ČTVRTLETNÍK

ČÍSLO 3/2013

ZÁŘÍ 2013

KAROLINKA
NAŠE

MĚSTO

NA

VALAŠSKU

STŘÍPKY Z RADNICE
Vážení a milí spoluobčané,
nastává podzimní čas, a proto doufejme, že nás „Babí léto“ ještě zásobí sluníčkem před „Paní zimou“. Chtěla bych Vám
popřát pěkný podzim a hodně příjemných podzimních dnů.
Cyklostezka Bečva
– lokalita Kalincov
Náročný bude nyní průjezd přes
Karolinku v lokalitě Kalincov. Probíhá zde realizace stavby propojení cyklostezky s výstavbou nového mostu
na Bzové /stavební a investiční akce
Ředitelství silnic Zlínského kraje/.
Vzhledem k opožděné realizaci mostu
a na to navazující staveništní objekty
ŘSZK /výběrové řízení ŘSZK muselo
být zrušeno a vypsáno nové, protože se
účastník výběrového řízení odvolal na
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže/, došlo i ke zpoždění této naší akce.
Další objekt na to navazující je výstavba dvou nových autobusových zastávek
z dotace, které zbývají dokončit rovněž
do konce roku. Děkujeme za pochopení při případných komplikacích, které
vzniknou časovou prodlevou na staveništi.
Přistávací plocha pro vrtulník
Bude zahájena a realizována stavba
přistávací plochy pro vrtulníky Integrovaného záchranného systému v lokalitě
pod lagunami, souřadnice budou zavedeny do GPS. Plocha bude celoročně udržována pro potřeby přistání.
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Zateplení budovy městského úřadu
Do konce roku bude provedeno zateplení budovy MěÚ, výměna oken, zateplení
stropu ve sklepních prostorách a střechy.
Akce je financována z dotace ze Státního
fondu životního prostředí ČR a spoluúčastí města. Vyúčtování realizovaných
akcí bude ve 4. čtvrtletníku.
Dopravní řešení situace u ZŠ
a MŠ
Byla dokončena realizace stavební akce
Dopravního řešení u ZŠ a MŠ, která přispěla ke zvýšení bezpečnosti všech osob,
pohybujících se v okolí školy. Tuto akci
realizoval Městský bytový podnik Karolinka. Velké poděkování patří pracovníkům, kteří se na realizaci stavby podíleli.
Zateplení budovy zdravotního
střediska a bývalé mateřské
školy
Byly podány žádosti na výše uvedené akce, případná realizace by probíhala
v příštím roce. Jedná se o výměnu oken,
zateplení, izolaci střechy - rovněž ze Státního fondu životního prostředí až do výše
90 % dotace. Vyhodnocení, zda akce byly
registrovány, bude do konce letošního
roku. Budeme Vás informovat.

nou zimní údržbu na mostě. Realizace
této akce se proto odkládá na jaro příštího roku.
starostka

NABÍDKA KRÁTKODOBÉ BRIGÁDY
„VOLEBNÍ KOMISE“
Oznamujeme občanům, kteří mají zájem si krátkodobě přivydělat, v tomto
případě jako členové volebních komisí v době konání voleb, aby svoji žádost
doručili na Městský úřad Karolinka,
Radniční náměstí 42, Karolinka – Mgr.
Jaroslava Vojkůvková, vedoucí hospodářsko správního odboru. Jedná se zejména
vždy o dva dny, tj. pátek od 14.00 do 22.00
hodin a sobotu od 08.00 do 14.00 hodin
a následné zpracování výsledků volební
komise.
Odměna za výkon funkce ve volební
komisi je stanovena podle vyhlášky.
1. Jak se mohu stát členem volební
komise?

Kontaktováním městského úřadu na
přiloženém formuláři. Ve volebních komisích nemohou pracovat jen kandidáti
pro dané volby, a to v případě parlamentních voleb nikde. V případě komunálních
voleb mohou být v jakékoliv komisi po
celé republice mimo obvod, kde kandidují (kandidovat mohou jen tam, kde mají
Oprava mostu přes potok Sta- trvalé bydliště) – stačí jen kontaktovat
městský úřad.
novnice
Tato oprava, která bude realizována
2. Kdo může být členem volební koŘeditelstvím silnic Zlínského kraje, se
mise?
v letošním roce neuskuteční vzhledem
pokračování na str. 2
k tomu, že by nebyla možnost zajistit řád1

STŘÍPKY...
pokračování ze str. 1

Členem okrskové volební komise může
být státní občan České republiky,
a) který v den složení slibu dosáhl věku
nejméně 18 let,
b) u něhož nenastala překážka výkonu
volebního práva.
3. Kdy zaniká členství ve volební komisi?
a) dnem ukončení činnosti okrskové
volební komise,
b) úmrtím,
c) okamžikem, kdy předseda okrskové
volební komise obdrží písemné sdělení
o vzdání se funkce člena okrskové volební komise; toto písemné oznámení nelze
vzít zpět,
d) okamžikem, kdy předseda okrskové
volební komise obdrží písemné odvolání
člena okrskové volební komise tím, kdo
jej delegoval,
e) pozbytím státního občanství,
f) ve dnech voleb, nevykonává-li člen
okrskové volební komise svoji funkci
a jeho nepřítomnost ve volební místnosti
trvá déle než dvě hodiny.
4. Co je úkolem volební komise?
a) dbá o pořádek ve volební místnosti,
b) zajišťuje hlasování a dozírá na jeho
průběh,
c) sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování,
d) odevzdá volební dokumentaci do
úschovy obecnímu úřadu, s výjimkou 1 vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku
hlasování.

Vánoční baňka
I letos můžete zakoupením vánoční
baňky přispět na hemato-onkologické
oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. Baňku si můžete
zakoupit od konce října v Informačním
centru Karolinka, cena činí 100 Kč (30 Kč
výrobní náklady, 70 Kč příspěvek nadaci). Výtěžek z prodeje bude předán na Vánočním jarmarku v Karolince dne 20. 12.
2013 zástupcům hemato-onkologického
oddělení Dětské kliniky FN Olomouc.

Informace pro zájemce o studium Univerzity 3. věku
V říjnu bude zahájen první akademický rok 2013/2014 dvouletého studia Univerzity 3. věku v zastoupení VŠB
- TU Ostrava. Výuka bude probíhat
v prostorách Městského úřadu Karolinka a ZŠ Karolinka v pátek co 14 dnů
od 11 hodin. Poplatek za školní rok činí
1000 Kč. Případní zájemci se mohou hlásit v Informačním centru Karolinka do
konce října.

