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Jubilanti na mesíc ríjen

Polášková Františka
4.10.1918
Šafaríková Bohuslava
22.10.1928

Karolinka 324 80 let

Karolinka 143 70 let

NAROZENÍ

Suchá Barbora
12.9.1998
Martinátová Lucie
12.9.1998
Krystyník Martin
13.9.1998

Karolinka 637

Karo1inka549

Karolinka 575

ÚMR TÍ

Ing. Bambušek Josef
24.8.1998

Karolinka 182 51 let

Prihlášeno: 7
Odhlášeno: 6
Prehlášeno: 3

Pocet obyvatel k 22. 9. 1998 - 2.954.

Informace z mestského úradu

Od vydání posledního zpravodaje se konala dve
zasedání mestské rady, které se zabývaly kontrolou
plnení úkolu na úseku výstavby, které je

treba ješte v letošním roce splnit. Obe hasicská
zarízení jsou dokoncena. Garáž pro místní SDH
byla již predána do užívání dne 18. zárí 1998 za
úcasti prednosty Okú Vsetín pana Mírného a
reditele hasicského záchranného sboru Vsetín Ing.
Mojmíra Jurky. K predání hasicské zbrojnice ve
Stanovnici pak dojde dne 30. zárí 1998. Obe tato
zarízení jsou zdarilé stavby.

Nová hasicská zbrojnice ve Stanovnici

Prejeme hasicum, aby jim tato zarízení dobre
sloužila.
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Úspešne pokracují práce na budování
inženýrských sítí "Pod Becvou" a letošní objem
bude brzy splnen. K této akci jen tolik. Jsou
vytváreny takové podmínky pro stavbu rodinných
domku, které se jen steží kde najdou. Pokud obcas
probehne o tomto území informace o výskytu
radonu, jde o lživou zprávu, nebot území je
posouzeno odbornou organízací.

Také další práce na místních komunikacích a
povodnových škodách pokracují tak, aby byly v
ríjnu dokonceny. Podrobnosti o letošním roce,
prípadne o letech minulých budou zverejneny v
príštím zpravodaji.

Príprava komunálních voleb je zajištována dle
harmonogramu a zároven se chystá usporádání
schuze k 50. výrocí založení obce. K dispozici je
nová brožurka "Karolinka - mesto v srdci
valašských kopcu", kterou je možno zakoupit na
Meú. Dokoncuje se kazeta o Karolince, jejíž první
cást již byla promítnuta i starostum okresu Vsetín.
Pred dokoncenímje i kníha o Karolince.

V minulém týdnu se v Karolince konalo
výjezdní zasedání starostu mest a obcí okresu
Vsetín v kulturním sále ZŠ Karolinka. Porada mela
dobrý prubeh, zarízení se všem líbilo a prispelo se
k dobré propagaci mesta. Dále probíhalo jednání o
dopravní obslužnosti, predevším CSAD, a. s.
Vsetín a dá se ríct, že návrhy na rešení j sou totožné
s návrhy našeho zastupitelstva. V roce 1999 dojde
k urcitému omezení spoju pri zvýšení ceny
jízdného a samozrejme se zvýší i príspevek mest a
obcí. Náš názor je, aby se více podílel stát a také,
aby byla lepší koordinace mezi CSAD a CD na
Horním Vsacku.

V mesíci ríjnu probehne zrejme poslední
zasedání mestského zastupitelstva, které projedná
záležitosti mající vztah k tomuto volebnímu
období.

Antonín Reška,
starosta mesta

Výmeny bytu

Stále casteji se v bytové komisi a na MeÚ reší
problémy spojené s výmenou bytu. Z tohoto
duvodu zverejnujeme zásady výmeny mestských
bytu:
- vymenovat byty lze pouze se souhlasem vlastníka

-výmenu mestských bytu za podníkové, soukromé
ci družstevní mesto nepovoluje
- zájemci o výmenu se dohodnou a spolecne podají
žádost na MeÚ, kterou projedná mestská rada. V
prípade kladného stanoviska lze výmenu uskutecnít
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- žádosti o výmenu bytu nebudou rešeny formou
prideleníuvolnenéhobytu

Pridelování bytu

Bytová komise vede seznam žadatelu o byt, kde
je v soucasné dobe 63 místních žadatelu a 30
cizích. Rocne se prideluje cca 10 bytu a z toho
vyplývá, že tato agenda je znacne "riziková" a
bytová komise i rada má nelehkou úlohu, protože
at rozhodne jakkoliv, je pocet neuspokojených
žadatelu vždy vyšší.

