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Karolinka 652

85 let

Karolinka 177

75 let

Karolinka 189

70 let

Karolinka 198

90 let

Karo1inka 143

85 let

Karolinka 609

75 let

Karolinka 308

70 let

Karolinka 212

75 let

ÚMRTÍ
Konariková Marie
29.9.1998
Minarciková Rosina
29.9.1998
Niebauerová Libuše
2. 10. 1998
Hajda Josef
4.10.1998
Hnilicová Helena
11. 10. 1998

Prihlášeni: 7
Odhlášeni: 9
Prehlášeni: 7
Pocet obyvatelk 21. 10
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Karolinka 224

81 let

Karolinka 305

86 let

Karolinka 26

71 let

Karo1inka308

73 let

Karolinka 308

80 let
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Jubilanti na mesíc listopad
Vráželová Ludmila
1. 11. 1913
Kirchnerová Marie
2. 11. 1923
Šimková Ludmila
10.11. 1928
Provázková Alžbeta
14. 11. 1908
Vehovská Marie
19. 11. 1913
Zbranková Anastazie
21. 11. 1923
Cotková Františka
22. 11. 1928
Paška Miloslav
25. 11. 1923
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Informacez mestského úradu
Dnešní informace z mestského úradu je poslední
v tomto druhém funkcním období. Mestská rada se
zabývala kontrolou, jak jsou dokoncovány akce, na
které byly poskytnuty úcelové prostredky. V
soucasné dobe je treba dokoncit údržbu na
komunikaci v Kobylské a nekteré drobné
povodnové škody. Stejne tak i bytový podnik splníl
své úkoly v rozsahu financních prostredku.
Hodnocení volebniho programu je uvedeno
samostatne, nebudu se jím proto zabývat. Nutno
však konstatovat jeho úspešné splnení. Volební
program pro další funkcní období bude již
záležitostí nových funkcionáru po volbách.
Mestská rada provedla prípravu na poslední
zasedání obecního zastupitelstva, které se uskutecní
dne 3. listopadu 1998 na mestském úrade. Jde
predevším o projednání majetkových záležitostí a
hlavne o opatrení, která je treba schválit pro zdárné
ukoncení letošniho roku, prípadne vytvorit
podmínky pro nové orgány mesta.
Nove zvolené zastupitelstvo se sejde ve druhé
polovine listopadu k volbe starosty a dalších orgánu
mesta.
Dne 23. ríjna 1998 se uskutecnilo slavnostní
zasedání predstavitelu mesta, spolecenských
organizací, politických stran, starostu mest a obcí,
poslancu Parlamentu CR, prednosty Okú Vsetín a
dalších hostu u príležitosti 50. výrocí založení
Karolinky. V hlavním projevu místostarosty
MUDr. Havla bylo obsáhle zhodnoceno 50. leté
úsilí obcanu Karolinky a po pravde receno, je co
hodnotit. Plne se potvrdila predpoved z projevu
prvního predsedy MNV, kde se ríká "chceme mít
novou obec sporádanou a výstavnou, slibujeme, že
všechny své síly budeme venovat poctivé práci pro
její rozkvet na všech úsecích, z nichž se tento
samosprávný úsek skládá". S odstupem uplynulých
50 let mužeme konstatovat, že se tato slova
naplníla a Karolinka se stala moderní obcí, nyní
mestem. V záveru vystoupení MUDr. Havla se
ríká: "Celé vedení mesta chce do dalších let poprát
naší milé Karolince, aby stále rozvíjela nastoupený
trend mesta, protože predpoklady k tomu má.
Prejeme, aby nadále vzkvétala po všech stránkách,
aby její obyvatelé tu žili v plné spokojenosti, ve
vzájemné ohleduplnosti, spolupráci a svornosti a
bylo jim všem tady dobre".
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Stejné prání vyslovuji obcanum Karolinky i já a
všem tem, kterí se na výsledcích podíleli, ješte
jednou dekuji.
Antonín Reška, starosta mesta

