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Informace z městského
úřadu
Slovo starosty
Vážení občané,
dovolte mi, abych využil počátku roku a popřál
Vám pevné zdraví a šťastné vykročení v novém roce.
Rovněž využívám této příležitosti, abych bilancoval
uplynulý rok a zhodnotil práci zastupitelstva a
Městského úřadu v Karolince v roce 2003.
V prvé řadě bych Vás rád informoval o finančních
prostředcích, které město investovalo do oprav
v loňském roce:
Vybudování místní komunikace v lokalitě Pod
Bečvou
1.000.000,-- Kč
Zastřešení
budovy
sportovního
areálu
884.000,-- Kč
Zastřešení vstupu Domu služeb tzv. podloubí
419.000,-- Kč
Zajištění oprav komunikací po zimě na městských
komunikacích
250.000,-- Kč
Oprava prostor rehabilitace na ZS čp. 71
183.700,-- Kč
Zastřešení vstupu do ZUŠ Karolinka
66.280,-- Kč
Oprava rampy a sklepních prostor v budově MěÚ
72.682,-- Kč
Nátěry zábradlí – 3 mosty
13.600,-- Kč
Z důvodu získání prostředků z fondů EU, byly
zpracovány následující projekty, které by měly městu
přinést další investice v následujících letech:
Byla rozpracována projektová dokumentace na
rekonstrukci náměstí
112.000,-- Kč
V současné době se připravuje projektová
dokumentace na rekonstrukci kanalizace projektu
„Čistá Bečva“
601.000,-- Kč
Dále bych Vás chtěl informovat o investicích
v oblasti majetku města. Město Karolinka v loňském
roce vydražilo objekt včetně pozemků Na Marečkově
po panu Střeleckém za částku 186.670,-- Kč.
V průběhu roku jsme byli informováni realitní
kanceláří, později samotou firmou Crystalex a.s., o
záměru odprodeje přebytečných pozemků a objektů
v katastru Karolinka. V závěru roku se podařilo
dohodnout s firmou Crystalex a.s. a město zakoupilo
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pozemky ve výši 680.000,-- Kč a objekt školky včetně
pozemků, vnitřního vybavení a kotelny v hodnotě
2.000.000,- Kč. Součástí této dohody byl i odprodej
ubytovny u černého hřiště firmě Crystalex a.s. za
částku
800.000,- Kč. Město Karolinka v roce 2003 získalo
příjmy z prodeje majetku (především prodejem
pozemků) ve výši 3.404.000,-- Kč. V souvislosti
s majetkem města bych se ještě rád zmínil o získání
starší plošiny ve vynikajícím stavu pro hasiče, kterou je
možné využít v případě požárů ve výškách, např.
panelová výstavba v Karolince.

Obyvatelé Domova důchodců sledují vystoupení žáků
ZUŠ Karolinka na vánoční besídce.
Z úspěchů v loňském roce bych rád vyzdvihnul, že
se po dlouhém a náročném jednání napotřetí podařilo
na Ministerstvu školství schválit rozšíření kapacity
žáků v Základní umělecké škole Karolinka z 380 na
420 žáků, a to v předstihu již pro školní rok 2003-2004.
Bohužel se nám nepodařilo znovu obnovit činnost
Živnostenského úřadu v Karolince. Náš návrh byl
zamítnut Ministerstvem vnitra na základě záporného
stanoviska Krajského živnostenského úřadu Zlín
z důvodů vysokých nákladů na provoz úřadu (nárůst o
6 úředníků). V loňském roce byl také podán projekt na
rekonstrukci komunikace v Malé Stanovnici. Bohužel
se nám nepodařilo zajistit v požadované velmi krátké
lhůtě výpis z katastru nemovitostí na pozemky pod
komunikací. Z tohoto důvodu a malého množství
finančních prostředků na projekty tohoto typu byla
naše žádost Krajským úřadem Zlín vyřazena.
Městský úřad se rovněž v loňském roce
organizačně a finančně podílel na následujících
společenských akcích:
- závod na horských kolech „Valašský pohár MTB“
- uspořádání dětského dne „Kdo si hraje nezlobí“ ve
spolupráci se ZŠ, ZUŠ a místními složkami.
- proběhlo několik osvětových schůzek ve věci
prevence prodeje alkoholu a cigaret mladistvým.

