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Informace
z městského úřadu

listopad 2002
zastupitelstvo pracovalo jako doposud ve shodě a táhlo
za jeden provaz.
Poděkování patří i občanům za toleranci po celé
volební období a za konstruktivní kritiku, která nikdy
neškodí.
Větší akce realizované od r. 1998:

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

-

oprava budovy MěÚ, zřízení bankomatu,
nového pracoviště úřadu práce …

-

oprava budovy zdravotního střediska, včetně
lékárny a dvou bytů v podkroví,

- zastřešení dvou panelových domů na Ingstavu
s možnou dostavbou bytů v budoucnu …,
skončilo čtyřleté volební období a možná je i čas na
určité hodnocení a bilancování. Posuzování bude jiště
- na stravovacím pavilonu ZŠ – 18 bytů
individuální podle toho, kdo co očekával, plánoval a co
s pečovatelskou
se podle něj podařilo nebo
službou,
nepodařilo
v Karolince
udělat.
- v ZŠ
vestavba
V radě
města
i
nových
učeben
a
v zastupitelstvu byli zástupci
prostor
pro
všech stran a je třeba
základní školu,
konstatovat, že se naštěstí za
základní
čtyři roky neprojevily větší a
uměleckou školu
zásadnější rozpory a spíše
a
knihovnu
byla shoda na tom, co je
včetně
výtahu,
třeba dělat a čemu dát
přednost.
- příprava prostor
Řešila se spousta i
pro pekárnu na
nepopulárních
opatření
Oboře,
(např. komunální odpady,
ceny vodného a stočného,
- opravy
velké
zvyšování poplatků…) a je
V nových prostorách ZUŠ se rozšířily možnosti výuky
části
místních
jasné, že ne všem se mohlo
hry na varhany, která doposud probíhala ve velmi
komunikací,
vyhovět v jejich představách
omezené míře v karolinském kostele
a požadavcích.
- vybudování
Rada města zasedala každých čtrnáct dnů a měla
inženýrských sítí pro stavbu rodinných domů
celkem 102 zasedání. Zastupitelstvo pak jednalo 19
v lokalitě Pod Bečvou,
krát a již tradičně s malou účastí občanů.
To, zda bylo za čtyři roky uděláno hodně nebo
- posílení vedení VN a NN v Raťkově a Na
málo, musí posoudit samotní obyvatelé Karolinky a
Paluchu,
ukáže to určitě svým způsobem i výsledek
komunálních voleb konaných 1. a 2. listopadu 2002.
- oprava budovy hasičské zbrojnice + vybavení
Všechny záměry je možné plánovat vždy podle
novým zásahovým vozidlem,
možností finančních prostředků, které jsou a budou
omezené. Nad plánovaný rozpočet se podařilo získat
- obnova a rozšíření veřejné zeleně.
přes poslance parlamentu např. 14 mil. Kč na stavbu
domu s pečovatelskou službou nad ZŠ a 19,3 mil. Kč
na dostavbu učeben ZŠ + ZUŠ. Tyto peníze byly
Ing. Luděk Klíma – starosta města
účelově určené a nebylo je možné použít na jiné akce.
Přejme si proto, aby se i v budoucnu pro Karolinku
dařilo získat finance na vše potřebné a aby

Okresní úřad Vsetín informuje
Referát životního prostředí OkÚ Vsetín dává na vědomí
všem občanům, kterých se dotýká změna ochranných
pásem
vodního
zdroje
„Vodárenské
nádrže
Karolinka“, že se mohou na úřední desce města
Karolinka seznámit se zněním veřejné vyhlášky v této
záležitosti.
Ing. Jiří Trezner – vedoucí ref. živostního prostředí

