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Karolinka 516Vrána Martin
29.5.1999
Vanecková Daniela
4.6.1999

Macecek Václav
20.5.1999
Kalinec Oldrich
25.5.1999

Prihlášeni:
Odhlášeni:
Prehlášeni:

Karolinka 232

ÚMRTí

Karolinka 354 52 let

Karolinka 174 36 let
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Pocet obyvatel k 18. 6. 1999 - 2.944.

2InformO(f! mtstslidju Urobu

Ve stredu 16. cervna probehlo 4. zasedání
mestského zastupitelstva, které projednávalo
zprávu o cinnosti rady, hospodarení mesta za I.-V.
mesíc letošního roku, príspevky spolecenským

organizacím a v ruzném pak aktuální záležitosti.
Úcast obcanu však byla minimální - pouze 4 plus
14 poslancu.

Mestský úrad nadále pokracuje v úsilí otevrít co
nejdríve lékárnu. Stavební úpravy jsou dokoncené,
predané nájemci a v nejbližší dobe se zde
pripravuje prodej bezreceptových prípravku,
zdravotních pomucek atd. Do konce roku bude
podle smlouvy v provozu lékárna s kompletními
službami. Navíc probíhají jednání o doplnení
chybejících zdravotnických služeb ve volných
prostorech zdravotního strediska.

Ve spolupráci se SME Valašské Mezirící
pokracuje príprava posílení rozvodu do údolí
Ratkov. Dále se jedná o prodeji energetických
akcií spolecne s mesty Severní Moravy. V prípade
úspešného prodeje bude možné rešit naplánované
akce, na které doposud nebyly financní prostredky
(opravy komunikací a chodníku, údržba a opravy
strech, zastrešení panelových domu ...).

Z kontroly ekologické komise vyplývá, že je
nutné se zamerit na nedostatky v oblasti
domovních odpadu, vypouštení splaškových vod,
nepovolených skládek, hlavne u soukromých
objektu.

V nedeli 18. cervence se koná již tretí pout, na
kterou jste poradateli srdecne zváni.

S blížícím se obdobím dovolených Vám preje
Meú Karolinka pekné pocasí, hodne príjemných
zážitku a detem prázdniny podle jejich predstav.

ing. Ludek Klima, starosta mesta

No pout do Korolínkl{
hístorícktím vlakem

Mestský úrad Karolinka porádá ve spolupráci s
Farním úradem Nový Hrozenkov

3. pout u príležitosti svátku Panny Marie
Karmelské, která se koná dne

18. cervence 1999.

Pavelka Miloslav Karolinka 514 75 let
6.7.1924
Šinkmajerová Božena Karolinka 558 70 let
13.7. 1929
Kneblíková Helena Karolinka 264 70 let
16.7.1929
Polášková Anna Karolinka 59 85 let
16.7.1914
Bukovjanová Ludmila Karolinka 318 70 let
19.7.1929
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-mše svatá v kostele Panny Marie Karmelské
7:30,10.30,14.00 hod. -požehnání-jízdní rád parního vlaku
Vsetín 9:09

~'" ",Ústí ~c- 9: 14
Janová 9:18
Hovezí 9:25
Huslenky 9:30
Huslenky zast. 9:34
Halenkov 9:41
N.Hrozenkov zast. 9:46
N.Hrozenkov 9:50
Karolinka zast. 9:55
Karolinka 10:01
V.Karlovice zast. 10:07
V.KarIovice 10:10
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V.Karlovice
V.K;:;.,:ovicezast.
KarolIDka
Karolinka zast.
N.Hrozenkov
N.Hrozenkov zast.
Ha!er.kov
Huslenky zast.
Huslenky
Hovezí
Janová
Ústí
Vsetín

11:04
11:06
11:15
11:17
11:21
11:25
11:29
11:33
11:37
11:43
11:48
11:51
11:55
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Snad se nám pout' vydarí jako v loni

- v zasedací síni MeÚ bude probíhat vÝstava
akademického malíre Ludka Maiera -výber z
díla
- otevrena Galerie a ateliér akademického
malíre Jiljí Hartifi!!era
-v 9:00 hod koncert místní dechové hudby pred
MeÚ
-v 10:00 hod koncert címbálové muziky Milana
Mlcáka pred MeD. dále bude pokracovat v
ateIiéru ak. mal. Jiljí Hartinl?:era
- od 6:00 do 18:00 - stánkový prodej
-Iloutové atrakce

