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Jubilanti na mesíc únor

Veitová Alžbeta
26. ]2. ]999

Karolinka 5 I

ÚMR TÍ

Vítková Anna
4. I. 2000

Karolinka 68 72 let

Prihlášeni: 4
Odhlášeni: 3
Prehlášeni: 2
Pocet obyvatel k 25.1. 2000 - 2.941.

K 3I. ]2. 1999 melo mesto Karolinka 2.940
obyvatel. V roce 1999

uzavrelo celkem 16páru manželství
narodilo se 3I detí
zemrelo 39 obcanu
bylo prihlášeno 45 obcanu
bylo odhlášeno 30 obcanu
bylo prehlášeno 48 obcanu

Charlotta -jde do sveta

Zacít podnikat a být úspešný, to je prání každého
podnikatele. Ne každému se to podarí. Zašel jsem
za jedním, vlastne za tremi, kterí se nebáli a svou
pílí, houževnatostí a umením své práce
v umeleckém sklárství zbudovali v našem meste

únor 2000
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malou sklárnicku. Jiste už asi tušíte, o koho se
jedná. Ano tito tri odvážlivci jsou Ivan Štefánik,
Josef Konarík a Petr Konarík. Využil jsem toho a
dohodl jsem se s mistrem Ivanem Štefánjkem na
krátké reportáži, jak to vlastne všechno zacalo, jaké
to je v soucasnosti a jak to vidí do budoucna.
Nebude to reportáž obsáhlá, ale snad odhalí to, jak
se dá úspešne podnikat ve sklárství, kde je i
v dnešní dobe tak silná a tvrdá konkurence.

Ivan Štefánik má 53 let. Vyucil se sklárem a
pracoval spolu se svým otcem, rovnež vynjkajícím
sklárem, ve zdejší sklárne. V roce 1984 pak získal
titul v oboru umelecká remesla. V roce 1990
odchází ješte s dalšími do nove postavené sklárny
na Vsetín. Zde, dostal príležitost pracovat podle
svých predstava návrhu, a tak uplatnovat své velké
nadání ve sklárství, hlavne pak rucní hutní
umeleckévýroby.Jak dobauzrála,zacal uvažovato
osamostatnení a o své vlastní sklárské dílne. I pri
práci zacal pres své známosti svuj zámer pomalu a
jiste uskutecnovat. Získáním svých nynejších
partneru se akce na podzim rokN 1996 rozjela
naplno. Získáním úveru byl zakoupen objekt
pekárny a všechno to zacalo. V té dobe však už mel
Ivan Štefánik objetých nekolik výstav, sympozií,
veletrhu jak u nás, tak i v zahranicí, aby sj získal
zakázky, odbyt a celkový pohled jak do budoucna.
Vec se podarila. Když 1. brezna 1997 malá hut se
jménem Charlotta vyrobila první sklo a k tomu
všechno ostatní bylb dobre na nové výrobky
pripravené, bylojasné, že 'dobrá vec se podarila.

Mistra Ivana Štefánka jsem se zeptal, jaký ten
zacátek byl? , '

Mistr ríká - velice tvrdý pro všechny. Neznali jsem
vlastne zacátek a konec pracovní doby, byli jsme
zde nepretržite a museli jsme vlastne delat výrobu a
všechno ostatní kolem. Hlavní však bylo najít si
pomalu a jiste postavení v tvrdé konkurenci. To se
podarílo a zatím darí.
Jaká je spolupráce s návrhári Vašich výrobku?
Spolupráci máme. Ov~em nejvíce návrhu tvoríme
sami. Nekteré návrhy si zákazníci dávají taky sami.
Je to mnohdy pro nás nárocné a složité, ale chceme-
li v konkurenci obstát, tak se nedá nic jiného delat.
Velmj dobrou a úzkou spolupráci máme
s akademickým malírem panem Jirím Šuhajkem
z Prahy, který svými návrhy a nápady je špickou
našeho výrobního programu.
Já jsem zvyklý ze sklárny Crystalex na stovky
výrobku treba likérek, vínovek - jak je to u Vás?
Já a moji spolupracovníci toto taky umíme. Ale
naše rucní výroba je úplne jiná. Vyrábíme výrobky