- kulturní komise znovu obnovila vítání občánků
- návštěva pojízdného kinematografu bratří Čadíků
- setkání zástupců města a dětí ze ZUŠ se
spoluobčany v Domově důchodců v předvánočním
období – kulturní program a předání vánočních dárků

hasičské soutěže o putovní pohár města Karolinky.
Během roku byla navázána spolupráce a v závěru roku
podepsána smlouva o spolupráci se slovenskou obcí
Papradno.
Závěrem bych rád konstatoval, že se nám přes
veškeré překážky podařilo zajistit pro občany
Karolinky ve zdravotním středisku specialistu pana
MUDr. Šmiguru a zahájit díky modernímu vybavení
rehabilitační činnost na vysoké úrovni. Věřím, že naši
občané budou tuto službu využívat a nebude nutné
v budoucnu ji pro malý zájem rušit. Další potěšující
zprávou pro občany je rozšíření našeho zdravotního
střediska o ordinaci alergologie, kterou bude
provozovat pro dospělé i děti paní MUDr. Kalincová.
V oblasti zdravotnictví bych se ještě rád zmínil, že se
město spolupodílí s okolními obcemi na udržení
lékařské pohotovostní služby o sobotách, nedělích a
svátcích v Novém Hrozenkově, a to ve výši 70.000,Kč.
Úplným závěrem bych chtěl poděkovat všem
zastupitelům za vykonanou práci v loňském roce, kteří
se svým úsilím podílejí na chodu a rozvoji města. Toto
poděkování patří i zaměstnancům našeho úřadu,
zaměstnancům
Městského
bytového
podniku
Karolinka, učitelům a pracovníkům ZŠ, ZUŠ a MŠ.
Dále bych chtěl poděkovat všem místním složkám za
vykonanou práci pro město a za reprezentaci města
Karolinky. Taktéž děkuji vedení firmy Crystalex a.s.,
Sklárna Karolinka, za příkladnou spolupráci s městem.
Dík také patří sponzorům za sponzorské dary pro
kulturní akce a vánoční výzdobu města.
Ing. Tomáš Hořelica

Důležitá oznámení
Ohňostroj byl důstojným vyvrcholením vánočního
jarmarku.
- uspořádání Vánočního jarmarku včetně živého
Betlému a výstavy Betlémů, který byl završen
sponzorsky zajištěným ohňostrojem.
Městská rada zasedala v loňském roce 29x a
městské zastupitelstvo zasedalo 8x z toho 3x
mimořádně.
Společně se zastupiteli města jsme reprezentovali a
propagovali Karolinku na veletrhu cestovního ruchu
„Region tour 2003“ v Brně, kde jsme ve spolupráci
s obcí Velké Karlovice a městem Vsetín zajistili
v oddělení Krajského mikroregionu svůj vlastní stánek.
Dále jsme s divadelním souborem Jana Honsy
navštívili celorepublikovou přehlídku amatérských
divadelních souborů v Poděbradech a vyhodnocení
v Třebíči, kde se divadelníci umístili na předních
místech. Dne 17. května byla organizována jízda
Hornovsacké dráhy motorovým vlakem po krásách
zlínského kraje. U příležitosti životního jubilea 80 let
byl předán čestnému občanu města Karolinky panu
Dr. Studenému dar za město. Na přelomu měsíců
července a srpna proběhla výstava fotografií rodáka
Zdeňka Hartingera v prostorách budovy Městského
úřadu. V průběhu léta byli zástupci města přizváni na
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Vyzýváme všechny řidiče, kteří parkují
v zimním období na krajnicích místních
komunikací, aby zanechávali dostatečný
průjezd vozidlům zimní údržby, nejméně
3,5 metru. V opačném případě nebudou
tyto neprůjezdné komunikace udržovány a
řidiči se vystavují postihům ze strany
Policie ČR.

Příspěvky
Otevřena nová ordinace ve
Zdravotním středisku
Od začátku tohoto roku byla otevřena nová
ordinace Dr. Ivo Šmigury, která zajišťuje kompletní
rehabilitační péči, včetně myoskeletální medicíny. Po
celý týden se v příjemném prostředí věnují pacientům
dvě fyzioterapeutky a každý čtvrtek i Dr. Šmigura.
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Ordinace je vybavena přístroji poslední generace na
fyzikální terapii (elektroléčba, magnetoterapie a
ultrazvuk). Ordinace je umístěna v prostorách po
bývalé rehabilitaci vedle ordinace zubního lékaře.
Ordinační hodiny:
Po – Čt 7 - 18 hod.
Pá
7 – 15 hod.