Základní IJmelecká škola
v /{apoligce -

)

Je tu konec školního roku a pred naší mládeži
jsou vytoužené prázdniny. Po celoroc.ní námaze a
úsilí nastává doba oddechu a odpocinku, jiste
zaslouženého a tolik ocekávaného.:':*-', ~

Žáci základní umelecké školy ale na rozdíl od
ostatních kamarádu budou i o prázdninách muset
obcas procvicovat a prehrávat si na hudebních
nástrojích, aby si udrželi získanou kondici.

Základní umelecká škola Karolinka má za sebou

rok poctivé práce a vysokého pracovního nas!lzení.
Málokdo z nás si dovede predstavit, tsolik casu si
vyžádá príprava verejných - vystoupení žáku,
porádání koncertu a dalších akcí. A 'bylo jich v
tomto školním roce nemálo. Za tím vším je
mravencí práce celého ucitelského sboru, aby v
predstihu zvládli výuku svých sverencuv oborech
hudebních, Výtváiném a tánecnírri. a:"'pak mohli
zvládnout i vystoupení žáku na verejnosti.

Do pusobnosti Základní umelecké školy v
Karolince spadají také obce Velké Karlovice, Nový
Hrozenkov, "'Halenkov a Hovezí. V 'hudebním
oboru ji navštevovalo 226 žáku, ve výty~ém 81 a
v tanecním 45 žáku. Vyucovalo se hre na klavír,
housle, akordeon, klávesy, dechové žestové
nástroje, zobcové flétny, kytary a byl vyucován i
sborový zpev. Základní umelecká škola v
Karolince vydává svuj casopis "Talentík", v nemž
publikuje bližší informace o své cinnosti i
jednotlivých porádaných akcích, kterých stále
pribývá.

lJlreqfeo .ci.rTnOlf/íz.)4§ 1995/l!lgg

21.9. - 2. 10.- výstava prací žáku výtvarného
oboruv Karolince
20. 10. - koncert komorního souboru "Le
moucherons"
22. - 26. II - výstavabetlémuna Mestskémúrade
v Karolince

4. 12. - probehla dve predstavení loutkového
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divadla spojená s mikulášskou nadílkou
13. 12. - se konal vánocní koncert
15. 12. - se uskutecnily vánocní prehrávky p. uc.
Mikeškové, Šrámkové a Pecárové
22. 12.- již popáté opakován živý betlém
23. 12. - byl v chráme P. M. Karmelské instalován
keramický betlém, který vyrobili žáci výtvarného
oboru
12. 2. - se uskutecnilo pro materské školy
predstavení pohádky Mícek Flícek.
V druhé polovine února a pocátkem brezna
probehly trídní prehrávky ucitelu p. Václavíka,
Dvorácka a paní Larmerové.
12.3. - se uskutecnil koncert ucitelu ZDŠ
10. 4. - se konalo zábavné odpoledne s loutkovou
pohádkou a soutežemi pro malé deti
2. 5. - byla vysílána rozhlasem Praha 1 prímým
prenosem mše svatá z místního kostela P. M.
Karmelské a ZDŠ Karolinka mela plne na starosti
hudební stránku celé akce
4. - 7. 5. - probehly výchovné koncerty pro MŠ
Velké Karlovice, Karolinka, Nový Hrozenkov a
Halenkov
7. 5. - se konal cimbálový koncert posluchacu
kromerížského gymnázia
28. 5. - se uskutecnil absolventský koncert žáku
naší školy
30. 5. - probehl koncert nejmenších žáku ZDŠ
Karolinka
12. 6. - pod vedením Mgr. Bohácové se detský
pevecký sbor zúcastnil Svátku písní v Olomouci a
získal ve své kategorii 2. místo
18. 6. - se uskutecnil záverecný koncert žáku, na
kterém se podílela všechna oddelení naší ZDŠ.
Koncem cervna bude instalována výstava prací
žáku výtvarného oboru v Karolince na mestském
úrade v prostorách chodby.
Žáci výtvarného oboru se zúcastnili souteže
vyhlášené Radiem Praha "Tam, kde jsem doma".
Ocenení získaly Kristýna Kocurková a Jana
Bartonová.
V cervenci bude instalována ve Velkých
Karlovicích výstava prací žáku výtvarného oboru.
Ve dnech 2. - 10. cervence probehnou houslové
kurzy "II sole e violino Trebíc 99", kterých se
zúcastní i ucitelé naší školy.

