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Švec Antonín
9.7.1920
Orság Josef
24.7.1930
Vachalová Anna
26.7.1930
Tomšu Anna
26.7.1915

Karolinka
Vsetínská 87
Karolinka
Vsetínská 600
Karolinka 70 let
Na Humenci 677
Karolinka 85 let
Pod Obecnicu 308

80 let

70 let

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

N.fIROZENÍ

Rožnovják Lukáš
28.5.2000
Palasová Anna
29.5.2000
Zajícková Zuzana
14.6.2000

Karolinka
Vsetínská 143
Karolinka
Nábrežní 519
Karolinka
Na Obore 575

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

lásky.

ÚMRTí

7.6.2000
Blaha Josef
7.6.2000
Seigová Viktorie
16.6.2000

Na Ingstavu 652
Karolinka 85 let
Pod Paluchem 555
Karolinka 87 let
U Školy 548

Všem príbuzným vyslovujeme uprímnou soustrast
nad úmrtím jejich blízkých

Prihlášeni:
Odhlášeni:
Prehlášeni:

3
5
1

Pocet obyvatel k 21. 6. 2000 - 2.927.

c51nformace~ mestske6oúrabu

Pred nekolika dny zacal MeÚ rozesílat platební
výmery na úhradu za svoz domovního odpadu
podle nové obecne závazné vyhlášky.

Jedná se v letošním roce pouze o ty obcany,
kterí se doposud do svozu nezapojili, tj. nemeli
zakoupenou známku na týdenní nebo ctrnáctidenní
cyklus.

Jejich reakce byla okamžitá a mnohdy znacne
emotivní. Vetšina z nich se cítí dotcená, co si to
úrad dovolil, když oni žádný odpad nemají, chovají
se ekologicky atd.

Myslíme si však, že by se spíše meli ozývat ti,
kterí doposud rádne platili a vlastne tak i dopláceli
na ostatní, kterí takzvane šetrili nekolik let.

Urcite ani tento systém není ideální a
spravedlivý pro všechny, ale takový snad ani nelze
vymyslet. Musíme se proto ptát, kdo asi delá tzv.
cerné skládky? Jiste ne ten, kdo platí za svoz
nekolik let a taky by treba nemusel. Když se tak ale
budeme chovat všichni a budeme tvrdit, že odpad
neprodukujeme, kde to vše skoncÍ... Jsou naštestí i
takoví, kterí si vše nechají vysvetlit a uznají, že
nový systém je spravedlivejší. Jako u každé nové
veci tak i zde bude trvat, než si na ni zvykneme a
prípadne vychytáme nekteré nedostatky. Na tomto
zákonem stanoveném systému platby za osobu
nechce MeÚ získat za každou cenu více penez.

Kubica Ludvík Karolinka 61 let
18.5.2000 Vsetínská 163
Štuler Zdenek Karolinka 47 let
25.5.2000 Slepá 34
Polášková Anna Karolinka 85 let
27.5.2000 Vsetínská 59
Morávek Jirí Karolinka 52 let
31. 5. 2000 Rybízovna 661
Jarošová Anna Karolinka 92 let
1. 6. 2000 Pod Obecnicu 308
Vítková Marie Karolinka 73 let
6.6.2000 Na Sklepoch 631
Hanicáková Ludmila Karolinka 74 let



Chce docílit toho, aby neplatil pouze nekdo a
nemusel doplácet na ty, co "šetrí" a odpady pálí,
vozí k Becve, do lesa a jinam.

Prestože zákon umožnuje i sankce za neplacení,
nechceme, pokud to pujde, k tomu prozatím
pristupovat a veríme, že se budou všichni chovat
opravdu ekologicky, za což jim predem dekujeme. .

Cena nového sberného vozu není, jak si nekterí
myslí, zapoctena do ceny svozu. Peníze získalo
mesto za prodej plynárenských a energetických
akcií.

