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Svazek 8, císlo 1

Juf?,itanti na me510
Kamencová Anežka
1. 3. 1910
Pavelková Anna
14.3.1930
Plevová Marie
16.3. 1925
Vican Cyril
21. 3. 1915
Orságová Marie
23. 3. 1915
Vrchovská Anežka
25.3.1930
Bambušková Anna
30.3.1925

f?,rE3en

KaroIinka 202

90 let

KaroIinka 504

70 let

Karolinka 91

75 let

Karolinka 308

85 let

Karolinka 270

85 let

Karolinka 656

70 let

Karolinka 305

75 let

Všem oslavencU1n prejeme do dalších let hodne
zdraví a životní pohody.

N.flROZENI
Gregušová Natálie
6.2.2000
Martináková Tereza
15.2.2000

Karolinka 26

Prihlášeni:
Odhlášeni:
Prehlášeni:

o
4
1

Pocet obyvatel k 21. 2. 2000 - 2.936.

Slnformace?
mestsktbo
útabu
Mestský úrad v Karolince bilancuje v soucasné
dobe hospodárské výsledky roku 1999 vcetne
podrízených príspevkových organizací - ZŠ, MŠ,
ZDŠ a BP. Rozbor hospodarení je zpracován a
zverejnen v souladu s § 20 odst 2 zákona 367/90 Sb
a obcané mají možnost se k tomu vyjádrit. Stejne tak
je pripraven i rozpocet na rok 2000 a i zde platí stejná
možnost vznést pripomínky a návrhy, a to i na
zasedání zastupitelstva.
Príští 8. Zastupitelstvo se uskutecní ve stredu dne
15. Brezna 2000 v 15.00 hod ve velké zasedací
místnosti na radnici.
Na toto jednání zveme naše obcany.
Antonín Reška, zástupce starosty

Karolinka 171
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Blahoprejeme rodiciim k narození detí a detem
v jejich novém živote prejeme hodne zdraví, štestí a
lásky.

ÚMRTí
Gášek Karel
18. 1. 2000
Kysucanová Anna
24. 1. 2000
Provázek Josef
12.2.2000

liJ

Karolinka 602

87 let

Karolinka 308

85 let

Karolinka 198

55 let

Všem príbuzným vyslovujeme uprimnou soustrast
nad úmrtím svých blízkých.
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Mestský úrad Karolinka oznamuje všem obcanum, že
v dusledku organizacních zmen došlo k premisteni
kanceláre sociálních dávek (do životního minima), a
to do 1. Patra západního krídla budovy. Vchod pro
obcany je z bocního vchodu (vedle PNS), kde již sídlí
kontaktní místo Okresního úradu Vsetín - oddeleni
státní sociální podpory.
Úrední hodiny
Pondelf a streda:
7.00 -17.00 hod
7.00 - 15.00 hod
Úterý:
Mimo tuto dobu nebudou žádosti obcaml vyrízeny
z duvodu zpracováni dat a provádeni šetreni.
v domácnostech. V dobe neprítomnosti pracovnic
budou záležitosti obcanu vyrízeny ve dverích c. 205 vedoucí hospodársko-správnfho odboru MeÚ.

Zároven v rámci výše uvedených zmen došlo
k premístení kanceláre Obecního živnostenského
úradu Karolinka do 1. patra východního krídla
budovy (kde sídlí vetšina kancelárí MeÚ),
c. dverí 206.
Úrední hodiny
Pondelí a streda:

7.00-17.00hod

Oznamujeme našim obcanum, že v soucasné dobe
probíhá
výstavba
16
bytových. jednotek
s pecovatelskou službou nad školní jídelnou Základní
školy Karolinka, která by mela být dokoncena
eribližne ke konci roku 2000.
Žádáme proto obcany, kterí by meli zájem o bydlení
v nových bytech s pecovatelskou službou, necht si
podají svojí písemnou žádost na Mestský úrad
Karolinka u p. Vojkuvkové.