Zaráží nás však, že nekterí obcané šírí po
Karolince i mimo ní lživé zprávy o úplatcích apod.
Je treba ríci, že šírení takových zpráv bez dukazu je
trestné a tuto skutecnost by si mel každý uvedomit.
Nebudeme dále rozebírat tuto otázku a radeji
pripomínáme, že mesto vytvárí i jiné podmínky pro
získání bydlení a to:
- príprava lokality "Pod Becvou", kde jsou
dostupné veškeré síte (voda, kanalizace, plyn,
elektrika) vcetne cesty. Je na zvážení obcana, zda
zaplatí námi stanovenou cenu 200.000,- Kc za
stavební pozemek, ci si bude hradit vykopání
studny, el. prípojku delší jak 10 m, vybudování
jímky s cistickou, prípadne zbudování príjezdové
cesty v nepripravených lokalitách.
- dále probehla nabídka na možnost výstavby
nového bytu formou spoluúcasti (500.000,- Kc),
kde by mesto hradilo zbývající cástku investice,
která by byla splácena po dobu 20 let formou
státem regulovaného nájemného. Po 20 letech by se
stal takový zájemce vlastníkem bytu.

Na tyto naše nabídky se zatím prihlásilo
minímum zájemcu, zejména kvuli nedostatku
financních prostredku mezi obcany. Stát zatím
novou bytovou výstavbu výrazneji nepodporuje a
naše mesto se nemuže kvuli bytové výstavbe více
zadlužovat. Mnoha obcanum tak nezbývá níc
jiného než cekat na uvolnení již postaveného bytu.

Tomáš Jochec
tajemm'kmesta

Vzpomínka na 28. ríjen

Váženíspoluobcan~
Blíží se státní svátek - 28. ríjen - den nezávislosti,
vyhlášení samostatné ceskoslovenské republiky a
den ústavy. Je to státní svátek všech obcanu bez
rozdílu náboženstv~ politické i národnostní
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príslušnosti. Každý národ si tento významný den
pripomíná svým osobitým zpusobem. Do oslav se
zapojují ruzné organizace, školy, podporují je
politické strany a všichni spolecne usporádají
vzpomínkovou oslavu. Tak to bývalo i v naší
republice. Vždyt dejiny vlastního národa mají vést
a vychovávat obcana k národní hrdosti a
sebevedomí.

Místní organizace Ceské strany sociálne
demokratické v Karolince již tri roky porádá k 28.
ríjnu slavnostní pruvod za doprovodu místní
dechové hudby k pomníku prvního prezidenta T. G.
Masaryka. V této tradici chceme pokracovat i v
letošním roce. Všechny na tyto oslavy srdecne
zveme a doufáme, že se jich zúcastní více našich
spoluobcanu, než tomu bylo v minulých letech.

Podrobnosti o oslavách budou vcas zverejneny.

František Horák
predseda místní organizace CSSD

Pozvánka na oslavy výrocí dráhy

K výrocí 90 let trati Vsedn - Velké Karlovice
porádá Obchodne provozní reditelství Ostrava
jízdy historických vlaku s parními lokomotivami
doplnené dalšími doprovodnými akcemi.

Dne 3. ríjna 1998 se uskutecní zvláštní jízda
parního vlaku taženého lokomotivou 464.202 z
Prerova (odj. 7.15) pres Lipník nad Becvou (7.33),
Hranice na Morave (7.48), Va1ašské Mezirící
(8.15), Vsetín (príj. 8.35). Odjezd ze Vsetína (9.35)
s pobytovými zastávkami na trati do Velkých
Karlovic pro možnost fotografování a shlédnutí
hudební produkce - Hovezí (10.05), Halenkov
(10.50), Nový Hrozenkov (11.05), Karolinka
(11.35), Velké Karlovice (príj. 11.45).

