
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Svazek 9, číslo 5 listopad 2001 

Informace z městského 
úřadu 

 
Slovo starosty 

Vážení spoluobčané, 
 

Přestože počasí v září vůbec nepřálo, 
pokračovaly plánované akce podle plánu a 
možností rozpočtu. 

Připraven byl sběr velkoobjemového 
odpadu a každý sám jistě posoudí, kolik 
různého materiálu se na určených místech i 
mimo kontejneru shromáždilo. Vytřídění a 
odvoz si vyžádá nemalé finanční náklady a jistě  
této možnosti využili i takoví, kteří údajně 
odpad netvoří…. Možná i díky  této již 
pravidelné akci tento odpad neskončí někde u 
Bečvy, v lese, nebo na jiné černé skládce a to je 
úspěch a přínos pro všechny. 

 

 
 
Velkoobjemového odpadu rok od roku přibývá 

 
Znovu připomínám, že i v průběhu roku je 

možné určité odpady ukládat bezplatně 
v areálu Bytového podniku, kde je tzv. „sběrný 
dvůr“. 

Pokud se týká stavebních akcí, byla  
zahájena vestavba ZUŠ v půdním prostoru  
základní školy. Dokončena má být do konce 
roku s nákladem 5 mil. Kč.  

Před dokončením jsou i dva byty v podkroví 
zdravotního střediska pro  potřeby 
zdravotnictví. Změnil se i vzhled budovy díky 
nové střešní krytině a fasádě. 

Podařilo se opravit tepelný kanál z kotelny 
v budově MěÚ do sousedních panelových 
domů, prodejny potravin a oděvů. 

V údolí Raťkov je před dokončením 
rekonstrukce el. vedení včetně nové 
trafostanice. Bude tak po mnoha letech 
odstraněno podpětí v síti a bude možné 
využívat ve všech domácnostech spotřebiče bez 
nebezpečí poškození. 

 

 
 
Posílení nízkého napětí v Raťkově ve výstavbě. 



Se zahájením topné sezóny se objevují jako 
každý rok připomínky kdy a jak topit v tomto 
teplotně přechodném období. Vždy budou 
různé názory – zda se topí málo, nebo hodně a 
není možné vždy všem vyhovět. Snahou je topit 
optimálně s ohledem na venkovní teploty a 
přiměřené výdaje za topení. Náklady BP rostou 
díky zvyšování cen el. energie a zemního plynu. 
Přesto je teplo z centrálních kotelen 
v Karolince podstatně levnější než např.ve 
Vsetíně, nebo jiných místech okresu. 
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Ve středu 7.11.2001 proběhne zasedání 
zastupitelstva, na které jste zváni, protože zde 
můžete svým hlasem a názorem ovlivnit 
současně i příští dění ve městě a získat zde 
přímo nezkreslené informace. 

Poděkování patří všem, kteří se zapojili do 
podzimního úklidu veřejných i soukromých 
ploch. 

 
  Ing. Klíma Luděk,starosta 

 

Oznámení 
 
Ve středu 7.listopadu 2001 od 15,00 

se ve velké zasedací místnosti Městského úřadu 
Karolinka uskuteční zasedání Zastupitelstva 

města Karolinky s tímto programem: 
 
1.zpráva o činnosti rady 
2.rozpočet na rok 2002 
3.cenová opatření 
4.majetkoprávní záležitosti 
5.různé 
 
 

Adresa kanceláře veřejného 
ochránce práv  

Kancelář veřejného ochránce práv 
Údolní 39 
602 00 BRNO 
 

S d ě l e n í 
 

V době od 15.10. 2001 do 30.11.2001 bude 
firma INTEXT Krnov provádět oklešťování 
vedení NN v našem městě. Obracíme se na 
občany s žádostí o spolupráci – umožnění 
vstupu na pozemky, popř. ořezy svépomocí 
/zejména u okrasných a ovocných dřevin/. 

Ochranné pásmo u vedení NN je min. 1 metr. 
Práce se budou provádět na základě smlouvy 
se SME a.s. 

Bližší informace poskytne pan Záhumenský, 
tel. 0606 741 478 

 

U P O Z O R N Ě NÍ 
o přerušení dodávky elektrické energie 

 

Upozorňujeme občany, že ve  
 

středu 7. listopadu 2001 
 

v době  
od 12,30 do 15,00 hodin 

 
bude přerušena dodávka elektrické energie 
v našem městě a to od Nového Hrozenkova 

po č.p. 87 včetně údolí  Stanovnice  a 
Kobylské. 