Proto se mi zdá, že budoucnost úradu bude ješte
mnohem duležitejší než dosud a potrebnejší.
Blíží se záver mého krátkého príspevku, který
jsem napsal. Co mne k tomu vedlo? Byl jsem totiž
požádán jednou starší obcankou, abych za ní a
všechny starší obcany našeho mesta srdecne
podekoval predstavitelum a pracovníkum našeho
mesta za to, že si pri té nárocné práci najdou cas a
s dárkem od mestského úradu navštevují pri jubileích
naše staré obcany. Rád tak milá paní a ostatní ciním,
ale nedalo mi, abych napsal, že toho casu opravdu
moc nemají a že to na tom úrade vubec nemají lehké.
Presto mne ujistili, že v této dlouholeté tradici budou
i nadále pokracovat.
Karel Malík

RllbánDltá zima

Nemají to lehké ...
Chce-li nejaký kolektiv ci organizace neco delat,
musí ktomu mít i patricné vedení, kterému se dneska
ruzne ríká jako napr. predstavenstvo, výbory, grémia
a ve vedení obcí a mest to jsou úrady. Takový
mestský úrad máme i v našem meste. Jak takové
úrady pracují, potom podle toho obec ci mesto
vypadá. Nejsem k tomu urcen ani nikým poveren,
abych hodnotil práci našeho mestského úradu, i když
jako obcan na to právo mám. V mém príspevku pujde
o zcela neco jiného.
Práce na mestském úrade je velice pestrá a
ruznorodá. Nevím, zda se najde den, který by byl
stejný jako ten predešlý. Vím, že tomu tak není a
težko asi bude. Na úrad pricházejí obcané k vyrízení
svých ruzných záležitostí, mnozí se prijdou poradit a
mnozí hledají zde i pomoc. Je toho opravdu moc a v
této dobe ruzných záležitostí k vyrizování stále
pribývá. S tím se asi težko dá neco. delat, a tak je na
pracovnících mestského úradu, aby toto všechno
zvládli ke spokojenosti nás všech obcanu. Mnohdy to
ale nejde. Jsou mezi námi obcané ajejich dost, kterí
když vecer usínají už mají plán, jak ráno rázným
krokem pujdou na úrad rozdávat rady, delat porádky ,
vymáhat nemožné, stežovat si na všechny a na
všechno. Když mnozí na úrade nepochodí, pak je
uspokojí jízlivá otázka - co tady vubec deláte, když
nic nevyrídíte? A tento denní kolotoc je nekonecný a
težko bude k zastavení. Zdálo by se, že nové tisíciletí,
moderní doba, doba Internetu prinese i nové myšlení
i tem, kterí to tak potrebuji. Ale opak je pravdou.
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Cinnost clenu Ceského rybárského svazu, místní
skupiny Karolinka, probíhá i v zime. Provádíme
prosekávání ledu na nádrži v Novém Hrozenkove,
které je letos velmi nárocné, protože napadlo mnoho
snehu a pod ním ješte nebyl led tak silný, aby se po
nem mohlo stále chodit a sekat led. Toto prosekávání
má za úkol vypouštení plynd vzniklých z bahna pod
vodou nádrže, a tím zajistit zimní prežití ryb (hlavne
810 kg kapru obecných vysázený-ehv ríjnu minulého
roku, kterí leží v nejhlubších místech nádrže).
Od zacátku tPhoto roku jsou naši clenové rybárské
a vodní stráže verejnými ciniteli, mají vetší práva a
na druhé strane ješte vetší odpovednost (budou k této
cinnosti proškoleni).
V zasedací místnosti MeÚ Karolinka byly
vydávány povolenky na lov ryb v roce 2000 (15.
ledna pro vody mimopstruhové v poctu 150 a 19.
února pro vody pstruhové v poctu 180). Pri výdeji
povolenek obdržel každý clen nové stanovy Ceského
rybárského svazu a rybárský rád platný pro lov ryb
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2003. Rád obsahuje doplnky
výboru územního rybárského svazu Ostrava, které
platní pro letošni rok.
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Rybári využívají zimního období na opravu
rybárského náradí, aby byli dobre pripraveni na
zahájení lovu ryb, který letos zacne již na jare, pokud
to dovolí voda bez ledu (letos již nejsou hájeni kapri
obecní, hájeníje až na podzimní obsádce).
Výrocní clenská schuze místní skupiny Karolinka se
uskutecní 12. brezna 2000 v zasedací místnosti MeÚ
Karolinka, na které bude zhodnocena práce v roce
1999 a vytýcení úkolu pro rok 2000.
Bobumír Fiala
predseda místní skupiny Karolinka