Jízda zpet z Velkých Karlovic (odj. 13.55),
Karolinka (14.13), Nový Hrozenkov (14.20),
Halenkov (14.40), Hovezí (15.05), Vsetín (príj.
15.25 - 16.20), Valašské Mezirící (16.45), Hranice
na Morave (17.13), Lipník nad Becvou (17.28),
Prerov(príj.17.45).

Pravidelné vlaky na trati Vsetín - Velké
Karlovice 23209, 23210, 23213, 23214 budou
nahrazeny historickou soupravou taženou parní
lokomotivou 433.002.

Na jízdu neplatí žádné slevy. Cena jízdného od
20,- do 70,- Kc, deti 6 -15 let polovinu jízdného.
Celodenní jízdenka ze stanic Prerov, Lipník n.
Becvou, Hranice na Morave do Velkých Karlovic a
zpet 140,- Kc, celodenní jízdenka pro trat Vsetín -
Velké Karlovice 60,- Kc, deti 6 - 15 let polovinu.

J

Platí pro jízdu v historickém parním i motorovém
vlaku (M 131.1549) tam i zpet.

Predprodej jízdenek u pruvodcího pred
nástupem do vlaku (predprodej nebude zajištován).
Doprovodné akce: Pro návštevníky oslav bude
pripravena výstava historických i soucasných
lokomotiv v prostorách železnicní stanice Vsetín.
Ve dnech 2. - 6. 10. 1998 ve výstavní síni
Mestského úradu Vsetín bude možno shlédnout
výstavu modelu a modelového kolejište v provozu
(2. - 5. 10. 1998 od 9 do 18 hod, 6. 10. 1998 od 9
do 13 hod). a zakoupit pohlednice, brožury, plakáty
s železnicní tematikou.

Za prípravný výbor Petr Hána

Jak dál v materské škole

Zacal nový školní rok a tak, jako každorocne
docházelo k nejruznejším úsporným opatrením ve
školství, není ani letošní rok výjimkou. Okresní
metodika, zamerená na efektivní hospodarení s
pracovními silami, se projevila i v našem zarízení
pri stanovení normativního poctu ucitelek snížením
jejich pracovních úvazku nebo rozvázáním
pracovního pomeru a nefinancováním pomocné síly
ve školní jídelne pri MŠ. Doplnení pracovních
úvazku na kterémkoliv úseku pracovište,
potrebných pro zajištení provozu, je možné
nárokovat u zrizovatele a výberem príspevku od
rodicu dle zákona c. 190/1993 Sb.

Je nutné si priznat, že materská škola je velmi
financne nákladným zarízením, zrízena Mestským
úradem v Karolince pro potreby rodicu a jejich
detí. Tato potrebnost využívání a nutnost, je stále
sledována, prehodnocována a dle efektivnosti i
financována.

Žádám rodice, aby si uvedomili, že je nutné
prokazovat nejen zájem o predškolní výchovu a
pobyt v zarízení, ale maximálne využívat všech
zrízených aktivit zarízení a zajistit pravidelnou
docházku detí, Pokud se ruzným sledováním
prokáže, že zarízení není v plné výši využíváno
rodici, tzn. že potrebnost není tak velká, prumerná
docházka detí je nízká, dojde opet k požadavku
dofinancování provozu z pokladny mestského
úradu a od rodicu povýšením úhrady školného. Je
však na míste otázka, zda bude moci mestský úrad
naše požadavky vždy splnít a rodice zvýšenou
fmancní cástku uhradit. Uvedomme si, že nekdy
svým prístupem, nezájmem o veci verejné,
nepochopením a úvahou, že to za nás nekdo vyreší,
ci fmancne uhradí, bychom mohli na prahu dalších
školních let rešit problém, zda je predškolní
zarízení vubec potrebné. Do tohoto školního roku
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preji nám všem, kteri máme o nejmladší generaci
starost, hodne úspechu a radosti ve výchovné práci
a vzájemné porozwnení.

