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Václavík Pavel
2.7.1999
Patrik Suchánek
15. 7. 1999
Martincová Denisa
16. 7. 1999

Krna Bedrich
1. 7. 1999
Zapalac Zdenek
10.7.1999

Prihlášeni:
Odhlášeni:
Prehlášeni:

N.ffROZENÍ

Od vydání posledního 6. c. zpravodaje se uskutecnila 3
zasedání mestské rady, kde byly projednány bežné
organizacní opatrení, hlavne však zajištení úkolu ve 2.
pololetí 1. r. Po definitivním získání dotace na údržbu
radnice byly práce zahájeny, predpokládáme provedení
prací za 1 mil. Kc. V príští rade posoudíme naše možnosti
ve fondu oprav u bytového podniku a rozhodneme, jaké
prostredky vynaložíme na práce na hrbitove, sportovišti a
bytovém fondu.

Pokracuje se ve zpracování dokumentace na zastrešení
Domu s pecovatelskou službou na Ingstavu a zajištení
potrebného množství dreva na tuto akci.

V pondelí 26. 7. 1999 dojde k predání stavenište v
základní škole na provedení výmeny vzduchotechniky v
kuchyni tak, aby práce skoncily do zacátku školního roku.
Zde proinvestujeme rovnež 1 mil. Kc.
Z duvodu nezajištení financních prostredku zatím nebyla
zahájena rekonstrukce hasicské cisterny.

Mimo uvedených akcí dojde pouze k nezbytným
údržbám majetku mesta, nebot plnení rozpoctu od pocátku
roku žádné jiné možnosti nedává.
Zatím jsme neprodali akcie SME, a. s. Ostrava. O prodeji
jednáme ve spolupráci s dalšími obcemi a mesty.

Karolinka 517

Karolinka 516

Karolinka 630 Antonín Reška, zástupce starosty

ÚMRTÍ
Tretí POUt (I Koro/ínce

Karolinka 652
18. cervence slavila Karolinka svou tretí pout, za

krásného pocasí bez kapky dešte. Pri této príležitosti se sem
sjela spousta návštevníku, rodáku i rekreantu. Karolinka
opet ožila nebývalým ruchem.

Už v predcházejícím týdnu se k panelovým domum Na
Obore, poblíž kostela, nastehovala rada kolotocu a
podobných zarízení a mládež se mohla už v predstihu
vydovádet. V den pouti k nám prijela záplava více jak 200
stánkaru a nabízela množství nejruznejších druhu zboží.
Horký letní den si pochvalovali prodejci piva a nápoju,
protože každému vysychalo v krku a tu se utržilo dost
penez.

Úcast lidí na bohoslužbách byla mimorádná i na
odpoledním požehnání byl kostel plný. Opet byla
usporádána sbírka na splacení dluhu, který ješte na kostele
máme.
Po této sbírce zbývá ješte doplatit necelých 150.000 Kc.

Naše karolinská dechovka od devíti hodin koncertovala

72 let

Karolinka 260 60 let

1
3
5

Pocet obyvatel k 23. 7. 1999 - 2.942.

JuBifnti n rnE:SíG 1'pE:n

Orságová Marie Karolinka 117 75 let
2.8.1924
Pastuchová Marie Karolinka 162 75 let
4.8.1924
Pavlicová Marie Karolinka 308 75 let
4.8.1924
Matušíková Marie Karolinka 308 85 let
9.8. 1914
Haferník František Karolinka 150 75 let
11. 8. 1924
Šuláková Anna Karolinka 308 80 let
14. 8. 1919
Pašková Zdena Karolinka 349 70 let
19.8. 1929
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pred mestským úradem, pak ji vystrídala cimbálová muzika
Milana Mlcáka a pred polednem se predstavil Grassband
Karolinka Martina Dorotíka. Dechovka také provázela pri
druhé mši sv. zpev v kostele a po ní vyprovodila verící
nekolika ríznými pochody.

Na ploše pred mestským úradem predvádelo v
dopoledních hodinách pet rezbáru své umení a prihlížející
nestacili obdivovat, jak jim drevené figurky rostly pod
rukama. Také tu byla paní s modrotiskem.