Doufáme, že tato služba přispěje ke zlepšení
zdravotnických služeb v našem městě a navzdory všem
překážkám, kladeným z různých stran, bude nám všem
sloužit ke všeobecné spokojenosti.
Tomáš Jochec

Tříkrálová sbírka 2004
Výsledky v jednotlivých obcích – oblast
Charity Nový Hrozenkov:
Velké Karlovice:
Karolinka:
Nový Hrozenkov:
Halenkov:
Huslenky
Zděchov
Hovězí:
Celkem za oblast

72.880,00 Kč
47.845,00 Kč
70.995,50 Kč
34.811,50 Kč
35.579,00 Kč
17.439,00 Kč
43.397,00 Kč
322.947,50 Kč

Výtěžek letošní sbírky bude využit na dokončení
Domu pokojného stáří a zajištění osobní asistence
postiženému chlapci.
Všem dárcům mnohokrát děkujeme. I díky Vám
jsme mohli na konci roku otevřít Dům pokojného stáří,
do kterého se v těchto dnech stěhují první obyvatelé.
Dík patří také všem skupinkám „Tří králů“ a jejich
vedoucím, kteří v tento zimní čas chodili obětavě po
domácnostech někdy i několik dní.
MUDr. Ivo Šmigura nás seznamuje s nejmodernějšími
rehabilitačními přístroji

Informace pro vlastníky lesa
Ministerstvo zemědělství, jako orgán státní
správy příslušný podle § 49 odst. 2 písm. c) zákona
č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů
nařizuje
vlastníkům lesa podle § 32 odst. 2 lesního zákona,
aby provedli tato opatření v ochraně lesa proti
lýkožroutu smrkovému, lýkožroutu severskému,
lýkožroutu menšímu, dále jen „kůrovci“.
1. Dříví napadené kůrovci zpracovat, odvézt z lesa
nebo asanovat (tj. odkorněním a spálením kůry
nebo chemicky nejpozději do 31.března běžného
roku, v lesních porostech, které alespoň částečně
zasahují do polohy nad 600 m nadmořské výšky,
do 30. dubna běžného roku.
2. Veškeré polomy, vývraty a dříví atraktivní pro
rozvoj kůrovců vzniklé do 31.března běžného roku
zpracovat, odvézt z lesa nebo asanovat nejpozději
do 31.května, v lesních porostech, které alespoň
částečně zasahují do polohy nad 600m nadmořské
výšky, do 30.června běžného roku.
3. Celoročně vyhledávat a včas zpracovávat, odvážet
z lesa nebo asanovat dříví nově napadené kůrovci.

Příjemný personál nové rehabilitace
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4.
5.

6.

Lapáky nebo lapače I.série v roce 2004 stanovit a
pokládat nebo instalovat v počtech stanovených
podle přílohy č. 2 k vyhlášce 101/1996 Sb.
Vést evidenci nezbytnou pro stanovení počtu
lapáků a lapačů I.série v roce 2005 a počet lapáků
nebo lapačů stanovit a pokládat nebo instalovat
podle zjištěných hodnot. Obdobně postupovat při
stanovení počtu lapáků nebo lapačů proti
lýkožroutu menšímu.
Platnost tohoto rozhodnutí se stanoví do
30.6.2005. U rozhodnutí se podle ust. § 55 odst. 2
zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní
řád) , ve znění pozdějších předpisů, vylučuje
odkladný účinek případně podaného rozkladu.

