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Jubilanti na mesíc zárí

Dalecký Vojtech
30.7.1999
Kalinová Zuzana
1. 8. 1999

Lukášová Marta
22.7.1999
Potocká Marie
25.7.1999
Polášek Alois
14.8.1999

Prihlášeno:
Odhlášeno:
Prehlášeno:

Karolinka 548

Karolinka 171

ÚMRTÍ
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Pocet obyvatel k 23.8.1999 - 2.942.

Informace Z mestského Úradu

S koncern dovolených a blížícím se záverem
prázdrrin si znovu uvedomujeme, jak cas rychle
beží. Neco se nám podarilo udelat vcas, jiné úkoly
zustávají pred námi.

V kuchyni základní školy se podarilo dokoncit
rekonstrukci vzduchotechniky v hodnote 950 tis.
Kc, která bude v novém školním roce sloužit jak
žákum, tak i ostatním strávníkum z rad obcanu.

Soucasne pokracuje oprava budovy mestského
úradu s plánovaným dokoncením v ríjnu letošního
roku. Po dvaceti letech provozu byla již nezbytná.

Prozatím se nepodarilo pronajímatelce lékárny
opatrit první cást služeb z duvodu financní

nárocnosti vybavení. Presto veríme, že se
plánovaný zámer podarí co nejdríve uskutecnit.

Rozsáhlá oprava hasicské cisterny již také
probíhá a bude dokoncena do 15. 10. 1999 za cenu
600 tis. Kc, z toho polovinu hradí okresní úrad.

Zbývající plánované akce se budeme snažit
dokoncit v rámci financních možností (opravy
bytového fondu, opravy komunikací ...).

Dekujeme obcanum, kterí reagovali na výzvy a
odstranili z verejných ploch uskladnené materiály a
také tem, co pomohli pri secení trávy nejen na
svých pozemcích. Ocenujeme i ty, kterí opravili
budovy a jejich okolí v centru a prispeli k vylepšení
celkového vzhledu mesta.

Stále se však množí prípady nových "cerných"
skládek (odpady ze zahrádek a pozemku). Úklid
zaplatíme ze spolecných penez a doplatí na to zase
ti poctivejší, co platí rádne popelníci nebo
kontejner. Bude proto nutné takové prípady
zverejnovat, vcetne financního postihu.

Další zasedání mestského zastupitelstva
probehne 8. zárí v 15.00 hodin. Zveme všechny k
diskusi o koncepci rozvoje Karohnky po roku 2000.
Vítáme námety a pripomínky týkající se všech
oblastí života mesta.

Ing. Ludek Klima, starosta mesta

Mestský úrad Karolinka nabízí
k odprodeji tento majetek

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

1) gramofon v drevené skrínce 30,- Kc
2) vlajka CR o rozmeru 6,4xl,5 m zdarma
3) vlajka CR o rozmeru 4,7 x1,56 mzdarma
4) skrínku na gramofonové desky

vcetne LP

5) kotoucový magnetofon TESLA
na soucástky

6) 4 ks malých poradacu
1ks za 20,- Kc

7) 1ks velký poradac
8) 2 ks velké repro bedny

30,- Kc

100,-Kc

80,- Kc
20,- Kc
600,- Kc

Zájemci si mohou podat žádost a prohlédnout si
tento majetek na Mestském úrade v Karohnce v
úrední dny (pondelí a streda v dobe od 7.00 do
10.45 nebo od 11.45 do 16.45 hod) v termínu
nejpozdeji do 15.zárí 1999.

Konarík František Karolinka 308 92 let
1. 9. 1907

Orságová Marie Karolinka 122 80 let
2.9.1919
Václavíková Ludmila Karolinka 589 70 let
8. 9. 1929
Kubicová Katerina Karolinka 308 93 let
25.9.1906

NAROZENÍ

Karolinka 308 73 let

Karolinka 576 77 let

Karolinka 324 87 let
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Užívání pozemku - upozornení

S ohledem na to, že se neustále setkáváme s
neoprávneným užíváním pozemku v k. Ú.
Karolinka, které jsou vlastnictvím mesta,
upozornujeme všechny obcany na to, že budou
provádeny kontroly užívání pozemku vcetne
skladování odpadu ze zahrad apod.