Lenka Bambuchová
reditelka materské školy

II. rocník Memoriálu
Oldricha Krivého v Karolince

V sobotu 22. srpna 1998 probehl v Karolince
druhý rocník Memoriálu Oldricha Krivého ve
volejbale. Turnaje porádaného místním
volejbalovým oddílem se zúcastníl rekordní pocet
10 družstev mužu a 10 družstev žen. Vedle týmu z
okresu Vsetín prijely i 4 celky z Hodonína a 2
celky z nemeckého Welzowa, s nimiž domácí
volejbalisté již nekolik let udržují užší sportovní
kontakty.

Poradatelé se na akci dobre pripravili. Velkou
pozornost tentokrát venovali zvýšení poctu hracích
ploch. Poprvé v petadvacetileté historii oddílu byla
pripravena 4 hrište a plne tak využita celá plocha
sportovního areálu u sokolovny. Rozšírili sortiment
obcerstvení a zajistili nezbytné zázemí pro prubeh
turnaje. Zdálo by se tedy, že nic nemuže ohrozit
zahájení turnaje stanoveného na devátou hodinu.
Jsou ovšem faktory, které clovek ovlivnít nemuže.
V danémpripade to bylo pocasí.

Kolem osmé hodiny ranní se spustil déšt, jehož
intenzita sílila každým okamžikem. Za pul hodiny
bylo celé sportovište pod vodou. Poté se pocasí
prece jen umoudrilo a déšt postupne ustal.
Poradatelé si již dávno osvojili pravidlo "v nouzi
nejvyšší spolehni na vlastní síly". S vynaložením
obrovského úsilí se jim podarilo jezero z hrište
odcerpat a tím umožnit konání turnaje. Zacalo se s
hodinovým zpoždenim. Slavnostní zahájení provedl
zástupce Mestského úradu v Karolince, clen rady p.
Zdenek Doležálek. Pak již následovalo rychlé
rozcvicení a po nem vlastní soutež.

Družstva byla rozlosována do 4 skupin po peti
startujících. V místním celku mužu dostali
priležitost nekterí mladí hráci, v kategorii žen
startoval rovnež velmi mladý tým vyznavacek
volejbalu z Karolinky, které v predchozích
mesících pripravoval p. Milan Cmaro. A protože
pocasí již v dalším prubehu dne nezlobilo, mohli
být návštevníci svedky velmi kvalitních výkonu,
pricemž zvlášte fmálová utkání mužu i žen byla
vyvrcholenim turnaje a oslavou volejbalové hry, jíž
diváci prihlíželi s neskrývaným zaujetím.
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V kategorii žen se startující družstva umístila takto:

1. Hodonín

2. Kotrlky ze Vsetína (vedené p. Bohdanem
Pavlicou - bývalým dlouholetým hrácem
volejbalového celku Karolinky)
3. VK MEZ Vsetín "A"
4. TJ MEZ Vsetin
5. Rokytnice Vsetin
6. VK MEZ Vsetín "B"
7. Welzow
8. Halenkov

9. HRO-HO (smíšený tým N. Hrozenkova a
Hodonína)
10. Karolinka (domácí celek navzdory nedostatku
zkušeností podal velmi sympatický výkon)

V kategorii mužu bylo konecné poradí následující:

1. SK Borová (smíšený tým hrácu ze Vsetína)
2. Hoštálková
3. Cerný mrak (smíšený tým ze Vsetína)
4. Hodonín"B"
5. Sokol Val. Mezirící
6. Hodonín "A"

7. Modrá obloha (smíšený tým ze Vsetína)
8. Karolinka
9. UP Hodonín
10. Welzow

Turnaj byl ukoncen v 19.30 hod. Družstva na
prvních trech místech obdržela vecný dar, vítezné
týmy navíc putovní pohár.

Poradatelé vyslovují touto cestou podekování
Mestskému úradu v Karolince, místním
podnikatelum a firmám za financní a materiální
podporu, Zš za zapujcení materiálu pro
volejbalové hrište a správci sokolovny za
poskytnutí prostor pro šatny v této budove. Ocenuji
práci svých priznivcu, kterí po celý den
zabezpecovali obcerstvení a vykonávali další
obslužné cinnosti na sportovišti místního Sokola.

