
 
 
 
 
 
 
 
 
Svazek 12, číslo 4 srpen 2004 

 

Informace z městského 
úřadu 

1. od panelových domů Na Horebečví po 
lávku k domovu důchodců 

2. křižovatka do Stanovnice po 
železniční zastávku 

3. Ingstav – směr N. Hrozenkov podél 
rodinných domů   

 Celá akce začne od 3. srpna a měla by 
končit 30. října v celém objemu cca 14 mil. 
Kč. Bude proto nutné tolerovat určité omezení 
chodců i řidičů v době výstavby, aby nedošlo 
k úrazům a škodám. Individuálně budeme 
jednat s majiteli sousedních pozemků a řešit 
společně problémy, které určitě vzniknou při 
takto rozsáhlé akci. 

Slovo místostarosty 
Vážení spoluobčané, 
 
uprostřed prázdnin a letních dovolených 

máme několik aktuálních informací. V sobotu 
21. srpna se uskuteční již tradiční sklářský 
jarmark včetně doprovodných akcí. Jednou 
z nich je výstava obrazů Jaroslava Frydrycha, 
která je umístěna v zasedací místnosti MěÚ a 
můžete ji naposledy shlédnout právě o 
víkendu, kdy se koná Sklářský jarmark. 

Věříme v pochopení a spolupráci, protože 
finanční prostředky jsou určeny pouze na 
letošní rok a musí být prostavěny. 

Přejeme Vám letní pohodu včetně dobrého 
počasí 

 
Rovněž letos se nám podařilo zajistit 

kinematograf bratří Čadíků, který bude 
promítat na náměstí ve dnech 25. – 29. srpna. 
Tento termín je proti původnímu a již 
zveřejněnému pozměněn a program je uveden 
na jiném místě tohoto zpravodaje. Zároveň 
bude zveřejněn na plakátech od Vsetína po 
Velké Karlovice. Věříme že bude přát počasí 
a návštěvnost a zájem občanů bude větší než 
v loňském roce. Vstupné bude dobrovolné a 
jeho výtěžek bude poskytnut pro Nadační 
fond Kapka naděje, který pomáhá dětem s 
nádorovým onemocněním a poruchou 
krvetvorby. O výsledku této veřejné sbírky 
budete prostřednictvím zpravodaje 
informováni. 

Ing. Luděk Klíma, místostarosta 
 

Důležitá oznámení 
Výpůjční doba Městské knihovny 

Karolinka: 
 

Pondělí: 13:00 – 17:00 
Středa: 13:00 – 17:00 
Pátek:  12:00 – 17:00 

 

Zneprůjezdnění I. ochranného 
pásma přehrady 

Z investičních akcí probíhá plynofikace 
kotelny v areálu mateřské školky, která jistě 
přispěje ke zlepšení čistoty ovzduší 
v Karolince. 

Vážení občané, 
 
na základě rozhodnutí MěÚ Vsetín, OŽP 

č.j. ŽP 2336/03-231/2 ze dne 27. 1. 2003, 
které nabylo právní moci 7. 1. 2004 byl dne 7. 
6. 2004 na přehradě v Karolince dohodnut 
zúčastněnými stranami způsob zajištění 
stanovených podmínek výše uvedeného 
rozhodnutí a to zejména zneprůjezdnění 

Městskému úřadu se po dlouhém úsilí a za 
pomoci poslanců podařilo získat dotaci na 
stavbu nových chodníků podél hlavní silnice a 
rekostrukci části stávajících. 
Nové úseky:   



Od 2. změny jízdních řádů, t. j. od 13. 
června, došlo v našem regionu na základě 
jednání Sdružení obcí a měst Hornovsacká 
dráha a dopravce ČSAD Vsetín, a. s. k těmto 
změnám : 

komunikace procházející I. ochranným 
pásmem přehrady. 

Bylo dohodnuto následující řešení: 
o „Přístupová cesta ze strany levobřežní 

komunikace do Stanovnice bude opatřena 
další pevnou uzamykatelnou zábranou 
v místě, kde není možné objetí překážky 
lesním, nebo travním porostem tak, aby 
bylo znemožněno běžné projíždění. Klíč 
od zábrany bude u hrázného na přehradě 
Karolinka. V případě potřeby průjezdu I. 
OP – pouze odvozní souprava dřeva (jejíž 
průjezd vzhledem ke stavu pravobřežní 
komunikace – sesuv – je nebezpečný) bude 
její průjezd I. OP po dohodě odvozního 
termínu s hrázným kontrolovaně povolen.“    

 
1. Na lince 940001 se ruší sobotní 

spoj č. 59 ze Vsetína (odj. 21.35) do 
Velkých Karlovic k hotelu Kratochvíl 
(Karolinka, pož. dům příj. 22.12). 

