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Informace
z mestského úradu

lm
Slovostarosty
Vážení spoluobcané, z rozhodnutí rady MeÚ bude
nadále vycházet zpravodaj každé dva mesíce s tím, že
v prípade potreby budou vydávána mimorádná císla.
Duvodem je casová a financní nárocnost, aktuálnost
a rozsah príspevku. ..
S ohledem na zákon o ochrane osobních údaju
nebude možné zverejnovat jako doposud údaje o
obcanech bez jejich výslovného souhlasu. Napríklad u
jubilantu údaje o bydlišti, príp. údaje o snatcích,
narození ajiné.
V nejbližších dnech Vám budou doruceny volební
lístky pro krajské a senátní volby probíhající v nedeli
12. listopadu 2000. Volit se bude ve dvou volebních
okrscích v budove mest. úradu od 8,00 do 22,00 hodin.
Soucasneprobehne ve stredu 15. II. 2000 další
zasedání mestského zastupitelstva. Každý z obcanu zde
má možnost uplatnit své názory k vyhlášce o odpadech,
cenám bytu a jiným diskutovaným problémum.
Težko se diskutuje, až když je neco schválené a
melo by to platit.
Samozrejme, že jakákoliv vyhláška nemuže všem
vyhovovat a není spravedlivá pro všechny. Prozatím se
systém založený na dobrovolnosti neosvedcil a
dopláceli by na nej víc a víc ti, kterí si známku na
popelnici koupili.
K rešení byly tri možnosti:
I. Zdražit dosavadní poplatek pri soucasném poctu
prihlášených popelnic a zvyšujících se nákladech
2. Zapojit do systému všechny obcany bez výjimek,
vcetne chataru, rekreantu...
3. Populisticky cenu nezvyšovat a doplácet na likvidaci
z mestského rozpoctu a potom nemít napr. na opravy
komunikací, budov, bytu, verejné osvetlení, zelen a
jiné. Místo toho muset likvidovat cerné skládky po
tech, kterí tzv. ušetrili na popelnici.
V minulých dnech probehl již tradicní sber
železného šrotu a velkoobjemového odpadu. Tato akce
je také financne nárocná a využívají ji bezplatne
všichni, tzn. i ten, kdo popelnici neplatí nekolik let.
Dekujeme proto všem, kterí se chovají skutecne
ekologicky a pomohli v prubehu roku k cistote

listopad 2000
napríklad i tím, že pochopili smysl nové vyhlášky a
uhradili poplatek za letošní rok.
V oblasti výstavby bylo dokonceno zastrešení domu
c. 652 na Ingstavu. Pokracuje stavba 16 bytových
jednotek s pecovatelskou službou na Zš vcetne dvou
nájemních malometrážních bytu s dokoncením
stanoveným na 15.12.2000.
Po kratší prestávce byl obnoven provoz lékárny a
pripravuje se ve spolupráci s VZP rešení lékarských
služeb ve zdravotním stredisku.
Pokracovat budou rovnež práce na oprave
chodníku, verejného osvetlení a rozšírení verejné
zelene v centru.
Ing. Ludek Klíma, starosta

Informace
z matriky
Vážení obcané, již od prvního
vydání
"Karolinského zpravodaje" jsme zvyklí vídávat na
tomto míste informace z matriky, kde byly uvedeny
údaje o jubilantech, narozených obcánCÍch a
zemrelých spoluobcanech. Vzhledem k tomu, že
parlament prijal zákon c. 10112000 Sb. o ochrane
osobních údaju, nemužeme tyto informace dále
zverejnovat.
S úcinností od 1. 7. 2000 vyrizuje v souladu se
zákonem c. 328/1999 o obcanských prukazech (dále
jen OP), žádosti o vyrízení OP a predkládáme zásady
pro jeho vyrízení.
K vyrízení OP predloží obcan doklady podle
duvodu vydání:
1. skoncení platnosti - dosavadní OP, I roto

2. zmena trvalého pobytu - dosavadní OP, I roto,
potvrzení o zmene trvalého pobytu
3. snatek - dosavadní OP, roto, oddací list