Umelecká expozice akademického malíre pana Jiljí
Hartingera v areálu jeho domu byla chvílemi zahlcena
množstvím návštevníku a také výstava obrazu pana Ludka
Majera v zasedací síni mestského úradu se rovnež tešila
velkému zájmu verejnosti.

V den pouti usporádalo Sdružení mest a obcí
Hornovsacká dráha atraktivní jízdu historického vlaku,
taženého parní lokomotivou. Byla to podívaná, když se ke
Karolince blížil supející a cmoudící vlácek, pára sycela a z
komína se valil hustý kour. Byl plne obsazen a privezl ze
Vsetína a dalších míst po trati návštevníky pouti. Deti a
mládež zvedave okukovaly parní lokomotivu, vždyt mnohé
z nich dosud nevidely takový stroj v chodu. Jízda tohoto
vlaku ze Vsetína do Velkých Karlovic a zpet byla krásným
zpestrením a patricne doplnila poutovou atmosféru.
Sponzorem této jízdy byl Mestský úrad Karolinka, Mestský
úrad Vsetín, Sdružení mest a obcí Hornovsacká dráha a
další.

Usporádání pouti v naší Karolince má svoji váhu,
nabývá na významu a je výrazným obohacením života v
našem meste.

Zdenek Doležálek

-lak s tipvvými kartami?

CSAD Vsetín, a. s. , zavedla od 1. 6. 1999 ve svých
autobusech možnost odbavování cestujících
bezhotovostním zpusobem - tzv.cipovýmikartami.

Co je to cipová karta?
Cipová karta má tvar obdélníka a velmi se podobá karte

telefonní nebo karte pro výber hotovosti z bankomatu.
Zabudovaný cip umožnuje kartu využívat až pro 8
pravidelne používaných tratových úseku soucasne nebo jen
jako elektronickou peneženku pro úhradu jízdného pri
cestách autobusem.

Jak získat cápovou kartu?
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Kartu mužete získat do trí pracovních dnu po vyplnení
evidencního listu, který obdržíte od ridice nebo prímo v
prepravní kancelári CSAD na Vsetine. Za kartu, která se
stává Vaším majetkem a jejíž životnost je minimálne 5 let,
zaplatíte pri prevzetí 210 Kc. Soucasne si necháte nahrát na
kartu financní zálohu (minimálne 100 Kc), ze které se Vám
bude odecítat jízdné za uskutecnené jízdy. Zároven si
mužete nechat nahrát jeden nebo více úseku (nejvýše 8), ve
kterých pravidelne cestujete.

Jaké výhody Vám vlastnictví cipové karty prinese?
Pri každé jízde, pri níž k úhrade jízdného použijete

cipovou kartu, Vám bude poskytnuta sleva ve výši 5% z
ceny bežného jízdného dle platného tarifu (sleva 5% platí
jen do konce roku 1999!).
Navíc každou desátou jízdu ve Vámi zvoleném úseku
(úsecích), kterou uskutecníte do 45 kalendárních dnu od
jízdy první, budete mít zdarma (cena jízdného se z karty
neodecte a strojek vydá jízdenku s nulovou hodnotou).

Jak používat cápovou kartu v bežném provozu?
Pri nástupu do vozidla priložíte kartu v plastikovém

obalu ke ctecímu zarízení, maximálne do vzdálenosti 10 cm
(není tedy nutné kartu na ctecí zarízení pokládat). Pokud
máte na karte nahrán alespon jeden úsek, ve kterém
pravidelne cestujete a hodláte jet v celé délce nahraného
úseku, vydá strojek jízdenku s petiprocentní slevou (do
konce tohoto roku), event. s nulovou hodnotou, pujde-li o
desátou, dvacátou, tricátou ... jízdu v prubehu 45 dní.
Chcete-li cestovat pouze v cásti nahraného úseku, príp.
chcete-li cestovat zcela v jiném úseku, sdelíte ridici název
Vámi zvolené cílové zastávky a druh jízdného (celé,
polovicní) a strojek Vám pak vydá jízdenku s 5% slevou
(od 1. 1.2000 bez slevy).

