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Jubilanti na mesíc cervenec
Kretíková Marie
1. 7. 1928
Vítková Anna
9.7.1928
Vašek Bedrich
18.7. 1918
Kalusová Ružena
23. 7. 1923

Karolinka 539

70 let

Karolinka 68

70 let

Karolinka 117

80 let

Karolinka 618

75 let

Poslanecké snemovny byla obec Karolinka v
okrese Vsetín s úcinností od 1. cervna 1998 urcena
m e s tem. Dekret o této skutecnosti byl predán
4. cervna 1998 predsedou Poslanecké snemovny
panem Milošem Zemanem starostovi mesta v
Praze.

NAROZENÍ
Tydlacková Veronika
4.6.1998

Karolinka 43

ÚMR TÍ
Špinar Stanislav
23.5.1998
Vojtková Anežka
27.5.1998
Cajanová Marie
2.6.1998
Prihlášeni:
Odhlášeni:
Prehlášeni:

Karolinka 308

85 let

Karolinka 308

86 let

Karolinka 268

81 let

19
2
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Pocet obyvatel k 17. 6.1998

-

2.956.

Mesto Karolinka
Vážení spoluobcané,
4. cervna 1998 se stal pro obec Karolinku
historickým dnem. Podle § 2 odst. 2 zákona Ceské
národní rady c. 367/1990 Sb o obcích (obecní
zrízení) a v souladu s § 29 odst. 3. jednacího rádu

Bylo tak završeno dlouhodobé úsilí obecního
zastupitelstva, kdy nejprve se nám dostalo cti
užívat obecní znak a prapor a nyní k završení 50.
letého trvání samostatné obce pak statut mesta. A
snad pri této príležitostí by se meli obcané
Karolinky, predevším ti dríve narození, zamyslet
nad tím, co se v Karolince za 50 let její existence

2
událo. Prestože jsem celé toto období v Karolince
neprožil, mohu se k prevratným zmenám
odpovedne vyjádrit.
Za uplynulých 50 let došlo nejen k
podstatnému nárustu obyvatel, ale Wavne k
nebývalému rozvoji ve všech oblastech. Není prece
možno pominout výstavbu nekolika stovek bytu, at
soukromých,
státních,
družstevních
ci
podníkových. Celá obec je napojena na místní
vodovod, kanalizaci a cisticku odpadních vod.
Stejne tak je celá Karolinka plynoftk:ována, címž
zmizela i obvyklá kourová clona.
V Karolince máme moderní školu s patricným
vybavením a jsme jediným
"venkovským"
mistem, kde je samostatná základní umelecká
škola, která zajištuje výuku pro dalších 6 obcí
Horního Vsacka. Moderní radnice, spolu s dalšími
objekty predbeWy svou úrovní vývoj o nejméne 20
let. Knihovna, kulturní sál, zdravotní stredisko,
smutecní obradní sín s lesním hrbitovem jsou
zarízení na vysoké úrovni. Nelze nevzpomenout
rekonstruovaný domov duchodcu a dum s
pecovatelskou službou, sloužící nejstarším
obcanum celého okresu. Naše hasicské sbory jsou
dobre vybaveny technikou a nyní se pro ne budují
další zarízení (hasicák ve Stanovnici a garáž ve
stredu mesta). Také budova kostela dobre doplnila
rozsah verejných budova verím, že bude dobre
sloužit všem našim obcanum.
Karolinka zabezpecuje radu služeb i pro okolní
obce. Je poverena výkonem státní správy na úseku
výstavby, zajištuje sociální
a prestupkovou
agendu, má zde sídlo živnostenský úrad, pracovní
úrad, detašované pracovište OkÚ Vsetín

- sociální

referát, Policie CR, Ceská sporitelna a. s. a pošta.
Pokud jsou nekteré pripomínky k dostatku a
nedostatku služeb, nutno vzít v potaz jiný zpusob
jejich zajištování, kdy to vše závisí na zájmu
soukromníku, kterým nelze nic prikázat. Pritom je
pravdou, že nemáme volných nebytových prostor a
všechny naše jsou stále obsazeny.
Tímto príspevkem nesleduji žádnou chválu ani
obhajobu práce orgánu mesta, spíš pripomínku k
místu, kde jsem obcanem a kde prichází tolik
funkcionáru, starostu (jak dokazuje dopis uvedený
níže) a obcanu, kterí vyslovují obdiv, v jakém
prostredí na Valašsku žijeme.
Záverem chci obcany ubezpecit, že pridelení
statutu mesta je pro mestský úrad závazkem ke
zlepšení služeb a vzWedu mesta.
Antonín Reška, starosta mesta

