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

N.fIROZENÍ

Manák Ondrej
3. 12. 1999
Stoklasa Patrik
7.12.1999
Nemeeková Jana
24.12.1999
Lexa Radek
29.12.1999

Karolinka 547

Karolinka 33

Karolinka 575

Karolinka 504

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

lásky.

ÚMRTí

Karolinka 227 84 letDujková Anna
21. 11. 1999
Kalus Bohuslav
25.12.1999
Všem príbuzným vyslovujeme uprímnou soustrast

nad úmrtím svých blízkých.

Karolinka 56 78 let

Prihlášeno: O
Odhlášeno: 9
Prehlášeno: 2
Pocet obyvatel k 20. 12. 1999 - 2.940.

~nformace~mlstsktboufabu
Rok 1999 je již minulostí a zacínáme si zvykat

na nový letopocet s dvojkou na zacátku.
Urcite si pokládáme otázku, co se nám podarilo

nebo nepodarilo a zda to lepší a pozitivní alespon
prevládalo. Pokud ano, mohli bychom si dovolit
tvrdit, že rok byl úspešný.

Hodnocení veci verejných a posouzení jejich
prospešnosti ponecháváme radeji na obcanech.

Cást úkolu se podarilo splnit, vetší díl nás ceká
a verím, že se postupne podle fmancních možností
uskutecní i další plánované zámery, protože je stále
co zlepšovat.

První rok cinnosti má za sebou nová mestská
rada a zastupitelstvo vzniklé po volbách v listopadu
1998.

Veríme, že jste vánocní svátky a silvestr prožili
ve zdraví a pohode a do nového roku vstupujete s
novým elánem. Prejeme Vám proto, aby se Vám
všechny predstavy a prání v
novém roce 2000 splnily.

Ing. Ludek Klima, starosta mesta
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Návrh ceny vody pro rok 2000

Zbranková Marie Karolinka 304 95 let
3. 1. 1905
Makyeová Emilie Karolinka 648 80 let
10. 1. 1920
Rieieár Josef Karolinka 308 90 let
18. 1. 1910
Orság Slavomír Karolinka 459 80 let
22. 1. 1920
Spurná Ružena Karolinka 305 90 let
25.1. 1910
Orságová Bohumila Karolinka 281 70 let
28.1. 1930
Polášková MarieKarolinka 143 80 let
31. 1. 1920
Blaha Josef Karolinka 555 85 let
31. I. 1915

Puvodní Nová Z toho Z toho
cena cena vodné stocné

Obcané 16,20Kc 18,50Kc 11,30Kc 7,20Kc
Právní

21,50Kc 24,50Kc 14,70Kc 9,80Kcsubiektv
Sloce! Solán 9,70Kc 11,20Kc 11,20Kc 0,00Kc



~ok 2000u~ je taby!
Ano, je to tak! Oslavy príchodu roku 2000 jsou

už za námi. Nekde více, nekde méne, mám však za
to, jak kdo na to mel. Mne však napadá, že by bylo
dobré taky zhodnotit starý rok 1999, který práve
odešel. Možná, že by to mel udelat každý nejen ve
své rodine, ale taky ve svém okolí, meste a v
republice. To, že to až tak dobrý rok nebyl, to nám
ríkají a teprve reknou výsledky, které se nám porád
nekdo snaží zkrášlit, myslím tím naše politiky,
parlament a vládu. Me z toho všeho však nejvíce
zajímá malé hodnocení v našem meste. Je to
hodnocení mé, které nikomu nenutím: máme zde
dobré obchody i nekteré pohostinské zarízení,
služby pro obcany jaké také. Nejvíce si však
cením, že sklárna Crystalex má stále dost práce pro
naše obcany a také obcany širokého okolí. Ke
sklárne Crystalex radím i malou útulnou sklárnicku
-Charlottu -pana Ivana Štefaníka a jeho kolektivu.
Obe tyto sklárny šírí slávu a um jejich zrucných
pracovníku do celého sveta.