Odůvodnění – extrémní klimatické podmínky let
2002 a 2003 způsobily oslabení smrkových porostů
v lesích a následné náhlé zvýšení populační hustoty
kůrovců tak, že existuje reálné nebezpečí jejich
přemnožení,
vzniku
kalamitního
stavu
a
nepředvídatelných škod na lesních majetcích na území
celé České republiky. Ministerstvo zemědělství a na
základě poznatků z vlastní dozorové činnosti, šetření
prováděných
Výzkumným
ústavem
lesního
hospodářství a myslivosti Zbraslav-Jíloviště a podnětů
orgánů státní správy lesů na úrovni krajských úřadů
vyhodnotilo situaci a dospělo k závěru, že současný
stav populační hustoty kůrovců naplňuje ustanovení §
32 odst. 2 lesního zákona o vzniku mimořádných
okolností v lesích. Z tohoto důvodu nařídilo výše
uvedené opatření.
Protože
nesplněním
opatření
v termínech
vyžadovaných z hlediska účinné ochrany lesa proti
kůrovcům v lesích jednotlivých vlastníků jsou
ohroženy lesy vlastníků sousedních a jimi vynaložené
prostředky na řádnou likvidaci hmoty kůrovci
napadené a pro kůrovce atraktivní znehodnocení, bylo
rozhodnuto provedení opatření nařídit všem vlastníkům
lesa. Naléhavý obecný zájem ochrany lesa proti
kůrovcům a nebezpečí, že odkladem výkonu
rozhodnutí by za určitých klimatických podmínek,
mohlo dojít k ohrožení lesů sousedních vlastníků, jsou
důvody, pro které byl vyloučen odkladný účinek
rozkladu.
Ministerstvo
zemědělství
nevyužilo
všech
zákonných možností daných orgánům státní správy
lesů a nenařídilo např. zastavení všech jiných těžeb než
těžeb nahodilých, neboť křivka nárůstu populační
hustoty kůrovců není na území celé republiky shodná.
Tato opatření je však možno uložit na základě
zjištěného stavu v menších, přesně vymezených
územích rozhodnutím příslušného krajského úřadu
nebo rozhodnutím, popř. nařízením příslušného
obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Z úrovně
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností je rovněž
možno uložit opatření směřující k vyhubení škůdců
(např. kůrovci, dřevokaz)., kteří se vyskytnou na
skladech (skládkách) dříví mimo pozemky určené
k plnění funkcí lesa (§32 odst. 9 lesního zákona). Proto
bylo rozhodnuto jak výše uvedeno.
Lesní zákon č. 289/1995 Sb.:
§31 odst. 6 :
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Holina na lesních pozemcích musí být zalesněna do
dvou let a lesní porosty na ní zajištěny do sedmi let od
jejího vzniku.
§32:
Vlastník lesa je povinen provádět taková opatření, aby
se předcházelo a zabránilo působení škodlivých
činitelů na les.
§33 odst. 1:
Vlastník lesa je povinen přednostně provádět těžbu
nahodilou tak, aby nedocházelo k vývinu, šíření a
přemnožení škodlivých organismů. Pokud by
v důsledku těžby nahodilé vznikla souvislá holina o
výměře větší než 0,2 ha, je vlastník povinen oznámit
provádění takové těžby nahodilé alespoň 14 dnů
předem orgánu státní správy lesů.
§33 odst. 4
Provádět těžbu mýtní úmyslnou v lesních porostech
mladších než 80 let je zakázáno. V odůvodněných
případech může orgán státní správy lesů povolit
výjimku z tohoto zákazu.
Úřední hodiny revírníka :
Městský úřad Karolinka
Pondělí
13,00 – 15,00 hodin
Středa
13,00 – 15,00 hodin
Plánka Pavel
Revírník Lesů ČR

Pohledy dětské redakční rady
„Ptali jsme se na názor lidí na kulturu
v našem městě“
Zelené plochy a chodníky
Převážnou část našeho města tvoří různé zelené
plochy, do kterých jsou investovány značné částky.
A proto mi vadí, že tyto plochy ničí obyvatelé
bezohledně. Celkem běžnou
záležitostí se stává
skutečnost, že pokud jsou vysázeny nějaké okrasné
květiny, zanedlouho je najdeme rozházené po
chodnících a na jiných dalších místech. A není také
novinkou, že v květináčích se povalují různé odpadky,
které tam házejí kolemjdoucí a myslí si snad, že jsou
to něco jako odpadkové koše, které mimochodem ničí
místo toho, aby je plně využívali. A když není po ruce
ani koš ani květináč, zahodí papírky jednoduše za sebe
a pokračují dál. Na což navazuje i nynější stav našich
chodníků a zejména jejich povrchu. Chodníky jsou
nepravidelně vysoké, a tudíž zdraví nebezpečné, např.
při jízdě na koloběžce nebo na kolečkových bruslích.
V některých částech města jsou chodníky přímo
v žalostném stavu. A když se zamyslíte nad
chodníkem, který vede od školy ke školce, zjistíte, že
je to jenom jakási ohraničená část cesty, které lidé ze
zvyku říkají chodník. Myslím si, že kdyby byla tato
část vydlážděna, vypadalo by to podstatně lépe. I když
na druhou stranu můžeme být rádi, že tam vůbec tento
„chodník“ je. Protože například od Ingstavu po
vlakový přejezd „U Balatonu“ není chodník vůbec
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žádný, a proto chodí lidé po okrajích cesty a auta
kolem nich projíždějí v hojném počtu a mohlo by se
tedy stát, že řidič si nevšimne chodce, neobjede ho a
dojde k tragédii. Myslím si ještě, že by nebylo marné
zkusit od lidí vybrat nějakou částku, aby se mohly
přistavit nové chodníky. Možná by k nim pak lidé byli
ohleduplnější. No, uznejte sami, že nemá cenu
přistavovat nové chodníky nebo je zrenovovat, když je
lidé zaneřádí různými sajrajty, a je jim to úplně jedno.
Andrea Šiváková