Zdenek Doležálek

lE~tra/íga (C~6k~ r~pub/íkp
V po-3Jmfm Otoku

Tuto hasicskou akci porádal Sbor dobrovolných
hasicu sklárny Karolinka dne 5. 6. 1999 pod
názvem "Pohár vítezu poháru". Letošního již 4.
rocníku se zúcastnilo 29 družstev mužu a 9
družstev žen z celé Moravy. Soutež se konala v
hezkém prostredí našeho fotbalového stadionu.
Pekné pocasí, dobrá organizace - to vše prispelo k
dobré pohode a k dobrým výsledkum. U mužu
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zvítezili hasici z Radíkova z okresu Prerov, 2.
místo obsadili hasici z Cechtína z okresu Trebíc, 3.
místo patrí hasicum z Petrovic z téhož okresu.

I. místo v ženské kategorii získalo družstvo z
Výcap z okresu Trebíc. 2. místo získaly ženy z
Mistric z okresu Uherské Hradište a 3. místo
obsadily ženy z Hostišova z okresu Zlín.

Hasici ze skláren, tak jako v minulosti, svou
dobrou organizací prispeli ke spokojenosti všech
zúcastnených a doufáme, že se budou rádi do
našeho mesta vracet.

Karel Malík

I 'I "

POZVANKAHAStCU ZE
S'fANOVNtCE

Sbor dobrovolných hasicu ze Stanovnice Vás co
nejsrdecneji zve na jubilejní 10. rocník souteže
hasicských družstev - Memoriál Jana Orsága
(Jurovského), který se bude konat v sobotu 26.
cervna 1999 u hasicského domu ve Stanovnici.
Soutežit budou ženy, muži a veteráni. Zahájení
souteže je ve 13.00 hod.
Od 8.00 hod probehne pohárová soutež mladých
hasicu, která je soucástí okresní ligy okresu Vsetín.
Soutež probehne ve dvou kategoriích - mladší a
starší.

Na Vaši úcast se teší hasici ze Stanovnice.

D el , k !Í- d~n

Obcanské sdružení SPORT, šachový oddíl a
divadelní soubor pod patronací Mestského úradu

Karolinka porádají

v sobotu 26. cervna 1999

Pro nejmenší úcastníky bude start v 9.00 hod od
Sokolovny. Po vyznacené trase, která bude plná
prekvapení a pohádkových bytostí, dorazí úcastníci
na travnaté hrište. Zde od 10.00 hod probehne
soutež všestrannosti (desetiboj) pro všechny
vekové kategorie. Dále budou k dispozici pro
zájemce zdarma tenisové kurty (rakety a mícky
zajišteny), ukázka bojového umení, simultánka v
šachu, strelba ze vzduchovky, závody v pytli,
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pretahování lanem atd. Na všechny víteze i
poražené ceká sladká odmena
Obcerstvení zajišteno - guláš, uzené párky, pivo,
limo v nove otevreném bufetu Sport. Odpoledne
bude od 17.00 hod odehráno utkání dríve
narozených v kopané. Po celou dobu vstup zdarma.
Rodice a deti, jestliže chcete spolu strávit
príjemnou sportovní sobotu, prijdte mezi nás.

Na hojnou úcast se teší poradatelé.
Sportu Zdar!!!

Fotbalové jaro skoncilo

Prvním letním dnem zahajují fotbalisté svoji
letní prestávku. Jak to vlastne všechno dopadlo.
Muži o minulém víkendu hráli doma svuj poslední
zápas ve III. tríde skupiny A se Sokolem Ratibor.
Bylo dobre znát, že vlastne již o nic nešlo. Vedení
v zápase se ujali naší fotbalisté. Netrvalo však
dlouho, hosté vyrovnali a za malou chvíli se
dokonce ujali vedení. Naši srovnali a dokonce
zvýšili na 4: 2. Hosté znovu zahrozili a snížili na
4:3. Tento výsledek však naši ubránili a stali se s
velkým bodovým náskokem vítezi této skupiny.
Tímto si zajistili postup do okresního preboru. Tam
to nebude vubec lehké, ale naši mladí fotbalisté na
to urcite mají. Za postup prijmete gratulaci a
podekování.