OZNÁMENÍ BYTOVÉ KOMISE PRO ŽADATELE O NÁJEMNÍ BYT
A BYT V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Oznamujeme všem žadatelům, kteří padně jim nebylo možné výzvu doručit
měli podanou žádost na přidělení nájem- z důvodu nevyzvednutí, neuvedení doního bytu a bytu v domě s pečovatelskou ručovací adresy apod., že byli ze seznamu
službou od města Karolinka a tuto na zá- uchazečů o byt vyřazeni.
kladě zaslané výzvy neaktualizovali, pří-

V případě, že máte zájem o členství ve
volebních komisích, po doručení vyplněného formuláře budete evidováni a v případě výběru osloveni v době připravovaných voleb. Tento formulář lze doručit
osobně nebo prostřednictvím pošty.
Formulář je možné si vyzvednout na
MěÚ Karolinka, kanc. č. dv. 205 nebo je
možné ho stáhnout na www.karolinka.cz.
Mgr. Jaroslava Vojkůvková, v. r.
Vedoucí hospodářsko správního odboru

Kontakt:
e-mail: vojkuvkova@mukarolinka.cz
Tel.: 571 450 421, 603 443 328
Doručovací adresa:
Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka
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Manželé Hudečkovi (uprostřed) s hosty vernisáže

VERNISÁŽ VÝSTAVY
„SLOVÁCKO A VALAŠSKO“
MALÍŘE ZDEŇKA HUDEČKA
Zasedací místnost Městského úřadu v Karolince se proměnila v galerii. V sobotu
13. července 2013 se konala vernisáž výstavy Slovácko & Valašsko malíře a grafika
Zdeňka Hudečka z Uherského Ostrohu. Výstavu zahájila starostka města Marie
Chovanečková spolu s místostarostkou Mgr. Bohumilou Václavíkovou a místostarostou Bohumilem Rožnovjákem. Sešlo se zde mnoho příznivců jeho tvorby,
kteří přišli obdivovat obrazy nejen s tematikou světa folkloru. Mezi návštěvníky
vernisáže patřili nejen příbuzní a přátelé malíře, např. Dr. Marie Mikulcová, ale
i známé osobnosti výtvarného světa - akademický malíř Jiljí Hartinger, akademická malířka Jiřina Hartingerová, umělecký fotograf Zdeněk Hartinger. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci výstavy, zejména IC Karolinka.
Malířův svět
Motto: „Umělec musí milovat život
a ukazovat nám, že je krásný. Bez něho
bychom o tom pochybovali.“
Anatole France

Představovat v Karolince malíře a grafika Zdeňka Hudečka z Uherského Ostrohu

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

a lásce k rodnému kraji – Moravskému
Slovácku. Zajímalo mne, jak Hudečkovy
obrazy vznikají, proto jsem jej požádala
o rozhovor. Tady jsou jeho slova.

Pane malíři, kdy jste v sobě objevil nadání pro výtvarnou činnost?
Již v předškolním věku. Zásluhu na
tom měl můj otec, který byl písmomalíř
a fládrista. Fládrování je napodobování
přírodní kresby dřeva malbou. Velmi často pracoval v noci. Já jsem s ním v dílně
po jeho autorské výstavě ve dnech 13. čer- vysedával, čmáral a maloval.
vence až 19. srpna 2013 v zasedací místnosti MěÚ je zcela zbytečné, neboť tento
Z čeho vaše tvorba vychází?
umělec již vstoupil do povědomí divácké
Vychází z nápadu, z představy. Nejdříveřejnosti našeho nejmladšího valašské- ve si připravím kresbu, skicu a pak ji přeho města svým nevšedním dílem, které náším na plátno. V průběhu práce se moje
je založeno na kráse přírody, půvabu žen
pokračování na str. 4
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pokračování ze str. 3

dá tvůrčí práce je pro mě radostí i strastí.
představa často proměňuje. Teprve až v ko- Přechází v něco, co se dá jen těžko definonečné fázi mého snažení dostává obraz fi- vat. S určitostí se to podobá zápasu sama
sebe se sebou.
nální podobu.
Do jaké míry se vaše tvorba opírá o realitu?
V souvislosti s mou tvorbou se nedá hovořit o abstrakci, neboť moje tvorba je realistická, avšak oproštěná od detailů, směřující
spíše k symbolizujícímu charakteru. Jde mně
o zobrazování světa viděného jinak, světa
přetvořeného vědomím, ve kterém nežije
jen chladný rozum, ale i srdce a touhy. Proto jsou mé obrazy pro někoho blízké a pro
někoho vzdálené.
Vaše obrazy jistě nevznikají překotně,
rychle.
Nejsem z těch malířů, jimž pod vlivem
okamžité invence „trýská“ obraz pod rukama, ale z těch, jejichž díla vznikají pozvolna
a často v několika etapách. I když mám většinou ucelenou představu o budoucím obrazu v podobě nezbytných náčrtů a studií,
často se mně stává, že tvůrčím procesem,
hledáním a vlastní nespokojeností vytvořím dílo, které se od mé původní představy
liší. Myslím si, že to je zcela přirozený způsob seberealizace.
Kdo zná vaše dílo, ví, že vaše snové obrazy nejvíce inspirují: žena, květina a hudba. Proč tomu tak je?
V mých obrazech tohoto zaměření jsou
obsaženy především mé myšlenky a cítění,
naopak je v nich málo mých prožitků. Přirozeně, že do těchto vysněných okamžiků
patří i ženská bytost, bytost symbolizující
něhu, cit a půvab. Neodmyslitelně tyto chvíle doprovází hudba, hudba krásná a vždy
optimistická, bez které si život a práci nedovedu vůbec představit.
Jako kompoziční prvek vstupují do vašich obrazů velmi krásné ruce. Proč se
k tématu lidských rukou tak často vracíte?
Jsou symbolem něčeho?
Maluji jen ty ruce, které svou přítomností dělají radost lidem, které jsou něžné
a dovedou pohladit a utišit bolest, ruce, bez
kterých by nezazněla krásná hudba, krásné
tóny.

Co vás před nedávnem přimělo věnovat
se folklorním motivům?
Byla to vlastně shoda okolností, spojených s návštěvou jednoho sběratele folklorního umění, který mě nepřímo přiměl k namalování folklorního tématu. Zkusil jsem
to obrazem „Krojované jaro“ a následně
triptychem „Ostrožské hody“. V tomto okamžiku ve mně dozrálo rozhodnutí, že konečně vzdám hold rodnému kraji, později
i Horňácku, kde se narodil můj otec a kde
jsme spolu po několik let prožívali společné okouzlení z výtvarné činnosti. Zájem
o folklorní tvorbu se záhy rozšířil o Valašsko, kde jsem našel v malování, řekl bych,
druhý domov. Proto taky vznikl výstavní
projekt „Slovácko & Valašsko“ a taky výstavní program „Slovácko & Horňácko“.