 

Příspěvky 

 
 

Rybářské závody 
V sobotu 15.září 2001 pořádal Český 

rybářský svaz, místní organizace Vsetín se svou 
místní skupinou Karolinka V.závody v lovu 
ryb udicí na nádrží v Novém Hrozenkově o 
„VELKOU CENU BALATONU“. 

Deset dní před konáním závodů byla 
obsádka ryb na nádrži doplněna pěknými 
kapry, co se proti minulým závodům projevilo 
dobrými úlovky.  

Závodilo 75 rybářů, kteří přes špatné počasí 
ulovili 30 mírových kaprů, 1 štiku a 131 
okounů a plotic. Zvítězil KACELLE Jindřich 
z Karolinky, který ulovil 4 kapry v délce 177 
cm, druhý byl NAVRÁTIL Klement ze Vsetína 
s úlovkem 4 kaprů dlouhých 170 cm a třetí 
VÍTEK Josef z Karolinky s úlovkem 3 kaprů 
dlouhých 137  cm. Nejdelšího kapra, který byl 
dlouhý 56 cm ulovil Vítek Josef z Karolinky, 
štiku dlouhou 66 cm ulovil Koňařík Jiří ze 
Vsetína. V délce všech ulovených ryb byl první 
Baroš Jiří z Velkých Karlovic 530 cm, druhý 
Mikula Jan z Velkých Karlovic 277 cm, třetí 



Rafaj Miroslav ml. z Karolinky 250 cm,byly to 
úlovky okounů a plotic.  
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Účastníci letošního závodu 

 
Josef Vítek – si přebírá ceny za umístění 

 

Vítěz převzal putovní pohár a ceny, 
rybářské potřeby podle výsledků závodů. Po 
závodech byla vylosována velká tombola, ve 
které bylo 10 živých kaprů, sklářské výrobky a 
rybářské potřeby. Rybáři a diváci si pochutnali 
na rybářských specialitách a nápojích mnoha 
druhů. V konání rybářských závodů bude 
pokračováno v roce 2002. 
 
„Petru zdar!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fiala Bohumír 
                                              předseda místní skupiny  
                                                                    Karolinka 

 

ZUŠ Karolinka informuje 
 

Základní umělecká škola Karolinka zahájila 
v letošním školním roce 2001/2002 devátý rok 
své činnosti. Škola je v současné době 
čtyřoborová, to znamená, že vyučujeme jak 
hudební obory, tak obor výtvarný, taneční a 
literárně dramatický. 

V letošním roce navštěvuje naši školu přes 
360 žáků. V hudebních oborech je to 199 žáků, 
ve výtvarném oboru 76 žáků, v tanečním oboru 
63 žáků a v literárně dramatickém oboru 24 
žáků. O jejich vzdělávání se stará 18 učitelů. 

V loňském školním roce zaznamenala naše 
škola i několik úspěchů. Žákyně Barbora 
Kocurková ze třídy řed. Havlové úspěšně 
složila přijímací zkoušky na Pedagogickou 
fakultu do Ostravy - obor  hudební výchova. 

Lucie Balcarová ze třídy p.uč. Mikulcové 
/housle/ a p.uč. Havlové ml. /zpěv/ vykonala 
úspěšně přijímací zkoušky na Pedagogickou 
fakultu do Hradce Králové – obor hudební 
výchova. 

Hana Koňaříková /výtvarný obor/ ze třídy 
p.uč.Papeže složila úspěšně přijímací zkoušky 
na Vyšší uměleckou školu výtvarnou ve Zlíně. 

Jaroslava Figelová také z výtvarného oboru 
ze třídy p.uč. Papeže složila  úspěšně přijímací 
zkoušky na UMPRUM do Uherského Hradiště. 

Houslista Jan Maceček ze třídy p.uč. 
Mikulcové jezdí na pravidelné konzultace 
k doc. Šťastnému na JAMU do Brna. 
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Vzhledem k tomu, že o studium v ZUŠ je 
velký zájem, znovu prosím rodiče, aby své děti 
přihlašovali včas, opravdu nestačí přijít na 
začátku nového školního roku. 