4. zmenapodoby- dosavadníOP, 1 roto
5. zmena jiných než základních údaju - dosavadní OP,
1 roto, príslušný doklad (diplom, rodný list dítete
apod.)
Správní poplatky dle zák. c. 368/92 Sb., o správních
poplatcích (pol. c. 15, písmob) a c) sazebníku):
. 100,- Kc se vybírá za vydání OP náhradou za
platný, a to na žádost obcana v jeho zájmu
. 25,- Kc se vybírá za zmenu nebo doplnení
jiných než základních údaju v OP (deti, titul)
Pokud obcan žádá o toto doplnení pri výmene OP
z duvodu skoncení jeho platnosti - správní poplatek se
nevybírá.
15-ti letí pri žádosti o první OP dále predloží
k osvedcení státního obcanství platný pas nebo

osvedcení o státním obcanství, které vydává OkÚ
Vsetín, referát vnitrních vecí.
Zákonný zástupce k vyrízení osvedcení predloží
rodný list dítete, rodný list rodicu nebo jejich oddací
list (nesmí být výpis z oddací matriky). Za vydání
osvedcení se vybírá poplatek 100,- Kc.
Pri každé zmene údaje v OP bude vydán nový
prukaz. Zmenu nelze provádet ani v OP typu "knížka".
Žádost muže predložit za obcana jím poverený
zástupce, nemusí mít písemné poverení, vydaný OP si
však musí žadatel vyzvednout osobne.
Zároven dochází v souladu se zákonem c.3291l999
o cestovních dokladech k prevodu agendy na obce
s úcinností od l. 7. 2000, a to na úseku vyrízení
cestovního dokladu.
Žadatel vyplní žádost, ke které doloží tyto doklady:
I foto, obcanský prukaz, údaje uvedené v žádosti musí
obcan prokázat doklady pro jejich zjištení (napr.
rodným listem, rozhodnutím o rozvodu s doložkou o
právní moci apod.).
Žádost o vyrízení OP nebo pasu muže obcan podat i
mimo místo trvalého pobytu u okresního úradu nebo u
obecního úradu povereného vedením matrik.
Vyzvednout si ho však musí již v míste trvalého
bydlište.

Precetli isme za vás
Em
Vážení obcané, otázka likvidace odpadu se
v poslední dobe stává tématem v nejedné rodine a že
tento problém netíží jen naše mesto, dokazují i clánky
v denním tisku. Jeden z nich otiskujeme v plném
znení.

