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Informace z městského 
úřadu 

Velký ohlas sklidila i Beskyd Rallye veteránů, která 
měla zastávku na náměstí v Karolince dne 9. 8. 2003. 
Dík patří všem, kteří se na uskutečnění této akce 
podíleli a doufáme, že se nám podaří její opakování 
uskutečnit i v příštích letech. Ohlédnutí Vám pak 
nabízíme v další části tohoto zpravodaje.  

 
Na jarmark zde byli pozváni starostové a zástupci 

spřátelených obcí tj. Horní Lideč, Francová Lhota a ze 
zahraničí obec Papradno – Slovenská republika. Na 
nejbližším zastupitelstvu bude schválena smlouva o 
vzájemné spolupráci s obcí Papradno v oblastech 
kultury, sportu, školství, zábavy, turistiky, rázu krajiny, 
podnikání a mezi úřady. Věřím, že tato spolupráce 
bude ku prospěchu obou obcí a jejich občanů.  Za sebe 
chci říct, že se pracovníci městského úřadu, pan 
Hartinger a  sklárny Crystalex a.s. v čele s panem 
ředitelem o tuto vzácnou návštěvu dobře postarali a 
tímto bych jim chtěl ještě jednou poděkovat za 
příkladnou pohostinnost.  

Slovo starosty 
Vážení spoluobčané, 
dovolte, abych Vás oslovil po prázdninách a 

dovolené. Doufám, že jste si v tom horkém létu trochu 
odpočinuli koupáním u vody a zalenošili, nabrali 
dostatek sil pro zbytek roku. Jak jistě víte v červenci 
proběhla pouť v Karolince, která se díky dobrému 
počasí vydařila. Poprvé byl  úklid a výběr poplatků 
zadán soukromé firmě. Sice byly určité připomínky od 
prodejců na tvrdost a razantnost pořadatelů, ale radnice 
byla s prací fy. P Fialy spokojena. Při výběru poplatků 
bývaly vždy s prodejci potíže. Měli připomínky k výši 
poplatků, slovně napadali naše pracovníky a uráželi je. 
Prostě nerespektovali podmínky úřadu ani vyhlášku.  

V měsíci srpnu jsme zahájili stavbu střechy na 
sportovním areálu, abychom zabránili zatékání do 
budovy a dalším škodám. Budou - li v příštím roce 
finanční prostředky, chtěli bychom v nadstavbě 
zbudovat byt pro správce, který by se staral o celý 
areál. Tím by tento areál přestal chátrat. Bytový podnik 
začal  natírat zábradlí mostu u školy. Do podzimu 
tohoto roku bude natřeno zábradlí mostu přes 
stanovnický potok, na hlavní silnici, zábradlí u drogerie 
a zábradlí mostu do Raťkova. Dále byla dokončena 
první etapa stavby cesty v lokalitě Pod Bečvou. 

 

Závěrem bych se chtěl zmínit o tom, jak naší 
občané poslouchají výzvy radnice. Dne 26. 8. 2003 
jsem nechal vyhlásit v městském rozhlase, aby občané 
začali šetřit vodou v důsledku trvání dlouhodobého 
sucha  a zákaz zalévání zahrádek včetně mytí vozidel.  
Na tuto výzvu většina občanů zareagovala vytvářením  
zásoby vody. Běžný odběr za den je 700 m3 v ten den 
však stoupl odběr na 1150 m3  a tím přestala téct voda 
v Domově důchodců a horní části města.  

Chtěl bych podotknout a upřesnit, že město 
Karolinka si vodovod provozuje samo a má vlastní 
prameniště, na kterém jsou 3 studny. V důsledku 
dlouhodobého sucha jsou tyto studny pod 
dlouhodobým normálem. Proto prosím, aby občané co 
nejvíce s vodou šetřili a nezalévali zahrádky a 
nezvyšovali odběr vody. V opačném případě se může 
stát, že bychom mohli být bez vody. A to si určitě 
nikdo nepřeje. Uvědomte si prosím, jaké by to mělo 
následky pro nás všechny, kteří bydlíme v Karolince a 
nemáme jiný zdroj vody než městský vodovod.   Na 
vodě je také závislý Domov důchodců, kde žije cca 110 
seniorů, kteří potřebují každodenní péči zdravotních 
sester a sami se o sebe nepostarají. Dále potřebuje vodu 
největší zaměstnavatel v Karolince tj. Crystalex a.s.. 
Nedostatek vody by mohl mít katastrofické následky 

jedna z atrakcí na  letošní pouti 

To samé je s provozovateli zábavných zařízení. 
Proto jsme v radě letos rozhodli, že tyto akce zadáme 
soukromé firmě, která splní naše podmínky provozu 
pouti i jarmarku. 

