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NflROZENÍ

Žižka Roman
24.8.1999
Dobešová Barbora
28.8.1999
Macigová Katerina
2.9.1999
Dohnal Lukáš
7.9.1999

Karolinka 520

Karolinka 550

Karolinka 352

Karolinka 76

ÚMR TÍ

Orságová Zdenka
22.8.1999

Karolinka 308 42 let

Prihlášeno: 10
Odhlášeno: 5
Prehlášeno: 11
Pocet obyvatel k 20.9. 1999 - 2.950.

2/nfDrmaCf!mlstsidjufíra/Jn
Dne 8. zárí 1999 se uskutecnilo 5. zasedání

mestského zastupitelstva. Byla podána obsáhlá
zpráva o cinnosti mestské rady o provádených
akcích, jejich plnení. Je predpoklad dokoncení ve
stanovených termínech. Posunul se také problém
zajištení zlepšení príkonu eI. energie do údolí
Ratkova, budeme vyvíjet úsilí, aby SME a. s. tuto
akci provedla v roce 2000.

Nemalou starost nám delají neukáznení obcané
budováním "cerných skládek", v dnešním
zpravodaji pak nekteré skládky zverejníme. Pro
zlepšení tohoto neutešeného stavu zajistíme v
záveru mesíce ríjna pristavení velkoobjemových
kontejneru, kde budou obcané mít možnost se
zbavit nepotrebných vecí. Stejne tak zajistíme sber
kovového šrotu. Toto bude vcas zverejneno a
veríme, že obcané této možnosti plne využijí.

V soucasné dobe také jednáme o možnosti
zmeny ve sberu a odvozu domovního odpadu,
formou trídení odpadu. Zavedení však predpokládá
disciplinovaný prístup ze strany obcanu a
organizací.

V brzké dobe hodláme zrealizovat informacní
systém nejen pro návštevníky, ale i pro naše
obcany.

V dalším programu plenárního zasedání byla
podána informace o financním hospodarení od
pocátku t. r. Dosavadní vývoj príjmu i výdaju je v
souladu se schváleným rozpoctem. Této
skutecnosti prizpusobujeme i realizaci našich akcí,
pri tom jsme podle možností podporili všechny
naše spolecenské organizace, nad mnohými akcemi
prevzali i záštitu a podporili fmancne. Preventivne
byl také schválen kontokorentní úver ve výši 3.000
tis. Kc pro rok 2000.

Do programu byla zarazena petice obcanu ze
Stanovnice nad prehradou. Velmi bourlive se
diskutovalo o opatreních, které omezují vjezd
motorovými vozidly do údolí Stanovnice. Byl
vysloven všeobecný nesouhlas s tímto opatrením a
tento nesouhlas je vysloven i v usnesení mestského
zastupitelstva. Toto usnesení bylo neprodlene
zasláno zainteresovaným orgánum k dalšímu
jednání. Podle informací z OkÚ životního prostredí
dojde k jednání v príštích 14 dnech.

Plenární zasedání projednalo obecne závaznou
vyhlášku c. 3/99 o místních poplatcích, kde
dochází k urcitým zmenám ve zpoplatnení u
poplatku ze psu, využívání verejného prostranství a
poplatku z ubytovací kapacity. I když z hlediska
financního efektu pro rozpocet mesta jde o
zanedbatelnou záležitost, chceme dosáhnout
rádného plnení jak od obcanu, tak i organizací,
vcetne placení poplatku. Dosud se nám nepodarilo
zrealizovat zámer premístení místní tržnice pro
stánkový prodej. Nezbytný prodej chceme
zachovat, v žádném prípade jej nebudeme chtít
rozširovat, prodejní sít našich obchodu je
dostatecná.