.
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Vliiený pan
Antonín Rdka
starosta
Mestský uiad
756 05 Karolinkl
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Vážený pane starosto.
dovolte mnI!. abych jménem vedeni ml!sta Rožnova pod Radhoštém i jménem svým
Vám upiímné poblahoplál k ziskáni statutu ml!sta, které si Vy osobnl! i Vaši
spoluob~né
ur~tl! zasluhujete. nebol' již mnoho lot je obec Karolinka vzorem
pii vybudováni veškeré pollebné infrastruktury.rozvojem prumyslu i služeb. bez
které se modemi obec již neobejde.
Samozlejmé je treba vyzvednout Vaši osobni nezastupitelnou zásluhu na techto
vecech. která muže být p1ikladempro mnohé jiné obce a mesta. a to nejen našeho
regionu.
Prosim. abyste toto blahopráni sdelil všem Vašim spoluo~num.

s úctou

/r~

JUDr. Jaroslav Kubín
starosta mesta

Informace z mestského úradu
Dne 2. cervna 1998 se konalo 18. zasedání
"obecního" zastupitelstva, kde Wavní pozornost
byla venována zpráve o cinnosti rady za uplynulé
období.
Z hodnocení cinnosti bytového podniku
vyplynulo, že rada majitelu bytu v cinžovních
domech se zdráhá plnit své povinnosti, vyplývající
pri zabezpecování oprav, na kterých se musí tito
majitelé financne podílet. Tento stav bude
napraven novými smlouvami, vcetne pravidelného
skládání financních prostredku na tyto opravy.
Vyhláška o techto povinnostech již dávno platí a
bude treba ji uvést v život, opravy pravidelne
provádet, jinak dojde ke škodám na majetku.
V oblasti likvidace domovního odpadu bylo
konstatováno, že mnozí nezodpovední obcané opet
vozí odpad na cerné skládky, delají neporádek, a
tak se vystavují sankcním postihum. Bytový
podník dobre zajištuje odvoz odpadku a pokud se
týká ceny, je stanovena na pokrytí nákladu. Akce,
kde je investorem mesto, zajištuje bytový podník
se subdodavateli a všechny budou v termínu
zajišteny. Pravidelne se zabýváme vývojem v
oblasti dopravní obslužnosti. Dne 9. 6. 1998
probeWa valná hromada zástupcu obcí, na které
bylo ustanoveno sdružení "Rornovsacká dráha" se
sídlem v Karolince. Predstavitelem sdružení byl
zvolen pan Petr Rána.