"Dobíjení" cipové karty, cili doplnování fmancní
hotovosti do elektronické peneženky, mužete ucinit
kdykoliv pri kupování jízdenky, pouze nezapomente, že
nejmenší cástka, kterou mužete dobíjet cipovou kartu, je
100 Kc. Pro Vaši kontrolu je na každé jízdence uveden
krome jiného také zustatek hotovosti ve Vaší elektronické
penežence.

Co delat pri ztráte. zcizení nebo poškození cipové karty?
Pri ztráte nebo zcizení co nejrychleji informovat

dopravce, který provede zablokování cipové karty do dvou
dnu od nahlášení. Zároven je možné si po vyplnení nového
evidencního listu zakoupit kartu novou (210 Kc +
minimálne 100 Kc nahrání zálohy do elektronické
peneženky). Po mesícní uzáverce Vám dopravce prehraje
na Vaši novou kartu event. zustatek z Vaší karty puvodní.

Co byste meli ješte vedet?
Cipové karty mužete používat ke hrazení jízdného ve

všech autobusech CSAD Invest, tedy napr. i v autobusech
CSAD Zlín.

Z cipové karty mužete platit jízdné i za více osob, ovšem
pouze jedna jízdenka v nactené trase bude zapocítána se
slevou 10% (každá desátá jízdenka zdarma). Cena dalších
soucasne vydaných jízdenek bude odectena z elektronické
peneženky (do konce roku 1999 s 5% slevou).

Cipová karta je prenosná, tzn., že jednu kartu muže
využívat i více cestujících (nejcasteji rodinní príslušníci),
tedy nejen ten, který je uveden v evidencním liste jako její
majitel. Cipovou kartu mužete i trvale prenechat, príp.
prodat komukoliv jinému. Pro prípadnou potrebu její
blokace (pri ztráte nebo odcizení) je však dobré provést u
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dopravce príslušné zmeny dat v evidencním liste.
Po skoncení životnosti karty Gejí necitelnosti), si musí

její majitel zakoupit kartu novou. Cipovou kartu lze použít
pouze k hrazení plného a polovicního jízdného, nelze jí
platit jízdenky pro cestující se zvláštním tarifem (ZTP, ZTP
-P) nebo dovozné za zavazadla.

Je treba dát pozor, aby omylem nedošlo k
vícenásobnému nahrání téže trasy -desetiprocentní sleva by

se pak mohla "rozmelnit" a k vydání jízdenky s nulovou
hodnotou jízdného by pak došlo po vetším poctu
uskutecnenýchjízd.

S. H. - dopravní komise Homovsacké dráhy

l\arvJinská páka

Štepán Králík ve spolupráci s Alenou Škornovou,
Vlastou Orságovou a s prispením Fitcentra "Marek" Vsetín,
TJ Sokol Karolinka a p. Divínem Dušanem usporádali dne
17. 7. 1999první rocník v armsportu (páce), kterého se pod
rozhodcovským dohledem mistra CR Stanislava Dupkaly
zúcastnilo 17 mužu dle váhových kategorii a 6 žen (bez
rozdílu vah).

Souteže probíhaly ve ctyrech kategoriích -ženy, juniori,
muži do 90 kg a muži nad 90 kg.

Mezi ženami si prvenství odnesla Petra Chudejová z
Nového Hrozenkova. Soutež junioru, v níž bojovalo 5
siláku, se stala koristi Davida Repky z Karolinky. Mužum
do 90 kg (5 úcastníku) pro zmenu kraloval Marek Orság
také z Karolinky. V kategorii mužu nad 90 kg (7 úcastníku)
se strhl dramatický boj o prvenství mezi borci Josefem
Škornou z Karolinky a Robertem Bambuchem z Velkých
Karlovic. O to více byl zápas bourlivejší, o co více se
nechal dav cca 250-300 prihlížejících strhnout a fandit
práve tomu svému rivalovi. Ackoliv po velkém úsilí obou
soutežících zdvihl rozhodcí ruku Josefu Škornovi, bylo
první místo vyhlášeno pro oba borce.