Ing. Jiri Malý
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PRVNÍ FORMANSKÝ DEN

V KAROLINCE

5. zárí 1998, za krásného pocasí na sklonku
léta, usporádal v Karolince místní zemedelec pan
Ludvík Pavelka z vlastní iniciativy mimorádne
zdarilou akci "Formanský den". Chovatelé koní,
vesmes pracujících pri približování dreva v lese, tu
predvedli 19 páru težkých chladnokrevných koní z
Podlesí, Hoštá1kové a všech obcí od Vsetína po
Velké Karlovice, krome Janové. S jedním konem
se zúcastnil také pan Gášek ze Bzového. Byla to
radost sledovat zdravý vzhled každého konského
páru vzorne vyhrebelcovaného, zapraženého do
starého kocáru nebo povozu s peknými postroji a
ozdobami. Každý forman mel jako úcastník stužku
na rukávu a pyšnil se svými milácky.

Po desáté hodine zahájil místní starosta pan
Antonín Reška krátkým projevem celou akci pred
serazenými konskými spreženími. Potom nasedl
spolu s radním a dalšími úcastníky do kocáru a
vozu a projeli v slavnostním útvaru celou
Karolinku za asistence místní policie, která rídila
dopravu.

Pak následovalo odborné hodnocení koní, také
jak jsou spraženy, vozatajské umení ovládání koní
pri jízde zrucnosti mezi trasírkami a také výzdoba
postroju. Odbornou porotu tvorili pan František
Holcák, nejúspešnejší trenér dostihových koní v
CR, pan MVDr. Durmon z Hovezí a pan Antonín
Mitácek, soukromý zemedelec z Hluku. Vítezem se
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stal porádající pan Ludvík Pavelka s hnedými
klisnami a vyhrál pohár nejlepšího formana roku.

Podle odhadu se této akce zúcastnilo 500 až 600

návštevníku. Pro verejnost byl uvaren srncí guláš a
prodával se uzený kabanos. Další obcerstvení
zajištoval stánek pana Kováce. Všichni se
pochvalne vyjadrovali k organizacním
schopnostem pana Pavelky, jak se mu napoprvé
všecko zdárne podarilo zajistit. Tohoto
"Formanského dne" se zúcastnili také konáci z
Lanžhota, kterí prijeli ve trech autech a Slováci ze
Spišské Nové Vsi. Nechteli verit, že kone težce
pracují v lese, hodnotili bohatost postroju a
oznacili náš Formanský den jako jeden z nejlepších
v naší republice.

Záverem nutno vyjádrit uprímné podekování
panu Ludvíku Pavelkovi za originální nápad
usporádání Formanského dne a jeho organizaci,
dále panu starostovi za jeho projev, Rade
Mestského úradu v Karolince za prevzetí patronátu
nad touto akcí, poskytnutí príspevku na zhotovení
poháru pro víteze a pozemku ke konání této akce.
Rovnež dík zástupci místní policie za vzorné
zajištení dopravní bezpecnosti pri jízde kocáru a
povozu obcí.

Už ted se tešíme na druhý Formanský den v
príštím roce, který se do budoucna urcite stane
tradicní záležitostí.

Zdenek Doležálek

Putovní pohár hasicu
putuje do Velkých Hoštic

V sobotu 29. srpna 1998 porádali hasici ze
skláren již 29. rocník souteže požárních družstev
žen a mužu o "Putovní pohár" reditele závodu
sklárny Karolinka. Souteže se zúcastnilo 35
družstev mužu a 6 družstev žen. Celá soutež a její
námet byl zpracován podle pravidel požárního
sportu, s nekolika malými úpravami na naše místní
podmínky. Po celou dobu souteže, která se konala
v Ratkove, bylo pripraveno bohaté obcerstvení,
kolo štestí a bohatá tombola s výrobky našich
skláru. Na celé organizaci se rovnež podílelo
mnoho sponzoru.

Výsledky - muži:
1. místo - SDH Velké Hoštice (cas 17,19 s),
2. místo - SDH Karolinka I (cas 17,78 s),
3. místo - SDH Jistebník II (cas 18,21 s).
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Výsledky -ženy:
1. místo - SDH Radíkov (cas 24,21 s)
2. místo - SDH Velké Karlovice (24,78 s)
3. místo - SDH Kolšov (24,97 s)
Letošní soutež, kterou známe i jako Ratkovská
grapa, se opet vydarila. Je to o to cennejší, že SDH
slaví v letošním roce 120 let od svého založení.