V prípade zjišteiÚ, že kdokoliv užívá
neoprávnene nejaký pozemek, prípadne cást
pozemku, bude za toto uložena sankce.

Je ve vlastIÚmzájmu každého obcana, který si
chce pozemek pronajmout, aby si podal písemnou
žádost na MeÚ Karo1inkak projednání a schváleiÚ.
Poplatek za užívání pozemku ciní 2,- Kc/m2/rok.

Jaroslava Vojkuvková

EKOLOGIE A MY ...

Vážerú obcané,
je v našem zájmu bydlet a žít v co nejhezcím
prostredí a ovzduší? Vaší odpovedí by melo být
ANO. Skutecnost je však jiná a mužeme se sami
presvedcit pri procházce po naší Karolince.

Mohl bych jmenovat desítky míst, kde se
rozrustají cerné skládky, jejichž obsah je vetšinou
biologický a stavebiÚ odpad. Klademe si otázku,
kdo tyto skládk-y zakládá a nacházíme jedinou
odpoved. Jsou to vetšinou naši obcané, kterí chtejí
mít uklizeno kolem svého domu, ale nechtejí si
hyzdit svou zahradu "kompostem", prípadne svuj
dvur stavebiÚsutí. Je prece tak jednoduché vynést
to, co nám prekáží na mestský, státIÚ prípadne
souseduv pozemek.

Dukaz o bezohledném chování tech našich
obcanu, kterí spalují at už v kotlech, ci na nábreží
nebo zahrádkách kdejaký odpad, mužeme získat
každý den pri podveceriÚch procházkách nebo
vecer, kdy se pro zápach a kour nedá ani otevrít
okno. Vedí tito obcané, že pri spalování plastu v
bežných kotlech ci na otevreném ohni se uvoJnují
do ovzduší škodlivé látky, které podporují
"RAKOVINU?"

K tomuto tématu se budeme na stránkách

našeho zpravodaje vracet i se zábery "Karolinky v
odpadech" .

Tomáš Jochec, tajemiÚkmesta

Sklárský jarmark minulostí

LetošiÚ sklárský jannark se vydaril po všech
stránkách a je už minulostí. Brzký raniÚ príjezd
prodejcu a páteciÚ veceriÚ rezervace míst na

stánkový prodej, hezké pocasí, to vše signalizovalo,
že letošiÚ jarmark prekoná všechny minulé. A
opravdu se tak stalo.

V 8.00 hod, kdy se otevrela hlavní brána sklárny
pro návštevníky závodu, byli již mistri sklári,
návrhári a ti ostatní pripraveni ukázat všem svou
zrucnost a umeiÚpracovat s horkou mnotou skla.

Líbivá hudba vojenské dechové hudby z
Olomouce dotvárela dobrou pohodu zacínajícího
dne v závode. Po vyznacených trasách zacaly
proudit davy návštevníku. A bylo jich letos
opravdu hodne. Od tech nejmenších v kocárcích až
po ty starší a nejstarší. Chvílemi to vypadalo tak, že
mnozí toho ani moc nevideli, ale byli štastní, že
byli ve sklárne. Mnozí návštevníci meli možnost
shlédnout i sklárnu Charlotta. Potom rychle projít
velkou nabídkou stánku se sklem, potom teprve
stánky v centru našeho mesta, kterých bylo letos
skutecne mnoho.

Z programu letošiÚho jarmarku si mohl vybrat
každý. Zacnu výstavou fotografií k 50. výrocí
vzniku mesta Karolinky, dále pak výstava obrazu
akademického malíre Jiljí Hartingera v jeho galerii.

