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listopad

Všem oslavencum prejeme do dalších let hodne
zdraví a životní pohody.

N.flROZENÍ

Jochcová Martina
8.10.1999
Tydlacková Klára
13.10.1999

Karolinka 551

Karolinka 43

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

lásky.

ÚMRTí

Všem príbuzným vyslovujeme uprimnou
soustrast nad úmrtím svých blízkých.

Prihlášeno:
Odhlášeno:
Prehlášeno:

1
3
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Pocet obyvatel k 20. 10. 1999 - 2.945.

5Jnformace~ mestskfflotIrabu
Vážení spoluobcané,

s blížícím se záverem roku zjištujeme všichni,
kolik práce se nám podarilo udelat a co musíme
ješte stihnout.

V sobotu 16. ríjna probehl úklid formou sberu
železného šrotu. Dekujeme hasicum za tradicní
pomoc a obcanum za ukáznenost. Od 20. do 27.
ríjna budou k dispozici kontejnery na ostatní
odpad, ne však nebezpecný (tj. baterie, barvy,
oleje, lednicky, televizory ...). Prestožese jedná o
financne nárocné rešení, veríme, že ubude alespon
"cerných" skládek.

Ješte v ríjnu pripravujeme zahájení výstavby 16
bytových jednotek s pecovatelskou službou nad
stravovacím pavilonem základní školy. Dotace z
ministerstva pro místní rozvoj bude asi 1],2 mil.
Kc, zbytek formou úveru asi 6 mil. Kc musí
zaplatit mesto. Dokoncení je plánované na ríjen
roku 2000.
Z techto duvodu nebude možné realizovat ostatní
zámery v predpokládaných termínech (napr. oprava
komunikací ajiné ...).

Podarilo se dokoncit opravu budovy MeÚ za
fmancní úcasti - Pošta, Policie, Telecom - v
hodnote],] mil. Kc.

Blíží se rovnež otevrení lékárny, které je
plánované na zacátek listopadu.

Dopravní znacení omezující vjezd do údolf
Stanovnice se podarilo po dlouhých jednáních
vyrešit - podle informace dopravního inspektorátu
bude co nejdríve odstranené. Presto svolává
Okresní úrad, referát životního prostredí další
jednání k rešení požadavku správce prehrady, tj.
Povodí Moravy, který na znacce trvá, a to na 27.
10.1999.

Stále se nedarí vyrešit problém tržnice u
hasicského domu. S posunem dál od križovatky
nesouhlasí nájemníci bytových domu. Nepodarilo
se však najít jiné vhodnejší místo. Rada proto bude
muset rozhodnout o definitivním rešení i presto, že
všem požadavkum nevyhoví.

Ing. Ludek Klíma, starosta mesta

- --

JuBitanti na me:ÍG tir0paa

Orságová Celestýna Karolinka 308 80 let
7. I I. 1919
Orságová Ludmila Karolinka 447 80 let
11.11.1919
Chmelarová Marie Karolinka 308 80 let
15.11. 1919
Kolácek Pavel Karolinka 308 80 let
17.11. 1919
Krabica Jan Karolinka 308 85 let
19.11. 1914
Adamec Jaroslav Karolinka 336 80 let
21. 1I. 1919
Kudelková Anna Karolinka 308 80 let
23.11. 1919
Bitalová Anna Karolinka 58 85 let
29.11. 1914

Tomek Josef Karolinka 190 74 let
25.9.1999
Merka Rudolf Karolinka 308 71 let
26.9.1999
Šauerová Anna Karolinka 196 84 let
27.9.1999
Orság Radek Karolinka 518 22 let
28.9.1999
Zapalacová Karolína Karolinka 631 83 let
7. 10. 1999
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V souladu s obecne závaznou vyhláškou c. 2/98
o nakládání s komunálním a stavebním odpadem
byl v letošním roce zrízen v areálu Bytového
podniku Karolinka sberný dvur pro skladování
nebezpecných odpadu. Zde mohou obcané
Karolinky bydlící v bytech a rodinných domcích
ukládat v provozních hodinách nebezpecné složky
komunálního odpadu vcetne velkoobjemového
odpadu.

Nebezpecný odpad je odpad, který má jednu
nebo více nebezpecných vlastností uvedených v
príloze c. 2 zákona c. 125/1997 Sb., napr. baterie a
akumulátory, zárivky, léky, tuky, oleje, maziva,
barvy, lepidla a pryskyrice, organická rozpouštedla,
kyseliny, hydroxidy, odmaštovací prípravky,
fotochemikálie, pesticidy, obaly a odpady
znecištené látkami, které obsahují škodliviny,
chladnicky a mraznicky, televizory a ostatní
elektroprístroje.

Provozní doba ve sberném stredisku'

Každý pátek od 8.00 do 14.00 hodin

Na~e"eC~()V~a()C)ei\) Li~e~ci

Stalo se dobrou zvyklostí, že naše karolinská
dechovkaje každorocne zvána k úcasti na Vackove
festivalu dechovýchhudeb v Liberci. Letos se tam
jelo zase a výsledekbyl opet vynikající.