Jtlk jsme ztlcífltl/i
Prostranství u sokolovny v Karolince mezi
silnicí a Becvou bylo po desítky minulých let místem
konání rady akci. Vedle hudebních a lidových
slavností ho zejména v prubehu padesátých let hojne
využívali místní hokejisté. V dobe, kdy ješte bylo
možno udržet prírodní ledovou plochu po celou zimu,
mohli zde sportovní fanoušci prihlížet nejen bojum o
mistrovské body, tak i nekterým exhibicním utkáním
prvoligových celku nebo vystoupení predních cs.
krasobruslaró.
V polovine šedesátých let se na tehdy ješte
píscitém povrchu v dobe letních školních prázdnin
zacínají pravidelne scházet mladí lidé, predevším
ucni sklárského remesla, rekreanti a další zájemci o
tento sport. Za nepríznivého pocasí pokracují ve
sportování v telocvicne sokolovny.
Pro rozvoj volejbalu v obci se stal zvlášt
významný rok 1975. V souvislosti s konáním
okrskové spartakiády prošlo sportovište u sokolovny
celkovou rekonstrukcí, jejíž duležitou soucástí se stal
antukový povrch. Rekreacní volejbal mel v té dobe
už na tucet mladých hochu, kterí by stále radeji
zmerili své síly sjinými celky.
"Podal jsem za nás prihlášku do souteže a
soucasne jsem jim nahlásil, že to povedeš!" Tímto
strohým oznámením mne jednoho letního dne roku
1975 pocastoval B. Pavlica, aktivní vedoucí
turistického oddílu mládeže a neméne aktivní
prívrženec volejbalové hry. Tak zacíná éra
soutežního volejbalu a v rámci TJ Sklo (pozdeji TJ
Karolinka) vzniká volejbalový oddíl mužlt. Bez
jakýchkoli zkušeností, bez trenérského vedení, avšak
s velkou dávkou nadšení a odhodláni. Jediný, kdo
mel tehdy zkušenosti ze soutežního volejbalu, byl M.
Vítek, který si svuj krest odbyl v dorostenecké lize
NH Ostrava. Skromnou výstrojí nám byly na pocátku
starší dresy po fotbalistech, sít a nekolik mícu.
K úvodnímu zápasu podzimní cásti okresního
preboru II. trídy cestovalo z Karolinky do Ruždky
11 hrácu. "Vy si vezete i bécko?" divili se naši
rivalové. Na hrišti jsem svedli urputný boj nejen se
souperem, ale i se silným vetrem a zpátky si vezli
plný bodový zisk. První tri utkání absolvoval novácek
I~AROLlNSKÝ

ZPRAVODAJ.311{){){)

z obce skláru vítezne. Na domácí pltde nám diváci
vytváreli skvelou atmosféru, ve které se každý
z hrácu snažil vydat ze sebe vše. Prestože další
stretnutí již tak íÍspešná nebyla (RH Vsetín nám
dokonce nadelila nepopulárního "kanára"), skoncili
jsme po podzimu v tabulce tretí. A jak to tedy
probíhalo?
Ruždka - Karolinka
Karolinka - Pozdechov
Oznice - Karolinka
Karolinka - Val. Mezirící
Karolinka - RH Vsetín B
Jurinka -Karolinka

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

(13,-14,8,-9,-7)
(-4,-9,2,5,8)
(13, -3, -2, 10, -8)
(-11,10, -7, -8)
(9, -6, -O, 7, -12)
(-8,9, 13,9)

