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STŘÍPKY Z RADNICE
Vážení a milí spoluobčané,
do rukou se Vám dostává další čtvrtletník, který znamená mezník v našem
období, a to podzimu. Chtěla bych Vám
popřát nejen jménem svým, ale jménem
celého města, abyste toto období prožili
ke své spokojenosti, pohodě a hlavně ve
zdraví. Abychom měli hodně sluníčka,
a to nejen na obloze.
starostka

Projekty
V letošním roce se nám otevírá v návaznosti na rok příští nové programové
období. Dovolte mi, abych se Vám zmínila alespoň o některých, o které bychom
chtěli požádat. U některých jsou již známy podmínky, ale u jiných budou objasněny až ke konci letošního roku nebo naopak příští rok.
Karolinka, Stanovnice-mokřad - projekt, který bude revitalizovat plochu pod
Lagunami, bude se jednat o zachování
stávajícího biotopu, propojení přírody
a člověka, samostatným projektem bude
do této lokality zakomponován nový
skate park.
Zateplení budov - jedná se o prodejnu Helena Glass, která patří městu, objekt
bývalého internátu, budovu šaten u fotbalového hřiště a domečku (bývalý skleník) u ZŠ. U této budovy bychom chtěli
jít do další dotace - zelené střechy a rozšíření kapacity družiny, dětských skupin
a volnočasové aktivity pro děti.
Rekonstrukce kotelen - letošní topná
sezóna bude ve stávající podobě kotelen
po revizi a opravách, zpracovává se proMĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Dotační projekty, které budou dokončeny do konce letošního roku:
- venkovní parter – VKC – úprava venjekt opravy všech kotelen pro příští topné
kovního prostoru u Sklářského muzea
období.
- Klubcimra – projekt v nadzemním
Projekt opravy silnice II/487–střed podlaží Sklářského muzea – prostor pro
Karolinkou – ve spolupráci s ŘSD Zlín společné setkávání zájmových sdružení.
se připravuje pro příští, event. přespříští
rok oprava komunikace včetně chodníků Vánoční baňka
ve středu obce až po Horebečví (tak jako
u kostela).
I letos se jako každoročně můžete zaVýměna veřejného osvětlení – projekt pojit do akce Vánoční baňka. Výtěžkem
pro celkovou opravu veřejného osvětlení. z prodeje bude podpořena nadace Šance
Přístavba garáží pro IZS - výstavba Olomouc, která pomáhá dětem s onkologaráží z dotace IROP a bytů pro IZS.
gickým a hematologickým onemocněním.
Oprava komunikace Horebečví – žá- Výtěžek bude předán zástupcům nadace
dost o dotaci z MMR se bude podávat na Vánočním jarmarku dne 18.12.2015.
v lednu 2016.
Baňku si můžete zakoupit v Informačním
centru Karolinka. Hodnota je 100,- Kč,
O dalších projektech Vás budeme in- přičemž 70,- Kč je příspěvek nadaci a 30,-Kč
formovat, pokud budou postupně specifi- činí výrobní náklady baňky.
starostka
kovány podmínky pro získání dotací.
INFORMACE K PROJEKTU PROGRAMU VÝMĚNY ZDROJŮ
TEPLA V DOMÁCNOSTECH ZLÍNSKÉHO KRAJE,

tzv. „kotlíkové dotace“
V poslední době se na vedení města
obrací stále více občanů s dotazem na
možnost požádat o dotaci na výměnu
kotle, tzv. „kotlíkové dotace“.
Podle získaných informací bude domácnostem v rodinných domech využívající k vytápění kotle na pevná paliva
poskytována podpora na výměnu zdroje
tepla ze zdrojů Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.
Podpora v rámci Programu Zlínského
kraje by měla být poskytována fyzickým
osobám, majitelům rodinných domů
z celého Zlínského kraje, kteří využíva-

jí jako zdroj tepla kotel na tuhá paliva
s ručním přikládáním. Uvedené kotle
budou moci být vyměněny za tepelné
čerpadlo, kotel na pevná paliva (splňující přísná pravidla na účinnost a nízké
emise) nebo plynový kondenzační kotel. Součástí výměny bude moci být také
kombinace nového zdroje tepla se solárně termickou soustavou pro přitápění
nebo přípravu teplé vody.
Celkové výdaje projektu činí 160,5
mil. Kč, z čehož částka na podporu domácností je předběžně stanovena na cca
155 mil. Kč. Podpora bude poskytována
pokračování na str. 2
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pokračování ze str. 1

formou dotace, a to ve výši 70 – 85 % celkových uznatelných nákladů. Maximální
výše celkových uznatelných nákladů je
stanovena na 150 tis. Kč.
Z programu nebude podporována výměna kotlů na pevná paliva s automatickým přikládáním paliva a nebude podporována výměna zdrojů tepla v rodinných
domech, kde byl v minulosti, nejdříve od

1. 1. 2009, zdroj tepla podpořen z programu Zelená úsporám, Nová zelená
úsporám nebo společných programů na
podporu výměny kotlů. Dále nebude
podporována výměna kotle spalujícího
výhradně biomasu za kotel spalující uhlí,
ani za kotel spalující uhlí a biomasu.
Způsobilá bude výměna zdroje tepla
pouze v rodinných domech určených pro
trvalé bydlení.

Žádosti se budou podávat přímo na
Krajském úřadě Zlínského kraje. První
výzva by měla pravděpodobně vyjít na
přelomu roku 2015–2016. Podle sdělení Krajského úřadu budou občané včas
a dostupnou formou pro všechny o této
výzvě informováni.
Bohumil Rožnovják, místostarosta

