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Babica Antonín
10.3.2000

Karolinka 654

43 let

701et

Kamencová Anna
1.4. 1930

Karolinka 20 I

Kovárová Anna
2.4. 1910

Karolinka 308

90 let

Kazmír František
16.4. 1906

Karolinka 9

94 let

Decký Rudolf
17.4.1920

Karolinka 308

80 let

Orság Pavel
17.4.1915

Karolinka 98

85 let

Chovancová Valerie
23.4.1910

Karolinka 308

90 let

Všem príbuzným vyslovujeme uprímnou soustrast
nad úmrtím svých blízkých.

Prihlášeni:
Odhlášeni:
Prehlášeni:

4
3
5

Pocet obyvatelk 24. 3. 2000 - 2.935.

~nformace 2 mestske6o úra~u
Slovo starostJ?

Všem oslavencum prejeme do dalších let hodne
zdraví a životní pohody

N.fIROZENÍ
Leskovjan Michal
2.3.2000

Karolinka 182

Blahoprejeme rodicum k narození detí a detem
v jejich novém živote prejeme hodne zdraví, štestí a
lásky

ÚMRTí
Dujka Pavel
23.2.2000

Karolinka 676

56 let

Kolácek Pavel
1. 3.2000

Karolinka 308

80 let

S lepšícím se pocasím a ubývajícím snehem ubývá
i cást starostí, kterých jsme si všichni za letošní zimu
užili a zároven se množí na MeÚ pripomínky
k úklidu chodníku. Mesto bude i letos zabezpecovat
úklid svých ploch po zimním období (konec dubna).
Je však treba pripomenout, že povinnost uklízet
chodník je dle silnicního zákona dána vlastníkovi
nemovitosti (prípadne provozovateli), pred jejichž
objektem (pozemkem) se chodník nacházÍ.
Tato povinnost, která platila i v minulosti není
v našem meste dostatecne vžitá a obcané radeji
kritizují statut mesta v souvislosti s porádkem ve
meste, než aby svou energii nasmerovali ke zlepšení
vzhledu nejen svých objektu, ale i jejich okolí.
K tomu patrí i již zminovaný úklid chodníku. Vzhled
mesta nebo obce (to je úplne jedno, jak se ten ci onen
sídelní útvar nazývá) není vizitkou mestského ci
obecního úradu, ale lidí, kterí v nem bydlí.
Zároven bych chtel touto cestou podekovat tem
obcanum a firmám, kterí v prubehu celé zimy
udržovali chodníky schudné.

Na ruzné požadavky obcanu se dá reagovat, pokud
jsou oprávnené a dozvíme se je vcas. Nekdy jsou
však tak protichudné, že se nedají pri nejlepší vuli
realizovat. Stále je co zlepšovat, ale práva a
povinnosti musí být v rovnováze a na povinnosti se
vetšinou spíš zapomíná.
S príchodem jara verím, že pribude i více
optimismu a chuti do práce a podarí se splnit
plánované zámery.
Ing. Ludek Klíma, starosta mesta
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Ve stredu dne 15. brezna 2000 se uskutecnilo 8.
zasedání mestského zastupitelstva, které se zabývalo
dvema duležitými body programu
hospodárské výsledky mesta za rok 1999
schválení rozpoctu mesta na rok 2000
Predložený rozbor hospodarení hodnotí dobré plnení
vlastních danových príjmu, zejména u právnických
osob, kde se podstatne zlepšila situace proti minulým
letum. Neplnení se naopak projevuje u fyzických
osob - podnikatelu, kde vývoj daní stagnuje. Vlastní
príjmy byly splneny na 109,8%. Problémem stále
zustává nepravidelnost príjmu z daní predevším
pocátkem roku, což se negativne promítá v možnosti
provádet rozsáhlejší akce v I. pololetí. Další
významné príjmy rozpoctu mesta byly prodeje akcií
SMP, a. s. Ostrava a SME, a. s. Ostrava za 5.771 tis.
Kc, které jsme vetšinou nepoužili, zustaly uloženy na
terminovanémvkladuk použitív rozpocturoku 2000.
Dotací od OkÚ Vsetín jsme obdrželi 18.072 tis.
Kc, z toho nejvíce 14.400 tis. na sociální dávky, dále
pak na obnovu venkova 400 tis. Kc, rekonstrukci
cisterny místního SDH 300 tis. Kc a další.
Systémovou dotaci na DPS v základní škole byla ve
výši 4.000 tis. Kc a celá byla využita.
Nevycerpané úcelové prostredky na sociální dávky ve
výši 286 tis. Kc byly vyporádány s OkÚ Vsetín.
Podarilo se také zajistit sdružení prostredku na
opravu radnice v cástce 607 tis. Kc. Celkové príjmy
dosáhly rekordní výše 41.643 tis. Kc.
Ve výdajové cásti rozpoctu bylo vynaloženo více
jako 14.000 tis. na výplatu sociálních dávek, kde rok
od roku výdaje narustají.
Soustavný nárust je i u výdaju na správu. Na
údržbu radnice a zarízení správy bylo využito více
jak 1200 tis. Kc, neúmerne rostou výdaje na energie,
topení, poštovné, telefon a materiál. Na mzdách bylo
vyplaceno 1 462 tis. Kc v souladu s rozpoctem.
Celkové výdaje ciní 4.936 tis. Kc, cást je nám
pokryta dotací na výkon státní správy, kterou jako
poverený úrad zajištujeme.
Na školství bylo vynaloženo 3.500 tis. Kc. Z toho
na vzduchotechniku v základní škole více jako 1 mil.
Kc.

