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Antonie Kretová
02.01. 1919
František Orság
03.01. 1924
Marie Zbranková
03.01. 1905
Marie Minárová
03.01. 1914
Marie Matochová
19.01. 1914

Karolinka 308

80 let

Karolinka 281

75 let

Karolinka 304

94 let

Karolinka 308

85 let

Karolinka 652

85 let

Milada Pohorelská
06.02.1924
JosefPavelka
07.02.1929
Drahomíra Mazánková
14.02.1929
Marie Nováková
18.02.1929
Ludmila Zrníková
19.02.1924

Karolinka 524

75 let

Karolinka 29

70 let

Karolinka 83

70 let

Karolinka 498

70 let

Karolinka 525

75 let

Karolinka 295
Karolinka 515
Karolinka 43
Karolinka 184
Karolinka 547

****

Karolinka 133

66 let

Karolinka 96

90 let

Karolinka 308

83 let

****
Prihlášeni: 4
Odhlášeni: 2
Prehlášeni: 2
Pocet obyvatel k 18. 01. 1999 2940

5Jnformace
? mestsktbofirabu

ucinte tak zpusobem,

ÚMR rí
Katerina Kubicová
30. 11. 1998
Anastázie Kacellová
26. 12. 1998

76 let

Vážení spoluobcané,
dovolte mi, abych Vám na zacátku nového roku
dodatecne poprál jménem svým i za novou Radu
mestského úradu Karolinka hodne zdraví a úspechu
v roce 1999.
Vzhledem k výsledkum voleb je od listopadu
lonského roku ve funkci nové vedení mesta peticlenná rada a zastupitelstvo, které má patnáct
clenu. Prestože ctyri z peti clenu rady jsou noví,
verím, že se podarí plynule navázat na práci
predchozího vedení tak, aby se rešení všech úkolu
podarilo zvládnout ke spokojenosti vetšiny obcanu.
Všem predstavám samozrejme vyhovet nelze a
vždy bude mít nekdo opacný názor a bude
nespokojen.
Pokud máte zájem se podílet jakýmkoliv
zpusobem na rešení Vašich potreb, napríklad
upozornit na nedostatky, podat námety k rešení,

NflROZENÍ

~-

Karolinka 305

****

****

Vojtech Doležálek
03.12.1998
Adam Chromcák
04.12.1998
Michal Plánka
26.12.1998
Zlata Fiantová
08.01. 1999
Marian Valoušek
09.01. 1999

Jaroslava Apolenárová
21. 12. 1998
Antonín Merka
24.12.1998
Anna Orságová
26.12.1998
Josef Bogár
05. 01. 1999

Karolinka 308

92 let

Karolinka 516

86 let

který Vám vyhovuje

- ústne,

písemne ... Samozrejme slušnou formou (i bez
nutnosti autorství, pokud k tomu máte duvod).
Privítáme každý reálný podnet v jakékoli oblasti
verejného života, který doplní sestavovaný plán
cinnosti a rozvoje mesta na ctyrleté období, tj. do
roku 2002.
Možnosti mesta jsou samozrejme omezené
financními príjmy a je proto nutné urcit priority k

2
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realizaci nových akcí, které budou sloužit
verejnosti, vcetne údržby a oprav stávajících
objektu a zarízení.
O to víc se musíme snažit o to, aby jsme
zabránili spolecnými silami ruzným vandalum nicit
napr. autobusové zastávky, oplocení, zelen, fasády,
dopravní znacky apod. Mnohdy víme i kdo je
autorem, ale ...!?
Nebudme proto lhostejní k nicení jakéhokoliv
druhu, kýmkoliv a urcite se najde zpusob zlepšení i
v této problematice.
Ing. Ludek Klíma,
starosta mesta

Upozornujeme obcanv na termíny placení daní v
roce 1999

- zmeny musí být
a domovní - do 31. 5.