Velkou radost mám i z výsledku kultury. Slávu
šíril tak jako vždy v minulosti na velkých
divadelních prehlídkách divadelní soubor Jana
Honsy. Co však stojí urcite za zmínku je obnovení
kultury v kulturním dome Orság. Své místo v
kulture zaujímá základní umelecká škola, která
pestrostí svých akcí významne ovlivnuje úroven
kultury v našem meste. Mesto Karolinka se tak
staví znovu na prední místo v kulture našeho
okresu.

Ve sportu je to taková strední cesta. Dobrí j,sou
šachisté, na své možné podmínky se hraje ping-
pong, volejbal a taky fotbal. Fotbal se dosti trápí,
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ale já si myslím, že je to asi velice úzkým
funkcionárským kádrem.

Ze své slávy v minulosti ustoupili hasici ze
sklárny, kterým se v letošním roce tak nedarilo. Za
to jejich cinnost v závode v soucasné dobe je
dobrá.

Probehla pout, byl sklárský jarmark. Bylo
mnoho dalších hezkých akcí, jako napr. formanský
den. Byla výstava prací našich zrucných obcanu,
výstava obrazu akademického malíre Ludka
Majera, výstava "Karolinka ve fotografii" v rámci
oslav 50. výrocí osamostatnení obce Karolinka,
výstava betlému a mnoho dalších hezkých akcí. Je
jenom škoda, že to všechno, co vytvárejí naši
spoluobcané a naše deti nedovedeme patricne
odmenit treba úsmevem, pochvalou, prípadne
návštevou zrovna porádané akce.

Nedá se to ani všechno vypsat, ale myslím si, že
se sluší všem za jejich práci podekovat. Co se
nestihlo, se už ani nestihne. Proto to ponechme do
nového roku 2000. Jestli ano, pak Vám dekuji a
preji nám všem hodne štesti a zdrav!.

Karel Malík

Konec karolinských
velikánu - topolu

Byly tri a každý vyrostl nekde jinde. Byly od
sebe nekolik set metru. Jeden vyrostl u kartonážky
na míste, v minulosti zvaném na "staré pile". Druhý
vyrustal v centru dnešní Karolinky u hasicského
domu a tretí ješte stojí pred Orságovou pilou. Bylo
to v dobe pred mnoha lety, kdy jsme byli soucástí
Nového Hrozenkova. Podle své velikosti, do jaké
do soucasné doby dorostly, to vypadá, že byly
všechny tri zasazeny ve stejnou dobu. Toto datum
se už težko dozvíme. Tak jako se težko dozvíme
stárí techto topolu. Snad jenom odborník by mohl
odborným odhadem urcit stárí, které jako já laik
odhaduji na 400.let. To už jsou léta. Kdyby tito
nemí svedkové mohli mluvit, urcite by nám
mnoho prozradili, jak to tady vlastne bylo a
vypadalo. Urcite by to bylo zajímavé, ale nejde to,
nebot príroda má své pravidla svého žití,
napríklad, že nemuže mluvit.

Prišla tedy doba konce života obrovitých topolu.
Diagnóza odborníku ríká - stárí, nemoc, vnitrní
usychání, skoro stejné jako u starého cloveka.
Velikáni se proto zacínají stávat nebezpecní pro
své okolí. A proto prichází rozhodnutí, likvidace
prvních dvou obru. Rozhodnutí urcite smutné, ale
taky urcite správné. Kdo tedy procházel v cervenci
kolem kartonážky a videl, jak mizí obrovitý topol,
to samé pak mohl spatrit v listopadových dnech s
topolem u hasicského domu. Kdo videl mistrnou
práci ze zvedací plošiny ve výšce 30 metru pana
Jaroslava Malíka a jeho zrucného pomocníka
Josefa Cmara a ostatních, kterí zde asistovali, pak
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Cenyla SVOla uloženídomovního odpadu V
roce2000 pro mesto Karolinka

interval svozu cena/rok cena/mesíc

p
o

byty a rod. domky 1200,- 100,-
p (I x týdne)e

rod.domky 948,- 79,-
1

(kombinov. svoz)n
rod.doroky 750,- 62,50

i
(I x 14 dnu)c
(podnikatel., org. 1275,- 106,25

e
1 x týdne)

K
o
D
t byty (lx týdne) 12000,- 1000,-
e podnikatel., org. 12300,- 1025,-
j (1 x týdne)
n
e
r
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musel uznale pronést - ano, klobouk dolu! Toto
všechno za plného silnicního provozu. Zde nme
ješte napadá myšlenka, jaké zrucné a odvážné
obcany naše mesto má.