Fiala Bohumír Karolinka 560 80 let
5.10.1919
Kopecký Jan Karolinka 145 85 let
18. 10. 1914
Holešovská Františka Karolinka 519 80 let
21. 10. 1919
Dujková Anežka Karolinka 23 85 let
21. 10. 1914
Vítek Julius Karolinka 68 75 let
22. 10. 1924
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Plenární zasedání se zabývalo zpracovanou
koncepcí rozvoje mesta Karolinky po roce 2000,
která reší urcité usporádání centra Karolinky.
Vzhledem k tomu, že jde o návrh, je vystaven ve
skrínce pred MeÚ a ocekáváme vyjádrení a názory
od obcanu k dopracování.

V nejbližší dobe chceme zajistit schuzku rady
mesta s místními podnikateli, kde bychom
projednali naše vzájemné vztahy v dalším období a
také i jejich problémy.

Na záver roku 1999 hodláme usporádat
vhodnou akci. Dosud nepadlo defmitivní
rozhodnutí, a proto i zde vítáme námety.

Príští plenární zasedání mestského
zastupitelstva bude ješte v letošním roce a bude se
zabývat I. variantou rozpoctu na rok 2000,
nekterými cenovými zmenami a také hodnocením
plnení stanovených zámeru pro rok 1999.

Antonín Reška, zástupce starosty

ft1istro"sllljfotbal" qašell1
lI1iStci

V okresním preboru naši muži hráli 4 utkání na
hrištích souperu a tomu taky podle odpovídají
výsledky.
Nový Hrozenkov -Karolinka
Jablunka -Karolinka
Huslenky -Karolinka
Velká Lhota -Karolinka

2:0 (1:0)
6:0 (2:0)
2:2(2:1)
5:0 (3:0)

Dorost si v župním preboru vede statecne a jako
novácek má své umístení v popredí tabulky.
Starší: Karolinka -Brumov 2:5
Mladší: Karolinka -Brumov 0:5
Starší: Morkovice -Karolinka O:1
Mladší: Morkovice -Karolinka 2:3
Starší: Karolinka -Kunovice 2:1
Mladší: Karolinka -Kunovice 1:5

Výsledky župní souteže starších a mladších žáku:
Starší: ZHn-Karolinka 2:0
Mladší: ZHn-Karolinka 2:0
Starší: Karolinka -Vlachovice 1:1
Mladší: Karolinka -Vlachovice 1:2
Starší: Kelc -Karolinka 2:0
Mladší: Kelc -Karolinka 5:0

Karel Malík
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Za krásného a vyrovnaného pocasí na sklonku
léta se konal v sobotu 4. zárí už druhý Formanský
den v Karolince. Usporádal ho a celou organizacní
tíhu nesl pan Ludvík Pavelka spolu s rodinou a
konarskými práteli.

Na louce pod Rybízovnou se sjelo 22 páru a 5
jednospreží pracovních koní, které jsou zapojeny
pri svozu a stahování dreva v lese. Byl to krásný
pohled na serazené povozy a v nich zapráhnuté
kone cisté, upravené a vyhrebe1cované v
nablýskaných postrojích. Odborná porota hodnotila
úroven a úpravu postroju, zabývala se vzhledem i
zdravotním stavem každého kone a vyhodnocovala
vozatajské umení na usporádané souteži.

L
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Soutežní porota vyhodnotila jako kone roku
desetiletou hnedou belgickou klisnu Markýzu,
která patrila panu Pavelkovi, poradateli
Formanského dne. Tento kun už získal svému
majiteli nekolik ocenení. V roce 1997 první místo
na výstave ve Valašském Mezirící a o rok pozdeji
rovnež ve Valašském Mezirící byla na prvním
míste ze všech tam hodnocených klisen. V tomto
roce na národní výstave v Prerove byla rovnež
vyhlášena šampionkou chladnokrevných
belgických klisen.

Za usporádání této akce patrí vyjádrit panu
Ludvíku Pavelkovi obdiv a dík za to, že založil u
nás tradici formanských dnu jako další zpestrení
dení v našem meste. Letošního Formanského dne
se zúcastnilo už více konských sprežení, také
návštevnost se podstatne zvýšila i úroven
nabídnutého obcerstvení.

Panu Pavelkovi prejeme, aby se svými konmi,
ve kterých má tak velikou zálibu, získal hodne
ocenení a úspechu.