Danové priznání z nemovitostí

podány do 31. 1. 1999.
Úhrada dane z nemovitosti

1999 prostrednictvím - složenky (obdržíte na
Mestském úrade v Karolince, c. dv. 208) nebo v
hotovosti do pokladny Financního úradu ve
Vsetíne.
Priznáni dane z príjmu:
- fyzických a právnických osob v termínu do 31.
brezna 1999
- auditoru a danových poradcu v termínu do 30.
cervna 1999

INTEF1NET
y ~,",i~()y,",e
Místní knihovna upozornuje obcany, že rozšírila
služby pro své ctenáre. Od 1. 1. 1999 byl dán do
provozu Internet a elektronická pošta, na jejichž
zakoupení jsme získali finance prostrednictvím
grantu, který na základe predloženého projektu
udeluje Ministerstvo kultury CR.
Místní knihovna Karolinka umožnuje prístup na
Internet zájemcum starším 15 let, mladším v
doprovodu rodicu.
Ceník služeb Internetu: 60,- Kc/l hod. - dospelí
uživatelé, 30,- Kc/l hod. - studenti.
Rocní poplatek pro ctenáre byl stanoven na 25,- Kc
(dospelí) a 15,-Kc (deti do 15 let)
Daniela Bártková,
MK Karolinka

1/1999

Záleží i na "nás ..."
Vážení obcané,
vzhledem k tomu, že jsme již zacali nový rok,
vyvstává pred námi taky povinnost nákupu známek
za popelníce. Je pravdou, že tyto jsou rok od roku
dražší, ale nárust ceny není dán jen zvyšujícími se
náklady spojenými s odvozem a uskladnením
odpadu. Nemalé prodražení zpusobují ti obcané,
kterí žádnou popelníci nemají a tvrdí nám všem, že
žádný odpad neprodukují. Pravda je však ta, že
každý z nás produkuje nejaký odpad a záleží jen na
svedomí každého jedince, jak tento odpad
likviduje. Máme nekolik možností:

- podporit

UPOZORNENí

zpravodaj

soucasný solidární a ve svém dusledku i

nejlevnejší systém svozu PDO a zakoupit si
známku u Bytového podniku
likvidovat svuj odpad v cizích popelnících
(prípadne ve verejných odpadkových koších a
kontejnerech) na úkor poctivých obcanu, a tím
neprímo prodražovat cenu za známku
likvidovat svuj odpad u jiných subjektu k tomu
urcených (podotýkám, že tento zpusob je ve
vetšine prípadech dražší)
- rozširovat nebo zakládat "cerné skládky", které
pak mesto likviduje za nemalých financních
nákladu, což se pak promítne v neprovedených
investicích, které slouží nám všem (oprava
komunikací, údržba zelene, výstavba nových
objektu atd.).
Jak se k této problematice postavíme a jaká cena
za svoz domovního odpadu bude v príštím roce, to
záleží skutecne jen na nás.

-

Tomáš Jochec,
tajemník MeÚ

ZEMEDELSKÁ
KOMISEINFORMUJE
1. Zemedelská komise upozornuje obcany, že i v
letošním roce komise opet zajistí pro zemedelce
osivo a sadbu dle prihlášených zájemcu na
Mestském úrade u p. Vojkuvkové. Termín
prihlášení nejpozdeji do 28. února 1999.
2. Valná hromada Spolku lesa Skalicí se bude
konat 24. ledna 1999 v 10.30 hod v hasicském
dome Nový Hrozenkov

- výbor

spolku zve všechny

podílníky.
František Zbranek

Opet predtonecní

devót4ch tríd

Také v letošním roce budou mít žáci 9. tríd
možnost zúcastnit se kursu tance a spolecenského

