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Jubilanti na mesíc srpen

V minulém období byla nejvýznamnejší
Orság Josef
3. 8. 1928
Bartošková Anna
3.8.1928
Konaríková Marie
18.8. 1918
Dujková Radomíra
22.8.1928

Karolinka 308

70 let

Karolinka 518

70 let

Karolinka 242

80 let

Karolinka 184

70 let

událostí pout, která se konala u príležitosti svátku
Panny Marie Kannelské v nedeli 19. cervence.

NAROZENÍ
Chovanecek Adam
15.7.1998
Orság Rostislav
20.7.1998

Karolinka 578
Karolinka 518

,

UMR
Slovácková Marie
11. 6. 1998
Dujka Josef
21. 6. 1998
Krenková Marie
21. 6. 1998
Hríbková Anna
24.6.1998
Nancík Štefan
1. 7.1998

Prihlášeni:
Odhlášeni:
Prehlášeni:

TI

,

Karolinka 308

87 let

Karolinka 227

88 let
První pOllt v Karolince

Karolinka 546

86 let

Karolinka 308

82 let

Karolinka 308

72 let
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Pocet obyvatel k 27.7. 1998

-

2.955

K jejímu Wadkému prubehu byla ucinena ze
strany mestského úradu ruzná opatrení, predevším
na úseku dopravy odklonením po nábreží. V
hojném poctu se dostavili prodejci ruzného zboží a
také i ruzné atrakce pro deti i dospelé. A jelikož se
vydarilo i pocasí, verím, že byl položen dobrý
základ pro další poute, které se i v Karolince stanou
tradicí. Nelze opomenout i další možnosti návštevy
výstavy Urgatiny, ateliéru pana Hartingera a další.
Domnívám se, že se bylo na co dívat.
Nelze také nevzpomenout i dve akce SDH
Stanovnice a místní SDH. Ve Stanovnici se soutež
konala u nedokonceného hasicského objektu, jeho
výstavba se vesmes líbila a také zde byla i velká
úcast jak mládeže, tak i dospelých. Místní sbor také
usporádal soutež u hasicského domu, v kategorii
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mládeže i dospelých a rovnež se velmi zdarile
podílel na poutové akci po oba dny .
Mestská rada pracovala podle svého plánu práce
a zajištovala úkoly na úseku výstavby, ale i
samosprávy. Jsme toho názoru, že jsme dorešili
materiálne
spOrtOV1Ú zarízení
mesta
a
nepovažujeme za dobré, pokud si opatrení mestské
rady nekdo neobjektivne vysvetluje. Vztah mesta a
OS Sport bude smluvne upraven a bude
vyžadovánojeho plnení.
V posledním období byla provedena rada
drobných akcí (údržba komunikací, nátery sloupu
verejného osvetlení, nátery zábradlí). Nemalé
prostredky byly použity na strechy panelových
domu. Presto, že potreb a požadavku je stále dost,
vetšinou i oprávnených, ale nelze je všechny
uspokojit. Vše je možno rešit jen v rámci
schváleného rozpoctu, musíme však vycházet z
plnení danových príjmu.
Je až zarážející,
jaké spojitosti dávají
dohromady nekterí obcané Karolinky se statutem
mesta, at už se to týká kultury, daní ci sportu.
Domníváme se, že tato otázka byla nekolikrát
vysvetlena na stránkách Karolinského zpravodaje a
mnoho skutecností je patrných ze zverejnených
zápisu mestské rady a pléna. V této souvislosti
bych rád vyzval všechny organizace a spolky v
Karolince, at lépe využívají našeho zpravodaje ke
zverejnení své cinnosti.
Záverem bych chtel použít myšlenek význanmé
osobnosti a karolinského rodáka pana Jiljí
Hartingera, který se podílí nezištne na kulturním
dení a vyzývá obcany mesta ke spoluúcasti na
budování a ovlivnování života v Karolince.
Antonín Reška, starosta

------------------------------------------POZVÁNKA
Zveme všechny obcany Karolinky na
19. zasedání Mestského zastupitelstva v
Karolince, které se uskutecní ve stredu
dne 12. 8. 1998 v 15.00 hod v kulturním
sále mesta v prostorách Základní školy v
Karolince.