Mestavytáhladobojeza porádek
Za odvoz odpadu hudouplatit všichni

Mesta na Kromerížsku s povdekem uvítala nový
zákon o odpadech. Ten jim totiž mimo jiné umožní
skoncovat s praktikami mnoha lidí, kterí zneužívají
stávajícího systému a za odvoz odpadu neplatí.
Vyhlášku, která stanovuje poplatky za odvoz
odpadu podle poctu clenu domácnosti, schválili už
radní v Kromeríži, podobný krok chystají také radní
Holešova, Bystrice pod Hostýnem i Hulína.
Podle zástupkyne holešovského starosty Jarmily
Pokorné zákon pomuže odstranit zneužívání. "Mnoho
lidí napríklad tvrdilo, že si odpad sami spalují. I kdyby
to byla pravda, jiste to není ten nejvhodnejší zpusob.
Krome toho všude vznikaly cerné skládky,"
upozornila místostarostka. Další výhodou nového
zákona podle ní je, že umožnuje sankce a úcinné
vymáhání dlužných cástek.
Témer stejne argumentuje i kromerížský starosta
Petr Sedlácek. "Mnoho lidí si neprihlašovalo
popelnice. Tvrdili, že je nepotrebují, a obcas se
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vykázali potvrzením, že odevzdali do sberu pár kilo
papíru", konstatoval starosta.
Nový zákon výslovne uvádí, že každý clovek je
puvodcem odpadu a je povinen platit jeho likvidaci. To
umožnuje stanovit poplatek "na hlavu", cehož chce
využít jak Kromeríž, tak i Holešov. Obe mesta však
chystají i slevy. V Kromeríži pocítají s úlevami pro deti
a duchodce. Také v Holešove budou lidé nad
sedmdesát let veku platit méne a možná budou i další
úlevy. "Úleva bude možná napríklad v prípade
vojenské služby. Prípady budeme posuzovat
individuálne," uvedla místostarostka Pokorná.
Obe mesta chtejí, aby zastupitelstva schválila
vyhlášku co nejdrív, aby mohla platit od I. ledna
príštího roku. Prosadit ji však zrejme nebude snadné,
protože náklady domácností se zvýší. "Ocekávám, že
zastupitelé budou mít radu pripomínek," pripouští
zástupkyne kromerížského starosty Jitka Dvoráková.
Presto chtejí príkladu Kromeríže a Holešova
následovat i jiná mesta okresu. "Už jsme tuto možnost
konzultovali s odborem životního prostredí i s firmou,
která se o odvoz odpadu stará. Vyhlášku se chystáme
vypracovat také", uvedl starosta Bystrice pod
Hostýnem Zdenek Pánek.
Stejne chtejí postupovat i v Hulíne. "Chystáme se
k tomuto kroku také. Budeme kontaktovat mesta, která
již takzvané kapitacní placení zavedla. Lidé skutecne
velmi casto soucasného systému zneužívají a zbavují se
odpadu, jak se dá," konstatoval místostarosta Hulína
Bronislav Fuksa.
Za likvidaci odpadu budou domácnosti asi brzy
platit víc. To jiste není nic príjemného, je však treba
nahlas ríci, že postup radních je naprosto v porádku.
Stávající systém byl zneužíván.
V Kromeríži stacilo, aby si domácnost nahlásila
odvoz popelnice jednou za dva týdny. Popelnice však
byla plná každý týden, jeden odvoz byl tedy "zdarma".
A to byl ten lepší prípad. Mnoho lidí si popelnice
neprihlašovalo vubec a smáli se, jak na mesto vyzráli.
Podnikatelé se pod rouškou tmy kradli ke kontejnerum,
pristaveným pro rozmerný odpad z domácností a
zbavovali se odpadu ze svých živností. Jiní na dvorcích
pokoutne pálili stohy krabic a obalu ze svých obchodu.
Nebo proste odpad naložili do auta a vysypali nekde za
mestem.
Takže jestliže nové vyhlášky temto praktikám
zamezí, musíme radním zatleskat.
MF Dnes 26.9.2000

Plastyvetšíbombounež Temelín
Aktivisté Hnutí Duha a další by místo tech dobre
placených bláznivin, sirén a prevleku kvuli Temelínu a
MMF meli svoji energii a peníze venovat tisíckrát
vetšímu nebezpecí v zemi, než je Temelín, kterému se
takrka nikdo nevenuje. Jde o málo známé nebezpecí,
které se skrývá v plastových lahvích. Lidé tyto lahve
casto pálí v kotlích nebo na ohništích, a tím se uvolnuje
nejsilnejší jed na zemi - dioxin! Tohoto jedu u nás
máme kvuli nevedomosti lidí a sobeckému prístupu
výrobcu nejvetší koncentraci na svete. Usazuje se v tele
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a myslím, že je to daleko vetší drímající bomba než
Temelín.
MF Dnes - názory ctenáru
K tomuto tématu snad jen malou pripomínku. Již
nekolikrát jsme psali o pálení ruzných škodlivých
materiálu (plasty patrí mezi ne) na otevreném ohni
nebo v kotli. S blížící se zimou se situace ješte více
vyhrocuje a zejména v podvecerních hodinách se
venku stává nedýchatelno. Znovu touto formou
vyzýváme všechny obcany, aby pálili jen nezávadný
materiál.
Tomáš Jochec, tajemník