Štepán Králík

EapoIiRští volajbaDstó va
Walzow8

Volejbalový oddíl TJ SOKOL Karolinka se na
zacátku cervence již po šesté zúcastnil turnaje v nemeckém
Welzowu. Do souteže bylo prihlášeno 8 mužstev, která byla
rozdelena do 2 skupin. Naši skupinu jsme bez problému
vyhráli a v semifinále na nás cekalo družstvo Sprembergu.
Po vítezství 15:11 v 1. sete došlo k nepochopitelnému
výpadku a následkem toho jsme prohráli 2. set 4:15. V náš
neprospech rozhodl pomer mícu. V utkání o 3. místo
porazila Karolinka nemecký Adler 2:0 a radoval se tak z
bronzové prícky. Družstvo Karolinky reprezentovali: Milan
Cmaro - kapitán, Jirí Puškác, František Puškác, Martin
Puškác a 2 bývalí hráci Karolinky - Petr Kovác (nyní
Hodonín) a Zdenek Vašek (Jasenná).
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Martin Puškác

******

.P tf?F.# b.;r-#
******

Telocvicná jednota SOKOL Karolinka -oddíl volejbalu
zve všechny príznivce sportu na

III. rocník Memoriálu Oldricha Krivého.
který se uskutecní

v sobotu dne 21. srpna 1999
na hrišti u Sokolovny.

Zahájení probehne v 8.45 hod.
Poradatelé ocekávají úcast špickových družstev okresu
Vsetín, dále celky z jižní Moravy (Hodonín, Prímetice u
Znojma) a již tradicne i hosty z nemeckého Welzowa.

Obcerstvení zajišteno. Srdecne zvou poradatelé!

fly!JáiIst§ závotfy mlátffižfi

V sobotu 26. cervna 1999 se konal na nádrži v Novém
Hrozenkove 2. závod mládeže do 15 let v lovu ryb udicí.
Tento závod porádala místní organizace Ceského
rybárského svazu Vsetín a místní skupina I Karolinka k 50.
výrocí založení místní organizace Vsetin. Závod rídili za
místní organizaci Vsetín paní Jirina Šišková -mezinárodní
rybárská rozhodcí a Jirí Šiška. Za místní skupinu Karolinka
predseda Bohumír Fiala, hospodár Vác1av Skalka a
rozhodcí závodu JosefVítek, Zdenek Zbranek, Vilém Filák,
Josef Janota a byl zde prítomen také redaktor týdeníku Naše
Valašsko Jirí Konarík.

Závodu se zúcastnilo 23 závodníku (v lonském roce jich
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bylo tO) ze Vsetína, Hovezí, Huslenek, Halenkova, Nového
Hrozenkova a Velkých Karlovic. Malou úcast mela
Karolínka, kde je nejvíce mladých rybáru.

Po 3 hodinách lovu ryb udicí bylo provedeno hodnocení
úlovku následujícím systémem - za 1 milimetr ulovené
ryby 1 bod. Zvítezil Pavel Steuer s 2. 150 body, druhý
Matej Podaný získal 1.860 bodu - oba ze Vsetína a tretí
místo obsadil Marek Fohler z Halenkova s 1.790 body. Pres
1 metr úlovku meli bratri Šiškovi ze Vsetína, Radek získal
1.710bodu a Jirka 1.020bodu.

Celková délka všech ulovených ryb (okounu, plotic a 1
amura bílého) byla 11,5 metru. Za docílené výsledky lovu
ryb byli podle poradí všichni závodníci odmeneni vecnými
cenami - rybárskými potrebami.

Závodum prálo pekné pocasí a již nyní se tešíme na 3.
závody v lovu udicí v roce 2000, kdy predpokládáme
zvýšený pocet závodníku.

V tomto roce se uskutecní ješte další 3 závody v lovu
ryb udicí pro cleny a mládež nad 15 let o Velkou cenu
"Balatonu" na nádrži v Novém Hrozenkove. Závod se
uskutecní 18. zárí 1999 ve stejném provedení, jak tomu
bylo v lonském roce a budou se konat v rámci oslav 350.
výrocí založení Nového Hrozenkova a 50. výrocí založení
místní organizace Ceského rybárského svazu ve Vsetine.

