky, 
které se nám podaří získat pro záchranu 
obyvatel, tu zůstanou generačně, a  to je 
jedině dobře. 

Členové jednotky musí mít všechna 
proškolení a  znalosti jako profesionál-
ní hasiči. Dělají to při svém zaměstnání, 
ve volném čase, na úkor rodiny. V  loň-
ském roce byl průměr výjezdu do 3 mi-
nut. Když si představíte, že jsou v  práci, 
doma a kdekoliv, vždy mají v podvědomí, 
že může přijít příkaz k výjezdu, ihned se 
musí dopravit do zbrojnice, převléci se, 
vzít potřebnou techniku a  vyjet. Povin-
nost jednotky je toto zvládnout podle 
předpisů do 5 minut. Tito hasiči mají můj 
obdiv a  velmi si jich za to vážím. Proto 
i nyní zmiňovaná přístavba garáží, včet-
ně bytů, je centralizací k  tomu, aby byla 
tato rychlost a koordinace co nejrychlejší, 
protože ve většině událostí jde o lidský ži-
vot, u dopravní nehody rozhodují vteřiny.

Výroba vánočních ozdob
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Kdybych peníze z  rozpočtu např. fot-
balistů nebo školy a jiných složek přesu-
nula na hasiče, ano, v  tomto případě by 
šlo o nadržování. Ale nic takového se ne-
děje. Snažíme se všichni získat prostřed-
ky z  dotací, které dává stát a  Evropská 
unie. Naše dosavadní spoluúčast je max. 
10 %. Například nové hasičské auto stálo 
zhruba 11 milionů. Město to nestálo ani 
korunu. Náš podíl 1 milion byl pokryt 
z prodeje staré Tatry 815 za 655 tisíc, dal-
ších 350 tisíc dal Zlínský kraj jako dota-
ci. Přepočtem kurzu EUR, protože to byl 
společný projekt se slovenskou Bytčí, Pú-
chovem, Vysokou, se dostalo do poklad-
ny navíc + 6 tisíc korun. Další získané 
mikroprojekty:

Školicí středisko – dotace 759 tis. Kč,  
naše  spoluúčast  86 tis. Kč

Agregát MěÚ – dotace 657 tis. Kč, 
naše spoluúčast 219 tis. Kč 

Pořízení lehkého mot. člunu – dotace 
559 tis. Kč, naše spoluúčast 116 tis. Kč

Náhradní zdroje pitné vody – dotace 
400 tis. Kč, naše spoluúčast 91 tis. Kč

Jiné obce si veškeré prostředky hradí 
z vlastního rozpočtu, nečerpají nabízené 
dotace.

Byla bych moc ráda, vážení spoluob-
čané, abychom si všichni společně uvě-
domili, že nedej Bůh, kdyby došlo k ně-
jaké horší události, jsme vybaveni všemi 
směry. Slyším neustále, že naše jednotka 
má nadstandard. Je otázkou, co je v této 

SENIOŘI U3V 
NAVŠTÍVILI OSTRAVU

Posluchači U3V vyjeli v  pátek 23. 10. 
2015 studovat do areálu VŠB-TU Ost-
rava. Hostil je Geologický pavilon prof. 
Františka Pošepného. V  zajetí informa-
cí museli soustředit svoji pozornost po 
dobu šesti hodin. Senioři povzneseni 
prostředím a  získanými vědomostmi se 
vraceli v podvečer domů.

vedení města

různorodé činnosti považováno za nad-
standard. Prostředek, který je nutný 
k  adekvátnímu zásahu a  nemáme ho?  
Dovolím si tvrdit, že všechny prostřed-
ky, získané z dotace, skoro zadarmo, jako 
nadstandard nepovažuji, neusiluji ani 
o vytvoření profesionální jednotky, ale za 
vším vidím člověka, který je v tísni a na-
proti tomu hasiče, kteří mají prostředky 
a  vybavení, kterými mohou ihned za-
sáhnout a  pomoci. Prostředek, který by 
byl použit pouze jednou a pomohl k zá-
chraně je prostředek, který má význam. 
Jsem rovněž přesvědčena o tom, že každý 
starosta a zastupitel, nejen našeho města, 
má zájem se starat o občany tak, aby byli 
občané v klidu a věděli, že jsou tu členové 
jednotky s  patřičným vybavením a  oka-
mžitou ochotou jim pomoci v  jakékoliv 
situaci. Měli bychom k těmto lidem vzhlí-
žet s úctou a obdivem. A jakékoliv zlepše-
ní jednak v zázemí zbrojnice a vybavení 
prostředky pokládat za věci, které slouží 
především pro Vás. Žijeme již v 21. století. 
Je třeba se dívat dopředu. Nikdy nevíme, 
kdy a v jakém rozsahu je budeme osobně 
potřebovat. A hlavně, když se jedná o věci 
získané z dotace a nemusí to město platit 
na vlastní náklady z rozpočtu města.

Moje poznámka, doposud za celou 
dobu, od založení jednotky, nebyl v  ha-
sičské zbrojnici pořízen ani bojler s roz-
vody s  teplou vodou, to by mělo být 
součástí nové rekonstrukce zbrojnice, 

rovněž technika – plošina stojí 13 let na 
otevřeném prostoru aj. Pokud stát na tyto 
věci dává peníze, neodmítejme tuto šan-
ci. Cesta k  tomu, aby se projekt obhájil 
a  získal, je hodně složitá a  pokud se to 
podaří, tak např. přístavbou garáží město 
získá z dotace příspěvek 9 milionů korun 
a spoluúčast města je 1 milion. Zamysle-
me se nad tím všichni, je to investice do 
další generace a  pro nás všechny. Měli 
bychom mít na paměti, že členové sou-
časné jednotky, nebo generačně následu-
jící, jsou jako jediní, v případě jakéhokoli 
nebezpečí, připravení okamžitě pomoci. 
A toho si považujme.

Starostka

Nová ředitelka Městského by-
tového podniku Karolinka, p. o.

Na základě výběrového řízení vyhlá-
šeného Radou města Karolinky byla vý-
běrovou komisí vybrána nová ředitelka 
Městského bytového podniku Karolin-
ka p.o., paní Ing. Ivona Filgasová. Rada 
města Karolinky ji jmenovala do funkce 
k 1. 12. 2015. Ing. Filgasová v předešlém 
období pracovala jako zástupkyně ředite-
le Městského bytového podniku Karolin-
ka a věnovala se především odpadovému 
hospodářství a  biokompostéru. Vedení 
města jí přeje hodně pracovních úspěchů 
v nové funkci.

V učebně Geologického pavilonu probíhala přednáška „Svahové pohyby“ z  učebních textů doc. Mariana Marschalka

Posluchači U3V před vstupem VŠB-TUO
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ZŠ KAROLINKA
 Ani jsme se nenadáli…

… a už tu máme poslední kalendářní 
měsíc v roce. Deváťáci se už hodně dlou-
ho těšili, jak představí dětem v mateřské 
škole i  těm na 1. stupni školy základní 
svého Mikuláše a  jeho andělsko-čertov-
skou družinu. Domnívali se původně, že 
stačí převleky a příslušné pomůcky, jako 
třeba zvonce, naštěstí se jich ujali obětaví 
učitelé a na jejich role je začali připravo-
vat. Výsledek stál za to.

Ve školce (jak se obecně mateřské škole 
říká) byly ale děti také připravené a při-
vítaly mikulášskou družinu hezkými pís-
ničkami. Což o to, dívčí andělé se dětem 
líbili, i Mikuláš si získal jejich pozornost 
bez problémů, ale čertiska byla jako ob-
vykle neukázněná a hlučná. Malé dárečky 
vše uklidnily, přinesly očekávanou radost 
a mohlo se jít dál.

Četba z  Knihy hříchů přišla na řadu 
až ve škole. Možná by vás udivilo, že 
nejen v 1. a 2., ale i  ve třetí třídě se na-
šly děti, které příchozí družina vyvedla 
z  míry. Většina však ochotně očekáva-
ným hostům zazpívala nebo zarecitovala 
připravenou zdravici. A  ty nejbojácnější 
našly útěchu u  paní učitelky nebo u  na-
šich „andělek“. Možná jsou holky občas 
zapomnětlivé, někdy trochu hubaté, ale 
kdybyste je viděli, jak tam ve svých nebes-
kých úborech rozdávaly úsměvy a dobrou 
náladu… Byly moc krásné! Snad něco z té 
atmosféry zachytily naše fotografi e.

Milé poděkování učitelskému sboru 
o  velké přestávce překvapilo a  potěšilo. 
Asi to byl za dlouhé roky nejhezčí miku-
lášský zážitek.

Naše „Mikuláše“ čekal nejsilnější zá-
žitek zřejmě až v  panelovém domě Na 
Ingstavu. Snad si mezi stárnoucími, často 
nemocnými a občas životem i unavenými 
lidmi uvědomili, jak potřebné je přinášet 
těmto lidem trochu potěšení a pozornosti.

Sotva si čerti umyli začerněné tváře, 
andělé odložili křídla a  Mikuláš „oho-
lil“ bílý plnovous, čekal je (a  také osmá-
ky) závěrečný večírek kurzu předtaneční 
a společenské výchovy. Moc jim to všem 
ve svátečním slušelo!

Samozřejmě naši nejstarší nijak neza-
nedbávali během prvního čtvrtletí výuku. 
Občanskou výchovu jim zpestřila exkur-
ze na městském úřadě, od paní tajemnice 
dostali k  vypracování i  test, jak si zapa-
matovali, co všechno si mohou občané na 
tomto úřadě vyřídit. Scio testy objednané 
panem ředitelem do školy zase ukázaly, 
jak je ten či onen připraven na budoucí 

přijímací zkoušky. Ještě zbývá nějaký čas, 
takže komu se zatím úplně nedařilo, má 
na čem pracovat. Zdá se, že i matematika 
je na vzestupu, což je potěšitelné.

Jak důležitá je solidarita s  těmi, kteří 
mají třeba zrakové postižení, pochopila 
velká část žáků a jejich rodičů zapojením 
do veřejné sbírky Bílá pastelka. U  příle-
žitosti Mezinárodního dne bílé hole se 
podařilo vybrat 3487 korun! K  úspěchu 
jistě přispěl i  bílý retrívr, doprovázející 
nevidomého propagátora akce, který se 
na potkání se všemi okamžitě skamarádil.

Efektivní podpora výuky je rozhodně 
setkávání s  rodilými mluvčími. Studen-
ti, kteří od 29. září do 2. října naši školu 
navštívili v rámci projektu EDISON, sice 
rodilými Angličany nebo Američany ne-
byli, ale mluvili anglicky mnohem lépe 
než naši žáci, to je pochopitelné. Byli čty-
ři, vysokoškolští studenti z různých zemí: 
Nini z Gruzie, Fin z Tchaj-wanu, Bianca 
z Rumunska a Sami z Jordánska. Projekt 
EDISON, do kterého se naše škola zapo-
jila, spojuje mladé lidi odlišných kultur 
a  národností, aby se seznámili se zvyky 
a tradicemi v jiných zemích. Formou za-
jímavých prezentací představili žákům 
3. až 9. ročníku nejen sebe, ale i  svou 
zemi. Po počátečním ostychu se děti 
rozpovídaly, kladly otázky a nebály se je 
oslovit i o přestávkách. Veškerá komuni-
kace probíhala v angličtině a přirozenou 
cestou tak motivovala naše žáky k aktiv-
nímu používání cizího jazyka. Ověřili si 
tak, že anglicky se mohou domluvit s lid-
mi z celého světa.