Pak již následovala dlouhá rada sezon, v nichž se
postupne utvárel herní projev družstva a pricházely
nové zkušenosti. Díky financní podpore TJ jsem si
opatrili novou sportovní výstroj. Zápasy okresní
souteže se obcas hrály ve zcela netradicním prostredJ.
Utkání s Jurinkou se napríklad uskutecnilo v areálu
STS Valašské Mezirící na hrišti obklopeném kolem
dokola kombajny. Stretnutí s tímto souperem bývala
zpravidla vrcholne dramatická a koncívala až pátým
setem. První dve sady utkání s Francovou Lhotou
jsme odehráli z duvodó dopravních potíží ve ctyrech
hrácích a z asfaltového povrchu hrište ve Valašské
Senici si presto odvezli vítezství. To hoštálkovský
tartan už pro nás tak príznivý nebyl. Pikantní príchut
má vzpomínka na šatny v Oznici, kde sloužil tomuto
úcelu vyrazený železnicní vuz. S úsmevem se dnes
v myšlenkách vracím k duležitému stretnutí na
Bystricce, kde zapisovatel obracel císla na pocitadle
hned po dvou najednou, aby domácí uhájili vítezství.
Naše utkání casto rozhodoval pan Oldrich Krivý
ze Vsetína, který mel krome soudcovské píštalky na
starosti celou organizaci okresní souteže. Pomohl
nám pri založení oddílu a postupne jsme si ho oblibili
jako rozhodcího i staršího kolegu.
Cas plynul, nekterí hráci odcházeli na vojnu, na
školu, jiní se stehovali z Karolinky. Nekolikrát se
zdálo, že se šesticlenné družstvo vubec nepodarí
složit, avšak vždy se vše nakonec v dobré obrátilo.
Nepochybne k tomu prispívala i naše tradicní
posezení v prosinci nebo v lednu v klubovne na
sokolské. Vítaným a také pravidelne zvaným hostem
výrocních schuzí byl samozrejme "náš Olda", s nímž
jsme se ješte více poznali a který se stal naším
dlouholetým rádcem a pomocníkem. Brzy po
založení oddílu jsme zacali porádat v domácím
prostredí turnaje. Nejdríve za úcasti družstev z naší
souteže, pozdeji se úcastnily i vyspelejší týmy.
Podmínky k provozování soutežního volejbalu se
dále výrazne zlepšily po vybudování nové ZŠ
v Karolince. Parametry a vybavení zdejší telocvicny
umožnily nejen kvalitní prípravu, ale také konání
zimních turnaju. Pravidelná utkání a turnaje
nepochybne prilákaly k vysoké síti nové tváre.
V rámci oddílu se postupne vytvárí družstvo žen a
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v roce 1982 se zapojuje do okresní souteže.
Pocátkem devadesátých let svou cinnost koncí.
Stává se, že o významných událostech rozhoduje
náhoda. Tou byl napríklad okamžik, kdy se naši
volejbalisté setkali se sportovci z nemeckého
Welzowa, kterí trávili na Valašsku svou dovolenou.
Prátelský zápas, který se uskutecnil v Karolince,
znamenal zacátek pravidelných kontaktu v podobe
vzájemné úcasti na turnajích porádaných družstvy

obouzemí.

.

Zajištení potrebných zdroju, zvlášte po roce 1990,
je duležitou soucástí jakékoli neziskové cinnosti. Pro
oddíl má nesmírný význam financní podpora ze
strany mestského úradu a sponzoru.
Ve volejbalovém oddíle se za uplynulá desetiletí
setkávali lidé nejruznejších povah, zájmu a
sportovního urnu. Ti vyspelejší se zasloužili o dobré
výsledky' a umístení. Dvakrát jsme postoupili do I.
Trídy okresního preboru, odkud jsme se ovšem po
rocním pusobení vždy vrátili zpet. Avšak pro
dlouhodobou existenci oddílu bylo vždy mnohem
duležitejší, že mel a má ve svých radách obetavé a
pracovité jednotlivce ochotné poskytnout svuj cas,
náradí, materiál i penežní hotovost do služeb
spolecné veci. Aniž by cekali na slávu a ocenení,
dokáží zorganizovat nárocné akce. V soucasnosti má
již Karolinka pevné místo ve sportovních kalendárích
i povedomí volejbalistu. Energie a vule neco dokázat,
která po léta pomáhala pretváret úspechy i zklamání
v trvalou posedlost tímto sportem, našla odezvu i u
mladších clenu oddílu. Jejich zásluhou se
v posledních letech rozbehla a pokracuje volejbalová
prípravka mládeže. Díky takovým lidem volejbal
v Karolince navzdory složité situaci žije. Prejme si,
aby to dlouho vydrželo.
Hráci volej balového oddilu v letech 1975 -1999
1.