Koncert dechových hudeb na zahrade u školky,
guláš, drštková polévka, pivo a další dobroty,
tradicni poseze:rú pod stany, to vše patrí k dobré
atmosfére jarmarku. Sportovní atmosféra vládla na
antuce u Sokolovny, kde byl dobre obsazený
volejbalový turnaj po celý den. V pravé poledne
pak zacal fotbalový turnaj o Pohár reditele závodu
sklárny Karolinka.

Hezký a uspešný den jarmarku uzavírá taneciÚ
vecer na zahrade u školky a vecer country hudby v
kulturním dome Orság. Na záver ješte nekolik
údaju: závodem prošlo 8.000 návštevníku, prijely
zájezdy z Nového Boru, Kvetné a Vrbna pod
Pradedem. Fotbalový turnaj vyhrálo mužstvo
sklárny z Vrbna; volejbalový turnaj vyhrálo
mužstvo SK Borová.
Hrály muziky - vojenská dechová hudba z
Olomouce, dechová hudba sklárny Karolinka, DUO
z Velkého Rovného a country skupina Kompromis
z Opavy.

A ješte vzkaz od návštevníku pro poradatelé a
organizátory: Bylijste dobrí, máte jednicku a v roce
2000na shledanou!

Karel Malík

iJlodrobílý balón nad Rat kovem

Ten, kdo se v nedeli 8. srpna 1999 kolem 19.
hodiny vecer podíval smerem na Ratkov, uvidel
hezký okamžik. Z parkovište u nádraží práve
odletel krásný modrobílý horkovzdušný balón. Po
nabrání potrebné výšky zamíril smerem na
Ratkov a pomalu svým dustojným letem se ztrácel
za horou Kopencovou. Korigování letu, pridávárúm
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a ubíráním horícího plynu za hlasitého zvuku, bylo
jasné, že jde o neco mimorádného. A já si myslím,
že skutecne šlo o hezkou podívanou., odvahu tech,
kterí byli v koši pod balónem, a to vše bylo
doplnené hezkým podvecerem. Až mi balón zmizel
z dohledu, strašne jsem prál tem odvážným, aby v
klidu doleteli na svoji plánovanou základnu a ješte
klidnejipristáli.
Vám neznámým a Vašemu príštímu letu -zdar!

Karel Malík

a držte nám palce

Zhruba pred rokem, konkrétne 26. zárí, si
divadehú soubor Jana Honsy odbyl svou další
premiéru. Vzhledem k historu ochotníku z
Karolinky již mnohokrát popsané, není v tuto
chvíli duležitým faktem kolikátou. Podstatné v
onom case bylo, že se tak stalo. Po témer rocních
prípravách, usilovné práci režiséra pana PhDr.
Miroslava Plešáka a celého kolektivu se mnoha
clenum zminovaného divadehúho souboru splnil -
možná-jeden z dávných tajných snu. Titulem byla
hra Aloise Jiráska Lucerna. Pametníci, pravda
dávní, jiste rádi vzpomenou na postavu paní
knežny ucitelky paní Duškové, ci Kláskovou v
podání paní Eggerové nebo na vodníky Jana
Orsága a Štepána Konvicného. Mne, jako malému
klukovi hra natolik ucarovala, že prakticky bylo
rozhodnuto o konícku nejvetším, jímž se pro me a
celou radu mých kolegu ochotnické divadlo stalo.

Sám autor mistr Jirásek o vzniku hry ríká: "Když
vyšel první díl Sedláckových znamenitých "Hradu
a zámku", byl jsem jiste jedním z jeho
nejhorlivejších ctenáru. A práve zmínka o
povinnosti prí príjezdu pánum nosit svetlo, byla
myšlenkou základní a z ní vyrostla Lucerna, jež
poprvé hrána na Národním divadle r. 1905.
Tenkráte napsal kritik, že v Lucerne jsou patrny
vlivy Hauptmannova "Potopeného zvonu". Ale
prve nežli tato dramatická básen vyšla (1896), má
hra v podstate už byla. Vyrostla z mého nitra, z
ceského cítení a podle nižádných vzoru".