}
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Rada stanovila v souladu s vyhláškou zvýšení
nájemného v bytových domech, v nebytových
prostorách pak 8 % nárust inflace.
V rade probeWo jednání s predstaviteli sdružení
SPORT, jehož je obec clenem. Negativne je
hodnocen vztah k zarízení, které toto sdružení
bezplatne užívalo nebo užívá. Pro uvedení veci na
správnou míru uvádíme, že vlek, který užívali
lyžari jsme prijali v neprovozuschopném stavu s
dluhem 1.400.000 Kc. Tento jsme pred soudní
žalobou zaplatili. Za celou dobu provozu nedostala
obec žádné peníze z provozu. Vlek je bezplatne
pronajat panu Šturalovi z Velkých Karlovic s tím,
že zajistí provoz. Další zarízení ubytovna u hotelu
"Koník"
byla provozovatelem TJ opet
neudržovaná a na zprovoznení obec vynaložila
250.000 a za plynovou kotelnu jsme zaplatili
210.000 Kc. Za celou dobu provozu nedostala obec
žádné peníze. Areál travnatého hrište se po 12-ti
letech nachází ve špatném stavu a bytový podnik
prevzal toto zarízení minulý týden do správy. V
nejbližší rade projednáme skutecný stav a podle
možností zarízení opravíme. Takový je pravý stav
a veškeré jiné diskuse jsou lživé. Pokud se týká
vlastní sportovní cinnosti, do této obec nikdy
nevstupovala a ani nehodlá vstupovat. Máme za
to, že je to od obce maximální pomoc, zarízení
chceme sportovcum bezplatne poskytovat, další si
musí organizace zajistit sama.
Na plenárním zasedání byla také schválena k
realizaci další etapa vestavby v ZŠ. Termín
realizace je podmínen financními možnostmi.
Naplnení rozpoctu príjmu v roce 1998 se jeví jako
dosti problematické. Danové príjmy jsou
neuspokojivé a ješte casove zpoždené. Protože se
nechceme více zadlužovat nebo nezodpovedne
prodávat majetek, nebudeme rozširovat a provádet
takové akce, které nejsou financne zajišteny.
Pripravujeme nekteré nadstavby panelových domu
na bytové jednotky, všechny však za úcinného
prispení obcanu. Jiná možnost rešení bytové krize
není.
Obecní zastupitelstvo se zabývalo objektem C.
175, kde se nachází
sklárské uci1ište.
NesouWasíme s odstátnením objektu ve prospech
prodeje
podniku
Moser
Karlovy
VaTy.
Doporucujeme prevést na mesto a využít pro
sklárny a firmu Moser, Karlovy VaTy.

Lze jen litovat, že zasedání zastupitelstva se
zúcastnuje tak málo obcanu, na kterých se mají
možnost všechno dovedet, prípadne se informovat
a mnohdy podléhají dezinformacím, které mnohdy
poškozují jinak dobré jméno Karolinky.
Antonín Reška, starosta mesta

Odpady versus clovek
a životní prostredí
Domovní odpad vždy byl, je a bude problém.
Clovek si odpad vytvorí, odveze a nakonec spálí ve
spalovne nebo na míste tomu urceném (tj. na
povolené skládce) uloží. Jde o takový "odpadkový
kolobeh". Na jiný zpusob likvidace odpadu zatím
nikdo neprišel. Jde jen o to, jak se nekterí z nás v
tomto kolobehu chovají.
V "odpadkovém kolobehu" mužeme rozdelit
lidi do dvou skupin. První skupinu tvoríme všichni
bez výjimky. Každý z nás totiž, at už si to prizná
nebo ne, nastrádá vetší nebo menší množství
odpadu. První skupina jsou tedy "producentí
odpadu" .
Druhá skupina je podstatne menší. Svým
poctem je prakticky zanedbatelná, ale z Wediska
potrebnosti je však zatím nenahraditelná. Jiste je
již zrejmé, že druhou skupinu tvorí 'lidé, kterí se
starají o odvoz a následnou likvidaci pevného
odpadu. Druhou skupinu nazývejme tedy
"likvidátori odpadu".
Je-li v nejaké obci nebo meste zajišten
pravidelný odvoz pevného domovního odpadu
(dále jen PDO), pak je pro první skupinu
(producenti odpadu) vše bez problému. Veškerou
odpovednost za odpad prebírá skupina druhá
(likvidátori). Ti však musí vyrešit nemalé
problémy. Napr. jak a cím odpad odvézt, kde ho
složit apod. Vytvorí-li tedy nekdo odpad a nekdo
druhý ho za nej zlikviduje (tzn. poskytne mu
službu), je treba za to zaplatit. Jen cást sumy, která
se platí za PDO, je však za prímou službu (tj.
vyprázdnení popelnice a odvoz). Vetší cást ceny
tvorí poplatky za následné uložení odpadu na
rízených skládkách nebo za spálení ve spalovne.
Jak to tedy s PDO vypadá konkrétne v našem
meste? V Karolince je zajišten pravidelný odvoz
komunálního odpadu. To znamená, že veškeré
problémy s PDO by mely padat na bedra
"likvidátoru odpadu". My ostatní jen vhodíme
odpadky do popelnice, a tím naše starosti koncí.
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Pro "producenty odpadu" by tedy vše melo být bez
problému (je však pravda, že organizaci odvozu
PDO i vlastní svoz mají na starosti "jen lidé" a
clovek, jak známo, je tvor omylný a chybující.
Verme proto, že napr. obcas nevysypané popelnice
nebo vysypané jen napul je náhoda nikoliv
pravidlo).
Pro nekteré naše obcany je však problém i to
vhození odpadku do popelnice. Je to zpusobeno
tím, že sbernou nádobu (popelnici) jednoduše
nevlastní. Jedná se zejména o majitele rodinných
domu. Že by se temto lidem žádné odpady
nenashromáždily nebo mají jen odpadky prírodní a
lehce spalitelné (drevo, piliny, papír, listí, tráva
apod.)? Urcite ne! V dnešní dobe, kdy jsou i
jednotlivá zubní párátka balena do plastových
obalu, se u každého z nás dríve ci pozdeji
nastrádají odpadky nespalitelné (železo, plechové
obaly) nebo spalitelné, ale ne bežným zpusobem
(plasty, guma apod.). Pri pálení techto odpadu
unikají do ovzduší jedovaté karcinogenní látky.
Pálení takových látek (i na vlastním pozemku) je
zakázáno. Prekrocení zákazu je možno postihnout
znacnou financní pokutou.
Kde tedy zmínené odpady koncí, když
"odložení do popelnice" se pro nekoho zdá být
namáhavé a složité. Na hromade v koute vlastního
dvora nebo zahrady urcite ne. Tito nezodpovední
obcané se zbavují odpadu sice nejlevnejším, ale
necivilizovaným a neprijatelným zpusobem. Vozí
odpad do volné prírody a vysypávají ho na louky,
do príkopu, na brehy i prímo do potoku a zakládají
tak cerné skládky.