Na Vsetínsku jste se během léta prezentoval na dvou výstavách /IC Kohútka, MěÚ Karolinka/. Jak jste byl spokojen
s prostředím obou výstav?
Ano, máte pravdu, že jsem připravil dvě
výstavy ve vašem kraji, ale dovolím si poznamenat, že první výstava pod názvem
„Slovácko a Valašsko“ se uskutečnila nejprve v loňském roce v Galerii Vladimíra
Hrocha v KK Uherské Hradiště při příležitosti XXII. Festivalu hudebních nástrojů
lidových muzik. S prostředím obou svých
výstav jsem byl velmi spokojen.
Mistře, kdy se opět vrátíte na Valašsko,
kde se v poslední době často prezentujete?
V roce 2011 jsem v IC Zvonice na Soláni připravil autorskou výstavu, kterou jste
viděla. Od roku 2010 se zúčastňuji „Valašských salonů“. Účastnil jsem se i letos v srpnu. A kdy se na Valašsko vrátím? Nejspíš
v roce 2014. Rád bych se totiž opět účastnil
„Valašského salonu“ v IC Zvonice na Soláni. Bude již devátý a mně se na Soláni velmi
líbí. Je to nádherné místo. Konečně jsem
pochopil, proč se na Soláni usadil můj učitel, akademický malíř Karel Hofman.

Kdy a čím vás oslovilo /zaujalo/ Valašsko?
Bylo to asi v roce 2005, kdy jsme se,
žena a já, seznámili na nějaké vernisáži, dnes už s velkými přáteli z Valašska,
s manželi Bogarovými. Od té doby se
s panem PhDr. Bogarem a jeho chotí navštěvujeme několikrát do roka. Toulky
po valašské přírodě, folklorní festivaly
na Soláni, výtvarné Valašské salony mě
S malířem a grafikem Zdeňkem Huoslovily natolik, že valašskou krajinu, a nejen ji, jsem začal malovat v jejích letních dečkem si vždy velmi ráda povídám v jeho
ostrožském ateliéru, do něhož velkým střeši zimních proměnách.
ním oknem doslova padají sluneční paprsV čem se pro vás Slovácko od Valašska ky, v němž nepřetržitě tiše zní hudba a voní
barvy. Naše rozhovory jsou pro mě vždy inliší především?
V tomto případě to je jednoduchá odpo- spirující, nádherné. Proto za ně děkuji.
věď, paní doktorko. Vy totiž patříte ke SloMarie Mikulcová
vácku též, neboť jste v Uherském Ostrohu
prožila rané mládí. Také dlouho žijete ve
Velkých Karlovicích, odkud se na Slovácko
pravidelně vracíte. Proto mně jistě dáte za
pravdu, že malířsky se Slovácko od Valašska liší především jeho pestrou barevností.
Pocitově je Moravské Slovácko veselejší,
Valašsko zadumanější. Ale radost ze života
ve folklorním projevu je v obou krajinách
stejná.

V čem ještě oba kraje souznějí?
Je to radost ze života.
A jsme opět u hudby. Ve vašem ateliéru
zní stále vážná hudba. Pomáhá vám v maKteré časové období je pro vás nejzajílování? A čím je vůbec pro vás vaše práce,
mavější na Slovácku, které na Valašsku?
vaše malování?
Podle Vivaldiho, italského hudebního
Hudba je mým velkým pomocníkem,
skladatele,
by to bylo i pro mě „Čtvero ročjak jsem již uvedl. Nejen malování, ale kaž4

ních období“, ale já dávám přednost jaru.
Jaro je pro mě impulzem k nové, obrozující
výtvarné činnosti. Totéž platí i pro Valašsko,
i když jsem si ho užil nejvíce v letním období.

Z. Hudeček
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BESKYD RALLYE - XVI. ROČNÍK
Dne 26. 7. 2013 se uskutečnil 16. ročník setkání automobilových veteránů
„Beskyd Rallye“ na Radničním náměstí v Karolince.

Historické vozy

Beskyd Rallye je nejvýznamnější akcí
automobilového klubu veteránů. Celá
událost patří k pozoruhodným mezinárodním akcím v této oblasti. Prosluněná
spanilá jízda historických vozů beskydskou krajinou měla dvě etapy – moravskou a slovenskou. V rámci té moravské
se v pátek historické vozy - bylo jich letos
kolem 130 - zastavily opět i u nás v Karolince. Po náležitém odpočinku a občerstvení posádek vozů v dobových kostýmech
nastala diskuze s obdivovateli veteránů.
Na náměstí si všechny skvosty mohli zájemci během hodinky prohlédnout a celou parádu samozřejmě zdokumentovat.
Trasa historických vozidel směřovala do
Frýdlantu nad Ostravicí.

Náměstí při Beskyd Rallye

Vedení města

Příjezd veteránů

Účastníci Beskyd Rallye

Beskyd Rallye 2013
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ZUŠ KAROLINKA BILANCUJE
A PŘIPRAVUJE
Přestože opět začal nový školní rok 2013/2014, ještě se několika obrázky vracíme před prázdniny. Jednak k závěrečnému vystoupení tanečního oboru ve
Valašském národním divadle, kde vystoupila všechna oddělení a také bývalé
absolventky tohoto oboru. Na závěr si všechny děti pochutnaly na vynikajícím
velikém dortu, který byl pro tuto příležitost speciálně upečen. Dále se fotografií
vracíme k vernisáži výstavy výtvarného oboru, která se konala v muzeu ve Velkých Karlovicích a kde se představili všichni žáci „výtvarky“ od těch nejmenších
až po absolventy. A do třetice ještě obrázek ze společného koncertu dětského
pěveckého sboru Sakumpikum a Valašských učitelek, který se uskutečnil v evangelickém kostele ve Vsetíně.

Dort pro děti

Vernisáž výtvarného oboru

Taneční obor ve Valašském národním divadle

A co nás čeká v novém školním roce?
V polovině září se uskuteční improvizační přehlídka v Brně na JAMU „Hrajeme
si pro radost“. Zúčastní se jí žáci hudebního oboru pod vedením p. uč. Martiny
Havlové ml.
V úterý 1. října v 16.00 hod. se uskuteční v sále ZUŠ Karolinka koncert ke
Dni hudby, 15. října proběhnou třídní
přehrávky p. uč. Martiny Havlové ml.
a dále připravujeme program pro ZŠ
Turkmenská a víkendovou houslovou
dílnu s Janem Macečkem.
V podzimních měsících a v předvánočním čase Vás pozveme na Martinskou
procházku se světýlky, rozsvěcení vánočního stromu, adventní koncert v kostele
Panny Marie Karmelské, vernisáž výtvarného oboru, vánoční koncerty a živý
betlém v rámci vánočního jarmarku na
náměstí.
Těšíme se na Vás i na Vaše děti při
všech našich akcích a přejeme pěkné
podzimní dny.
Za kolektiv učitelů ZUŠ Karolinka

Koncert pěveckého sboru Sakumpikum a Valašských učitelek
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Martina Havlová
ředitelka školy

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Marek Ztracený s kapelou

Nefertiti Dream

SKLÁŘSKÝ JARMARK
Třetí srpnová sobota v Karolince již
tradičně patří Sklářskému jarmarku.
XXV. Tradiční sklářský jarmark se uskutečnil 17. 8. 2013 na Radničním náměstí
v Karolince. Součástí toho letošního byl
nejen den otevřených dveří ve sklárnách,
ale i pestrý doprovodný program. Kromě
již tradičního vystoupení Dechové hudby
Karolinka, klaunského vystoupení, představení se folklorního souboru Podžiaranu z Papradna, Jasénky či orientálních
Nefertiti Dream se mohli návštěvníci
pobavit při vystoupení Komediomatu.
Skvělým hudebním doprovodem byla
skupina Maryland a Marek Ztracený s kapelou. K poslechu a tanci hrála skupina
Grassband Karolinka ve stylu country
a hudební skupina Navalentym.