Prehled osmileté cinnosti v
Karolince
Provedeme-li bilancování celkové cinnosti v
Karolince za posledních osm let, mužeme s radostí
konstatovat, že se tu nespalo na vavrínech. Toto
období
bylo
poznamenáno
usilovnou
a
cílevedomou cinností v zájmu zvelebení úrovne
života naší obce, nyní už mesta Karolinky. Presto,
že bylo Wuboko do kapsy, penez nebylo nazbyt,
podarilo se realizovat radu akcí, které naši obcané
jiste s povdekem prijali a naše Karolinka se opet
významne posunula kupredu. Najdou se sice
škaroWídové, kterí jakoby tyto úspechy nevideli,
ale tem doporucujeme, aby se rozhlédli a porovnali
úroven u nás a jinde.
Predkládáme naší verejnosti preWed toho, co se
u nás podarilo uskutecnít za príspení obecního,
pozdeji mestského úradu, jeho obcanu a dalších
organizací:
-v roce 1990 byla zahájena plynofikace obce vcetne
rekonstrukce devíti blokových kotelen, ukoncena
byla v roce 1997 v celkové hodnote díla cca 30
milionu Kc
získání dvou nových bytu v nástavbe nad
ucitelskou bytovkou v hodnote 2.337.000 Kc
- získání dvou nových bytu v budove
zdravotnického strediska v hodnote 500.000 Kc za
prispení nove bydlících obcanu
- úprava bytu v místní hasicské zbrojnici s vnitrní
úpravouzbrojniceza 600.000Kc
postavení nového kostela za cca 10 mílionu Kc z

-

daru sponzoru a verících
- rekonstrukce chodníku

pres celou obec za

1.200.000 Kc
- postavení nové hasicské zbrojnice ve Stanovnici
za 1.500.000 Kc
- prístavba garáže pro velký hasicský vuz Tatra za
600.000 Kc
- nástavba a nadstrešení místní základní školy s
vestavbou verejného spolecenského sálu a ucebny
pro tanecní obor naší základní umelecké školy v
hodnote 21 mílionu Kc
místní hrbitov ajeho úprava v cene 500.000 Kc
- vybudování trí autobusových zastávek za 300.000
Kc
- vybudování další železnicní zastávky v dolní cásti
obce za 500.000 Kc
- rozšírení cisticky odpadních vod vcetne kalolisu kalové hospodárství v cene 3.500.000 Kc
napojení bytu a domu na Horebecví na
kanalizacní sít obce za 200.000 Kc
- projekce a cástecná príprava sídlište Pod Becvou

-

v cene 1.200.000 Kc
- rekonstrukce turistické ubytovny za 200.000 Kc
- úpravy sportovniho areálu v hodnote 150.000 Kc
- úprava elektrických rozvodu v údolí Kobylská za
1.500.000 Kc
- prodloužení vodovodní prípojky za Ratkovským
šenkem za 200.000 Kc
- ukoncení provozování materské školy závodem
Crystalex a prevedení do provozu obce - 300.000
Kc/rok
- odstranení škody po povodních v rámci
omezených možností príslušných smernic v cene
300.000 Kc
- verejné osvetlení na Mareckove a prodloužení v
Kobylské za 350.000 Kc
- zastrešení biologické ucebny u základní školy v
hodnote200.000Kc
rekonstrukce cesty v Malé Stanovnici a
Pluskovecku za 350.000 Kc
- rekonstrukce cesty ve Bzovém v hodnote 400.000
Kc

-

- rozšírení televizního vysílání o stanici Prima organizoval Obecní úrad v Novém Hrozenkove a
Karolinka na to prispela cástkou 100.000 Kc
- posílení telefonní síte do Stanovnice v cástce
80.000 Kc
- posílení elektrického vedení na Hrebíku a
Mareckove za 100.000 Kc
- vybavení Základní umelecké školy Karolinka
hudebními nástroji,
zvukovou aparaturou a
keramickou pecí v cástce 500.000 Kc
- asfaltový koberec na Wavním tahu pres celou obec
a oprava místní komunikace za obecním úradem v
hodnote 5 milionu Kc
dopravní znacení místních komuníkací
- zakoupení a instalace lavícek pred budovou

-

mestského úradu
oživení lyžarského vleku a úpravy jeho okolí

-

- zajištení dopravní obslužnosti za cenu víc jak
milion Kc z prostredku obce
osmibytovka na Ingstavu postavená závodem
Crystalex za 8 milionu Kc,