XXVII. SKLÁŘSKÝ JARMARK

& OTEVŘENÍ GALERIE MUZEA SKLÁŘSTVÍ V AREÁLU VKC KAROLINKA

Vernisáž

Zahájení jarmarku

Yo Yo Band

Jasénka
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Třetí srpnová sobota v Karolince již tradičně patřila sklářskému
jarmarku, který se uskutečnil 15. 8.
2015 na Radničním náměstí v Karolince. Součástí toho letošního
byl nejen den otevřených dveří ve
sklárnách, ale i pestrý doprovodný
program. V Galerii Muzea sklářství
proběhla vernisáž výstavy obrazů
,,Skláři v díle valašských umělců“,
akademických malířů Jiljího Hartingera, Karla Hofmana a Františka
Podešvy. Jedná se o stálou expozici
obrazů, které jsou v majetku města
Karolinky a skláren. Srdečně Vás
zveme do nové výstavní síně.
Sklářský jarmark tradičně zahájila starostka města Marie Chovanečková, místostarosta Bohumil Rožnovják a ředitel skláren Karolinka,
pan Jiří Morávek v doprovodu dechové hudby z Karolinky. Skupina
historického šermu Valmont bavila
naše nejmenší pohádkou Braši na
hradě straší. Milovníci folkloru si
přišli na své při hudebním a tanečním vystoupení souboru Jasénka.
Všichni přítomní obdivovali Mariachi Espuelas, kapelu interpretující
tradiční hudbu mexických pěvců.
Hudební skupina Veselá Bída zahrála folkové písničky, poté následoval
vytoužený YO YO BAND s Richardem Tesaříkem. V podání rožnovské kapely Lucie & Wanastowi Vjecy
revival jsme si poslechli známé hity
Lucie a Wanastowek. Po setmění
nás všechny upoutala ukázka šermu
s ohněm Mniši jsou tiší – Valmont.
Až do svítání hrála k poslechu i tanci hudební skupina Black and White
z Valašského Meziříčí.
Vedení města

Skupina historického šermu Valmont

Mariachi Espuelas

Sklářský jarmark

Vernisáž Skláři v díle valašských umělců
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U3V KAROLINKA

Vážení spoluobčané, chcete se vzdělávat?
Přihlaste se na Univerzitu třetího věku v zastoupení VŠB-TU Ostrava. Jedná se o čtyřUniverzita třetího věku v Karolince v zastoupení VŠB-TU semestrální kurz, výuka probíhá jednou za
čtrnáct dní, výukový blok trvá 2 x 90 minut.
Ostrava
V akademickém roce 2015/2016 jsme zahájili zimní semestr v říjnu a ukončíme v prosinci, letní semestr začne v únoru a bude
uzavřen v květnu. Přednášky a semináře
probíhají ve velké zasedací místnosti MěÚ
Návrh přednášených témat: 1. ročník 9/2015-5/2016
Karolinka a v prostorách ZŠ a MŠ KaroZimní semestr - 2015/2016
linka. Přednášky proběhnou vždy v pátek.
1. blok
Regionální geologie
doc. Ing. J. Jirásek, Ph.D.
První přednáška od 11:00 do 12:30 hod. (30
9.10.
(541-1014/01)
minut přestávka), druhá přednáška od 13:00
2. blok
– 14:30 hod.
23.10
Těžba a zpracování uhlovodíků
prof. Ing. P. Bujok, CSc.
V akademickém roce 2015–2016 jsme
Výuka na VŠB
(541-1016/01)
otevřeli
jednu studijní skupinu U3V v počtu
10,00 - 12,30
17 účastníků. Máte-li zájem, přihlaste se.
3. blok
Sanace přírodních útvarů - svahové
23.10.
Účastníci Univerzity 3. věku mají statut
doc. Ing. M. Marschalko, Ph.D.
pohyby
Výuka na VŠB
posluchače univerzity, nejsou však studenty
(541-1030/01)
13,00 - 15,30
ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých
4. blok
Geotermální energie
školách (§ 60 odst. 3 zákona) a všech navaIng. M. Porzer, Ph.D.
20.11.
(541-1032/01)
zujících a doplňujících zákonů a ustanovení.
5. blok
Využití a zpracování biomasy
Účastnický poplatek pro školní rok (dva
Ing. B. Lyčková, Ph.D.
4.12
(546 - 1463/01)
semestry) činí 1000,- Kč, zbytek nákladů
ZS Celkem 10 přednášek
na studium bude hrazeno z prostředků
MěÚ Karolinka, popřípadě ze sponzorLetní semestr - 2015/2016
ských darů. K přihlášce je potřeba doložit
Geomontánní turismus
vždy kopii maturitního vysvědčení a v pří1. blok
Ing. M. Duraj, Ph.D.
(541)
padě VŠ vzdělání i kopii diplomu.
Ekonomika turismu
Kontaktní osoba pro Univerzitu třetího
2. blok
Ing. S. Matušková, Ph.D.
(545-1010/01)
věku
Balneotechnika a balneologie
MěÚ Karolinka, Mgr. Bohumila Václaví3. blok
Doc. Ing. S. Heviánková, Ph.D.
(546-1806/01)
ková, tel.: 734 681 643
Krajinné systémy
4. blok
E-mail: mistostarostka2@mukarolinka.cz
RNDr. J. Nováková, Ph.D.
(546-1474/01)
20.11.
Příjem přihlášek:
5. blok
Retrofilm
Ing. R. Václavík
IC Karolinka, Ivana Koňaříková, Mirosla4.12
(548-0101/01)
va Zdražilová, tel.: 739 322 851
exkurze
E-mail: ic@mukarolinka.cz
LS Celkem 10 přednášek

Bohumila Václavíková

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KAROLINKA
Na jaře roku 2015 došlo v rámci
programu Přeshraniční spolupráce
Slovenská republika – Česká republika 2007–2013 k realizaci projektu
s názvem Oživení českého a slovenského jazyka u dětí a mládeže v příhraničí. Knihovna prošla menší proměnou.

Veškeré zařízení knihovny bylo vystěhováno, regály a veškerý knižní
fond zaujaly své prozatímní místo na
chodbách, ve škole v učebně chemie,
kde jsem po celou dobu rekonstrukce
získala azyl i já. Tímto bych chtěla poděkovat vedení základní školy za poskytnuté prostory. Během rekonstrukMĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

ce došlo k vyrovnání podlahy, výměně knihovna, v rámci kulturních akcí v selinolea, malovalo se, bourala se stěna zoně podzim/zima 2015/2016 opět při(byl pořízen nový nábytek, stoly, žid- pravuje spoustu zajímavých přednášek.
le, koberec). Knihovna byla rozšířena
Daniela Bártková, Městská knihovna Karolinka
o novou výukovou učebnu, která bude
sloužit nejenom k výuce slovenského
jazyka, ale také pro konání besed pro
žáky naší školy i pro širokou veřejnost.
K dispozici jsou rovněž čtyři počítače
a bezplatný přístup na internet.
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pořádá již 19. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven s názvem Týden knihoven, který
proběhne v týdnu od 5. do 11. října
2015. Do této aktivity se zapojí i naše
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ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU V ZUŠ KAROLINKA
Prázdniny utekly jako voda a pro učitele
i žáky začal další školní rok. Pro některé první, pro jiné již několikátý v řadě. Ale vedení
ZUŠ Karolinka nezahálelo ani o prázdninách. Ve spolupráci se zřizovatelem Městem
Karolinka se podařilo ve zkráceném řízení
navýšit kapacitu školy, a proto jsme mohli
od září přijmout ke studiu v naší škole další
talentované žáky. Od tohoto školního roku
také zavádíme nový studijní obor – elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba,
který bude vyučovat p. uč. Zdeněk Dvořáček. Práce na vzdělávacím obsahu EZHZT
probíhaly téměř po celé prázdniny tak, abychom od 1. září mohli tento obor vyučovat.