Cmaro Milan

2. Dubový Juraj
3. Dilinler Jan
4. Egger Tomáš
5. Holešovský Lumír
6. Ilichman Zdenek
7. Jochec Pavel
8. Jochec Petr
9. Konvicný Miroslav
10. Kovác Petr
11. Krupala Jan
12. Kucera Josef
13. Laža Pavel
14. Lušovský Jirí
15. Malý Jirí
16. Orság David
17. OrságJan
18. Orság Pavel
19. Orság Richard
20. Orásg Zbynek
21. Orság Zdenek
22. Pacelt Oldrich

:t

z Karolinky
z Pov. Bystrice

z Karolinky
z Karolinky
z Karolinky
x
z Karolinky
x
zN. Hrozenkova
zN. Hrozenkova
z Karolinky
z N. Hrozenkova

z Karolinky
z Karolinky
z Karolinky
z Halenkova
z Karolinky

x
x

z N. Hrozenkova
zN. Hrozenkova
z N. Hrozenkova

z Karolinky
z N. Hrozenkova

z Karolinky
z Karolinky

x

23. Pavelka Vratislav
24. Pavlica Bohdan
25. Pavlica Roman
26. Patkoš Jan
27. Polášek František
28. Polášek Jaroslav
29. Puškác František
30. Puškác Jirí
3 I. Puškác Martin
32. Reška Antonín
33. Vašek Zdenek
34. Vítek Jan
35. Vítek Miloslav
36. Vftek Ondrej
37. Zitta Emil
38. Žárský Pavel

x

-

zakládající
v Karolince

z Karolinky
z Karolinky
z Karolinky
z Vel.Karlovic
z Karolinky
zKarolinky
z Karolinky
z Karolinky
z Karolinky
z Karolinky
z Hovezí
z Karolinky
z Karolinky
z Karolinky
z Karolinky
z Karolinky

clenové

Jaro 2000

x
x
x
x
x

x
x
x

volejbalového

oddllu

- TJ SOKOL
v

KAROLINKA - MUZI
28. 4. pátek
(Dockal)
5. 5.
pátek
9. 5.
úterý
(Gabrlík)
19.5. pátek
(Slácik)
26. 5. pátek
(Merka)
2. 6.
pátek
(Laža)
7.6.
streda
(Slácik)
16.6. pátek
(Slácik)

B - Karolinka

Hoštálková

-

Karolinka MEZ Vsetín B (Slácik)
TJ V. Mezirící B - Karolinka
Karolinka - Sokol V. Mezirící
Ad. Vsetin
Karolinka
Hovezí

-

Karolinka
Z Vsetln B

- Karolinka

-

Karolinka Kelc

Jirí Malý

TJ SPORT KAROLINKA
Oddíly žáku
Starší žáci jsou po podzimní cásti souteže na hezkém
ctvrtém míste, což potvrzuje kvalitní práci jejich
trenéra p.Králika. Také mladší žáci prokázali znacné
herní zlepšení, kdy se po podzimu umístili na
devátém míste.
V soucasné dobe se pilne pripravují na zahájeni
jarních odvet. Prípravu zahájily obe družstva
prakticky ihned po skoncení podzimní cásti a tu
prerušily jen na období vánoc. Príprava probíhá až
trikrát týdne. Ta je zpestrována halovými turnaji,
prevážne na Zlfnsku. Starší žáci se takto zúcastnili
ctyr turnaju, kde ve velmi težké konkurenci
dosahovali prumerných umístení. Osobního úspechu
však dosáhl brankár Ondra Sedlák, který byl i
I(AROJINSKÝ
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v konkurenci kolegu brankáru napr. z FC Zlín nebo
Baníku Ostrava, trikrát vyhlášen nejlepším
brankárem turnaje.
Mladší žáci se zúcastnili zatím ctyr turnaju a ceká je
ješte jeden v Šumicích u Uherského Brodu. Také ml.
Žáci dosahovali prumerných výsledku i presto, že
herne vždy patrili mezi nejlepší. O lepší umístení je
vždy pripravila slabší strelecká muška. Vynikajících
úspechu však dosáhli v Otrokovicích, kde ve velmi
silné konkurenci obsadili tretí místo. Navíc Martin
Orság byl vyhlášen nejlepším golmanem turnaje.
V dalším plánu prípravy jsou prípravná utkání napr.
se Stavbou Vsetfn, Novým Hrozenkovem. Zde však
bude záviset predevším na klimatických podmínkách.
První mistrovské utkání bude sehráno na domácím
hrišti dne 9.4.2000 proti FC Slušovice.
()bla§tní