-

- získání

znaku a praporu obce

- získání statutu mesta
- rekonstrukce Domova

duchodcu ve Bzovém z
prostredku OÚSS Vsetin
Mimo
to
naši
soukromí
podníkatelé
zmodernizovali a upravili své provozovny
napríklad:

fmna Jipa

-

pan Jílek rozšíril prodejní

plochy, vybudoval nové sklady a parkovište a
zmodernizoval celou obchodní jednotku. Firma
Gašpo v zakoupeném objektu od obce provedla
generální opravu budovy a zrídila tu novou
prodejnu samoobsluhy potravin a dalšího zboží. V
pohostinství u nádraží firma Koník provedla
zásadní úpravu interiéru. V dolní cásti obce byla
postavena nová prodejna potravin. Objekt bývalé
kovárny byl adaptován na autoopravnu. V dome
pana Hartingera byla firmou Tega zbudována
prodejna textilní galanterie. Také pohrební služba
pana Orgoníka doznala podstatné modernizace. Z
bývalé prodejny obuvi je v soucasné dobe
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budována nová prodejní jednotka. Z puvodní
pekárny U Martišku vznikla nová minisklárna
Charlotta. Sklenárství u Horáku rozšírilo svoji
cinnost s broušením skel a zhotovováním
broušených zrcadel. Nove byla zavedena prodejna
skla Helena Glass s obsáhlým sortimentem,
informacní službou a smenárnou pro turisty. Rada
dalších podnikatelu vložila financní prostredky do
zvelebení a rozšírení svých provozoven.
Zdenek Doležálek

IlIforll'lClcetpro "olicet
Volby do zastupitelstva mesta se konají ve dnech
13. a 14. listopadu 1998.
13. 11. 1998 - zahájení voleb ve 14.00 hod do 22.00
hod
14. 11. 1998 - zahájení voleb od 7.00 hod do 14.00
hod
Mesto Karolinka má dva volební okrsky:
Volební okrsek c. I dolní cást obce po potok

-

Stanovnice,Nábrežní ul. po cp. 541 - volební
místnost- zasedacímístnostMeÚKarolinka
Volebníokrsek c. II - horní cást obce (od potoka
Stanovnice,Nábrežní ul. od cp. 255 - volební

Až 27. 1. 1907 byl schválen zákon o státní záruce
na místní dráhu ze Vsetína na Velké Karlovice a
príslib zrízení akciové spolecnosti, jíž stát propujcil
koncesi. Vykupování pozemku pro trat zacalo 27.
11. 1907, který se zpocátku nedaríl pro vysoké
ceny, které majitelé žádali. Stavba dráhy byla
zadána brnenské ceské podnikatelské firme Dr. A.
V. Samohrd a mela být ukoncena k 1. 12. 1908.
Akciová spolecnost místní dráhy zvolila správní
radu se sídlem ve Vídni, pozdeji se sídlem v Brne.
Pri stavbe bylo zamestnáno 1.000 až 1.600 stálých
delmKu, kterí zvládali obtíže stavby, pracovali v
težkém terénu, ve snehových závejích s množstvím
úprav podpurných staveb (zdivo, navážky dlažby
apod.). Vše bylo nakonec dokonceno a první
zahajovací jízda se uskutecnila 21. 12. 1908 podle
jízdm'ho rádu ze Vsetína v 6.15 hod. Celkový
rozpocet na vybudování trati byl cca 2.800.000
korun.
Pro Vsetín nová dráha znamenala mnoho,
zvlášte proto, že velké obce karlovské více tíWy ke
Vsetínu, a tím jejich pripojení k okresu
vsetínskému.
Rovnež
predstavovala
rozvoj
turistiky, zvýšení prumyslového a hospodárského
ruchu, ulehcení dopravy do mesta a snažší život
místních obyvatel. V roce 1965 byl na trati
ukoncen parní provoz a parní lokomotivy byly
nahrazeny lokomotivami motorovými.

místnost - kancelár starosty MeU Karolinka

Volic muže volit nejvýše tolik kandidátu, kolik
clenu zastupitelstva má být zvoleno (pro naše
mesto je tedy pocet 15).
Volic muže na Wasovacím lístku oznacit v rámecku
pred jménem kandidáta krížkem toho kandidáta,
pro kterého Wasuje, a to v kterémkoliv ze sloupcu,
v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých
volebních stran.
Volic muže na Wasovacím lístku oznacit krížkem
ve ctverecku v záhlaví sloupce s kandidáty volební
strany nejvýše jednu volební stranu. Zároven muže
oznacit v rámecku pred jménem kandidáta krížkem
další kandidáty, pro které Wasuje, a to v
libovolných samostatných sloupcích, ve kterých
jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí
predne jednotlivé oznacené kandidáty, dále tolik
kandidátu oznacené volební strany, kolik ciní rozdíl
poctu clenu zastupitelstva, kterí mají být zvoleni a
oznacenýchjednotlivých kandidátu, a to v poradí, v
nemž jsou kandidáti oznacené volební strany
uvedeni v jejich sloupci.