Jako v každém školním roce chystá i letos 
naše škola celou řadu koncertů a akcí. V úterý 
16.října proběhl komorní koncert posluchaček 
Ostravské  univerzity a kroměřížské 
konzervatoře. Vyslechli jsme jak sólové housle 
a kytaru, tak virtuózní skladby pro oba tyto 
nástroje. Koncert byl velmi pěkný a zdařilý.  

Další připravované akce najdete v nabídce 
kulturních akcí tohoto zpravodaje.  
 
 Martina Havlová 
 ředitelka ZUŠ 

 

Karolinští senioři na zájezdě 
Sdružení zdravotně postižených občanů 

v Karolince, díky Městskému úřadu a všem 
sponzorům si mohli vyjet „za hranice všedních 
dnů“. Dne 27.9.2001 si udělali zájezd po krásné 
Jižní Moravě, kde se projeli po Baťovém 
kanálu, navštívili zámek Lednice a skončili ve 
vinném sklípku v Pasohlávkách při burčáku. 

Bylo to takové zpestření všedního života 
důchodců, kteří si zaslouží, pokud jim to zdraví 
dovolí, odpoutat se od všeho, co je ve stáří tíží. 

Nyní chystáme předvánoční posezení u 
harmoniky. Sdružení pracuje už léta. Každý 
rok vyjíždí na krátký rekondiční pobyt upevnit 
si chatrné zdraví několik našich členů, letos 
jich bylo již 12. Většina jich pracovala ve zdejší 
sklárně, a že neměli tu práci někdy lehkou, ví 
každý. 

Nebýt našich sponzorů a Městského úřadu, 
nikdy by si ten výlet nemohli dovolit. Jsou to 
paní Bahnerová, Pila Orság, Raťkovský šenk, 
Linhart, FRAXIMUS, pan Orgoník, pan Žižka, 
pan Kováč, pan Blinka, paní Anežka Plánková, 
HUŤ CHARLOTTA a TEGA – paní 
Řeháková. Vám všem patří vřelý dík, neboť 
bez vás by to nešlo. Proto Vám Sdružení 
zdravotně postižených přeje ve Vaší práci 
hodně zdaru a úspěchů.  
 
Děkujeme Vám. 
 
 Vráblová Anna,předsedkyně 

Stanovnický Jiří Orság vzepřel 
v nadhozu již 97,5 kg 

 
Karolinka – Stanovnice : V údolí Stanovnice 

města Karolinky „roste“ vzpěračská naděje 
Valašska z novohrozenkovské silácké základny. 
Letos dvanáctiletý Jiří Orság rodičů Aleny a 
Josefa Orságových – Jurovských si na 
mezinárodním vzpěračském klání v Bohumíně 
posunul osobní rekord v nadhozu na 97,5 kg. 
Tento výkon je vlastně neoficiální Český 
rekord žáků do 12 let. Tomuto výsledku 
předcházel oficiální Český rekord žáků do 12 
let v nadhozu se zátěží 96 kg, který Jirka 
předvedl 6.října 2001 v Příboře při čtvrtém 
kole Ligy žáků do 14 let čtyřčlenných družstev 
Moravy. Vzpírání Jiřího Orsága „chytlo“ po 
výzvě svého otce Josefa a silový sport začal 
trénovat v únoru 2000 doma a pak v posilovně 
vzpěračské základny Nový Hrozenkov pod 
dohledem Františka Orsága. Jedenáctiletý 
Stanovnický silák již 26.února 2000 vzepřel při 
Mistrovství jižní a střední Moravy v Holešově 
v olympijském dvojboji 72,5 kg ve hmotnostní 
váze do 62 kg. V příborské hale pak Jirka 
předvedl v trhu 35, nadhozu 45 a dvojboj činil 
80 kg, což byly tehdy osobní rekordy. Kvalita 
tréninku mladého Jirky měla pozitivní vliv na 
jeho dalším výkonnostním vzestupu, což 
dokladuje již zmíněný letošní Český rekord 
v nadhozu žáků do 12 let. A dále pak posunutý 
výkon na 97,5 kg, což je však „jen“ neoficiální 
Český rekord. Pro objasnění jeho opravdu 
vstřícného přístupu ke vzpírání je třeba 
připomenout letošní výkony. V březnu 
v Holešově Jirka předvedl trh 70 a nadhoz 85 
kg, v Bohumíně pak 72,5/92,5 kg. 