Příspěvky
Rybářské závody
Český rybářský svaz MO Vsetín pořádal v sobotu
14. září 2002 za pěkného počasí VI. Rybářské závody
v lovu ryb udicí na nádrži v Novém Hrozenkově o
„Velkou cenu Novohrozenkovského Balatonu“.
Před konáním závodů byla obsádka doplněna
pěknými kapry. Závodilo 93 rybářů, z toho úlovek
mělo 31 rybářů. Rybáři ulovili v závodě 21 kaprů
obecných, 1 amura bílého, 1 úhoře říčního, 108 plotic
obecných a okounů říčních.
V závodě zvítězil Pavel Minarčík, Velké Karlovice
úlovkem tří kaprů obecných, celkem dlouhých 128 cm.
Druhý byl Rudolf Orság z Karolinky úlovkem dvou
kaprů obecných, dlouhých celkem 93 cm, z toho měl
uloveného nejdelšího kapra obecného dlouhého 50 cm.
Třetí se umístil Richard Urban z Nového Hrozenkova
za úlovek amura bílého, dlouhého 48 cm.
V délce všech ulovených ryb byl první Jiří Baroš,
v délce 290 dm. Druhý Ladislav Orság 248 cm a třetí
Jan Mikula 212 cm, který také ulovil úhoře říčního.
Všichni jsou z Velkých Karlovic.
Vítěz převzal putovní pohár a věcnou cenu. Další
umístění dostali rybářské potřeby v hodnotě podle
pořadí.
Po závodech byla vylosována velká tombola, ve
které bylo 12 živých velkých kaprů obecných, sklářské
výrobky a rybářské potřeby.
Pěkné počasí přilákalo velké množství diváků ze
širokého okolí. Rybáři a diváci si pochutnávali na
rybářských specialitách, smaženém kapru a mořské
štice, grilované a uzené makrele i nápojích všeho
druhu.
V rybářských závodech v lovu ryb udicí bude
pokračováno i v příštím roce.
„Petru zdar!“

Školení rybářů
V měsíci září a říjnu se uskutečnilo školení
rybářského minima pro mládež do 15-ti let v Základní
škole Karolinka. Ředitel školy Mgr. Kovařík vyšel
vstříc zapůjčením třídy ke školení, které probíhalo
každou sobotu v době od 9 do 11 hodin. Český
rybářský svaz, místní organizace Vsetín, která školení
pořádala, pověřila řízením školení pana Bohumíra
Fialu. Školení zajišťovali pan ing. Vojtěch Václavík, a
to ve výuce o stanovách a rybářském řádu (zúčastnil se
průběhu celého školení), dále pan Ladislav Kolář, který
vyučoval vybavení a sestavení rybářského nářadí na
různé způsoby lovu ryb udicí, pan Václav Skalka, který
zajišťoval výuku o přírodě a jejím vlivu na rybářství.
Školení absolvovalo 16 dětí, a to 6 dětí z Karolinky, 4
děti z Nového Hrozenkova, 1 z Velkých Karlovic, 2
děti z Halenkova a 3 děti z Hovězí. Závěrečná zkouška
se konala v sobotu dne 19. října, kterou provedla
komise ve složení: předseda pan ing. Zdeněk Šiška a
členka paní Jiřina Šišková (za Český rybářský svaz,
místní organizaci Vsetín). K úspěšnému zvládnutí
závěrečné zkoušky bylo nutno správně odpovědět na
20 otázek písemného testu rybářského minima, kdy test
obsahoval celkem 28 otázek. K dobrému výsledku
závěrečné zkoušky jistě přispěla dobrá příprava
z rybářských řádů provedená školením panem ing.
Vojtěchem Václavíkem. Všech 28 otázek odpovědělo
správně 7 absolventů, 27 otázek 1 absolvent, 26 otázek
3 absolventi, 25 otázek 1 absolvent, 23 otázek 3
absolventi a 21 otázek 1 absolvent. Tímto všichni
splnili podmínky závěrečné zkoušky a stanou se od 1.
ledna 2003 mladými členy Českého rybářského svazu.
Absolventi školení obdrželi vysvědčení, ve kterém byl
uveden počet správných odpovědí v písemném testu
rybářského minima a oznámení o přijetí úspěšným
složením závěrečné zkoušky za mladé rybáře.
Vysvědčení absolventům předal předseda komise
závěrečné zkoušky pan ing. Zdeněk Šiška, který také
závěrem popřál všem mladým rybářům k úspěšnému
ukončení zkoušek a současně jim popřál mnoho
pěkných zážitků při lovu ryb i úlovků. K přání se
připojili i pan Bohumír Fiala a pan ing. Vojtěch
Václavík.
„Petrův zdar!“
Bohumír F i a l a
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Hornovsacká dráha informuje

6.
7.

