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Informace z městského
úřadu

červenec 2001
nový byt, větší, lepší,… vyhrožovat, pomlouvat,
atd.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Končí školní rok, dětem začínají prázdniny a
dospělým pak období dovolených. Proto alespoň
krátce o tom co se událo a co nás čeká.
V závěru května byla s určitým zpožděním
dokončena
a
otevřena
budova
domu
s pečovatelskou službou – 18 bytových jednotek
v areálu Základní školy. Podařilo se tak vylepšit
bytovou situaci v Karolince hlavně pro seniory a
postupně snad i uvolňovat byty pro mladší rodiny
s dětmi.

Den otevřených dveří v novém zařízení DPS se těšil
velkému zájmu veřejnosti a předseda bytové komise
spolu s pracovníky BP Karolinka umožnili prohlídku
bytů všem zájemcům i mimo předem vyhlášené hodiny.

Nový dům s pečovatelskou službou otevřel dne … pan
Miroslav Mírný – přednosta OkÚ Vsetín

Každý měl možnost si nové prostory
prohlédnout 30. května v den „otevřených dveří“ a
posoudit, pochválit nebo kritizovat. Přejeme
všem, aby bydlení zde bylo příjemné, nerušené a
noví nájemníci byli spokojeni. To už ale záleží
hlavně na nich samotných.
Stále je v Karolince dost těch, kteří si bydlení
neváží, neplatí nájem, poškozují byt i zařízení a
spoléhají na nedostatečné možnosti postihu
danými zákony. To jim však nebrání žádat např. o

V minulém zpravodaji byla zmínka o
problematice lékárenských služeb. Na základě
naší žádosti prošetřil Okresní úřad lékárenská
komora a VZP rozdílnost vybírání doplatků
v okolních lékárnách. Smyslem bylo odborně a
nezávisle posoudit, zda stížnosti občanů jsou
oprávněné a nedocházelo k napadání radnice.
Nechceme a nebudeme obhajovat žádnou stranu,
ale nepřipustíme, aby v Karolince lékárna nebyla
ať už ji bude provozovat kdokoliv. Zápis a závěry
z jednání jsou obsáhlejší, ale ve zkratce konstatují
:
Nejde o porušení cenových předpisů lékárny
Nový Hrozenkov. ČLK klasifikuje postup
PharmDr. Hanáka jako porušení etiky ČLK. VZP
Vsetín má výhrady a upozorňuje na možnost
nekalé soutěže, doporučuje sjednotit cenovou

politiku s ostatními lékárnami v okrese Vsetín.
V rámci smírného řešení byla přislíbena ochota
přiměřeného zvýšení doplatku tam, kde doposud
nebyly realizovány.
V neděli 15. července se bude konat již
tradiční pouť a i proto usilujeme o dokončení
úprav komunikace Na Nábřeží, kde povede
jednosměrná objíždˇka. Věříme, že počasí bude
podstatně lepší než v loňském roce, kdy počasí
odradilo mnoho lidí od návštěvy naši pouti.
Případné potřebě získat ověřené informace o
dění ve městě rádi vyhovíme a nebude tak nutné
věřit zprávám typu „jedna paní povídala…“
Současně děkujeme všem, kteří se podílejí na
sečení a údržbě travnatých ploch včetně využití
trávy nebo sena z nich.
Přejeme do letních měsíců dobrou náladu,
pěkné počasí a hodně prázdninových zážitků.

nikdy v naší oblasti zjištěna. Těšil se velkého
zájmu lidí, hlavně mládeže, která po něm házela
kamení. Aby měl klid, laguny opustil a neví
se,kde se nyní nachází. Jeho přítomnost natočil
pan Valoušek na video a byl o tom také pořad
v televizi.
Seznámení s bobrem evropským :

Ing. Luděk Klíma, starosta města

Další z investičních akcí, která je v plném proudu
výstavby je realizace výstavby 2 bytových jednotek ve
zdravotním středisku, které přispějí ke zhodnocení
objektu a rozšíří bytový fond města.