Klauni

Grassband

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Jasénka

Maryland
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AKCE NA ZVONICI

výstavy v jeden den. Úvodním slovem
paní Ilony Tunklové a doprovodem muziky Valašský výběr z Valašského Meziříčí
jsme u nás ve Zvonici otevřeli moc pěknou výstavu malíře a sochaře Jakuba Obrovského.
7. 7. 2013 „Pán Lysé Hory“
Lašská divadelní společnost Gigula
uvedla tragickou komedii se zpěvy lidu
lašského.
8. – 14. 7. 2013 Malířská škola
V letošním ročníku Malířské školy
se lektorského vedení ujali ak. malíř Luděk Majer a sochař Martin Gaja. Se svými „žáky“, kterých bylo dvacet, malovali
hlavně v plenéru. Lektoři malovali spolu
s účastníky a během práce radili i připomínkovali dovednosti mladých výtvarníků. Malířská škola má velký ohlas, natáčela i Česká televize.

Svatojánský večer

22. 6. 2013 „Svatý Jane, já ťa
prosím, já to děvča dostať mosím...“
čili od letnic do svatého Jána. O obyčejích a zvycích mezi letnicemi a svatým
Janem Křtitelem přišla návštěvníkům popovídat etnografka Mária Húščavová. Její
povídání o tajemnu, ohních i bylinkách
doprovázela muzika folklorního souboru
Racan. Během odpoledne si děti mohly
vyrobit svatodušní holubičku. Ve Zvonici na kamnech voněla smažená vaječina
a podávaly se svatodušní koláčky.

28. 6. 2013 Sečení luk na Soláni
Již po čtrnácté ožil vrchol Soláně nad
Velkými Karlovicemi na Valašsku slavností „Sečení luk“. Akce začala již v 15
hodin u Zvonice ukázkou kutí kosy, opravy hrablí a k dobré náladě hrál na fujaru
a píšťaly host ze Slovenska Drahoš Daloš.
Program pokračoval v 18 hodin na louce
u Korytářů, kde se sešlo 38 sekáčů, aby
předvedli svůj um v kosení trávy.
Valašský sbor portášský zahájil střelbou z pušek celý program. Po celé odpoledne a večer hrála k poslechu cimbá22. 6. 2013 „Svatojánský ve- lová muzika Soláň, zpívaly Karlovjanky
a mužský sbor z Kunovic.
čer“
FS Považan z Považské Bystrice, VSPT
Radhošť, SVPT Javořina a skupina HISTO- 29. 6. 2013 Malířské cesty
V sobotu 29. června 2013 pokračoval
RIKA z Rožnova p. R. předvedli nádherný
dvouhodinový program v amfiteátru Zvo- program XIV. malířskými cestami kolem
Soláně. Jako každý rok byly zahájeny tři
nice Soláň u Horského hotelu Čarták.

Sečení luk na Soláni
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13. 7. 2013 Odpoledne plné radosti a pohybu
Mažoretky v amfiteátru a multi-instrumentalista a zpěvák Jiří Švidrnoch.
9. – 10. 8. 2013 VI. MFF Soláň
2013
Zahajovací koncert patřil tradičně tvorbě Leoše Janáčka, v pátek v pořadu Jana
Rokyty „MOJE LAŠSKO“. Hlavní scéna
v amfiteátru ožila pořadem Pavla Trčky
„Vítajte u nás“. Lidové písně, tance, zvyky,
řemesla a obyčeje představily letos téměř
tři stovky účinkujících z blízkého regionu
i ze Slovenska. Hosté z BROLNu a folklorní soubory Kotek, Kašava, Radhošť, Soláň,
Grunik, Vonica, Slezský soubor Heleny
Salichové, DFS Valášek, DFS Malá Jasénka a Váh z Liptovského Mikuláše přilákali
mnoho návštěvníků a vytvořili kouzelnou
atmosféru v přírodním amfiteátru na So-

Vernisáž J. Obrovského

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Dožínky

Vernisáž výstavy proběhla za krásného
láni. Snahou všech bylo prezentovat před
širokou veřejností, ale i mnoha zahranič- slunného dne v sobotu 17. 8. 2013, za doními i domácími návštěvníky Valašska provodu vsetínské cimbálové muziky. Na
ohromnou sílu, nesmírnou krásu a pest- salónu vystavuje 35 autorů.
rost domácího folkloru.
31. 8. 2013 „… už jsme všech17. 8. 2013 VIII. Valašský sa- no sežali, do snopečku sválón
zali“
Každoročně se salón valašských výčili dožínky na Soláni. Dožínkové obytvarných umělců stává místem pravidel- čeje v podání folklorního souboru Troják
ného setkání veřejnosti s autory a jejich z Valašské Bystřice přilákaly na Soláň depůvodní anebo i novější tvorbou.
sítky návštěvníků.

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Letnice

Valašský salón

Malířská škola

MFF Soláň

Mažoretky

Ondráš, pán Lysé hory
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„BYŤÁK“ INFORMUJE:
Městský bytový podnik Karolinka, p.o., se v letní sezóně všemožně staral
o svoji větší atraktivitu směrem k občanům města Karolinky. Nakolik se to daří,
to posoudí nejbližší budoucnost.
Dovolte mi, abych Vás jenom v krátkosti seznámil s tím nejdůležitějším, co se
u nás na „byťáku“ odehrálo.