Je to pro školu a dnes určitě i pro rodi-
če velká pomoc, když s  jejich dospívají-
cími dětmi diskutuje uznávaný odborník 
Tomáš Řehák, lektor mezinárodní křes-
ťanské organizace ACET, jež se zabývá 
péčí, vzděláváním a  školením souvise-
jícím s  AIDS. Tento člověk umí dětem 
odpovídat na 
otázky, kte-
rých se doma 
často bojí-
me, otevřeně 
a  poutavě. 
Besedy o  lás-
ce, sexu, vzta-
zích a  AIDS 
se aktivně zú-
častnili žáci 
z  osmé a  de-
váté třídy.

Novou in-
teraktivní ex-

pozici ve vsetínském zámku můžeme 
doporučit všem. S  námi si ji zatím zažili 
osmáci, kteří nevynechali ani výstavu jubi-
lujícího karolinského akademického malí-
ře Jiljího Hartingera.  

A mohli bychom dále pokračovat. Sed-
máci si vyzkoušeli několik praktických 
činností při výuce na SOŠ Josefa Sou-
sedíka a  vyjeli na exkurzi do historické 
Olomouce. Šesťákům nestačilo prohlížet 
na školní chodbě panely o  vesmíru za-
půjčené hvězdárnou a do té vsetínské se 
vypravili. Zkuste se jich zeptat, co je tam 
zaujalo. To, že se ve virtuálním raketoplá-
nu proletěli naší sluneční soustavou, jim 
v  době herních konzolí a  počítačových 
her nepřipadlo nijak zvláštní.  

Rozepisovat se o sportovních soutěžích 
a  turnajích nebudeme podrobně, je těch 
nejrůznějších klání mnoho a  o  všech se 
zmiňujeme na školních webových strán-
kách www.zskarolinka.cz. Vypíchněme 
však nečekaný úspěch, který se podařil 
před několika dny: Malí kluci ze čtvrté 
a páté třídy zvítězili v okresním kole fl or-
balového Th ink Blue Cupu a  v  lednu si 
zahrají v  Uherském Brodě kolo krajské! 
Ostatně zápal těch našich nejmenších 
sportovců je příkladný. Na každotýdenní 
ranní hodinku se jich v úterý scházejí dva 
tucty!

S  různými obměnami se rok co rok 
obohacuje školní vzdělávací program 
množstvím nejrozmanitějších akcí. Ne-
bylo nutné je tady vyjmenovat všechny. 
Ale důležité je vyzvednout, že za nimi sto-
jí obětavost a píle organizátorů, jimiž jsou 
především učitelé. Také mnozí rodiče 
rádi pomohou, je-li třeba. Neškodí si před 
svátečními vánočními chvílemi tyto věci 
uvědomit. Všem zainteresovaným za je-
jich dosavadní úsilí poděkovat. A popřát 
si vzájemně, ať se nám daří naplňovat cíle 
náročné vzdělávací i ty neméně potřebné 
cíle zábavné v novém roce 2016. Tak hod-
ně zdraví a taky trochu štěstí vám všem!

Vedení školy 

Kurz předtaneční a společenské výchovy žáků 8. a 9. třídy
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Prožitky v mateřské 
škole

V  prvních měsících školního roku 
se děti adaptovaly na prostředí a  režim 
v mateřské škole.

Vzdělávání se uskutečňuje během ce-
lého dne ve všech činnostech a situacích, 
které se v průběhu dne vyskytnou vyváže-
ným poměrem spontánních aktivit a říze-
ných činností. Učení zakládáme na aktivní 
činnosti dítěte, založené na smyslech vní-
mání a  prožitkovém učení. Vedeme děti 
k zdravému životnímu stylu a uvědomění 
si odpovědnosti za své chování a  jednání 
za aktivní spolupráce s jejich rodiči.

V průběhu prvního čtvrtletí jsme využili 
nabídek divadelních společností a zhlédli ně-
kolik poučných a zároveň zábavných před-
stavení, které přinesly dětem radost.V rámci 
spolupráce se školou se i nejmladší děti před-
vedly v  pěvecké soutěži Sedmihlásek. Žáci 
deváté třídy nás potěšili příchodem Miku-
láše, který přinesl nejen dobroty, ale i velký 
citový zážitek. Těšíme se na vánoční setkání 
s  rodiči s  vystoupením dětí, zúčastníme se 
tradic Vánoc ve městě a vydáme se na před-
vánoční putování za kapříky. Pedagogové 
mateřské školy usilují o to, aby měly děti do-
statek podnětů k učení a vztahy mezi školou 
a rodiči byly partnerské.

Bambuchová Lenka

Martinská procházka 2015
Martinská procházka se světýlky se 

konala tradičně 11. listopadu na svátek 
sv. Martina.

Malí účastníci se svými rodiči zaplnili 
náměstí, kde už na ně čekaly žákyně li-
terárně dramatického oboru, společně si 
zazpívali, zatančili, děti vytvořily dlou-
hého hada a  kdo měl odvahu, mohl na 
mikrofon buď zazpívat,  anebo přednést 
krátkou básničku. Potom následovalo 
pásmo žáků LDO a hned po něm už při-
jel na koni sv. Martin. Jako každoročně 
šel v  čele dlouhého průvodu, děti svítily 
světýlky a  protože počasí přálo, nikdo 
nespěchal a  všichni si procházku oprav-
du užili.  Po návratu na náměstí  jsme se 
rozloučili se sv. Martinem a  když odjel, 
vrhly se děti na výborné martinské ro-
hlíčky z  dílny p. uč. Alice Veitové. Dále 
děti obdržely omalovánky a svítící tyčky 
a spokojeně odcházely se svými rodiči do 
svých domovů.

Koncert posluchačů brněnské 
konzervatoře

V  pátek 20. listopadu jsme v  sále Zá-
kladní umělecké školy Karolinka byli 
svědky koncertu posluchačů brněnské 
konzervatoře. Velmi příjemné bylo, že 
mezi nimi účinkovala i  bývalá žákyně 
ZUŠ Karolinka Pavla Plánková, která 
v  současné době studuje kontrabas v  6. 
ročníku a  která k  nám pozvala své spo-
lužáky. V naší škole navštěvovala několik 
oborů: zobcovou fl étnu, klávesy, hru na 
kontrabas, chodila do kapely i do pěvec-
kého sboru a  navštěvovala také taneční 
obor. Pavla přednesla Koncert pro kon-
trabas a  klavír D  dur, jehož autorem je 
Carl Ditters von Dittersdorf.

Dále nás navštívil violista Filip Holac-
ký, který se kromě svého oboru inten-
zívně vzdělává v barokní hře a vystupuje 
v různých komorních ansámblech. Věnu-
je se také kompozici i klavírní spolupráci 
se studenty smyčcového a pěveckého od-
dělení. V jeho podání jsme vyslechli Suitu 
č. 1 od J. S. Bacha a Preludium ze Sonáty 
č. 2 Eugena Ysaye.

Vrcholem celého večera byl Koncert pro 
klavír a orchestr č. 1 e moll op. 11 Fryde-
ryka Chopina v podání Veroniky Baslové 
a Tomáše Vrány. Oba jsou vynikající kla-
víristé. Tomáš Vrána studuje prvním ro-
kem u prof. Ivana Klánského na Hudební 
akademii múzických umění v  Praze a  je 
vítězem mnoha celostátních i mezinárod-

ních soutěží – např. Prague Junior Note, 
Amadeus, Pro Bohemia Ostrava, Virtuosi 
per musica di pianoforte. Vyhrál také sou-
těž konzervatoří České republiky, vystupo-
val s Janáčkovou fi lharmonií Ostrava a v r. 
2014 i s Českou fi lharmonií.

Podobně je na tom Veronika Baslová, 
která dvakrát vyhrála Brněnskou klavír-
ní soutěž a obdržela mnoho cen v dalších 
prestižních klavírních soutěžích. Je po-
sluchačkou 6. ročníku konzervatoře Brno 
a  směřuje také na Hudební akademii 
múzických umění do Prahy.

Všichni tito mladí umělci byli ješ-
tě před pár lety malými dětmi, přišli do 
základních uměleckých škol, nic neumě-
li a  po malinkých krůčcích pronikali do 
tajů hudby. A  protože měli talent, štěstí 
na výborné a  nadšené učitele a  přidali 
k  tomu i  patřičnou píli, mohli jsme být 
svědky vynikajících výkonů na tomto je-
jich koncertě.  Musím říci, že tento kon-
cert byl velkým povzbuzením nejen pro 
naše žáky, ale také pro pedagogy a těšíme 
se, že se v  naší škole s  těmito mladými 
umělci ještě v budoucnu setkáme.   

Adventní koncert
V  neděli 29. listopadu jsme oslavili 

první adventní neděli a  Základní umě-
lecká škola Karolinka připravila svůj kaž-
doroční adventní koncert do chrámu 
P. M. Karmelské v Karolince.

Lidé v  zaplněném chrámě vyslechli 
starou muziku v podání smyčcového sou-
boru, dvě skladby na eufonium, potěšil 
nás také kytarový soubor  a výkony žáků 
na příčnou fl étnu a  fl étny zobcové. Ne-
chyběla ani hra na klávesy, zpěváci a dět-
ský pěvecký sbor s  adventními písněmi. 
Myslím, že všichni návštěvníci tohoto 
koncertu byli vtaženi do krásné adventní 
nálady a obohaceni krásnými výkony dětí 
i učitelů.

Martina Havlová
řed. ZUŠ Karolinka

Pěvecká soutěž SEDMIHLÁSEK

Na výstavě akademického malíře Jiljího Hartingera 
na vsetínském zámku

Mikuláš ve škole Adventní koncert
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Pan Vladislav Bambušek byl vybrán 
k Ocenění za dlouhodobou a kvalitní práci 
dobrovolných pracovníků v  oblasti volno-
časových aktivit dětí a mládeže. Byl osob-
ně pozván radním Zlínského kraje, panem 
PaedDr. Petrem Navrátilem na XII. ročník 
tohoto slavnostního  setkání, které se usku-
tečnilo dne 8. prosince 2015 v  prostorách 
sálu Muzea Kroměřížska v Kroměříži.

Pan Vladislav Bambušek se narodil 
v  roce 1942. Hraní a  trénování šachů se 
věnuje celý svůj život. Je aktivním členem 
šachového oddílu Karolinka, pořádá tré-
ninkové kurzy pro děti i dospělé. Podílí se 
také na výběru a reprezentaci dětí na růz-
ných soutěžích. Je rozhodčím ve hře ša-
chy, kde má složeny zkoušky rozhodčích. 
Jeho záliba ve hraní šachů je tak obrovská, 
že se před více jak deseti lety rozhodl vě-
novat také karolinským dětem a  mláde-
ži. Do jeho kroužků, které se konají v ZŠ 
a MŠ Karolinka a také v zasedací místnosti 
Městského úřadu v  Karolince, chodí děti 
nejenom ze základní školy, ale dokonce 
i děti z mateřské školy našeho města. Jeho 
svěřenci dosahují vynikajících výsledků, 
například v  roce 2013 jeho žáci odehráli 
poslední kolo šachové mládežnické série 
1.  VASTO Tour. Jednalo se o  regionální 
soutěž o čtyřech turnajích – tyto se odehrá-
ly ve Valašském Meziříčí, Jablůnce, Vsetí-
ně a Francově Lhotě. Celkovými vítězi se 
stali Jiří Ptáček – 11 let se dvěma chlapci 
ze Skaličky. O úrovni jeho svěřenců svěd-
čí zcela jistě i to, že se tito žáci zúčastňují 
soutěží v kategorii dospělých hráčů šachu. 
Často se stává, že si ani dospělí pánové 

netroufají s jeho svěřenci šachy vůbec hrát. 
Mezi nejvýznamnější opory šachového 
oddílu žáků z Karolinky patří již zmíněný 
Jiří Ptáček – 12 let, Jakub Křenek – 10 let, 
Ondřej Horák – 9 let, Luboš Tahotný, Ro-
bin Paška – 7 let, Petř Křupala – 7 let, Pavel 
Horák – 12 let, Vladimír Křupala – 10 let 
a Roman Křenek – 13 let. Nejmladší chlapci 
jsou také jeho odchovanci ještě z mateřské 
školy. Nyní se družstvo rozšířilo i o děvčata. 