Karolinský
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chování, které povedou zase tanecní mistri
Šmigurovi ze Vsetína. Jednotlivé lekce se
uskutecní v novém sále Základní školy v
Karolince. Výuka bude probíhat v pondelním
odpoledni a bude se jednat o 7 lekcí tance a
spolecenského
chování.
Predtanecní
bude
ukonceno tanecním veneckem. Predbežná cena
kursu je 300,- Kc. Nekterí rodice projevili obavu z
výdaju na spolecenské oblecení pro žáky. Tady je
treba upresnit, že se nejedná o klasické tanecní, z
cehož vyplývá, že není potreba porízovat
nákladnou spolecenskou garderóbu, nebot slušivou
košili ci tmavší sukni má ve svém šatru'ku každý
mladý clovek. Pri lonském tanecním venecku v
Lidovém dome v Novém Hrozenkove jsem nafotila
pres 30 snímku, které jsou pro infonnaci k
dispozici a stejne tak je z celého vecera k dispozici
nafi1movaná kazeta. Vždyt predtanecní jsou jen
jednou za život a vzpomíná se pak na ne celá
následující léta!

divadelmno souboru z Karolinky za príjemne
strávený vecer. Velký dík patrí souboru také za
financní výtežek z tohoto predstavení, venovaný
žákum naší školy prostrednictvím Nadace ZŠ
Karolinka.
Mgr.Zdenek Kovarík,
reditel ZŠ Karolinka

~

deti do juAcniofttiIá

Zápis detí do prvních tríd se koná v úterý dne 2.
února 1999
00
00
od 13 16 hod.
v budove Základní školy Karolinka.

-

K zápisu se dostaví deti
narozené od 01. 09. 1992 - 31. 08. 1993

Jitrenka Hauková

Rodice vezmou k zápisu vyplnený dotazník.
rodný list dítete, obcanský prukaz.

****

HASiCi ZESKlARENHODNO'nU
J'/UNUlíROK
V sobotu 16. ledna 1999 se uskutecnila výrocní

-~d.t.m,ní

Lucerna

valná hromada SDH sklárny Karolinka. Do jejich
útulné hasicské klubovny se scházeli jak clenové,
tak i cetní hosté. Do zacátku zbývalo ješte nekolik
minut, a tak jem si zapsal jména, kterí prišli
pozdravit tuto výrocní valnou hromadu. Prijel
generální reditel Hasicské pojištovny z Prahy pán
ing. Jan Chlebo, starosta SDH Vsetín a
místostarosta sdružení CMSH pan Krajca, za
vedení sklárny technický námestek pan Vlastin1i1
Orság, místostarosta MeÚ Karolinka pan Antonín
Reška, starosta okrsku SDH pan Karel Cajník a
Jaroslav Jež z Nového Hrozenkova, za mestské
hasice prišli nácelník Josef Matyšcák a Evžen"
Pavelka. Ceský cervený kríž byl zastoupen tak jako
pri
všech hasicských akcích paní Eliškou
Ježíkovou a paní Strbackovou. Valnou hromadu
prijel i se svou paní pozdravit sponzor našich
hasicu pan František Zatloukal z Otrokovic, který

-j~

daroru
za Pre~
minu y fO

V sobotu 12.prosince 1998 sehrál divadelní soubor
z Karolinky v kulturním sále Zš Jiráskovu
"Lucernu". Predstavení bylo urceno predevším
žákum naší školy a jejich rodicum.
Skvelé
herecké
výkony jednotlivých clenu
zapusobily na slušne zaplnený sál a umocnily
hodnotný kulturní zážitek.
Chtel bych proto podekovat všem clenum

. sám uvedl, slíbený sponzorský
Valnou hromadu rídil Josef Rusrlák a František
Zapalac, který prednesl výrocní hodnocení za
minulý rok. Hlavním bodem této zprávy bylo
zhodnocení oslav 120 let od založení sboru. Pak se
cetla zpráva o hospodarení, zpráva revizní a taky
výhledový plán práce na letošní rok, který je
hlavne zameren na prevenci a ochranu proti požáru
ve sklárne. Zhodnocena byla i úcast v požárním

-'U»- -.