Skončila zásadní etapa realizace dodávky biokompostárny a svozového vozidla včetně dodávky 16 nákladních kontejnerů. Byla ukončena fáze výběrového
řízení s cílem určit vhodného dodavatele
obou zmiňovaných technologií. V době
psaní tohoto článku zrovna probíhala
doba určená k případnému podání námitek k výsledku výběrových komisí.
Oba dodavatelé jsou tedy známi, nicméně v tuto chvíli ještě nelze jejich jména ze
shora popsaných důvodů zveřejnit.
„Byťák má autobus“ - tato šeptanda
letěla Karolinkou. Jaká je skutečná pravda? Ano, máme autobus – viz snímek.
Autobus byl pořízen za velmi výhodných
finančních podmínek, kdy nebylo třeba
skládat celou hotovost při převzetí vozidla. Autobus už je v plném provozu, využívají jej nejenom naši fotbalisté, ale jezdí s ním žáci naší ZŠ na plavecký výcvik
10

a v plánu jsou ještě další zájezdy či výlety
pro děti, dospělé a zájmové skupiny. Mám
nyní na mysli destinace s termálními
koupelemi (Slovensko, Maďarsko, Rakousko), zájezdy do poutních míst nebo
lyžařských středisek v blízkém zahraničí
(Rakousko). Připravujeme nákupní zájezd před Vánocemi do Polska a jistě zajímavá je i cesta na vánoční trhy do Vídně. Na hodně dobré cestě, prakticky před
podpisem, jsou smlouvy o dopravě dětí
ze ZŠ ve Velkých Karlovicích a Novém
Hrozenkově. Pořízením autobusu chceme nabídnout větší rozsah volnočasových
aktivit občanů Karolinky a blízkého okolí.
V rámci „Nové Zelené úsporám“ byl
podán projekt s cílem zateplit správní
budovu Městského bytového podniku.
Zde byla využita takřka na poslední chvíli možnost dotace z této v naší republice
hodně frekventované výzvy.

Ovšem úplně na poslední chvíli se podařilo
dokončit nutné podklady pro podání žádosti v rámci výzvy ROP
Střední Morava s názvem Revitalizace městských částí. Tento poměrně objemově značný
projekt byl zpracován
a odevzdán k výběrovému řízení. Jeho obsahem
je řešení revitalizace rozsáhlého území v místní
části Karolinky – Horebečví. Pokud bude projekt přijat, dostane se
obyvatelům Karolinky
v oblasti Horebečví zaslouženého prostoru pro
volný čas dětí a dospělého obyvatelstva. Bližší podrobnosti by bylo
netaktické nyní prozrazovat, oba projekty jsou
teprve ve fázi posuzování jejich prospěšnosti
a vhodnosti realizace.
V závěrečném kole jednání je i dodávka
svozového vozu typu BOBR PRESS pro svoz
komunálního a tříděného odpadu, včetně
bioodpadu z domácností. Zde je velká naděje získání tohoto vozidla. A vzhledem
k tomu, že se jedná o vozidlo zcela nové,
jsou jednání hlavně v oblasti financování
značně složitá. Ale máme hodně nadějnou
vyjednávací pozici, takřka stoprocentně věřím v úspěch, kdy výsledkem by měla být
dodávka tohoto nutně potřebného vozidla
koncem letošního roku.
Naši zaměstnanci pokračují v dodávce stavebních prací při úpravě budovy
bývalé mateřské školky a v neposlední
řadě musím upozornit na naši poslední
akci, kdy jsme před areálem ZŠ a MŠ prodloužili stávající mostní chodník a spolu
s nově vybudovaným zábradlím a přechodem pro chodce předali našim školákům, jejich doprovodu a učitelskému
sboru bezpečnější přístup do školního
areálu. Návdavkem jsme ještě vybudovali
parkoviště pro osobní auta v těsné blízkosti přechodu.
Toť jenom stručné nakouknutí do zákulisí MBPK, zcela úmyslně jsem se nezmínil o každodenních povinnostech
našich zaměstnanců, ty jsou tak nějak
samozřejmostí.
Děkuji za pozornost!
Jaroslav Valián, ředitel MBPK

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Z ČINNOSTI HASIČŮ
V uplynulém čtvrtletí se nám spolu s partnery z Bytče podařilo zrealizovat
další dva projekty z Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská
republika - Česká republika 2007–2013, spolufinancovaného Evropským fondem regionálního rozvoje.

struktury pro IZS – město Karolinka“,
ze kterého jednotka dostala 1 ks základnového digitálního terminálu, 1 ks vozidlového digitálního terminálu, 2 ks ručních digitálních terminálů a notebook.
Terminály jsou radiostanice fungující
v pásmu GSM (jako mobilní telefon). Je
zde mnohem lepší pokrytí než v klasické
analogové síti a spojení s operačním střediskem ve Zlíně již pro nás není problém.
V této síti můžeme komunikovat také
s policií a záchrannou zdravotní službou,
což bylo hlavním cílem nákupu těchto
terminálů.
Co se týká výjezdů, musela jednotka
zasahovat u devíti událostí, což je vzhledem k tomu, jak suché léto máme za
sebou, opravdu nízké číslo. Jednalo se
o dva požáry, a to požár lesa ve Velkých
Karlovicích a požár stodoly na Halenkově. V jednom případě jsme asistovali při
přistání vrtulníku LZS na Balatoně a jednou šlo o planý poplach. Ostatní případy
se týkaly dopravních nehod.

Výcvik s dýchací technikou se slovenskými kolegy

Nejpřínosnějším z nich byl pro naši
jednotku projekt „Modernizace a rozšíření působnosti školicího střediska JSDH Karolinka“, z něhož bylo pořízeno
nové vybavení do sálu v hasičském domě
(stoly, židle, zářivková svítidla, LCD televizor), a dále vybavení pro výcvik:
– vybavení pro požární sport (přenosná motorová stříkačka, káď, sada hadic
a savic pro požární útok, překážky a hadice pro běh na 100 m a štafetu 4x100m
a terče s časomírou s LED displejem)
– 3 kompletní zásahové obleky (kabáty,
kalhoty, obuv, rukavice, přilby a kukly)
– 3 ks autonomních přetlakových dýchacích přístrojů včetně masek
– prostředky pro nácvik první pomoci (figurína pro nácvik nepřímé srdeční
masáže a dýchání z úst do úst, maskovací
sada simulující zranění)
– 3 ks ručních analogových radiostanic
včetně intercomů
– vozidlový digitální terminál
– videokamera pro dokumentaci výcviku
– notebook - obdržel slovenský partner.
V rámci tohoto projektu proběhlo celkem pět školení jak u nás, tak na slovenMĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

ské straně. Při nich jsme se zdokonalovali
v poskytování první pomoci, při které
nám odborný a dosti poutavý výklad podal Bc. Oldřich Škorňák. Zdokonalovali
jsme se v pohybu v neznámém prostředí
za použití dýchací techniky, nacvičovali
praktické provedení zásahů, opakovali
jsme zásady radioprovozu a zkoušeli použití moderních vysílaček fungujících jak
v analogové
tak digitální síti. Dále
jsme prověřovali svou
fyzickou
zdatnost při
požárním
sportu.
Dalším
z projektů,
ze kterého
měla jednotka nemalý přínos,
byl projekt
„ Poř í z e n í
drobné krizové infra-