 
2. Na téže lince se ruší sobotní spoj č. 

58 v úseku Karolinka, požární dům (odj. 
20.25) – Vsetín. Tento spoj jede nově z 
Velkých Karlovic, Podˇatého, Světlé jen 
do Karolinky k pož. domu. 

o „Všem majitelům lesních pozemků 
v pásmu nad pravobřežní komunikací bude 
Povodím Moravy, s.p. zaslán dopis na 
doručenku s oznámením této skutečnosti. 
Dále budou majitelé dopisem upozorněni, 
že v případě poškození této pevné 
zábrany bude jiným opatřením průjezd 
trvale znemožněn. Toto upozornění bude 
oznámeno i v místním zpravodaji“ 

 
3. Na lince 940022 se ruší spoj č. 32 

od hotelu Kratochvíl z Velkých Karlovic 
do Karolinky, pož. dům (příjezd 22.38) 

 
4. Na lince 940001 se v pracovní dny 

prodlužuje spoj č. 39 ze Vsetína (odj. 
21.35) do Velkých Karlovic, žel. st. 
(dosud končil ve Velkých Karlovicích na 
rozc. Soláň)  

 Tolik citace zápisu z jednání a ještě jednou 
zdůrazňujeme respektovat výše uvedené 
pokyny, aby nedošlo k naplnění tučně 
vytištěného textu formou stržení mostu!!! 

Dále si dovoluji upozornit občany 
Karolinky na skutečnost, že již od konce 
minulého roku jezdí do našeho regionu 
autobusová linka č. 910127 (dopravce 
Connex Morava) z Ostravy do Velkých 
Karlovic, rozc. Soláň po trase Ostrava – 
Frýdek-Místek – Frenštát pod Radh. – 
Rožnov pod Radh. – Dolní Bečva – Hutisko-
Solanec – Velké Karlovice. Linka je v 
provozu jen o sobotách, nedělích a svátcích. 

 
Tomáš Jochec 

 

Příspěvky 

  
 Změny v autobusové dopravě. Odjezdy z Ostravy, ÚAN : 7.00 12.45 

Odjezdy z Rožnova p. R. : 8.28 14.13 
V.Karlovice, rozc.Soláň příj.:9.10 14.55 Od 1. června 2004 je u odpoledního spoje 

č. 22 linky  940001 (odjezd Karolinka, 
požární dům v 13.00 hod.) zrušeno zajíždění z 
autobusového nádraží na Vsetíně do Jasenice. 
Stejně tak spoj č. 23 linky 940001 (Vsetín aut. 
nádr. odj. ve 14.40) nepojede z Jasenice XV. 
Místo tohoto (a dalších taktéž zrušených 
spojů jiných linek, nemajících vazbu na 
Karolinku) je veden nový posilový  spoj 
MHD s odjezdem ve 14.07 z Jasenice, který 
staví pouze na zastávkách Jasenice XV, 
Jasenice I a autobusové nádraží. 

 
Odj. z V. Karl., rozc. Soláň : 9.55 15.40 
Příjezdy do Rožnova p. R. : 10.41 16.23 
Příjezdy do Ostravy, ÚAN : 12.10 17.53 
 

Poznámka: K úhradě jízdného nelze 
samozřejmě na této lince použít čipovou kartu 
ČSAD Vsetín, a. s. 
S. Herynk 
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Sport 

 

Volejbal – ohlédnutí za turnajem 
ve Welzowě 

Karolinští Sokoli se 10. června vydali na 
další volejbalový  turnaj do německého 
Welzowa. 

Základní skupinu vyhráli bez ztráty 
jediného setu. Ceremoniál před posledním 
zápasem připomínal minimálně mistrovství 
Evropy /státní vlajky, hymny, představování 
hráčů apod./. 

Samotný finálový zápas byl bitvou, kterou 
lépe zvládli čeští hráči. 

Po pěti letech se tak opět stali vítězi tohoto 
hezkého turnaje. 

Jedno foto na závěr 
František Puškáč 

 

ČRS, MO Vsetín, MS Karolinka 
Český rybářský svaz, místní organizace 

Vsetín, místní skupina Karolinka, pořádají 
VIII. Rybářské závody v lovu ryb udicí na 
nádrži v Novém Hrozenkově v sobotu 4. září 
2004. 

Závody začnou v 8,00 hod. a budou 
ukončeny ve 13,30 hod. Od 14,00 hod. je 
losování tomboly a ve 14,30 hod. bude 
vyhlášení výsledků závodů a předání cen 
vítězům. V občerstvení bude rybí polévka, 

smažený kapr, grilovaná makrela a nápoje 
všeho druhu. V tombole živé ryby, rybářské 
potřeby,  sklářské výrobky atd. Nově bude 
kolo štěstí ve kterém budou živé ryby a  
sklářské výrobky. 

