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Bukovjan Josef
14.5.1919
Orság Miroslav
20.5.1924
Gášková Anna
20.5.1914
Pavelka František
22.5.1929
Orságová Ludmila
23.5.1929
Kamenec Jaroslav
26.5.1924

~VE:rETI

Karolinka 318

80 let

Karolinka 70

75 let

Karolinka 566

85 let

Karolinka 30

70 let

Karolinka 285

70 let

Karolinka 201

75 let

ÚMRTí
Jochec Karel
3.4.1999
Provázková Marie
1. 4. 1909
Orság Jan
8.4.1999
Martinec František
13.4.1999
Drozd Josef
17.4.1999

Prihlášeno:
Odhlášeno:
Prehlášeno:

Karolinka 100

69 let

Karolinka 515

90 let

Karolinka 590

42 let

Karolinka 244

44 let

Karolinka 308

85 let
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Pocet obyvatel k 23. 4. 1999

- 2.936.

5Jnformace ? mestskfflo {{tabu
Mestská rada uskutecnila za poslední období tri
zasedání. Byly stanoveny úkoly pro Bytový podník
Karolinka, týkající se úklidu po zime na místních
komunikacích, chodnících, zelených plochách na
sídlišti a v parku skláren, na místním hrbitove
vcetne ošetrení a prorezání stromu a keru. Pritom
obcané by nemeli bez souhlasu mestského úradu
stromy orezávat nebo dokonce likvidovat. Termín
pro tento úklid byl stanoven do konce mesíce
dubna. Vyzýváme obcany, aby byli nápomocni
naší snaze, aby ocištené plochy udrželi po celý rok
v dobrém stavu a nestali se dalšími cernými
skládkami. Máme za to, že každý obcan a

podnikatel by mel mít zakoupen kontejner nebo
popelníci a tam odpad odkládat. Bytový podnik
zajištuje pravidelný odvoz. Likvidace cerných
skládek stojí velké peníze, které musíme zaplatit.
Tyto prostredky by mohly být použity na
užitecnejší veci, jako zlepšení stavu chodníku a
komunikací. V dnešní dobe všechny práce a služby
deláme z našich penez, nikdo nám nic nedá.
Majitelé psu by také meli prispet k tomu, aby naše
zelené plochy byly cisté.
SDH
Karolinka
provedl
obetave
za
nepríznivých podmínek sber železného šrotu.
Pomohli lidem se zbavit nepotrebných vecí. Rada
mesta jim za tuto akci dekuje. Stejne tak
ocekáváme, že kontejnery na vetší odpad splní své
poslání a lidem se odlehcí od nepotrebných vecí.
Bytový podnik jako investor realizuje práce v
budoucím provozu lékárny a veríme, že dojde k
jejímu zrízení.
Budeme i nadále zverejnovat naše neplatice a
temto pak odnímat nájemní smlouvy. Nekterí z
dlužníku své pohledávky uhradili, ostatní pak
uzavreli smlouvy o splácení dluhu.
Pokud se týká bývalé provozovny VASO,
s. r. o., tato zmenila vlastníka. Stala se jím Jednota,
spotrební družstvo Vsetín. Proto také rada
odsouhlasila prevod smluvních podmínek na
nebytové prostory na dobu, na kterou byla smlouva
pro VASO, tj. do 31. 8. 2000 a teprve potom bude
rozhodnuto o další nájemní smlouve podle služeb,
které bude nový vlastník pro obcany
zajištovat.
V minulém "Zpravodaji" c. 3 byla zverejnena
informace o uvažované aktualizaci a prodeji
vyrazených knih v místní knihovne. Upresnujeme,
že tato akce je ukoncena a prodej techto knih bude
zahájen v místní knihovne u paní Bártkové od 3.
kvetna 1999 v dobe, kdy se pujcují knihy až do
úplného výprodeje.
Stejne tak pokracuje prodej knihy "Karolinka mesto v srdci Valašska

- 1949 - 1998

na mestském

úrade u paní Konaríkové, dvere c. 205.
Zároven je možno si zakoupit videokazetu
"Karolinka" o našem meste v cene 350,- Kc.
Antonín Reška, zástupce starosty

VeiSej",á~i~"..,~e ~
Dne 26.4.1999 byla na MeÚ predána petice
obcanu bytových domu c. 63,182 a 188 proti
vybudování tržnice v prostoru za hasicskou
zbrojnicí.
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Karolinský