Krome jiných akcí probíhají v soucasné dobe
opravy místních komunikací po plynofikaci. Je
proto nutné být opatrnejší i ze strany chodcu, než se
podarí dokoncit živicnou úpravu.

Jelikož se blíží doba dovolených a školních
prázdnin, prejeme všem pekné pocasí, dobrou
náladu a hodne nových zážitku.

Ing. Ludek Klíma, starosta mesta

Oznámení

MeÚ Karolinka hledá zájemce o práci mestského
kronikáreješte v letošním roce.

Karolinka a Internet II

Podstatných zmen doznaly internetové stránky
našeho mesta koncem kvetna. Prezentace mesta se
prestehovala na adresu www.karolinka.cz a její
místo na puvodní adrese www.mukarolinka.cz
zaujaly nové stránky mestského úradu, orientované
spíše na poskytování informací o aktuálním dení
v Karolince a o cinnosti MeÚ Karolinka.
Predpokládá se jejich castejší aktualizace a
doplnování.

První verzi vytvoril behem své 14-denní praxe na
MeÚ Karolinka student obchodní akademie Dan
Španhel z Nového Hrozenkova. Stránky vynikají
prívetivým designem, originálním rozmístením
ovládacích prvku a jejich vzhled je umocnen
zejména na úvodní stránce využitím kvalitních
profesionálních fotografií od našeho rodáka Zdenka
Hartingera.

Oddíl "O mestu" poskytuje prvotní strucnou
informaci o umístení, historii i soucasnosti
Karolinky. V cásti "Mestské orgány" je možno se
seznámit s volenými predstaviteli mesta, složením
jednotlivých komisí a jednotlivými zamestnanci
úradu. "Agendy MÚ" približují pracovní nápln a
kompetence odboru Mestského úradu Karolinka.
Cást "Vyhlášky" obsahuje obecne závazné
vyhlášky, schválené zastupitelstvem na základe
zákona o obcích. "Kontakt" shrnuje možné formy
spojení na mestský úrad, podrízené organizace,

1

služby a úrady sídlící ve spolecné administrativní
budove.

Menu ve spodní cásti stránek obsahuje následující
4 položky:
"Zpravodaj" - internetová verze Karolinského
zpravodaje. Zprístupnena budou císla od 6/00. Pri
jeho publikování na Internetu bude dávána prednost
aktuálnímu poskytnutí informace pred formou.
Také z duvodu rychlejšího nacítání bude jeho
podoba v budoucnosti spíše textová.
"Úrední deska" - bude informovat o aktuálních
verejných záležitostech, s nimiž jsou obcané
seznamování formou vyvešení na úrední tabuli.
V soucasné dobe je zde spíše dlouhodobá nabídka
stavebních míst pro bytovou i prumyslovou
výstavbu. Z aktuálních záležitostí je odsud
prístupná samostatná stránka s usneseními
zastupitelstva a rady od pocátku roku 2000.
"Mapa mesta" - je povedeným grafickým dílem
Ing. Pavla Murone, který vykonává v soucasné
dobe pri mestském úrade náhradní civilní službu.
Poskytuje hlavne prehled umístení jednotlivých
pomerne nedávno schválených ulic, na než si teprve
zvykáme.
"Dopravní spojení" - obsahuje zatím výber
(autobusových a vlakových spoju projíždejících
Karolinkou) z komplexního prehledu vydaného
letos poprvé sdružením Hornovsacká dráha. Tato
cást bude zrejme brzy prepracována.

Vedení mestského úradu má zájem podporit
propagacní ci publikacní cinnost jednotlivých
podnikatelu a spolku ve meste. Pokud napríklad
uznáte za prospešné prezentovat svoje služby,
výrobky, sportovní ci kulturní cinnost
prostrednictvím vlastních internetových stránek,
umístíme v odpovídající cásti na adrese
www.karolinka.cz k temto stránkám odkaz.