Príspevky
Ii
Vandalovéopetrádili
Mestský orientacní systém byl opet tercem vandalu,
kdy jim v noci z 18. na 19. zárí vadily smerníky na
zdravotní stredisko a mestský úrad. Mesto musí díky
temto "obcanum" vynakládat cím dál vetší cástky na
opravy svého majetku v dobe, kdy je financních
prostredku méne a méne. Záleží proto na každém z nás,
zda v budoucnu budeme investovat do potrebných vecí,
které zlepší život v Karolince nebo budeme opravovat
rozbité a pocmárané zastávky, opravovat pokrivené a
urvané dopravní znacení, nakupovat a opravovat
znicené lávky, zasklívat rozbité sklenené výplne
nástenek (o oknech ani nemluve), vymenovat smerníky
mestského informacního systému, doplnovat a
opravovat ponicené a rozkradené odpadkové koše,
likvidovat cerné skládky a mohl bych ješte pokracovat
ve výctu zbytecných nákladu, které ukrajují peníze nás
všech a je treba ríct, že i za našeho tichého souhlasu,
protože není možné, aby nikdo nic nevidel a nikdo nic
neslyšel.
Tomáš Jochec, tajemník

Koupánív potocích
Léto je pryc, ale nekteré dusledky z cinností
obcanu, kterí si léto chteli zpríjemnit koupáním v rece,
ci potoku a vybudovali si za tímto úcelem umelé
drevené hráze, zustávají. Chteli bychom upozornit na
to, že tato cinnost je zakázána a vážne ohrožuje
zbudované vodohospodárské stavby. Jedná se zejména
o nove zregulovaný potok Kobylská, kde bylo
proinvestováno nekolik miliónu korun. Správce toku
upozornuje zejména na to, že v prípade vetší vody by
mohlo dojít ke stržení vybudovaných operných zdí a
splávku a následnému ohrožení majetku obcanu. Navíc
se taková osoba vystavuje postihu správního orgánu,
kterým je v tomto prípade OkÚ Vsetín, jenž muže
v prestupkovému rízení udelit pokutu až do výše
5.000,- Kc. Je tedy v zájmu obcanu, jejichž nemovitosti
se nacházejí na brezích toku, aby upozornili všechny
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ty, kterí stavejí podobné hráze, na nevhodnost jejich
cinnosti. Muže se príšte. stát, že správce toku již
nenajde dostatek prostredku na tak komplexní opravu a
pri každém zvýšení hladiny nás bude mrazit v zádech.
Tomáš Jochec, tajemník

Párouna sklárský
jarmarkv Karolince
Sdružení Hornovsacká dráha dne 19. srpna 2000 u
príležitosti sklárského jarmarku v Karolince pripravilo
jízdy parního vlaku na trati Vsetín - Velké Karlovice.
Co však predcházelo temto akcím, jaké prípravy? Tedy
neco ze zákulisí jednání a príprav.
Je nutno již rok dopredu znát zámery a rozhodnout,
zda chceme usporádat

podobné

akce

-

jízdy parních

vlaku a mít dostatek financních zdroju, abychom
požádali Ceské dráhy OPR Ostrava o poskytnutí jejich
služeb a zarazení do kalendáre nostalgických jízd
parních vlaku, nebot podobných akcí v celé Ceské
republice behem roku je mnoho. Vedou se mnohá
jednání, vybírají termíny, zpracovávají jízdní rády,
obehy souprav vozu a hlavne možnosti parních
lokomotiv, kterých je na Morave pet.
V prubehu dalších mesícu se pripravují jednotlivé
jízdy již s presne urceným termínem a vlastní
propagacní prací - zajištení personálu, plakátu,
vyrozumení
úcastných
železnicních
stanic,
lokomotivních dep, trasování soupravy atd. To vše
vrcholí uzavrením a podepsáním smlouvy. Zde je na
míste podekovat všem, kterí se podílejí na jednotlivých
akcích - zástupcum Ceských drah OPR Ostrava,
personálu historických vozidel, vedení stanice Vsetín,
pracovníkum na trati Vsetín - Velké Karlovice a
clenum našeho sdružení Hornovsacká dráha a
sponzorským firmám. Bez vzájemného pochopení,
nadšení a zájmu o železnici by se jen velmi steží
podarila byt jedna jediná akce.
Jak k nám prijela souprava tažená parní kráskou
rady 423.041?
Již v pátek 18. srpna prijela do stanice Vsetín ve
vecerních hodinách z Ostravy, personál si odpocal do
ranních hodin v ubytovacích prostorách stanice a brzy
ráno bylo nutno doplnit vodu do parního kotle, dobrat
cerné uhlí, provést nezbytné prohlídky lokomotivy a
vozu, prípadné promazání a pripravit vcas vlak pro
nástup prvních zájemcu o jízdu smerem Velké
Karlovice. Byli vítáni hezkými
písnemi country
skupiny Gympleri ze Vsetina, kterí doprovázeli
cestující po celou jízdu vlaku a rozdávali dobrou
náladu všem.
Nemilou skutecností se stalo cekání na zpoždený
prípoj vlaku od Valašského Mezirící (20 minut),
kterým prijelo mnoho dalších zájemcu, cestujících.
A tak konecne parní vlak za krásného slunecného
dne opustil železnicní stanici Vsetin a vydal se za
supení a sykotu páry i zvuku píštaly Horním Vsackem
po naší trati. Potešující byl znacný zájem obyvatel na
všech zastávkách, fotografu, filmaru videa, až brzy šest
vozu bylo preplneno.
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Nejvíce
cestujících
samozrejme
vystoupilo
v Karolince, ale mnoho pokracovalo v jízde až do
Velkých Karlovic, kde dojel znacne opožden.
Následnou jízdou doprovázel parní vlak ješte další