Základní škola a Mateřská škola Karo-
linka, stejně tak jako město Karolinka, se 
snaží šachový oddíl neustále podporovat, 
přispívá na nákup šachovnic, případně 

proplácí cestovní náklady na soutěže, po-
skytuje prostory pro jejich tréninky. V le-
tošním roce město Karolinka také dokončí 
zcela nové prostory ve Víceúčelovém kul-
turním centru, kde se tito mladí šachisté 
budou scházet ke svým tréninkům, a to již 
od nového roku 2016.

Pan Bambušek je duší všech těchto 
mladých šachistů, snaží se pro ně zajistit 
co nejlepší podmínky, zaujmout je, předat 
jim co nejvíce zkušeností a naučit je hrát 
nejen rozumem, ale i srdcem. 

Jak sám říká: „Nejraději mám právě ta-
kové nové členy, kteří to ještě nikdy nehrá-
li, protože je nemusím odnaučovat chybné 
postupy. Právě tito výborní mladí šachis-
té  jsou mými odchovanci ještě ze školky. 
S  těmi už nechtějí hrát ani dospělí pánové.“ 

Pan Bambušek také pravidelně infor-
muje veřejnost o činnosti šachového oddí-
lu v místním tisku, včetně fotografi í, které 
zaujmou i nezúčastněné čtenáře. Veškerou 
činnost vykonává ve svém volném čase, 
bez jakéhokoliv nároku na odměnu.

Město Karolinka ho navrhlo na toto 
ocenění, čímž mu chce poděkovat za jeho 
dlouholetou činnost s dětmi a mládeží, za 
jeho nadšení, radost ze hry, elán, smysl pro 
fair play, které se snaží karolinským dětem 
předávat. 

PhDr. Lenka Denkocy

OCENĚNÍ PRÁCE PANA VLADISLAVA 
BAMBUŠKA S MLADÝMI ŠACHISTY

Ocenění pana Vladislava Bambuška

Šachový oddíl
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Podzim v knihovně …. 
Na podzimní sezonu připravila naše 

knihovna pro pravidelné návštěvníky 
kulturních akcí hned tři nové cestopisné 
přednášky. V rámci 19. ročníku celostátní 
akce Týdne knihoven se ve středu 7. října 
2015 uskutečnila beseda s názvem Cesta 
jižní Afrikou – od Atlantiku až k  Indic-
kému oceánu. Večerem nás provedl ces-
tovatel Petr Nazarov, který zde představil 
i svou čerstvě vydanou knihu se stejným 
názvem. Díky jeho vyprávění jsme navští-
vili Namibii, Svazijsko, Lesotho a Jihoaf-
rickou republiku. Další besedou, která 
v knihovně proběhla 25. listopadu 2015, 
byla beseda Michala Štěpánka s  názvem 
Gruzie aneb Tajemné království ve stínu 
Kavkazu. Gruzie je země plná kontrastů 
a  překvapení. Mohutné hradby Kavkazu 
střídají nížiny plné vinné révy, polopoušť 
pak zase břehy Černého moře. Gruzie má 
své nezaměnitelné kouzlo. Snad je to prá-
vě díky zvláštní atmosféře, kt erá je zde cí-
tit na každém kroku. Všechno se zdá být 
evropské, tak podobné tomu, co známe 
z domova. Záhy ale člověk zjistí, že jazyk, 
písmo, kultura, tradice, kuchyně i nátura 
zdejších lidí se výrazně liší. Prostřednic-
tvím vyprávění, promítáním fotografi í 
i krátkými video ukázkami jsme navštívi-
li horské oblasti Svanetie, Tušetie, Chev-
suretie a Kazbegi, prošli jsme se uličkami 
hlavního města Tbilisi a  ochutnali jsme 
nejednu z  místních kulinářských speci-
alit. Po novém roce připravujeme další 
putování, tentokráte po Kyrgyzstánu, tak 
se máme určitě na co těšit. Na adventní 
čas jsem pozvala do naší knihovny dr. Li-
bora Bureše, majitele cestovní kanceláře 
Vsacan Tour, která v  letošním roce slaví 
25. výročí od svého založení. Pan Bureš 
se s námi přišel podělit o své zážitky z ná-
vštěvy dvou ostrovů – Mauritius a Réuni-
on – Dvě perly uprostřed Indického oceá-
nu aneb Tváří v tvář nejvzácnější známce 
světa. 

Všem našim čtenářům přeji krásné 
Vánoce prožité v  klidu a  pokoji, v  no-
vém roce hodně zdraví, životní pohody 
a mnoho krásných nových knih.

 Daniela Bártková, Městská  knihovna Karolinka

Od uzávěrky posledního čísla čtvrtlet-
níku byla jednotka hasičského sboru města 
Karolinka povolána k  jedenácti událostem. 
Z tohoto počtu se jednalo sedmkrát o tech-
nickou pomoc, dvakrát o  požár a  dvakrát 
o dopravní nehodu. Pokračovala také série 
zásahů na likvidaci nebezpečného hmyzu, ke 
kterému jsme vyjížděli ještě dvakrát. V jed-
nom případě byla svolána pátrací akce po 
jednom z  obyvatelů karolinského domova 
pro seniory, který ráno zařízení opustil, a na 
oběd  se nevrátil. Jelikož se jednalo o člověka 
s mentální poruchou, bylo tedy svoláno pát-
rání. Než se celá akce stačila rozjet, byla PČR 
informována, že byl občan nalezen ve Vsetí-
ně. Z požárů se jednalo např. o menší požár 
odpadu v  rodinném domě, kde však byla 
pravděpodobnost intoxikace jedné osoby 
zplodinami hoření, proto bylo nutné její vy-
šetření a transport do nemocnice. Druhým 
z požárů byl požár sazí v komíně rodinného 
domu. Plameny se naštěstí nerozšířily mimo 
spalinovou cestu. Byla provedena likvidace 
požáru a celý dům byl překontrolován. K do-
pravním nehodám jsme vyjížděli do Husle-
nek a Velkých Karlovic. Ve druhém případě 
byl na místo povolán vyprošťovací speciál 
HZS z  Otrokovic, jelikož bylo potřeba vy-
zvednout automobil, který skončil na střeše 
v korytu řeky Bečvy.

Pro JSDH Karolinka byla městu po-
skytnuta pro rok 2015 účelová neinvestič-
ní dotace z rozpočtu Zlínského kraje, a to: 

120 000,- Kč  na zabezpečení akce-
schopnosti jednotky SDH příjemce ka-
tegorie JPO II, která zabezpečuje výjezd 
z místa své dislokace k zásahu nejpozději 
do 5 minut. 

100 000,- Kč na mzdové výdaje, zákon-
né a sociální pojištění členům vykonáva-

MĚSTSKÁ 
KNIHOVNA 
KAROLINKA

HASIČI KAROLINKA

jícím službu v  jednotce SDH kategorie 
JPO II jako svoje zaměstnání v  pracov-
ním poměru.

Dále jsme obdrželi účelovou ne-
investiční dotaci ve výši  32 000,- Kč
- na výdaje vzniklé od 1. 1. 2015 do 31. 
12. 2015 na odbornou přípravu velitelů 
a strojníků JSDH k získání odborné způso-
bilosti nebo prodloužení platnosti osvěd-
čení o odborné způsobilosti, specializační 
kurzy a  zaměstnání pořádaná HZS ZK.
- na výdaje na uskutečněné zásahy JSDH 
mimo územní obvod (Od 1. 1. 2015 – 31. 
12. 2015).    
- na výdaje vzniklé a uhrazené v období 
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 na věcné vy-
bavení neinvestiční povahy.

Další z  dotací je účelová neinvestič-
ní dotace z  rozpočtu Zlínského kraje 
ve výši 15 000,-  Kč na výdaje vzniklé 
a uhrazené od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 
za uskutečněný zásah jednotky SDH 
příjemce, na výzvu Krajského operační-
ho a  informačního střediska HZS Zlín-
ského kraje mimo její územní obvod.
Dotace Zlínského kraje je pro město pří-
nosnou pomocí.

Další významnou pomocí je fi nanční 
dar od společnosti TM Stav s.r.o., která 
jednotce přispěla fi nančním darem ve 
výši 18 000,- Kč za účelem nákupu va-
nových nosítek, která nám umožní lépe 
zasáhnout zejména při transportu zraně-
ných osob z  obtížného terénu. Za tento 
dar mnohokrát děkujeme.

Zdeněk Valíček

Dopravní nehoda Velké Karlovice
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Po turné chvíli skokani odpočívali 
a  užívali prázdninových veder. Koncem 
července odjel Daniel s oddílovými kole-
gy do polské Wisly. Rožnovský oddíl zde 
byl pozván na otevírání můstků. Nové 
a  krásné můstky měly prověřit skoka-
ny z Polska, Česka, Německa a Bělorus-
ka v  Mezinárodním poháru ve skoku 
na lyžích. Novou chloubu města Wisla 
slavnostně otevřel polský ministr sportu 
Adam Korol a  řada dalších významných 
osobností polského sportu a  kultury 
i osobností ze světa jakou je např. Walter 
Hofer (ředitel Mezinárodní lyžařské fede-
race). Tento pohár mladý skokan sice ne-
vyhrál, ale druhé místo v tak nabité kon-
kurenci je pěkným umístěním. Prázdniny 
ještě vyplnily závody v Lomnici n. P. Tady 
bylo umístění v  individuálním závodě 
korunováno druhým místem a  následu-
jící den pak s oddílovým kolegou skoka-
ni z Rožnova v závodě dvojic vybojovali 
stříbro.

Nový školní rok po prázdninách za-
hájil kolotoč podzimní části čtyř závodů, 
z nichž měl usednout na trůn nový mis-
tr ČR. Závody odskákali mladí sportovci 
na můstcích v Harrachově, Lomnici n. P., 
Rožnově a Frenštátu. V  těchto závodech 
Daniel jednou zvítězil, dvakrát skončil 
na stříbrné a  jednou na bronzové příč-
ce. Součtem bodů se tak stal mistrem ČR 
před druhým Dominikem Bláhou.

Podzim vrcholil v  Novém Městě na 
Moravě Mistrovstvím ČR v  kombinaci, 
kde se sportovec z Karolinky stal vicemis-
trem. Mezinárodní mistrovství Slovenska 
jak ve skoku, tak kombinaci v  Banské 

Bystrici za účasti domácích skokanů, sko-
kanů z Polska a Čech ovládl dvěma zlatý-
mi medailemi ve skoku i  severské kom-
binaci.

DANIEL ŠKARKA MISTREM ČESKÉ REPUBLIKY, SLOVENSKA 
A POTŘETÍ VÍTĚZEM TURNÉ ČTYŘ MŮSTKŮ

Letošní Turné čtyř můstků, kterého se tradičně účastní mladí skokani z Čech 
a  Moravy, ukázalo, jakou formu v  zimních měsících Daniel nasbíral. Všechny 
závody v Rožnově, Frenštátu, Kozlovicích i Nýdku vyhrál. Stalo se tak již potřetí 
v řadě za sebou. Bodový náskok 126 bodů před druhým Polákem Szozdou byl tak 
propastný, že karolinský skokan teoreticky do posledního kola závodu nemusel 
nastoupit a přesto by se stal vítězem.