Zdenek Doležálek

Základní nmilfická škola
/(apolinka

Vfi školním POCfi1fff /2000

"Nebudte ješitní, protože máte talent.

Nemužete za to, není to vaše zásluha.
Duležité je, co ze svého talentu udeláte,

a proto pracujte, pracujte neustále
a rozvíjejte tento dar..."

Tato moudrá slova španelského violoncellisty
Pabla Casalse by se mela stát mottem pro všechny
žáky naší základní umelecké školy. A není jich
málo!

V letošním školním roce 1999/2000 budeme
opet vyucovat ve trech oborech: ve výtvarném,
tanecním a hudebním.
Tanecní obor bude navštevovat 45 žáku, výtvarný
obor 90 žáku a hudební obory pres 200 žáku.
Pripravuje se také otevrení dramatického oboru.
Školné pro tento školní rok bylo stanoveno podle
platné vyhlášky následovne:

hudební obory - 160,-Kcmesícne
tanecní obor - 60,-Kcmesícne
výtvarný obor - 80,-Kcmesícne
Naše škola bude opet porádat celou radu

koncertu vážné hudby, uskutecní se vánocní
koncert, loutkové divadlo s Mikulášem, živý
Betlém, koncert nejmenších žáku školy, trídní
predehrávky, výchovné koncerty pro MŠ atd.

O výuku v naší ZDŠ je velký zájem, nekterí žáci
cekají na prijetí jeden i dva roky. Prosím proto
rodice, aby vcas pricházeli se svými detmi, bychom
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mohli posoudit jejich talent a spolecne se poradit,
který obor nebo hudební nástroj by byl pro ne
nejvhodnejší. Po porade s jednotlivými uciteli vcas
a s predstihem podávejte reditelství školy prihlášky
ke studiu.

Na záver bych chtela poprát všem ucitelum i
žákum pekný školní rok, krásné umelecké zážitky a
mám ješte jedno prání: abychom svým umením
prinášeli svetlo a pohodu druhým lidem ...

Martina Havlová, reditelka ZDŠ

rcenisový víken~ V Karolince

Ten, kdo rád sleduje tenisovou hru (ac na
televizní obrazovce ci žive) mel jedinecnou
príležitost ve dnech 3. - 4. zárí prímo v Karolince.

Na místních tenisových kurtech v areálu
fotbalového hrište probíhal již nepocítaný turnaj v
tenise rekreacních hrácu. Akci sami poradatelé
nazvali: CAROLINCA - CDP ("MONEY -
PRYC").

Do souteže se prihlásilo celkem 21 hrácu nejen
z Karolinky, ale též z Velkých Karlovic, Vsetína,
Olomouce. Za velmi krásného letního pocasí
probíhala pekná utkání dvouher i ctyrher. Do boju
v semi[mále dvouher postoupily následující
dvojice: A. Reška (Karolinka) - J. Drozd (V.
Karlovice) a J. Konarík (Vsetín) - L. Janík
(Karolinka). Nejvíce sil a též dobrých nervu v
nedelním horku meli finalisté J. Konarík - J. Drozd.
Vítezství si po trísetové bitve dovezl do Vsetína J.
Konarík. Z vítezství byl tak prekvapen (ci
rozrušen), že hlavní cenu - broušenou vázu - si pri
odchodu z areálu málem zapomnel odnést.

Pri [mále ctyrhry se více darilo dvojici J. Drozd,
D. Konarík (V. Karlovice), kterí zvítezili nad
dvojicí P. Kucera, 1.Zrník (Karolinka, Olomouc).

Po skoncení turnaje si finalisté i ostatní hráci
posedeli se svými tenisovými rivaly, zhodnotili své
výkony i nezdary a nechybelo ani klasické
bouchnutí šampusy na záver.

Pekná sportovní akce na sklonku léta by mohla
koncit slovy "tenisu zdal a rekreacnímu v
Karolince zvlášt"!