Údajne na základe informace z okresních novin
!Naše Valašsko/.
Vítáme pripomínky obcanu i s opacným názorem.
Bohužel však nikdo z podepsaných cca 20 osob
nemel snahu zjistit ostatní podrobnosti prímo na
MeÚ, možná by situaci potom hodnotil jinak.
V petici také není uveden zástupce, prípadne
mluvcí iníciativy a nevíme proto koho zvát k
dalším jednáním....
Pokud nebudou obcanum Karolinky dosavadní
služby provizorního
tržište chybet, je samozrejme možné tuto cinnost
úplne vyloucit. V soucasných prostorech však není
možné z mnoha závažných duvodu v prodeji
pokracovat.
Veríme, že se obcané zapojí do diskuse a
pomohou najít rešení, které bude vyhovovat
vetšine. Nemáme zájem níkomu níc vnucovat.
Ing. Ludek Klíma, starosta

Oslava svátku svatého Roriána
V sobotu 1. kvetna 1999 probehnou v
Karolince oslavy svátku svatého Floriána, patrona
všech hasicu.
V hasicské zbrojníci bude pro širokou verejnost
pripraven guláš s obcerstvením a k tomu bude
vyhrávat karolinská dechovka.
Vyvrcholením oslavy bude v 16.30 hod v
kostele slavnostní mše svatá. Po této bohoslužbe
projde pres Karolinku pruvod hasicu k hasicské
zbrojníci. Mše svaté se zúcastní také clenové
hasicského sboru ze sousedního Nového
Hrozenkova.
Všechny tri místní sbory hasicu zvou naši
verejnost na tuto oslavu.Prijdte mezi nás!
Zdenek Doležálek

Pípl/&1Ílí .lPI/fff .I Ú/r/!í//PI/ P JI/k/!
Divadelní soubor se rozjíždí s pricházejícím
jarem moc dobre. V mínulém mesíci se predvedl s
divadelní hrou Lucerna v Kvetné u Uherského
Brodu. Hra se líbila a byla velmi vrele prijata. V
sobotu 17. dubna se divadelní soubor predstavil na
oblastní prehlídce v Bašce, kde rovnež uspel.
Soubor získali. místo a Standa Šulák obdržel
ocenení za mužský herecký výkon.
Pocátkem mesíce kvetna zajíždí divadelní
soubor na divadelní festival do Napajedel. Jedná se
o festival, kde se scházejí nejlepší soubory z celé
Moravy.

zpravodaj 4/1999

-

Hodne úspechu a ješte to divadelní Zlomte vaz!

KarelMalík

',JI, litul pro Vjelíq
Ten, kdo v pátek 16. dubna 1999 v podvecer
precházel kolem Valašského šenku v Karolince a
slyšel hurónské výkriky fandení jako na zimním
stadiónu na Lapaci ve Vsetine, se nemýlil. Ve
výcepu byla pripravena televize a kolem ní jako
sardinky byli natlacení fandové našeho mistra. Než
byl zápas zahájen, tak se i tipovalo. Bylo to ruzné,
ale jeden tip se podarilo uhádnout, že to bude 4:2
pro našeho místra. Tento tip mel pan Emil Varyš.
Jak zápas gradoval, tak gradovala nálada a
atmosféra všech pritomných. Vlastne to všechno
vypadalo jako na stadiónu. Hlasité povzbuzování,
výkriky radosti až po obrovskou radost z každého
gólu. Blížil se konec zápasu a pak to vše zacalo.
Obrovské nadšení, vzájemné gratulace, výkriky
radosti, zpev hokejové hymny. Zkrátka všechno, co
k získání titulu patrí. Taky láhve šampanského a
doutníky, ale hlavne dobrá nálada a obrovská
radost. Ti, kdo se zúcastníli, mi dají jiste za pravdu,
že to bylo krásné a že podekování patrí personálu
ze šenku za to, že se nás ujal a že to s námi
vydrželi. Dokonce i hosté z restaurace meli asi taky
radost z mistrovského titulu.
Záverem mi dovolte, abych touto cestou
jménem všech fandu a našich obcanu pogratuloval
hokejistum ze Vsetína k získání již pátého titulu
mistra extraligy v ledním hokeji. Až budou
sportovní historikové uzavírat konec století o
hokeji, tak to vlastne bude o krásném Valašsku a
jeho okresním meste Vsetíne.
Karel Malík

Informace o fotbale
Mistrovské utkání III. trídy mužu, které se melo
hrát v sobotu 17. dubna 1999, se pro nezpusobilý
terén neuskutecnílo. I když souper z Leskovce k
utkání prijel, bylo dohodnuto, že se utkání odehraje
v náhradním termínu, a to v pátek 30. dubna 1999
v 17.00 hod.
Dorost své mistrovské utkání odehrál v nedeli
na domácím hrišti proti Hornímu Lidci. Naši mladí
fotbalisté zvítezili velmi tesne 4:3. Nejmenším
fotbalistum se rovnež pro nepríznivé podmínky
nepodarilo utkání odehrát.
Karel Malík