Žáci zde budou studovat hru na elektronické
klávesové nástroje, techniku záznamu, zpracování a reprodukci zvuku a budou se učit
tvořit hudbu prostřednictvím digitálních
technologií v souladu se současnými trendy.
Případní zájemci se mohou informovat o výuce nového oboru přímo v ZUŠ Karolinka.
Jako vždy nás čeká spousta práce s cílem
udělat co největší pokrok. A každý rok v září
si většina z nás klade otázku jak pracovat, abychom k tomuto cíli dospěli? V každém případě je důležitá spolupráce – musíme se snažit
všichni – žáci, učitelé, rodiče. A pro naši snahu
je také velmi důležitá motivace, musíme vědět, proč se máme snažit a co nám to přinese.

Velikou oporou nám mohou být vzory
těch, kteří vytrvali a ve svém oboru něčeho
dosáhli, ať jsou to ti nejbližší – rodiče, učitelé, starší spolužáci – nebo velké vzory ve
známých umělcích.
Každý z nás ví, jak je těžké v dnešní době
děti zaujmout tak, aby byly ochotné přijmout množství piplavé práce, která předchází menším i větším úspěchům a radostem. Přeji nám všem, aby se nám právě toto
dařilo, protože i za malým úspěchem bývá
skryto mnoho práce a pak je úspěch zasloužený a o to více potěší.
Martina Havlová
ředitelka ZUŠ Karolinka

Připravované akce v ZUŠ Karolinka
 Ve středu 11. 11. 2015 proběhne Martinská procházka se světýlky, sraz na Radničním náměstí
v 17,15 hod.
 V pátek 20. 11. proběhne koncert posluchaček brněnské konzervatoře P. Plánkové a V. Baslové.
 V neděli 29. 11. 2015 v 16,00 hod. se uskuteční adventní koncert v kostele P. M. Karmelské
v Karolince.
 V pátek 4. 12. 2015 v 17,00 hod. proběhne Mikulášská nadílka v zasedací síni Městského úřadu v Karolince. Zahrajeme dvě loutkové pohádky pro děti, potom přijde Mikuláš s doprovodem
a následovat bude slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Radničním náměstí.
 Ve čtvrtek 10. 12. 2015 v 16,30 hod. se uskuteční slavnostní vernisáž výstavy výtvarného oboru
v sále ZUŠ Karolinka.
 V neděli 13. 12. 2015 v 16,00 hod. vás zveme na vánoční koncert do sálu ZUŠ v Karolince.
 V pondělí 14. 12. 2015 v 16,00 hod. proběhne v sále ZUŠ Karolinka vánoční koncert pro seniory a poté bude následovat malé pohoštění a posezení s představiteli města Karolinky.
 V pátek 18. 12. 2015 v 16,15 hod. se uskuteční živý Betlém na Radničním náměstí v Karolince.

a na tři odpoledne si pro ně připravili program učitelé. Navštívili Skanzen v Rožnově
pod Radhoštěm, Zvonici na Soláni, sklárny
Crystalex, na městském úřadě je přivítala
paní starostka Marie Chovanečková, prohlédli si galerii Mistra Ilji Hartingera, Musklářství a přehradu Stanovnice. NeV ZŠ SE VYUČOVALO ANGLICKY zeum
chyběla ani ochutnávka místních specialit.
Žáci ze Základní a Mateřské školy Ka- vání cizího jazyka. Ověřili si tak, že anglicky Počasí nám po všechny dny přálo, jen škoda,
rolinka dostali dárek k Evropskému dni ja- se mohou domluvit s lidmi z celého světa. že u nás byli tak krátce!
zyků, který se slaví každoročně 26. září. Od Studenti se dopoledne věnovali našim žákům
Mgr. Alena Ondrušová, Mgr. Anna Haasová
29. září do 2. října naši školu navštívili čtyři
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 zapojila, spojuje mladé
lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky a tradicemi v jiných zemích.
Formou zajímavých prezentací představili
žákům 3. až 9. ročníku nejen sebe, ale i svou
zemi se spoustou zajímavostí ze zeměpisu,
historie, národní kuchyně i z každodenního
života. Přenesli k nám svoji zemi a vytvořili
příjemnou atmosféru. Naši žáci si mohli zahrát na bambusovou flétnu, nanést na tělo
bahno z Mrtvého moře a naučit se také pár
arabských, čínských, gruzínských nebo rumunských slovíček. Po počátečním ostychu
se děti rozpovídaly, kladly otázky a nebály se
je oslovit i o přestávkách. Veškerá komunikace probíhala v angličtině a přirozenou cestou
tak motivovala naše žáky k aktivnímu použí4
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MĚSTSKÝ BYTOVÝ PODNIK
KAROLINKA, P.O.
Vážení spoluobčané,
rád bych se i já přidal s několika málo
telegrafickými postřehy a informacemi,
tentokráte z mého pole působnosti, jímž je
Městský bytový podnik, p.o. Nebudu se zabývat věcmi, jež jsme pro Vás občany v době
nedávno minulé vykonávali, a pevně doufám, že k Vaší spokojenosti. Spíše se pokusím
zaměřit na současnost a taky na to, co nás již
brzy čeká.
Vývoz domovních septiků a jímek
Mnoho z Vás se na nás obrací se žádostí o vývoz domovní jímky. My tuto službu
máme jako doplňkovou, čili není naší povinností jímky vyvážet, jak jsme bohužel
mnohdy silným hlasem slyšeli. Přesto se
snažíme tuto službu udržet a provozovat
ji alespoň tak, jak nám technika a příroda
dovolí. V měsíci červnu jsme měli poruchu
na kalolisovém čerpadle, jež je italské výroby, a jeho oprava zabrala značný čas. Tímto
se nám vytvořil pořadník zákazníků čítající
ke 40 jménům. Nyní se snažíme zákazníky
postupně odbavovat tak, jak jsou uvedeni
v tomto pořadníku.
Veřejné osvětlení
Registrujeme dosti stížností a upomínek
na nefunkční lampy VO. Nedávno proběhla
jejich celková oprava, toto provádíme vždy
komplexně a za určitý časový úsek. Jsme každopádně rádi za Vaše upozornění, že ta či
ona lampa není funkční a nesvítí.
Odvoz zeleně
Jak bylo v minulosti zavedeno a praxí ověřeno, stále pro Vás provozujeme bezplatnou
službu odvozu bioodpadu – většinou trávy.
Stačí, když onu „hromádku“ necháte u nějaké z místních komunikací nebo u cyklostezky a naši pracovníci Vám ji v pravidelných
svozech bezplatně odvezou. Ideální stav je,
pokud nám k tomuto i zatelefonujete, či jinak sdělíte, kde se „hromádka“ nachází. Je
opravdu zbytečné, aby byla tráva sypána do
břehů okolo Bečvy. Toto je v konečném důsledku bráno jako černá skládka. V budoucnu jsme nuceni se na tyto více zaměřit a původce upomínkovat.
Sběrný dvůr
Rozšířili jsme pro Vás otevírací dobu
sběrného dvoru, kdy je otevřeno každý pátek
od 8:00 do 16:00 a poslední sobotu v měsíci
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