Není mým zámerem laskavému ctenári cokoliv
podsouvat, ale uprímne i to byl duvod, proc
inscenaci realizovat a treba i na jevišti nového sálu
v naší škole.

Vec se zdarila a prakticky po roce a mnoha
reprízách je možno bi1ancovat.Lucernu jsme hráli
prakticky všude, kde byly pro její scénickou
realizaci jen trochu vhodné podmínky.
Rozhodujícími mezníky pro další osud inscenace
pak byly predevším festivaly v Napajedlích -
mimorádne kvalitne dramaturgicky obsazená
nepostupová prehlídka, jíž se ríká "Moravský
Hronov" (cena za nejlepší mužský herecký výkon
ve vedlejší roli, cena za mladý talent a treti místo),

krajová prehlídka souboru v Bašce (nejlepší
mužská herecká role a doporucení na prvním míste
na Národní prehlídku ve Vysokém nad Jizerou - 30.
"Krakonošuv podzim") a krajová prehlídka
"Dospelí hrají detem" v Hovezí (nejlepší ženský
herecký výkon a doporucení na prvním míste do
národní prehlídky v Rakovníku - "Rakovnická
popelka").

Taková byla dosavadní "žen" úspechu našeho
souboru s touto inscenací. Dramaturgické výberové
poroty pro jednotlivé národní prehlídky rozhodly
jednoznacne pozvat divadelní soubor Jana Honsy z
Karolinky k vystoupení, a to jak do Vysokého nad
Jizerou., kde budeme hrát 12. ríjna odpoledne a
vecer pro velký zájem místních i okolních
vdecných a divadelne velmi vyspelých diváku, tak i
do Rakovníka, kde soubor vystoupí vubec poprvé
ve své asi tricetileté novodobé historu 4. listopadu.
A tak Vás prosíme, držte nám palce!

Mezí temito termíny i po nich bychom ješte rádi
uspokojili poradatelé v Otrokovicích, Vizovicích a
Luhacovicích a možná i v jiných sálech, o kterých
zatím nevíme. Derniéru bychom si rádi odbyli opet
v Karolince v sále ve škole v prubehu mesíce
prosince, kdy atmosféra blížících se nejkrásnejších
svátku v roce a kouzlo va1ašskézimy pohádkovost
inscenace ješte více umocnují.

Na tomto míste bych rád podekoval všem svým
kolegum ze souboru za trpelivost, snahu a toleranci,
hospodárskému vedení a odborové organizaci
skláren a zástupcum mestského úradu za podporu
morální i financní, porozumení a vstrícnost.

Záverem, spolu s panem Frankem Tetauerem ,
mužeme ríci následující: "Lucerna je ono krásné,
plne požehnané dílo básIÚcké,v nemž kouzelne a
silne zní smetanovská melodie ceské národní
cinohry. Je to jeden ze zázraku ceského divadla.
Dílo, které nestrhuje dokonalostí dramatické stavby
a nemá vubec závratnou démonii svetového
dramatického rozmeru, jež zustala malebnému
epickému idylikovi odeprena, zato však podmanuje
horoucím citem, básnickou milostí, láskou k lidem
a rodnému kraji, jež je umocnuje pohádkovými
motivy vodníku do ríše a plnosti národní
symfoIÚe".,

Libor Krenek

Závody na horských kolech

Dne 10. 7. 1999 byl v areálu restaurace Sklár
odstartován závod na horských kolech, který se
jmenoval - "Zavolej mi do klubu". Tohoto nultého
rocníku se zúcastrúlo 9 závodníku. Start byl
proveden po jedné minute. Trasa závodu vedla po
hlavní silrúci do Velkých Karlovic pres Jezerné na
Solán. Ze Soláne potom polní cestou do Ratkova a
zpátky do dvora restaurace Sklár. Každý závodník,
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který dojel do cíle, musel vypít malé pivo a teprve
potom se mu stopnul cas. Celý závod se bral jako
recese, takže zvítezil ten, co prijel jako pátý a ten
vlastne vyhrálI. cenu. Vecer pak od 20.00 hodin se
uskutecnil v restauraci country vecer. K poslechu a
tanci hrála skupina Grassband z Karolinky. Snad
jenom pocasí pokazilo celý závod. Pršelo, a to
urcite poznacilo úcast na závodech. Presto se závod
vydaril ke spokojenosti jak závodníku, tak i
organizátoru restaurace Sklár.