------------------------------------------Bytová výstavba s otazníkem
Vážení obcané,

vracíme se k clánku z minulého zpravodaje, který
se týkal bytové výstavby za spoluúcasti obcanu
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(500.000,- Kc). Vzhledem k tomu, že se doposud
prihlásil pouze jeden zájemce, upouští MeÚ
Karolinka od výstavby bytu v letošním roce touto
formou s tím, že nabídka trvá i pro príští rok.
Podmínky státních dotací pro bytovou výstavbu v
príštím roce ješte nejsou známy a v závislosti na
nich budou prehodnoceny i námi zverejnené
podmínky spoluúcasti. Zájemci o tento zpusob
získání bytu se mohou hlásit na MeÚ Karolinka u
paní Vojkuvkové.
Tomáš Jochec, tajemník

Ceská sporitelna

informuje

Mesto Karolinka a Ceská sporitelna nabízí
zájemcum o následnou koupi bytu do osobního
vlastnictví spolupráci. Každý zájemce si pri splnení
základních požadavku ze strany sporitelny muže
vybrat z níže nabízených produktu.
Spotrebitelský úver - podmínkou je predložení
smlouvy mezi mestem a obcanem, týkající se
zaplacení urcité výše nájemného dopredu a závazek
mesta, že po uplynutí stanovené doby prevede
bytovou jednotku na obcana.
Výše úveru není stanovena, rídí se schopností
žadatele o úver zajistit jeho návratnost ve
stanovené lhute.
Tento druh úveru se poskytuje jako krátkodobý s
lhutou splatnosti do 1 roku, strednedobý do 4 let
nebo dlouhodobý do 10 let. Výše úrokové sazby je
uvedena ve složkách Sdelení, která je v každé
pobocce CS, a. s.
Hotovostní úver - poskytnutí úveru není
podmíneno doložením smlouvy mezi mestem a
obcanem. Tomu odpovídá i vyšší úroková sazba.
Úver' se splácí zpravidla dohodou o srážkách ze
mzdy nebo trvalým príkazem z bankoV1Úhoúctu.
Jako rucení za úver se vyžaduje rucitelský závazek,
pri úverech na vyšší cástky zástaV1Úprávo k
nemovitosti.
Úver u CS - Stavební sporitelny - k rešení bytové
situace nabízí výhodné podmínky i dceriná
spolecnost CS, a. s. Obcané, kterí nemají založeno
stavební sporení nebo nesplnují dobu sporení pro
získání úveru, mohou požádat o preldenovací úver.
Každý žadatel o úver má jinou predstavu o druhu
úveru, jeho výši, dobe splatnosti atd., proto je
vhodnejší se s konkrétními dotazy obrátit na
pobocku Ceské sporitelny, a. s. (i telefonicky pobocka Vsetín - 0657/612042, 616121-3).
Ceská sporitelna, a. s.
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Výstava URGATINY
Ve dnech 19. 7. - 9. 8. 1998 probehla v zasedací
místnosti Mestského úradu v Karolince zdarilá
výstava nekterých clenu Urgatiny. Samotný
neobvyklý název Urgatina je prevzat z historického
pojmenování "údolí Urgatiny", tj. údolí Velkých
Karlovic. Ustavující schuze tohoto kroužku se
konala již 2. 6. 1982 a mezi 9 zakládajících clenu
patril napr. Miloslav Svozil - malír, grafik a
dlouholetý predseda Urgatiny, jehož obrazy byly
rovnež soucástí zminované výstavy. S prací
umeleckých kováru Jana Slováka a PhDr. Jana
Krby se mohli seznámit návštevníci poute v nedeli
19. cervence 1998, kdy tito clenové Urgatiny
kovali podkuvky prímo pred zraky prihlížejících.
Výstavy v Karolince se zúcastnili svými pracemi
rezbári (F. Gajda, M. Parenica, J. Vávra, J. Brlica,
O. Unar, Z. Matyáš, M. Svozil, K. Dorotíková, V.
Pitron), malíri (M. Svozil, B. Vác1avíková, Z.
Valová, 1. Dockalová - malba na skle), keramiku
vystavoval K. Hauser, E. Klimšová, batiku Z.
Kristová. Návštevníci této kulturní akce si odnesli
jiste pekný umelecký zážitek. Pro úplnost nutno
ješte dodat, že nekteré práce bude možno zhlédnout
ve Velkých Karlovicích na rezbárských dnech,
které zacínají 6. srpna 1998.
Jitrenka Hauková