-

hasicí ochranný vlak (motorová

lokomotiva

a dva

vozy s cisternami i odborným doprovodem) pro prípad
vznícení v okolí trate, nebot suchá tráva takové
nebezpecí mohla zpusobit.
Zpet do Karolinky se vydal parní vlácek po
nezbytných obratových úkonech, kde bylo nutno
s težkým srdcem rozhodnout, že nebude uskutecnena
jedna jízda podle pripraveného jízdního rádu z duvodu
následného zpoždení pravidelných vlaku (30 až 40
minut). Naši omluvu i vysvetlení zájemci prijali a jsme
jim za to vdecni. Zhlédli doplnování vody do parního
kotle z auta hasicu našeho mesta a meli možnost si
prohlédnout celou strojovnu parní lokomotivy za
odborného výkladu obsluhujícího personálu.
Další komplikaci zpusobil výpadek elektrického
proudu, konkrétne v osobní pokladne nádražních
prostor v Karolince, kde nebylo možno použít
elektronického prístroje výdeje jízdenek. Paní pokladní
musela každou jízdenku rucne vystavit, což vyžadovalo
znacné vypetí pri velkém poctu cestujících, kterí chteli
využít služeb Ceských drah.
Atraktivní jízda pokracovala z Karolinky do
Velkých Karlovic a po zavešení motorového vlaku do
zadní cásti vlaku odjíždela celá souprava na Vsetín
s mnoha návštevníky jannarku a ve veceních hodinách
zpet do Ostravy.
Kus historie nás nostalgicky navštívil i opustil a
zustaly jen nostalgické vzpomínky, ale krásné
pripomnení šikovnosti rukou našich dedu a otcu, kterí
dokázali vytvorit a vyrobit stroje, které slouží i dnes a
pripomínají nám, jak rychle vpred jde technický vývoj i
pokrok. Není historie krásná?
A jak dopadla doprovodná akce pro malé i velké?
Díky velkému pochopení hasicu mesta Karolinky, kterí
nám pujcili svoji místnost v Dome hasicu, se podarilo
pripravit výstavu modelu modeláru ze Vsetína. Výstava
ukázala

