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Slovostarosty
Vážení spoluobcané, ve stredu 15. listopadu
probehlo jedenácté zasedání mestského zastupitelstva,
které uzavíralo polovinu volebního období. Úcast
obcanu byla tentokrát podstatne vetší než na minulých
jednáních a diskutovalo se znovu hlavne o otázkách
likvidace komunálního odpadu a ceny za svoz. Pres
pokracující výhrady se zdá, že se postupne darí
vysvetlovat duvody tohoto rešení a brzy se do tohoto
systému zapojí všichni. Je vždy lepší slyšet argumenty
všech stran a ujasnit si tak názor a pak rozhodnout o
rešení, které vyhovuje vetšine a ne jen nekomu.
Podobne se vyvíjí i pohledy na prodej a ceny bytu,
opravy bytového fondu prípadne jiné požadavky.
Listopad byl i mesícem voleb do senátu a krajských
zastupitelstev. Úcast volicu byla v Karolince
srovnatelná s celostátním prumerem - to je malá a
výsledky posoudí jiste každý sám.
Snahou vedení mesta je, aby se dosavadní
dosažitelnost úradu a služeb pro obcany díky reforme
verejné správy nezhoršila. Odmítli jsme napríklad
nesmyslný návrh ministerských úredníku zaradit
Karolinku spolu s Novým Hrozenkovem a Velkými
Karlovicemi spádove pod ROŽllOV
pod Radhoštem.
V záveru roku pokracují s prispením pocasí práce
na dokoncování a opravách chodníku, verejného
osvetlení a na obnove a nové výsadbe zelene za
poškozenou nebo suchou. Odstranen musel být také
letitý topol u pily p. Orsága na základe posudku
ochráncu prírody a s ohledem na ohrožení provozu na
hlavní silnici. Mesto se na kácení podílelo spolu
s žadatelem a vlastníkem pozemku panem Františkem
Orságem pomocí plošiny a pracovníku Bytového
podniku Karolinka. Postupne bude v letošním roce i
dalších letech
pokracovat výsadba nové zelene ve vetším rozsahu
tak, aby se množství a kvalita zlepšovaly.
Veríme, že se podarí dokoncit všechny plánované
úkoly letošního roku, pripravit se na záver roku vcetne
zajištení techniky na zimní údržbu a vše probehne
v klidu a vánocní pohode.
Ing. Ludek Klíma, starosta

Volby2000 v Karolince
Vážení obcané, prinášíme Vám prehled výsledku voleb
obcanu Karolinky do Krajských zastupitelstev a do
Senátu, které se konaly dne 12.11.2000.
Název strany
okrsek
C.3 ODS

cj.

c.II

celkem

41
33
74
C.7 Koalice neparlamentních stran
8
3
5
C.9 Zlínské hnutí nezávislých
54
31
23
C.12 Ctyrkoalice
68
59
127
C.19 Humanistická aliance
1
C.24 Republikáni Miroslava Sládka
43
25
18
C.29 Moravská koalice
2
3
C.33 KSCM
54
54
108
C.34 Koalice CSNS a pot Hnutí NEZÁVISLÍ
4
6
10
C.39 CSSD
29
36
65

Volební úcast pri I. kole voleb
269
257
Pocet volicu
pri I. kole voleb
1155 1133

526
2288

Volbydo senátu
I.kolo
c.I.
45
54
71
63
18

Jméno kandidáta
I.Hruška Jirí
2.Vlastislav Antolák
3.Jaroslav Kubín
4.Vladimír Oplt
6.Svatoslav Tyralík

c. II.
37
55
66
39
24

celkem
82
109
137
102
42

68
29

150
57

2.kolo
3.Jaroslav Kubín
4.Vladimír Oplt

82
28

Volební úcast pri 2.kole
Pocet volicu pri 2.kole

109
1.156

101 210
1.131 2.287

smrku do Prahy. Sešlo se
mnoho zájemcu o tuto
senzaci. Mimo firmu, která
tento strom zajištovala,
drevorubcu a firmy na
prepravu s doprovodem se
dostavilo i mnoho dalších
zájemcu z rad médií a
televize Ostrava. A zde se
musím
pozastavit,
že
mnozí tito pracovníci asi
vubec neví, kde mesto
Karolinka leží. Taky me
není docela jasné, zda
tento smrk byl vubec
majetkem Státních lesu Velké Karlovice a kam až
hranice lesu sahají, když smrk vyrostl dva metry nad
potokem Ratkov a zda oni vubec nepomohli k tem
zmatkum urcení, odkud vlastne smrk byl. I když to
není nijak nutné, snad se to jednou dozvíme a taky se
dozvíme, že jsme obcané z Karolinky a ne od Velkých
Karlovic, nebo od Ústí u Vsetína.