žité. Zároveň bych Vás chtěl požádat, pokud
máte jakýkoliv problém spadající do naší
kompetence, nebojte se na nás obrátit. Ti, co
tak učinili, Vám jistě dosvědčí, že se snažíme
hledat způsoby řešení, a ne důvody, proč to
od 8:00 do 12:00. To mimo jiné i z důvodů, že nejde.
se nám množí případy, kdy je u kontejnerů
Ing. Vlastimil Rapant,
komunálního odpadu zanechána například
ředitel Městského bytového podniku Karolinka, p.o.
matrace a ve finále jsme počastováni ostrými
Více aktuálních informací naleznete na
dotazy, proč matraci neodvezeme. Nejedná www.mbpk.cz
se o komunální odpad, a kdyby to takto prováděl každý, žili bychom na velkém smetišti.
Proto Vás prosíme o pochopení a žádáme,
abyste velkoobjemový odpad dopravovali do
našeho sběrného dvora. Tato služba je pro
občany Karolinky rovněž zdarma.
Do uzávěrky dalšího čtvrtletníku jednotka hasičského sboru města Karolinka
Topná sezóna a kotelny
Již brzy nás čeká opět zima a s ní i topná vyjížděla k 46 událostem. Od minulého
sezóna. Během léta jsme se snažili na zimu čísla zpravodaje jde o nárůst o 26 událostí.
maximálně připravit a pevně věříme, že ji V převážné většině se jednalo o techniczvládneme, co se týče bezproblémového ké pomoci. V této kategorii jsme tak jako
zásobováním teplem. Začátkem září probě- kolegové v celé republice zaznamenali vyhl zkušební provoz na kotelnách, kdy jsme soký nárůst zásahů na likvidaci obtížného
si i my chtěli ověřit, že se nám kotelny, až hmyzu - sršní, vos a včelích rojů. Jde o typ
to bude potřeba, skutečně rozběhnou a bu- zásahů, u kterých jsme dříve prakticky
dou fungovat. Rovněž jste byli informováni, nezasahovali. K tomu dopomohlo hlavně
a o to Vás ve Vašem vlastním zájmu prosíme, počasí, které těmto živočichům náramně
abyste odpustili vzduch z topného systému svědčilo, a došlo k jejich přemnožení.
Suché léto mělo za následek velmi vy– upustili radiátory. O začátku topné sezóny
soké riziko požárů. V této sféře jsme však
budete informováni.
Osobně jsem rád, že si město Karolinka proti jiným oblastem v podprůměru. Zauvědomuje vážnost situace a podniká kro- sahovali jsme jen u čtyř požárů, z toho tři
ky k zásadní modernizaci topného systému byly v přírodním prostředí. V jednom případě stačili požár uhasit všímaví občané,
v celém městě.
jednotka tak provedla pouze dohašení. Ve
druhém případě se jednalo o požár velkéOstatní
Průběžně provádíme kontroly bytového ho rozsahu. Vyjížděli jsme do Zděchova,
a nebytového fondu, jež jsou spojeny s jejich k požáru lesního porostu v nepřístupném
úpravami a také odstraňováním zjištěných terénu. U této události byl vyhlášen II. stuvad, snažíme se postupně vyhovět všem žá- peň poplachu a na místo byl povolán také
dostem, jež shledáme jako opodstatněné, vrtulník s Bambi vakem, jehož plnění zatěchto žádostí je však velká řada, a tak toto jišťovala naše jednotka. Posledním velkým
požárem byl požár hospodářského stavení
probíhá opravdu postupně.
Během léta proběhly revize technických a rodinného domu v Bratřejůvce. Zde byl
zařízení v nemovitostech, a to zajištění po- rovněž vyhlášen II. stupeň poplachu a likžární prevence, bezpečnosti, zajištění revizí vidace požáru trvala téměř celou noc.
Jednotka dále zasahovala u dvou dohydrantů, kontrola a doplňování hasicí techpravních
nehod a v jednom případě jsme
niky, zajišťování revizí plynových spotřebičů,
a to jak sporáků plynových, kombinovaných, likvidovali únik nebezpečné látky. Čtyři
tak i revize plynových kotlů v bytech i neby- události, ke kterým jsme vyjížděli, byly bez
tových prostorech, což jsou rozvody až po zásahu a byly klasifikovány jako planý poHUPY u domů. Bylo zajištěno pravidelné plach.
V letošním létě jsme byli povoláni k pávymetání komínů u domů s tuhými palivy
a jejich odborné prohlídky v rozsahu sta- trání po utonulé osobě na jezero Balaton.
novených předpisů a s vystavením pravidel- Jednalo se o první ostrý zásah se člunem,
který byl pořízen z fondů Evropské unie.
ných revizních zpráv.
Utonulého muže se bohužel podařilo naChtěl bych Vás tedy aspoň takto krátce in- lézt až policejním potápěčům, kteří byli na
formovat o věcech, jež považuji pro velkou místo rovněž povoláni.
většinu z Vás za zajímavé, podstatné a důle-

HASIČI
KAROLINKA

Zdeněk Valíček

5

MORAVIA RALLYE 2015

Karolinské náměstí se v pátek
29. září 2015 stalo svědkem krátkého zastavení a představení historických vozidel. Ve dnech 20.–
26. 9. se totiž konal již 25. ročník
Moravia rallye. I přes nepřízeň
počasí tak mohla široká veřejnost
obdivovat krásy přibližně 35 automobilových veteránů, zatímco
jejich posádky, často v dobovém
oděvu, navštívily Muzeum sklářství, Galerii s právě probíhající
výstavou „Skláři v díle valašských
umělců“ a prodejnu skla. Za hudební doprovod děkujeme skupině
Grassband.