Zdárný prubeh oslav 90 let trati
Vsetín -Velké Karlovice
Nejprve neco málo z historie. Pokusy o
vybudování této trati se objevily již v roce 1889, a
to dokonce s první subvencí 40.000 zlatých.

Dne 3. ríjna 1998jsme si prípomneli 90 let trati
Velké Karlovice historickou jízdou
Vsetín
zvláštního vlaku s parní lokomotivou i další
klasickou soupravou, rovnež taženou parní
lokomotivou, za znacného zájmu obcanu všech
obcí na uvedené trati i v samotném meste Vsetíne,
nechybela hudba aní slavnostní nálada. Malé i
velké potešila výstava železnícních modelu v
kulturním sále Mestského úradu Vsetín. Zvlášte ty
malé návštevníky nebylo možno odpoutat od
kolejište s jezdícími vlácky. Osahat skutecné
lokomotivy, podívat se do útrob rídících kabin,
meli možnost zájemci na nádraží na Vsetíne, a tak
si splnit treba klukovský sen.
Celá oslava se uskutecnila díky financní
podpore mest Vsetína a Karolinky i všech obcí
Horního Vsacka a dalších sponzoru za prípravy
sdružení Hornovsacká dráha, železnícní staníce
Vsetín a Obchodne provozní reditelství Ostrava.

-

.-
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"Pára" v Kll1'olinee

,'e ,'laku bylo ,'e."Jelo
Huslenky, Halenkov, Nový Hrozenkov, Velké
Karlovice a zástupci sponzoru.
Ve Velkých Karlovicích byl prípraven
slavnostní obed, pri kterém byli všichni prívítáni.
Mínistr dopravy spolu s poslancem Parlamentu CR
panem Kapounem pronesli slova uznání i
podekování. Zároven príslíbili brzkou návštevu
našeho regionu.
Na zpátecní cestu se vydal parní vlak s hosty i
dychtivými cestujícími dle jízdního rádu a všechny
spokojené dovezl do Vsetína, kde parní lokomotivy
dobraly uWí a vodu a pokracovaly smerem
Valašské Mezirící a Prerov.
Tem, kterí pro všechny návštevníky prípravili
hezké zážitky a zasloužili se o dobrou prezentaci
železnice, patrí dík a uznání.

,.

Za prípravný výbor
Petr Hána

Zájem projevily televize CT I a Prima, jejichž
reportáže se objevily v Wavních zpravodajských
relacích ve dnech 3. a 4. ríjna 1998, a tím príspely k
dobré propagaci železnice jako celku, tak i té naši
regionální.
Prubehu oslav, slavnostní jízde dodával na
významu svou prítonmostí minístr dopravy pan
Antonín Peltrám. Mezi dalšími význanmými hosty
byl i predseda OSŽ pan Jaromír Dušek,
predstavitelé CD Ostrava, starostové a hosté mesta
Vsetína, Karolinky a obcí Ústí, Janová, Hovezí,

c

stabilita
závod

V CrystaIexu
a. S.,
Sklárna Karolinka

Crystalex a. s. závod sklárna Karolinka se
postupnestabilizujea dosahujedobrých výsledku.
Podstatnýmzpusobemse zvyšujedynamikavýroby