Karel Malík

Putovní pohár sklárny
Karolinka

Za krásného a ješte letního pocasí se v sobotu
28. srpna 1999 uskutecnil jubilejní 30. rocník
souteže hasicu o Putovní pohár sklárny Karo1inka-
Ratkovská grapa. Souteže se zúcastnilo 28 družstev
mužu a 10 družstev žen. Za hezkého pocasí a
celkove dobré pohody vytvorilo družstvo SDH
Radíkov nový rekord závodní trati v case 16,82
vteriny. Druzí skoncili hasici SDH sklárny
Karolinka I a treti místo patrí SDH Petrovice z
okresu Trebíc.

Ženy dokázaly, že se této nárocné trati nebojí a
mužum budou šlapat na paty. Vítezné družstvo
hasicek ZOD Velké Karlovice dosáhlo casu 22,74
vteriny. Druhé skoncily ženy SDH Petrvaldík z
okresu Nový Jicín. Tretí místo obsadily ženy SDH
z Lešné.

Karel Malík

Rozjetý fotbalový podzim

Letošní fotbalový POdzinl prinesl nekolik
zmen.PfVIÚje ta, že náš dorostpo odhlášeníse ze
souteže župního preboru Velké Karlovice,získal

Karolinský zpravodaj 8/1999

tuto šanci - hrát vlastne tretí nejvyšší
dorosteneckou soutež.

Muži, kterí postoupili do okresního preboru,
svým suverénním vítezstvím ve III. tríde. Jak to
tedy vypadá z dosud odehraných soutežních kol.
Starší dorostenci zatim dokazuji svými výkony, že
se této souteže nebojí. Hrají dobre a s chutí. Mladší
dorostenci, jsou to vlastne ješte žáci, mají taky
velkou snahu a chut do hry. Márn za to, že na
techto mistrovských utkáních chybí jako diváci
rodice, jejich kamarádi a spolužáci. Dobrá divácká
kulisa delá divy.

VÝsledkvOP muži:
Francova Lhota -Karo1inka 1 : O
Karo1inka-VidceB 1 :O
Halenkov-Karo1inka 2 : 1
Karo1inka-Police 2 : I

Žuill!Í..Qrebordorostu:
starší:
Holešov - Karo1inka

Karolinka-Bystrice p. Host.
Vsetin - Karo1inka
Karo1inka- Kyjov
mladší:
Holešov- Karo1inka 3 : O
Karo1inka-Bystricep. Host. O:7
Vsetín- Karo1inka O:3
Karo1inka-Kyjov O : 5

Oblastní soutež žáku:

1 : 2
2:3
2:0
3:2

starší:
Slušovice -Karo1inka
Malenovice -Karo1inka
mladší:
Slušovice -Karo1inka
Malenovice -Karo1inka

2: 1
0:2

5:0
0:4

Bez názvu

Budete-li chtít zažít v našem meste poucné
dobrodružství, pak Vám nabízím tento tip. Vydejte
se na procházku po kdysi tak proklamované zóne
odpocinku po nábreŽÍ Becvy protí proudu a svoji
vycházku ukoncete na fotbalovém stadiónu a
zajdete se obcerstvit k novému nájemci bufetu,
který nese honosný název SPORT - bufet.Že se
jedná o s1.'Utecnepoucnou a sportovní záležitost,
posudte sami. Dvere do bufetu jsou z terasy
otevrené dokorán. Pokud si nevšinmete, že je tam
cedule zákazu vynášení sklefÚc s nápoji z bufetu
ven, vaše chyba. Pokud získáte pivo ve sklenici a
prejdete jenom za otevrené dvere, pripravte se na
to, že prijde ošuntelý a nezamestnaný obsluhující a
po jadrném upozornení Vám pivo, kávu a jiné
sebere a vyleje. No a máte dopito tak jako já a jiní
další hosté. Na otázku, co jsou to za novoty, mi
bylo odpovedným vedoucím receno: že jsem jim