 Rovněž proběhla ve dnech 19. 7. – 17. 8. výstava 
fotografií pana Zdeňka Hartingera, která měla velký 
ohlas mezi návštěvníky a chtěl bych touto cestou ještě 
jednou poděkovat panu Zd. Hartingerovi za krásný 
umělecký zážitek a popřát mu mnoho zdaru v jeho 
činnosti. 



Příspěvky pro nás všechny ať už formou stání fronty u cisteren 
s vodou, případně zhoršenou situací zaměstnavatelů, 
kteří jsou na vodě závislí. 

 

Úplným závěrem, bych chtěl našim žákům, učňům 
a studentům, obzvlášť prvňáčkům a prvákům, popřát 
hodně zdaru ve studiu, co nejmíň poznámek a spoustu 
nových vědomostí i příjemných zážitků jak na základní 
škole, tak i v jiných školách. Oprava článku z minulého 

Zpravodaje  
 

Ing. Tomáš Hořelica – starosta města 
V minulém čísle Karolinského zpravodaje jsem 

v příspěvku o změnách v jízdních řádech a tarifu 
Českých drah uvedl jednu nepřesnou informaci, za 
kterou se čtenářům omlouvám. Ona nepřesnost 
pramenila z  ne zcela jasné interpretace v různých 
sdělovacích prostředcích. Jedná se o skupinovou slevu 
dvou a více osob (maximálně však 15 osob). První 
cestující zaplatí celé zákaznické jízdné (bez ohledu na 
to, zda vlastní kartu Z) druhý a každý další pak 
poloviční zákaznické jízdné. 

 

K zamyšlení 
Karolinští mají více zeleně 
(Článek v Našem Valašsku) 

 
KAROLINKA - Třicet tisíc korun investovali 
karolinsští radní do nákupu květin. Ty umístili jak před 
budovu městského úřadu, tak i do parku. A uvádím ještě jednu změnu, na kterou jsem minule 

zapomněl: Prodloužila se doba platnosti zpátečních 
jízdenek, a to do 24 hodin dne následujícího po dni 
zakoupení jízdenky. 

Podle starosty Tomáše Hořelicy investovala radnice 
do zeleně na území města již v minulosti. „Mimo jiné 
jsme v minulých letech vysadili v ochranném pásmu 
okolo vodního zdroje sazeničky smrčků a jedliček, 
které až vyrostou, prodáme jako vánoční stromečky. 
Letos pak naše investice do květinové výzdoby před 
radnicí a v parku dosáhla výše třicet tisíc korun.“ sdělil 
starosta. Do městského parku pak radní zakoupili i 
okrasné dřeviny. „Veškerá úprava zeleně spadá do 
kompetencí technických služeb,“ doplnil Hořelica. 
„Máme na starost šest hektarů tak zvaných zelených 
ploch, na kterých je tráva nebo květiny,“ vysvětlil 
ředitel technických služeb Otakar Šigut.  (ro) 

sh 

ZUŠ Karolinka informuje 
 

 
 
 
 
    
Základní umělecká škola Karolinka oznamuje, že 

od září 2003 otvírá přípravný ročník tanečního a 
výtvarného oboru. Je možné děti stále ještě přihlásit i 
do sborového zpěvu. 

DOVĚTEK 
   

Jak jste již z článku v regionálních novinách ( Naše 
Valašsko) mohli zjistit, městský úřad investoval do 
výsadby květin částku 30.000,-Kč. Jaké je však 
zklamání, když někteří naši spoluobčané nám tyto 
květiny začali krást. Proto bych chtěl apelovat na vaše 
svědomí. Čím více bude vandalizmus v Karolince 
vzkvétat, tím více bude město vynakládat finančních 
prostředků na opravu a  tím méně budeme mít 
finančních prostředků na investice.  