Údržba zastávek v Karolince
Co si většina lidí z našeho města vybaví, když se
řekne zastávka? No přece jakousi budku bez oken. Po
zdech zastávek jsou různé neslušné nápisy a některé z
nich jsou vyryty do zdiva, a tak opadává omítka.
Někdo by si řekl: „No tak je vymalujte!“, říká okolí.
Ale to nemá vůbec žádnou cenu! Sotva se vymaluje, za
3 týdny je to jako předtím. No, neříkám, že by tam
neměly být vůbec žádné nápisy. Mně by se líbilo,
kdyby se na zdi malovaly takové obrazy, nebo kdyby
se tam psaly například verše. Třeba se vám to zdá jako
hloupost, ale rozhodně by to udělalo úplně jiný dojem
na návštěvníky Karolinky. Když přijede například
škola v přírodě, vystoupí z autobusu a uvidí popsanou
zastávku, řekne si: „To je stejnej zapadákov jako u
nás.“ Ovšem kdyby viděli bílou čistou zastávku
s nějakým portrétem zvířete nebo s nějakou vhodnou
básní, určitě by na to měli jiný názor, protože
pochybuji, že to v nějakém jiném městě mají. Asi si
myslíte, že by to lidé za chvíli stejně zničili. Ale zkusit
by se to mohlo, ne? Myslím, že by se jistě našlo pár
lidí, kteří by nám s tím pomohli. Měli byste si
uvědomit, že máme malé město, a tak by neměl být
problém ho udržet v dobrém stavu. Ve Vsetíně je to
nemožné, ale tady zná v podstatě každý každého, a tak
by se lidé mohli navzájem pohlídat. Vím, že za většinu
nepořádku mohou naši školáci, ale i oni by se mohli
naučit chovat kultivovaněji a ohleduplněji, vždyť
kromě školy a rodičů je k tomu nikdo nevede. Kdyby
se od dobrovolníků vybíraly peníze na údržbu města,
uvědomili by si, že je to i z jejich peněz a možná by to i
vydrželo.
Andrea Šiváková

Doslov redakce
K předešlým článkům dětské redakční rady není
moc co dodat, snad jen to, že radnice má zájem na
řešení všech výše uvedených problémů a právě nyní
usiluje o získání prostředků na rekonstrukci chodníků.
Původně byl projekt zpracován na všechny městské
chodníky. Po změně podmínek však je přepracováván
na výstavbu a rekonstrukci chodníků kolem silnice II. a
III. třídy. V dalším čísle zpravodaje Vás budeme o
vývoji tohoto záměru města informovat.
Tomáš Jochec
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Šachový oddíl informuje
Šachový oddíl Karolinka vstoupil úspěšně do
šachové sezóny 2003/2004. V této sezóně nasadil do
soutěže dvě družstva. Družstvo =A= v Region přeboru
RP-1- Vsetín, po odehrání 4 kol je se ziskem 6 bodů na
3.místě. Družstvo =B= v Region přeboru RP –2Vsetín, po odehrání 5 kol je se ziskem 5 bodů na
6.místě. Pro získání mladých talentů založil ŠO při
základní škole Karolinka šachový kroužek, který
v současné době navštěvuje 8 žáků. Tito mladí hráči
dosáhli prvního úspěchu, když se zúčastnili okresního
přeboru škol. V kategorii 1.-5. ročník zvítězili
v konkurenci 10 družstev. Družstvo hrálo ve složení:
Valigura P., Havliš F., Zapalač J., Komár O.
Za Š.O. Bambušek