Naši dva velikáni zmizeli. Zustane po nich
pouze obrovský prázdný prostor, nekolik fotografií
a z dnešní doby i nahrané kazety, do kterých se v
minulosti dostali náhodou pri ruzných
príležitostech. Pokud budou pametníci, když
pujdou okolo, možná vzpomenou a reknou, jaký
zde stával strom. Proto si myslím, že by bylo dobré
hledat a najít cestu k uchování památky našich
obru -topolu pro budoucí generace našeho mesta a
ostatní návštevníky, kterých každým rokem
pribývá. Vím, že to bude všechno v mestské
kronice, ale já myslím prímo na místech, kde obri
stáli. Snad by se nejaká cesta našla. Jestli se tak
nestane, pak už je to jenom na pametnících, kterí
mohou predat pravdivé svedectví svým mladším a
ti pak dalším a dalším, až to nekonecno pomalu
skoncí v zaponmení. Vím však jedno, že uvedení
obri zustanou v našich myšlenkách a mezi námi
dotud, než padne i poslední mohykán u arságovy
pily.

Karel Malík

~ulturl)f život v I)ašf ~arolil)\e V

záveru ro~u 1999

Kulturní život v Karolince rozhodne neustrnul,
naopak se dále slibne rozvíjí, což je velmi pozitivní
jev. Kulturní dení je barometrem úrovne obcanu
našeho mladého mesta. Bohužel mladší generace
vetšinou nejeví tak živý zájem o kulturu jako je to
u lidí stredních let a starších rocníku. Presto
návštevnost kulturních akcí je tu dobrá hlavne
proto, že jejich úroven mívá dobrou kvalitu.

V záveru roku došlo k vyvrcholení poctu
kulturních akcí, byly to tyto:
30. 11. - 3. 12. - probehla výstava betlému v
zasedací síni MeÚ Karolinka, kde dominoval
betlém rezbárky paní Dorotíkové z Velkých
Karlovic. Tuto výstavu meli možnost shlédnout i
obcané v Liptále a Horním Lidci.
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4. 12. - loutkové divadlo s pohádkou "Jak Kašpárek
s Honzou prekazil carodejovy plány". Vystoupení
bylo spojeno s mikulášskou nadílkou našim
nejmenším. Predstavení bylo nutné opakovat o 2
hodiny pozdeji, aby bylo možno uspokojit všechny
zájemce.

9. 12. - v sále ZŠ Karolinka usporádala za
Sdružení zdravotne postižených kulturní akci
"Každý je rád, když mu zacnou hrát aneb prijde i
kouzelník". Akce byla dobre pripravená a dost
navštívená.
10. 12. - vánocní koncert žáku jednotlivých
oddelení Základní umelecké školy Karolinka
(kroužky tanecní, pevecký sbor a kapela). Na
programu byly klasické skladby navozující
predvánocní atmosféru - proloženo doprovodným
slovem.

~



12.12.- u príležitosti 50. výrocí trvání Karolinky a
prechodu do nového tisíciletí predvedla vokální
skupina Chorus coronae z Královéhradecka v
našem kostele vánocní koncert v mimorádné
kvalite a odborném provedení za úcasti 130
posluchacu. Predvedli nám africkou mši Missa
Luba, spirituály, adventní a vánocní písne našich
klasiku i soucasných skladatelu.