1

V doprave bylo nejvíce vynaloženo na dopravní
obslužnost - 633 tis. Kc, zatím co údržbu komunikací
a jejich cištení zajištoval prímo bytový podnik.
Výdaje lesního hospodárství dosáhly 745 tis. Kc,
prevážne za výdaje za služby. Výdaje našich SDH
dosáhly 1.151 tis. Kc, z toho více jako polovina je za
provedenou rekonstrukci cisterny místních hasicu.
V minulém roce jsme také zaplatili poslední
splátku úveru 2.800 tis. Kc a jsme tedy koncem roku
bez jakýkoliv závazku.
Soucástí rozboru hospodarení mesta jsou i
výsledky
našich
podrízených
príspevkových
organizací (bytový podnik, základní a materská škola,
základní umelecká škola), které všechny docílily
nadplánovaných výsledku v celkové výši 681 tis. Kc.
Tyto prostredky byly rozdeleny do vlastních
vnitropodnikových fondu, z toho nejvíce do
rezervního fondu 302 tis. Kc. Spolecenským
organizacím jsme prispeli na cinnost 107 tis. Kc,
nejvíce Obcanskému sdružení SPORT Karolinka.
Hospodarení mesta za rok 1999 je prebytkové, volné
prostredky, jak bylo uvedeno, jsou výhodne uloženy
pro potreby letošního roku. Okresní úrad Vsetín
provedl audit hospodarení, jehož záverem je výrok
bez výhrad s dorucením schválení hospodárských
výsledku za rok 1999, což se na zastupitelstvu 15.3.
2000 stalo.
A nyní již k rozpoctu na rok 2000. Mestské
zastupitelstvo schválilo rozpocet již v listopadu
minulého roku, aby nemuselo dojít k rozpoctovému
provizoriu, a to se nám osvedcilo.
Soucasný rozpocet vychází zjiž známých
skutecností v príjmech v daních, které jsou reálne
ocekávány. Stejne je tomu i u príjmu z místních
poplatku, prípadne dalších zdroju. Je zde promítnuta
dotace z Okú, opet 14.200 tis. Kc na sociální dávky,
dále pak na výkon státní správy a príspevek na
školství2.600 tis. Kc. Pocítámese systémovoudotací
ve výši 7,2 mil. Kc na dostavbu 16 bytových jednotek
DPS v základní škole, stejne tak s prijetím
hypotecního úveru 5,5 mil. Kc opet na dofmancování
DPS. Zapojujeme také 3,1 mil. Kc z prebytku
minulého roku na fmancování vozu na svoz
domovního odpadu.
Všechny tyto zdroje obnášejí 43.400 tis. Kc a budou
využity následovne:
na investice v hodnote 17.637 tis. Kc, z toho
DPS 13.320 tis. Kc, dotace na auto pro svoz
odpadu 2.860 tis. Kc, 1.200 tis. Kc bytové
jednotky ve škole a zdravotním stredisku, 200
tis. Kc investice na správu a 57 tis. Kc investice
pro ZDŠ.
neinvesticní prostredky
lesní hospodárství - 300 tis. Kc za služby
doprava - dopravní obslužnost pro CSAD a. s.
Vsetín 630 tis. Kc, zbytek pak na vylepšení
místních komunikací po plynovodech
školství - základní škola 2.150 tis. Kc, materská
škola 400 tis. Kc, základní umelecká škola 53 tis.
Kc

-
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kultura - knihovna - 280 tis. Kc
dotace bytovému podniku 3.160 tis. Kc - z toho
vozidlo na svoz domovního odpadu
vnitrní správa vcetne SDH - 5.255 tis. Kc,
poslanci 935 tis. Kc
úroky z predpokládaného úveru - 250 tis. Kc
príspevky spolecenským organizacím - 110 tis.
Kc
Z uvedeného
prehledu vyplývá, že schválený
rozpocet na rok 2000 je vyrovnaný. Je plne
zabezpecena uvažovaná investicní výstavba, stejne
tak i nejnutnejší neinvesticní výdaje, které jsou
v mnohých ukazatelích lepší, jako tomu bylo
v minulém roce.
Veškeré materiály o hospodarení a rozpoctu byly
zverejneny s možností vyjádrení obcanu, prípadne
vznesení pripomínek. Bohužel se tak nestalo a je
proto problematické zaradit nekterou i treba drobnejší
akci, o které se treba i nemusí vedet. Veškeré
uvažované akce jsou pripraveny projekcne, vetšinou i
kapacitne, je tedy i reálné je splnit tak, jak byly ve
volebním programu a programu rozvoje mesta.
Antonin Reška, zástupce starosty