Organizátoři zvou občany k hojné účasti. 
„Petru zdar!“   
 

B. Fiala 

 
Kultura 

 
Výstava 

Městský úřad Karolinka pořádá tradiční letní 
výstavu. Tentokrát se nám představí valašský 

malíř z Rožnova pod Radhoštěm Jaroslav 
Frydrych svými kresbami portrétů a valašské 

krajiny. Výstava je umístěna v prostorách 
velké zasedací síně MěÚ Karolinka 

a potrvá do 22. srpna 2004.  
Otvírací doba: Po – Pá 8:00–15:00 hod 
  So – Ne 9:00–13:00 hod  
Zveme všechny milovníky výtvarného umění. 

 

Sklářský jarmark 
Odborová organizace spolu s vedením 

závodu Crystalex KAROLINKA 
pořádají 

v sobotu 21. srpna 2004 
SKLÁŘSKÝ JARMARK 

PROGRAM: 
o možnost návštěvy sklárny 
o prodej sklářských výrobků ve všech 

cenových relacích 
o prodej dalšího zboží v centru Karolinky –

tradiční trh 
o od 10 hod. koncert dechových hudeb 

z okolí 
o od 16 hod. taneční zábava 

Prohlídka závodu od 8 do 12 hod.  
Vstupné 10 Kč. 

Na jarmark od 8 do 17 hod. vstup volný. 
Koná se za každého počasí. 

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ 
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Letní Kino v Karolince 
Plakát na zadní straně zpravodaje. 

Program kina Vatra  Vsetín na 
měsíc srpen 2004 
1. srpna v 19:30 hod. 

KILL  BILL  2 
Režie: Quentin Tarantino 
Přežila svou smrt ve svatební den i čtyři roky 
kómatu. „Nevěsta“ se vydává završit krvavou 
pomstu. Druhá část akčního filmu Quentina 
Tarantina. Film USA s titulky, mládeži 
nepřístupný. 
Vstupné: 69,-Kč 

 
2. - 4. srpna v 19:30 hod. 

HŘÍŠNÝ  TANEC  2 
Režie: Guy Ferland 
Vášeň a salsa v žáru havanských nocí. Diego 
Luna trsá po kubánsku v remarku klasického 
filmového hitu. Americký taneční film 
s titulky. Mládeži přístupný, pro děti do 12 let 
nevhodný. 
Vstupné: 59,-Kč 

 
5. - 6. srpna v 19:30 hod. 

PÁN  PRSTENŮ: NÁVRAT  KRÁLE 
Režie: Peter  Jackson 
Nadešel čas rozhodující bitvy. Putování 
končí… Dobrodružný film USA s titulky. 
Mládeži přístupný, pro děti do 12 let 
nevhodný. 
Vstupné: 59.-Kč 

 
7. - 8. srpna v 19:30 hod. 
POSLEDNÍ  SAMURAJ 

Režie: Edward Zwick 
Tváří v tvář nepříteli v sobě objevil srdce a 
duši bojovníka… V hlavní roli dobrodružného 
filmu uvidíme Toma Cruise. Film USA 
s titulky. Mládeži přístupný, pro děti do 12 let 
nevhodný. 
Vstupné: 59,-Kč 
 

9. - 11. srpna v 19:30 hod. 
50 X  STÁLE   POPRVÉ 

Režie: Peter Segal 
Představte si, že svou dívku musíte získávat 
každý den znovu a znovu … V hlavní roli 
americké komedie uvidíme Adama Sandlera, 

Dana Aykroyda a další. Film je mládeži 
přístupný. Film je s titulky. 
Vstupné: 64,-Kč 
 

12. - 15. srpna v 19:30 hod. 
SPIDER  MAN  2 

Režie: Sam Raimi 
„Hrdinou proti své vůli“ Spider-Man je opět 
tady. V hlavní roli Tobey Maguire a Kirsten 
Dunst. Chtěl být obyčejným zamilovaným 
klukem, ale musí být superhrdinou a bojovat 
s živly a padouchy. Svět není spravedlivý. 
Dobrodružný film USA v českém znění. 
Mládeži přístupný. 
Vstupné: 69,-Kč 
 

16. - 18. srpna v 19:30 hod. 
PRESUMPCE  VINY 

Režie:Carl Franklin 
Musí myslet jako vrah a jednat jako detektiv. 
Kriminální thriller o vášní a chtivosti. V 
hlavní roli amerického filmu uvidíme Denzla 
Washingtona. Film je s titulky. Mládeži 
nepřístupný. 
Vstupné: 59,-Kč 
 