V pátek 10. zárí odjelo 16 muzikantu a 3
zpeváci (paní Strelecká, Jakešová a pan Žák z
Hovezí) autobusemdo Liberce. Po príjezdujsme se
ubytovali v chatkách autokempu, následovala
vecere a pak posezení v jídelne autokempu pri
vlastní hudbe a tanci.

V sobotu byla ráno zkouška, potom obed a ve
13 hodin zacátek festivalu v Dome kultury mesta
Liberce. Celkem se tu predstavilo 6 dechových
hudeb a naše vystoupení bylo jako obvykle
poslední. Na programujsme meli smes Vackových
skladeb a pak to byly naše krásné valašské písne,
které posluchaceobzvlášt zaujaly. Naše vystoupení
trvalo asi 45 minut a zcela zaplnený sál nám
uprímne aplaudoval.

Škoda, že tentokrát tam nebyl oblíbený Josef
Zíma. misto neho tam vystudoval zpevák Jiri
Opelt.

V záveru jsme museli slíbit, že za rok do
Liberce zase urcite prijedeme, protože bez nás by
se prý festival ani konat nemohl. Kolem 17. hodiny
jsme. se rozešli plní krásných dojmu ze vzorne
predvedeného predstavení a s vedomím vzorné
reprezentace naší milé Karolinky.

Karolinskv zpravodaj 10/1999

í.~ J./
Vecer jsme meli opet posezení v jídelne kempu,

kde náš kapelník Jan Plánka oslavil své ctyricáté
narozeniny pri guláši a pivecku v družné spolecné
zábave. V nedeli ráno jsme se rozloucili s
personálem kempu a nastoupili cestu zpet domu.

Úcast na libereckém festivalu byla pekným
výletem, zpestrením a odmenou všem úcinkujícím
za poctivou prípravu na každotýdenních nedelních
zkouškách.

Záverem nutno dodat, že naše putování a
vystoupení v Liberci se mohlo uskutecnit jedine
dík našim sponzorum, J..1:erýmijsou Mestský úrad
Karolinka a závodní odborová organizace sklárny
Karolinka.



Karolinský zDravoda i 1011992

Výstava 'Šikovné ruce našich
obcanu"

V dobe od II. do 15. ríjna 1999usporádala paní
Jana Dockalová za pomoci nekolika ochotných
spolupracovníku pod patronací místní kulturní
komise v zasedací místnosti Mestského úradu v
Karolince výstavu s názvem "Šikovné ruce našich
obcanu".

Nejvetší pocet exponátu zde predstavil pan
Ludvík Podešva z oboru samorostu a ten také delal
dohled na této výstave. Jeho samorosty byly
nápadité, vtipne vyjadrovaly a zobrazovaly urcitou
realitu, bylo co obdivovat. Dále tu byla rada
krásných rucních prací našich žen, provedených s
mimorádnoupeclivostí a vkusem.

Škoda, že na tuto výstavu bylo predáno
pomerne málo exponátu, presto, že naši obcané
jsou dovední lidé a meli by se jiste cím pochlubit.

Je reálný predpoklad, že v príštím roce se bude
tato výstava opakovat a pak bude urcite bohatejší a
potrvá déle.

Zdenek Doležálek

D,",~ 4C~1}, t ~~

~ J.-o~

Náš divadelní soubor Jana Honsy se zúcastnil
národní prehlídky vyspelých amatérských
divadelních souboru ve Vysokém nad Jizerou. Své
predstavení sehrál 12. 10. 1999 v 16.00 a ve 20.00
hod. Ve zcela vyprodaném hledišti se náš soubor
divákum líbil, zatímco porota urcité chyby našla.
Tak to je a vždycky bude a náš soubor to dobre ví.

Dík za dobrou reprezentaci a mnoho dalších
úspechu jak v Rakovníku na prehlídce, tak i do
dalších her, které Vásješte cekají.