V Novém Hrozenkově u Balatonu při 
8.ročníku vzpěračského Hexagonálu měl součet 
160 kg a v Holešově vzepřel 75 + 95 kg. No a 
následoval Bohumín, kde si Jirka vyrovnal trh 
80 kg a v nadhozu posunul na 97,5 kg a je jen 
škoda, že to nebyl uznaný Český rekord. 
Věřme, že Jiří Orság kvalitu své tréninkové 
přípravy nezmění a dočkáme se dalších 
osobních rekordů a tím i Českých rekordů 
v kategorii žákovských vzpěračů. Do konce 
letošního roku stanovnického mladého siláka 
ještě „čekají“ soutěže v Kopřivnici, Trenčíně, 
Příboře, Bohumíně a Silvestrovský pohár 
v Novém Hrozenkově. 

Po vzoru svého staršího sourozence vzpírání  
„chytlo“ i letos desetiletého bratra Josefa a 



devítiletou sestru Evičku, která v Bohumíně 
předvedla osobní rekordy v trhu 22,5 + nadhoz 
30 kg. 

Karolinský zpravodaj 5/2001  5 

 
 
Všichni mladí vzpěrači ze Stanovnice mají 

doma dobré vzpěračské zázemí včetně 
vzpírárny – posilovny a to vše díky obětavosti 
rodičů Aleny a Josefa Orságových. Nesmíme 
ovšem zapomenout na finančním zázemí tohoto 
sportu a celoroční podpoře sponzorů 
z Karolinky, Nového Hrozenkova a okolí, kteří 
hlavně podporují žákovské družstvo 
vzpěračské základny v Novém Hrozenkově pod 
vedením Františka Orsága. 
  
 P.Sušil 

 

Inzerce 

 
 

• Veškeré druhy osobního a majetkového 
pojištění, finanční poradenství, stavební 
spoření, penzijní připojištění ve 
spolupráci s Vámi navrhne a realizuje: S. 
Herynk, Generali pojišťovna, a. s., Na 
Kopečku 937, 756 06 Velké Karlovice. 
Tel. 0657/644 105 nebo 0605/759 572. 

• Dámská krejčová ušije rychle a 
kvalitně. Tel. mobil: 0606/931 093. 

• Oceňování nemovitostí pro daňové a 
bankovní účely a pro dědické řízení. Ing. 
Miroslav Polách, Vsetín – Semetín 1494, 
tel. 0657/619193. Kontakt: paní Jaroslava 
Vojkůvková, Karolinka 255. Tel. 
0737/378662. 

• FINANČNÍ PORADENSTVÍ. Nevíte, 
kde nejlépe a nejbezpečněji umístit 
úspory? Poradím. Penzijní fondy, 
splátkový prodej apod. Libor Křenek – 
Karolinka. Mobil – 0737/458894 nebo 
0604/296 335 – kdykoliv. Přijedu i domů. 

• LESNÍ ZNALECKÁ KANCELÁŘ – 
Ing. Radek Zádrapa, nabízí oceňování 
lesů a polností pro úřední i soukromé 
účely. V Karolince: Bařinská 43, tel. 
0657/450 486, 0603/865 379, ve Vsetíně: 
U Skláren 781, tel. 0657/612 349. 

• Koupím  poštovní známky – jednotlivě i 
celou sbírku. Ing. Jiří Brož, 
Svazarmovská 1692, Rožnov pod 
Radhoštěm. Tel. 0602/764 752. 

• Marie Hořčicová – obchod s palivy 
v Novém Hrozenkově (tel.: 0657/651364) 
nabízí sezónní slevy na uhlí, dále prodej 
koksu, černého uhlí, dopravu vozidly 
AVIA a LIAZ, zemní práce, prodej 
štěrku, písku a cementu. 

• TEPAZ – HKM Vás zve do prodejny v  
Novém Hrozenkově proti zastávce ČD. 
Otevřeno Po – Pá 9 – 12, 13 – 17:30, 
v sobotu 8 – 11 hod. Prodejna nabízí 
dárkové zboží, sklo, keramiku, drahé 
kameny,zlaté a stříbrné šperky, vonné 
svíce, aromatické svíce a další zboží. 