Zpusobplatebza svozdomovního
odpadu
V príštím roce dojde kjiž oznamované zmene
zpusobu zpoplatnení za svoz a likvidaci domovního
odpadu. Obcané bydlící v rodinných domcích a
majitelé chat (rekreacních objektu) obdrží v nejbližší
dobe složenku mestského úradu. Poplatek lze zaplatit
bud' složenkou, nebo hotove na BP Karolinka u paní
Paškové, kde obdržíte i registracní známku k oznacení
Vámi udaných popelnic. Obcané bydlící v bytových
domech budou mít poplatek zahrnut v platbách za
služby, která bude placena inkasem. Splatnost poplatku
je do 15.1.2001.

-

A názory nekterých našich obcanu - ruzné!?
Hlavne takové, když za vším dneska stojí ekologie. To
mne zarazilo, když deset let zpátky šlo všechno a
všude.

Príspevky
Vánocnístrompro Prahuje z Rat«ova
Ani jsme se nenadáli a vánoce jsou za dvermi. Jako
by ten poslední rok 2000 ubehl mnohem rychleji, než
ty pred ním. Ale je to tak a svátky vánocní se nám už
hlásí. Zacalo to u nás v Karolince opravdu mimorádne
brzy a s velkou raritou. V Praze bude stát na
Staromestském námestí tricetimetrový statný smrk,
samorost z Hluboké cesty z Ratkova. Byl vybrán z 27
smrku z celého okolí. Stárí tohoto velikána a krasavce
je 82 let. Šedesát šest let jsem chodil kolem a nikdy
mne nenapadlo, že tento smrk svoji životní cestu
ukoncí práve na vánoce a v Praze. Jsem tomu rád, ale
nevím, co se s tímto smrkem stane, až vánocní radostná
doba skoncí. 11. listopadu došlo ke kácení a prevezení
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Až bude vánocní strom ozdobený a v celé své kráse
stát na Staromestském námestí a budou jeho krásu
obdivovat jak malí, tak velcí, tam teprve vynikne
kouzlo krásy naší valašské prírody. Presto že pražský
centralismus nemám rád, preji tem obycejným
Pražanum a detem k vánocní u stromu od nás
z Karolinky - štastné a veselé vánoce.
Karel Malík

Z cinnosti
Základníumelecké
školy
Karolinka
Základní umelecká škola Karolinka letos vstoupila
do devátého roku své existence. Pocet žáku stále
vzrustá, v soucasné dobe máme 356 žáku a v naší škole
vyucuje 19 pedagogu.
Od lonského školního roku je naše škola
ctyroborová, což znamená, že deti mohou navštevovat
jak hudební obory, tak obor tanecní, výtvarný a
literárne dramatický. O studium je velký zájem, také
díky nízkému mesícnímu školnému.
V letošním školním roce byl otevren nový studijní

hudební obor - varhany a zacíná se rodit žákovská
cimbálové muzika.
A co se podarilo behem trí mesícu tohoto školního
roku?
Žáci výtvarného oboru usporádali dve velmi zdarilé
výstavy, a to ve Velkých Kar1ovicích a v Novém
Hrozenl<ove. Keramický betlém, který žáci tohoto
oboru vyrobili, je v soucasné dobe zapujcen na
mezinárodní výstave betlému v Hodoníne.
V listopadu probehl pekný koncert absolventu
kromerížské konzervatore. Profesori i žáci této školy
k nám velmi rádi prijíždejí a spolupráce mezi našimi
školami se i do budoucna jeví velmi perspektivne.
Talentovaný houslista Jan Macecek ze trídy p.uc.
Miku1cové dojíždí na pravidelné odborné konzultace
do Brna na JAMu.
Na záver roku jsme pro naše nejmenší pripravili
loutkovou pohádku "Jak princ zaklel slunce" , když po
skoncení pohádky nás navštívil MIKULÁŠ s nadílkou.
Celý program se líbil i presto, že úcast malých diváku
byla menší než v minulých letech.
Martina Havlová, reditelka ZUŠ