jejich

šikovnost

a um

-

stavba

letadel,

vrtulníku, závodních automobilu, bojové techniky a
lodí. Rozzárené oci detí i dospelých svedcily o zájmu a
bylo videt, že se modely všem líbily.
A když pan Kubík dálkove vysílacem ovládal
servomechanismy krídel a kridélek jedné z velkých
maket letadla, všechny zaujala názorná pilotáž na
"suchu". Celkem výstavu spatrilo pres 350
návštevníku.
Již nyní jsme se domluvili, že usporádáme príští rok
na jezere v Novém Hrozenkove predvádecí odpoledne
modelu letadel, lodí a bojové techniky, snad se více
povede.
Dekujeme všem, kterí projevili zájem o všechny
atrakce i tem, kterí vše pripravili a usporádali. Tešíme
se príšte.
Za Sdružení Hornovsacká dráha
Petr Hána
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Pátecnírychlík-. Praho- Valašské
Mezirící
Pocínaje dnem 24. Ix. 2000 pojede vždy v nedeli
(krome 24., 31. XII., 15. IV.) a ve dnech 26. XII., 1. I.
a 16. IV. rychlík císlo 1506 Valašské Mezirící - Praha
Smíchov takto:
Valašské Mezirící
odj.18.12
18.34 - 18.36
Hranice na Morave
19.06 - 19.20
Prerov
19.36-19.39
Olomouc hl. n.
20.09 - 20.11
Zábreh na Morave
Ceská Trebová
20.43 - 20.47
20.56 - 20.57
Ústí nad Orlicí
Chocen
21.10 - 21.11
21.34 - 21.38
Pardubice
Kolín
22.04- 22.07
Praha Líben
22.41- 22.42
22.52 - 22.57
Praha hl. n.
Praha Smíchov
príj. 23.04
V rychlíku je razen místenkový vuz 1. A 2. trídy (m. v.
cís. 17).
Prípoj od Vsetína je spešným vlakem císlo 1646
(Vsetín odj.17.52 hod).
Prípoj od H. Lidce je osobním vlakem císlo 3284 (H.
Lidec odj. 17.22 hod, ve Vsetíne prestup na Sp 1646).
Prípoj od Rožnova p. R. je os. vlakem císlo 13220
(Rožnov p. R. odj. 17.37 hod).
Prípoj od Frýdku-Místku je spešným vlakem císlo
1620.
Prípoj od Bystrice pod Hostýnem je osobním vlakem
císlo 3915.
Pocínaje dnem 29. IX. 2000 pojede vždy v pátek na
rychlíku císlo 1503 posledních pet vozu (vozy císlo 13
až 17) v trati Praha hl. n. - Valašské Mezirící takto:
Praha hl. n.
odj.13.39
Kolín
14.22 - 14.24
Pardubice
14.49 -14.52
Ceská Trebová
15.32 - 15.34
Zábreh na Morave
16.09 - 16.11
Olomouc hl. n.
16.39 - 16.43
Hranice na Morave
17.25 - 17.43
Valašské Mezirící
príj. 18.05
Prípoje ve Valašském Mezirící:
Spešný vlak do Vsetína (Val. Mezirící odj. 18.10,
Vsetín príj. 18.28 hod, ve Vsetíne prípoj osobními
vlaky smer H. Lidec a V. Karlovice)
Osobní vlak do Kojetína (Val. Mezirící odj. 18.17
hod)
Spešný vlak do Ostravy (Val. Mezirící odj. 18.42
hod)
Osobní vlak do Rožnova p. R. (Val. Mezirící odj.
18.17 hod)

.
.

.
.
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Formanskýden
Zacátkem zárí se již po tretí uskutecnil Fonnanský den. Prestože sobotní ráno moc prívetivé
nebylo, fonnanu se ze širokého okolí sjelo opravdu
dost. A to jakoby toto smutné pocasí zaskocilo, které se
nakonec umoudrilo a napomohlo k hezké podívané po
celý den. Vhodný prostor pro tuto akci pod
Rybízovnou, od samého rána byl nejen plný ruchu, ale
taky i co do zvukových efektu konského rehtání
v ruzných tónech. Zacalo se slavnostním razením ke
slavnostnímu se predstavení, zahájení a potom ke
slavnostnímu pruvodu pres
stred našeho mesta.
V krásném a mohutném defilé, za doprovodu malé
dechové hudby se mi zdálo, jakoby tito ctyrnozí prátelé
a pomocníci cloveka vedeli, že to je jejich den. Krásne
naleštené postroje, vzprímená hlava, skoro až tanecní a
pochodový krok, poslušnost ovládána dokonale svým
pánem, to vše bylo dukazem, jak velkým a
kultivovaným pomocníkem je kun pro cloveka. Potom
fonnanský den pokracoval ruznými
soutežemi.
Fonnanem roku se stal opet pan Ludek Pavelka
z Karolinky.