Beskydské turné (Turné čtyř můstků):
Frenštát (18.6.) skoky – 1.místo
Rožnov (19.6.) skoky – 1.místo
Kozlovice (20.6.) skoky – 1.místo
Nýdek (21.6.) skoky – 1.místo
Celkově: Vítěz Turné čtyř můstků                                            
Wisla – Polsko (31.7.) – Mezinárodní pohár skoky – 2.místo
Lomnice nad P. (21.8.) – Malá cena skoky – 2.místo
Lomnice nad P. (21.8.) – Malá cena-závod dvojic skoky – 2.místo
Harrachov (12.9.) – Kaml cup - letní MČR skoky – 1.místo
 sev. kombinace – 1.místo
Machov (13.9.) – Borský pohár – krajský přebor skoky – 1.místo
 sev. kombinace – 2.místo
přihlášen i do starší kategorie – žáci 11-12 skoky – 3.místo
Lomnice nad P. (19.9.) – RKZ skoky – 1.místo
 sev. kombinace – 2.místo
Desná (26.9.) - RKZ skoky – 2.místo
Desná (27.9.) - RKZ skoky – 1.místo
Rožnov (3.10.) - letní MČR skoky – 2.místo
 sev. kombinace – 2.místo
Frenštát (4.10.) - letní MČR skoky – 3.místo
Nové Město (10.10.) - letní MČR skoky – 2.místo
 sev. kombinace – 2.místo
Banská Bystrica (24.10.) – Mezinárodní mistrovství Slovenska skoky – 1.místo
 sev. kombinace – 1.místo

Vítězný skok Turné čtyř můstků

Vítěz Turné čtyř můstků

Mistr Slovenska
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CANISTERAPIE
Vážení čtenáři,
dovolím si přidat příspěvek o úspěchu, který 

ti, kteří mají rádi zvířata a  jsou psíčkaři, dokáží 
posoudit i ze strany zvířecí (psí) tváře a psího sr-
díčka.

Měsíc říjen byl ve znamení krásného slunečné-
ho počasí. Díky nadšení páníčků majících labra-
doří děti od psa jménem Benži jsme měli nád-
herný sraz na Valašsku, a to konkrétně ve Lhotě 
u Vsetína. Sešli se 4,5 měsíční štěňata z různých 
koutů republiky, a sice miláčci jménem Tobi, Maj-
ki, Lara, Nika, Fibi, Megi, Alvin taťka Benži a ma-
minka Emička.

Díky tomuto rodinnému srazu pes Benži na-
čerpal obrovské množství energie pro nadcháze-
jící zkoušky, které se konaly druhý říjnový víkend 
na letišti v Bojkovicích u příležitosti IV. ročníku 
drakiády. Akce se zúčastnilo cca 300 dětí a  stu-
dentů, např. i studenti z Církevní odborné školy 
a děti z Dětského domova Bojkovice. Kromě pou-
štění draků a soutěží se mládež seznámila s kyno-
logy a  jejich čtyřnohými svěřenci z  Bratislavské 
kynologické záchranářské brigády. Psovodi před-
vedli práci záchranářských psů, vyhledávání osob 
v sutinách, poslušnost a překonávání speciálních 
překážek. Přijeli taktéž psovodi z Prahy, Vsetína/
Karolinky, Uherského  Brodu a Bojkovic . 

Odpoledne proběhly nelehké-všestranné ca-
nisterapeutické zkoušky a  některé zkoušené CT 
týmy získaly certifi kát a medaili. Vítězem zkoušky 
se stal Bílý švýcarský ovčák jménem Vali s majitel-
kou Alenou Petrošovou z Prahy a druhým v po-
řadí s nejvíce dosaženou bonitou se stal výrokem 
rozhodčích labradorský retrívr - smetanově žluté 
barvy jménem Benži s majitelkou Pavlínou Duj-
kovou z Karolinky. 

Na konci celé akce druhý vítězný CT tým vy-
hlásil nejkrásnějšího ručně malovaného draka 
a ocenil děti z dětského domova, které si odnesly 
dárečky od sponzorů.

V  dnešní uspěchané době je velice obtížné 
sehnat někoho, kdo udělá nezištně dobrý skutek. 
Ještě obtížnější je o  něj žádat. Všichni pejskové 
a  jejich páníčkové, o kterých v tomto příspěvku 
byla zmínka, jsou jedineční a rozdávají svou pří-
zeň s odměnou rozzářených očí dětí i dospělých. 

Dujková Pavlína

12. 9. 2015 „Chleba o dvou kůr-
kách“ – ochutnávka a pečení 
chleba, mlácení obilí cepem

Ve Zvonici na Soláni proběhla krásná 
akce spojená s ukázkou pečení chleba.

Součástí akce byla veřejná ochutnávka 
chlebů ze známých zavedených pekáren 
regionu a  chlebů doma pečených podle 
vlastních receptur. Chleba bylo možné 
ochutnávat spolu s původními typickými 
přílohami, jakými jsou máslo, sádlo, tva-
roh, domácí sýry, med i povidla.

10. 10. 2015–25. 11. 2015 Vý-
stava fotografií Roberta Golá-
ně s texty Dalibora Maliny

Výstava fotografi í s  názvem „Sami 
na samotách“ Roberta Goláně s  texty 

ZVONICE SOLÁŇ

Předání certifi kátu vítězným týmům

Chleba o dvou kůrkách

Výstava fotografi í Roberta Goláně

Dalibora Maliny začala vernisáží, kde 
vystoupila hudební skupina Harafi ca. 
Úvodního slova se ujal autor textů pan 
Dalibor Malina. Černobílé fotografi e 
upoutaly nejenom starší návštěvníky, ale 
i mladou generaci.

14. 11. 2015 Hudebně-literární 
pořad „Tečie voda, tečie“

Hudebně-literární pořad složený z  li-
dových písní v úpravě L. Janáčka, R. Ku-
bína, J. Masaryka, V. Nováka, B. Martinů, 
M. Schneidera-Trnavského, J. Schneweise 
a  E. Schulhoff a byl vzpomínkou na ži-
vot a dílo těchto autorů. Účinkovali žáci 
Múzické školy v  Ostravě-Mariánských 
Horách z pěvecké třídy Drahomíry Míč-
kové.
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Den seniorů
Na 1. října připadá Den seniorů. My 

jsme si pro ty naše připravili malé pře-
kvapení v  podobě výstavy podzimních 
plodů a květin. Oslovili jsme pracovníky, 
zda by nemohli přinést něco ze svých za-
hrádek. Nemalou úrodu se podařilo vy-
pěstovat i na záhonech u Domova a dva 
dny jsme pomalu chystali, aranžovali 
a  připravovali výstavu ve společenské 
místnosti. Část místnosti jsme vyhradili 
pro reminiscenci, kde byly k nahlédnutí 
kroniky a fotografi e z dob minulých, ale 
i  nástěnka prezentující celoroční práci 
na zahradě. Jelikož se nám shromáždilo 
větší množství jablek, došlo i  na pečení 
závinu. Přípravy byly opravdu veliké. Ale 
vyplatilo se! Po malých skupinkách si 
uživatelé měli možnost prohlédnout vý-
stavu, řekli jsme si něco o historii našeho 
Domova, pochutnali si na jablkovém zá-
vinu a na konec jsme zhlédli propagační 
dokument o Sociálních službách Vsetín. 
Všem se připravený program líbil. 

Kateřina Korytářová

Den otevřených dveří 
Jako tradičně i  letos dne 7. října pro-

běhl v  rámci Týdne sociálních služeb 
v  Domově pro seniory Karolinka Den 
otevřených dveří. V  předcházejících 
dnech uživatelé společně s aktivizačními 
pracovnicemi vytvářeli dekorace, které 
posloužily k  výzdobě Domova. Kromě 

výtvorů našich uživatelů bylo možno 
z hlédnout ve společných prostorách 
Domova výstavu historických fotogra-
fi í s tematikou „Poznejme Česko“ a dále 
fotografi e seniorů doplněné citáty o stá-
ří.  Po celý den měli návštěvníci možnost 
účastnit se aktivit společně s našimi uži-
vateli. V dopoledních hodinách probíha-
la smyslová aktivizace s  prvky reminis-
cence. Odpoledne se návštěvníci mohli 
zapojit do výroby podzimních dekorací 
v pracovní dílně. Ti, kteří k nám v tento 
den zavítali, ocenili domácí atmosféru, 
výzdobu společných prostor a  výstavu 
podzimních plodů.

Mgr. Jolana Bařáková

Bazální stimulace – síla doteku
Domov pro seniory Karolinka se za-

řadil mezi zařízení, která zavádějí do 
péče koncept bazální stimulace. Aby 
byla zajištěna profesionalita péče vychá-
zející z potřeb uživatele, byli v konceptu 
vyškoleni pracovníci z  celého terapeu-
tického týmu, tedy pracovníci v  přímé 
péči, zdravotní sestry i  specializovaní 
pracovníci – fyzioterapeut, aktivizační 
pracovníci. Nedílnou součástí je i  za-
pojení příbuzných. V  konceptu bazál-
ní stimulace se na klienta pohlíží jako 
na celistvou osobnost bez ohledu na 
jeho postižení, tělesný, mentální nebo 
duševní stav, se všemi jeho tělesnými, 
psychickými a  sociálními potřebami. 

Přejeme si, aby mohli všichni 
pohodlně cestovat – malí, vel-
cí, mladí, staří.

 Lidé, kteří mají pohybové problémy 
nebo jsou na vozíku, mohou využít naše 
nové auto.  Toto auto je přizpůsobeno pro 
přepravu těch, kteří potřebují více pro-
storu a času, aby mohli vycestovat.

Člověk upoutaný na vozík může na-
stoupit do auta pomocí rampy a z vozíku 
už nemusí vůbec přesedat.

 Pokud potřebujete  využít naše auto, 
rádi vás dovezeme i odvezeme, kam bu-
dete potřebovat.

Cena: 8,- Kč/km

Kontakt: Charita Nový Hrozenkov, 
Osobní asistence

tel.:  728 324 457 – p. Jana Orságová

DOMOV PRO SENIORY KAROLINKA

Cílem je doprovod a podpora klientů se 
změnami v  oblasti vnímání, hybnosti, 
komunikace a  mobilizace zachovalých 
schopností.

Informace o konceptu čerpány z kni-
hy Karolíny Friedlové Bazální stimulace 
v základní ošetřovatelské péči.

Bc. Petra Čechová

Den seniorů

Den otevřených dveří
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Vážení spoluobčané,

rok se pomalu blíží ke svému konci, 
a to je čas, kdy v Charitě fi nišují přípravy 
na Tříkrálovou sbírku, která se uskuteční 
ve dnech 8.–10. ledna 2016.

Výtěžek bude tentokrát využit na 
opravu Domu pokojného stáří v Novém 
Hrozenkově-Čubově. I  přes zabezpeče-
ní zde totiž došlo k  velkému poškození 
půdních výplní kunami. Při řešení od-
stranění škod bylo zároveň doporučeno 
provedení zateplení zadní stěny budovy.

Dům pokojného stáří slouží lidem, kteří 
nemohou zůstat ve svém domácím pro-
středí z důvodu nesoběstačnosti kvůli vy-
sokému věku nebo nemoci, a jeho kapacita 
je stále naplněna, je stoprocentně využit.