Příspěvky

Tělo mívá dlouhé 75 až 100 cm, holý ocas je
zploštělý, pokrytý kožovitými šupinami, dlouhý
30 – 40 cm, srst má hustou a lesklou, barvy
šedočerné až tmavě hnědočerné, vespod poněkud
světlejší, zadní nohy jsou opatřeny plovoucími
blanami. Žije v koloniích, živí se ohlodáváním
stromů a je největším hlodavcem Evropy. Jeho
sídlištěm jsou klidné řeky a jezera, obklopená
lužními lesy. Bobři jsou monogamní, jeden pár
zůstává pohromadě celý život, samice na jaře
vyvede 2 – 4 mláďata, která většinou dva roky
zůstanou v rodném doupěti, pohlavně zralí jsou za
tři roky. Z poražených stromů budují hráze. Nyní
se u nás nacházejí ve větším množství na řece
Moravě u Litovle, kde mají velmi dobré
podmínky. Jejich počty se zvětšují, ale způsobují
zde škody na stromech, které zkácejí a z kterých
potom budují hráze na nevhodných místech.
Václav Skalka, hrázný
Přehrady Stanovnice

Bobr evropský v Karolince
Celé území města Karolinka spadá do chráněné
krajinné oblasti Beskyd, tím její správa se stará o
přírodu a v ní žijící chráněné živočichy. Jaké bylo
překvapení, když na lagunách pod přehradou
Stanovnice zjistil zástupce hrázného Jiří Valoušek
bobra evropského, dlouhého asi 80 cm, který se
zde zdržoval od 30. dubna do 3. května 2001. Jak
se tu dostal , se neví, asi byl vpuštěn do Bečvy a
přišel do laguny. Jeho přítomnost ještě nebyla
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RYBÁŘSKÝ ZÁVOD
Český rybářský svaz, místní organizace Vsetín
a její místní skupina Karolinka, jako obvykle před
ukončením školního roku pořádal na nádrži
v Novém Hrozenkově, zvané Balaton, rybářský
závod v lovu ryb udicí pro mládež do 15-ti let
v sobotu 23. června 2001 od 8.00 do 11.00 hodin.
Účast proti minulému roku, kdy bylo 15
závodníků, se zdvojnásobila na počet 31, z toho
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bylo z místní skupiny Karolinka 16, bydlících
v městě Karolinka 5 a obcích Velké Karlovice 4,
Nový Hrozenkov 1, Halenkov 3, Huslenky 3, ze
vsetínských skupin Ohrada 2, Trávníky 1,
Rokytnice 3, z místní skupiny Horní Lideč 4 a
z Jablůnky 5.
Závod byl pořadateli dobře připraven. Na
výsledku úlovků mělo velký vliv špatné počasí.
Nejen, že byly dešťové přeháňky, ale hlavně bylo
chladno a to byly důvody, že ryby málo braly.
Podle rybářského řádu se lovilo jedním rybářským
prutem způsobem plavaná nebo položená.
Výsledek závodu : zvítězil Tomáš Vojtech
z Karolinky úlovkem 5-ti ryb dlouhých 77 cm,
druhý byl Richard Urban z Nového Hrozenkova
úlovkem 4 ryb v délce 64 cm a třetí Martin Válek
z Velkých Karlovic úlovkem 4 ryb, dlouhých 62
cm. Úlovky mělo ještě 12 soutěžících, 16 bylo bez
úlovku. Celkem bylo uloveno 33 ryb, 1 amur bílý,
1 lín obecný a 31 okounů říčních a plotic
obecných. Nejdelší rybu ulovil Ondřej Hrabovský
z Jablůnky, 51 cm dlouhého amura bílého, za což
dostal zvláštní cenu, velký naviják. Ceny,
rybářské potřeby, si soutěžící vybrali postupně
podle umístění v závodě.