Tímto jednáním vytvárejí nejen neporádek ve
meste a jeho okolí, ale zároven nicí a zatežují
životní prostredí, které nám závidí každý
návštevník nebo turista. Soucasne tím ani nedávají
dobrý príklad našim detem.
Na pocátku letošního roku rada majitelu
rodinných domu odhlásila svoz PD0. Jde o
ušetrení nekolika stokorun nebo nebudou mít tito
lidé v roce 1998 žádné odpadky? Narustající pocet
cerných skládek však hovorí zcela jednoznacne
pro úsporu na nesprávném míste. Menší pocet
popelnic svoz paradoxne prodražuje. Svoz PDO je
ekonomicky výhodnejší (levnejší) pri vetším poctu
vyvezených popelnic.
Svozné auto totiž
mnohokráte projíždí nekterým z údolí pro tri
naplnené popelnice stejne kolem rodinných
domku, které popelnice nemají. Náklady na
pohonné hmoty jsou v tomto prípade stejné pri
vyvezení onech trech popelnic nebo treba dvaceti.
Mestský úrad (MeÚ) Karolinka nehodlá tomuto
stavu necinne prihlížet. Na základe nového zákona
a nové obecne závazné vyhl~"ky o likvidaci
odpadu pristoupí MeÚ v nejbližší dobe ke kontrole
likvidace PDO zejména v rodinných domech a u
soukromých podníkatelu. Mestský úrad využije
možnosti uložit nemalé sankce za nedovolenou
likvidaci odpadu.
Nebudme lhostejní ke svému krásnému okolí.
Pavel Pospíšil

Nové bydlení
Mestský úrad Karolinka provádí pruzkum
zájemcu o výstavbu bytu formou pudních vestaveb
za spoluúcasti zájemce a na základe podmínek
Ministerstva hospodárství CR pro priznání dotace
na výstavbu bytu stanovil MeÚ tyto podmínky:
spoluúcast ve výši 500.000,- Kc
- žadatel se musí stát clenem bytového družstva (v
soucasné dobe probíhají jednání s SBD Vsetín)
nove postavený byt musí být po 20 let v majetku
mesta a uživatel bude po tuto dobu splácet
bezúrocnou pujcku mestu (mesícní splátka bude ve
stejné výši jako je státem regulované nájemné a
bude se platit maximálne do výše vkladu mesta a v
prípade, že po 20-ti letech nedosáhnou splátky
výše vkladu mesta, bude zbytek prominut)
po 20-ti letech bude byt prepsán do vlastnictví