Bližší informace ohledně výtvarného oboru získáte 
ve středu 3. září od 13 do 15 hodin u p. uč. Papeže, 
informace ohledně tanečního souboru obdržíte ve 
čtvrtek 4. září v době od 15 do 17 hodin u p. uč. 
Veitové v budově ZUŠ. Do sborového zpěvu můžete 
své děti přihlásit do 12. 9. osobně vždy v odpoledních 
hodinách taktéž v budově ZUŠ v Karolince. 
  
 Martina Havlová 

 
Ing. Tomáš Hořelica – starosta města 

  

Kultura Upozornění 

 
Městský úřad Karolinka, upozorňuje občany, že na 

základě zák.č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, 
ve znění pozdějších předpisů, je omezena platnost OP 
bez strojově čitelných údajů do 31.12. 2005, což 
předpokládá jejich hromadnou výměnu. Kdo si hraje, nezlobí... 

Aby nedošlo k přetížení příslušných pracovišť, 
mohou už nyní občané, kterých se výměna OP týká, 
požádat na zdejším úřadě výměnu a to bez poplatku. 
K výměně je nutné vyplnit žádost, ve které přiloží 1 
kus foto, dosavadní OP. 

 zábavný den pro děti i dospělé 
Městský úřad Karolinka ve spolupráci  se školami a 

dalšími organizacemi pořádá dne 20. září 2003 
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zábavný den pro děti i rodiče. Bližší upřesnění bude 
obvyklou formou zveřejněno. 

Kinematograf bratří Čadíků 
v Karolince 

Městský úřad KAROLINKA Vás všechny zve na 
„KINEMATOGRAFII BRATŘÍ ČADÍKŮ“, která se 
koná ve dnech 8. – 10. září 2003 od 20 hod. před 
městským úřadem. 

 
Program:  pondělí    8. 9. 03 Rebelové 
  úterý   9. 9. 03  Cesta z města 
  středa 10. 9. 03  Pelíšky  
 
Vstupné:  dobrovolné,  které  je  věnováno na 

  charitativní účely 
 
Přejeme Vám příjemný kulturní zážitek a hezké 

počasí. 
 

Divadlo v Karolince 
Marie Chovanečková, 756 04 

 Nový Hrozenkov 465 

 
PŘEDPLATNÉ: 
 
Září-neděle 28. 9. 2003 v 17 hod.   
DROBEČKY Z PERNÍKU  
Neil Simon – hořká komedie nejpopulárnějšího 
dramatika N. Simona o síle lásky a pochopení. Je 
inspirována skutečným příběhem hereček J. Garland a 
její dcery Lisy Minnelli a několika ztroskotanců, kteří 
prožívají hrůzu ze ztráty společenského postavení, 
které si svou slávou vydobyli. Euforii v jaké herci žijí , 
když se daří – střídá deprese. Tu pak řeší alkoholem, 
prášky a drogami… A stejně tak jako normální lidé 
neznají tyto úzkosti slavných, hvězdy po pádu neznají 
(neumí) žít normální život, jako my - normální lidé. 
Hrají. Daniela Kolářová, Andrea Elsnerová, 
Gabriela Vránová, Miroslav Moravec, Pavel 
Rímský, Michael Hofbauer. 
Režie: Petr Kracík 
 
Říjen-pátek 24. 10. 2003 v 19.30 hod.  
LEKCE LÁSKY 
Zdeněk Zelenka – tři poněkud lechtivé příběhy 
z Dekameronu s pestrým dějovým propletencem. 
Humor, laskavost  a radost ze života – to jsou typické 
znaky těchto půvabných milostných hříček, které jsou 
nejen oslavou lásky, ale také lékem na posmutnělou 
duši. Giovanni Boccaccio, ač člověk z konce 
středověku, je renesančně antistředověký a 
antimystický, zajímá se o konkrétní svět lidí a touží po 
všech pozemských rozkoších a radostech, které může 
člověk prožít, je shovívavý pozorovatel směšnosti 

života a laškovný vypravěč svých příběhů. A tak 
Dekameron, tato velká evropská kniha o životě a lásce, 
a především kniha o lásce k životu, nese v sobě přes 
všechnu svou zábavnost, žertovnost a vtipkaření – 
poselství člověka své doby člověku doby naší. 
Hrají: Václav Postránecký, Jan Čenský, Mario 
Kubec, Jindřich Bonaventura, Hana Ševčíková, 
Kateřina Petrová, Martina Válková, Monika 
Kobrová, Jaroslava Hanušová, Dana Houbová. 
Režie: Václav Postránecký 
 