brezna 2000. Na jednotlivých stránkách se
návštevníci seznámí se základními informacemi o
Karolince, historii a soucasnosti mesta. Pomerne
velký prostor je venován strukture a cinnosti
mestského úradu a na stránkách o sportu a kulture
vybraným osobnostem a spolkum. Samostatný
medailon akademického malíre Jiljí Hartingera je
dostupný ze stránek "Soucasnost" i "Kultura".
"Odkazy" zprístupnují návštevníkum hlavne stránky
nekterých míst našeho okresu, ale treba také osobní
stránky Bolka Polívky. "Návštevní kniha" umožní po
ukoncení približne týdenního zkušebního provozu
shromáždení námetu pro další úpravy stránek
Karolinky.
Ing. Martin Klíma, clen rady mesta

C{) n{)véh{) V d{)pr-ave?
28. 5. 2000 vstoupí v platnost nový grafikon
vlakovéa autobusovédopravya budou vydánynové
jízdní rády. Podívejme se na nejduležitejší zmeny
v železnicnídopravev našemregionu:
Trat 282 Vsetín

KarolinRa a Internet
Sít sítí získává v poslední dobe stále vetší význam
v oblasti šírení a výmeny informací, reklamy a
obchodu. Pocet domácností, pripojených na Internet
v Ceské republice, je vinou velkých telefonních
poplatku podstatne menší než v zemích, kjejichž
životní úrovni se snažíme priblížit. V USA je podíl
pripojených
domácností
približne
40%,
v západoevropských zemích je to asi 9%, u nás
údajne hluboko pod 1%.
Svuj názor si proto prirozene utváríme prevážne
pouze podle útržku z dení kolem tohoto soucasného
informacního fenoménu. Dozvíme se napríklad, že
naši hokejisté v zámorí jeho prostrednictvím získávají
aktuální a obsáhlé informace o dení v ceské extralize
a nejen oni komunikují díky internetovému spojení se
svými vzdálenými príbuznými tak casto a levne, jako
by ani nebyli vzdáleni nekolik tisíc kilometru. Další
útržky v nás vzbudí k tomuto informacnímu médiu
zdravý odpor, nebot zde studenti získali návod na
výrobu nebezpecné výbušniny a rasisté tu virtuálne
odstrelují ubohé cikány.
Výše uvedená císla v nás také nemohou vzbuzovat
nadeje na brzké prosazení Internetu jako prostredku
kvalitní masové komunikace mezi obcany a úrady.
Na komunální úrovni je využíván spíše k prezentaci
jednotlivých obcí. Této možnosti využilo z okolních
obcí nejdríve Hutisko Solanec, poté s graficky
povedenou prezentací Nový Hrozenkov a pred
nekolika týdny Velké Karlovice.
Prezentaci našeho mesta naleznete na adrese
www.mukarolinka.cz

KAROlINSKÝ
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- Velké Karlovice

Již pri prvním pohledu do nového jízdního rádu
zaregistrujeme novou zastávku v Halenkove. Tato
bude ale zprovoznena teprve v prubehu grafikonu
2000/2001 a bude vybudována v úseku mezi
odbockou na Dinotice a železnicním prejezdem.
Prispeje ke zlepšení dopravní obslužnosti centra obce
a prípadné návaznosti na autobusové spoje smer
Dinotice a Lušová.
Dalším pozitivním jevem bude jiste celotýdenní
vedení vlaku 23202, tedy i v nedeli. s odjezdem zV.
Karlovic v 5.31 hod., z Karolinky v 5.43 hodin.
V nedeli bude k tomuto vlaku veden ze Vsetina nový
zrychlený vlak 23231 (nestaví m. j. Karolinka
zastávka, V. Karlovice zastávka) s odjezdem ze
Vsetína ve 4.43 hodin, príj. do Karolinky v 5.20, do
V. Karlovic v 5.26 hodin.
U nekolika vlaku dojde k nekolikaminutovým
zmenám v odjezdech, resp. príjezdech. Výraznejší
zmenou bude posunutí odjezdu vlaku 23223 ze
Vsetína na 18.34 hodin (dnes vlak 23221, odj. 18.15)
a vlaku 23220 odj. zV. Karlovic v 18.35, z Karolinky
v 18.47 (dnes v 18.22, resp. V 18.34 hodin). Jako
reakce na cetné pripomínky cestujících ze Vsetína,
pracujících predevším v oblasti služeb do 18 hodin.
První dva vozy vlaku 23204 (odj. zV. Karlovic v
6.34, z Karolinky v 6.46) budou opet po príjezdu na
Vsetín (v 7.32 hod) pokracovat v 7.41 do Valašského
Mezirící.
Trat 280 Hranice na Morave

- Strelná

Provoz na této hlavní trati v novém grafikonu
bude výrazne poznamenán pokracující výstavbou II.