Ing. Martin Klíma, clen rady MeÚ
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Míra nezamestnanosti v subregionu Karolinka
v r. 2000(v %)

1)uhll.,ákrása skla ., nll.,ém

Zacátkem cervna otevrela sklárna Crystalex
svoji novou moderní prodejnu skla. K této milé
slavnosti se sjelo mnoho hostí, jak pracovníku a. s.
Crystalex, tak i zástupcu okolních obcí a zástupcu
našeho mesta. Požádal jsem proto o nekolik slov

k této události ekonomického námestka sklárny ing.
Zimmermanna. Podle jeho slov se podarilo
uskutecnit a postavit novou prodejnu skla, která
byla práním mnoha minulých predstavitelu sklárny.
To se podarilo až soucasnému vedení. Doslova
nevzhledný, dosti rozsáhlý a na dobrém míste
stojící objekt, pred nekolika lety ješte objekt staré
vrátnice, se stal minulostí. Rekonstrukcí v hodnote
3,5 mil. Kc byla renovována a zmodernizována na
budovu moderní a sloužící k prodeji krehké krásy
výrobku zdejší sklárny. Svým vzhledem, polohou a
celkovým vybavením urcite uspokojí každého
zákazníka a priláká spoustu nových. Prodejna bude
velmi operativne zásobena výrobky z hlavního
skladu závodu a bude zde k dostání veškerý
sortiment za výhodné ceny. Tím se stane duležitým
ekonomickým prínosem pro závod. Dále ing.
Zimmermann dodává, že v soucasné dobe se závod
ajeho vedení zameruje na další budoucnost sklárny
, na další rozširování výroby a dále bude
pokracovat v širokém inovacním programu nových
výrobku, zvyšovat ekonomicnost celkové výroby a
cílene zajištovat prodej výrobku.
Na záver bych chtel dodat - až pujdete okolo nové
prodejny skla, zajdete se podívat, urcite budete mile
prekvapeni.

Karel Malík
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Turistický kroužek

Je to už celý školní rok, co pracujeme pri škole
na lehce turistickém kroužku pro mladší deti. Jak
dalece se naplnily predstavy školy, detí, ale i mé?
Myslím si, že deti odvedly kus práce. V zime jsme
chodili do krmelce a samozrejme sánkovat,
zazpívali jsme staríckum v místním domove
duchodcu vánocní koledy. Porádali jsme turnaj
v pexesu, skládání puzzle, Carusošou. Meli jsme
vánocní besídku, ale hlavne víme, co je KPZ
(krabicka poslední záchrany) a Morseova abeceda.
Práve morseovkou se bavíme už celé jaro.
Pripravily jsme detem brannou hru podle fáborku a
vzkazu v morseovce (venovaly jsme tomu s paní
Gáškovou celé pondelní odpoledne a druhý den
prišlo pouze 7 detí). Byli jsme opékat špekácky a
casto hrajeme hru zvanou "kufr". Podle televizního
poradu si deti skvele rozširují slovní zásobu.

Za odmenu za snažení ve školním roce vyrážíme
na výlet do ZOO Lešná, uvaríme si veceri na ohni,
prespíme ve spacácích a druhý den pujdeme na túru
na zríceninu hradu Lukov. Tak nám držte palce, at
nám vyjde pocasí!

Nemyslete si, že šlo všechno tak lehce, jak to
ted na papíre vypadá. Zacátky nejsou nikdy snadné.
Na jedné strane prvotní nadšení detí (a možná i
rodicu), na strane druhé nespolehlivost a
lhostejnost, ke které vedou deti (nebojme se to ríct)
rodice. Jak deti potrestat za špatnou známku,
neporádek atd? Zakážu mu jít do kroužku! Je to
prece pohodlnejší než zákaz televize, videa,
pocítacových her ... Znám to z vlastních
zkušeností, jaké je to vydržet a nepovolit sledovat
televizi pri špatném pocasí.