ukradl sklo a když neumím císt, at vypadnu.
Pokorne jsem se sebral a odešel, a to z duvodu, že
jsem byl z minula svedkem toho, jak se tam
fackuje, jiní hosté zase byli svedky nakopárú do
zadku, prípadne vás odnesou až na lavice u hnšte.
Moc jsem se nad tím vším zamyslel, jací to vlastne
jsou lidé, kterí nás chtejí takto obsluhovat. Na nic
jsem neprišel. Snad jenom na zmenu názvu bufetu,
a to "bufet U hulváta".

Vy, kterí toto mé doporucené dobrodružství
zkusíte, verte, že zažijete možná ješte další
prekvapení. Byl bych rád, kdyby to bylo k lepšímu"
ale tomu v tomto obsazení vubec neverím.

Karel Malík

POZvA-NKA
na

RYBA-RSKÉ ZA-VODY

Ceský rybárský svaz, místní organizace Vsetin,
poverila místní skupinu Karolinka v rámci oslav
350 výrocí založení Nového Hrozenkova, 50. let
Karolinky a 50 roku existence místní organizace,
konárúm III. rybárských závodu v lovu ryb udicí na
nádrži v Novém Hrozenkove. Závody se uskutecní
za každého pocasí v sobotu 18. zárí 1999 od 8 do
14hodin o velkou cenu "Balatonu". Pro závodníky
a diváky bude pripravena rybí polévka, smažený
kapr, grilovaná makrela, tradicní guláš a nápoje
všeho druhu. V tombole budou živé ryby, rybárské
potreby, sklenené výrobky apod. Losovárú
probehne ve 14 hodin a ve 14.30 hodin probehne
vyhlášení výsledku závodu a predárú cen.
Diváky srdecne zvou poradatelé.

5

S rybárským pozdravem "Petruv zdar!"