12. 12. - tentýž den se konalo v drívejším kinosále
predstavení "Hvozdenský betlém" ve výborném
provedení a se slušnou úcastí.
22. 12. - v režii a zajištení reditelství ZDŠ paní
Havlové byl usporádán opet "Živý betlém" pred
budovou MeÚ Karolinka s velkou úcastí verejnosti.
Tentokrát po nem následoval poutavý ohnostroj.
29. 12. - pod patronací MeÚ Karolinka a Farního
úradu v Novém Hrozenkove se konal "vánocní
varhanní koncert" v našem kostele. Na programu
byli 1. S. Bach, V. Lubeck, N. Bruhns, 1. Seger, J.
K. Kuchar, L. Boellmann a koledy. Na varhany
hrál Ludvík Šuranský. Také tato akce byla hojne
navštívena naší verejností.

Zdenek Doležálek

ItUl rul/Ní tÁL rilfu"Ní IlffJl J'

V kulturním sále v nástavbe základní školy

j:
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se od jeho dokoncení v roce 1997 uskutecnila rada
zajímavých akcí. Nekonají se zde jen verejné
koncerty, vystoupení, divadelní predstavení apod.,
ale sál stále casteji využívají také žáci naší školy
pri výuce.

Také základní umelecká škola porádá v sále
radu vystoupení - at už vlastních žáku nebo
zajímavých hostu. Pravidelne využívá ZDŠ krásné
prostory jednotlivých hudebních, peveckých a
tanecních oboru.

Chteli bychom obcany seznámit s prehledem
akcí, které probehly v kulturním sále od zacátku
školního roku v zárí do prosince.
1. 9. - Slavnostní zahájení školního roku
2.9. - Poucení žáku o bezpecnosti a chování
22. 9. - 1. stupen ZŠ - divadelní predstavení
"Princezna na hrášku"
2. stupen ZŠ - predstavení o spolecenském chování
"Dobrý den ci rukulíbám"
5. 10. - 2. stupen ZŠ - výchovný koncert "Barokní
hudba"
12. 11. - Nácvik detských her v rámci akce
SOKRA TES

14. 11. - ZDŠ - koncert posluchacu kromerížské
konzervatore

30. 11. - ZDŠ - koncert mladých umelcu
5. 12. - ZDŠ - Loutkové divadlo s Mikulášem
10. 12. - ZDŠ - Vánocní koncert
10. 12. - 2. stupen ZŠ - vystoupení žáku se
scénkami v cizích jazycích
Pravidelná výuka základní umelecké školy'
Pondelí, pátek: 15.15 - 17.30 (klavír)
Ctvrtek: 13.00 - 16.15 (sborový zpev)
Pátek: 18.15-20.30 (zkoušky kapely)
Prubežne: zkoušky tanecního oboru
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Prubežne ve školním roce navštevují sál žáci
jednotlivých rocníku v rámci hodin ceského jazyka
a literatury pri prednesu textu, recitaci, pri nácviku
scének apod. Tím si zvykají na vystupování na
pódiu pred obecenstvem.

Mgr. Pavel Pospíšil

Práce rybáM v roce 1999

Hospodárský odbor místní skupiny 1 Karolinka
Ceského rybárského svazu, místní organizaci
Vsetín sestavil seznam prací provedených v
minulém roce v pusobnosti mesta Karolinky, obcí
Velké Karlovice, Nový Hrozenkov, Halenkov,
Huslenky, Zdechov, Hovezí a Janová. Pracovní
povinnost je stanovena pro každého clena 10 hodin
základních a mládež ve veku od 15 do 18 let, která
má již všechny práva a povinnosti jako clen, dále
20 hodin, a to když se berou obe povolenky na lov
ryb ve vodách pstruhových a mimopstruhových.
Od pracovní povinnosti jsou osvobozeny ženy,
duchodci nad 60 let a zdravotne postižení, držitelé
prukazu ZTP i invalidní duchodce. Za každou
neodpracovanou hodinu je poplatek 100,- Kc. Pro
splnení úkolu místní skupiny požadujeme práci, ne
placení hodin.