Další vec je díteti vysvetlit, že i když je venku
pekne a muže si hrát pred domem (nebo naopak

,3

Místo leden únor brezen duben kveten
Karolinka 10,35 9,59 9,17 8,86 8,58
Halenkov 13,87 14,38 14,80 14,08 12,40
N.Hroz. 10,49 9,89 10,34 10,60 9,85
V.Karlov. 11,75 10,64 11,16 10,53 9,71
Celkem 11,53 11,00 11,23 10,89 10,04



prší), musí jít do kroužku, protože se tam již jednou
prihlásil a stává se mu tak povinným. Tím také
vedeme deti k zodpovednosti. Myslím si, že 8-10-
letým detem jsme schopni vysvetlit, že rodice také
nechodí do práce jen když se jim chce nebo když
mají výplatu. Já musím detem pripravovat program
za každého pocasí a verte, že to není nic
jednoduchého, když nám jich prijde jednou 15 a
príšte 6.

Ted nás cekají prázdniny a potom vzhuru do
práce. Deti jsou skvelé a já verím, že príští školní
rok bude i rodicum méne lhostejné, co práve delají
jejich deti.

Helena Langrová

Ješte jednou turistický
kroužek

Od zárí minulého roku pracuje na naší škole
turistický kroužek pod vedením paní Heleny
Langrové a paní Martiny Gáškové. Do kroužku
chodí žáci 2. - 4. tríd a svoji cinnost zamerují, jak
z názvu kroužku vyplývá, na turistické a tábornické
dovednosti. Vedoucí kroužku se na každou schuzku
velmi peclive pripravují a nabízí detem opravdu
zajímavé náplne jednotlivých setkání. Proto me
zaráží prístup nekterých žáku, že dochází do
kroužku, jak se jim práve chce, a proto pro velmi
malý pocet musely být i nekteré schuzky zrušeny.
Bohužel, mnohdy tento neodpovedný prístup
tolerují i samotní rodice žáku. I pres tyto problémy
obe maminky ve své práci pokracují a doufám, že i
v príštím školním roce se budou našim žákum opet
venovat.

Jelikož s takovouto nabídkou spolupráce rodicu
v oblasti mimoškolní cinnosti se nesetkávám príliš
casto, chtel bych obema maminkám za jejich práci
s detmi naší školy i touto cestou velmi podekovat.
Zároven bych si i prál, aby jejich práci s detmi
následovali další.

Mgr. Zdenek Kovarík, reditel ZŠ Karolinka

Mladý silák zeStanovnice

Stanovnice patrila v minulosti k nejhezcím
údolím Horního Vsacka. Bylo to údolí zemedelcu a
taky slavných rodu Pavelku, Zbranku, Konaríku,
Orságu a dalších, bylo to i centrum kultury a
folkloru. Když padlo rozhodnutí ve Stanovnici
postavit prehradu na pitnou vodu, tím bylo navždy
utopeno toto krásné údolí. Presto nekolik rodin
starousedlíku, kterí zde zustali, se snaží žít
normálním životem. Ovšem nemají to vubec lehké
ani snadné, ale podle mne se nedají a jdou s dobou,
jak se dá. Rodina Josefa Orsága ze Stanovnice zde

j:

žije a hospodarí na majetku svých rodicu. Jejich syn
Jirí, který chodí do základní školy v našem meste,
se dal v letošním roce na cestu sportovce, siláka -
vzperace. Já ješte dodávám, že silných chlapu
bývalo v minulosti ve Stanovnici dost. Mladý Jirí
Orság zacal letos v breznu docházet do vzperacské
líhne mladých do Nového Hrozenkova. Že se trefil
a udelal dobre, posudte sami zjeho zatím
dosažených výsledku. A na zacátecníka toho není
opravdu málo. Závodil na mistrovství strední a jižní
Moravy, kde ve své kategorii do 62 kg skoncil na 2.
míste - výsledek trh 30 kg, nadhoz 42,5 kg,
dvojboj celkem 72,5 kg.

Na souteži v Príbore (26. brezna 2000) za úcasti
devíti družstev skoncili borci z Nového Hrozenkova
na 6. míste. V jednotlivcích Jirí Orság skoncil na 2.
Míste s výsledkem - trh 35 kg, nadhoz 45 kg,
dvojboj celkem 80 kg.