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

preb()r

J. Otrokovice
SKP Zlín
Kelc
Policná
Vlachovice
V. Otorkovice
Vizovice
St. Vsetrn
Karolinka
Slušovice
Malenovice
Napajedla

ml. žáku

p()dzlm

11 10 O 1
11 7 2 2
11 6 2 3
11 5 4 2
11 5 2 4
11 5 1 5
11 5 1 5
11 4 2 5
11 3 2 6
11 2 4 5
11 2 2 7
11 1 O 10

1<)<)c)

31:8
29:13
32:17
15:14
27:26
37:18
19:29
26:19
16:25
10:16
12:33
13:48

Strelci branek: 6x Vrážel Tomáš
5x Manák Mirek
2x Mynarcík Mírek
lx Jurica Jakub
lx Štuler Tomáš
lx Kucera Honza

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

POZVÁNKA
*************************************

Základní umelecká škola Karolinka
porádá
v nedeli 5. brezna 2000 ve 14.00 hod v sále
Základní školy Karolinka
Koncert absolventd kromellf.ské konzervatole
(housle, klavír a violoncello)
a
v úterý 7. brezna 2000 v 18.00 hod
v kostele Panny Marie Karmelské v Karolince

KAROIINSKÝ

ZPRAVODAJ
,3/1{){){)

30
23
20
19
17
16
16
14
11
10
8
3

Duch Qyni koncert peveckého sboru ..Moravských
ucitelek"
Vstupné na obe akce dobrovolné. Srdecne zveme
všechny zájemce.

***

HOVEZÍ 11.3. 2000- Kinosál v 19.30hod
Divadelnísoubor"CHAOS"sehrajehru

PODSKALÁK
Libreto F. F. Šamberk, J. Balda a A. Holzinger,
hudbu složil Karel Hašler
***
Myslivci z Karolinky spolu s porádajícím
Okresním úradem Vsetin referátem životního
prostredí a Ceskomoravskou mysliveckou
jednotou a Okresním mysliveckým spolkem
Vsetin
Vás srdecne zvou
na chovatelskou plehlldku trQfejlspárkaté lvele a
šelem ulovenvch v mvsliveckém roce 1999
KAROLlNKA 11. -13; brezna 2000

-

Sobota 11. brezna. 8.30-17.00 hod
14.00 slavnostní zahájení
poté otevrená soutež v koštu slivovice (zápisné
1/2 litru švestkové slivovice + 50,-)
trubacská soutež
Doprovodné akce:

do . 14.00 bude na mestskémúrade otevrena

expozice historie výroby skla
do 15.00 možnost návštevy sklárské hute
Charlotta (prohlídka výroby, prodej skla)
možnost prohlídky ateliéru akademického malíre
Jiljí Hartingera
prodej mysliveckých potreb
možnost nákupu sklárských výrobku ve meste
Nedele 12. brezna. 8.30-17.00 hod
Doprovodné akce:
možnost prohlídky ateliéru akademického malíre
Jiljí Hartingeta
prodej mysliveckých potreb
možnost nákupu sklárských výrobku
Pondelí 13. Brezna. 8.30 12.00 hod
vítána úcast detí z okolních základních škol
od 14.00 hod porada mysliveckých hospodáru

-

Po celou dobu otevrení prehlídky rulicková
tombola s okamžitými výhrami, bohaté myslivecké
obcerstvení.
***
ANDER Z KOŠIC
Divadlo v Karolince dne 24,3,2000 v 1930hod
Vstupné 110,-Kc
Predprodej od 29.2.2000
Tel:0604-729914
***

~

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

INZERCE

.