-

-

spoluinvestora

Zájemci se mohou hlásit na MeÚ Karolinka u paní
Vojkuvkové, tel. 91 421 nebo 91 212.
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Policie Ceské republiky-Karolinka
Policie Ceské republiky, obvodní oddelení
Karolinka, zamestnává v soucasné dobe 12
policistu. Zahrnuje 6 obcí od Zdechova a Huslenek
po Velké Karlovice. Je to rajón dost obsáWý a
navíc v pohranicním pásmu.
V tomto úseku bylo v roce 1997 evidováno 294
trestních cinu s nárustem 79 skutku proti
minulému roku. Z toho na samu Karolinku
pripadalo 38 trestních cinu, což je o 7 prípadu
méne proti roku 1996.
Podle policejní statistiky poklesl v Karolince
pocet krádeží o 10 skutku než v predcházejícím
roce, zato násilné trestné ciny vykazovaly o 1
prípad víc než loní a ostatních trestních cinu bylo
spácháno o 4 skutky více než v predcházejícím
roce.
Prevážnou cást trestné cinnosti v Karolince
tvorily prosté krádeže, vloupání do rekreacních
chat a motorových vozidel. Dále to byly ciny
poWavního zneužívání, neplacení výživného na
deti a porušování osobní svobody.
Stav verejného porádku se v Karolince
postupne zlepšuje, ale i nadále je treba venovat
zvýšenou pozornost
osobám, které verejný
porádek narušují. V pracovní náplní policie jsou
také kontroly osobních vozidel za úcelem
zjištování, zda neprevážejí veci pocházející z
trestné cinnosti, doWed v chatových oblastech a
zjištování pohybu cizích osob, zvýšený doWed nad
bezpecností a plynulostí silnícního provozu.
V roce 1997 bylo spácháno v Karolince 85
prestupku, o 7 vice než vloní. Jednalo se prevážne
o prestupky proti majetku, obcanskému soužití a
silnícního provozu. Ve spolupráci s dopravním
inspektorátem okresní policie bylo provedeno
nekolik kontrolních akcí na Wavním tahu naší
obce a delikventum udeleny blokové pokuty nebo
byly prípady postoupeny Dopravnímu inspektorátu
ve Vsetíne k dalšímu rízení. Jednoznacne možno
konstatovat, že dopravních prestupku se dopoušteli
zejména ridici z jiných okresu, prevážne ze Zlína a
Uherského Hradište. Prestupková agenda, která
spadá do kompetence Obecního úradu v Karolince,
ustavené prestupkové komisi, která reší prestupky
krome dopravních.
Z evidovaných prestupku a trestné cinnosti
namátkove uvádím: odcizení jízdních kol,
vloupání do novinového stánku a dalších prodejen,
odber elektrického proudu na cerno, napadání
verejného
cinítele,
poškozování
nástenek,
neoprávnené vníknutí do bytu, odcizení zboží z
prodejen, poškození vozidla, pokousání psem,
krádeže dreva v lese, narušování soužití mezi

obcany, dopravní nehody apod. Obzvlášt v zime
na nekolika rizikových mistech nad Karolinkou
dochází casto k autonehodám.
V poslední dobe se mezi obcany stupnuje
agresivita, dochází ke konfliktum i pro malickosti,
které pak prerustají do vetších rozmeru, což
predstavuje spolecenskou nebezpecnost. Lidé jsou
netolerantní, casto rozširují nepravdivé smýšlené
informace o verejném dení v obci a neváží si
výhod, které jim Karolinka nabízÍ. Je to jiste
závislé na celkové spolecenské rozladenosti nejen
u nás, ale v celém státe. Za této situace pracuje
policie ve složitých podmínkách. Ve své cinnosti
je zásadne omezena radou predpisu, které jí
nedovolují adekvátne zakrocit proti delikventum s
patricným durazem.
Pro ilustraci blíže uvádím nekteré z trestních
cinu, spáchaných u nás.
Mladý clovek se spolecníkem rozbil sklo v
novinovém stánku a sebral, co se dalo. Na štestí
byli oba zlodeji dopadení.
V nocních hodinách vnikl neznámý pachatel do
objektu místní benzinové pumpy, kde odcizil
penežní hotovost, cigarety a další zboží. Prípad
nebyl bohužel objasnen, presto, že byl nasazen i
policejní pes.
Velkými Karlovicemi procházela skupina 4
mladých lidí, navštevovali obchody a zkoušeli
nabízené zboží, Wavne textil. Zatím co se dvojice
bavila s prodavackami, druhý pár zkoušel
vystavené zboží a sbalil je do tašek. Podobne tomu
bylo v prodejne pana Konaríka v Karolince.
Pachatele se podarilo polapit.
Zdenek Doležálek