Sklárský jarmark
0.5.
od štepný

závo"d

SKLÁRNAKAROLlNKA
Ani se tomu nechce verit, ale pul roku je už za
námi. Školáci mají polovinu toužebne ocekávaných
prázdnin také za sebou a je tady mesíc srpen a s
ním opet pozvání na sklárskýjarmark.
Vedení závodu Crystalex a. s.,
sklárny
Karolinka spolu s odborovou organizací porádají v
sobotu 22. srpna 1998 tradicní sklárskýjarmark.
Program jarmarku bude následující: od 8.
hodiny je možné navštívit hutni výrobu a seznámit
se s prací skláru na zajímavých výrobcích za úcasti
predních návrháru a odborníku ve sklárství. Krome

toho bude probíhat prodej sklárských výrobku ve
všech cenových relacích a dále je zajišten
stánkový prodej ruzného zboží ve stredu našeho
mesta.
Od 10. hodiny je zajišten kulturní program na
zahrade u materské školky. Bude zahájen
koncertem dechové hudby z Karolinky.
Od 12. hodín se uskutecní koncert oblastní
vojenské dechové hudby a od 16. hod je
naplánovaný zacátek tanecní zábavy. Nebude
chybet bohaté obcerstvení a prestávky vyplní
reprodukovaná hudba.
Vstup do závodu je od 8 do 12 hodin a bude stát
10,- Kc. Na jarmark od 8 do 17 hodín je vstup
volný.
Jarmark se koná za každého pocasí Oe objednáno
velice hezké a slunecné).
Tak tedy nezapomente pozvat své známé a prijdte
navštívit tradicní sklárský jarmark v Karolince, na
který vás srdecne zvou poradatelé a organizátori.
Karel Malík

Zprávy z Úradu práce VsetÍn
Prehled nezamestnanostiv Karolínce za období

-

leden kveten 1998.

K 31. 1. 1998
K 28.2. 1998
K 31. 3. 1998
K30. 4.1998
K 31. 5. 1998

Rybárské

-

6,42%
6,84%
6,84%
7,31%
7,74%

zprávy

Informace Ceského rybárského svazu, mísVtí
organizace Vsetín, hospodárského odboru místní
skupiny Karolinka.
Na pstruhovém revíru reky Becvy a jejich
prítoku je velmi dobrý lov pstruhu obecných a
duhových, méne lipanu podhorních. V mesíci
cervnu byli vysazení do splavu po 3 kusech a do
nádrže v Novém Hrozenkove 9 kusu pstruhu
duhových, vyrazených pro stárí v prumerné
velikosti 50 cm a váze 1 1/2 kg chovaných jako
generacní ryba pro umelý chov v rybárském
hospodárství Hovezí. Všechny rybári již ulovili.
V mimopstruhovém revíru na nádrži v Novém
Hrozenkove bylo uloveno mnoho kapru, méne
amuru bílých a dravých ryb, štik, candátu a žádný
sumec. Obsádka byla doplnena 173 kusy malých
kapru z prlovského chovného rybníku. Proto
zapocneme s krmením starým chlebem a pecivem
získaným od mladých rybáru.
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V mesíci cervenci a srpnu jsou príznivé
podmínky na odpracování povinných základních 10
hodin a dalších 10 hodin, když clen bere povo1enku
pstruhovou i mimopstruhovou. Pri neodpracování
hodin zaplatí za každou hodinu 70,- Kc. Pro
cinnost místní skupiny je potrebné hodiny
odpracovat a ne platit. Tuto povinnost mají clenové
a mládež nad 16 let, která má již stejná práva a
povinnosti jako clen. Od pracovní povinnosti jsou
osvobozeny ženy a duchodci nad 60 roku, kterí
presto, že nemají pracovní povinnost, dobrovolne
pracují k prospechu rybárství. Bude se pracovat na
stavbe a oprave splávku potoka v Ratkove (sraz u
ratkovského šenku) a na oprave rybárské líhne ve
Velkých Karlovicích, Mi1onove - Škarednici, všude
o sobotách od 8 hodin.
Protože v dobe prázdnin zaznamenáváme
zvýšené pytláctví mládeže, bude zvýšena ostraha
ryb rybárskou stráží.
S rybárským pozdravem "Petruv zdar!"

Václav Skalka
hospodár místní skupiny
Karolinka

Každorocne jezdí taky na turnaj do nemeckého
Welzowa, kde letos obsadili až tretí místo po
lonském prvenství.
Konecne se podarilo podchytit zájem mládeže z
Karolinky a okolí. Vyreší se tím generacní
problémy družstva mužu, které má vysoký vekový
prumer. Vzniklo taky žákovské družstvo devcat,
které se pod vedením trenéra Milana Cmara
prípravují na srpnový turnaj v Karolince.
V soucasné dobe koncí majetkoprávní spory
mezi Sokolem a TJ o sokolovnu a pozemek k ní
patrící. Volejbalisté se presto v rámci svých
možností o tento pozemek nadále starají a verí, že
budou moci na kurtech u sokolovny zustat a
provozovat svuj nádherný kolektivní sport.
František Puškác

POZVÁNKA
TJ volej balový oddíl Karolinka zve všechny
príznivce volej balu na II. rocník Memoriálu
Oldricha Krivého, který se uskutecní v sobotu
dne 22. srpna 1998 od 9.00 hod na hrišti u
Sokolovny.