Kdo pronajme pozemek nebo zahradu
alespon na 2 roky? Nájem dohodou.
Prosím, nabídnete. Rodina Dujková,
Karolinka 519. Tel. 0604/629244

mobil

0604/561664 nebo 0604/296335
kdykoliv. Prijedu i domu.

.

.

.

.

LÉKÁRNA KAROLINA
Vsetínská 71, 756 05 Karolinka
Tel. 0657/91496

FINANCNÍ PORADENSTVÍ. Nevíte,
kde nejlépe a nejbezpecneji umístit
úspory? Poradím. Penzijní fondy,
splátkový prodej apod. Libor Krenek -

Karolinka. Tel. 0657/91532,

Zahájen prodej nábytku bez úroku,
navýšení, rucitele, na splátky - kuchyne,
detské pokoje, koupelny, na zakázku
atd. Rozvoz po celé CR zdarma. Tel.
0604/827156 p. Vojkuvková nebo
0606/889940.
TRlANGL
LEASING
prodej
domácích
spotrebicu,
mobilních
telefonu, pocítacu, elektr. náradí, stanu
atd. na splátky, bez úroku, navýšení
rucitele, za výrobcem doporucené MOC
(akcní slevy). Doprava po celé CR a
pojištení proti krádeži a živelným
pohromám zdarma. Tel. 0604/827156 p.
Vojkuvková nebo 0604/151250.
LESNÍ ZNALECKÁ KANCELÁR Ing. Radek Zádrapa, nabízí ocenování
lesu a polností pro úrední i soukromé
úcely. V Karolince: Barinská 43, tel.
0657/91486, 0603/865379, ve Vsetíne:
U Skláren 781, tel. 0657/612349.
Provádím ocenování nemovitostí pro
danové a bankovní úcely a pro dedické
rízenÍ. Ing. Miroslav Polách, Semetín
1494, Vsetín. Tel. 0657/619193 nebo
kontakt zprostredkuje p. Vojkuvková
Jaroslava, Karolinka 255 - tel.
0604/827156 domu.

Koupím 1.000 - 2.000 m2 zemedelské
pudy v katastru mesta Karolinky. Tel.
0657/91194.

*****************************************
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Dekujeme všem obcanum, kterí nakupují v naší
lékárne a uvítáme Vaše názory na zlepšení námi
poskytovaných služeb.
Námety zasílejte na výše uvedenou adresu nebo
sdelte osobne ci telefonicky.
Miluše Bláhová, provozovatelka

Strední odborné ucilište, Turkmenská 1612,
75501 Vsetín, tf. 0657/636401,637030, fax
0657/636271,636461 na b í z í:
-instalatérské práce /rozvody vody, topení a
plynu
-tesarské práce /stavební konstrukce,
autobusové zastávky
-truhlárské práce /okna, dvere, nábytek
-elektrikárské práce /rozvody elektro,
rozvadece
-zámecnické práce /svarované konstrukce,
ploty, brány, zábradlí!
Rádi bychom tedy uvítali spolupráci s Vámi pri
zakázkách pro Vaši obec.
Práce našich žáku je odborne garantována mistry
odborného výcviku, který rucí za provedenou
práci.
Výhoda našich služeb je predevším:
-nižší cena práce v porovnání s jinými
firmami

Príjem inzerátu - Mestská knihovna - paní
Daniela Bártková, pondelí, streda: 13-17 hod,
pátek: 9-12, 13-17 hod- Tel. 0657/91878.
E-mail: knihovna.karolinka@vs.inext.cz

KAROLINSKÝ ZPRAVODAJ - Vydává Mestský úrad Karolinka a Mestská rada Karolinka - reg.znackaVS0221993- povolenoOkresnímúrademVsetín,referátkulturydne 18.8.1993- vychází nepravidelne rídí redakcní
rada - písemné príspevky zasílejte na Mestský úrad KAROLINKA - do kanceláre tajemníka.
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