Ze sveta sportu
Oddíl vzpírání TJ Sokol Nový Hrozenkov
zahájil sezónu 1998 (pod vedením trenéra
Františka Orsága) velmí úspešne. V 1. kole I. ligy
žen v Bohumíne skoncily ženy na vyníkajícím 3.
míste z osmi startujících družstev, o mesíc pozdeji
v 1. kole I. ligy mužu v Bohumíne obsadilo
družstvo velmi pekné 4. místo, kdy na stupne
vítezu chybelo opravdu malinko. Také prvoligový
dorost, který je v nejvyšší souteži nováckem, si
nevedl vubec špatne. Obsadíl 6. místo zlO-ti
startujících družstev.
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Ve dnech 17. - 23. kvetna se konalo ME
veteránu v Nemecku, kterého se díky financní
podpore CRYSTALEXU NOVÝ BOR
SKLÁRNY KAROLINKA mohli zúcastnit i
vzperaci našeho oddílu. Že si nevedli špatne,
dokazují
dosažené
výsledky
jednotlivých
závodníku: Orság František (trenér oddílu)
vybojoval 2. místo ve váze do 77 kg, když od titulu
mistra Evropy ho delily pouhé 2,5 kg, Karel
Vojvodík vybojoval rovnež 2. místo ve váze do 85
kg, Jaroslav Thér obsadil v nejnabitejší hmotnosti
kategorii
9. místo z 26 startujících. Marie
Orságová, která si jela pro zlatou medaili nebyla
pripuštena ke startu z prostého duvodu, kdy
administrativní pracovník vzperacského svazu
chybne vyplnil prihlášku k závodum.
23. kvetna se konal prebor CR dorostu do 16-ti
let, kterého se zúcastnili 4 závodníci našeho
oddílu. Nejlépe si vedl Ondrej Kolácek, který se
stal preborníkem CR ve váze do 51 kg.
Dobre si vedl i talentovaný Šarman, který obsadil
2. místo ve váze do 54 kg, další umístení Krbana
Josef 4. místo a Kovarik Michal nezvedl základní
pokus a vypadl ze souteže.
1. cervna se konalo mistrovství CR žen + 2.
kolo I. ligy žen, kde startovalo 7 našich závodníc.
Nejúspešnejší závodnící byla Lenka Orságová,
která se stala prebornící CR v kategorii do 16-ti
let, dále prebornící CR do 18-ti let a v kategorii
žen obsadila 2. místo, dále se prebornící CR
dorostenek do 18-ti let stala Gabriela Vráblová
(bydlící v Karolince). Marie Orságová získala 2.
místo ve váze do 63 kg a Marcela Kalinová
obsadila rovnež 2. místo v hmotnostní kategorii
do 64 kg. Poradí zbývajících závodnic, které se
umístily na nemedailových pozicích: Zuzana
Bohácová 5. místo, Magda Bohácová 4. místo,
Bronislava Kalinová 4. místo.
Za zmínku stojí, že Nový Hrozenkov má v CR
nejvetší základnu žen. V hodnocení družstev
zapocítávaných do II. kola I. ligy žen obsadilo
naše družstvo vynikající 3. místo.
Oddíl vzpírání k dnešnímu dní eviduje 45
závodníku, z toho 5 závodníku z Karolinky.