Část výtěžku bude rovněž rezervová-
na, stejně jako v minulých letech, pro ty 
potřebné, kteří se dostanou do nepřízni-
vé životní situace. Letos se díky štědrosti 
Vás dárců podařilo poskytnout pomoc 
čtyřem rodinám z našeho okolí.

Ráda bych Vám všem poděkovala ne-
jen za dary, kterými při sbírce přispějete 
na určené záměry, ale především za přije-
tí koledníků a za Vaši vstřícnost a laska-
vost k nim. Děkuji .

Daria Exnerová, koordinátor Tříkrálové sbírky

Den seniorů ve Vsetíně

Dne 13. 10. 2015 se ve Velkém sále 
vsetínského Domu kultury uskutečnil 
již 12.  ročník této významné společen-
ské akce, která si za cíl opakovaně klade 
motivovat seniory k aktivnímu způsobu 
života. Účastníci se mimo jiné seznamují 
s nabídkou zdravotních a sociálních slu-
žeb či možnostmi vzdělávání a  využití 
volného času.

Zahajovacího ceremoniálu se ujaly 
1. místostarostka Vsetína Mgr. Simo-
na Hlaváčová a  ředitelky pořádajících 
organizací - paní Věra Dulavová za 
Charitu Vsetín a  PhDr. Helena Gajdůš-
ková za Masarykovu veřejnou knihov-
nu. Všechny shora jmenované ocenily 
zejména hojnou účast jak z  řad veřej-
nosti, tak i organizací, které v našem re-
gionu poskytují seniorům služby. Svůj 
prostor k prezentaci tak zde měla i naše 
Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov.
Hlavním a velmi očekávaným bodem pro-
gramu bylo vystoupení televizní hlasatel-
ky, rozhlasové moderátorky, trojnásobné 
držitelky ceny TÝTÝ pro nejoblíbenější 
hlasatelku paní Marie Retkové. Za své 
vystoupení, a  především za otevřenost, 

s  jakou hovořila o  svém boji se zákeř-
nou nemocí, sklidila zasloužený aplaus.
Výbornou atmosféru, která panovala 
po celou dobu akce, svým vystoupením 
podporovala rovněž cimbálová muzika 
Jasénka.

Závěr patřil společnému fotografování 
s paní Retkovou. Tomuto lákadlu neodo-
lala ani naše děvčata.

Mgr. Tomáš Kramný, sociální pracovník

Pouť na Turzovku

Ve čtvrtek 19. listopadu Charita Svaté 
rodiny Nový Hrozenkov pořádala pouť 
na horu Živčáková, která je součástí 
Turzovských vrchů, proto se toto pout-
ní místo také lidově nazývá „Turzovka“. 
Hora Živčáková se stala výjimečnou dne 
1. 6. 1958, kdy se při své pravidelné pra-
covní obchůzce pan Matúš Lašut zastavil 
k  modlitbě u  obrázku Matky Ustavičné 
pomoci. Během modlitby uviděl záblesk 
a na 12 m se mu zjevila Panna Maria, kte-
rá jej pomocí několika obrazů nabádala 
k pokání a šíření míru po světě. Zjevení 
se opakovalo ještě několikrát. Za šíření 
tohoto poselství byl pan Lašut pronásle-
dován totalitním režimem. V době Lašu-
tova ústavního léčení dostal pan Kaválek 
ve snu poselství o  léčivé vodě na Živčá-
kově hoře. Dle pokynů ve snu šel na horu 
a  začal kopat a  skutečně objevil vodu. 
Když narazil na pramen, zjevila se mu 
Panna Maria, poděkovala mu a  ukázala 
mu další místo pro druhý pramen.

Při naší návštěvě tohoto poutního mís-
ta jsme se v 11 hodin účastnili mše svaté 
v malé kapli sv. Josefa. Ta je součástí no-
vého chrámu Panny Marie Matky Církve. 
Počasí nám mnoho nepřálo, zastihl nás 
mírný déšť, který nás ovšem nezastavil 
při cestě k  pramenům s  léčivou vodou. 
Některé účastnice se dokonce vydaly až 
k tzv. „Očnímu prameni“, který se nachá-
zí ve svahu pod kaplí Panny Marie.

Během celé poutě vládla i přes nepří-
zeň počasí dobrá nálada po celou cestu. 
Tímto děkuji za účast na této pouti a tě-
šíme se se Sociálním autobusem opět ně-
kdy na viděnou, třeba na chystané pouti 
na Malenisko – poutní místo v obci Pro-
vodov.

Mgr. Ludmila Heriánová

Půjčovna zdravotnických 
a kompenzačních pomůcek

- změna půjčovní doby od 1. 11. 2015
Půjčovní doba

 Pondělí 14:00 – 17:00 hodin
 Čtvrtek   9:00 – 12:00 hodin

Je nutné se vždy předem telefonicky 
domluvit:

- zda je potřebná pomůcka k dispozici
- zda je pracovník půjčovny v místě půj-

čovny (v půjčovní době provádí také mon-
táž či opravy pomůcek v domácnostech)

Pracovník půjčovny: Martin Valíček, 
tel.: 730 190 401

Veletrh REHAPROTEX Brno

Ve dnech 21. až 23. 10. probíhal v Brně 
veletrh REHAPROTEX. Představuje ši-
roký sortiment kompenzačních, prote-
tických, ortopedických a  rehabilitačních 
pomůcek, služeb v  oblasti wellness, na-
bídky pro seniory a prezentaci poskyto-
vatelů sociálních služeb a nemá ve stře-
doevropském prostoru konkurenci. 

Tento veletrh jsme ve středu 21. 10. 
také navštívili s naším novým Sociálním 
autobusem. Mnozí návštěvníci veletrhu 
byli mile překvapeni, že takový autobus 
je v naší vlasti také k zapůjčení, a to pro 
poskytovatele sociálních služeb. Zájem 
ze strany návštěvníků byl vskutku veliký. 
Proto děkujeme a  těšíme se také někdy 
na společnou cestu naším Sociálním au-
tobusem.

Ludmila Heriánová

Máte vztah ke starým li-
dem a zájem pomáhat jim 
v jejich domácím prostředí 
s činnostmi, které už ne-
zvládají samostatně ?

Charita Svaté rodiny Nový Hro-
zenkov - Pečovatelská služba a Osob-
ní asistence nabízí možnost pracovat 
u nás na dohodu (nejedná se o trvalý 
p racovní poměr). Práce je vhodná 
i pro studenty. Podmínkou je řidičské 
oprávnění.

Nabízíme Vám práci v příjemném 
kolektivu a  zajímavé zkušenosti při 
práci se seniory.

Zájemci se mohou hlásit:  Jana Or-
ságová, tel: 728 324 457, e-mail: jana.
orsagova@nhrozenkov.charita.cz

Informace o naší Charitě naleznete 
na www.nhrozenkov.charita.cz
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VÝBOR SPCCH KAROLINKA
srdečně děkuje městu Karolinka za fi nanční příspěvek pro naši organizaci i za dár-

kové poukazy pro dlouholeté členy u příležitosti 25.  výročí SPCCH, kterými jsou pan 
Ilichman a paní Abdulová. Velké poděkování patří i starostce paní Marii Chovanečko-
vé za poskytování sálu divadla pro naše akce, které zde můžeme pořádat.

Výbor rovněž děkuje všem sponzorům za dárky, kterými nám přispěli do tomboly 
na Vánoční besídku. Jsou to tito jmenovaní:

 Lékárna – paní PharmDr. Hana Ptáčková  Helena Glass – paní Gášková 
Helena  Kosmetika – paní Ema Kořenková  Kadeřnictví – paní Zlatka 
KorytářováKosmetika – paní Alžběta ŠkorňákováEldop – pan Koňařík 
JosefPotraviny Jípa – pan Jílek VítězslavSklenářství – pan Pavel Horák
Elektro Burda Karolinka – pan Burda J.Posezení U Radnice – pan Petr Havliš
Crystalex CZ Karolinka – pan Jiří MorávekVodotopo – pan Josef Michálek
Drogerie – paní Jana HolišováKvětinářství – paní Leona ŠulákováTop 
Drogerie – paní Pašková MarieAkad. malíř Ilja HartingerHotel Koník 
– pan Dušan DivínČerpací stanice Silmet KarolinkaVečerka Karolinka

Závěrem děkujeme i pěveckému sboru Karlovjanky za pěkné vystoupení a také Mi-
kulášovi s čertem.

Za výbor SPCCH místopředsedkyně Marie Sučíková

Vzhledem k  tomu, že se blíží období 
Vánoc a vzrůstá zájem o nakupování dár-
ků, vzrůstá také množství podvodných 
prodejců na internetu i  okolo nás. Tyto 

počet strmě roste. Zhruba každý druhý 
senior používá e-mail a pravidelně hledá 
informace na internetu.

Podvodníci, kteří nabízejí seniorům 
zboží a nevýhodné smlouvy, čím dál více 
využívají internet. Kontaktují starší lidi 
pomocí inzerátů, nevyžádaných e-mailů 
a sociálních sítí. Elektronickou poštu od 
podvodníka obdržely letos tři čtvrtiny 
Čechů. Rozmáhá se také citové vydírání.

Níže Vám předkládáme devět druhů 
možných podvodů společně s  možností, 
jak se jim bránit.

1. Předváděcí akce
Výlet, dárečky, oběd v  „přátelské“ at-

mosféře a  osobní pozvání. No kdo by 
odolal? Takhle většinou začíná cesta, 
která končí soudní tahanicí a očima pro 
pláč. Předváděcí akce totiž mají jediný 
a  celkem logický cíl: prodat. A  obvykle 
prodat šunt za co nejvyšší cenu tak, aby 
z toho důchodce, který je nejčastější obě-
tí, nemohl vycouvat. „Potenciální klienty 
na předváděčce klidně zamknou a  jsou 
k nim hrubí, dokud nekoupí.“  I na pro-
dejce se ale konečně našel bič. Novela 
zákona upravuje možnost, kterou hojně 
využívali. Prodejcům se už nevyplatí nu-
tit zákazníky, aby podepsali pozvánku na 
osobní návštěvu domů. Po takovém pod-
pisu totiž podvedení nemohli od smlouvy 
odstoupit. Teď už mohou.
Jak se bránit?

* Pročtěte si podrobně smlouvu, přede-
vším podmínky odstoupení, vrácení pe-
něz atd. Dřív nepodepisujte.

* Nikdy neplaťte hned na místě. Ne-
nechávejte se ani doprovodit pro peníze 
domů, ani k bankomatu.

* Podle aktuální novely zákona máte 14 
dnů na odstoupení od smlouvy bez udání 
důvodu, a  to i když jste podepsali doma. 
Pošlete odstoupení písemně a  pořiďte si 
kopii. Vždy posílejte doporučeně s dodej-
kou, ať máte o odeslání důkaz.

* Dopis směřujte do sídla společnosti, 
které by mělo být uvedeno v kupní smlouvě. 
Pokud není, dohledejte si jej v obchodním 
rejstříku dostupném na www.justice.cz.

* Chtějte svou slíbenou výhru bezpod-
mínečně, nikdy nepodepisujte »slevovou 
výhru« (musíte si koupit produkt a  vaše 
výhra je jen sleva – např. místo 70 tisíc za 
hrnce zaplatíte 50 tisíc).

* Nepodepisujte smlouvy, kde je roz-
hodčí doložka (zříkáte se tak nároku na 
soudní vyrovnání v  případě problémů, 
rozhodce vašich sporů totiž určuje sama 
fi rma).