SKIAREÁL KAROLINKA
Letos již počtvrté se v Karolince uskutečnily příměstské tábory pod hlavičkou
Skiareálu Karolinka. Tak jako v minulých
letech bylo na výběr z tábora na „inline
bruslích“ a tábora „bez bruslí“. Některým
účastníkům se na táboře tak líbilo, že byli
dokonce dvakrát nebo třikrát a ani tak se
jim poslední den domů nechtělo. V letošním létě navštívilo naše příměstské tábory 50 dětí, které se nejenom učily zvládat
kolečkové brusle, ale též navštívily koupaliště ve Velkých Karlovicích, malovaly

vlastním tělem, zdolávaly nejvyšší hory
světa a samozřejmě vyrazily na výlet na cyklostezku. Chtěli bychom moc poděkovat
všem instruktorům, panu Karlu Paličkovi
za pořízení krásných fotografií a správci
fotbalového hřiště za poskytnutí šatny na
přezouvání. Léto už sice končí, ale blíží se
zima a letos se můžete těšit na nový kroužek lyžování a taky na další léto, kdy se
zase potkáme na táboře! Ahóóój! Další informace naleznete na www.skikarolinka.cz
Honza Dudek

I. ROČNÍK SRAZU LABÍKŮ
Tato akce, která byla pojata jako rodinná,
se uskutečnila 5.7.2015 v karolinském údolí
Raťkov. Sjelo se šest labradorů, a to z Olomouce, Štramberka, Horního Němčí, Dolního Němčí, Brna a Tábora.
Při vzpomínce na své vlastní začátky
v chovu labradorů se dnes usmívám. Byly
totiž doby, kdy informace o tomto plemeni
u nás byly takřka nulové a zkoušky, které by
odpovídaly povaze a vrozeným vlastnostem
těchto báječných psů, neexistovaly. Labradoři se nutili k projevům ostrosti a hlasitosti na
lidi a škodnou zvěř, což jsou vlastnosti jim
cizí. Začátečník jako já po přečtení zkušebního řádu absolutně nechápal, co to je vlečka,
barva, odložení, šoulačka, baťůžek, papučky,
klid před zvěří a zejména pak, jak psa vůbec
k těmto záležitostem připravit a vycvičit.
Měla jsem před třemi roky to štěstí, že
jsem se seznámila s vynikající chovatelkou
labradorů, dnes především Golden retrieverů
a zakladatelkou chovu Chesapeak Bay Retrieverů u nás. Díky ní jsem se mohla vyvarovat
začátečnických chyb ve výcviku a následně
6

pak i v chovu labradorů. Jenže každý takové
štěstí, že při svých prvních krůčcích pejskaření narazí zrovna na zodpovědného chovatele,
nemá. A protože labradoři jsou pro svou univerzálnost a skvělou povahu čím dál tím víc
oblíbenější i u nás, začal se zájem o informace, rady a praktické ukázky ze strany majitelů i organizací zvyšovat. Proto jsem se s několika nadšenci v letošním roce rozhodla, že
uspořádáme první sraz dětí po vlastním psu
labradorském retrívru Benžim, kterých je již
dvacet osm po celé Evropě. Jeho štěňátka jsou
v Praze, Táboře, Břeclavi, Polském Těšíně, ve
Štramberku, Uherském Hradišti, Olomouci,
Zlíně i v Rakousku… Ohlas akce nesoucí název „Sraz Benžiho dětí“ je tak velký, že budu
ráda, když se z něj stane tradice. Proklepli
jsme psíky od základní poslušnosti vodění na
vodítku, vodění u nohy na volno, daunování,
zadaunování na dálku s písknutím, odložení,
přivolání, pokračovali jsme k aportům v terénu a z vody, nacvičovalo se dohledání a přinášení odložených předmětů. Při návštěvě
v restauraci U Vleku, kde nás i psíky ochotně

obsloužili, jsme si povídali o výživě a výchově
labradorů i o přípravě na výstavy. Labradoři nejsou jen rodinnými kamarády, ale díky
svým úžasně všestranným schopnostem,
fantastickou povahou s neustálou snahou
udělat radost svému pánovi, neutuchající aktivitou a pracovním elánem se využívají jako
lovečtí, záchranářští či drogy vyhledávající psi.
Osvědčili se však i v canisterapii a dnes jsou již
nepostradatelnými pomocníky nevidomých.
Jsem nevýslovně šťastná, že kamarádství naše,
našich dětí a našich pejsků nezná hranic. Samozřejmě bez podpory a pochopení rodinných příslušníků by taková akce nemohla být
uskutečněna, za což děkuji.
Dujková Pavlína

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

VÝLET NA KOHÚTKU

Středeční den 26. srpna se pro Denní stacionář Slunečnice stal dnem výjimečným.
Naplánován byl výlet na Kohútku, na jeden
z významných vrcholů hřebene Javorníků.
Sešlo se nás více, což přálo dobré náladě
celého výletu, stejně jako modrá obloha, která
předvídala čistou viditelnost. V 9:30 jsme se
všichni společně vydali dosáhnout tohoto vrcholu. Po příjezdu na místo vedly naše kroky

do místního Česko-slovenského informačního centra, kde se konala výstava obrazů malíře Josefa Bartoloměje Krále. První výhledy se
nám otevřely z terasy tohoto infocentra, a to
směrem na slovenskou stranu - na Martinské
hole a Strážovské vrchy. Viditelnost byla výborná, proto jsme se rozhodli pokračovat dále
do vyhlídkového místa s posezením na stranu
druhou. Otevřely se nám tak výhledy na kopce
lemující tok řeky Bečvy přes Vsetínské vrchy
až po dominantu Moravskoslezských Beskyd
– Lysou horu s nadmořskou výškou 1 323
m n.m. Na krásu výhledu jsme byli připraveni
a prostřídali se tak u pohledu přes dalekohledy.
S dalekými rozhledy jsme posvačili, odpočinuli
a celý výlet zakončili posezením v místní restauraci při kávě a popovídáním si. Již nyní se
těšíme na další výlet, který bude v září na druhou stranu údolí - na kopec Soláň.