Další důležitou událostí pro jednotku
byla účast našeho družstva na Mistrovství
ČR jednotek SDH obcí ve vyprošťování
zraněných osob z havarovaných vozidel,
která proběhla v Hradci Králové dne 5. a 6.
července. Jde o soutěž, kde musí družstvo
v 15 minutovém limitu vyprostit osobu,
která je zaklíněná ve vozidle. Scénář simulované nehody soutěžící do poslední chvíle
neznají. Na to, že tato soutěž byla pro nás
první zkušeností, jsme obsadili pro nás
pěkné 11. místo. Byli jsme vysláni jako jediní reprezentanti ze Zlínského kraje.
Zdeněk Valíček
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RANČ NA PALUCHU NA EVROPSKÉM
ŠAMPIONÁTU OPĚT ZLATÝ
Od pondělí 2. 9. 2013 do soboty 7. 9. 2013 se v německém Kreuthu konal Evropský šampionát koní plemene paint horse. Tohoto svátku strakatých koní se zúčastnili zástupci téměř ze všech evropských států. Na pravidla disciplín v show
dohlíželo a rozhodovalo pět rozhodčích, kteří přiletěli z kolébky westernu, Spojených států amerických.
Mezi deseti českými reprezentanty
byla i dvouletá klisna RJ Good Invitation
z karolinského Ranče na Paluchu, která
se představila hned ve čtyřech disciplínách. V první disciplíně s názvem Longe
Line amater, kde se hodnotí jak exteriér
koně, tak jeho chody a vhodnost koně pro
jezdecké disciplíny. Jiří Orság s klisnou
předvedli velmi dobrý výkon, kdy u dvou
rozhodčích vyhráli a u třech byli druzí.
Celkově to stačilo na zisk stříbrné medaile. Další start byl ve stejné disciplíně s tím

rozdílem, že se jednalo o kategorii open
(možnost startu profesionálů a trenérů),
tudíž větší počet kvalitnějších soupeřů.
Naše dvojice předvedla ještě lepší výkon
než v prvním startu a získala opět stříbrnou medaili a titul Vicemistr Evropy.
Třetí disciplínou v pořadí byl In hand
trail amater. V tomto závodě musí kůň se
svým vodičem překonat přesně vymezenou trať mezi překážkami - kavaletami
a musí splnit předepsané úkoly, např:
otevření, projití a zavření branky, přejití

můstku, couvání ve vymezeném úzkém
prostoru atd. Jiří Orság s klisnou předvedl
100% výkon, který všech pět rozhodčích
ocenilo prvním místem, zlatou medailí
a titulem Mistr Evropy.
Poslední, čtvrtý start byl opět v in hand
trailu, ale open. Klisna opět předvedla
skvělý výkon. Bohužel se nevyhnula jedné malé chybičce, ťuknutí do kavalety, tudíž trestnému bodu, což v tomto nesmírně vyrovnaném závodě znamenalo čtvrté
místo.
„Máme velkou radost, že se nám opět
povedlo získat evropské tituly a o to víc, že
jsme se stali nejúspěšnějšími českými reprezentanty na tomto vrcholném podniku
s klisnou vlastního chovu. Zároveň je to již
náš třetí kůň, který dokázal zabodovat na
Evropském šampionátu barevných koní.“

Evropský šampionát

RANČ NA PALUCHU ÚSPĚŠNÝ
NA ČESKÉ SHOW
Letošní již tradiční Paint Horse
Show se konala v Kostelanech u Kroměříže a byla výjimečná v několika
směrech. Jednalo se o první show, kde
rozhodovali dva zahraniční rozhodčí.
Z USA, kolébky westernového sportu,
přiletěl Butch Carse. Druhou rozhodčí
byla Michela Kayser z Německa. Další
významnou událostí bylo patnácté výročí Paint Horse Clubu v ČR. Oslava
tohoto výročí byla spojena s vyhlášením championů loňské sezóny. Dále
proběhly volby do prezidia Paint Clubu, kde Renata Křenková byla opět
zvolena jako sekretář.
Paint horse show
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Karolinský Ranč na Paluchu byl opět
mimořádně úspěšný, Jiří Orság byl s klisnou Somemore Good Toys vyhlášen
championem celé loňské sezóny hned ve
dvou disciplínách. Tato dvojice se dostala
i do světového hodnocení a obsadila celkové 39. místo na světě a 6. místo v Evropě. Po skončení těchto oficialit už začaly
samotné závody.
Ranč na Paluchu tentokrát reprezentovali dva koně, v obou případech šlo o odchovance tohoto ranče. Jednalo se o tříletého valacha Gentle Dun It Ray a dvouletou
klisnu RJ Good Invitation. Klisna se představila s Jiřím Orságem ve dvou disciplínách pro dvouleté koně. V obou těchto
disciplínách longe line a in hand trail
s převahou zvítězila u obou rozhodčích

a tím se i celkově umístila na prvním místě. Dále startovala jako nejmladší účastnice v disciplíně showmanchip at halter
- a bylo z toho první a třetí místo, celkově
druhé místo. Poslední svůj start absolvovala v mládeži s Natalií Šulákovou, kde
opět zvítězila u obou rozhodčích a opět
byla první. Na základě těchto výsledků
bylo rozhodnuto, že se zúčastní Euro Paint
Show 2013 v německém Kreuthu.
Druhý reprezentant ranče, valach
Gentle Dun It Ray, se představil s Jiřím
Orságem v disciplíně halter a obsadil
u obou rozhodčích druhé místo a získal
titul Reservé champion. V disciplíně western horsemanchip obsadil druhé a čtvrté místo, celkově byl třetí. S Rayem se na
show představily ještě dvě zástupkyně

ranče, a to v kategorii mládež. Michaela
Talašová v disciplíně western pleasure
obsadila celkové čtvrté místo a v disciplíně western showmanchip obsadila dvě
druhá místa. Dominika Vítková předvedla valacha v disciplíně hunt seat a byla
z toho dvě první místa. V disciplíně western horsemanchip druhé a třetí místo,
celkově třetí místo.
Hodnocení na závěr: „Máme velkou
radost, že jsme dosáhli tak skvělých sportovních a chovatelských výsledků s mladými koňmi, kdy se jedná o odchovance
našeho ranče. Moc se těšíme, jak budeme
Karolinku a Českou republiku reprezentovat s klisnou RJ Good Invitation na
Euro Paint Show 2013.“
Jiří Orság

JAN GÁŠEK JE NEJLEPŠÍM
HASIČSKÝM OLYMPIONIKEM
Město Karolinka gratuluje ke skvělým sportovním výkonům a děkuje za reprezentaci
Janu Gáškovi. Výsledky z mezinárodních závodů za rok 2013:
CTIF Mulhouse, Francie (hasičská olympiáda) - kategorie
muži, dobrovolní hasiči
4. místo - jednotlivci, 100 m s překážkami
1. místo - družstva 100 m s překážkami
2. místo - štafeta 4x100 m s překážkami
1. místo - celkové vítězství na Olympiádě
MS Podolsk, Rusko - kategorie
dorost
2. místo - jednotlivci, výstup na věž
(historicky první vicemistr z ČR v této
disciplíně)
2. místo - štafeta 4x100 m s překážkami
1. místo - požární útok
1. místo - celkové vítězství na MS (historicky první titul mistrů světa dorostu
pro ČR)