DaVa

Jaké byly rybárské závody
Jak jsme informovali v karolinském zpravodaji

v mesíci zárí, tak se také v sobotu 18. zárí
uskutecnily rybárské závody v lovu ryb udicí o
velkou cenu "Balatonu" na nádrži v Novém
Hrozenkove. Pred konáním závodu byla obsádka
ryb doplnena o 192 kusy urostlých kapru. Bylo
pekné pocasí, které bylo dobré pro velký pocet
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diváku, ne však pro závodící rybáre, proto ryby
málo braly. Není pravdou, že jsme ryby pred
závody nakrmili a že proto nebraly.

~

~-

---
Závodu se zúcastnilo 103 rybári, úlovky ryb

melo 21 rybár. Celkem bylo uloveno 11 kapru v
délce od 41 do 47 cm a 33 kusu plotic a okounu.
Výsledné umístení na závodech je následující:
1. místo za úlovek 2 kapru dlouhých 42 a 45 cm
získal Ladislav Konarík z Hovezí, kterému byl
predán putovní pohár velké ceny "Balatonu", na
kterém bylo uvedeno jeho prvenství, 2. místo
obsadil Václav Šuta z Francovy Lhoty za úlovek
dvou kapru o délce 42 a 44 cm, 3. místo získal ing.
František Fohler z Halenkova za úlovek kapra 47
cm dlouhého, který je také nejdelším uloveným
kaprem. Klement Navrátil ze Vsetína ulovil nejvíce
ryb v délce 98 cm. Závodníci podle umístení
obdrželi rybárské potreby, navijáky, batohy a
židlicky. Závodníci a diváci byli spokojeni s rybí
polévkou, smaženým kaprem a grilovanou
makrelou. V losované tombole bylo hodne pres sto
cen od sponzoru, byly to vetšinou rybárské
potreby, sklárské výrobky apod. Také 10 živých
kapru, 2 velcí pstruzi duhoví a 1 siven. Závod
prispel ke zvýšení zarybnení novohrozenkovské
nádrže. Poradatelé dekují všem divákum, kterých
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bylo hodne z Nového Hrozenkova a Karolinky.
Na Vaši úcast se tešíme i pri porádání rybárských
závodu v príštím roce 2000.
S rybárským pozdravem "Petru zdar"!

Bohumír Fiala
hlavní organizátor rybárských závodu
a predseda místní skupiny Karolinka

Chybovati jeUdské

V polovine zárí tohoto roku obdrželi obyvatelé
domu c. p. 638 Na Ingstavu od Bytového podniku
v Karolince dopis s fakturou na cástku 4.077,- Kc
jako nedoplatek za vyúctování topné sezóny od
1. 7. 1998 - 30. 6. 1999. Nájemníci tohoto domu
svome odmítli takovou premrštenou cástku
zaplatit, nebot s vyúctováním máme již z
drívejších let neblahé zkušenosti. Posudte sami:
napr. v roce 1994 nám bylo pri vyúctování tepelné
energie za r. 1993 úctováno 584 GJ na otápenou
plochu 315 m2, tedy náklady ve výši 70.080,- Kc
(dum je cihlový, každý z peti bytu má vlastní bojler
s teplou vodou). Letos jsme na prvotní fakture meli
naúctováno (za stejnou vytápenou plochu, tj. 315
m2) platbu 101.385,- Kc pro celý dum za poslední
topné období. Po porade s právníkem a po našich
urgencích nám byla dorucena nová faktura znející
již jen na cástku 1.007,- Kc. Bez omluvy, bez
pádného vysvetlení, kde se "chybicka" vloudila.

Nebylo by tedy v této situaci rozumnejší
vyhovet letité žádosti obyvatel domu c. p. 638 a
instalovat prímo v dome meric tepla? Urcite by to
bylo spravedlivejší rešení a také by se predešlo
eventuálne dalším nesrovnalostem.

Na záver dlužno dodat, že jednota, jaká panuje v
otázce plateb za poskytované služby, zdaleka není
pri udržování porádku a cistoty ve spolecných
prostorách, stejne jako není jednota a ochota pri
úklidu okolí domu, at už se jedná o sekání trávy,
odhazování snehu, bezplatné brigády na tolik
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potrebném detském hrišti atd. Vždyt kultura
bydlení nezacíná až po prekrocení prahu
obývaného bytu!