- p,
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útoku. Zde družstvo skoncilo na tretím míste.
Presný výpis ze zprávy ríká, že dve družstva se
zúcastnila celkem 30ti souteží, jak u nás tak i ve
Slovenské republice. Z toho družstvo c. 1 obsadilo
23x prvni místo, 7x druhé místo. Družstvo c. 2 se
zúcastnilo na 18. soutežích, a to 4x prvni místo, 5x
druhé místo, 5x tretí místo, lx ctvrté místo, lx
šesté místo, lx osmé místo a lx dvacáté tretí místo.
Záver zprávy pak probehl podekováním vedení
závodu skláren za umožnení úcasti na soutežích a
na celkovém vybavování sboru po všech
stránkách. Za zmínku taky stojí, že kluzište, které
je zbudováno na zahrade Sokolovny je prací
mladých hasicu, ba co víc, mají i své hokejové
družstvo.
A jak tomu bude letos? Budou souteže, jako
Extra liga, Ratkovská grapa, další souteže a úcast
na nich.
Úplne první akce na kterou Vás všechny hasici
ze skláren zvou, je tradicní "Hasicský ples", který
se uskutecní 13. února 1999 v hotelu "Lidový dum
v Novém Hrozenkove. Hraje populární tanecní
hudba Daktyl z Velkého Rovného a zacátek je ve
20 hodin. Kvalitní hudba, dobré obcerstvení,
bohatá tombola, to vše je záruka hodnotné zábavy.
Karel Malík

Prodejepozemku

zpravodaj
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OUHA TOUHA
aneb

Vášne a lásky mezi tóny operety.
Predstavení se uskutecní ve ctvrtek,

dne 18.

února 1999
v 19.30 hod.

v Kulturním sále mesta v areálu ZŠ.
Predprodej vstupenek u paní Bártkové v Místní
knihovne Karolinka nebo u p. Vojkuvkové na
Mestském úrade v Karolínce, dvere císlo 208.
Cena vstupenky 60,- Kc.

****
Velký detský karneval
Nadacní fond pri Základní škole Karolinka a
Základní škola Karolinka
porádají v sobotu 6. února 1999 v telocvicne školy

~e\k9 detský karneval
na který, zveme všechny deti a rodice Karolinky.
00

Mestský úrad Karolinka nabízí k prodeji 19
stavebních míst o výmere cca 1.000 m2 na stavební
místo, za cenu 200,- Kc/m2, v lokalite "Pod
Becvou". Pozemky jsou bezprostredne u místní
komuníkace a je možné napojení na verejný
vodovod a kanalizaci, elektrické vedení, telefon a
plynovod.
Bližší informace podá paní Vojkuvková, tel.
0657/91421,91212.
Mestský úrad Karolínka dále nabízí k odkoupení
pozemky v prumyslové zóne o celkové výmere cca
16.000 m2 Ge možné i rozparcelování na menší
výmery) za cenu 300,- Kc/m2, s možností napojení
na síte vodovodu, kanalizace, elektriky, telefonu a
plynovodu.
Bližší informace podá paní Vojkuvková, tel.
0657/91421,91212.

****

pozi'
Kulturní komise Mestského úradu Karolínka
zve všechny zájemce
na vystoupení divadelní spolecnosti

VALMETO
z Chrudimi, která uvede hudební komedii

Zahájení ve 14 hod. v telocvicne školy pruvodem
masek.
Vystoupení žáku, souteže, tanec, bohatá tombola.

Dary do tom boly vítány.
****
v

Zf/ilpnprtlPuje
V mesících únoru a breznu se uskutecní
predstavení loutkového divadla pro materské školy
z okolí, budeme hrát pohádku" Mícek Flícek".
Dále probehnou trídní prehrávky jednotlivých
ucitelu, na kterých vystoupí všichni žáci od
nejmladších až po absolventy. Zároven
pripravujeme výchovné koncerty pro materské
školy.

INZERCE
.

Koupím 1 - 2.000m2 zemedelsképudy v
katastru mesta Karolínka. Tel. 0657/91194