-

proti minulému roku je nárust o 20% - což vytvárí
dobré predpoklady pro splnení vytycených
celorocních úkolu.
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V závode se však v letošním roce vyskytla rada
vážných a problémových situací. K nejvetším
problémum patrí prodej soubehu a zboží snížené
jakosti. Pres radu ucinených konkrétních opatrení
se tento problém nepodarilo dosud v plném rozsahu
vyrešit a jeho rešení zustává tak jedním z
rozhodujících úkolu závodu do konce roku. Pomalu
obrátkové hotové výrobky na sebe vážou znacné
financní prostredky, které lze využívat vhodnejším
zpusobem. Pomerne príznive se vyvíjí export
výrobku, a to zejména do Japonska.
Vedení závodu venuje mimorádnou pozornost
celkovému zlepšování pracovních podmínek.
Nemalé financní prostredky byly vloženy do
rekonstrukce leptárny a brusírny velkých a malých
kusu. Od techto akcí si však slibujeme taktéž vyšší
efektivnost pracovního procesu a zvlášte zvýšení
jakosti vyrábené produkce vzhledem k tomu, že
jakost výrobku se stává jednou z rozhodujících
ekonomických kategorií ve vztahu ke spotrebe
nákladu, cene výrobku a zvlášte k zákazníkovi.
V regionu jsou Sklárny jednou z rozhodujících
firem v oblasti zamestnanosti. V soucasné dobe
pracuje v závode 626 pracovníku a v souvislosti s
dalšími získanými zakázkami uvažujeme dále
rozšírit sklárskou rucní výrobu. Pro tuto výrobu
potrebujeme príjmout další skláre a taktéž je
možné, aby se zájemci o tuto profesi prihlásili do
rekvalifikacního programu, který organizujeme
spolecne s Úradem práce ve Vsetine a SOU ve
Valašském Mezirící. Cílem rekvalifikace je získání
výucního listu v oboru sklár a následné zamestnání
ve Sklárne v Karolince.
Pres radu vnítrních organízacních zmen,
zavádení nového informacního systému SAP,
zásadních zmen v organízaci a rízení tuzemského
prodeje v rámci celé spolecnosti Crystalex a. s.
Nový Bor je závod Sklárna Karolinka
stabilizovanou výrobní jednotkou.
Vedení závodu

Prípravy

na težké šachové
boje

body rozdávat.

V letošním rocníku nás posílí hostováním hlavne
náš karolinský spoluobcan Ing. Radek Zádrapa
(32 let), který je kmenovým hrácem ŠKZ Vsetín. V
posledních letech sice na šachový sport tak trochu
zanevrel a venoval se spíše práci, rodine a
vytrvalostním sportum, ale presto se svými
ligovými zkušenostmi a poctivým prístupem k
príprave muže být naší velkou oporou. Další posila
ze Vsetína, tentokrát však z TJ :MEZ, 43-letý
vychovatel Karel Doležal má z dlouholetého
úcinkování v krajských
soutežích bohaté
zkušenosti.
Na hostování do našeho oddílu se vrátil 40-letý
ridic autobusu Antonín Manák z TJ Huslenky.
Celé tri sezony pri našem minulém úcinkování v
oblastním preboru byl jednou ze stabilních opor
družstva.
Cílem A - družstva v sezone 1998-99 je udržení
ve vyšší souteži a pokud se bude darit, boj o
umístení v první polovine tabulky.
Startovat v mistrovských soutežích bude i
družstvo B, jehož cíle jsou stejné jako loni: umožnit
rozehrání náhradníkum prvního družstva a získání
zkušeností žákum.
O výsledcích mistrovských souteží budeme naše
príznivce opet aktuálne informovat ve vývesce u
požárního domu.
Martin Klíma
za ŠO TJ Karolinka

Podziomífotbalovýkolotocna
plnéobrátky
Naše družstvo dospelých utrpelo první
porážku, a to v Katerinicích, kde po velmi dobrém
výkonu nakonec prohrálo 1 : O. A tak se splnily
tajné dohady, že Katerinice II jedou na postup. Tuto
domnenku potvrdilo i to, že nastoupili znacne
posíleni o hráce z jednícky. I pres tuto porážku si
naše mužstvo udrželo ve tretí tríde první místo.
Pripomenme si výsledky z minulých kol:
Karolinka

Zatímco kolegové z TJ Karolinka - stolní

-

tenisté
již naplno zahájili nárocné zápasy v
oblastním preboru, šachisté se na zahájení
mistrovských boju ve vyšší souteži teprve chystají.
Hned v prvním kole 25. 10. 98 je ceká jeden z
nejsilnejších celku minulého rocmKu Sokol
Postoupky (3. místo). Tento oddíl neteží jen z
kvalitní hrácské základny nedalekého Kromeríže,
ale je také znám svojí dobrou prací s mládeží.
Naše družstvo ovšem také nehodlá v souteži

- Ústí - 1 : O (0:0)

-

-

Valašská Senica
Karolinka - 1 : 5 (0:3)
branky
vstrelili: Králík A., Paška - 2, Orság, Egger.