:5

železnicního koridoru v úseku mezi Prerovem a
Hranicemi na Morave a s tím souvisejícím omezením
propustnosti tohoto úseku. Z techto duvodu dojde
k nekolika výrazným zmenám, predevším v dálkové
doprave:
rychlík R 240 "Vsacan" do Prahy, Ústí nad
Labem a Chebu pojede beze zmeny, v opacném
smeru (R 241) prijede na Vsetín již v 16.46
hodin (nyní v 19.16) a bude mít tedy prípoj v
16.50 smer Velké Karlovice
rychlík R 242/243 "Becva" do Prahy, Plzne a
Chebu pojede v obou smerech prakticky ve
stejné poloze

rychlík R 226/227 "Laborec" do Prahy, Košic a
Medzilaborcu v obou smerech nepojede!
rychlík R 222/223 "Vihorlat" do Prahy a Košic
pojede v podobné casové poloze
rychlík R 244/245 "Fatra" do Prahy a Žiliny
v obou smerech nepojede!
rychlík R 1523 Praha - Vsetín (v pátek)
nepojede!

s odjezdemve 20.50hodinze Vsetína- nepojede.
Slavomil Herynk
Hornovsacká dráha
zájmové sdružení obcí

LékárnaKarolínainformuje

spešný vlak "Portáš" Olomouc - Vsetín Olomouc nepojede, bude nahrazen osobním
vlakem Zábreh na Morave - Olomouc - VsetínHorní Lidec a spešným vlakem Púchov - Vsetín
- Prerov v podobných casových polohách

Vážení a milí obcané Karo1inkya prilehlých obcí,
tímto clánkem bychom chteli informovat verejnost,
která nemá dostatecne jasno v tom, jak to s léky a
výškou doplatku za ne vlastne je.
Není se co divit laikovi, když se v této oblasti
casto težko orientují i sami lékari. Jak víte, nekteré
léky hradí pojištovny v plné výši, bývají to však vždy
jen jeden ci dva základní léky na tu ci onu chorobu.
O výšce úhrad na ostatní léky informuje všeobecná
zdravotní pojištovna lékárny každé tri mesíce a není
težké si domyslet, že zmeny prevážne znamenají
snížení úhrad pojištovny a zvýšení doplatku pacienta.
Málokdo z pacientu však ví, že výrobce je
schopen v krátkém case snížit výrobní cenu pro to,
aby jeho lék byl málo doplácen nebo nedoplácen
vubec a tedy casto predepisován. Léky s nižší cenou
se dostávají do obehu postupne. Je logické, že
lékárny s vetším obratem jsou pružnejší a navíc
v dusledku zvýhodnených množstevních odberu jsou
schopné lépe reagovat a snížit do jisté míry i
doplatek pacienta, anebo nechtít po pacientovi vubec
žádný. Toto malé a zacínající lékárny jednoznacne
poškozuje a znevýhodnuje. Po snížení ceny léku do
vlastní ztráty by nebyla malá lékárna schopna
zabezpecit v následnosti podmínky provozu, které
jsou stejne nárocné pro velké i malé lékárny.
O výšce doplatku jsme schopni pacienta predem
informovat a sám se muže rozhodnout, jestli si lék
vyzvedne práve u nás. Samozrejmostí je, že lékárna
na požádání predloží k nahlédnutí materiál

Dále budou vedeny dva páry nových spešných
vlaku do Opavy a Jeseníku pres Val. Mezirící, Frýdek

Místeka Ostravu- Svinov,odj. ze Vsetínav 5.30

hodin (Opava) a ve 14.32 (Jeseník), príj. na Vsetín v
10.29 (z Jeseníku) a v 18.28 (z Opavy). Nove také
bude vedena dvojice spešných vlaku z Hranic na
Morave pres Vsetín do Púchova (Hranice odj. v 10.14
hod., prípoj od Prahy, na Vsetíne v 10.56 - 10.59
hodin) a zpet (Vsetín 18.16 - 18.19, Hranice na M.
19.01 hod., s prímými vozy do Prerova).
U osobních vlaku na této trati dojde k menším ci
vetším casovým posuvum, též v souvislosti se
zmeneným vedením spešných vlaku a rychlíku:
Ve smeru na Horní Lidec:

JI:

Ve smeru do Hranic na Morave:
Nepojede R "Laborec" ve 2.51 (zrušen) a pojede
nový osobní vlak ze Vsetína v 9.49 hodin. Kolem 15.
hodiny dojde k nekolika casovým posuvum
v souvislosti s vedením nového spešného vlaku do
Jeseníku a se zrušením R "Fatra". Nový osobní vlak
bude odjíždet ze Vsetína v 17.53, v 18.19 nový
spešný vlak s prímými vozy do Prerova (místo Sp
"Portáš") a v 18.45 nový osobní vlak do Valašského
Mezirící. Nedelní spešný vlak do Olomouce

rychlík R 1522 Vsetín - Praha (v nedeli)
nepojede!