Oddíl kopané hlásí...
Ze sportu - volej bal
Již 25. soutežní sezónu ukoncili letos
volejbalisté TJ Karolinka. Po nepríliš vydarené
podzimní cásti se na jare zlepšili a v konecné
tabulce obsadili 9. místo.
Mimoto se zúcastnují ruzných turnaju (napr. v
Hodoníne - 7. místo), jednoho z nejvetších turnaju
v Evrope Drevenice v Cechách, turnaje v okrese
(Valašské Mezirící - 4. místo).

-

Volejbalový oddíl TJ Karolinka po lonském
triumfu v nemeckém Welzowe

Oddíl kopané OS Sport Karolinka zahájil
prípravu na nový rocník mistrovských souteží 1998

- 99 ve ctyrech

družstvech.

Prípravka (cWapci ve veku 6-10 let) se zúcastní
turnajového systému souteží okresního preboru.
Mladší žáci (kategorie 10-12 let) a starší (13-14
let) budou hrát mistrovskou soutež stredomoravské
fotbalové župy.
Družstvo dorostu (15-18 let) bude startovat v
okresním preboru.
Navíc zahájilo cinnost družstvo dospelých, které
se zúcastní okresní souteže III. trídy. Mistrovské
souteže žáku, dorostu a mužu zacínají dnem 23. 8.
1998. Krome sportovní prípravy clenové oddílu
kopané v soucasné dobe brigádnicky pracují na
údržbe stadiónu (oprava hrací plochy, nátery
kovových konstrukcí, výmena lavic na východní
tribune a další úklidové práce).
Vzhledem k rozsáhlé mládežnické cinnosti
obrací se vedení oddílu kopané na další své
cleny i ostatní obcany o rozšírení týmu
vedoucích v techto družstev, protože soucasný
kolektiv je úzký a vytíženost v zamestnání
(smennost) brání v kvalitní a pravidelné práci s
mládeží. Zájemci o tuto dobrovolnou práci se
mohou prihlásit u tajemníka oddílu kopané
Švece Zdenka.
Zdenek Švec
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OZNÁMENÍ

Prodeje pozemku
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 Vojkuvková, tel.
0657/91 421,91212

Advokátní
kancelár
"FOJT" ,
Vsetín,
Žerotínova 992, oznamuje obcanum mesta
Karolinky, že 'od 1. 9. 1998 v budove Meú
Karolinka otevírá pobocné pracovište.
Tel. 0603/734268, 0657/91612
Pracovní doba: streda: 13.00 - 17.00 hod
V prípade potreby budou úrední hodiny pro
verejnost rozšíreny.

INZERCE
Mestský úrad Karolinka dále nabízí k odkoupení
pozemky v prumyslové zóne o celkové výmere cca
16.000 m2 Oe možné i rozparcelování na menší
výmery) za cenu 300,- Kc/m2, s možností napojení
na síte vodovodu, kanalizace, elektriky, telefonu a
plynovodu.

* Koupím 1
2.000 ml zemedelské pudy v
katastru obce Karolinka. Tel. 0657/91194
* Projektové práce a inženýrská cinnost ing.
Ludek Klíma, Karolinka 248, ing. Antonín
Vavrica, Karolinka 543. Tel. 0657/657273

Bližší informace podá paní Vojkuvková, tel.
0657/91 421,91 212.

Príjem inzerátu - Místní knihQvna Karolinka -paní
Daniela Bártková. Pondelí, streda: 13-17 hod,
pátek: 9-12,13-17

-

NEZAMESTNANOST V OBcíCH
OKRES VSETíN k 31.5. 1998
V.Karlovice
Halenkov
Zdechov
Vsetín
Huslenky
N.Hrozenkov
Hovezí
Prost Becva
Karolinka
Choryne
Horní Becva
Rožnov p.R.

Mikuluvka
Dolní Becva
Bystricka
Brankyna M.
Lip.tál
Ratlbor
Lešná
Val. Mezirící
Jablunka
Hutisko-Sol.
Prlov
Loucka
Val. Bystrice
Zubrí
V.Polanka
H.Lidec
Strítež
Zašová
Hoštálková
--Kelc
Vidce
Ruždka
Franc.Lhota
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Pout'ové atrakce

Vernisáž výstavy URGATINA

Ukázka rezbárského umení
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