Karolinka - Liptál - 2 : O (0:0) - branky Orság,
Paška.
Družstvo dorostu válcuje své soupere a dává
každému svému souperi najevo, že to nebude mít
lehké. První místo v okresním preboru dorostu,
skóre 50 : 5 a 22 bodu hovorí za všechno. Pred
druhým Lideckem mají náskok šesti bodu, kde
práve minulou sobotu zvítezili 5 : 1.
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Výsledky minulých kol:
Valašská Polanka Karolinka 2 : 4 (0:2) branky:
Komosný - 2, Gášek M.- 1, Gášek R. - 1.
Karolinka - Hovezí - 4 : O(2:0) - branky: Gášek R.
- 2, Konarík - 1, Gášek M. - 1.

-

-

-

-------------------------------------------

PCJ3VA/yKA

------------------------------------------V sobotu 28. 11. 1998 se uskutecní v obci Hovezí
tradicní Katerinský

jarmark

s doprovodným

Našim žákum v župním preboru se darí, jak se
ríká, strídave oblacno. Zatím platí svoji
nováckovskou dan. Zvážíme-li, že hrají oblastní
soutež, pakje to reprezentace velmi dobrá. Jak tedy
hráli své poslední mistrovské utkání?
Karolinka Slušovice starší žáci vyhráli 3 : O a
mladší prohráli O: 7.

- 8.00 hod ukázka prací lidových tvurcu ve
vestibulu OÚ , kde bude rovnež otevrena výstava
betlému, vánocní keramiky a ozdob, která potrvá
do 6. 12. 1998

A jak jsou na tom naši nejmenší z prípravky? Svá
utkání hrají turnajovým zpusobem.

- stánkový

-

-

- 9.00 hod koncert dechové hudby Hovežanka
- 10.00 hod show železného muže ZEKONA
prodej zboží všeho druhu

-k obcerstvení stánky s valašskými frgály a domácí
zabíjackou

Výsledky z posledního turnaje jsou:

-

programem:

Srdecne zvou poradatelé

Karolinka Velké Karlovice 1 : O
Karolinka Vsetín O: O
Velké Karlovice Vsetín 1 : O
Celkove po trech turnajích:
1. Velké Karlovice - 11 bodu
2. Karolinka - 8 bodu
3. Vsetín - 5 bodu
Jménem sportovní verejnosti našeho mesta bych
chtel všem našim sportovcum nejen ve fotbale, ale
ve všech odvetvích sportu, poprát úspešné
zakoncení podzímní sezony.

-

Karel Malík

-------------------------------------------

CJ3/YAAf&/Y.9
-----------------------------------------------------------

Kulturní komise Mestského úradu Karolinka
prípravuje 2. výstavu betlému, která se uskutecní v
mesíci listopadu 1998. Žádáme všechny obcany,
kterí by rádi príspeli k obohacení vystavovaných
betlému a nejaký vlastní, aby se prihlásili u paní
Jany Dockalové, tel. 0657/91645.
Pozvánka na výstavu bude zverejnena formou
plakátu a mestským rozhlasem.

-------------------------------------------

Výzva k majitelum psu

INZEIICE
Poslední dobou se na nás naši obcané obracejí s
pripomínkami k volne pobíhajícím psum, kterí
nejellŽeohrožují psy jiných majitelu, ale taky lidi a
znecištují pískovište a jiná verejná prostranství.
Všichni obcané mají možnost se na MeÚ seznámit
s obecne závaznou vyhláškou, která oznacuje výše
popsané pripomínky za prestupky a navíc ukládá
majitelum psu radu jiných povinností (poplatkovou
povinnost, rádne oznacit psa známkou, vodení psu
na vodítkách, likvidovat výkaly apod.).
Chceme-li, aby došlo k náprave nekterých
prohrešku majitelu psu, je treba je upozornit na
nevhodnost chování a nedojde-li k náprave,
oznámit MeÚ prestupek proti vyhlášce. V prípade
volne pobíhajících psuje nekolik možností.
Pokud je pes v lese dále než 200 m od obydlí, je
treba upozornit myslivce, prípadne policii. V
obydlené cásti pokud pes ohrožuje obyvatele, je
treba zavolat policii, která uciní príslušná opatrení.

-

* Koupím 1
2.000 ml 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.
pozor zmena
0657/657346
* Prodám kuchynský robot ETA zánovní (hnete,
šlehá, strouhá, krouhá), vše ve velmi dobrém
stavu, levné. Tel. 0657/652098 po 20. hod. vecer
* Nabízím k pronajmutí byt I. kategorie 1 + 1
velkých rozmeru v Karolince. Tel. 0657/91753
* Koupím zachovalou
detskou drevenou
postýlku. Tel. 0657/9126

-

Tomáš Jochec, tajemník
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