Hornovsacká dráha
informuje
Jak si vedounovéspoje
Od pocátku cervna se objevily v jízdních rádech
dva nové spoje, jež byly zavedeny na žádost sdružení
obcí a mest Hornovsacká dráha. Dnes, po jejich
pulrocním provozování, mužeme konstatovat, že
kalkulace o potrebnosti obou spoju byly správné.
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Sobotní vecerní autobusový spoj c. 59 linky 940001
(Vsetín - V. Kar1ovice, hotel Kratochvíl) odjíždí ze
Vsetína ve 21.35 hod, Jedná se nejen o poslední spoj
do oblasti Horního Vsacka, ale i o prípoj
k frekventovanému a oblíbenému rychlíku "Becva",
spojujícímu západní Cechy a Prahu s Valašskem.
Obsazení tohoto spoje pri mých nekolika náhodných
cestách kolísalo mezi 20 a 32 cestujícími.
Druhé ranní nedelní spojení Karolinky se Vsetínem
(prvním je autobusový spoj c. 4 linky 940023
s odjezdem ve 4.40 hodin) - vlak c. 23202 (odj. 5.43
hod), který je veden samotným motorovým vozem, je
velmi frekventované. Motorový vuz prijíždí na Vsetín
zpravidla plne obsazen, tzn. Že z nej vystupuje 50 - 60
cestujících. Spoj je výhodným prípojem m. j. také na
rychlík "Vsacan", spojující Valašsko s Prahou,
severními a západními Cechami.

Jízdyparníchvlakupo Hornovsacké
drázevroce2001
Také v príštím roce zaduní na kolejích "naší
štreky" kola parní lokomotivy. A stejne jako v roce
letošním i v prvním roce nového století (a tisíciletí) se
zde parní vlak objeví hned trikrát:
První jízda se uskutecní v nedeli dne 15. 7. pri
príležitosti pouti v Karolince, Pravidelné vlaky c.
13261 (Vsetín odj. 9.20, V. Kar1ovice príj. 10.19) ac.
13262 (V. Kar1ovice odj. 12.12, Vsetín príj. 13.12)
budou vedeny parní lokomotivou 423.041 a dnes již
historickými osobními vlaky.
Podruhé bude vypraven parní vlak v sobotu 4. 8. na
rezbárské slavnosti ve Velkých Kar1ovicích. Nejprve
budou v parní trakci vedeny vlaky 13261 a 13262 (viz
výše), pak ješte vlaky 13267 (Vsetín odj. 13.33, V.
Kar1ovice príj. 14.37) a 13266 (V. Kar1ovice odj.
14.53, Vsetín príj. 15.54).
Do tretice se parní vlak u nás objeví dne 9. zárí pri
príležitosti "vsetínského zárení". Tentokrát vlak vyjede
již z Valašského Mezirící v 8.30 a ze Vsetína bude
pokracovat v 9.20 jako pravidelný vlak C. 13261 do V.
Kar1ovic (príj. 10.19). Zpet z Velkých Kar1ovic pak
v 11.01 jako vlak 13260 na Vsetín (príj. ve 12.01) a
hned dále do Valašského Mezirící (príj. 12.35). Po
doplnení vody pojede ješte ve 13.30 zpet na Vsetín,
kam dorazí ve 13.55 hod.
Nejzajímavejší bude na tomto vlaku jiste jeho
sestava: "Velká lokomotiva 475.1142, zvaná
"šlechticna", potáhne krome služebního vozu ješte 8
osobních vozu. V tomto složení vlak pojede ovšem jen
na trati z Val. Mezirící na Vsetín. Zde bude nekolik
vozu odpojeno, nebot tak dlouhý vlak by se do
zastávek na naší trati proste nevešel.
A pokud nekterého vnímavého ctenáre zarazila zde
uvedená ponekud "nezvyklá" císla vlaku, pak je nutno
ješte dodat, že od nového grafikonu verejné dopravy,
cili od cervna roku 2001 budou vlaky na naší trati
císlovány od C. 13250 (dosud od 23200).
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A úplne na záver. Nový grafikon nebude platit
jeden rok, tak jak jsme byli dosud zvyklí, nýbrž celých
18 mesícu, cili do konce r. 2002.
S. Herynk