-

TJ SOKOL Nový Hrozenkov
oddíl vzpírání

Extraliga Ceské republiky
v požárním útoku
V sobotu 30. 5. 1998 se uskutecnil v naší obci
3. rocník Poháru Vítezu poháru, extraligy Ceské
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republiky v požárním útoku. Poradatelem byl SDH
Sklárny Karolinka. Celá akce se uskutecnila na
travnatém fotbalovém stadionu a zúcastnilo se jí
29 družstev mužu a 6 družstev žen z celé Moravy.
Celá soutež probehla za hezkého pocasí a velmi
dobré organizace našich hasicu. A jak to všechno
dopadlo.
1. místo získal SDH Mistrice I, na 2. míste se
umístil SDH Vacenovice a 3. místo obsadil SDH
Mikulovice.
Dve družstva hasicu ze skláren skoncila na 5. a
15. míste.
Výsledky žen: 1. místo - Výcapy, 2. místo Mistrice, 3. místo - Rychlov.

Karel Malík

HASICI SLAVILI
Je velice obtížné shrnout do nekolika rádku
bohatou historii, tradici i soucasnost výrocí 120 let
založení SDH sklárny Karolinka. Ano touto vetou
zahájil slavnostní schuzi k výrocí pan František
Zapalac. Ale zacneme pekne od zacátku. Po osmé
hodine zacíná pred školou koncertovat dechová
hudba a do sálu se scházejí hosté a clenové
oslavujícího sboru. Dále pricházejí zástupci
závodu, obecního úradu, okresních orgánu,
ústredních orgánu z Prahy a delegace sousedních
sboru a sponzoru.
Program samotné schuze zahájili žáci ZDŠ
Karolinka. Potom minutou ticha byla uctena
památka zesnulých clenu sboru. Na to cestná stráž
odnesla kytici kvetin k pomníku prezidenta
osvoboditele T. G. Masaryka. Po prectení zprávy o
cinnosti za 120 let svého trvání prišly na radu
prání a gratulace. Bylo jich hodne a za zmínku
stojí osobní gratulace zástupce od hasicu
Bratislavské televize. Po aktu gratulací a
blahoprání
následovalo
prevzetí
osobních
vyznamenání za cinnost ve sboru. Za vernost
obdržel vyznamenání, dneska už nejstarší clen a
pametník pan Rudolf Scharf. Slavnostní prapor,
nejvyšší vyznamenání udelené ústredními orgány z
Prahy, pak prevzal velitel sboru a cestná stráž. Po
obede prišlo na radu predvedení moderní i staré
hasicské techniky (pred budovou základní školy).
Spolecný pruvod za úcinkování dechovky privedl
úcastníky na zahradu u školky, kde byla volná
zábava. Hosté našich oslav potom ješte navštívili
galerii akademického malíre Jiljí Hartingera.
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Bylo to všechno velice pekné a snad jenom
pocasí kazilo dojem zdarilých oslav. Presto však
patrí všem, kterí se podíleli na príprave a prubehu
oslav, moc velké podekování. Oslavy 120 let trvání
jsou už jen minulostí.
Karel Malík

Rybárské závody mládeže
20. cervna 1998 se konaly 1. rybárské závody
mládeže do 15-ti let na nádrži v Novém
Hrozenkove zvané "Balaton". Za místní organizaci
Ceského rybárského svazu Vsetín závody rídil
místopredseda ing. Šiška Zdenek a rozhodcí Fuchs
Rudolf. Za místní skupinu Karolinka predseda
Fiala Bohumír a clen rybárské stráže a rozhodcí
Zbranek Zdenek. Špatné pocasí s deštovými
prehánkami znacne ovlivnílo úcast. Souteže se
zúcastnilo 10 závodníku a samotné závody trvaly 3
hodiny (od 8 do 11 hod). Ulovené ryby byly
plotice a okouni, které po zmerení a zapsání
rozhodcími do úlovkových karet, byly vráceny do
vody nádrže.
Závody vyhrál Janota Michal z Halenkova s
820 body, na 2. míste se umístil Ohryzek Jirí z
Nového Hrozenkova se 700 body a 3. prícku
obsadil Urban Richard z Nového Hrozenkova s
560 body. Dále melo ješte dalších pet závodníku
ulovené ryby a jen dva byli bez úlovku. Za
dosažené výsledky v závodech obdrželi vecné ceny
v podobe rybárského náradí nejen vítezové, ale i
ostatní podle umístení. Predání cen provedl ing.
Šiška, který na záver podekoval všem za úcast a
vyzval závodníky, aby svoje kamarády, mladé
rybáre primeli k úcasti na dalším rybárském
závode mládeže, který se bude konat v príštím
roce.