V záveru mého clánku si myslím, že to byla akce
dobrá a vydarená, což potvrdila velká návštevnost ze
širokého okolí. Dovedu si také predstavit, kolik to dá
práce, takovou akci uskutecnit a pripravit. Chci proto
.touto cestou hlavnímu organizátorovi panu Pavelkovi a
jeho rodine moc a moc podekovat za pekný zážitek a
verte, že se tešíme na príští fonnanský den.
Karel Malík

MemoriólOldricha Krivého
V sobotu 19. srpna usporádal volejbalový oddíl
Sokol Karolinka IV. Rocník Memoriálu Oldricha
Krivého - mezinárodní turnaj mužu a žen.
Akce se zúcastnilo 17 družstev nejen z našeho
okresu. Prijeli také volejbalisté z Hodonína, družstvo
dívek z 1. VK Púchov a tradicne prátelé z nemeckého
Welzowa. Vítezem vobou kategoriích se stali
volejbalisté vsetínského Indetu.

Krásnou záverecnou teckou pro všechny zúcastnené
i verejnost bylo vystoupení karolinské country skupiny.
František Puškác

Tomóš
Schar!je naparalympióde

vSydney
Z modré olympijské barvy do zelené paralympijské
se prevléklo Sydney. Nekolik dnu po skoncení
olympiády tam dnes po jedenácté v historii startují hry
postižených sportovcu - paralympiáda.
Paralympiáda v Sydney zatím trhá rekordy
minulosti. Sjelo se na ni 4000 sportovcu ze 125 zemí
sveta, což je rekord. Pro srovnání na první
paralympiáde v Ríme 1960 startovalo jen 400
soutežících z 23 zemí. Ceská výprava je nejpocetnejší
v historii ceského paralympijského hnutí. Tvorí ji 57
sportovcu, z toho 27 vozíckáru. Ceští paralympici
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budou bojovat o medaile v šesti sportovních odvetvích
v atletice, stolním tenise, boccii, cyklistice,
lukostrelbe a plavání. A tady práve bude závodit i náš
rodák, mladý sportovec - plavec Tomáš Scharf. Tomáš
už je majitel bronzové medaile z mistrovství Evropy,
kde závodil ve štafete. Nyní ho ceká závod
v jednotlivcích. Proto Ti budeme, Tomáši, všichni
z Karolinky držet palce. Nejen Tobe, ale celé ceské
výprave paralympiku. A jestli budou medaile
bronzové, stríbrné nebo zlaté? Na to se dívám úplne

-

III.

setkáníheligonkáru
ve Velkých
Kor/ovicích

jinak a myslím si jedno, víte - co je zlaté? Z malé
krásné zeme, z malého krásného mestecka - byl u toho

a zúcastnil se mladý skromný sportovec, a to je nad
zlato! Proto patrí, Tomáši, podekování Tobe a celému
našemu kolektivu.
Karel Malík

Program kina Velké
Karlovice
II
Listopad- prosinec2000,leden2001
Jedenáctiletý Mirek Orság z Karolinky patril
k nejmladším úcastníkum souteže. Na snímcích je
zachycen s víteznou trofejí a v akci.

Listopad 2000

04.11.
10.11.
18.11
25.11.

SO
SO
SO
SO

19.30 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h

Šestý smysl
Ospalá díra
Americká krása
Cernocerná tma

Prosinec 2000

02. 12.
09.12.
16. 12.
23.12.
25.12.
26. 12.
30. 12.

SO
SO
SO
SO
PO
ÚT
SO

Leden 2001
01. 01. PO

06.01.
13.01.
20.01.
27.01.
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SO
SO
SO
SO

19.30 h Agent v sukni
19.30 h Mission: Impossible 2
19.30 h Hurá na medveda
Nepromítáme
17.00 h Já, mé druhé já a Irena
17.00 h Král sokolu
19.30 h Mickovy modré oci

18.30 h Zpráva o putování
studentu Petra a Jakuba
18.30 h Mise na Mars
18.30 h Šedesát sekund
18.30 h Obeti a vrazi
18.30 h Príští správná vec
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Inzerce
Prodeje pozemku

rB
.
.

.
.

.