bude veden nový (resp. staronový) nedelní
spešný vlak Vsetín - Val. Mezirící - Bystrice p.
Host. - Brno s odjezdem ze Vsetína v 17.52 hod.
a s prípojem od V. Karlovic v 17.49 hodín. Tento
vlak nepojede o letních a vánocních prázdninách.
V pátek (mimo prázdniny) prijede na Vsetín
spešný vlak z Brna v 15.14 hodin

-

Pojede nový spoj v 10.59 (spešný vlak, do H.
Lidce nestaví), v 16.05 (nový osobní vlak, v poloze
stávajícího osobního vlaku v 16.45 pojede R
"Vsacan", odj. Vsetín v 16.49 hod., do H. Lidce
nestaví) a nový osobní vlak ze Vsetína, odj. ve 22.25
hodin (pokracování osobního vlaku z Hranic na
Morave). Nepojede R "Fatra", Vsetín odj. ve 12.59 a
R "Vsacan", Vsetín odj. v 19.19 hod Gede v jiné
poloze, viz výše).
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pojištovny o aktuálních úhradách. Vetšina lékárníku
už nekolik let usiluje o to, a mezi ne patrí i naše
lékárna, aby státní orgány zabezpecily jednotné ceny
léku ve všech lékárnách, protože je jasné, že léky
jednoznacne nejsou typickým obchodním artiklem.
Proto Vás chceme ubezpecit, že každému pacientovi
v lékárne Karolina chceme a rádi poskytneme co
nejlepší služby podle našich možností a odbornosti.
Prejeme si, abyste byli se službami ve Vaší lékárne
co nejvíce spokojeni. Dekujeme.
(Lékárna Karolina, Vsetínská 71, 756 05 Karolinka,
Tel. 0657/91496)
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Odborný zástupce: Mgr. Jirina Medvecká
Provozovatel: Miluše Blahová

M1lslivci 1l}2stavovali
Ten, kdo v sobotu II. brezna nebo v nedeli a
prípadne ješte v pondelí dopoledne prošel kulturním
sálem u Orságu a prohlédl si výstavu mysliveckých
trofejí našeho okresu, musel konstatovat, tak to už tu
v Karolince dlouho nebylo. A já jenom potvrzuji, že
tomu tak urcite bylo. Vždyt plný sál vkusne
vystavených malých, vetších a velkých ulovených
trofejí, to bylo opravdu neco pro oci diváku jak
z oboru myslivcu, tak i pro všechny ostatní
návštevníky a školní mládež. Velikost a krásu této
amatérsky nainstalované vkusné výstavy byl
provonený sál a prilehlé místnosti domácí zabíjackou,
mysliveckými specialitami a dobrým pivem. To vše
musel každý, kdo se zúcastnil náležite ocenit.
Výstavou prošlo podle poradatelu kolem dvou
tisíc návštevníku vcetne školní mládeže. Vystaveno
bylo 850 srncích a 82 jeleních trofejí. Z této výstavy
pak ty nejlepší (na výstave byly oznacené) postupují
na mezinárodní

výstavu

-

NATUR

-

VIVA

-

do

Lysé nad Labem ve dnech 25.5. - 4.6.2000.
Naši myslivci z Karolinky srdecne dekují všem
sponzorum, kterí tuto výstavu podporili. Bez této
pomoci by se výstava dala velmi težko usporádat.
Dále dekuji paní Marii Chovaneckové za pronajmutí
sálu a vstrícnou další pomoc. Myslivci taky dekují
všem, kterí se jakoukoliv cestou podíleli na
organizaci a usporádání této úspešné výstavy.
Já bych chtel za sebe a taky za ostatní podekovat
našim myslivcum za jejich práci, která jim byla
sverena. Nutno ríct, že ji zvládli na jednicku. Možná,
že by stálo za úvahu, obnovit tradice myslivcu z
minulosti, treba takový myslivecký ples. Prostredí
z minulosti (Delnický dum), dneska kulturní dum
Orságu, svým dobrým prostredím a k tomu dobrí
organizátori