Prosinec-středa 17.12. 2003 v 19.30 hod.   
VÁNOČNÍ KONCERT EVY PILAROVÉ                     
(jedná se o nový koncert, pokud jste již koncert u nás 
viděli) 
 
MIMO PŘEDPLATNÉ: 
 
Listopad-neděle 2.11. 2003 v 17.00 hod.   
zábavný pořad „KONEC HUMORUV ČECHÁCH“ 
hrají: Josef Náhlovský, Josef Mladý, Jiří Markvart, 
Daniel  Náhlovský.  
(Jedná se o nové představení,  které u nás ještě nebylo). 
 

Telefon: 604 729 614, 571 451 323 
 

Program kina Vatra  Vsetín na  
měsíc září 2003 

1.-3. září v 17 hodin 
H U L K 

Režie:Ang Lee 
Nevím, kdo jsem. Nevím, jak jsem vznikl.Vím jen, že 
mě nebudete mít rádi, až se rozzlobím. 
Hulk patří k legendárním hrdinům komiksové 
literatury.Dobrodružný akční film USA s titulky. Film 
je mládeži přístupný, pro děti do 12 let nevhodný. 
Vstupné: 64,-Kč. 
 

1.-3. září v 19.30 hodin 
P U P E N D O 

Režie:Jan Hřebejk 
Hořká komedie  Jana Hřebejka o lidech, kteří vylezli 
z pelíšků a nezapomněli, že si musíme pomáhat. Vítejte 
ve starých časech a pojďte s Bolkem Polívkou, Evou 
Holubovou, Jaroslavem Duškem, Vilmou Cibulkovou a  
Jiřím Pechou volit kandidáty Národní fronty a snít o 
výjezdní doložce na dovolenou do Jugoslávie. To vše  
v komedii Jana Hřebejka. Film je mládeži přístupný, 
pro děti do 12 let nevhodný. 
Vstupné:69,-Kč. 
 

4.- 6.září v 17 a 19.30 hodin 
7.září v 17 hodin 

TERMINÁTOR  3: 
VZPOURA  STROJŮ 

Režie:Jonathan Mostow 
Arnold Schwarzenegger na záchranné misi 
v nejnovějším pokračování slavného Terminátora. 
Akční sci-fi USA s titulky. Film je mládeži přístupný. 
Vstupné: 64,-Kč. 
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18. -20. září v 17 a 19.30 hod. 7. září v 19.30 hod. 
22. -24. září v 17 hod. FILMOVÝ   KLUB 

LARA   CROFT  TOMB  RAIDER: Uvádí celovečerní film režiséra F. Ozona: Kapky deště 
na rozpálených kamenech. Vstup jen na průkazy FK. KOLÉBKA ŽIVOTA 

Režie: Jan  De Bont  
8. -10. září v 17 hod. Angelina  Jolie znovu zachraňuje svět. Pokračování 

divácky úspěšného prvního dílu. Akční sci-fi USA 
s titulky. Mládeži přístupný.  

FANFÁN  TULIPÁN 
Režie: Gérard Krawczyk 

Vstupné: 69,-Kč. Vtip, odvaha, šarm – ztřeštěný miláček Štěstěny a 
krásných žen se vrací! Vincent Perez a Penelope Cruz 
v hlavních rolích výpravného dobrodružného filmu 
Francie. Film je s titulky. Mládeži do 12 let nevhodný. 

 
21. září v 16.30 hod. 

MOC   BEZMOCNYCH   
Vstupné: 54,-Kč. seminář Filmového Klubu ve Vsetíně se zaměřením na 

dokumentární filmy, které jsou zapůjčeny z archivu. 
Jsou to filmy: Děti ze stanice Vítězství. Záležitost žen a 
mužů . V zemi bílého muže. 

 
8. -10. září v 19.30 hod. 