prípady, u kterých vyjde najevo, že urcitá
nemovitost je již v užívání obcana, kdy o tomto
nejsou na našem úrade žádné záznamy, žádáme
všechny obcany, aby sledovali informacní tabuli,
kde jsou veškeré odprodeje zverejneny po dobu
jednoho mesíce od data vyvešení a v prípade, že se
jedná o odprodej nemovitosti, která je v užívání
další osoby, aby toto bylo sdeleno na mestský úrad
a zároven byly predloženy doklady, které by
dokazovaly užívaCÍ právo. Pokud po dobu
zverejnení na vývesní desce nebude na mestský
úrad podána jakákoliv námitka popr. pripomínka k
odprodeji, bude v prípade odsouhlasení mestského
zastupitelstva nemovitost odprodána.
Zároven vyzýváme všechny obcany, kterí
užívají mestské pozemky a toto užívání nemají
smluvne zajišteno, aby tak neprodlene ucinili a
vyhnuli se nepríjemnostem v prípade prodeje ci
pronájmu jimi užívaných pozemku.
Vojkuvková J.

INZERCE

-

* Koupím 1
2.000 m2 zemedelské pudy v
katastru obce Karolinka. Tel. 0657/91194
* Projektové práce a inženýrská cinnost ing.
Ludek Klíma, Karolinka 248, ing. Antonín
Vavrica, Karolinka 543. Tel. 0657/657273
* Mladá ctyrclenná rodina hledá k pronajmutí
byt 2+1 v Karolince nebo Novém Hrozenkove
Leoš Emer, Karolinka 678. Tel. do zamestnání
od 7-13 hod. - 0657/613002, linka 468
* Prodám levne dvoje dvere shrnovací, tmave
hnedé. Tel. 0657/91452

-

Príjem inzerátu

S rybárským pozdravem "Petruv zdar!"

Bohumír Fiala
predseda místní skupiny Karolinka

Oznámení

- prodej

nemovitého majetku

V soucasné dobe probíhají ruzné odprodeje
nemovitého majetku z vlastnictví mesta do
vlastnictví dalších osob, které o tento odprodej
požádali. Vzhledem k tomu, že se vyskytují

- Místní

kníhovna Karolinka

-

paní DanielaBártková.Pondelí,streda: 13-17hod,
pátek: 9-12, 13-17

Pozvánka
Srdecne

zveme

všechny

obcany na pout~ která se
uskutecní v nedeli 19. cervence
Mestský úrad Karolinka
preje všem žákum hezké prázdniny a
všem obcanum príjemnou dovolenou.
Antonín Reška, starosta

VÝSLEDKYVOLEB 1998 DO POSLANECKÉSNEMOVNYVE MESTE KAROLlNKA
ZAOBA OKRSKY
Politická strana

P.c.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
9
10
11

Ceská strana sociálne demokratická
Obcanská demokratická strana

Krestanská a demokratická únie - Ceskoslovenská strana lidová
Komunistická strana Cech a Moravy
Unie svobody
Sdružení pro republiku - Republikánská strana Ceskoslovenska
Duchodci za životní jistoty
Strana Zelených
Nezávislí
Moravská demokratická strana
Demokratická unie
Ceská strana národne sociální
Obcanská koalice Politický klub
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~Pocet volicu, kterým byly vydány úrední obálky.
Pocet odevzdaných úredních obálek

Pocet
hlasu IProcenta
celkem
527
35,75
272
18,45
211
14,31
167
11.32
95
6,44
71
4,81
44
2,98
17
1,15
16
1.08
16
1,08
16
1,08
3
0,2
2
0,13

.s. okrsek okrsek

1
282
136
111
73
54
34
23
10
8
10
8
1
2

7
5
1
9
11
10
12
18
2
8
4
13
6

~

760

2
245
136
100
94
41
37
21
7
8
6
8
2
O

~

714

~

1474

~