SI.J/eIlÍ lII,ije
Odborový svaz sklárny pripravuje na pátek 30.
dubna 1999 stavení máje, které bude zahájeno v
17.00 hod na zahrade materské školy. Pri stavení

Karolinský

bude koncertovat dechová hudba. Organizátori
srdecne zvou naše obcany a mládež na tuto tradicní
akci.
Karel Malík

Uznánímístním

ucitelum
V dnešní spolecnosti je cím dál více kladen
duraz na vzdelání. Tento fakt plne respektují
ucitelé v Základní škole v Karolince, a proto
intenzívne pripravovali celý letošní rok své žáky k
prijímacím pohovorum na strední školy. Nad rámec
svých povinností tak napr. p. uc. Vác1avíkováráno
(pred vlastním vyucováním) procvicovala se
zájemci jazykové rozbory, pravopis z ceského i
nemeckého jazyka, opakovala s nimi literaturu. O
letošních jarních prázdninách vetšina adeptu na
stredoškolské studium docházela denne do školy,
kde se jim v matematice venoval p. ucitel Michálek
a trpelive jim vysvetloval i ta nejsložitejší rešení
príkladu. Pri vlastní písemné zkoušce z matematiky
tak tito žáci p. uc. Michálka na vlastní kuži poznali
pravdivost tvrzení "Težko na cvicišti, lehko na
bojišti" (toto motto totiž zdobí mnohou titulní
stranu sešitu do matematiky v 9. tríde). A stejne
obetave p. ucitelka Kašparová probírala biologii se
zájemci o studium na zdravotní škole.
Velké procento úspešnosti našich detí pri
letošních prijímacích zkouškách (a to i na
atraktivní obory) svedcí mimo jiné i o kvalitní
pedagogické práci ucitelu v ZŠ Karolinka.
Nejvýstižneji naše vdecné pocity vyjadruje krásné
slovo
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- dekujeme!

Mgr.Lubomír Trampota 4 z 5.
Velice kladne se však musí hodnotit i výsledek
Romana Kopeckého a Rudolfa Vala, kterí v bojích
proti nejsilnejším hrácum souteže na 1.(resp.2.)
šachovnici získali 3 (resp.4,5) body z 10 možných.
Družstvo B v OP II.trídy nastupovalo k
zápasum v sestave, v níž hráli již významnou roli
naši nejmladší hráci Pavel Orság a Vlastimil
Rapant.
Historicky nejlepšího úspechu dosáhlo také naše
tríclenné družstvo
na okresním
preboru
v bleskovém šachu, který se hrál v nedeli
25.4.1999 na Bystricce. V silné konkurenci 12
družstev zde vybojovalo pekné 2.místo ve složení
Roman Kopecký 10 bodu z 22
RudolfValo
15,5 z 22
Karel Doležal
20,5 z 22.
Predstihli je pouze hráci divizního Va1.Mezirící,
kterí jsou již tradicnímí vítezi této souteže.
S radostí je proto možné v záveru príspevku
konstatovat, že cíle stanovené pro tento rocník
souteží družstev byly s rezervou splneny, a
podekovat všem hrácum za dobrou reprezentaci.
Za ŠO TJ Karolinka
Martin Klíma

Rodice budoucích stredoškoláku

Po úspešné šachové sezone
Hned pres 2 pomyslné latky se prehoupli
letos šachisté TJ Karolinka v soutežích družstev.
Zatím nejlepšího umístení voblastním
preboru
dosáhli v sezone 1992-93, když obsadili 6. místo.
Umístením na 5.prícce v konecné tabulce práve
skonceného rocníku tento historický úspech
prekonali
Z jednotlivých hrácu meli aktivní bilanci :
Karel Doležal
Ing.Radek Zádrapa
JosefMužík
Elefteris Vlachopulos

6,5 bodu z 9 zápasu
4,5 ze 7
6z9
5,5 z 10

;Oj
Ing. Radek Zadrapa

Nabídkapronájmu nemovitostí
MeÚ Karolinka nabízí k pronájmu nebytové
prostory v k.ú. Karolinka a to :
- ubytovnu c.p. 194 v Karolince
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Karolinský