-

myslivci

-

jsou

tady

a zacínají

bodovat.
Karel Malík
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V nedeli 12. brezna 2000 se v zasedací místnosti
MeÚ Karolinka konala výrocní clenská schuze místní
skupiny Ceského rybárského svazu Karolinka, která
patrí do místní organizace Ceského rybárského svazu
Vsetin. Schuze se zúcastnilo celkem 102 clenu
(Karolinka - 39, Velké Karlovice - 10, Nový
Hrozenkov - 15, Halenkov - 20, Huslenky - 11 a
Hovezí - 7). Místní organizace zastupovali: pánové
Konopka, Švec a Dlimler.
K 31. 12. 1999 má místní skupina celkem 264 cleny
(Karolinka 92, Velké Karlovice 32, Nový Hrozenkov
42, Halenkov 34, Huslenky 35, Hovezí 22, Zdechov 2
a Janová 5), detí 29 a mládeže 31. Cinnost rídí 7clenný výbor ve složení: Bohumír Fiala - predseda
( Karolinka), Miroslav Sklár - místopredseda
(Huslenky), Václav Skalka - hospodár (Karolinka) a
clenové výboru: František Šebela (Velké Karlovice),
Vilém Filák (Nový Hrozenkov), Josef Janota
(Halenkov) a Josef Dancák (Hovezí). Ve výboru jsou
zastoupeny všechny obce s vetším poctem clenu.
Schuzi rídil predseda Bohumír Fiala. Ve zpráve
byla podrobne zhodnocena cinnost výboru a vše, co
bylo
vykonáno
v pracovní
povinnosti
vodpracovaných 3990 hodinách clenu v minulém
roce a také návrh prací (4000 hodin) v tomto roce,
kdy by se po rybárských úkolech provedla oprava
rybárské líhne ve Velkých Karlovicích - Milonove,
která je pres 30 roku mimo provoz a nyní je potreba
k umelému chovu pstruhu
duhových a lipanu
podhorních. Práce výboru na zajištování úkolu místní
skupiny je dobrá, jak ve zvýšené práci clenu v oblasti
rybárské, tak také ekologické. Hlavním úkolem
místní skupiny je obsádka revíru v pusobnosti místní
skupiny Karolinka. Jsou to pstruhové revíry Becvy
vsetínské 3 a 4P, do kterých bylo vysazeno 170 tisíc
kusu pludka pstruha obecného, prelovy z chovných
potoku do toku Becvy pstruhu obecných dvou a trí
letých 12.765 kusu, pstruhu duhových jednoletých
2.516 kusu, lipanu podhorních jednoletých 2.334
kusu,
sivenu jednoletých 200 kusu. Do
mimopstruhového
revíru,
nádrži
v Novém
Hrozenkove bylo dáno 834 kapru obecných o celkové

:)

váze 1.070 kg, candátu obecných jednoletých 200
kusu, štik obecných jednoletých 250 kusu, amuru
bílých 50 kusu (30 kg), línu obecných 600 kusu,
úhorího monté 750 kusu a 4 kusy sumcu velkých.
Zarybnovací úkoly byly u všech revíru nejen splneny,
ale také prekroceny. V minulém roce byly úlovky na
povolenky vydané místní organizací Ceského
rybárského svazu Vsetín na našich pstruhových
revírech následující: 8.735 kusu pstruhu obecných
(1.883 kg), 374 kusy pstruhu duhových (85 kg), 155
kusu lipanu podhorních (41 kg), 22 kusy sivenu (6
kg), 15 ks línu obecných (3 kg), 719 kusu tlouštu
(223 kg), parem obecných 362 kusu (134 kg),
ostatních ryb 4 ks (1 kg), celkem 10.386 ks o váze
2.376 kg. Výsledek je dobrý, i když menší, než tomu
bylo v roce 1998. Na mimopstruhovém revíru na
nádrži v Novém Hrozenkove bylo uloveno: 560 ks
kapru obecných (944 kg), 2 ks línu (1 kg), 12 ks štik
obecných (28 kg), candátu obecných 1 ks (2 kg),
úhoru rícních 6 ks (4 kg), amuru bílých 78 ks (130
kg), ostatních ryb 20 ks (3 kg), celkem 679 kusu
(1.112 kg). Srovnatelný výsledek s úlovky
v minulých letechje dobrý.
V minulém roce se konaly na nádrži v Novém
Hrozenkove rybárské závody v lovu ryb udicí detí a
clenu. Tyto závody se uskutecní i v letošním roce.
Clenové byli seznámeni se zmenami v rybárských
rádech platných v tomto roce.
Na záver bylo prijato usnesení, návrh prací v roce
2000 a volba delegátu na konferenci místní
organizace. Uložilo výboru místní skupiny zajištení
navrhovaných úkolu v roce 2000 a úkolu
vyplývajících z diskuse. Clenum místní skupiny
zajistit navrhované práce v tomto roce.
Záverem predseda místní skupiny pan Bohumír
Fiala podekoval clenum za vykonanou práci
v minulém roce a poprál všem do tohoto roku dobré
úlovky, hodne další vykonané práce k prospechu
rybárství i ekologie a zároven podekoval za podporu
Mestskému úradu v Karolince.
Bohumír Fiala,
predseda místní skupiny
Ceského rybárského svazu, Karolinka
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V nedeli 5. brezna 2000 usporádala Základní
umelecká škola v Karolince koncert absolventu
kromerížské konzervatore. Predvedli nám skladby
Josefa Suka, Antonína Dvoráka, Bohuslava Martinu,
Viléma Petrželky, J. S. Bacha, J. Brahmse a Camille
Saint-Saens. V novém sále Základní školy
v Karolince vytvorili úcinkující milou atmosféru
s výbornou odezvou publika a celá akce vyústila ve
zdarilý koncert.