• Jan Hořelica TRAFIKA – Radniční 
abízí prodej 

, dobíjecí kupony, 
na objednávku Twist a Go sady, spotřební 
materiál – CD-R, CD-RW, počítačové 
příslušenství, baterie, příslušenství 
k mobilním telefonům …  

náměstí 42, Karolinka Vám n
novin a dalších tiskovin

• PILA ORSÁG Karolinka o d p r o d á   
ze skladových zásob elektrické ruční 
vrtačky s atestem. Ceny 600,- - 1.200,-Kč. 
Dále nabízí hřebíky od 20,-Kč/kg. 
Telefon 0603 278 226 p. Orság. 

• PILA ORSÁG Karolinka n a b í z í    
občanům i firmám ze závodní jídelny 
hotové obědy. Odběr možný i libovolně 
v kterýkoliv den. Dále nabízí možnost 
příležitostného pronájmu prostor jídelny 
k menším společenským akcím. Telefon: 
0604 463 614 p. Procházková 

• P r o d á m   garáž „Pod Paluchem“ /bez 
elektrické energie/. Kont. tel. 450617 po 
17 hodině. 

• Souhrnné jízdní řády pro oblast Horního 
Vsacka stále v prodeji na obecních a 
městských úřadech v ceně 12Kč/ks. 
Platnost jízdního řádu je do 14. 12. 2002. 



Volejbal 
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zasílejte na Městský úřad Karolinka (do kanceláře tajemníka) 

Ohlédnutí za volejbalovým 
turnajem 

V sobotu 18.srpna 2001 se konal na 
antukových kurtech u Sokolovny V.ročník 
turnaje Memoriál Oldřicha Křivého ve 
volejbale mužů a žen s mezinárodním 
zastoupením. 

Kromě mužstev okresu přijeli také 
kamarádi z německého Welzowa a Hodonína. 
Z jedenácti družstev mužů si v horkém letním 
počasí vybojoval prvenství opět celek ze 
Vsetína pod názvem „SK BOROVÁ“.  

Ženské části turnaje se zúčastnilo devět 
celků s obdobným zastoupením a také 
dorostenky z Půchova. Rovněž zde zvítězilo 
vsetínské družstvo nazvané „PEPA TEAM“ 

O velmi příjemné zakončení celé sportovní 
akce se postarala karolinská country kapela 
GRASS BAND. 

Zbylí účastníci turnaje i hojní návštěvníci 
z řad veřejnosti se nechali unést podmanivou 
hudbou a velmi aktivně  se zapojili do skvělého 
vystoupení místní skupiny. 
 František Puškáč 

 

Kultura 

 
D  I  V  A  D  L  O 

V K A R O L I N C E 
L i s t o p a d : 

 
„MLADÍ a NÁHLOVŠTÍ“ 
nejnovější zábavný pořad této dvojitě. 
Účinkují J. Náhlovský,J.Mladý, J.Markvart. 
Úterý: 13.11.2001-10-16  
Začátek 19,30 hod.  
KARNEVAL S KAMARÁDY – 2,5 hod. 

na 

 r o s i n e c :

maškarní ples pro děti. Pořad je založen 
bezprostředním  kontaktu  s publikem a   samy  
děti účinkují na jevišti, děti navštíví i Méďa a 
Béďa aj. Následuje dětská diskotéka. 
Neděle:   18.11.2001-10-16 
Začátek: 14,00 hod. 
 
P  

VA PILAROVÁ . vánoční koncert
 
E  

in 

ředplatné a  předprodej na všechna představení 

9 914 p.Chovanečková 

L i s t o p a d :

Úterý:   4.12.2001 
Začátek:  19,30 hod
 
 
P
včetně  informací: 

tel.0604/72
 

 

eděle 25.11.2001 ve 14,00 hod. v novém sále 

dpoledne ze skladeb 

 
 r o s i n e c: 

 
N
ZUŠ Karolinka 

Hudební o
českých autorů s recitací    

P  

ermín bude upřesněn 
 s Mikulášem 

eděle 16.12.2001 v 16,00 hod. v kostele 

noční koncert 
 

obota 22.12.2001 v 16,15 hod. před budovou 

ivý Betlém 
 

a všechny akce jste srdečně zváni, těšíme se 

 

  
T

Loutkové divadlo
 
N
P.M.Karmelské 

Vá

S
MěÚ Karolinka 

Ž

N
na Vás! 
 
 
 Mgr. Martina Havlová,ředitelka ZUŠ 
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