Poděkování
Děkujeme za projevenou účast
při posledním rozloučení
s panem Miroslavem Ježíkem.
rodina Ježíkova

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK
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štědrosti sponzorů, za kterou jim organizátoři moc děkují!
Ceny byly předány Martinem Vráblíkem, českým reprezentantem v alpském
lyžování. Na závěr náročného dne se
uskutečnila taneční zábava v rytmu místní skupiny Grassband.
Organizátoři zvou a těší se na příští
ročník.
Zdeněk Václavík

ZÁVOD „ZAVOLEJ
MI DO KLUBU“
První srpnovou sobotu – 3. 8. 2013 – se konal již 15. ročník recesního závodu
horských kol „Zavolej mi do klubu“.

Přes 80 závodníků se muselo vypořádat jak s náročnou tratí, tak i s extrémními teplotami vzduchu. Proto byla v polovině trati zřízena osvěžující stanice, kde
se každý, kdo chtěl, mohl polít vodou. Již
tradičně musel na vrcholu Soláně každý
závodník vypít třetinku birelu či Kofoly
dle přání. Další osvěžení účastníky čekalo
při přejezdu přes brod a dojezdu do cíle
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za penzionem Sklář, kde se všem po vypití stejně lahodného nápoje jako na Soláni
zastavil čas.
Po výborném guláši se rozdělovaly
ceny. Z mužů si odvezl cenu za nejlepší
čas Marek Jochec, z žen pak Bohumila
Petrujová. Kdo nevyhrál v závodě v různých věkových kategoriích, toho čekala
některá z cen v bohaté tombole - díky

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

BALATON OVLÁDL
TŘETÍ VALACHY MAN
S ONDŘEJEM SYNKEM
NOVÝ HROZENKOV - Triatlet Jan Čelůstka se stal vítězem 3. ročníku triatlonového závodu VALACHY MAN, který se konal v pátek 9. srpna u rekreační
nádrže Na Stanoch v Novém Hrozenkově. Zúčastnilo se ho na 500 závodníků
a štafet, k tomu také téměř stovka dětí v dětském závodě.

Ondřej Synek

Čelůstka a Synek

VALACHY MAN se tak zařadil mezi
největší triatlonové akce v České republice. Vedle sportovců přilákal i stovky diváků, kteří byli zvědaví hlavně na souboj
hvězdných hostů. Nejvíc pozornosti přitahoval veslař Ondřej Synek, několikanásobný mistr světa a dvojnásobný držitel

Ondřej Synek

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

stříbrné olympijské medaile, který si VALACHY MANa zařadil do svého tréninku
na nadcházející mistrovství světa v Koreji. I když není jeho „domovskou“ disciplínou, dokázal Ondřej v triatlonu obsadit
skvělé 5. místo. „Byl to opravdu super zážitek, moc mě to bavilo. Nejtěžší pro mě
bylo plavání, zato kolo jsem si užil - zdejší
příroda je nádherná, nahoře na kopcích
to bylo krásné. S pátým místem jsem v ta-

kové konkurenci velmi spokojený,“ pochvaloval si Ondřej Synek, který byl před
startem i po ukončení závodu v cíli v obležení fanoušků a ochotně s nimi debatoval a pózoval před fotoaparáty.
Slovy chvály na adresu závodu nešetřili
ani mnozí další závodníci. „Velkou zásluhu na tom, že návštěvníci byli spokojení
a VALACHY MAN potvrdil svou pověst
kvalitního závodu, má i dobrá organizace,
na níž se výrazně podíleli hasiči z Karolinky. Rád bych jim touto cestou poděkoval. Velkou pomocí bylo i nasazení záchranářského člunu přímo na Balatonu,“
dodal prezident VALACHY TOUR Vladimír Sušil.
Absolutním vítězem se stal jeden z favoritů, triatlet Jan Čelůstka, který zvládl
trať v čase 1:01:51. Triatlon VALACHY
MAN obnášel na krátké trati plavání na
250 m, cyklistickou část v délce 12 km
a běh na 3,6 km. Delší trasa obnášela
plavání na 350 m, 16 km horského kola
a téměř 5 km běhu. Kompletní výsledky
najdete na www.valachytour.cz.

Plavání
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NOVÁ SEZÓNA FOTBALISTŮ
)&9..3ĢHKOHGXWNiQtQDKĢLåWt)&Y.DUROLQFHSRG]LP
Den/datum

0XçL%
Hod.

^ŽƵƉĞƎ

6WPOçiFL
Hod.

^ŽƵƉĞƎ

So 24.08.
Ne 25.08.

16,30

Halenkov

9,30/11,15

Paseky Zlín

So 07.09.
Ne 08.09.

16,00 sĂůĂƓƐŬĄǇƐƚƎŝĐĞ 9,30/11,15

Hulín

So 21.09.
Ne 22.09.

15,30

ŽůŶşĞēǀĂΗΗ

9,30/11,15

:ƵƎŝŶŬĂ

15,00

<ĞůēΗΗ

9,30/11,15

ǇƐƚƎŝĐĞƉ͘,͘

So 05.10.
Ne 06.10.
So 12.10.
Ne 13.10.

14,30

6WDUåt SĢtSUDYND
^ŽƵƉĞƎ

Datum
So 24.08.

So 07.09.

So 21.09.

So 05.10.

^ŽƵƉĞƎ

So 07.09.

s<<͕ZŽǎŶŽǀ͕ƵďƎş͕
sŝŐĂŶƚŝĐĞ

So 05.10.

s<<͕ZŽǎŶŽǀ͕ƵďƎş͕
sŝŐĂŶƚŝĐĞ

sŝĚēĞ
Nový Hrozenkov
sĂůĂƓƐŬĄǇƐƚƎŝĐĞ
WƌŽƐƚƎĞĚŶşĞēǀĂ
ŽůŶşĞēǀĂ
ZŽǎŶŽǀ
sŝŐĂŶƚŝĐĞ
Hutisko

So 12.10.

^ƚƎşƚĞǎ

0ODGåtSĢtSUDYND
Hod.

FC VKK
FC VKK

So 19.10.

9,30/11,15

Holešov

9,30/11,15

sůĂĐŚŽǀŝĐĞ

So 26.10.
Ne 27.10.

14,00

Lhotka n.B.

