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Všem oslavencUmprejeme do dalších let hodne
zdraví a životní pohody.

N:fIR(}ZENÍ

Šmíd Jakub
2. 11. 1999
Hollý Aleš
13. 11. 1999

Ondryáš Jirí
23. 10. 1999

Karolinka 550

Karolinka 670

Karolinka 569

Blahoprejeme rodicum k narození detí a detem v
jejich novém živote prejeme hodne zdraví, štestí a

lásky.

ÚMRTí

Kretová Anna
20. 10. 1999
Kretová Antonie
13. 11. 1999

Karolinka 279 89 let

Karolinka 308 79 let

Všem príbuzným vyslovujeme uprímnou soustrast
nad úmrtím svých blízkých.

Prihlášeno:
Odhlášeno:
Prehlášeno:

3
2
2

Pocet obyvatel k 24. 11. 1999 - 2.947.

5Jnformace? mtstskeboúrabu

Ve stredu 24. listopadu probehlo šesté zasedání
mestského zastupitelstva, které bylo v letošním
roce poslední.

KarolinskV zpravodaj 11/1999

Asi i vlivem nepríznivého pocasí probehlo bez
úcasti obcanu, prestože schvalovalo mimo jiné i
úpravu cen za vodné, stocné a svoz domovního
odpadu v príštím roce.

Rešení dlouho zvažované, avšak nevyhnutelné s
ohledem na zvyšující se náklady energií, technický
stav sítí a výmenu zastaralých vozidel za nový vuz
pro svoz domovního odpadu. Presto stále
zustaneme pod cenovou úrovní okolních obcí a
mest.

V minulém zpravodaji avizovaný termin
otevrení lékárny se ze závažných duvodu
nepodarilo dodržet, ale veríme, že 6. prosince bude
opravdu zahájen provoz.

Rovnež s odstranením zákazu vjezdu do
Stanovnice si dávají odpovedné instituce na cas, ale
po nekolika jednáních prislíbil nápravu reditel
policie CR a prednosta okresního úradu.

Zahájena byla výstavba 16 bytu s pecovatelskou
službou nad stravovacím pavilonem základní školy,
jejíž dokoncení je plánováno na ríjen roku 2000. S
obsazením nebudou asi potíže, protože bytu je stále
nedostatek. Predpokládáme, že umístením starších
obcanu by se mohly možná uvolnit byty
vícepokojové, doposud obývané napríklad jednou
osobou a nabídnout tyto rodinám s detmi. Nikomu
však nejde takové rešení vnucovat, pouze bychom
jej uvítali.

Po diskusích o zpusobu oslav záveru roku 1999
na ruzných úrovních prevládl názor i mezi
podnikateli, že oslavy budou samy o sobe asi dosti
bourlivé a spíše hrozí nebezpecí poškozování
soukromého a verejného majetku, a proto jsme
ustoupili od spolecných akcí.

Veríme, že každý individuálne a dusledne oslaví
podle vlastních predstav príchod nového tisíciletí
a hlavne ve zdraví. Proto prejeme všem jménem
rady MeÚ a zastupitelstva príjemné prožití
vánocních svátku a mnoho úspechu v novém roce
2000.

Vedení mesta

"Kllrolinkll - me;s10 17;srdci
fJlllll~;skll"

S blížícím se casem vánoc každý z nás premýšlí
nad tím, jakým dárkem prekvapit a potešit naše
príbuzné a známé. Mestský úrad Karolinka Vám
toto rozhodování usnadní. Nabízí Vám k prodeji
knihu o historii našeho mesta s názvem "Karolinka
-mesto v srdci Valašska - 1949 - 1998".
Cena knihy je 200,- Kc a mužete si ji zakoupit na
MeÚ Karolinka u sl. Paškové.

Orságová Marie Karolinka 286 70 let
4.12.1929
Orság Stanislav Karolinka 308 70 let
4.12.1929
Fialová Anna Karolinka 101 90 let
18. 12. 1909
Marancáková Rozálie Karolinka 571 90 let
18.12.1909
Šuláková Marie Karolinka 192 75 let
28.12.1924
Rudolf Josef Karolinka 053 75 let
29.12.1924
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Prodeje poze~

Mestský úrad Karolinka nabízí k prodeji 19
stavebních míst o výmere cca 1.000 m2 na stavební
místo za cenu 200,- Kc/m2, v lokalite "Pod
Becvou". Pozemky jsou bezprostredne u místní
komunikace a je možné napojení na verejný
vodovod a kanalizaci, elektrické vedení, telefon a
plynovod.
Bližší informace podá paní Vojkilvková, tel.
0657/91421,91212.
Mestský úrad Karolinka dále nabízí k odkoupení
pozemky v prilmyslové zóne o celkové výmere cca
16.000 m2 (je možné i rozparcelování na menší
výmery) za cenu 300,- Kc/m2, s možností napojení
na síte vodovodu, kanalizace, elektriky, telefonu a
plynovodu.
Bližší informace podá paní Vojkuková, tel.
0657/91421,91212.

*****

Základní umelecká škola
Vásvprosinci 1999

zve na tytokulturní akce:

-
sobota 4. 12. 1999

v novém sále Základní školy v
Karolince

(uskutecní se 2 predstavení -od 16.00 hod a od
18.00 hod)

***

'Pónoéítífpncert

pátek 10. 12. 1999 -18.00 hod
(koncert se uskutecní v novém sále Základní

školy v Karolince)

***

ŽiVÝ BETLÉM
streda 22. 12. 1999

(zacátek v 16.15 hod pred budovou Mestského
úradu v Karolince)

***

IJl)Zy~/ltlIíA.
***

Marie Chovanecková Vás srdecne zve na
divadelní predstavení

3

"HVOZD~KÝ BETLÉM"

nedele 12. 12. 1999 v 16.00 hod
Vstupné: 50,- Kc, deti do 6 let: 20,- Kc

Predprodej od 16. 11. 1999 vždy v úterý od 14.00-
15.00 hod v divadle v Karolince, tel. 0604/729914.

***

Kulturní komise pri Mestském úradu Karolinka
porádá

ve dnech 30. 11. - 3. 12. 1999

S. VJ?StaVII válloCllfcb bRI:/émi/

(výstava bude otevrena v souladu s pracovní
dobou mestského úradu)

***

Mestský úrad Karolinka spolecne s Farním
úradem Nový Hrozenkov porádá u príležitosti 50.
let Karolinky a príchodu nového tisícíletí vánocní

koncert vokální skupiny z Královéhradecka

Clrl{)~IU~ C{)~{)NA\I[

Program: africká mše MISSA LUBA, spirituály,
adventní a vánocní písne J.Rychnovského, Adama

Michny z Otrokovic, Edmunda Paschy, Josefa
Schreiera, Jaroslava Krcka aj.

Místo konání: kostel Panny Marie Karmelské
v Karolince

Kdy: v nedeli dne 12. prosince 1999

Cas: 14:30 hod.

Vstupné: dobrovolné

Srdecne zvou pofadatelé

***

Mestský úrad Karolinka spolecne s Farním
úradem Nový Hrozenkov zve všechny zájemce o

VÁNOCNíVARHANNíKONCERT

Který se uskutecní dne 29. prosince 1999 v 17:00
hod. v kostele Panny Marie Karmelské

v Karolince u príležitosti oslav 50.let Karolinky
a príchodu nového tisícíletí.

Program: J.S.Bach, V.Lubeck, N.Bruhns, J.Seger,
J.K.Kuchar, LBoelimann a koledy.

Varhany: Ludvík Šuranský

Vstupné: dobrovolné
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