~

Mezi kromerížskou konzervatorí a Základní
umeleckou školou v Karolince se vytvorily
v poslední
dobe
velmi
prátelské
vztahy.
Kromerížanum se v Karolince moc líbí a podle jejich
ujištení se mužeme tešit na jejich další brzký koncert
u nás.
Dne 7. brezna 2000 byl usporádán v našem
kostele v Karolince duchovní koncert peveckého
sboru valašských ucitelek ze Vsetína. Predstavilo se
nám teleso rutinovaných a výborne sezpívaných žen,
které prednesly radu duchovních i svetských písní
našich i zahranicních autoru, z dob dávných až po
moderní dobu.
Bylo prímo rozkoší sledovat jejich vystoupení
plné zájmu o co nejlepší prednes, dokonalé podání a
upoutání všech návštevníku. Všichni prítomní
odmenovali mimorádný výkon souboru svým
potleskem. Podle príslibu paní dirigentky se mužeme
tešit, že po case soubor valašských ucitelek nás zase
prijede potešit svým novým repertoárem.
Pri této príležitosti bych se rád zmínil o
odpozorovaném postrehu pri vetšine kulturních akcí u
nás v Karolince. Všimneme si a porovnejme, jaká je
úcast karolinských obcanu z celkového poctu
úcastníku. Bohužel tvorí podstatnou menšinu
z návštevníku akcí v kulturním sále základní školy
nebo v divadelním sále, dríve kine, ale i na kulturních
akcích v kostele v Karolince.
Není to ponekud nevhodná vizitka nás karolincanu?
Zdenek Doležálek

Hodonín má notrénováno
Družstvo volejbalistu Telocvicné jednoty Sokol
Karolinka sehrálo v pátek 11. února v rámci zimní
prípravy prátelský zápas s družstvem Hodonína, které
si na zápas "odskocilo" z týdenního soustredení
v Novém Hrozenkove.
Predzápas obstaraly dorostenky Hodonína a ženy
Sokola Nový Hrozenkov, za které hrály také Marie
Malíková a Jana Ondrušová z Karolinky. Vyjádrením
znacné výškové prevahy hodonínských devcat byl
výsledek 3 : O po setech 25:10, 25:19 a 25:23, když
predevším v posledním setu byl k videní kvalitní
volejbal.
V 19 hodin nastoupili na palubovku telocvicny ZŠ
Karolinka muži Hodonín, který hraje krajský prebor
1. Trídy, byl doplnen nekolika mladými hráci.
Karolinka nastoupila v tomto složení: Adamec
Radek, Krupala Jan, Orság Pavel, Puškác František,
Puškác Martin a Vašek Zdenek.
V prvním sete držela Karolinka se souperem krok
až do stavu 20:22, poté však zaznamenali hráci
Karolinky tri zbytecné chyby a set skoncil tedy
výsledkem 25:22 pro Hodonín. V úvodu dalšího setu
se projevila nižší koncentrovanost po ztráte
predchozíhosetu a souper odskocil až na rozdíl 8
I(AROIINSKÝ ZPRAVODAJ
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bodu. Tento rozdíl si hodonínští udržovali až do
konce setu, ve kterém nakonec zvítezili 25:14.
Nejlepší výkon podali hráci Karolinky ve 3. setu,
když si až do stavu 20:20 udržovali 2 - 4 bodový
náskok. Záver však opet patril Hodonínu, který
zvítezil 25:23 a celkove tedy 3:0 na sety.
Na hrácích Karolinky se projevila predevším
nesehranost. V herních cinnostech zaostali hráci za
svými souperi predevším v príjmu podání.
Další proverka ceká družstvo Karolinky na
zacátku dubna, a to na tradicním turnaji "Pepa"
v Hodoníne.
Martin Puškác

Ochrana vodárenské
Karolinka

nádrže

místo, za cenu 200,- Kc/m2, v lokalite "Pod Becvou".
Pozemky jsou bezprostredne u místní komunikace a
je možné napojení na verejný vodovod a kanalizaci,
elektrické vedení, telefon a plynovod. Po dohode
s mestským úradem lze platbu rozložit na splátky
takto: 50% ceny pozemku v hotovosti a 50% pak
v pravidelných splátkách do 24 mesícu.
Bližší informace podá paní Vojkuvková, tel. 0657/91
421,91212.
Mestský úrad Karolinka dále nabízí k odkoupení
pozemky v prumyslové zóne o celkové výmere cca
16.000 m2 Oe 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. 0657/91
421,91212.
***