Nyní Vás seznámím s pracemi, které byly
vykonány v minulém roce. Na potocích bylo
postaveno 78 nových splávku (v Ratkove 4,
Bzovém 2), opraveno splávku 13 (v Ratkove 5),
udeláno 6 hatí (v Ratkove 2, Bzovém 1).
Smrkovou kulatinu na práce v Ratkove zdarma
poskytly Ceské lesy a práce zde rídil pan Ladislav
Kolár (tyto práce byly provedeny celkem v 1556
hodinách). Na provoz a údržbu chovného rybnícku
v Provazném bylo odpracováno 116 hodin, práce
na nádrži v Novém Hrozenkove, vysazování ryb a
krmení, porádek -celkem 236 hodin. Na obnovení
líhne ryb v Milonove, která nebyla v provozu více
než 30 roku, bylo odpracováno za velmi ztížených
podmínek 210 hodin. Na zajištení rybárských
závodu mládeže v cervnu (s malou úcastí mládeže)
a clenu z Karolinky v zárí o "Velkou cenu
Balatonu" na nádrži v Novém Hrozenkove
odpracováno celkem 464 hodiny. Vysazování 170
tisíc pludku pstruha obecného do všech 42 potoku
v pusobnosti místní skupiny Karolinka. Obsazeny
byly chovné potoky v Kobylské, Stanovnici,
Skalicí, Ratkove, Bzovém a Pluskovecku za 645
hodin. Odlovy generacních pstruhu potocních k
umelému chovu, kterí byli po výteru vráceni zpet
do hlavního toku Becvy a prelovy pstruhu
potocních z chovných potoku do Becvy celkem 80
hodin. Práce na rybárském hospodárství v Hovezí
362 hodiny. Za cinnost vodní stráže 92 hodiny,
rybárský ples ve Vsetíne a rybárská výstava ve
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vsetínském zámku 55 hodin. Dále drobné práce -
174 hodiny. Celkem bylo odpracováno v roce 1999-3990 hodin.

Je nutno rybárum, kterí se na všech akcích
podíleli, podekovat za dobre vykonanou práci s
práním pokracovat v zapocatém dne i v letošním
roce, aby bylo naplneno naše heslo, že musíme
ryby chovat, opatrovat a potom chytat.

Na rok 2000 predbežne pocítáme s poctem
odpracovaných hodin (4000) na zajištení
nárocných úkolu pro rybárství i životní prostredí a
také na nárocné dokoncení opravy líhne v
Milonove. Od nového roku bude rybárská stráž již
verejným cinitelem. Pocítáme, že se tímto zvýší
ochrana ryb pred pytláky. Na našich revírech nastal
výskyt volavky popelavé a ojedinele kormoránu,
což nebývale ohrožuje naše ryby. Je zjištena i
prítomnost vydry rícní. Rovnež je provádeno
prosekávání ledu na nádrži v Novém Hrozenkove.

V sobotu 15. ledna 2000 bude probíhat pro
cleny v zasedací místnosti Mestského úradu
Karolinka od 8 do 11 hodin výdej povolenek
mimopstruhových.

Místní skupina Karolinka je dobre pripravena na
splnení nárocných úkolu v roce 2000 a touto
zprávou jsme chteli seznámit širokou karolinskou
verejnost s prací rybáru v minulém roce a s úkoly,
které na nás v tom roce letošním cekají.

S rybárským pozdravem "Petru zdar!"
Skalka Václav, hospodár MS Karolinka

TJ SOKOL Karolinka

TJ Sokol Karolinkaoznamuje, že od 4. 1. 2000
zacíná v telocvicnesokolovnypravidelnécvicení
pro ženya dívky(vždyod 18.00hod).
~ -aerobic + cvicení s gumou -posilování
(A. Tylcerová)
~ -aerobic (A. Mynarcíková)
Dne 18.1.2000 v 17.00 hod probehne v telocvi~ne
sokolovny nábor devcat ve veku od 10 do 13 let do
oddílu junior aerobic.
Srdecne se na Vás teší výbor TJ Sokol Karolinka a
cvicitelky A. Tylcerová a A. Mynarcíková.