MeÚ Karolinka v poslední dobe zaznamel
neoprávnené zásahy do majetku mesta,
zejména provádení orezávání stromu a krovin,
v nekterých prípadech i úplné likvidace krovin.
Z tohoto duvodu MeÚ Karolinka upozornuje,
že obcané kterí chtejí provést orezání drevin,
stromu popr. kácení, musí si k tomuto vyžádat
souhlas vlastníka pozemku a souhlas MeÚ
Karolinka, který vydává rozhodnutí k povolení
kácení drevin rostoucích mimo les na základe
žádosti vlastníka pozemku popr. nájemce se
souhlasem vlastníka na základe § 8 z.c.
395/92 a zmen z tohoto zákona vyplývajících.
Upozornujeme obcany, že pokud nekdo
poškodí, znicí nebo nedovolene zmení cásti
prírody a krajiny chránené podle zákona c.
114/1992 Sb., je povinen navrátit ji do
puvodního stavu, pokud je to možné a úcelné.
Jestliže uvedení do puvodního stavu není
možné a úcelné, muže orgán ochrany prírody
uložit povinnému, aby provedl primerená
náhradní opatrení k náprave. Za nedovolený
zásah muže orgán ochrany prírody uložit
pokutu až do výše 50.000,-Kc fyzické osobe a
až do výše 1.000.000,-Kc právnické nebo
fyzické osobe pri výkonu podnikatelské
cinnosti.
Vojkuvková J.
*****************************************

POZVÁNKA

*****************************************

Kulturní komise Mestského úradu Karolinka
zve všechny zájemce
na divadelní hru
AKT
z pera geniálního myslitele Járy Cimrmana,
kterou ve svém volném case
nacvicil divadelní spolek DNO
(Divadlo nahodilých ochotníku) z Vizovic
Predstavení se uskutecní v sobotu

15. kvetna 1999
v 19.00 hod.
Vstupenky bude možno zakoupit od 3. 5. 1999 v
Mestské knihovne Karolinka u paní Bártkové
v Kulturním sále mesta v areálu ZŠ
cena 30,- Kc nebo prímo pred divadelním
predstavením.

4/1999

***

- volné

prostory v dome služeb v Karolince,
c.p. 277 /po firme Tillia/
a dále pozemky v k.ú. Karolinka:
- p.c. 231/2 za úcelem zrízení zahrádky
a pozemky v k.ú. Karolinka k odprodeji:
- p.c. 276/1 lokalita "Pod Becvou" za úcelem
výstavby rodinných domku

zpravodaj

v

ZUS pripravuje
***

Cimbálový koncert
posluchacu kromerížské konzervatore

7. kvetna 1999
16.00hod
V Kulturním

v

sále ZS

a
o

v

Koncert absolventu ZUS

datum a doba koncertu bude vcas uverejnen na

plakátech

***

Zveme Vás na vystoupení
" ViJos"
dechové hudby z Holandska, které se
uskutecní v pátek 14. 05. 1999 v 13:30
hod pred Mestským úradem.
****************************

INZERCE

****************************
* Koupím 1 - 2.000 m2 zemedelské pudy

v
katastru mesta Karolinka. Tel. 0657/91194
* TRIANGL LEASING
prodej domácích
spotrebicu, nábytku, el. náradí atd. na splátky
- bez úroku, navýšení, rucitele, za výrobcem
doporucené MOC (ve vetšine prípadech i
levnejší). Doprava po celé CR zdarma.
Tel. 0603/432 123
* Provádím ocenování nemovitostí pro danové
a bankovní úcely a pro dedické rízení: Ing.
Miroslav Polách, Semetín 1494, Vsetín. c. tf.
0657/619 193 nebo kontakt zprostredkuje p.
Vojkuvková Jaroslava, Karolinka 255, c. tf.
0657/91421 do zamestnání, 0657/91494
domu.
* Ing. Radek Zádrapa - Lesní znalecká a
realitní kancelár nabízí:
1) ocenování lesních a zemedelských
pozemku i pro úrední a soukromé úcely
2) zprostredkování prodeje nebo nákupu
lesních pozemku
(Karolinka, Barinská 43, tel. 0657/91486
kdykoliv nebo Vsetín - Ohrada, U Skláren 781.
Tel. 0657/612 349 úterý - ctvrtek od 8 - 16
hod.).
* Prodám družstevní byt 3+1 v Karolince.
Cena dohodou. Telefon :0657/91729
***

-

Príjem inzerátu

- Mestská

knihovna Karolinka

-

paní Daniela Bártková. Pondelí, streda: 13-17
hod, pátek: 9-12,13-17 hod.Tel. 0657/91878
e-mail: knihovna.karolinka@vs.inext.cz