Bohumír Fiala, Václav Skalka
místní skupina Ceského rybárského svazu

Karolinka

Ilo,i6,kó ,olll.ž

Dne 24. 7. 1999 se konal již 37. rocník hasicské
souteže o putovní pohár mesta Karolinky.

V dopoledních hodinách probehla soutež mladších a
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starších žáku o putovní pohár mládeže. Zúcastnilo se jí
celkem 7 družstev, pohár si nakonec odvezlo družstvo
starších z Brumova casem 18,05.

Odpoledne zacala hlavní soutež o putovní pohár mesta
Karolinky, které se zúcastnilo 9 družstev mužu a 5 družstev
žen. Ajak to všechno nakonec dopadlo?

Výsledky muži:
I) Sklárny Karolinka cas 18,28
2) Babice cas 18,29
3) Karolínka mesto cas 18,90

Výsledky ženy:
cas 23,13
cas 24,53
cas 27,63

1) Lešná
2) ZOD V. Karlovice
3) Kunovice

Tato soutež byla zarazena do okresní ligy. Chtel bych touto
cestou podekovat všem sponzorum, kterí se podíleli jak na
vecných cenách, tak i financních, na zdárném prubehu
souteže.

Josef Matyšcák

Vedení závodu CRYSTALEX Karolinka spolu s odborovou organizací

porádají

v sobotu 21. srpna 1999

S k 1árs ký j arJ71 ar k

~

~
závod

SKLÁRNAKAROLlNKA

~

0.5.

iI

program:
. Možnost návšte-)' sklárny (seznamem široké verejnosti s praeí skláru na zaJimavých výrobcích)

. Prodej sklárských výrobku ve všech cenových relactch
. ProdejdalšíhozboživcentruKaroUnky- tradlém trh

. Od 10.00 hod'" koncert dechových hudeb
. Od 11.00 hodin koncert Posádkové hudby Olomouc
. Turnaj v kopané O putOVJÚ pohár reditele závodu

. Od 16.00 hodin tanccni zábava
. Pnp veno Je rovnéž bohaté obcerstvení

Vstup do závodu od 8 do 12 hodin - za 10,- Kc
Vstup na jarmark od 8 do 17 hodin - volný

Koná se za každého pocasí

Srdecne zvou poradatele
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RA rKOVSKÁGRAfA

V sobotu28. srpna 1999, týden po sklárskémjarmarku,
bude naše mesto znovu v obležení dalších hostu, a to v
uniformách hasicu. Sbor dobrovolných hasicu ze sklárny
Crystalex pripravuje již 30. rocník souteže v požárním
útoku o putovní pohár sklárny Crystalex. Tato velmi
populární soutež, i pres svoji nárocnost, je velmi
vyhledávanou souteží a v minulosti byla vždy dobre
navštívena. Nebude tomu jinak ani letos. Poradatelé
ocekávají hasicské sbory z celé Moravy, z Cech a taky ze
Slovenska. A tak jako v minulosti - dobrá organizace,
prvotrídní obcerstvení i dobré pocasí, taky výborné výkony
jednotlivých družstev, to vše dohromady je zárukou hezky
strávené víkendové soboty. Tak si tedy do kalendáre
poznacte: 28. srpna jdeme na hasice do Ratkova. Zacátek
je v 9.00 hod.
Srdecne Vás zvou hasici ze skláren!

Karel Malík

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

Prrprll T:Jujem e
****************************

Mestský úrad v Karolince
Vás srdecne zve na výstavu porádanou u príležitosti 50

let Karolinky nazvanou

"Karolinka ve foto~rafii"

Zahájení výstavy v zasedací síni MeÚ Karolinka
v pondelí 9. srpna 1999 v 16.00 hod

Výstava potrvá do 3. zárí 1999
Otevreno pouze v pracovní dny v souladu s pracovní

dobou mestského úradu
V sobotu 21. srpna 1999 (sklárský jarmark) bude

otevreno výjimecne od 9 -16 hod

***

V sobotu 4.zárí 1999 se koná
v Karolince pod Rybízovnou

# #

DRU"'YFORJ'i\).\i'~SKYDEi'~

Program:
1. Zahájení v 9.00 hod

2. Slavnostní uvítání všech formanu
3. Pruvod mestem Karolinka

4. Vyhodnocení koní a postroju
5. Vozatajská soutež o najlepšího formana

Tentokrát se predpokládá vetší úcast formanu a
konských sprežení.