19. - 20. srpna v 19:30 hod. 
MAZANÝ  FILIP 

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 velkoměsta. Film je mládeži 
přístupný, pro děti do 12 let nevhodný.  
Vstupné: 69,-Kč 
 

21. - 22. srpna v 19:30 hod. 
T R O J A 

Režie: Wolfgang Peterson 
Pokud někdy stálo za to svést kvůli lásce boj, 
nestalo se tak ve větší bitvě, než je tato … 
Historický velkofilm USA s titulky. Hrají: 
Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom aj.Film 
je mládeži přístupný, pro děti do 12 let 
nevhodný. 
Vstupné: 64,-Kč 
 

23. - 25. srpna v 17 hod. 
MAMBO  ITALIANBO 

Režie: Emile Gaudreault 
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Kino Hovězí srpen 2004 Demokracie končí na prahu každé rodiny… 
Na prahu italské rodiny o to rychleji!!! 
Komedie Francie s titulky. Mládeží přístupný. 8. srpna 2004 ve 20:00 hod. 
Vstupné: 54,-Kč ZLODĚJ ŽIVOTŮ 
 Zabije tě, aby se mohl stát tebou. Thriller 

USA, 98 min., mládeži přístupno od 12 let.    23. - 25. srpna v 19:30 hod. 
J Í Z D A Vstupné: 30,- Kč Režie: Jan Svěrák  

Kultovní česká road-movie Jana Svěráka opět 
v kinech. Nechte se unést prosluněnou letní 
cestou bez cíle! V hlavních rolích: Aňa 
Geislerová, Radek Pastrňák a Jakub Špalek. 
Film je mládeži nepřístupný. 

15. srpna 2004 ve 20:00 hod. 
DRŽ HUBU! 

...nebo mi ulítnou nervy. Crazy komedie 
Francie, 85 min., mládeži přístupno od 15 let. 
Vstupné: 30,- Kč 

Vstupné: 59,-Kč  
 22. srpna 2004 ve 20:00 hod. 

26. - 31. srpna v 17 hod. UMUČENÍ KRISTA 
GARFIELD Passions je film o posledních 12 hodinách 

života Ježíše z Nazaretu. Film USA, české 
titulky, mládeži nepřístupno. 

Režie: Pete Hewitt 
Nejlínější kočka na světě má konečně důvod 
vstát ze svého křesla. Přesto, že je líný, ušel 
dlouhou cestu. Kreslený „Garfield“ vstupuje 
na filmové plátno. Rodinná komedie USA 
v českém znění. 

Vstupné: 40,- Kč 
 

29. srpna 2004 ve 20:00 hod. 
HARRY POTTER A VĚZEŇ 

Z AZKABANU Vstupné: 69,-Kč 
 Další úspěšné pokračování Harryho Pottra. 

Rodinný film USA, 142 min., český dabing. 26. - 29. srpna v 19:30 hod. 
Z R Ů D A Vstupné: 40,- Kč 

Režie: Patty Jenkis  
Film je natočen podle skutečného příběhu 
masové vražedkyně Aileen Wuornosové. 
Aileen Wuornosová byla v loňském roce 
popravena na Floridě. Hlavní roli ztvárnila 
Charlize Theronová, která za  ní obdržela  
v loňském roce Oscara. Film „Zrůda“ 
připomíná nekonvenční americké filmy 60 a 
70 let. Film USA s titulky. Mládeži 
nepřístupný. 

Změna programu vyhrazena! Tento 
program lze nalézt na Internetu a to na 

adrese:  
http://obec-hovezi.cz 

 
 

Inzerce 
Vstupné: 74,-Kč 
 

 30. - 31. srpna v 19:30 hod. 
 NON  PLUS  ULTRAS 
• Huť Charlotta, s.r.o., Karolinka            

p  ř  í  j  m  e brusiče na hladinu (velké 
kusy - vázy, mísy apod.).  

Režie: Jakub Sluka 
Fotbal je jen záminka… Film je humorným 
pohledem na krátký časový výsek v životě 
dospělých chlapů, z nichž někteří „zestárli“ 
předčasně a někteří naopak ještě nedospěli. 
Nový český film, ve kterém uvidíme 
Vladimíra Dlouhého, Janu Hlaváčovou, Jiřího 
Lábuse aj. Film je mládeži přístupný. 

Kontakt: 571 450 683, 606 724 914 
Kontaktní osoba: Ivan Štefánik 

 
• Nabízím plakátovací plochu na domě č.p. 

55 v Karolince. Jitka Trlicová, Vsetínská 
55, 756 05, Karolinka. Vstupné: 76,-Kč 
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