Kultura
Divadlo v Karolince
Marie Chovanečková, 756 04
Nový Hrozenkov 465

Tel: 604 729 914, 571 451 321

Únor:
Poslední ze žhavých milenců
Neil Simon
Komedie patří mezi nejúspěšnější díla známého
amerického autora. Řadu sezón se těšila velké divácké
přízni na Brodwayi. Skvělá je již svým námětem a
přímo dokonalá díky mistrným dialogům. Starší majitel
rybí restaurace v New Yorku se po sedmadvacetiletém
spořádaném manželství odhodlá k prvnímu cizoložství.
Má pocit, že vlastně vůbec nežije. Jak sám říká: „Chtěl
jsem poznat, jaký je to s cizí ženou. Budu mít úspěch,
budu se jí líbit, vzruší mě její dotek? Tisíce otázek, na
které bych už nikdy nedostal odpověď, kdyby se moje
jméno zítra objevilo v rubrice úmrtí!“ Do bytu své
stařičké maminky si postupně pozve 3 různé typy žen a
dostává se s nimi do neuvěřitelně komických a
choulostivých situací s ještě komičtějšími výsledky.
Odvěká mužská touha po milostných dobrodružstvích
inspirovala N. Simona k napsání komedie, při které se
baví a smějí diváci bez rozdílu věku. Je jen otázka, zda
životní poznání majitele rybí restaurace v Americe je
pro starší pány varováním, či naopak povzbuzením pro
nová dobrodružství.
Hrají: Jan Teplý – prezident herecké asociace,

5

Simona Stašová
Režie: Hana Ižófová
Neděle 15.2.2004 v 17,00 hodin

Březen
Jako jedna rodina
Murray Schisgal
Autora této laskavé komdie není třeba představovat.
M. Schisgal má na svém kontě řadu úspěšných
veseloher i filmových scénářů /Tootsie/. Jedná se o
komedii plnou gagů a slovních přestřelek pro tři herce
a jednu herečku. Čtyři přátelé se postupně scházejí
v pokoji hotelu Ritz v Bostonu. Muži, nespokojeni se
svými dosavadními manželskými životy, docházejí
k závěru, že jediné možné partnerské soužití je
domácnost výlučně mužská. Jedině muž muži rozumí,
soužití s ženami je nepřirozené a krajně nepraktické.
Co s touto osobitou filozofií udělá příchod manželky
jednoho z kamarádů, už prozrazovat nebudeme.
Můžeme snad jen doplnit, že konec této svižné
komedie je opravdu překvapivý.
Hrají:
Pavel Zedníček, Svatopluk Skopal, Miroslav
Vladyka a Jana Paulová.
Režie: Milan Lasica
Pátek 26.3.2004 v 19,30 hodin

Duben
Smíšené pocity
Richard Baier
Lidský příběh plný pěkného, laskavého humoru,
jiskrného dialogu, jímavého a hlubokého citu – plnil a
plní divadelní budovy ve Vídni, Mnichově, Hamburgu
a jinde. Je právem oceňován diváky i odbornou
kritikou za nejlepší komedii posledních dvou let.
Hrají: J.Hlaváčová, P.Kostka, J.Satoranský, J.Zyka
Režije: Luděk Zounar
Termín: bude upřesněn