Bohaté obcerstvení, srncí guláš, uzený kabanos.
Vstupné dobrovolné!!!

Srdecne všechny úcastníky zve
Ludvík Pavelka

a všeci konáci z horního konca

5

* Výzva spoluobcanum *

Kulturní komise Mestského úradu Karolinka tímto vyzývá
naše spoluobcany, kterí mají zájem se podílet na výstave
rucních výrobku (napr. obrazy, samorosty, rezbárské
výrobky, výšivky, proutené zboží, keramika, broušení
obrazu na sklo), aby se prihlásili u paní Jany Dockalové,
tel. 0657/91645.

Obecní úrad ve Velkých Karlovicích,
výtvarné sdružení Urgatina a Karlovské muzeum

Vás zvou na 5. rocník
SETKÁNÍ REZBÁRU

U KARLOVSKÉHO MUZEA

ve dnech 5. - 8. srpna 1999
od 9 do 17 hodin

Na cimbál hraje Bronislava Dockalová
-----------

Vecerní programy:
ctvrtek 5. srpna od 19 hodin

Cimbálová muzika Milana Mlcáka
a sbor žen Karlovjanky

pátek 6. srpna od 19hodin
Cimbálová muzika DANAJ Martina Gajdy

ze Strážnice -cimbalistka M. Úprková
sobota 7. srpna od 18 hodin

Dechová hudba Karlovjanka
-----------

Nedele 8. srpna po celý den tradicní
Karlovská pout

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

INZERCE
***************************************

* Pronajmu samostatnou garáž v Karolince. Tel.
0657/91 753.
* Prodám odznaky a známky. Tel. 0657/91878.
* Koupím 1.000 - 2.000 ml zemedelské pudy v katastru
mesta Karolinka.Tel. 0657/91194.
* Provádím ocenování nemovitostí pro danové a bankovní
úcely a pro dedické rízení: Ing Miroslav Polách, Semetín
1494, Vsetin. Tel. 0657/619 193 nebo kontakt
zprostredkuje p. Vojkuvková Jaroslava, Karolinka 255 - tel.
0657/91421 do zamestnání, 0657/91 494 domu.
* Ing. Radek Zádrapa - Lesní znalecká a realitní kancelár
nabízí:

1) ocenování lesních a zemedelských pozemku i pro
soukromé úcely
2) zprostredkování prodeje nebo nákupu lesních pozemku
(Karolinka, Barinská 43, tel. 0657/91 486 kdykoliv nebo
Vsetín-Ohrada, U Skláren 781. Tel. 0657/612 349 úterý -
ctvrtek od 8 - 16 hod).

***

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 inextcz
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# CHCETE SI PORÍDIT NOVOU

PRACK~ LEDNICKU, TELEVIZI?
# POTREBUJETE KOUPIT AUTO
NEBO TREBA KOUPELNU?

# CHCETE PROŽÍT KRÁSNOU
DOVOLENOU?

Využijte 'nabídky výhodných úveru

Ceskéspofltelny,a.s. II

-~ . ~ -~~~ ~~

SPOTREBITELSKÝ ÚVER
VÝPLATA SE' PROVÁDÍ BEZHOTOVOSTNE PREVODEM NA ÚCET
PRODEJCENEBO ŠEKEM.

ÚVER V HOTOVOSTI
ÚVERJE CERPÁNV HOTOVOSTI A NENÍ SLEDOVÁN ÚCEL použITÍ

PROSTREDKU.

ÚVER NA SPOROŽIROVÉM ÚCTU
{KONTOKORENT}

POSKYTUJE SE NA DOBU NEURCITOU MAJITELI SPOROŽIROVÉHO

ÚCTU, KTERÝJE POVINEN VYROVNAT JEJ NEJPOZDEJI DO 1 ROKU OD
PRVNÍHO CERPÁNÍ.

Bližší informace Vám rádi poskytneme
na pobocce

Ceské sporitelny,a.s.