Rybárské školení novýchclenumládeže
V tomto roce byla místní skupina Karolinka
Ceského rybárského svazu, místní organizace Vsetín,
poverena porádáním školení mládeže
do 15 let
sídlících v 8 obcích Horního Vsacka od Velkých
Karlovic až po Janovou. Prihlásilo se jich 21 a
ukoncilo 19. Velmi nám vyšel vstríc reditel ZŠ
v Karolince Mgr. Zdenek Kovarík zapujcením
vybavení místnosti na školení, které se konalo každou
sobotu od 9 do 11 hodin v mesících zárí a ríjnu. Bylo
vedeno panem Bohumírem Fialou, který také prednášel
rybárskou teorii spolu s Vojtechem Václavíkem
mladším, rybárskou praxi pan Ladislav Kolár a
ekologii a životní prostredí pan Václav Skalka. Školení
bylo ukonceno záverecnou zkouškou rybárského
minima mládeže, kterou provedli za Ceský rybárský
svaz, místní organizaci Vsetín, místopredseda ing.
Milan Šiška a mezinárodní rybárská rozhodcí p. Jirina
Šišková. Zkušební testy mely 26 otázek, na splnení
zkoušky bylo nutné správne odpovedet nejméne 20
otázek. Výsledek zkoušek byl následovný: 10
zkoušených odpovedelo správne všech 26 otázek, 5
odpovedelo 25 otázek, 2 odpovedeli 24 otázky, 1
odpovedel 23 a 1 odpovedel 22 otázek - tím všichni
zkoušku složili. Velmi dobre si vedla mládež
z Karolinky. Všechny otázky správne odpovedeli Josef
Matyšcák, David Mazác, Šimon Válek, Tomáš Vrážel
a Ondra Šulák.
Za docílené výsledky ve zkoušce dostal každý
vysvedcení s uvedením poctu správných odpovedí a
s potvrzením o splnení technického minima rybárské
mládeže, a tím prijetí za clena mládeže Ceského
rybárského svazu od roku 2001, kdy bude oprávnen
chytat
ryby
na
revírech
pstruhových
a
mimopstruhových podle rybárského rádu pro mládež
do 15 let.
Vítáme nové cleny rybárské mládeže a prejeme jim
mnoho pekných zážitku vprírode a pri lovu ryb.
S rybárským pozdravem "Petruv zdar!"
Bohumír Fiala,
vedoucí kurzu mládeže Karolinka

Fotbal
Do podzimní cásti soutežního rocníku 2000/2001
župní souteže vstoupilo družstvo starších a mladších
žáku pod novým názvem FC V.Karlovice +Karolinka
pod vedením trenéru Králíka, Hegera a Vrážela.
Družstvo starších žáku má v tomto rocníku obtížný
úkol - udržení stávající souteže pro príští rocník.
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V mužstvu totiž došlo ke znacné hrácské obmene, když
prišlo 14 nových hrácu, z toho 12 z Velkých Karlovic,
kterí hráli nižší soutež. Príslibem je však perfektní
tréninková morálka naprosté vetšiny hrácu a tak vyšší
než 1O.prícka, kterou dosáhlo družstvo na podzim
nemusí být nedostižná.
Družstvo mladších žáku je naopak již tretí sezónu
témer ve stejném složení. Letos z Velkých Karlovic
prišel T. Svoboda, který se hned stal podzimním
nejlepším strelcem s 15-ti brankami. Za ním následující
M.Manák a T.Vrážel s 8-mi úspešnými zásahy. Ml.žáci
jsou po podzimní cásti na 4.míste se 6-ti bodovou
ztrátou na první místo.
V soucasné dobe již probíhá príprava na jarní cást
souteží. Ta je tradicne zpestrena halovými turnaji.
Mladší se 3.12.2000 zúcastnili silne obsazeného turnaje
ve Zlíne, kde obsadili 3.místo pri ctyrech úcastnících.
Z výsledku: V.Karlovice+Karolinka - Luhacovice 2:0,
FC Synot 1:5, Zlín 1:3.
Záverem by chtelo vedení FC podekovat v první
rade MÚ Karolinka a Sklárne Crystalex Karolinka a
dále drobným sponzorum, bez jejichž podpory by
nebylo možno v soucasné cinnosti pokracovat.
Josef Vrážel

Divadlo v Karolince
MarieChovanecková,
75604 NovýHrozenkov465

lD
Programnaprosinec2000
10. 12.2000v 15.00 hod pohádka pro rodice
s detmi
Snehurkoo sedmtrpaslíku
Hraje OSHvozdná.Vstupné 40,- Kc.