Karel Malík

Fotbal se rozjel na plné obrátky

Podzimní mistrovské souteže mužu, dorostu a
žáku se rozjely na plné obrátky. Všechny naše
družstva vstoupily do svých souteží dobre a vedou
si úspešne. Dobré výkony predvádejí po své rocní
odmlce hlavne muži a za nimi pak následují
dorostenci, kteri spolu s muži neokusili porážku.
Dobre si vedou v oblastní souteži i žáci a taky malí
"benjamínci" z prípravky.
Výsledky dosud odehraných kol -muži:
Karolinka - Val.Polanka- 4: 1
FC Leskovec - Karolinka - O: 2
Karolinka - Sokol Lacnov - 3 : O
Karolinka - Val. Príkazy - 4 : O
Študlov - Karolinka - O: 5
Ve Študlo~e hrálo mužstvo v sestave: Sedlák L.,
Holcák 1., Valigura P., Konarík D., Kaštánek P.,
Paška J., Vojtech D., Dujka, Valícek J., Králík A.,
Orság M.
Strídali: Králík Š., Ondryáš, Rovnaník.
Branky stríleli - Valícek - 2, Králík - 1, Ondryáš -
1, Rovnaník - 1. Trenér družstva Radílek J.,
vedoucí družstva Jurecka A.
Celková bilance po 5 kolech - 1. místo- zisk 15
bodu.
Výsledky - dorost:
Karolinka - Francova Lhota - 5 : O
Horní Lidec - Karolinka - 1 : 5
Karolinka - Halenkov - 1 : 1
Jablunka - Karolinka - O : 22

V Jablunce nastoupili dorostenci v této sestave:
Pavlacka, Cernota, Malinák, Konarík, Babica,
Vrážel, Gášek M., Komosný, Kopecký, Šimák,
Gášek R.

Strídali - Malík, Hanicák, Kanovský.
Branky stríleli Komosný -6, Šimák -5, GášekM. -
4, GášekR. - 3, Kopecký- 2, Konarík- 1,
Kanovský - 1.
Trenéri dorostu Gášek J., Orság M., vedoucí
družstva Malinák.
Celkove 1. místo - zisk 10 bodu.
Starší a mladší žáci - oblastní soutež:
Trenéri -Vrážel J. a Králík A.
Otrokovice - Karolinka - starší 5:0 - mladší 3:0
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Karolinka -Policná -starší 1: O-mladší 0:2
SKP Zlín -Karolinka -starší O:0, mladší 6 :0
Karolinka -Kelc -starší 4:2, mladší 9:0
Prípravku benjamínku vede Reška Antonín, jeho
asistenti jsou Heger Jaroslava Vrážel Josef.

V sobotu 19. 9. 1998 se konal v Karolince turnaj
prípravek. Zúcastnili se Vsetín, Velké Karlovice a
Karolinka.
Výsledky:
Karolinka -Velké Karlovice 1 :1
Karolinka -Vsetín -O: 6
Vsetín -Velké Karlovice -O: 3

Karel Malík

Dechová hudba hrála v Liberci

Letos již po ctvrté se konal 15. rocník prehlídky
dechových hudeb -Vackuv Liberec 1998. A tak se
v pátek 11. zárí vydal kolektiv dechové hudby
sklárny do Liberce. Letošního Vackova Liberce se
zúcastnilo pet hudeb. Prítomen byl i populární
zpevák Josef Zíma, který svým vystoupením
dokázal, že stále patrí mezi pevecké hvezdy a dobré
interprety naší lidové hudby. Na prání poradatele
naše dechová hudba svuj program prodloužila,
jelikož se jedna dechová hudba nedostavila.

Vystoupení naší dechové hudby, kterou
dirigoval pán Jirí Macek, bylo sestaveno z lidových
skladeb Valašska. Naši dechovku svým zpevem
doprovázely zpevacky Blanka Strelecká, Anna
Jakešová a Josef Žák. Jejich vystoupení bylo z rad
diváku prijato velmi dobre a odmeneno dlouho
trvajícím potleskem. Organizátori nám srdecne
podekovali za pripravený program, za úcast a
obdrželi jsme pozvání na príští rocník.