Květen
Na správné adrese
Marc Camoletti
Ve Francii nesmírně úspěšná komedie nabízí řadu
vtipných situací a dialogů. Jistou pikantnost přitom
zvládá s pověstným francouzským šarmem.
Odkvétající
varietní
umělkyně
Georgette
pronajímá ve svém pařížském bytě pokoje. A tak spolu
na jedné adrese bydlí ještě klavíristka Jeanine, malířka
pokoje. Jacqueline a služebná Marie-Louisa. O tom, že
soužití žen takto rozdílných temperamentů není
jednoduché, nás přesvědčí expozice hry. Všechny
obyvatelky bytu se proto nezávisle na sobě rozhodnout
radikálně změnit život a všechny /opět bez vědomí těch
ostatních/ si podají inzerát. Majitelka bytu hledá
nového nájemce, pianistka žáka, malířka model pro
obraz Spartaka a služebná životního partnera. Zájemci,
čtvero mužů nejrůznějšího ražení se brzy dostaví, ale
samozřejmě jak to bývá zrovna ve chvíli, kdy není
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doma správná inzerentka. Navíc zkratkovitá řeč
inzerátů, známá i z našich novin, možnost dorozumění
ještě více komplikuje. A tak sledujeme složité
eskapády jednotlivých zájemců, kteří sice přišli na
správnou adresu, ale chtějí se po nich nebo se jim
naopak nabízejí prapodivné věci. Že si nakonec
všichni přijdou na své je nasnadě, i když zdaleka ne
tak, jak si původně představovali.
Hrají: Adéla Gondíková/Lucie Zedníčková, Ivana
Andrlová/Veronika
Jeníková,
Ludmila
Molínová/Marcela Nohýnková, Lucie Svobodová/Olga
Želenská, Daniel Rous/Martin Zounar, Vladimír
Čech/Zdeněk Mahdal, Pavel Vondra/Zbyšek Pantůček,
Michal Jagelka/Martin Sobotka
Režie: Marie Lorencová
Středa 19.5.2004 v 19,30 hodin

Program kina Vatra Vsetín na
měsíc únor 2004
1. února v 19:30 hod.
Prci, prci, prcičky – Svatba
Režie:Jesse Dylan
Vzrušující vyvrcholení Prcičkové ságy. Komedie USA
s titulky. Film je mládeži nepřístupný.
Vstupné: 59,-Kč.

1. - 4. února v 17 hod.
SPY KIDS 3 D
Režie: Robert Rodriges
Jediný 3 D film. V každém městě. V každém kině.
Třetí mise v trojrozměrném prostoru. Sci- fi komedie
USA v české verzi. V hlavní roli Antonio Banderas.
Film je mládeži přístupný.
Vstupné: 69,-Kč.

2. - 4. února v 19:30 hod.
KDYSI DÁVNO V MEXIKU
Režie: Robert Rodriguez
Mstitel s kytarovým pouzdrem plným pistolí opět na
scéně! V hlavních rolích Antonio Banderas, Johny
Deep a další. Film USA s titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 62,-Kč

5. - 11.února v 16 a 19:30 hod.
PÁN PRSTENU : NÁVRAT KRÁLE
Režie: Peter Jackson
Nadešel čas rozhodující bitvy. Putování končí …
Nejlepší fantasy sága filmových dějin vrcholí: Osud
Středozemě se naplňuje. Třetí díl je nejlepší!!! V hlavní
roli Elijah Wood,Liv Tyler aj. Dobrodružný film USA
s titulky. Mládeži do 12 let nevhodný. Délka filmu je
201 minut.
Vstupné: 89,-Kč

12. - 14. února v 17 a 19:30 hod.
15. – 18. února v 17 hod.
JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI
Režie: Dušan Klein
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Básníci Dušana Kleina a Ladislava Pecháčka …trochu
zestárli, ale zůstal jim smysl pro humor, sny a naštěstí i
důvod k životu. Ve filmu opět uvidíme Pavla Kříže,
Davida Matáska, Lukáše Vaculíka, Janu Hlaváčovou a
další známé herce. Film je mládeži přístupný.
Vstupné: 73,-Kč.

15. února v 19:30 hod.
Filmový Klub
uvádí film režiséra Akiho Kaurismakiho „MUŽ BEZ
MINULOSTI“ Vstup jen na průkazy FK.

16. - 18. února v 19:30 hod.
MUŽ, KTERÝ ZABIL

známých vtipů. Opět uvidíme Václava Vydru, Janu
Paulovou a další známé české herce. Film je pro děti do
12 let nevhodný.
Vstupné: 74,-Kč

29. února v 19:30 hod.
FILMOVÝ KLUB
uvádí film
UPROSTŘED
průkazy FK.

- AUTO FOCUS – „MUŽI
SVÉHO KRUHU“.Vstup jen na

Kino Hovězí únor 2004
1. Února 2004 v 19:30 hod.
MIZEROVÉ II

Režie: Ed Solomon
Po jedenadvaceti letech přichází splatit svůj dluh.
Drama USA s titulky. V hlavní roli Billy Bob
Thornton, Morgan Freeman a Holly Hunter. Mládeži
do 12 let nevhodný.
Vstupné: 59.-Kč

Akční komedie USA, 146 min., české titulky, mládeži
přístupno. Will Smith a Martin Lawrence – šílení
poldové versus drogová mafie.
Vstupné: 40,- Kč

19. - 22. února v 17 hod. a 19:30 hod.
MAZANÝ FILIP

8. Února 2004 v 19:30 hod.
GOOD BEY, LENIN!