Na další souteži II. ligy v Ostrave (29. dubna
2000) se již zminovaní mladí vzperaci znovu
umístili na 6. míste a mladý talent Jirí Orság si
znovu v krátké dobe na cinku nejaké to kilo pridal-
trh 37 kg, nadhoz 55,5 kg, celkový výsledek
dvojboje 97,5 kg celkem.

Za nejvetší úspech, behem svého krátkého pusobení
v tomto siláckém sportu, považuje mladý
stanovnický silák své 2. místo a stríbrnou medaili
z Mistrovství Ceské Republiky, které se konalo 20.
kvetna v Príbore. Gratuluji!!!

V soucasné dobe se mladý sportovec Jirka Orság
pripravuje na soutež v kombinaci (muži, dorost,
žák) do Bohumína, která se uskutecní 17. cervna
2000 (byl vybránz kategoriežákujako nejlepšído
družstva Nového Hrozenkova).
Preji hodne úspechu a dobré umístení nejen Tobe,
ale celému družstvu. Tobe pak ješte pekné
vysvedcení a radostné prožití rychle se blížících
prázdnin.

Karel Malík
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*** d P o zo q NiN í***
Splatnostíod 29. kvetna2000bylzaveden

nový ranní nedelní vlakový spoj
Vsetín - Velké Karlovice - Vsetín

císlo vlaku stanice císlo vlaku
odjezd odjezd
23231 23202
4,45 Vsetin 6,25 '

I Ústí u Vs. 6,21
I Janová 6,18

4,57 Hovezí 6,13
I Huslenky 6,06
I Huslenky zast. 6,02
I (Halenkov zast.) 6,00

5,08 Halenkov 5,58
I N. Hrozenkov zast. 5,53

5,14 N. Hrozenkov 5,49
I Karolinka zast. 5,45

5,20 Karolinka 5,43
, I VelkéKarlovicezast. 5,34
5,26 Velké Karlovice 5,31
Vlak 23231 jezdí jen v nedeli, mimo 25.XII. a LI.
Vlak 23202 jezdí v pracovní dny, v sobotu i nedeli,
nejede 25. XII. A LI.

S
20,00
20,01
20,02
20,04
20,07
20,09
20,10
20,15
20,19
20,22
20,24
20,25
20,26
20,28
20,32
20,35
20,36
20,38
20,40
20,43
20,45
20,48
20,51
20,56
20,58
21,03
21,05

I(AROIINSKÝ

***

S platností od 3. cervna 2000 byl zaveden
nový vecerní sobotní autobusový spoj

Velké Karlovice - Vsetin - Velké Karlovice

V.K., Podtaté, Svetlá
V.K., Podtaté, u Polanských
V.K., Podtaté, pila
V.K., Podtaté, rozc.Tisnavy
V.K., rozc. Podtaté
V.K., hotel Kratochvíl
V.K., škola
V.K., žel. St.
V.K., rozc. Solán
Karolinka, Bzové, rozc.
Karolinka, Horebecví
Karolinka, požární dum

.Karolinka, rozc. Kobylská
Nový Hroz., rozc.
Nový Hroz., obecní úrad
Nový Hroz., Cubov
Nový Hroz., BrežitálI, rozc.
Halenkov, UP závody
Halenkov, Dum služeb
Huslenky, Pod Cerným
Huslenky, Bariny, škola
Huslenky, žel. st.
Hovezí, obec
Janová, rozc.
Ústí, rozc.
Vsetín, Ohrada
Vsetín, aut. nádr.

7PRAVODAJ1/1000

S

22,25
22,23
22,20
22,19
22,15
22,13
22,12
22,10
22,08
22,05
22,03
22,01
21,59
21,57
21,54
21,52
21,49
21,46
21,41
21,40
21,36
21,35

I- spoj zastávku projíždí, S - jede v sobotu

MeÚ Karolinka spolecne s Farním
Úradem Nový Hrozenkov zve všechny

obcany na

JfJ. poutV Kanolince
konanou u príležitosti svátku Panny

Marie Karmelské, která je patronkou
zdejšího kostela.