Chtel bych touto cestou podekovat všem clenum
dechové hudby za dobrou reprezentaci našeho
mesta. Podekování patrí také sponzorum zájezdu,
jmenovite Mestskému úradu v Karolince, vedení
sklárny a odborovému svazu Crystalex.

Karel Malík

Jaké byly rybárské závody...

V sobotu 19. zárí 1998 porádala místní
organizace Ceského rybárského svazu Vsetín -
místní skupina Karolinka již druhý rocník
rybárských závodu v lovu ryb udicí o velkou cenu
"Balatonu". Na nádrži v Novém Hrozenkove
soutežilo 107 rybáru.
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Zvítezil Samek Bronislav ze Vsetína úlovkem 5
kapru a ziskal 2.270 bodu a dosáhl také nejdelší
úlovek všech ryb. Na druhém míste se umístíl Bárta
Pavel ze Vsetína úlovkem 3 kapru, za které získal
1.370bodu a ulovil nejdelšího kapra v délce 49 cm.
Tretí místo obsadil Bolf Josef z Karolinky úlovkem
2 kapru a získal 890 bodu.
Úlovkem amura bílého o délce 49 cm byl první v
délce ostatnich ryb TvafUŽekAlois ze Vsetína. V
délce všech ulovených ryb po vítezi Samkovi
Bronislavovi byl druhý Dockal Mojmír ze Vsetína
úlovkem 16 ryb (získal 2.190 bodu). Tretí místo
obsadil Navrátil Klement ze Vsetína, který ulovil
12 ryb a dosáhl 1.620 bodu. Celkem bylo uloveno
19 kapru a 62 ostatnich ryb. Úlovek dosáhlo 23
rybári.

Pred konáním rybárských závodu byla obsádka
doplnena o 3 q kapru v prumerné délce 45 cm.
Špatné pocasí melo vliv jak na výsledky lovu ryb,
tak také na úcast diváku. Po celou dobu závodu byl
dostatek rybí polévky, smaženého kapra, uzených
makrel, guláše a nápoju všech druhu.
Pri konání rybárských závodu v príštím roce na
shledanou.

"Petruv zdar!"
Bohumír Fiala

predseda místni skupiny CRS Karolinka

I

1

Informace pro zemedelce

Zemedelská komíse upozornuje zemedelce, že
je v provozu prodejní sklad všech náhradních dílu
na zemedelskou techniku. Jedná se o nové i starší
díly za velmi prijatelné ceny.

Prodejna se nachází v Liptále (bývalé ZD,
ocelokulna). Otevreno je ve ctvrtek a pátek vždy od
8 do 17 hod).

OZNÁMENÍ

Kulturni komíse Mestského úradu Karolinka
pripravuje 2. výstavu betlému, která se uskutecní v
mesíci listopadu 1998. Žádáme všechny obcany,
kterí by rádi prispeli k obohacení vystavovaných
betlému a nejaký vlastni, aby se prihlásili u paní
Jany Dockalové. tel. 0657/91645

Oznamujeme obcanum, že pálenice ve Vsetíne-
Jasénce, která je vytápena plynem, bude evidovat
prihlášky na pálení ovocných kvasu, a to
ve ctvrtek

24.09.98 od 12:00- 17:00hod
01.10.98 od 14:00 - 17:00 hod
08.10.98 od 14:00 - 17:00 hod
15.10.98 od 08:00 - 18:00 hod

Bližší informace na tel 611360 p. Kotrla.

INZERCE

* Koupím 1 - 2.000 m2 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. - pozor zmena
0657/657346.

* Prodám kuchynský robot ETA zánovní (hnete,
šlehá, strouhá, krouhá), vše ve velmi dobrém
stavu, levné. Tel. 0657/652098 po 20. hod vecer.
* Prodám štenata amerického kokršpanela,
cistokrevná bez PP, cerná a svetlá. Ockovaná,
odcervená, odber ihned. Tel. 0657/91441.
* Prodám akcie Forest Invest.
Tel. 0657/642023 - vecer.
* Ruším sbírku hudebních videokazet, jen
originály, cca 120 ks.
Tel. 0657/642023 - vecer.
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