MĚSTO  BOHŮ 
 Režie: Fernando Meirelles 

21. září v 19.30 hod. Jejich domovem je ulice Ria de Janeira, jejich 
hračkami pistole. Učí se tančit na krvavém karnevalu 
smrti. Vyprávění o dospívání ve stínu smrti připomíná 
formální brilanci filmy Quentina Tarantina či Martina 
Scorseseho. Film Brazílie s titulky. Mládeži 
nepřístupný. 

FILMOVÝ  KLUB 
uvádí film režiséra Stanleyo Kubrika – Eyes Wide 
Shut. Vstup jen na průkazy FK. 
 

22. -24. září v 19.30 hod. 
H O D I N Y Vstupné: 54,-Kč. 

Režie: Stephen  Daldry  
11. -14. září v 17 hod. Spojeny v čase a vášni. Nicole Kidmanová, Meryl 

Streepová a Julianne Mooreová v oscarovém kánonu 
pro tři ženské hlasy. Drama USA s titulky. Mládeži do 
12 let nevhodný. 

PRAVÁ BLONDÝNKA   2 
Režie:Charles Herman - Wumfeld 
Lepší. Odvážnější. Blonďatější. Světově oblíbená 
blondýnka se vrací! Vstupné: 49,-Kč. 

 Komedie USA s titulky. Film je mládeži přístupný. 
Vstupné: 64,-Kč. 25. -28. září v 17 a 19.30 hod. 

PIRÁTI   Z KARIBIKU –  
PROKLETÍ  ČERNÉ  PERLY 11. -14. září v 19.30 hod. 

NUDA V BRNĚ Režie: Gore Verbinski 
Pod pirátskou vlajkou vzhůru za dobrodružstvím. 
Odvážní korzáři, půvabné dámy, spousta rumu a velký 
poklad Aztéků. Johnny Depp, Geoffrey Rush a Orlando 
Bloom  v hlavních  rolích  dobrodružného a 
výpravného filmu USA s titulky. Mládeži přístupný. 
Vstupné: 64,-Kč. 

Režie:Vladimír Morávek 
Podle povídky Pavla Beďury „Standa debutuje“.Česká 
komedie s vynikajícím hereckým obsazením. Jan 
Budař, Kateřina Holanová, Miroslav Donutil, Pavel 
Liška, Jiří Pecha a další. Film je mládeži přístupný, pro 
děti do 12 let nevhodný.  
Vstupné: 64,-Kč.  

29. -30 září v 17 a 19.30 hod.  
ŽIVOT  DAVIDA  GALEA 15. -17. září v 17 hod. 

RABBIT – PROOF FENCE Režie: Alan  Parker 
Zločin je jasný. Pravda  ne. Strhující thriller USA 
s titulky. V hlavní roli dvojnásobný držitel Oscara 
Kevin Spacey a Kate Winslet. Film je mládeži 
nepřístupný.  

Režie:Phillip Noyce 
1500 mil na cestě domů … 
Filmový příběh je natočený podle skutečné události. 
Odehrává se v roce 1931.V hlavních rolích se představí 
Everlyn Sampi, Tianna Sansbury a Laura Monaghan.  
V roli odporného státního zaměstnance, který řídí lov 
utečenců , exceluje vynikající Kenneth Branagh. Film 
Austrálie s titulky. Mládeži přístupný.  

Vstupné: 64,-Kč. 
 

KINO HOVĚZÍ - Září 2003    
Vstupné: 59,-Kč. 

 7. Září 2003 ve 20 hod. 
15. -17. září v 19.30 hod. PUPENDO 

F R I D A Komedie ČR, 120 min., mládeži přístupno  
Režie: Julie  Taymor Poselství budoucím generacím. Nová filmová komedie 

Jana Hřebejka a Petra Jarchovského, inspirovaný 
povídkami Petra Šabacha  

Celá pravda o ženě. Strhující příběh slavné 
extravagantní mexické malířky Fridy Kahlo se Salmou 
Hayek v její životní roli. Drama USA s titulky. Mládeži 
nepřístupný.  