Máte vztah ke starým lidem a zájem pomáhat jim
v jejich domácím prostředí
s činnostmi, které už nezvládají samostatně ?
Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - Pečovatelská služba a Osobní asistence nabízí možnost pracovat
u nás na dohodu (nejedná se o trvalý
pracovní 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 Orságová, tel: 728 324 457, e-mail: jana.
orsagova@nhrozenkov.charita.cz
Informace o naší Charitě naleznete
na www.nhrozenkov.charita.cz

Mgr. Ludmila Heriánová, vedoucí Denního stacionáře
Slunečnice

ZAHRADNÍ SLAVNOST V CHARITNÍM
DOMĚ POKOJNÉHO STÁŘÍ

Tento text byl skládán společně pracovníky domu s jeho obyvateli.
V pátek 4. září jsme se ráno probudili do zamračeného dne. Vůbec nás to
netěšilo, protože jsme na „Domečku“
připravovali zahradní slavnost, jako každým rokem. Naštěstí se počasí odpoledne
umoudřilo, slunko se prodralo z mraků
a my jsme mohli slavit venku na zahradě.
Účast předčila naše očekávání. Téměř všichni klienti s rodinnými příslušníky si mohli

poslechnout muziku pod vedením pana Maliny a spol. Počet hostů nás mile překvapil.
Chlebíčky, zákusky, frgály i špekáčky nám
chutnaly. Veselí se protáhlo až do večerních
hodin, kdy se začalo ochlazovat.
Odměnou zaměstnancům byla spokojenost obyvatelů i rodinných příslušníků.
„Za rok se sejdeme zase,“ říká jedna z našich uživatelek.

VĚČNÉ
MĚSTO

památek, které zdokumentoval a jejich
historické souvislosti nastudoval a podělil se o ně s námi. Tuto pomyslnou prohlídku začal u antické dominanty města
- Kolosea, dříve Flaviovského amfiteátru.
Dále pokračoval promítáním fotografií
z Fora Romana, Pantheonu, Svatopetrského náměstí atd. Krásné pozastavení
bylo při prohlížení Fontány di Trevi, která je jednou z nejznámějších fontán v celém Římě. Pan Kramný o Římě vyprávěl
s nadšením, čímž také na nás přenesl nádech tohoto slunného města.
Panu Kramnému děkujeme za jeho
čas, vyprávění a promítání fotografií.

V úterý 18. srpna se v Denním stacionáři Slunečnice uskutečnila další cestovatelská
přednáška Mgr. Tomáše Kramného. Tentokrát jsme zavítali do jednoho z nejstarších
evropských měst. Do města, které je čtvrtým
nejlidnatějším v Evropě a pro Itálii je zároveň
také městem hlavním. Jedná se o Řím.
Toto město bývá také označováno jako
„Věčné město“ a jeho založení se dle římské tradice datuje na rok 753 př. n. l., jeho
stáří je tak více než 2 700 let.
Pan Kramný v Římě strávil několik dní
návštěvou nejvýznamnějších historických
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

pečující s obyvateli DPS v Halenkově

Mgr. Ludmila Heriánová, vedoucí Denního stacionáře
Slunečnice
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ZLATO BYLO NA DOSAH

Robin Kerekanič je vicemistrem ČR v kulturistice

Kulturistika a celkově fitness oslovuje stále širší skupinu
zájemců, těm vytrvalým nepostačí tvrdé tréninky. Jsou hnáni dál, touží po vítězství. Překonávají vlastní hranice, bolest,
vyčerpání a jdou si za svým vytouženým cílem. K těm patří
i juniorský závodník Robin, který trénuje již 7 let v místním
Fit clubu v Karolince. Poslední sezóny trénoval s jasnou myšlenkou, využít všech doposud získaných znalostí a porovnat
své síly na závodních prknech.
Hlavním obdobím kulturistiky jsou tyto závody: Mistrovství Moravy a Slezska (MMS) a Mistrovství Čech (MČ). Následně postupuje výběr 6+6 na republiku.
Sezóna 2014
Náš reprezentant si odbyl premiéru loni v juniorech do
77 kg na Mistrovství Moravy a Slezska v Ostravě, tam získal
pěkné 6. místo. Na republice se probojoval do finále, kde obsadil tutéž pozici. Následující měsíce se neobešly bez pauzy,
během které získával finance. „Tento sport je finančně velmi nákladný, což je znát při
studiu dvojnásobně.“
Sezóna 2015 – Nová motivace a touha
Příprava nabrala na celkové zodpovědnosti. Striktní režim stravování (¾ kg kuřecích prs + rýže basmati představuje pouhou část denního jídelníčku) s pevně

nastaveným režimem tréninku a spánku celých osm měsíců. Pět měsíců růstové ,,objemové fáze“ s výsledkem 87
kg. Následná dieta s intenzitou 6 tréninkových jednotek týdně a ranního
kardia 5x týdně. ,,Stravu jsem navýšil
na 1 kg masa – ryba nebo kuřecí prsa +
zelenina a nezbytné doplňky, jídelníček
bez příloh se stal téměř každodenní rutinou. Ruku v ruce ubylo i sil a energie
pro trénink, ale bylo potřeba trénovat
tvrději a intenzivněji než doposud. Vše
po dobu 12 týdnů.“ A je tu závěrečný
týden superkompenzace. Super – tzn. 4
dny dvoufázového tréninku. Kompenzace – tzn. následné 3denní omezení
vody přecházející v dehydrataci a příjem racio chlebíčků.
Na MMS Frenštát p.R. byla již forma v plné kráse s naváženými 72,7
kg. Jasná kategorie juniorů do 77 kg.
Robin se zde hladce probojoval v silné konkurenci 15 borců do první
šestky a finále mu zde přineslo skvělé 2. místo. O den později následoval
další perný týden superkompenzace.
Závod MČR - Rokycany znamenal rodinný výlet do zmíněného města, ubytování v hotelu a vyčkávání dne závodů.
Zde Robin bojoval jak s konkurencí 12
nejlepších z republiky, tak i s těžkou
dehydratací. Tvrdý trénink, úsilí a odříkání se zúročily na pódiu. Ukázal se
jako jeden z nejvyrýsovanějších závodníků. Ve finále zanechal svou připraveností u diváků i poroty obrovský dojem.
Nicméně při součtu bodů jej o zlatou
medaili připravil jediný bod. Na jedné
straně je to obrovská smůla, zlato mohlo putovat do Karolinky, ale s ohledem
na věk a výsledky si myslíme, že jeho
dny teprve přijdou.