Režie: Václav Marhoul
Ostře nabitá parodie… Tomáš Hanák představuje
soukromého detektiva Phila Marlowa – klasického
hrdinu, romantického kovboje, který bere zákon do
svých rukou v drsné prérii velkoměst. Film je mládeži
přístupný, pro děti do 12 let nevhodný.
Vstupné: 74,-Kč.

23. - 25. února v 17 hod.
MASTER & COMMANDER:
ODVRÁCENÁ STRANA SVĚTA
Režie: Peter Weit
Do období napoleonských válek je umístěn příběh
královské lodi Suprise a jejího kapitána, který v honbě
za nepřátelskou fregatou dorazí až na v názvu
zmíněnou odvrácenou stranu světa. Film byl natočen
volně podle románu Patricka O´Briana. V hlavní roli
se představí Russel Crowe. Dobrodružný film USA
s titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 64.-Kč.

23. - 25.února v 19:30 hod.
PIKOVÁ TROJKA
Režie: Jane Campion
Myslíte, že víte o touze všechno, ale je to jinak! Meg
Ryan jak jste ji ještě neviděli. Film byl natočen podle
bestselleru Susanny Moore – In The Cut. Americký
erotický thriller s titulky. Mládeži do 18 let nevhodný.
Vstupné: 62,-Kč.

26. - 28.února v 17 a 19:30 hod
29. února v 17 hod.
KAMEŇÁK 2
Režie: Zdeněk Troška
Další díl Troškova virtuálního průvodce světem
anekdot. Volná situační koláž na motivy více i méně
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Komedie Německa, 118 min., české titulky, mládeži
přístupno od 12 let. Film, který nepotřebuje slogan!
Vstupné: 30,- Kč

15. února 2004 v 19:30 hod.
ŽELARY
Kruté i romantické drama ČR, 150 min., mládeži
přístupno. Krutý příběh něžné lásky. V hlavní roli Aňa
Geislerová.
Vstupné: 40,- Kč

22. února 2004 v 19:30 hod.
BOŽSKÝ BRUCE
Komedie USA, 101 min., české titulky, mládeži
přístupno. Kdybys mohl být jeden týden Bohem, co
bys udělal? Jim Carrey a Jennifer Aniston v hlavních
rolích americké komedie
Vstupné: 40,- Kč

29. února 2004 v 19:30 hod.
Odvrácená strana světa
Dobrodružný USA, 134 min., české titulky, mládeži
přístupno od 12 let. Do období napoleoských válek je
umístěn příběh britské královské lodi Surprise a jejího
kapitána.
Vstupné: 40,- Kč

Změna programu vyhrazena! Tento program lze
nalézt na Internetu a to na adrese: http://obechovezi.cz
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Ohlédnutí za vánočním
jarmarkem s živým Betlémem
v podání ZUŠ Karolinka

Vánoční koncert ZUŠ Karolinka
ve fotografii

Inzerce

Výstava Betlémů

•

GENERALI POJIŠŤOVNA, a.s. AGENTURA
KAROLINKA,
U Sokolovny 277 (Dům služeb)
o pojištění
o stavební spoření
o penzijní připojištění
o úvěry
Tel: 571 429 710, 605 759 572

•

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

•

Prodám originální hudební DVD za rozumnou
cenu. Tel.: 732 780 671

•

Martin Dujka
p r o vá 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.

•

Koupím petrolej lampy (i poškozené), stínítka
(širmy), cylindry s vyleptanou značkou, nebo jiné
díly ze sklárny Karolinina Huť – Salomon Reich.
tel.:
481 312 390
adr.:
Kadlíková Iveta
Bohuslav 12
511 01 TURNOV

KAROLINSKÝ ZPRAVODAJ • Vydává Městský úřad Karolinka a Městská rada Karolinka • reg. značka MK ČR E 13251 •
povoleno Ministerstvem kultury ČR, dne 10. 12. 2001 • vychází nepravidelně • řídí redakční rada • písemné příspěvky zasílejte
na Městský úřad Karolinka (do kanceláře tajemníka) tajemnik@mukarolinka.cz
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