„Petru zdar!“

Ing. Zdeněk Šiška
Místopředseda ČRS
MO Vsetín

Bohumír Fiala
předseda MS
Karolinka

„Cérka“ z Karolinky se neztratila

Broňa na jedné z akcí pro MěÚ

Vítěz závodu

Také v příštím roce bude zase pořádán závod
rybářské mládeže. Pro členy a mládež 15-18 let
bude rybářský závod o „Velkou cenu Balatonu“
v sobotu 15. září 2001.
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V závěru května tohoto roku se pořádal ve
Valašském Meziříčí Mezinárodní festival
cimbalistů, kterého se s úspěchem zúčastnila i
„cérka“ z Karolinky Broňa Dočkalová, která ve
své kategorii, v konkurenci 13 účastníku
z několika zemí obsadila hezké 3. místo. K tomuto
úspěchu ji všichni gratulujeme a těšíme se na ni a
její hru na cimbál na některé z akcí v Karolince.
Přejeme ji taky hodně trpělivosti v práci
s malými dětmi, které jsme pod jejím vedením
měli možnost shlédnout na jednom z koncertů
Základní umělecké školy v Karolince a doufáme,
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že si vyškolí
následovnice.

i

zdatné

následovníky

a

Za MěÚ Tomáš Jochec

Úspěch vzpěrače ze Stanovnice

Změny jízdních řádů dopravců budou
zveřejňovány ve zpravodajích obcí a budou na
požádání zdarma k dispozici v místech prodeje.
Sdružení měst a obcí Hornovsacká dráha
Vám přeje příjemné cestování s našimi
souhrnnými jízdními řády a hezkou dovolenou.

.
za H.D. Tomáš Jochec

Inzerce
•

Jiří Orság
rság – absolutní vítěz mistrovství ČR v Sokolově

Městský úřad gratuluje Jiřímu Orságovi ze
Stanovnice, který jako člen TJ - oddílu vzpírání v
Novém Hrozenkově, pod vedením svého otce
Josefa Orsága, dosáhl významného úspěchu na
Mistrovství ČR, které se konalo 19. května t.r.
v Sokolově. Jiří zvítězil výkonem 69 kg.
v nadhozu a 70 kg. v trhu jak ve své kategorii
žáků nad 69 kg., tak i celkově v konkurenci více
jako šedesáti účastníků.
Závěrem chceme pozvat všechny fandy tohoto
sportu na již tradiční HEXAGONÁL ve vzpírání,
který se uskuteční dne 28. července t.r. na
„Balatoně“ a kde bude závodit i náš mistr ČR.

• Dámská krejčová ušije rychle a
kvalitně. Tel. mobil: 0606/931 093.
•

Oceňování nemovitostí pro daňové a
bankovní účely a pro dědické řízení.
Ing. Miroslav Polách, Vsetín –
Semetín 1494, tel. 0657/619193.
Kontakt: paní Jaroslava Vojkůvková,
Karolinka 255. Tel. 0604/827156.

•

FINANČNÍ
PORADENSTVÍ.
Nevíte, kde nejlépe a nejbezpečněji
umístit úspory? Poradím. Penzijní
fondy, splátkový prodej apod. Libor
Křenek – Karolinka. Mobil –
0604/561 664 nebo 0604/296 335 –
kdykoliv. Přijedu i domů.

•

LESNÍ ZNALECKÁ KANCELÁŘ
– Ing. Radek Zádrapa, nabízí
oceňování lesů a polností pro úřední i
soukromé
účely.
V Karolince:
Bařinská 43, tel. 0657/450 486,

Za MěÚ Tomáš Jochec

SOUHRNNÉ JÍZDNÍ ŘÁDY
HORNÍHO VSACKA
Pro období platnosti grafikonu veřejné
autobusové a vlakové dopravy 2001/2002
(platného od 10.6.2001 do 14.12.2002) jsou již
v prodeji na městských a obecních úřadech od
Vsetína po Velké Karlovice v ceně 12,- Kč./ks.
Blíže jsme o tomto jízdním řádu informovali
v minulém čísle Karolinského zpravodaje.
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Veškeré
druhy
osobního
a
majetkového
pojištění,
finanční
poradenství, stavební spoření, penzijní
připojištění ve spolupráci s Vámi
navrhne a realizuje: S. Herynk,
Generali pojišťovna, a. s., Na
Kopečku 937, 756 06 Velké
Karlovice. Tel. 0657/644 105 nebo
0605/759 572.