HASIČI SKLÁRNY KAROLINKA
Hlavní náplní našeho sboru je požární
sport, kde nedílnou součást tvoří zimní
příprava na sezonu v tělocvičně ZŠ. Tímto chci poděkovat panu řediteli a vedení
školy za možnost trénování.
Pro naše družstvo začala závodní sezona postupovými koly ve Zděchově,
ze kterého jsme postoupili do okresního
kola v Horní Lidči, kde jsme skončili na
8

pátém místě. Výsledek beru jako neúspěch, bohužel se nám ukazuje malá členská soutěžní základna, kdy chybí vlastní
odchovanci z dětských řad. Rozšířit členskou základnu o nejmladší kategorii vidím jako jedinou možnost jak si vychovat
kvalitní závodníky. Bohužel naše činnost
není dotována a musíme si vše hradit ze
svých zdrojů. Pro povinnosti v zaměst-

nání a reprezentační povinnosti našich
závodníků jsme se mohli zúčastnit jen
pár pohárových soutěží, ale skoro všude
jsme obsadili stupně vítězů, anebo jsme
skončili hned za nimi. Lze vidět, že vyzrálost týmu roste, jen potřebujeme rozšířit
jeho řady.
46. ročníku pohárové soutěže O Pohár
Sklárny Karolinka se zúčastnilo 21 družMĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

stev mužů, žen a veteránů za krásného sportovně-společenskou akci s bohatým
slunečného počasí. Vytvořili jsme pro občerstvením. Přivítali jsme závodní
naše občany a návštěvníky překrásnou družstva z Čech i Slovenska. A výsledek?
st. pozice
1.
9.
12.
14.
8.
16
20.
15.
2.
19.
6.
10.
13.
Muži nad 35 let
3.
18.
11.
21.
Ženy
5.
7.
17.
4.

družstvo
Karolinka Sklárny
Tylovice
Ublo
Velké Karlovice
Stvolová
Mikulůvka
Hájov
Trojanovice
Milotice nad Bečvou
Karolinka - město
Podhradní Lhota
Zádveřice
Makov

kategorie
muži
muži
muži
muži
muži
muži
muži
muži
muži
muži
muži
muži
muži

čas
14,99
16,60
17,37
17,84
18,24
18,41
22,75
23,53
29,81
37,68
N
N
N

pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Petrovice
Velké Karlovice
Milotice nad Bečvou
Karolinka Sklárny

35
35
35
35

16,11
18,16
20,24
21,30

1
2
3
4

Velké Karlovice
Milotice nad Bečvou
Ublo
Horný Kelčov

ženy
ženy
ženy
ženy

21,83
23,76
24,55
33,49

1
2
3
4

Honza Gášek v letošním roce začal jarními závody sto metrů překážek v hale
v kategorii dorostu v Jablonci nad Nisou,
kde zvítězil. Následující měsíc ve stejné
hale dospělých se tak nedařilo a skončil
pátý. V Českém poháru sto metrů překážek se zúčastnil pouze tří závodů z šesti
kol z důvodu zranění a reprezentačních
povinností, vyhrál na prvním závodě
v Praze. V kategorii dorostu nás reprezentoval na Mistroství republiky za družstvo
Oznice, kde vyhráli štafetu 4 x 100 metrů
a obsadili celkově 3. místo. Na mistrovství
republiky mužů a žen v Trutnově závodil
za náš sbor v disciplíně výstup na cvičnou věž, kde nedokázal
podat tréninkové časy,
které stačily na mistra
republiky, a na stupně
vítězů se nedostal. Bohužel na trénink dojíždí
až do Ostravy a jeden
trénink týdně je pro tuto
technicky náročnou disciplínu málo. V ostatních disciplínách závodil
za družstvo Juřinky, zde
v disciplíně sto metrů
překážek skončil na 3.
Mistrovství světa dorostenců, juniorů v mužských a ženských kategoriích,
místě.
celkové vyhlášení

Naše družstvo mužů vytvořilo nový
traťový rekord. Také tento rok jsme připravili zábavné soutěže pro děti, kde se
pobavily, zazávodily, rozšířily svoje dovednosti a za své výkony byly i odměněny.
Zúčastnilo se mnoho dětí a podle jejich
úsměvu a radosti bylo vidět, že si závodění užily. Příští rok opět počítáme i s touto
soutěží. Poslední soutěží dne byl závod
o nejrychlejšího závodníka Raťkovského
krpálu, kde zvítězila Marie Podešvová
a Lukáš Hons. Moc děkuji všem sponzorům, kteří nám pomohli a bez kterých by
se naše soutěž nemohla vůbec uskutečnit,
a doufám, že nás podpoří i příští rok.

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Mistrovství světa dorostenců, juniorů v mužských
a ženských kategoriích Bělorusko Grodno, výstup na
cvičnou věž

Na Mistrovství světa v běloruském
Grodnu závodil s reprezentačním výběrem, který se stal celkově mistrem světa.
Na věžích došlo na nenalezení věží - 7.
místo, 100 m překážek - 4. místo, štafeta
4 x 100 m překážek běžel na hašení ohně
hasicím přístrojem - nový světový rekord
a 1. místo, požární útok naběračka s novým světovým rekordem a 1. místo. Byly
to pro Honzu poslední dorostenecké mezinárodní závody. Teď již bude závodit jen
v seniorských kategoriích junioři a muži.
Chtělo by to objevit v našem městě další takový talent, ale bez práce s mládeží,
podpory a místa, kde se dá trénovat, to
bohužel nepůjde.
Děkuji vedení Skiareálu Karolinka za
jejich vstřícnost, možnosti tréninku, poskytnutí kvalitního zázemí.
Mistrovství v běloruském Grodnu
jsem se zúčastnil jako trenér a vedoucí
české reprezentace žen a juniorek v požárním sportu s výběrem děvčat z celé
republiky s těmito výsledky: 1. místo 100 m překážek Šárka Jiroušová s novým
světovým rekordem, 3. místo - štafeta
4 x 100 m, 3. místo - požární útok a celkově jsme skončili na 3. místě. Na Mistrovství světa mužů a žen v ruském Petrohradu s těmito výsledky: štafeta 4 x 100 m
1. místo, požární útok 2. místo a celkově
2. místo. Již 10. října nás čekají poslední závody, a to mezinárodní v požárním
útoku v chorvatském Žiškovci, kde budeme reprezentovat náš sbor a město a podle posledních údajů i ČR. Zde prohloubíme společné přátelství, které je smyslem
hasičského hnutí, vyměníme si nové poznatky nejen v požárním sportu a navážeme nové přátelské vztahy.
Zbývá nám dobudovat sportovní
areál ve Skiarálu Karolinka a připravit
se po fyzické a psychické stránce na
novou sezonu, a když se podaří, rozšířit sbor o kvalitní závodníky, kteří dají
nejen do požárního sportu vše dobré,
co v nich je.
9