^ƚĂƌƓşƉƎşƉƌĂǀŬĂ ΗZsE1Η ͲǌĂēĄƚŬǇƵƚŬĄŶşǀϭϬ͕ϬϬŚŽĚ͘
^ƚĂƌƓşƉƎşƉƌĂǀŬĂ ΗDK\1Η ͲǌĂēĄƚŬǇƵƚŬĄŶşǀϭϭ͕ϬϬŚŽĚ͘

Letní „okurková“ přestávka fotbalistům rychle uběhla a už jsou zde naplno
rozběhnutá utkání všech věkových kategorií – viz tabulka.
Před podzimní částí nové sezóny došlo u mužstev k několika změnám.

DůĂĚƓşƉƎşƉƌĂǀŬĂŚƌĂũĞƚƵƌŶĂũŽǀĢ
ŬĂǎĚǉƐŬĂǎĚǉŵŽĚϭϬ͕ϬϬŚŽĚ͘

Od nejmladších benjamínků odešla
osvědčená dvojice Petr Štuler – Láďa
Koňařík a jejich místo zaujal Luboš
Škrobák. Luboš má bohaté hráčské
zkušenosti, takže o kvalitu tréninkové
náplně bude jistě postaráno.
Starší přípravku vede i nadále shora
citované duo Štuler – Koňařík, kteří do
sezóny postavili dokonce 2 týmy, a tak
se v tabulce objevují „červení“ a „modří“.
Mladší žáky vede i nadále Jirka
Gajdoš a starší žáky nově převzal bývalý vynikající fotbalista Aleš Jurajda.
Dorostence vede Dalibor Kučera
a u mužů nastala další změna. Mužstvo
„A“ vede i nadále dvojice Petr Ondřejka – Jožka Mikula, ale u „béčka“ se ke
kormidlům postavil triumvirát Joža
Gášek, Luboš Škrobák a Štěpán Králík.
Ambice všech manšaftů jsou vysoké,
nicméně všechno se teprve rozjíždí,
takže na skutečné velké výsledky musíme ještě chvíli počkat. Platí to hlavně
u těch nejmenších, kde se trenéři musí
zaměřit na primární fotbalové návyky,
motoriku a disciplínu. A to jde u mladé generace mnohdy hodně ztuha.
Jaroslav Valián
Statutární člen představenstva FC VKK

Mladší přípravka FC VKK. Vedoucí družstva Andrea Křenková, trenér Luboš Škrobák
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Koupím les (příp. dřevo), louky, pole, pastviny. Nad Provádíme nátěry a opravy plochých střech, včetně
1 ha. Platba v hotovosti. Náklady na smlouvy, odhad umytí wap, hydroiz. nátěry, zateplení. Osvědčené
atd. uhradím. Solidní jednání. Tel: 732 210 288.
technologie. Tel: 731 916 662.
Prodám garáž Pod Paluchem.
Tel. 737 157 920.

Ve dnech 14. – 21. října 2013
se uskuteční v zasedací místnosti
Městského úřadu Karolinka
prodejní bazar.

Generali Pojišťovna, a.s.
agenturní kancelář
U Sokolovny 277
(v podloubí Domu služeb)
756 05 Karolinka

Vám nabízí:
- životní pojištění kapitálové, investiční, rizikové
- úrazové a nemocenské pojištění
- pojištění majetku a odpovědnosti
- pojištění podnikatelů
- pojištění motorových vozidel
- penzijní připojištění

Kontakt:
tel.: 571 429 710, 605 759 572, 777 565 184
e-mail: slavek.herynk@tiscali.cz

Provozní doba:
pondělí, středa, čtvrtek 8.00 – 18.00
úterý 7.00 – 9.00
pátek 15.00 – 18.00

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK
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KALENDÁŘ AKCÍ
KAROLINKA
22. 10. 2013 Divadelní představení „Láska a párečky“
11. 11. 2013 Martinská procházka se světýlky
27. 11. 2013 Divadelní představení „Kutloch aneb i muži
mají své dny“
1. 12. 2013 Adventní koncert v chrámě P. M. Karmelské
v Karolince
6. 12. 2013 Mikulášská nadílka s rozsvícením
vánočního stromu
7. 12. 2013 Koncert Sedláčkova kvarteta
12. 12. 2013 Vernisáž výtvarného oboru ZUŠ Karolinka
15. 12. 2013 Vánoční koncert ZUŠ Karolinka
20. 12. 2013 Vánoční jarmark s živým betlémem
Více informací k akcím Informační centrum Karolinka
nebo na www.karolinka.cz; tel.: 739 322 851

ZVONICE SOLÁŇ
16. 11. 2013
30. 11. 2013
15. 12. 2013
28. 12. 2013

Čaj o půl páté
Vernisáž výstavy betlémů
Pečení perníčků
Zpívání s CM Soláň

19. 10.–3. 11. 2013 Úroda z polí, zahrad a sadů aneb
Valašský Hortikomplex
28. 10. 2013 Slet bubeníků
19. 11. 2013 Koncert Karla Plíhala
29. 11. 2013 Rozsvícení vánočního stromu
5. 12. 2013 Mikulášský podvečer
5. 12. 2013 XX. Rožnovský fejeton a klíček
9.–13. 12. 2013 Vánoce na dědině
14. 12. 2013 Vánoční jarmark
16.–18. 12. 2013 Vánoce na dědině
21.–22. 12. 2013 Živý betlém
Více informací k těmto akcím Valašské muzeum v přírodě,
www.vmp.cz, tel.: 571 757 148

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
17.–19. 10. 2013
28. 10. 2013
3. 11. 2013
15.–17. 11. 2013
29. 11. 2013
29. 11–1. 12. 2013
1.–2. 12. 2013

Mezinárodní festival poezie
Lampiónový průvod
Australský den
11. Krajkářský a řemeslný trh
Mikulášský jarmark
Vánoční výstava
Papírové kouzlo Vánoc

Více informací k akcím na www.info-vm.cz,
tel.: 571 684 558

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

VELKÉ KARLOVICE
12. 10. 2013
19. 10. 2013
26. 10. 2013
2. 11. 2013
11.–17. 11. 2013
24. 11. 2013
30. 11. 2013
5.–8. 12. 2013
7. 12. 2013

XI. Chalupářský turnaj
Drakiáda na Galíku
Běhej Valachy
Saunová noc ve Wellness Horal
Svatomartinské hody
Kateřinský jarmark
Výstava betlémů
Mikulášský víkend
Saunová noc ve Wellness Horal

Více informací k akcím v Informačním centru Velké Karlovice nebo na www.velkekarlovice.cz; tel.: 517 444 039

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
10. 10. 2013 Jan Rejžek
18. 10. 2013 Všesvatský jarmark
Redakce upozorňuje čtenáře, dopisovatele, inzerenty a všechny, kteří by chtěli obohatit příští číslo čtvrtletníku
„KAROLINKA, naše město na Valašsku“, že jeho uzávěrka je 22. listopadu 2013.

www.karolinka.cz
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