Naši dorostenci rovnež bez porážky prošli svoji
skupinu okresního preboru. Jelikož jsou skupiny
dve, utkali se o okresního preborníka s vítezem
skupiny B Sokolem Choryne. První zápas se hrál v
Choryni, kde po dobrém výkonu prohráli 3:1.
Odvetu sehráli doma, ale houževnatý souper z
Choryne vedel, co má hrát. Naši prohráli i tento
zápas v pomeru 2: 1. Naši mladí chlapci prohráli s
lepším souperem, a to nejen na hrišti, ale i v
hledišti. Pocet diváku a jejich povzbuzování z
obce, která má asi 770 obyvatel, to se jen tak
nevidí. Našim mladým fotbalistum rovnež srdecne
dekuji za vynikající výkon ve finále o okresního
preborníka. Býti druhým, to se taky pocítá a nový
rocník zacne na podzim aje treba jít do boje znovu.
Co nevyšlo letos, muže vyjít príšte.

Starší a mladší žáci si ve své župní souteži
udrželi své postavení. Pres velmi težký zacátek v
souteži, kdy došlo k velké obmene hrácu, šli za
svým cílem velmi odpovedne a s velkým
nadšením. Cílem bylo udržet se. Stalo se. Chlapci
vyhráli o víkendu v Policné 2:1, obsadili stred
tabulky župní souteže. Bravo, hoši, na podzim
jdeme do toho znovu!

Ti nejmenší v prípravce se taky drželi statecne a
nedali se. Jsou malí, ale nebojácní. Chce to jenom
stále nové a další nadeje našeho fotbalu.

Co ríci záverem. V první rade prijmete gratulaci
od nás všech sportovních prátel. Prijmete
podekování za dobrou reprezentaci našeho mesta.
Podekování patrí všem trenérum, hrácum,
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rodinným príslušníkum a všem tem, kterí se v
soucasné dobe o fotbal jakoukoliv cestou starají.
Podekování patrí taky MeÚ v Karolince, sklárne
Crystalex Karolinka a obcanskému sdružení
SPORT Karolinka. Bez jejich pomoci se
momentálne fotbal s tak dobrými výsledky nedá
delat. Divadelník by rekl: "Král je mrtev, at žije
král!"
Na podzim znovu na shledanou na fotbale!!!

Karel Malík

Sdl"u.2el1.i 2dl"Rvof;l1.e

po~f;i2el1.ých

Ve ctvrtek 17. cervna usporádala Základní
organizace Sdružení zdravotne postižených v
Karolince spolecné posezení u Ratkovského šenku
se smažením vajecnice, která byla velice dobrá a
spotrebovalo se na ni 160 vajec.

Sešlo se nás 55 invalidních obcanu v družné
zábave a vzájemném pobesedování. S chutí jsme si
také zazpívali za doprovodu harmoniky. Všichni si
pochvalovali usporádání této akce pro nás starší
obcany. Zacátkem zárí plánujeme na kraji Ratkova
opékáníšpekácku.

Zdenek Doležálek

Haliei .zll~"

Hasicský mestský sbor KAROLlNKA
Vás srdecne zve na hasicskou soutež

O putovní pohár mládeže
Který se koná dne 24. 07. 1999 u

HASICSKÉHO DOMU.
Zahájení v 9 00 hod.

Dále Vás zveme

na XXXVII. rocník hasicské souteže
mužu a žen

O putovní pohár mesta
KAROLlNKY

Který se koná v tentýž den
u HASICSKÉHO DOMU.

Zahájení v 13 30hod.