Programnaleden2001
20. 1.2001 v sobotu v 18,00 hod
Krehkárovnováho
Divadlona Vinohradech.
Je to hra o tom, jak lidé existují ve své spolecnosti a jak
sami sebe klamou. E. Albee vytvoril brilantní hru o
stinech strachu, které pronásledují nás všechny.
V hlavní roli - Jana Hlavácová, Petr Kostka, Hana
Maciuchová, Zlata Adamovská, Gabriela Vránová,
Jaroslav Satoranský.
Predprodej

již od 21. 11. 2000

vstupné200,-

Kc
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27. 1.2000
Mysliveckýples
(porádáMysliveckésdruženíKarolinka)

Chtela bych Vám touto cestou poprát príjemné
prožití svátku vánocních, pohodu a klid a do nového
roku hlavne zdraví, lásku, osobní spokojenost a
rodinnou pohodu. Teším se na další shledání s Vámi.
Marie Chovanecková

v

Program ZUS
Karo/inka
15.12. v 17,00 hodin: ve spolupráci se Základní školou
probehne slavnostní vystoupení žáku ke 20.výrocí
otevrení zdejší školy.
17.12.od 16,00 hodin: vánocní koncert v kostele
P.Marie Karmelské
22.12. v 16,15 hodin: pred budovou Mestského úradu
Karolinka se uskutecní tradicní ŽIVÝ BETLÉM.

.
.

.

43, tel. 0657/450486, 0603/865379, ve Vsetíne: U
Skláren 781, tel. 0657/612349.
Prodám

kocárky

-

hluboký

dvojkombinace

bílozelený, golfové hole
cervené a
trojkombinaci.Nutnovidet.Tel. 0605/902776
Koupím poštovní známky - jednotlive i celou
sbírku. Ing. Jirí Brož, Svazarmovská 1692, ROŽllOV
pod Radhoštem. Tel. 0602/764 752
Prodám zachovalou sedací soupravu vínove
cervené barvy. Cena dohodou. Tel. 0657/450 878

I-t.:eietf'e,
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Ceská sporitelna prichází za svými klienty s novou
službou, která umožnuje nákup bez potrebné hotovosti
prímo u obchodníku. Je tu Sporoservis. A Vy, jako
klient Ceské sporitelny, si mužete kdykoli sjednat úver
pri nákupu v obchode.
Výhody Sporoservisu:

Na všechny uvedené akce Vás jménem ucitelu ZDŠ
srdecne zvu a verím, že napomohou vytvorit tu
neopakovatelnou a krásnou atmosféru blížících se
vánocních svátku.
Martina Havlová

Inzerce
lm
.

.
.
.

Veškeré druhy osobního a majetkového
pojištení, financní poradenství, stavební sporení,
penzijní pripojištení ve spolupráci s Vámi navrhne
a realizuje: S. Herynk, Generali Pojištovna, a. s.,
Na Kopecku 937, 756 06 Velké Karlovice. Tel.
0657/644105 nebo 0605/759.
Ocenování nemovitostí pro danové a bankovní
úcely a pro dedické rízení. Ing. Miroslav Polách,
Vsetín - Semetín 1494, tel. 0657/619193. Kontakt:
paní Jaroslava Vojkuvková, Karolinka 255. Tel.
0604/827 156.
FINANCNÍ PORADENSTVí.
Nevíte, kde
nejlépe a nejbezpecneji umístit úspory? Poradím.
Penzijní fondy, splátkový prodej apod. Libor
Krenek - Karolinka. Mobil - 0604/561664 nebo
0604/296335 - kdykoliv. Prijedu i domu.

.

.
..

zboží, které si vyberete, se stává v okamžiku
provedení transakce Vaším majetkem
dobu a výši splátek si navrhujete sami nebo
Vám je navržena pro Vás nejvýhodnejší
varianta
zboží si okamžite odnášíte s sebou
nepotrebujete žádného rucitele, stací Vám jen
obcanský prukaz

.

Vaše žádost

o úver je vyrízena

behem

15

minut.
Jako klient Ceské sporitelny mužete využít tohoto
zpusobu nákupu ve vybraných obchodech, oznacených
logem CS SPOROSERVIS.

.
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SPOROSERVIS
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Prodej knihy

KaroUnka - mesto v srdci
Valašska
o historii našeho mesta.
Cena 200 Kc.
K dostání na MeÚ Karolinka.
Ideální vánocní dárek!

LESNÍ ZNALECKÁ KANCELÁR - Ing. Radek
Zádrapa, nabízí ocenování lesu a polností pro
úrední i soukromé úcely. V Karolince: Barinská
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Mestský úrad Karolinka a redakcní rada
Karolinského zpravodaje Vámprejí
príjemné prožití vánocních svátku a
štastný nový rok 2001.
KAROLlNSKÝZPRAVODAJ. Vydává Mestský úrad Karolinka a Mestská rada Karolinka . reg. znacka VS0221993 . povoleno Okresním úradem Vsetín, referát kultury, dne 18. 8. 1993 vychází nepravidelne. rídí
redakcní rada. písemné príspevky zasílejte na Mestský úrad Karolinka (do kanceláre tajemníka)

.
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