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.
Dva mladí lidé hledají podnájem popr. prodej
bytu 2 + 1 . Tel. 0657/654 279 - záznamník. Zn:
SPECHÁ.
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.
0604/827156.
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.
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.

Pozvánka
II
"Párouna Katerinský
jarmarkdo

Hovezí"

Mestský úrad Karolinka nabízí k prodeji 18
stavebních míst o výmere cca 1000 mz na stavební
místo za cenu 200 Kc/mz, v lokalite "Pod Becvou".
Pozemky jsou bezprostredne u místní komunikace a je
možné napojení na verejný vodovod a kanalizaci,
elektrické vedení, telefon a plynovod.
Bližší informace podá paní Vojkuvková, tel.
0657/450421,450212.
Mestský úrad Karolinka dále nabízí k odkoupení
pozemky v prumyslové zóne o celkové výmere cca. 16
tisíc mz Oe možné i rozparcelování na menší výmery),
za cenu 300 Kc/mz s možností napojení na verejný
vodovod a kanalizaci, elektrické vedení, telefon a
plynovod.
Bližší informace podá paní Vojkuvková, tel.
0657/450 421, 450 212.

MajitelumSouhrnných
jízdníchrádupro
oblaslHorníhoVsacka
Z duvodu zmen v jízdním rádu CD uvádíme
opravu, kterou si mužete do SJR vlepit:

I 23209
7:39
7:44
7:47
7:54
7:58
8:03
8:05
8:14
8:19
8:23
8:28
8:31
8:37

23206

7:45
7:47
7:57
7:59
8:03
8:07
8:12
8:13
8:16
8:20
8:26
8:30
8:33

Q m?}!

U príležitosti Katerinského jarmarku v Hovezí,
který se uskutecní dne 25. II. 2000, porádá sdružení
mest a obcí Homovsacká dráha ve spolupráci s OÚ
Hovezí parní jízdu historického vlaku. Jízdní rády
budou zverejneny na vývesních místech a ve stanicích
CD formou plakátu.

Opravovány jsou spoje uvedených císel na
následujících stranách (sloupce zleva): obálka (2 bílé),
4,6, 10, 12, 16,18, 24, 26.
Sdružení Hornovsacká

dráha

Zvemevšechnyzájemcea príznivce.
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H)1ROTECNíúVER)1
~,ES~É seORITELN~, a.s;
Ceská sporitelna, a.s. je pripravena svojí nabidkou

hypotecních

a doplnkových

úverufinancovatVaše investicnízámerydo bydlení.

'pr~dnOsÚpOskVtnutého
hvpotecního úveru v Ceskésporitelne~:á.sr
"

}.>

,

,',

..,

"..",,'

'

rychlost vyrízení hypotecního úveru

"

'",

"

,",'

- úvery do jednoho miliónu Kc vyrídíme (po

obdrženíkompletníchpodkladu)do 10 pracovníchdnu
,.

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

zQ.racování znaleckého posudku k nemovitosti príslušným znalcem

,. úroky

pro odecet dane z prijmu - zaplacené úroky z hypotecního úveru lze
odecíst z danového základu pro výpocet dane z príjmu na základe potvrzení
vystavenéhoCeskousporitelnou,a.s.

}>

státní financní podpora - na základe

uzavrené "Smlouvy o zprostredkování státní
financní podpory" sporitelnazprostredkujestátní 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 nabídkaCeskésporitelny,a.s. Vám budevyhovovatnejen svým rozsahem,ale
predevšímkvalitoua rychlostíposkytovanýchslužeb.

Naši odborníci na pobockách Ceské sporitelny
v Novém Jicíne, Koprivníci, Valašském Mezirící,
Vsetíne, Prerove a Hranících Vám rádi podají
veškeré informace o možnostech financování Vašeho
bydlení.

CESKÁ SPORITELNA, a. s.

" KAROUNSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává Mestský úrad Karalinka a Mestská rada Karalinka

.

.

reg. znacka VS

022-1993
povalenoOkresnímúrademVsetín,referát kultury,dne 18. 8. 1993 . vychází nepravidelne. rídí
redakcní rada. písemné príspevky zas~eite na Mestský úrad Karalinka (do kanceláre tajemníka)
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