PRIORITNÍ OSA 2 – integrovaný rozvoj a obnova regionu
Dotace na území měst a obcí ve Zlínském kraji
(veřejný sektor) 2007–2015

POLICIE KAROLINKA RADÍ, JAK 
SE VYHNOUT PODVODNÍKŮM

podvody se týkají převážně seniorů, ale 
nejen jich.

Podle posledních průzkumů jsou ter-
čem podvodu ročně tisíce seniorů a jejich 
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2. Prodejci v obchodních cen-
trech

„Krásný den, pojďte se na chvíli posa-
dit, namasírovat, popovídat si…“ Tak na 
tohle senioři také slyší. Prodejci menšího 
i většího zboží zaplavují obchodní centra 
a dělají si svou předváděcí akci přímo na 
místě. A obvykle vám nakonec vnutí věc, 
kterou ani nepředvádějí. Třeba doplňky 
stravy, samozřejmě s dárečkem, který ve 
výsledné ceně přeplatíte desetkrát. Neza-
pomeňte, že prodejci jsou studenti-bri-
gádníci nebo začínající rádoby obchod-
níci, kteří o medicíně obvykle nic nevědí. 
I  tady ale platí, že nejste v  sídle fi rmy, 
a  máte tak nárok od smlouvy odstoupit 
do 14 dnů, a to bez udání důvodu.
Jak se bránit?

* Pokud vás zasílání nevyžádaného 
zboží obtěžuje, sepište Odmítnutí zasílání 
neobjednaného zboží a pošlete jej na ad-
resu sídla fi rmy.

* Pokud si nějaké zboží s  doručením 
domů objednáte, dejte si pozor, zda ne-
podepisujete pravidelné zasílání.

3. Nevyžádané zásilky
Mince, knihy, série obrázků zvířat 

a rostlin a jiné sběratelské předměty často 
chodí lidem domů, aniž by si je objednali. 
S věcmi ale přijde i faktura a lidé z obavy 
před soudy raději zaplatí. To ale dělat ne-
musíte! A  proto doporučujeme: „Pokud 
si spotřebitelé danou zásilku neobjednali 
a nemají o ni zájem, rozhodně by ji neměli 
platit. Nejsou dokonce povinni zboží do-
davateli vrátit ani jej na to upozorňovat. 
Jedná se o právní úpravu plnění bez objed-
návky, která vychází z občanského zákoní-
ku.“ Praxe je navíc taková, že často koupě 
navazuje jedna za druhou a  vy nechtěně 
souhlasíte s tím, že budete zboží odebírat 
nadále. Každý měsíc vám pak chodí zby-
tečné cetky, o které nestojíte. Bránit se mů-
žete u České obchodní inspekce.
Jak se bránit?

* Podrobně si pročtěte smlouvu 
a smluvní podmínky, než podepíšete.

* Ptejte se na podrobnosti a  ověřte si 
tak způsobilost prodejce v oboru.

* Srovnávejte s  konkurencí. Často se 
totiž dozvíte, že obdobné zboží na inter-
netu nebo jinde seženete za polovic.

* Pokud nejste spokojeni, sepište odstoupe-
ní od smlouvy a pošlete na adresu sídla spo-
lečnosti (viz odstoupení předváděcí akce).

4. Podomní podvodníci
Nabízejí zázračné zlevnění energií 

a  služeb nebo se schovají za novou fak-

turační adresu, kterou vám jen ochotně 
přišli nahlásit. Nikdo vám na sto procent 
nezajistí, že výroba energií nepodraží 
a dodavatel nebude muset ceny razantně 
zvednout.
Jak se bránit?

* Vždy požadujte, aby se prokázali prů-
kazem nebo alespoň vizitkou. 

* Nedávejte jim do ruky své faktury od 
stávajícího dodavatele plynu, elektřiny 
nebo od současného tel. operátora. Jsou 
na nich vaše osobní údaje!

* Vezměte si letáky, porovnejte nabíd-
ky a až poté kontaktujte zástupce fi rmy.

* Nenechte se zlákat tím, že pokud po-
depíšete ihned, dostanete ještě slevu.

* Přečtěte si podmínky nové smlouvy 
a hlavně položku o možnosti odstoupení 
od ní.

Rada města Karolinky dne 30. 7. 2013 
pod usnesením číslo 92/0916 s účinností od 
16. 8. 2013 vydala nařízení 01/01/13 o zá-
kazu podomního a pochůzkového prodeje 
ve městě Karolinka.

5. Falešní řemeslníci, instala-
téři, plynaři, elektrikáři

Zazvoní u dveří a  tvrdí, že přišli kvů-
li odstávce vody, vrátit přeplatek za plyn 
nebo elektřinu. Zmatený důchodce buď 
začne rychle napouštět vodu, nebo pustí 
podvodníka do bytu, který jej v nestřeže-
né chvíli sprostě okrade. 
Jak se bránit?

* Každý řemeslník, kterého jste si pří-
mo neobjednali, musí být předem písem-
ně ohlášený majitelem bytu nebo nemo-
vitosti.

* Nepouštějte do bytu nikoho, kdo se 
nemůže prokázat průkazem zaměstnan-
ce. Pracovníci ČEZ  mají u sebe vždy ori-
ginální průkazy s číslem, které lze ověřit 
na zákaznické lince. Zároveň se dnes veš-
keré práce hradí přes faktury nebo převo-
dem na účet. Pracovníci nikdy nepožadu-
jí fi nanční hotovost.

6. Falešní kominíci
Falešní kominíci přesvědčují důvě-

řivce, že potřebují dodatečnou kontrolu 
komína nebo že jejich revizní zpráva je 
neplatná a musí se udělat nová. Často ani 
nemají kominický mundúr a  potřebné 
nástroje. Ani je nepotřebují, protože ve 
skutečnosti nedělají vůbec nic. Jen zkasí-
rují peníze.
Jak se bránit?

* Správného kominíka poznáte po-
dle služebního průkazu s  fotografi í, nebo 
živnostenského listu, důkladně prohléd-

ne a  proměří vám všechny části komína 
i  topeniště a  navrhne způsob odstranění 
závad. O  provedené práci vede záznam 
a vydá vám potvrzení o kontrole i účtenku.

7. Falešný příbuzný
V  poslední době se stal hitem mezi 

podvodníky telefonát seniorovi, ve kte-
rém se mu volající představí jako jeho 
vnuk, který rychle potřebuje peníze a pro 
hotovost si musí z nedostatku času poslat 
kamaráda. Starý člověk, který má potíže 
se sluchem, nedokáže v telefonu rozeznat, 
kdo volá, a naléhavé prosbě uvěří. Jen od 
ledna do konce května letošního roku 
pražská policie evidovala přes sedm desí-
tek takových případů, v  celém Česku se 
jich za tu samou dobu stalo více než 160.
Jak se bránit?

* Rozhodně nepůjčujte peníze nikomu, 
koho důvěrně neznáte. Zavolejte svému 
opravdovému vnukovi/vnučce a  infor-
maci si u nich ověřte.

8. Vzkaz pro souseda
Nový trik na důvěřivé seniory se roz-

mohl hlavně na Ostravsku. Podvodníci 
tvrdí, že mají naléhavý vzkaz pro souseda 
a že potřebují jen tužku a papír. Uvádějí 
dokonce konkrétní jméno, které si pře-
čtou na schránkách. Snahou podvodní-
ků je dostat se za každou cenu do bytu 
a ukrást, co se dá.
Jak se bránit?

* Řekněte, že žádnou tužku doma zrov-
na nemáte, a trvejte na tom, že vzkaz vyří-
díte sousedům osobně. Nejlepší je mluvit 
s nimi přes zavřené dveře, nebo přes dve-
ře jištěné řetězem.

9. Půjčky přes telefon 
Další nový trik podvodníků jsou půjč-

ky pomocí telefonu. Firma Vám slibuje 
půjčku, ovšem musíte si zavolat na dopo-
ručené číslo. Třeba i po několika hodino-
vém telefonátu nakonec z půjčky nic není 
a za pár dní přijde penzistovi faktura od 
telefonního operátora, aby zaplatil třeba 
i přes 30 tisíc korun. 
Jak se bránit?

* Nikdy nereagujte na podezře-
lé a  rychle půjčky, kdy stačí jen zavolat. 
V  případě podezřele dlouhého telefoná-
tu, kdy vám automat hlásí, „... je potřeba 
počkat, jste v pořadí...“ a podobně, ihned 
zavěste telefon.

Senioři mají také často starší počítače, 
které dostanou od mladší generace. Ty 
jsou hůře zabezpečené zastaralým pro-



 14 MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Nové jízdní řády, které platí od 13. pro-
since 2015, umožňují, poprvé po mnoha 
letech, spojení našeho regionu s  údo-
lím Rožnovské Bečvy, tedy s  Prostřední  
a  Horní Bečvou, s  Pustevnami a  Bílou.  
Tohoto spojení mohou využít o  víken-
dech celoročně lyžaři i pěší turisté. Další 
nové spojení, tentokrát přes Velké Kar-
lovice na Bumbálku nabízí prodloužený 
autobusový spoj celoročně, v  pracovní 
dny i o víkendu. 

A teď konkrétně – pro obyvatele i ná-
vštěvníky Karolinky: 

Pro spojení na Bečvy lze využít auto-
busový spoj s odjezdem z Karolinky v ne-
děli a svátek v 7.12 hodin, v sobotu v 7.17 
hodin směr Velké Karlovice, rozc. Soláň. 

gramovým vybavením. Proto doporuču-
jeme seniorům, aby si hlídali aktualizaci 
ochranných programů, kterými nejsou 
jen antiviry, ale také soft ware zaměře-
ný na nevyžádanou poštu a  podvodné 
webové stránky. Důležitá jsou také bez-
pečná hesla, která by neměla být jedno-

duchá a  uživatel by měl pro každý účet 
používat jinou šifru.

Na závěr Vám za všechny policisty Ob-
vodního oddělení v  Karolince přeji, aby 
všechny vaše nákupy proběhly podle všeo-
becných pravidel a abyste za pomoci  uvede-
ných doporučení nenaletěli podvodníkům. 

V  případě dotazů nebo poznatků 
k  podvodníkům neváhejte volat na Po-
licii České republiky, obvodní oddělení 
Karolinka, telefonní číslo 974 680 741 
nebo přímo na linku 158.

prap. Jiří Orság, inspektor

NOVÉ AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ NA PROSTŘEDNÍ 
A HORNÍ BEČVU, BÍLOU, PUSTEVNY A BUMBÁLKU

Na rozc. Soláň přijede spoj v 7.20, resp. 
v 7.25 hod. Odtud po přestupu pokraču-
je spoj v neděli a svátek v 7.35, v sobotu 
v 7.45 hodin do Hutiska-Solance, aut. st. 
(příjezd 8.15 a 8.25 hod.). Navazuje spoj 
s  garantovaným přestupem směr Bílá, 
který odjíždí z  Hutiska-Solance v  8.30 
hodin.  Tento spoj dojede na Horní Beč-
vu (např. Horní Bečva OÚ v 8.39,  Hla-
vatá rozc. v 8.48 hod.), nebo Bílou, aut. 
st.  (příjezd 9.00 hodin). Cestující na Pus-
tevny z tohoto spoje vystoupí na zastávce 
Prostřední Bečva, hotel Zavadilka, kde 
přestoupí na spoj na Pustevny, s  odjez-
dem z Prostřední Bečvy, hotel Zavadilka 
v 8.36 hodin (Pustevny, konečná příjezd 
v 8.58 hod.).