Pout se koná v nedeli dne 16. cervence 2000 a mše
svaté budou slouženy v 7.30 a v 10 hodin. Ve 14.30
se pak koná svátostné požehnání. Hlavním
celebrantem bude otec Adam RUCKI - spirituál
arcibiskupského semináre v Olomouci.
Doprovodné akce:

. poutové atrakce

. stánkový prodej

. návšteva galerie a ateliéru ak. Malíre Jiljí
Hartingera. výstava ak. malíre Miloše Šimurdy ve
velké zasedací místnosti MeÚ Karolinka

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

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

. Pronajmu garsonku v rodinném domku.
Informace na tel. 0657/450753

. FINANCNÍ PORADENSTVí. Nevíte, kde
nejlépe a nejbezpecneji umístit úspory?
Poradím. Penzijní fondy, splátkový prodej
apod. Libor Krenek - Karolinka. Tel.
0657/450532, mobil 0604/56'1664 nebo
0604/296335 - kdykoliv. Prijedu i domu.

. 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.

. LESNÍ ZNALECKÁ KANCELÁR - Ing.
Radek Zádrapa, nabízí ocenování lesu a
polností pro úrední i soukromé úcely.
V Karolince: Barinská 43, tel. 0657/450486,
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, Semetin 1494, Vsetin. Tel.
0657/619193 nebo kontakt zprostredkuje p.
Vojkuvková Jaroslava, Karolinka 255 - tel.
0604/827156.

Príjem inzerátu - Mestská knihovna - paní Daniela
Bártková - pondelí, streda: 13-17 hod, pátek: 9-12,
13-17 hod. Tel. 0657/450878.
E-mail: knihovna.karolinka@vs.inext.cz
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Ceská sporitelna, 80S.je pripravena svojí nabídkou hypotecních a doplnkových
úveru financovat Vaše investicní zámery do bydlení.

~ rychlost vyrízení hypotecního úveru - úvery do jednoho miliónu Kc vyrídíme (po
obdržení kompletních podkladu) do 10 pracovních dnu

- ~ ~ =~~. - ~ " '~~~~ -~ -~" "- ==~"'" .'" =~ ~ - --

~ zajištení úveru - sporitelna akceptuje zajištení úveru nove budovanou príp.
rekonstruovanou nemovitostí tzn. že pri stanovení výše úveru vychází z budoucí
hodnoty nemovitosti; k dozajištení úveru je možno využít velmi výhodného flexibilního
životního pojištení u CS-Živnostenské pojištovny

~ tržní ocenení nemovitostí - pracovníci hypoték zajistí kontakt a prednostní
zpracování znaleckého posudku k nemovitosti príslušným znalcem

~ úroky pro odecet dane z príjmu - zaplacené úroky z hypotecního úveru lze
odecíst z danového základu pro výpocet dane z príjmu na základe potvrzení
vystaveného Ceskou sporitelnou, 80S.

~ státní financní podpora - na základe uzavrené "Smlouvy o zprostredkování státní
financní podpory" sporitelna zprostredkuje státní financní podporu k HYPO úveru na
výstavbu nemovitosti a rekonstrukci (se vznikem nové bytové jednotky) - 4 %

~ nízká úroková sazba
- -~- -

To vše tvorí z Ceské sporitelny nejlepšího partnera v oblasti investic do bydlení.
Veríme, že nabídka Ceské sporitelny, a.s. Vám bude vyhovovat nejen svým rozsahem, ale
predevším kvalitou a rychlostí poskytovaných služeb.

Naši odborníci na pobockách Ceské sporitelny
v Novém Jicíne, Koprivnici, Valašském Mezirící,
Vsetíne, Prerove a Hranicích Vám rádi podají
veškeré informace o možnostech financování Vašeho
bydlení. CESKÁ SPORITELNA, a. s.
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