Jitrenka Hauková

Vyjádrení bytového podniku

Sdelujeme Vám, že Bytový podnik Karolinka
po ústní reklamaci pana Šuláka Pavla, bytem
Karolinka 638, reagoval na zúctování tepla, které
bylo vyúctováno na každého nájemníka jako
nedoplatek Kc 4.077,--.

Bytový podnik Karolínka tedy opravil
zúctování, a to tak, že uplatnil ztrátu v rozvodu
potrubí 15%. Po uplatnení této ztráty bylo
vyúctováno každému nájemníkovi nedoplatek ve
výši 1.007,-- Kc. S tímto vyúctováním byl zaslán
lístek, kde BP Karolinka uvádí zmenu vyúctování,
která probehla na podklade ústní reklamace pana
Šuláka.

Co se týká topné sezóny roku 1993 bylo dle
podkladu BP Karolinka vyúctováno pro dum c. p.
638 355 GJ na otápenou plochu 315 m2, tedy
náklady ve výši 42.600,-- Kc.

Dále oznamuje všem nájemníkum domu c. p.
638, že v prubehu ríjna bude instalován meric tepla
na pate domu.

Miroslav Ježík, reditel BP Karolinka

Za Karolinku "krásnejší"

Asi nikomu nevadí skládka stavební suti pred
domem c. p. 192 - samozrejme na pozemku

Ei ,.- ..-
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skláren. V záberu již není videt skládka
zahradního odpadu, kterou v ne malé míre
využívají "zahrádkári" ze širokého okolí, pro
zmenu na pozemku Ceských drah.

Na tomto záberu je videt skládku staré strešní
krytiny, kterou její majitel "uschoval" na
mestský pozemek za provozovnou Gašpo. Tento
pozemek byl již nekolikrát za nekolik tisíc Kc
upraven z prostredku nás všech.

Rfien Vkulturním zarízení
Orság

V mesíci ríjnu kulturní zarízení Orság pripravuje
následující akce:
17. 10. 1999 -v 16.00 hod ~ude sehráno pro deti a
ostatní divadelní hra Broucci.
22. 10. 1999 - v 19.30 hod se uskutecní divadelní
hudební produkce o živote J. Ježka s názvem "To
byl Jaroslav Ježek" v podání hercu Mestského
divadla Zlín.
Predprodej na obe predstavení je od 28. 9. 1999
vždy v úterý a ctvrtek od 14 -16 hod v divadle.
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Kulturní komise Mestského úradu Karolinka
Vás srdecne zve

na výstavu rucních výrobku našich spoluobcanu
s názvem

"Šikovné ruce našich ohtal1u"

Výstava probehne v zasedací síni MeÚ Karolinka
ve dnech

11.-15. ríjna 1999
Otevreno pouze v pracovní dny v souladu

s pracovní dobou mestského úradu
***

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

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

* Prodám 2 ks kastlové okna 105 x 125 cm,
zasklené, zánovní, levne. Tel. 0657/91189
* 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. 0604/827156,0606/889940.
* Koupím poštovní známky jednotlive i celou
sbírku. Ing. Jirí Brož, Svazarmovská 1692, RoŽllov
pod Radhoštem. Tel. 0602/764752.
* Hledám pronájem garáže - 200 i více/mes.
Vítková Vera, Karolinka 568
* Provádím ocenování nemovitostí pro danové a
bankovní úcely a pro dedické rízení: Ing. Miroslav
Polách, Semetín 1494, Vsetín. Tel. 0657/619193
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 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).

Príjem inzerátu - Mestská knihovna - paní Daniela
Bártková. Ponde/i, streda: 13-17 hod, pátek: 9-12,
13-17 hod. Tel. 0657/91878.

e-mail: knihovna.karolinka@vs.inextcz

Karo1inský zoravodaj 9/1992
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