Povodí Moravy, a. s. Brno, Drevarská 11,601 75
Brno

Nabídlla proqájlllU qelllo"itostí
K povinnostem naší akciové spolecnosti patrí
zabezpecení ochrany jakosti vody vodárenské nádrže
Karolinka a zajištení plnení opatrení vyplývající naší
organizaci z platného vodohospodárského rozhodnutí
vydaného ve veci PHO vodárenské nádrže na
Stanovnici c. j. OVLHZ 2354/84/235/Hr.Ma z 31.
10. 1994.
Dle tohoto rozhodnutí je Povodí Moravy, a. s.,
povinno osadit na hranici PHO I stupne, z duvodu
zabránení vstupu a vjezdu do PHO 1, uzamykatelné
závory. Tyto práce budou provedeny, dle
dokumentace výše citovaného rozhodnutí v termínu
do konce kvetna 2000.
Vstup do PHO 1 bude povolován správou vodního
díla na hrázi nádrže a bude možný pouze s platným
povolením vstupu, jehož soucástí je i poucení o
podmínkách povoleného vstupu. V prípade nutnosti
bude umožneno otevrení závor pro prujezd PHO I
stupne. Tyto povolenky budou pro osoby, jejichž
vstup je do PHO I nutný, vydávány na hrázi vodního
díla. Ostatním osobám je v souladu platným
vodohospodárským rozhodnutím vstup do PHO 1
zakázán. Povolenky budou vydávány v pracovní dny
od 7 do 8 hodin, jiný cas bude možné dohodnout po
telefonické domluve s hrázným vodního díla tel. : 97
269.
Ing. Václav Košacký
technicko provozní reditel

Mestský úrad Karolinka nabízí k pronájmu nebytové
prostory v k. ú., a to:
- volné prostory v dome služeb v Karolince, c. p.
277/po fmne Tillia
a dále pozemky v k. Ú.Karolinka:
p. c. 231/2 za úcelem zrízení zahrádky

***
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Mestský úrad Karolinka nabízí obcanum k odkoupení
propagacní materiály mesta:
odznak se znakem mesta v cene 30,- Kc/kus
sadu 15 pohlednic obce v cene 15,- Kc(sada)
kniha o historii našeho mesta s názvem
"Karolinka - mesto v srdci Valašska" - cena
200,- Kc
videokazeta - Karolinka - cena 350,- Kc
Materiály jsou k prodeji na MeÚ Karolinka až do
vyprodání zásob.
***

GENERALI POJIŠTOVNA a.s.

*****

Prodeje pozemku
Mestský úrad Karolinka nabízí k prodeji 19
stavebních míst o výmere cca 1.000 m2 na stavební

KAROllNSKÝ
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Regionální zastoupení Velké Karlovice nabízí:
veškeré druhy osobního a majetkového pojištení
financní poradenství
penzijní pripojištení
stavební sporení
Informace na telefonu 0657/644105.

z

***
POLÁŠEK, s. r. o, VsetÍn
Domácnostem nabízíme:
Uhlí - hnedé, cerné
Koks, brikety, kaly, využijte sezonních slev uhlí
(duben - zárí)
Stavebníkum nabízíme:
Písek, šterk, poterák, kamenivo rozvoz vozy LIAZ
(5 - 12 m3), AVIA (2 m3)
Cement, vápno, omítkové smesi
Cihly (plné, duté), stropnice HURDIS, tepelné
izolace
Cihlové systémy POROTHERM,
CITHERM,
YTONG
Cementotrískové desky CETRIS
(pri vetším odberu možnost složení vysokozdvižným
vozíkem na míste, množstevní slevy, fakturace pro
stavební sporení)
Prodejní sklad: HOVEZÍ - tel.: 0657/64 50 44

.
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***

POZVÁNKA
***

Divadlo Karolinka
uvádí
v nedeli 9. dubna 2000 v 16.00 hod. pohádku
"BlRLIBÁNCINY PRÍHODY"
"VERNÍ ABONENTI"
komedie - v hlavní roli V. Vydra, J. Boušková, K.
Hrachovcová a dalšÍ.
Nedele 16. dubna 2000 ve 14.00 a 17.00 hod
Tel. 0657/651 323

.

TRIANGL 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.

Prodám Š 125 výr. 12/1989, stav dobrý, cena
30.000,- informace na tel.c. 0604 827 156 - P
Vojkuvková.

Štefánikova 167, 760 30 Zlín

***

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

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

volejte

.
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FINANCNÍ PORADENSTVÍ. Nevíte, kde
nejlépe a nejbezpecneji umístit úspory? Poradím.
Penzijní fondy, splátkový prodej apod. Libor
Krenek - Karo1inka. Tel. 0657/91532, mobil
0604/561664 nebo 0604/296335 - kdykoliv.
Prijedu i domu.
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.

0800

bezplatne

140

novým zákazníkum

poskytujeme

160
pujcky 3 000 -10 000 Kc

Príjem inzerátu - Mestská knihovna - paní Daniela
Bártková, pondelí, streda: 13-17 hod, pátek: 9-12,1317 hod- Tel. 0657/91878.
K-mail: knihovna.karolinka@vs.inext.cz
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