Výhodná nabídka tarifů v časových a
pásmových zónách
Propagace, vysvětlení a seznámení se
systémem.

Tolik pro seznámení o přípravě.

Integrovaný dopravní systém v našem
regionu?
Co to vlastně je integrovaný dopravní systém?
Je to propojení jednotlivých druhů a provozovatelů
dopravy v určitém regionu tak, aby celý systém
fungoval co nejefektivněji jak z hlediska dopravců, tak
z hlediska
cestujícího.
Znakem
integrovaného
dopravního systému není zdaleka jen to /jak se mnozí
domnívají/, že vlak a autobus nejedou ve stejnou dobu
ve stejné trase. IDS zahrnuje dále časové a místní
návaznosti dopravních prostředků jednotlivých
dopravních druhů a provozovatelů, jednotlivý
přepravní doklad, taktový jízdní řád, metodu
rozúčtování přepravních tržeb dopravců, jednotné
plánování rozvoje sítě a další atributy.
Naše Sdružení Hornovsacká dráha, kromě jiné
činnosti, se snaží více přiblížit veřejnou hromadnou
dopravu cestující klientele, vede stálá konzultativní
jednání se všemi dopravci v našem regionu, aby
docházelo k stálé nabídce, která bude provázaná a
uspokojí více a více našich spoluobčanů, návštěvníků
našeho krásného regionu.
Byla zadána studie „Projekt integrovaného
dopravního systému pro trasu Velké KarloviceVsetín“, která otevře a stanoví první fázi příprav
k postupnému zavádění IDS v našem regionu, rozšíření
na celé území současného okresu a bude plynule
navazovat na „Integrovaný dopravní systém ve
Zlínském kraji.“ Projekt je zadán, zahrne všechny
dopravní systémy, které zde provádí hromadnou
přepravu osob /veřejná linková doprava, železniční
doprava, městská doprava/ a všechny dopravce,
působící v regionu. Výhledově sleduje cíl – „Jeden
územně správní celek – jeden dopravní systém.“
Samozřejmě spolupracujeme se zástupci Zlínského
kraje, kteří mají na starosti dopravní obslužnost.
První návrh IDS našeho regionu Horního Vsacka je
již zpracován, probíhají pracovní konzultace s dopravci
(ČSAD Vsetín a.s., ČD), připomínkování od členů
našeho sdružení tak, aby celá studie mohla být
dokončena do 31.12.2002.
Jaká je filosofie návrhu a zpracování?
1. Začlenění do systému všech dopravcůČSAD Vsetín a.s., ČD, MHD.
2. Provázanost jízdních řádů
3. Jeden jízdní doklad – postupný přechod na
elektronické karty, čtecí zařízení
4. Dva přestupové terminály – Nový
Hrozenkov točna, Hovězí náměstí
5. Rozšíření obslužnosti v pásmech
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Na nástěnné tabuli Sdružení H.D. před městským
úřadem si mohou zájemci prohlédnout mapku
schématu rozsahu dopravní obslužnosti našeho
regionu.
Petr H á n a