Bohumír Fiala

predseda místní skupiny CRS Karolinka

*****
V sobotu 4. zárí 1999

,fe koná

v K arolince pod Rybízovnou

DRUHÝ FORMANSKÝ DEN

Program:
1. Zah<ijenív 9.00 hod

2. Slavnostní uvítání všech formanu
3. Pruvod mestem Karolinka

4. Vyhodnocení koní a postroju
5. Voza1<uskásoutež o n<\Jlepšíhoformana

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
*****

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

pozvA-NKA
-------------------------------------------

Marie Chovanecková Vás srdecne zve
na divadelní predstavení,

"LÁSKA ZLATNICE LEONETY"
které se uskutecní

dne 22. zárí 1999 v 19.30 hod
v kulturním zarízení ORSÁG v Karolince

v hlavním rolích Jan Censký a Milena
Steinmasslová

***

*Kanl za kulturou?*

Ve dnech 8. -12. zárí 1999

porádá mesto Vsetín

VAIAŠsKÉ ZA-RENÍ 99

Valašské zárení bude komponovaná kulturne
spolecenská akce, jejíž nosným prvkem letošního
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roku je "JubilejJÚvýstava" porádaná u príležitosti
50. výrocí krajinské výstavy "Valašsko v práci
1949". Její soucástí se stane celá rada dalších
doprovodných akcí, které budou realizovány v rúže
uvedených místech, predevším v centru mesta
Vsetína.
Dum kultury Vsetín
- kongresový sál - expozice Jubilej1Úvýstavy
(neprodejJÚcást)
- dohú foyer - expozice JubilejJÚvýstavy (prodejní
cást)
- horní foyer - expozice obcanských sdružení,
spolku, tel. klubu a jednot (neprodejJÚcást)
venkovní prostor pred Domem kultury a
mestskÝmúradem
- v prubehu konání výstavy budou probíhat na
pódiu kulturní porady jako jsou napr. koncerty,
tanecní vystoupení, vystoupení folklórních
souboru, divadehú predstaveJÚapod.
budova mestského úradu
- výstavní sín v prvním patre - výstava
"Vzpomínáme...?"
kino Vatra
- promítání filmu s regionálrú tematikou nebo
natocených na Valašsku
ulice Sušilova

-Valašský jannark lidových výrobcu a remeslrúku
-stánky s obcerstvením, oddechová zóna
Panská zahrada
-kulturní programy v altánku, napr. koncerty
- programy, souteže, kutílské dílny pro deti
ulice Havlíckova a Kobzánova

- ukázky minulé a moderní hasicské techniky
e:aIerie Stará radnice
- výstava del valašských výtvamých mne1cu
ulice Tvršova

- závod Valašské rally

***

Financní ústav nabízí
, v
UVERY

-možnost koupe elektroniky, stavebJÚchmateriálu,
kotlu *, nábytku ...

- cerpání do výše 50.000,- Kc

- nulové navýšeJÚ

* Samozrejme existuje i možnost financování
plynové prípojky tímto úverem
Bližšíinfonnace: 0603/507479, Lukáš Malík

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

INZERCE
*************.****.*********

* Prodej podriikatelského objektu. Finna VAKOV,
spol. s. r. o. Vsetín nabízí k prodeji samostatný
podnikatelský objekt v Novém Hrozenkove -
Brodské. Areál o rozloze 1400m2 byl využíván pro
kovovýrobu a zahrnuje výrobní plochy. (3 dílny),
sklady, administrativní budovu (v jednom podlaží
byt 4+1), sociálrú zázemí, nádvorí a parkovište. V
objektu je zabudováno plynové vytápení. Lze
využít i pro drevovýrobu nebo další výrobJÚ
cinnosti. Cena bude stanovena dohodou.
Kontakt: tel. 0657/612787nebo 604499.

* Prodám psací stroj REMINGTON.
Tel. 0657/91878

* Hledám práci domu. Tel. 0657/91878.

* Pronajmu garáž. 200 Kc/mes. Vítková Vera,
KaroIinka 568.

* Koupím 1.000- 2.000 m2 zemedelsképudy v
katastrumestaKarolinka.Tel.0657/91194.

* Provádím ocenování nemovitostí pro danové a
bankov1Úúcely a pro dedické rízeJÚ:Ing. Miroslav
Polách, Semetín 1494, Vsetín. Tel. 0657/619193
nebo kontakt zprostredkuje p. Vojkuvková
Jaroslava, Karolinka 255 - tel. 0657/91421 do
zamestnání, 0657/91494 domu.

* Ing. Radek Zádrapa - LesJÚ znalecká a realitní
kancelárnabízí: .

1) ocenování lesJÚch a zemedelských pozemku i
pro soukromé úcely
2) zprostredkování prodeje nebo nákupu lesJÚch
pozemku (KaroIinka, Barinská 43, tel. 0657/91486
kdykoliv nebo Vsetín - Ohrada, U Skláren 781. Tel.
0657/612349 úterý -ctvrtek od 8 -16 hod).

* Koupím poštOv1Úznámky jednotlive i celou
sbírku. Ing. Jirí Brož, Svazarmovská 1692, RoŽl1Ov
pod Radhoštem. Tel. 06021764752.

Prijem inzerátu - Mestská knihovna -paní Daniela
Bártková. Pondelí, streda: 13-17 hod, pátek: 9 -
12, 13 - 17. Tel. 0657/91878.
e-mail: knihovna.karolinka@J!s.inext.c~