Karel Malík

StcJtecl1qTorqáŠScl1arf. brol1zo"ql1a
rqistro"ShfíE"ropl:I" pla"ál1í

Tragická autonehoda pred devíti lety rozbila
plány mladého Tomáše Scharfa. Stacilo málo a
myslel si, že bude život trpne sledovat jen z
invalidního vozíku. Diagnóza ríká - nekompletní
mÍŠní léze. Mladý hoch se ale nevzdal. Zacal
sportovat. Pravidelný trénink a houževnaté úsilí jak
v basketbale na vozíku, tak i v plavání prináší své
výsledky nejen doma, ale i v zahranicí. Basketbal
hraje Tomáš za USK Meta Praha a je taky clenem
reprezentacního týmu Ceské republiky, s kterým se
letos již podruhé zúcastní mistrovství Evropy v
basketbale vozíckáru.
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Vrcholovému plavání se Tomáš venuje již od roku
1995. Po dvou letech provázených onemocneními a
zrozením detí do rodiny se znovu dostal Tomáš do
skvelé formy. To dokázal letos v cervnu na
otevreném mistrovství Ceské republiky v plavání
telesne postižených v Brne. 33,70 je jeho nový
ceský rekord na 50 m volným zpusobem v
kategorii S 7. Vynikajícím zpusobem plaval i 100
m znak. To vše bylo príslibem pro reprezentacní
štafetu. Tak se i stalo. Mistrovství Evropy v
plavání postižených sportovcu 99 se konalo v srpnu
v nemeckém Braunschweigu. V ceské
reprezentacní výprave, celkem 33. lidí. byla
nejpocetneji zasLoupena skupina telesne
postižených plavcu, jejímž clenem byl i Tomáš -
náš rodák z Karolinky. Plaval v kategorii S 7 50 m
volný zpusob cas 34.4 sec. 100 m volný zpusob
1:16,00 - osobní rekord a na 100 m znak se
probojoval do finále, kde skoncil osmý casem
1:30,2 sec. V polohové štafete 4x50 m, Tomáš
plaval poslední úsek a o 0,2 sec dohmátl pred
štafetou Nemecka na 3., to znamená bronzová
medaile. První skoncila štafeta Španelska. druzí
skoncili plavci z Francie. Tímto naše štafeta splnila
kvalifikacní standarty na Letní paralympijské hry
do Sydney 2.000 v Austrálii.

Blahoprejeme a doufáme, že se štafetovému
týmu podarí výsledek z letošního ME obhájit i ve
velké konkurenci paralympijských her. A jak to
vypadá, své zastoupení tam bude mít i naše malé
mesto Karolinka -díky Tomáši Scharfovi.

Tomáši, gratulujeme, dekujeme a budeme Vám
všem držet palce!!!

Karel Malík

-
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Mestská knihovna Karolinka upozornuje obcany,
že již témer rok mohou využívat další zajímavou
službu, kterou naše knihovna svým ctenárum
poskytuje, a to napojení na Internet a elektronickou
poštu. Knihovna je pripojená k síti Internet fmnou
Internext 2000. Spojení je realizováno pomocí
komutované linky rychlostí 33,6 kbitJs.
Knihovna umožnuje prístup na Internet zájemcum
starším 15 let, mladším v doprovodu rodicu.
Ceník služeb Internetu: 90,- Kc/l hod - dospelí
uživatelé, 50,- Kc/l hod - studenti.

Daniela Bártková

***************************************
,

~{flZVOJlf%0
***************************************

Základní umelecká škola Karolinka
porádá ve ctvrtek

25. listopadu 1999 v 19.00 hod
v chrámu P. Marie Karmelské
Koncert rané barokní hudby

souboru DVO 415 z Brna
(cembalo, ruzné druhy zobcových fléten)

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

UPOZORNENí

Zmena vlakového jízdního rádu

Vážení obcané,
od 26.9. 1999 (2. zmena jízdního rádu CD) došlo
na trati Vsetín - Velké Karlovice ke zmenám u
techto spoju:

Pokud používáte námi zverejnený jízdní rad,
mužete si do neho tyto "opravy" vlepit.

KarolinskV zDravodaj 10l1999

***

Firma JIP A
nabízí

bezhotovostní prodej na platební karty.
Informace získáte u pobocky Ceské sporitelny,

a. s. Karolinka
***

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

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

* Všechny druhy pojištení u Generali Pojištovny,
a. s. (vcetne zákonného pojištení motorových
vozidel), fmancní poradenství, stavební sporení a
penzijní pripojištení zajištují na zavolání na tlí.
0657/644105 (též záznanmík). Spolupracuji
aktivne na likvidaci pojistných událostí a poskytuji
i další služby související se zmenami a úpravami
pojistných smluv.

* 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. 0604/827 156,0606/889940.
* Koupím poštovní známky jednotlive i celou
sbírku. Ing. Jirí Brož, Svazarmovská 1692, RoŽllov
pod Radhoštem. Tel. 0602/764 752.
* Hledám pronájem garáže - 200 Kc i více/mes.,
Vítková Vera, Karolinka 568.
* Hledám pronájem menšího samostatného bytu.
Tel. 0657/651 833.
* Koupím1.000 - 2.000 m2 zemedelsképudy v
katastru mesta Karolinka. Tel. 0657/91194.
* Provádím ocenování nemovitostí pro danové a
bankovní úcely a pro dedické rízení: Ing. Miroslav
Polách, Semetín 1494, Vsetín. Tel. 0657/619 193
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:
I) 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, V Skláren 781.
Tel. 0657/612 349 úterý - ctvrtek od 8 - 16 hod).

Príjem inzerátu - Mestská knihovna - paní Daniela
Bártková. Ponden streda: 13-17 hod, pátek: 9-12,
13-17 hod Tel. 06567/91878.
e-mail: knihovna karolinka@vs.inext.cz