Divadlo
v Karolince
Marie Chovanečková, 756 04 Nový
Hrozenkov 465
uvede v neděli dne 1. 12. 2002 ve 14:30 hod.
povídání s názvem:
LEGENDA O HVĚZDĚ
poezie vánoc na jevišti
E. Hrušková a Jan Přeučil
Uvádějí líbezné vánoční povídání autorky
Evy Hruškové o narození Ježíška a o tom, co
se stalo v Betlémě před dávnými léty. Děti se
seznámí s vánočními zvyky, říkadly a
koledami, které si mohou zazpívat spolu
s herci na jevišti. V jesličkách uvidí malého
Ježíška, děvčátka si zahrají pannu Marii,
chlapci svatého Josefa, Tři krále a malé
zpěváčky, kteří přišli zazpívat Ježíškovi.
I další jednotlivé postavy příběhu si s chutí
zahrají děti všech věkových kategorií.
Děti by měly mít s sebou malé zvonečky,
které se v průběhu představení uplatní jako
dokreslující rekvizita děje.
Objednávky lístků na tel.: 604729914
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úspory? Poradím. Penzijní fondy,
splátkový prodej apod. Libor Křenek –
Karolinka. Mobil – 737458894 nebo
604296 335 – kdykoliv. Přijedu i domů.

Inzerce
•

•

Koupím garáž v Karolince, nejlépe
v lokalitě Pod Paluchem. Tel.: 603222891

•

LESNÍ ZNALECKÁ KANCELÁŘ –
Ing. Radek Zádrapa, nabízí oceňování
lesů a polností pro úřední i soukromé
účely. V Karolince: Bařinská 43, tel.
571450 486, 603865 379, ve Vsetíně: U
Skláren 781, tel. 571412 349.

•

Pila ORSÁG nabízí občanům i firmám
služby traktorem a ze skladových zásob
hřebíky k prodeji. Informace na tel.
603 278 226 – p. Orság.

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 …

•

Divadlo v Karolince nabízí občanům i
firmám obědy v divadelní jídelně od 11.
do 14. hodiny. Dále nabízí pronájem
prostor k různým společenským akcím.
Tel. 604 463 614 – p. Procházková

P r o v á d í m opravy mechanických a
bateriových hodin, hodinek, budíků,
výměny baterií, opravy a krácení pásků.
Tel.:
604906207 – stále
571450784–od 7:00 do 9:30 hod.

•

Splátkový prodej elektrospotřebičů a
zboží do domácnosti /lednice, pračky ,
kávovary apod./ firmy KOMFORT Vám
zprostředkujeme po tf. dohodě. Kontakt:
tf.776211447
nebo
737378662
(p.Vojkůvková).

•

Nabízíme pronájem nebytových prostor
o výměře 51 m2 v Karolince, v budově
bývalého klubu pracujících. (prostory
vedle cukrárny ALFA) inf. na č.tel.
571415 148, 723920942.

•

Prodám stavení vrátek – vhodný i pro
zemědělství v dobrém stavu. Cena
dohodou. Inf. na 737 378 662 po 17
hodině.

Hledám podnájem bytu 1+1 nebo 2+1
v Karolince na dobu 1 roku (ledenprosinec 2003). Tel. 603 889 150.

•

Divadlo v Karolince nabízí ve dnech
1.11.2002-3.11.2002 a každý další první
víkend v měsíci kvalifikované masáže
metodou východních národů zaměřené na
individuální problém jednotlivce. Metoda
nevylučuje klasickou medicínu, ani
nevyžaduje přerušení léčby lékařem.
Bližší informace na tel. 604 463 614 – p.
Procházková.

•

•

•

Generali Pojišťovna, a.s., agentura
Karolinka, U Sokolovny č.p.277, nabízí
veškeré druhy osobního a majetkového
pojištění, finanční poradenství, stavební
spoření a penzijní připojištění. Kontaktní
osoba: Slavomil Herynk, Tel. 571444 105
nebo 605759 572.

•

Oceňování nemovitostí pro daňové a
bankovní účely a pro dědické řízení. Ing.
Miroslav Polách, Vsetín – Semetín 1494,
tel. 571419193. Kontakt: paní Jaroslava
Vojkůvková,
Karolinka
255.
Tel.
737378662.

•

FINANČNÍ PORADENSTVÍ. Nevíte,
kde nejlépe a nejbezpečněji umístit
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