ZVONICE SOLÁŇ

Folklorní festival

Město
KAROLINKA

MODERNÍ SENIOR
A JIŽNÍ MORAVA
Při předprázdninovém setkání seniorů
na Městském úřade padl návrh o výletu seniorů na podzimní košt vína a burčáku do
obce Mutěnice, nedaleko Hodonína. Slovo
dalo slovo, nakontaktovali jsme se do Mutěnic na paní Markovou ze státního statku.
Paní PhDr. Lenka Denkocy se postarala
o zbytek a bylo vymalováno. Prostě se jede.
Termín padl na 28.–29. 9. 2015. Paní
Lenka zajistila z Velkých Karlovic autobus a v neděli ráno s maličkým zpožděním jsme vyrazili směr jižní Morava.
První zastávka nás čekala ve Strážnici,
kde jsme měli na 12 hodin zajištěnou
projížďku lodí „Ámos“ po Baťově kanále.
Lodní výlet se i díky počasí velmi vydařil
a po dobu plavby nám ho zpříjemňovala
paní průvodkyně svým výkladem o výstavbě kanálu a jinými zajímavostmi.
Po plavbě jsme si prohlédli město Strážnici a před 16. hodinou jsme vyrazili do
Mutěnic. Ubytování bylo na statku a myslím, že si nikdo nemohl stěžovat. V 18
hodin nás čekal hlavní program, o který
se postaral majitel sklípku pan František
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Dubina. Proběhly ochutnávky příjemných
vín a samozřejmě došlo i na slibovaný burčák. Ke každému vzorku jsme si vyslechli

6. 7.–13. 7. 2015 - 23 účastníků týdenní malířské školy se zdokonalovalo
v malování pod vedením lektorů Martina Gáji, Marie Chlebovské a Stanislava
Mika.
Uprostřed léta se stejně jako v minulých letech stala Soláň místem setkání
milovníků folkloru, hudby, tance a řemesla. V sobotu 8. srpna 2015 si mohli
návštěvníci užít bohatý program folklorního festivalu Léto na Soláni 2015. Již od
10 hodin hrála na terase u Zvonice CM
Troják, která svými písničkami zpříjemnila ochutnávku „haferových“ dobrot ve
Zvonici.
X. Salon valašských výtvarných
umělců je tradicí setkávání umělců se
vztahem k Valašsku a Soláni s veřejností.
Letos vystavuje 36 umělců. Vernisáž se
uskutečnila 22. srpna 2015.

zajímavé informace doprovázené degustací a zakusováním chutně připraveného
občerstvení. Za zpěvu písniček jsme vydrželi až do půlnoci, kdy jsme se přesunuli
zpět na ubytovnu. Ráno po snídani jsme
vyrazili zpět do Karolinky. Zájezdu se zúčastnilo celkem 24 seniorů a juniorů z našeho městečka a myslím, že se všem výlet, ke kterému nemalou měrou přispělo
i krásné počasí, velice líbil a padly návrhy,
že by nebylo na škodu tuto akci zase někdy
zopakovat.
Prostě paráda. Díky všem za krásný zážitek a zase někdy a někde „na shledanou“.
Karel Palička

Zájezd do Mutěnic
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PODĚKOVÁNÍ
KAROLINSKÝM
HASIČŮM
Moc děkuji karolinským hasičům
za pomoc při odstranění hnízda sršňů
z našeho rodinného domku.
Bohuslava Bláhová, Karolinka

Velké poděkování patří Nadaci SYNOT, která
zafinancovala ze svých
nadačních prostředků
projekt „Bez vody to
nedáme“ pro JPO II
v hodnotě 30 000,- Kč
za účelem zakoupení
zásahových hadic B.
Spoluúčast města je
10 000,- Kč. Je to velký
přínos pro jednotku.

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK
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KALENDÁŘ AKCÍ
KAROLINKA
23. 10.
14. 11.
04. 12.
18. 12.

Divadelní představení Rošáda
Divadelní představení Bosé nohy
Rozsvícení vánočního stromu
Vánoční jarmark s živým betlémem

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

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
5. 11.
19. 11.
28. 11.
29. 11.

Strašidlení
Řemeslný den
Pernikiáda
Zámecká adventní neděle –Vernisáž vánoční
výstavy
4. 12.
Mikulášský jarmark
4.–22. 12. Vánoční trhy
30. 12.
Silvestr o den dřív
Více informací k akcím TIC Valašské Meziříčí,
www.kzvalmez.cz / www.info-vm.cz; tel.: 605 733 274

ZVONICE SOLÁŇ
14. 11.
28. 11.
13. 12.
27. 12.

Čaj o páté - pořad Drahomíry Míčkové
Výstava obrazů a keramiky Ludmily Vaškové
Pečení perníčků
Vánoční zpívání s CM Soláň

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

VELKÉ KARLOVICE
24. 10.
24. 10.
13. 11.
29. 11.
29. 11.
29. 11.
05. 12.
26. 12.

Valachy Tour – Běhej Valachy
Divadelní představení ADVENT
Průvod Broučků s lampióny
Kateřinský jarmark u muzea
Vánoční výstava Ateliéru Kuba
Fotosoutěž Valašská krajina
Valachy dětem–Mikulášský večírek pro děti,
Lanterna, Galik, Horal
Tradiční koncert Karlovjanek v kostele
a u vánočního stromu

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

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
17.–25. 10. Valašský Hortikomplex
23.–24. 10. Všesvatský jarmark
5. 12.
Mikulášský podvečer
12. 12.
Vánoční jarmark
19.–20. 12. Živý betlém
26. 12.
Štěpánská koleda
Více informací k akcím TIC Rožnov pod Radhoštěm,
www.roznov.cz; tel.: 571 652 444
Redakce upozorňuje čtenáře, dopisovatele, inzerenty a všechny, kteří by chtěli obohatit příští číslo čtvrtletníku
„KAROLINKA, naše město na Valašsku“, že jeho uzávěrka je 4. prosince 2015.
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