A jak je to se spojením na Bumbálku? 
V  tomto případě je nejlepší využít vlak 
s odjezdem z Karolinky, zastávky v 10.29, 
ze žel. st. v 10.32 hodin, vystoupit ve Vel-
kých Karlovicích, zastávce a dojít pár set 
metrů na rozc. Soláň. Odtud odjíždí shod-
ně v pracovní dny i o víkendech a svátcích 
spoj v 10.49 hodin směr Léskové a Bum-
bálka. Z něho můžete vystoupit např. na 
rozc. U Tabulí (U Partyzána), tedy v Ma-
kovském  sedle v 11.10 hod., nebo na ko-
nečné na Bumbálce v 11.15 hodin. 

Věřím, že tento tip bude alespoň pro 
někoho zajímavým a že upravené autobu-
sové spoje umožní jednodušeji navštívit 
nádherné přírodní lokality beskydských 
hor,  bez závislosti na zaparkovaném autě. 

Souhrnné jízdní řády veřejné dopravy pro město KAROLINKA
(platí od 13. 12. 2015 do 10. 12. 2016)

Poznámka Bzové Horebečví Požární Kobylská  rozc. konečná jede do   směr VSETÍN
 rozc. /žel. st. dům /žel. zast. příjezd
X   ..............................3.55 ..............3.56 ...............4.30 ............Vsetín
X,13 vlak ....... – .............4.10 ..................– ...............4.12 ...............4.48 ............................................Vsetín 
6,34  .........4.35 .............4.36 ..............4.37 ...............4.38 ...............5.15 ............................................Vsetín
+  .........4.37 .............4.38 ..............4.40 .............   4.42 ...............5.20 ............................................Vsetín
X  4.38...4.40 .............4.42 ............   4.44 ...............5.18 Vsetín – (Jasenice XV. v X)
X   ..............................5.05 ............   5.07 ...............5.45 ............Vsetín
 vlak ....... – .............5.15 ..................– ..............  5.18 ...............6.00 ............................................Vsetín
6,34  .........5.34 .............5.36 ..............5.37 ...............5.38 ...............6.18 ............................................Vsetín
X  5.33...5.35 .............5.37 ..............5.39 ...............6.20 Vsetín – Val. Meziříčí
X,61  ....................................................5.37 ...............5.39 ...............6.20 ............................................Vsetín
X  6.17...6.18 .............6.19 
 vlak ....... – .............6.35 ..................– ...............6.38 ...............7.20 ............................................Vsetín
+  .......   6.36 .............6.39 ..............6.40 ...............6.41 ...............7.35 .........................Vsetín přes Vranču
6,34  ....................................................6.40 ...............6.41 ...............7.40 .........................Vsetín přes Vranču
X  (Stanovnice -) ..............................6.50 ...............6.53 ...............7.35 ............................................Vsetín
X,13 vlak ......................   7.50 ....................................7.52 ...............8.31 ............................................Vsetín
X,6,34  .........7.49 .............7.51 ..............7.52 ...............7.53 ...............8.35 ............................................Vsetín
+,60  .........7.52 .............7.53 ..............7.55 ................... – ...............8.15 .................................... Stanovnice
+,60  (Stanovnice -) ....................................................8.37 ...............8.45 ...................Nový Hrozenkov, střed
+  .........8.32 .............8.34 ..............8.35 ...............8.36 ...............9.15 ............................................Vsetín
X,6,34  .........8.38 .............8.40 ..............8.44 ...............8.46 ...............9.32 ............................................Vsetín
 vlak ........................9.59 ..................– .............10.02 .............10.44 ............................................Vsetín
+,24,  .......10.09 ...........10.12 ............10.13 .............10.15 .............10.37 ............................Vranča, konečná
6,34  .......10.17 ...........10.19 ............10.20 .............10.21 .............10.55 ............................................Vsetín
X  10.18 10.20 ...........10.21 ............10.22 .............10.59 ............Vsetín
  .......10.55 ...........10.57 ............10.58 .............10.59 .............11.40 ............................................Vsetín
 vlak ....... – ...........11.32 ..................– .............11.35 .............12.13 ............................................Vsetín
+  .......12.28 ...........12.31 ............12.32 .............12.34 .............13.15 ............................................Vsetín
X  12.36 12.39 ...........12.40 ............12.41 .............13.40 Vsetín přes Vranču
X  12.47 12.49 ...........12.50 ............12.52 .............13.30 ............Vsetín

+,24  .......13.42 ...........13.44 ............13.47 .............13.48 .............14.25 ............................................Vsetín
X  13.46 13.48 ...........13.49 ............13.51 .............13.55 Nový Hrozenkov, točna
6,34  .......13.52 ...........13.54 ............13.57 .............13.58 .............14.35 ............................................Vsetín
 vlak ....... – ...........14.15 ..................– .............14.18 .............14.54 ............................................Vsetín
X  14.02 14.04 ...........14.07 ............14.08 .............14.45 ............Vsetín
+  .......14.23 ...........14.25 ............14.28 .............14.30 .............15.15 ............................................Vsetín
X  14.55 14.57 ...........14.58 ............14.59 .............15.40 ............Vsetín
X  15.06 15.07 ...........15.08 ............15.10 .............15.23 Vranča, konečná
 vlak ....... – ...........15.13 ..................– .............15.16 .............15.59 ............................................Vsetín
 vlak ....... – ...........16.11 ..................– .............16.13 .............16.56 ............................................Vsetín
X,31       (Stanovnice -) ............................16.10 .............16.11 .............16.50 ............................................Vsetín
+,24  .......16.03 ...........16.05 ............16.06 .............16.07 .............16.45 ............................................Vsetín 
6,+,24  .......16.17 ...........16.20 ............16.22 .............16.24 .............17.25 .........................Vsetín přes Vranču
X  16.57 16.59 ...........17.00 ............17.01 .............17.40 ............Vsetín
 vlak ....... – ...........17.12 ..................– .............17.14 .............17.59 ............................................Vsetín
6,34  .......17.31 ...........17.32 ............17.34 .............17.35 .............18.15 ............................................Vsetín
X,31  .......17.32 ...........17.34 ............17.35 .............17.36 .............18.15 ............................................Vsetín
 vlak ....... – ...........18.13 ..................– .............18.15 .............18.51 ............................................Vsetín   
30  .......18.22 ...........18.23 ............18.24 .............18.25 .............19.10 ............................................Vsetín
X,31  .......19.17 ...........19.19 ............19.20 .............19.21 .............19.25 ....... N. Hrozenkov, točna (- Vsetín)
6,34  .......19.52 ...........19.54 ............19.56
X,19  ..................................................20.15 .............20.16 .............20.18 ...................Nový Hrozenkov, střed
1,2,3,4,42 ...............................................20.15 .............20.16 .............20.18 ...................Nový Hrozenkov, střed
30 vlak ....... – ...........20.16 ..................– .............20.18 .............20.53 ............................................Vsetín
5,32  .......20.33 ...........20.35 ............20.37 .............20.39 .............20.43 ....................... N. Hrozenkov, střed
X,31  .......20.48 ...........20.50 ............20.52 .............20.53 .............21.28 ................ Vsetín  (– Jasenice XV. )
+,70  .......20.52 ...........20.53 ............20.54 .............20.55 .............21.03 .................................Vranča, škola
X,31  .......21.38 ...........21.41 ............21.42 .............21.44 .............22.20 ............................................Vsetín
6,34  .......21.43 ...........21.46 ............21.47
+,24  .......21.48 ...........21.51 ............21.52 .............21.54 .............22.30 ............................................Vsetín
X,31  .......23.11 ...........23.12 ............23.13 .............23.14 .............23.20 .................................Vranča, škola
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Jízdní řád autobusové dopravy Karolinka – Stanovnice a zpět
(platí od 13. 12. 2015)

Poznámka Kobylská Požární Škola Kobylská Baďurka Malá střed Skaličí Spálená 
 rozc. dům  rozc.  Stan.  rozc.
X 5.55 6.00 ................ 6.01 ......... 6.02 ..........6.08............. 6.10 ..........6.13 ......6.16 ........6.20
+,60 (Podťaté -)  ..............  7.55 ..............– .............. –............. 8.02 ..........8.05 ......8.08 ........8.11 ..........8.15
+,60 (N. Hroz., střed -) ...................– ..............– ........10.50........... 10.57 ........11.00 ....11.03 ......11.06 ........11.10
X 12.57 13.00 .............. 13.01 ....... 13.02 ........13.09........... 13.11 ........13.13 ....13.16 ......13.20
X 15.22 5.25 .............. 15.26 ....... 15.27 ........15.34........... 15.37 ........15.40 ....15.45 ......15.50 

Poznámka Spálená Skaličí střed Malá Baďurka Kobylská Škola Požární Kobylská
  rozc.  Stan.  rozc.  dům rozc. jede do
X 6.25 6.28 ........ 6.30 ....... 6.32 ..... 6.35 ........6.39 ....... 6.42 ........6.50 .....  6.53 ..... Vsetín 
+,60 8.20 ........ 8.23 ....... 8.25 ..... 8.27 ........8.31 ....... 8.37 ...............   ............................ Nový Hrozenkov, střed
+,60 11.15 ...... 11.18 ..... 11.20 ... 11.22 ......11.26 ..... 11.35
X 13.20 13.23 ...... 13.25 ..... 13.27 ... 13.29 ............ – ........... – ......13.35 Miloňov–Tisnavy–Podťaté
X,31 15.55 ...... 15.58 ..... 16.00 ... 16.02 ......16.04 ..... 16.08 ......16.09 ....16.10 ......16.11 ....................Vsetín

Souhrnné jízdní řády veřejné dopravy pro město KAROLINKA
(platí od 13. 12. 2015 do 10. 12. 2016)

Poznámka jede z odjezd Kobylská, rozc Požární Horebečví Bzové směr

    / žel. zast. dům /žel. st. rozc. VELKÉ  KARLOVICE

X,13 vlak .......... Vsetín .......3.05 ..............3.42x ..................– ............ 3.44 ..............– ............................V. K., žel. st.

6,+,26 vlak .......... Vsetín .......3.56 ..............4.38x ..................– ...........  4.40 ..............– ............................V. K., žel. st.

X,6,34  ......... Vranča .......4.20 ................4.31 ............. 4.33 ............ 4.34 ..........4.35 ...........................Rožnov p. R.

X  Vsetín ............  4.45 .......5.21 ................5.24 ............. 5.25 ............ 5.27 V.K. Pod Javorem - Podťaté 

 vlak  ......... Vsetín .......5.07 ................5.44 ..................– ............ 5.48 ..............– ............................V. K., žel. st.

X  Vsetín .............5.20 .......5.55 .................................... 6.00 ...................  K., škola - Stanovnice

X   ....................................................6.35 ............. 6.38 ............ 6.40 V. K., Tisňavy R 6,34 ................................  

Vsetín  6.05 .............6.40 .......6.42 ................6.43 ............. 6.45 V. K., Podťaté R X  Vsetín ....................................... 6.05 

6.44 6.46 .............6.47 ........  .50 V. K., Miloňov – Podťaté 

X,13 vlak .......... Vsetín ......  6.27 ................7.05 ..................– ...........  7.08 ..............– ............................V. K., žel. st.

+  .......... Vsetín ......  6.35 ................7.10 ............. 7.12 ............ 7.13 ..........7.15 .............. V. K., Podťaté R 6,34 

 Vsetín ............  6.40 .......7.15 ................7.17 ............. 7.18 ............ 7.20 V. K., Podťaté R X  ......................... Vsetín 

6.45 7.25 .............7.27 .......7.28 ................7.30 V. K., Podťaté R  .........vlak  ......Vsetín ....................................... 7.35 

8.19 – .............8.22 ........... – .... V. K., žel. st.