Vstupné: 40,- Kč   
 

Vstupné: 54,-Kč. 
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 14. Září 2003 v 17 hod. 
KNIHA DŽUNGLÍ 2  

Animovaný film USA, 69 min., český dabing, mládeži 
přístupno    

 Další pokračování příběhu Mauglího a jeho přátel 
 Vstupné: 30,- Kč 
               

21. Září 2003 ve 20 hod.  
RYTÍŘI ZE ŠANGHAJE  Akční komedie USA, 114 min., české titulky, mládeži 

přístupno     
 Londýn: Větší divočina než Divoký západ. Jackie Chan 

a Owen Wilson v akci!   
Vstupné: 30,- Kč  
  28. Září 2003 ve 20 hod. Libor Křenek(vlevo) má již úvodní slovo k vernisáži 

za sebou a společně se Zdeňkem Hartingrem 
očekávají reakce návštěvníků vernisáže. 

 KURZ SEBEOVLÁDÁNÍ 
 Komedie USA, 106 min., české titulky, mládeži 

přístupno   
,,Co je horší než šílenství? Šílený psychiatr!“ Jack 
Nicholson a Adam Sandler v hlavních rolích bláznivé 
komedie.  

Beskyd Rallye v Karolince 
Vstupné: 30,- Kč 

                                           
 Změna programu vyhrazena! Tento program lze nalézt 

na Internetu a to na adrese: http://obec-hovezi.cz    
  

Ohlédnutí za akcemi 
v Karolince ve fotografii  

 
 
 
 
 Vernisáž výstavy fotografií   
 

Zdeňka Hartingera         
 Zaslouženou pozornost nejen dětí poutal i tento 

hasičský veterán   
  
  

Vestibul městského úřadu byl zaplněn příznivci a 
přáteli pana Zd. Hartingera. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Vedle osobních automobilů byla k vidění a 
k obdivování i řada motocyklů 
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Inzerce Sklářský jarmark 2003 
  

  
 
 • Koupím chalupu k rekreaci – dřevěnici 

v Karolince za dohodnutou cenu, platba 
v hotovosti. Informace volejte na 571 437 240 
dopoledne a večer nebo na mobil 737 982 732. 

 
 
 
  

• GENERALI POJIŠŤOVNA, a.s.    
AGENTURA KAROLINKA  

 
 

U Sokolovny 277 (Dům služeb)  
Všechny druhy pojištění, stavební spoření.  
Provozní doba:  
sudý týden: st. a čt. 8-12 13-17 hodin  
lichý týden: po. a pá. 8-12 13-17 hodin  

Tentokrát si mohli zkusit fouknout do sklářské 
píšťaly i zájemci z řad návštěvníků sklárny 

telefon: S. Herynk  605 759 572, 571 444 105
  

 
 • Koupím garáž v Karolince, nejlépe v lokalitě Pod 

Paluchem. Tel.: 603222891  
  

 • Martin Dujka  p r o v á d í  opravy 
mechanických a bateriových hodin, hodinek, 
budíků, výměny baterií, opravy a krácení pásků. 
Tel.: 604 906 207 – stále           
571 450 784 – od 7:00 do 9:30 hod. 

 
 
 
 
  

• FOTO ateliér - Marie Oravcová Vsetínská 79, 
756 05 Karolinka, tel: 571 450 513 nabízí:   

 
 

  
- Fotografie:    

klasické i digitální  
barevné i černobílé  

Paní Hartingerová se vzorně starala o četné 
návštěvníky Galérie a ateliéru svého manžela 

ateliérové i exteriérové  
- Fotografie na občanské průkazy, pasy , 

doklady – na počkání 
 
 

- Foto z fota, zvětšeniny, fotografie s textem a 
s rámečkem 

 
 

- Reportáže, rodinné události, svatby, pohřby, 
školy, tabla 

 
 

- Foto na porcelán, puzzle, trička, pomníky  
- Přání, vizitky, novoročenky, kalendáře, 

svatební oznámení 
 
 

- Amatérské fotografie:  
Vyvolání, zvětšeniny, indexprint, tónování 
fotografií, diapozitivy (vyvolání, 
rámečkování), fotografie z diapozitivů, 
fotografie z digitálních nosičů, prodej 
fotografických potřeb (filmy, baterie, 
fotoalba, rámečky), kopírování  do formátu 
A4 – A3 – A5 

 
 
 
 
 
 
 Posádková hudba Olomouc již tradičně zpestřuje 

Sklářský jarmark (foto Jan Vaca) 
  
Otevírací doba:  
Út – Pá  8 – 16 hodin  
    So  8 – 12 hodin  
Ne – Po     zavřeno  
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