Zprávaekologické komise

Clenové ekologické komise se krome jiných
problému zabývají cernými skládkami a likvidací
komunálního odpadu z domácností a provozoven
podnikatelu i živnostníku našeho mesta. V této
souvislosti upozornuji, že v úzké spolupráci s
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mestským úradem bude proti tem obcanum a
subjektum, kterí od pocátku príštího roku
neprokáží, jak tento odpad likvidují (dle § 9 odst. 1
zákona c. 125/1997 Sb. o odpadech), postupováno
formou sankcí.

***

Oznámení Okresního úradu Vsetín
***

Okresní úrad Vsetin - referát státní sociální
podpory, kontaktní místo Karolinka oznamuje
všem obeam"tm,že došlo k premísteni pracovište
v Karolince. V soucasné dobe se toto pracovište
nachází v budove Mestského úradu Karolinka
(vchod se nachází vpravo smerem k
živnostenskému úradu v prízemí).

***

Oznámení školní jídelnyZŠ Karolinka
***

Oznamujeme strávníkum, kterí chodi pro obedy
do školní jídelny ZŠ Karolinka, že od I. 1. 2000 se
zvyšuje cena za jeden obed o 1,- Kc. Od ledna
2000 bude tedy cena obeda 30,- Kc. Toto zvýšení
se týká jen režijních nákladu (tj. spotreba elektriny,
vody a tepla), jelikož v roce 2000 budou ceny
energiia vodyvyšší.Cena obedapro žákyzustává
stejná.

Mgr. Zdenek Kovarík, reditel školy

Prodeje pozemku

Mestský úrad Karolinka nabízí k prodeji 19
stavebníchmísto výmerecca 1.000m2na stavební
místo, za cenu 200,- Kc/m2, v lokalite "Pod
Becvou". Pozemkyjsou bezprostredneu místní
komunikace a je možné napojení na verejný
vodovoda kanalizaci,elektrickévedení, telefona
plynovod.
Bližší informace podá paní Vojkuvková, tel.
0657/91421,91212.

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, kanalizaci, elektriky, telefonu a
plynovodu.
Bližší informace podá paní Vojkuvková, tel.
0657/91421,91212.
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**********************************

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

* Firma JIPA nabízí bezhotovostní prod~j na
platební karty. Informace získáte u pobocky Ceské
sporitelny, a. s. Karolinka.

* Všechny druhy pojištení u Generali Pojištovny,
a. s. (vcetne zákonného pojištení motorových
vozidel), financní poradenství, stavební sporení a
penzijní pripojištení zajištují na zavolání na tIf.
0657/644105 (záznamnik). 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 i jednotlive i celou
sbírku. Ing. Jirí Brož, Svazannovská 1692, Rožnov
pod Radhoštem. Tel. 0602/764 752.

* Koupím 1.000 - 2.000 m2 zemedelské pudy v
katastru mesta Karolinky. Tel. 0657/91 194.

* LESNÍ ZNALECKÁ KANCELÁR -Ing. Radek
Zádrapa, nabízí ocenování lesu a polností pro
úredníi soukroméúcely.V Karolince:Barinská43,
tel. 0657/91 486, 0603/865 379. Ve Vsetíne: U
Skláren781,tel. 0657/612349.

* Provádím ocenování nemovitosti pro danové a
bankovní úcely a pro dedické rízení. Ing. Miroslav
Polách, Semetfn 1494, Vsetín. Tel. 0657/619 193
nebo kontakt zprostredkuje p. Vojkuvková
Jaroslava, Karolinka 255 - tel. 0657/91 421 do
zamestnání, 0604/827 156 domO.

* Prodám sbírku známek, staré mince a šicí stroj
skrínkový "ZETINA". Dorotíková Renata,
Karolinka 193.

* Koupím 2 - 3 pokojový byt v soukromém
vlastnictví.Platímhotove.Tel.0657/91753.

Príjem inzerátu - Mestská knihovna - paní Daniela
Bártková. Ponden streda: 13-17 hod, pátek: 9-12,
13-17 hod Tel. 0657/91878.

e.-mail' knihovna karolinka@vs.inext. cz
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