  .......... Vsetín .......8.20 ................9.00 ............. 9.03 .............. 9.0 ..........9.06 .. V. K., (v X Tisňavy) - Podťaté

+,24  .. N. Hr. střed .......9.03 ................9.08 ............. 9.10 ............ 9.11 ..........9.14 ......................... V. K., Podťaté

6,34  .......... Vsetín .......9.00 ................9.34 ............. 9.35 ............ 9.36 ..........9.38 ............... V. K., Podťaté R 6,+ 

 Vsetín .............9.20 .......9.58 ..............10.00 ........... 10.01 .......... 10.03 V. K., Razula

X  Vsetín .............9.20 .......9.58 ..............10.00 ........... 10.01 .......... 10.03 V. K., rozc. Soláň R  ............................vlak 

Vsetín 9.50 ...........10.29 ........... – ..............10.32 ..................– V. K., žel. st. R +,60 ...................................  N. Hr. střed 

10.45 10.50 ..........................................................  K., Stanovnice

+,24  ......... Vranča .....10.43 ..............11.00 ........... 11.02 .......... 11.03 ........11.06 .....................V. K., rozc. Soláň

X  Vsetín ...........10.30 .....11.10 ..............11.13 ........... 11.14 .......... 11.16 V. K., rozc. Soláň

X  Vsetín ...........11.00 .....11.40 ..............11.43 ........... 11.44 .......... 11.46 V. K., Razula – Podťaté

6,+  .......... Vsetín .....11.30 ..............12.06 ........... 12.07 .......... 12.08 ........12.10 ......................... V. K., Podťaté

X,14  .......... Vsetín .....11.55 ..............12.34 ........... 12.36 .......... 12.37 ........12.39 .... V. K., Plusk. - žel. st. R X,17 

 Vsetín ...........11.55 .....12.34 ..............12.36 ........... 12.37 .......... 12.39 V. K., žel. st.   R 

X  Vsetín ...........12.20 .....12.57 ..............13.00 ........................................  K., škola – Stanovnice

X vlak Vsetín ...........12.33 .....13.12 ....................– ........... 13.15 .................– V. K., žel. st.

6,+,34  Vsetín – Vranča ..12.20 ..............13.14 ........... 13.16 .......... 13.18 ........13.20 ......................... V. K., Podťaté

6,+ vlak .......... Vsetín .....13.05 ..............13.43 ..................– .......... 13.46 ..............– ............................V. K., žel. st.

X  Stanovnice ...........13.20 ..........  – ..............13.35 ........... 13.36 .......... 13.38  V. K., Miloňov–Tisňavy-Podťaté

X  Vsetín ...........13.20  jede do N. Hrozenkov, točna, příj. 13.51

X  N. Hr.točna ...........14.00 .....14.04 ..............14.07 ........... 14.09 .......... 14.12 V.K., Pod Javorem

 vlak .......... Vsetín .....14.01 ..............14.44 ..................– .......... 14.47 ..............– ............................V. K., žel. st.

6,+,34  .......... Vsetín .....14.30 ..............15.05 ........... 15.07 .......... 15.08 ........15.11 ...................V. K., Podťaté R X  

Vsetín 14.40 ...........15.15 .....15.17 ..............15.18 ........... 15.20 V. K., Podťaté R X  Vsetín ..................................... 14.50 

15.22 15.25 ...................................  K., škola – Stanovnice

 vlak .......... Vsetín .....15.05 ..............15.45 ..................– .......... 15.48 ..............– ............................V. K., žel. st.

X  Vranča ...........15.30 .....15.43 ..............15.45 ........... 15.46 .......... 15.47 V. K., Pod Javorem

X  Vsetín ...........15.45 .....16.23 ..............16.25 ........... 16.26 .......... 16.27 V. K., Razula R 6,+,24 .............................  

Vsetín 16.00 ...........16.34 .....16.35 ..............16.36 ........... 16.38 V.K., Podťaté

 vlak .......... Vsetín .....16.01 ..............16.44 ..................– .......... 16.47 ..............– ............................V. K., žel. st.

X,31  .......... Vsetín .....16.45 ..............17.21 ........... 17.22 .......... 17.23 ........17.25 ..................... V. K., Podťaté R  

vlak Vsetín ...........17.05 .....17.42 ....................– ........... 17.45 .................– V. K., žel. st.

X,31  .......... Vsetín .....17.45 ..............18.20 ........... 18.21 .......... 18.22 ........18.24 ...........................V. K., Razula

24  .......... Vsetín .......8.30 ..............19.05 ........... 19.06 .......... 19.07 ........19.10 ......................... V. K., Podťaté

30 vlak .......... Vsetín .....19.06 ..............19.45 ..................– .......... 19.48    ...........– ............................V. K., žel. st.

5,32  .......... Vsetín .....19.35 ..............20.10 ........... 20.12 .......... 20.13 ........20.15 V. K., hotel Kratochvíl x 1,2,3,4,42 

 Vsetín ...........19.35 .....20.10 ..............20.12

X,31  .......... Vsetín .....20.20 ..............20.54 ........... 20.56 .......... 20.57 ........20.58 .............V. K., hotel Kratochvíl

6,+,24  .......... Vsetín .....20.20 ..............20.54 ........... 20.56 .......... 20.57 ........20.58 ......................... V. K., Podťaté

X,31  .......... Vsetín .....21.35 ..............22.10 ........... 22.12 .......... 22.13 ........22.15 ............................V. K., žel. st.

X,31  .......... Vsetín .....22.25 ..............22.57 ........... 22.59 .......... 23.00 ........23.02 ......................... V. K., Podťaté

R na rozc. Soláň možný přestup na spoj do Rožnova p. R.

Odjezdy do Rožnova pod Radh. ze zastávky Velké Karlovice, rozc. Soláň

X,6,34 4.38 . přímý spoj z Vranče ... 6,+,34 ...... 12.45

6,+ 5.33 ....................................X 12.50

X, 6.55 ................................ 6,+,24,34 ..... 15.20

+ 7.35

6,34 7.45 ........................................ X,31 ...... 15.35

X 7.41  .....................6,+,11 ......15.40

6,+,11 9.55 ........................................ X,31 ...... 16.32

X 10.13  ............................30 ......17.29

6,+ 10.32 ........................................ X,31 ...... 20.50

Vysvětlivky k jízdním řádům:

X jede jen v prac. dny
1,2,3,4,5,6,7 jede v pondělí, v úterý, ve středu,  ve čtvrtek, v pátek, v sobotu, v neděli
+ jede jen v neděli a ve svátek
11 nejede 24.12., 25.12., 1.1.
13 nejede 23. 12. – 31.12. 2015
14 nejede od 23.12. do 31.12.,od 29.1. do 5.2., od 24.3. do 25.3., od 1.7. do 31.8., od 26.10. 
 do 27.10.
17 jede od 23.12. do 31.12., od 29.1. do 5.2., od 24.3. do 25.3.,  od 1.7. do 31.8., od 26.10. 
 do 27.10.
19 jede od 23.12. do 30.12., od 29.1. do 5.2., od 24.3. do 25.3., od 1.7. do 31.8., od 26.10. 
 do 27.10.
24 nejede 24. 12.
26 jede také od 23.12. do 31.12.2015
30 nejede 24. 12. a 31. 12.
31 nejede 31. 12.
32 nejede od 23.12. do 1.1., od 29.1. do 5.2., od 24.3. do 25.3., od 1.7. do 31.8., od 26.10. 
 do 28.10. 
34 nejede 26.12.2015
42 nejede od 23.12.do 31.12., od 29.1. do 5.2. od 24.3. do 28.3., od 1.7.do 31.8., 28.9., 
 od 26.10.do 27.10.,17.11.
60 nejede 24.12., 6.7., 28.9., 28.10., 17.11.
61 nejede od 23.12. do 31.12.,  od 1.7. do 31.8.
70 nejede od 24.12.do 26.12., 1.1., 27.3., 5.7., 28.10.
x zastavuje jen na znamení
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KALENDÁŘ AKCÍ

www.karolinka.cz
Redakce upozorňuje čtenáře, dopisovatele, inzerenty a všechny, kteří by chtěli obohatit příští číslo čtvrtletníku 

„KAROLINKA, naše město na Valašsku“, že jeho uzávěrka je 14. března 2016.

KAROLINKA
16. 1. Divadelní představení Vzpomínky zůstanou
30. 1. Myslivecký ples
11. 2. Divadelní představení pro děti 
 – Na kouzelném paloučku s Jů a Hele
20. 2. Ples Skláren
6. 3. Divadelní představení Romantický víkend
20. 3. Divadelní představení Do ložnice vstupujte 
 jednotlivě!
16. 4. Divadelní představení Zabiják Joe

Více informací k akcím Informační centrum Karolinka 
nebo na www.karolinka.cz; tel:739 322 851

ZVONICE SOLÁŇ
9. 1. Novoroční tříkrálový koncert
23. 1. Výstava fotografi í 
 „Fragmenty Valašska – krajina a lidé“
20. 2. Drápání peří s Karlovjankami
12. 3. Výstava smaltů
27. 3. Velikonoční neděle

Více informací k akcím v Informačním centru Zvonice 
Soláň nebo na www.zvonice.eu; tel.: 604 824 274

VELKÉ KARLOVICE
30. 1. Sněhové sochy u Hospůdky v Jezerném
6. 2. Výstava – Pozdrav z Velkých Karlovic
9. 2. Tradiční „Končiny“ + pochování basy
27. 3. Výstava – podmalba na sklo
27. 3. Velikonoční jarmark – ochutnávka domácího 
 chleba
Více informací k akcím v Informačním centru Velké Kar-

lovice nebo na www.velkekarlovice.cz; tel.: 517 444 039

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
11. 1. Jiří Dědeček a Jan Burian – koncert
17. 1. CESHI, ANDY THE DOORBUM – koncert 
 amerických písničkářů
25. 1. Novoroční koncert s přípitkem starosty města 
 Rožnov
9. 2.  Táta – divadelní představení
24. 2.  Julie Svě cená – koncert
4. 3.  Expediční kamera – cestovatelská akce
15. 3.  Jiří Bárta – violoncello 
 a Terezie Fialová – klavír

18.–19. 3. Josefský jarmark
25. 3.  KALLE (Tábor) – koncert alternativní kapely

Více informací k akcím TIC Rožnov pod Radhoštěm, 
www.roznov.cz; tel.: 571 652 444

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
6. 1.–13. 3. Dobrodružství kriminalistiky – výstava
13. 1.–11. 3. Současná tvorba skláře Ondřeje Strnadela
14. 1. Řemeslné odpoledne – Rozpustilý masopust
2. 2.–5. 2. Jarní prázdniny v muzeu
4. 2.–22. 5. Výstava Ocelová křídla nad Valašskem
14. 2.  Sklářské kouzlení
17. 2.  Koncert – Jiří Vodička, Martin Kasík – housle, 
 klavír
13. 3.  Vítání jara v muzeu
13. 3.–3. 4. Výstava Velikonoce v muzeu

Více informací k akcím TIC Valašské Meziříčí, 
www.kzvalmez.cz / www.info-vm.cz; tel.: 605 733 274

VSETÍN
10. 1.  Koncert k zahájení roku 2016
5. 2.  SUPERGROUP.CZ – koncert
20. 3.  Kocour v botách – dětské představení

Více informací k akcím TIC Vsetín, 
www.ic-vsetin.cz; tel.: 575 755 144

Vážení občané,
chtěly bychom Vám popřát pohodové prožití vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví 
a úspěchů v celém nadcházejícím roce 2016.

Redakční rada městského čtvrtletníku
Mgr. Bohumila Václavíková

Ing. Irena Šálková 