******

.P tf~~.# /;.A'.#
******

Obecní úrad Nový Hrozenkov
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dovoluje si Vás pozvat na slavnostní zahájení

Novohrozenkovského kulturního léta 1999

které se koná v rámci 350. výrocí založení obce
sobota 3. cervence 1999 v 16.00 hod

pred budovou základní školy

3. 7. 1999 - 16.00 hod

Slavnostnízahájení oslav, pred základní školou
setkání rodáku, všechny sály Lidového domu -
20.00hod

4. 7. 1999 - 16.00 hod

Varhanní koncert prof. A. Schindlera za úcasti
houslového mistra K. Hewanického, chrám sv.
Jana Krtitele

10. 7. 1999 - 19.00 hod

Koncert chrámového peveckého sboru Chorus
Coronae z Trebechovic p. Orebem, chrám sv.
Jana Krtitele

17.7.1999 -19.00 hod

Valašský soubor Jasénka ze Vsetína, Lidový
dum

24. 7. 1999 -15.00 hod

Kopaná Nový Hrozenkov - Starý Hrozenkov,
hrište

31. 7. 1999 -13.00 hod
Vzperacský hexagonál, sportovní areál Na
Stanoch

***

3. 7. - 8. 8. 1999 výstavní expozice
otevreno denne 9.00 -17.00 hod

Základní škola: 350 let obce Nový Hrozenkov
Nový Hrozenkov v dílech Mistru

Památník Antonína Strnadla: A. Strnadel,
K. Langer

Nový Hrozenkov ve fotografii
Hasicský dum: Výstava novohrozenkovských

rezbáru

Vtj:luasp"lu,,6lanum

Kulturní komise Rady mesta Karolinka tímto
vyzývá naše spoluobcany, kterí mají zájem se
podílet na výstave rucních výrobku (napr. obrazy,
samorosty, rezbárské výrobky, výšivky, proutené
zboží, keramika, malba na sklo), aby se prihlásili u
paní Jany Dockalové, tel. 0657/91645.

Oprava souhrnného jízdního
rádu vlakové a autobusové

dopravy

5

Vážení obcané,
v minulém císle Karolinského zpravodaje byl
vydán souhrnný jízdní rád, kde došlo u spoju c. 26
a 34 k posunutí rádku. Opravte si tedy u spoje c. 26
odjezd z V. KarlovicRazula6:00 (zrušit odjezd z
Velkých Karlovic Leskové) a pokracuje dále do
Velkých Karlovic Podtaté 6.15 (bylo V. Karlovice
Razula).
U spoje C.34 místo odjezdu V. Karlovice Leskové
tento posunout o jeden rádek níže do V. Karlovice
Razula.
Omlouváme se Vám za tyto chyby.

Redakcní rada zpravodaje

*************************

INZERCE
*************************

* KLUB KAMARÁDU KUCEROVCU
hudební skupiny s 55. letou tradicí - rozširuje
své rady. Zájemci o bezplatné výhodné clenství s
prihláškou nebo informaci: Bedrich Skocdopole,
Ciklová 21, 14000 Praha 4, tel: 02/437692
* Koupím 1 - 2.000 m2 zemedelské pudy v
katastru mesta Karolinka. Tel. 0657/91194
* TRIANGL LEASING - prodej domácích
spotrebicu, nábytku, el. náradí atd. na splátky -
bez úroku, navýšení, rucitele, za výrobcem
doporucené MOC (ve vetšine prípadech i
levnejší). Doprava po celé CR zdarma.
Tel. 0603/432 123
* Provádím ocenování nemovitostí pro danové a
bankovní úcely a pro dedické rízení: Ing.
Miroslav Polách, Semetín 1494, Vsetín.
Tel. 0657/619 193 nebo kontakt zprostredkuje p.
Vojkuvková Jaroslava, Karolinka 255 - tel.
0657/91421 do zamestnání, 0657/91494 domu.
* Ing. Radek Zádrapa -Lesní znalecká a realitní
kancelár nabízí:
1) ocenování lesních a zemedelských pozemku i
pro úrední a soukromé úcely
2) zprostredkování prodeje nebo nákupu lesních
pozemku
(Karolinka, Barinská 43, tel. 0657/91486
kdykoliv nebo Vsetín-Ohrada, U Skláren 781.
Tel. 0657/612349 úterý-ctvrtek od 8-16 hod)
* Prodám garáž Pod Paluchem. Cena dohodou.
Tel. - pondelí - pátek do zamestnání
0657/651038.

*****

Príjem inzerátu - Mestská knihovna Karolinka -
paní Daniela Bártková. Pondel~ streda: 13-17 hod,
pátek 9-12,13-17 hod Tel. 0657/91878,
e-mail: knihovna.karolinka@vs.inext.cz