Karolinský zpravodaj 3/2001

•

•

•

0603/865 379, ve Vsetíně: U Skláren
781, tel. 0657/612 349.

Kultura

Koupím
poštovní známky –
jednotlivě i celou sbírku. Ing. Jiří
Brož, Svazarmovská 1692, Rožnov
pod Radhoštěm. Tel. 0602/764 752.

DIVADLO V KAROLINCE

Marie Hořčicová – obchod s palivy
v Novém
Hrozenkově
(tel.:
0657/651364) nabízí sezónní slevy na
uhlí, dále prodej koksu, černého uhlí,
dopravu vozidly AVIA a LIAZ, zemní
práce, prodej štěrku, písku a cementu.
TEPAZ – HKM Vás zve do prodejny
v Novém Hrozenkově proti zastávce
ČD. Otevřeno Po – Pá 9 – 12, 13 –
17:30, v sobotu 8 – 11 hod. Prodejna
nabízí dárkové zboží, sklo, keramiku,
drahé kameny,zlaté a stříbrné šperky,
vonné svíce, aromatické svíce a další
zboží.

•

STAVMONT spol. s r.o., Purkyňova
č.p. 703, 767 07 Kroměříž – stavební
firma se stabilním postavením na trhu
stavebních zakázek hledá zaměstnance
pro nové stavby na jižní Moravě a to
především zedníky, stavební dělníky i
ucelené zednické party do hlavního
pracovního
poměru
nebo
na
živnostenský list. Informace na tel.:
0634/341820, 0606/744439 nebo fax.
0634/342758.

•

Jan Hořelica TRAFIKA – Radniční
náměstí 42, Karolinka Vám nabízí
prodej novin a dalších tiskovin,
dobíjecí kupony, na objednávku Twist
a Go sady, spotřební materiál – CD-R,
CD-RW, počítačové příslušenství,
baterie, příslušenství k mobilním
telefonům …
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Marie Chovanečková
Přeje nejen svým divákům, ale všem hezké a
příjemné prožití dovolené, dětem bohatě
prožité prázdniny a těší se na shledání ve
zdraví v divadelní sezóně 2001/2002. Začínat
se bude na přelomu září a října. Informace na
tel.: 0657/651323, 0604/729914.
•

Městský úřad Karolinka společně
s Farním úřadem Nový Hrozenkov
pořádá IV. Pouť u příležitosti svátku
Panny Marie Karmelské, která se
koná v neděli dne 15. července a na
kterou Vás srdečně zveme. U
příležitosti tohoto svátku se budou
konat bohoslužby v našem kostele,
jejichž časový rozvrh bude vyvěšen
před kostelem a dále je pro Vás
připraven bohatý program, kde vedle
pouťových atrakcí a stánkového
prodeje bude možnost shlédnout
ateliér a galérii ak. malíře Jilji
Hartingera, výstavu obrazů v zasedací
síni MěÚ, ukázky řezbářského a
jiného umění na náměstí, a
v neposlední řadě i možnost jízdy
parním vlakem.

•

JÍZDA PARNÍHO VLAKU, která
se koná u příležitosti karolinské
pouti dne 15. července 2001.Parní
vlak nahradí pravidelný spoj Os
13261/Os13262
s odjezdem
ze
Vsetína v 9:20, (Karolinka zast.
10:07) příjezdem do Velkých
Karlovic
v 10:20.
Dále
pak
s odjezdem z Velkých Karlovic ve
12:18, (Karolinka zast. 12:32)
s příjezdem na Vsetín ve 13:12 hod.
Všechny příznivce „Páry“ zvou
Městský
úřad
Karolinka,
Hornovsacká dráha a České dráhy.
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Ohlédnutí za činností ZUŠ Karolinka v závěru školního roku
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