Kysucanová Anna Karolinka 308 85 let
2.2.1915
Sekyrová Anna Karolinka 652 75 let
7.2.1925
Zrník Jan Karolinka 525 80 let
12.2. ]920
Provázek Jan Karolinka 343 75 let
17.2. 1925
Kalincová Ludmila Karolinka ]72 70 let
23.2.1930
Hartingerová
Drahomíra Karolinka 652 85 let
23.2.19]5
Šustek Eduard Karolinka 586 70 let
26.2. ]930
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hlavne hutní dekorativní zdobené sklo. Vyrábíme
ruzné figuríny, obrovské vázy, mísy, talíre, težítka
na jakýkQliv motiv, a to všechno v ruzných barvách
skla a dále pak i v ruzných barvách rubínu. A jsou
zde taky rumé kombinace napr. kalichu s koulí
nebo ruzných listu a mnoho dalších variant. Dále to
jsou výrobky pro galerie, výstavy, veletrhy, ruzné
príležitosti a taky do velkých obchodních domu a
speciálních obchodu se sklem do všech státu jak u
nás v Evrope, tak i do Ameriky. A tady je treba
dodat, že realizace od udelání prvního vzorku podle
návrhu návrháre nebo zákazníka a vlastní zahájení
výroby. 10je mnohdy a musí být krátká doba, která
se pocítá na hodíny, nanejvýš na dny. Presto, že se
mnohdy jedná o boj s casem, nesmí tím utrpet
kvalita_:
Jakáje:soucasná situace u Vás?
Velmi dobrá. Zakázky máme a je jich dost. Presto
musíme hledat stále nové a nové cesty v nových
výrobcíCh, které budou hlavne pro zahranicní
zákazníky zajímavé. K dnešnímu dni pracuje
v našem kolektivu 14 pracovníku.
Pohled do budoucnosti?
To je pro nás docela jasné. Zbudovat a dokoncit si
znacku dobré kvality, která je to nejduležitejší pro
naši existenci. Dále pak preorientování naší práce
ješte více na umení, které bude naší vizitkou. To je
podle mne jediná cesta, jak obstát a mít úspech.
Jaká je spolupráce se sklárnou Crystalex?
Musím ríct, že velmi dobrá. Pomáháme si
navzájem, jak je to jen možné. My si této dobré
spolupráce vážíme a jsme za ní vdecni. Mám za to,
že tomu bude i do budoucna.
Nedalo mi, abych se pomalu na konci mé
reportáže nezeptal mistra Ivana na to, co by
tomu všemu rekl jeho otec - sklárský mistr a
uznávaný odborník ve sklárství?
Je to velká škoda, že se toho nedožil. Byl by tomu
urcite rád a vím, že by mi moc pomohl jak radou,
tak i praxí, kterou za svuj život získal. Byly by to
pro nás všechny velmi cenné zkušenosti. Bohužel
skutecnost je jiná.

Hut Charlotta má i svoji prodejnu, kterou bych
prirovnal jako malou výstavní sín. Zde jsou
vystaveny a prodávají se výrobky zbylé ze zakázek
a taky nové výrobky, které vznikají nove pri výrobe
nových vzorku a návrhu, o kterých je rec v mé
reportáži. Každý návštevník si zde muže zakoupit
tyto vkusné výrobky a taky má možnost si
prohlédnout výrobu prímo v praxi. Je to hezká
podívaná pro každého a je to i velmi hodnoceno
všemi návštevníky, kterí zde projdou.
No a na záver jsem poprosil mistra Ivana
Štefánika o jeho záverecnou tecku této
reportáže.
Mistr h'ká, že se mu zdá, že je velký úbytek
sklárských profesí, a to ve všech odvetvích, hlavne
pak v profesi rucní výroby, tedy jejich výroby.
Strojní výroba je sice levnejší, ale urcite nevyreší
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všechno, hlavne pak umelecký dojem mnohého
daného sklárského výrobku. Má za to, že by bylo
dobré, aby rodice dávali své deti ucit na obor sklár
a pomohli tak zachránit naše sklárství, které má
takovou dlouholetou tradici.

Záverem já k tomu dodávám, že je to tak a že
jsme dneska prímí svedkové tohoto dení. Moje
záverecné slovo je takové. Je Vás ctrnáct. Zacali
jste tady a svet, kterému jste vyslali signál v podobe
krásné sklenené duhy s Vámi musí a už pocítá.
K tomu já Vám všem preji moc a moc úspechu.

Za rozhovor dekuje Karel Malík.

Zájem o služby Ceské sporitelny
rostl; v roce 1999

Nejnovejší statistické údaje o produktech a
službách CS v lonském roce potvrzují, že sporitelna
si v roce 1999 uhájila své dominantní postavení na
trhu drobného bankovnictví a zájem o její služby
roste.

Stežejním produktem Ceské sporitelny byly i
v lonském roce sporožirové úcty fyzických osob.
Ke konci roku 1999jich sporitelna vedla 2 585 000,
což je zhruba o 1% více než v roce 1998. Zustatek
na techto úctech se k 31. 12. 1999 zvýšil
v porovnání s rokem 1998 témer o 12% a dosáhl
výše 38 120 731 418 Kc. Usnadnení prístupu
obyvatel k úverum se promítlo do nárustu
spotrebitelských úveru, kterých Ceská sporitelna
loni poskytla v celkovém objemu I 339 987 921, tj.
o 5,5% více než v roce 1998. Hypotecní úvery
vzrostly o 8,8% a dosáhly objemu 4 753 176 000
Kc.

S mimorádným zájmem mladých lidí se setkala
studentská konta Sporostudent a Sporojunior
s radou zvýhodnení a dárku pri dobrých studijních
výsledcích. K 31. 12. 1999 vedla CS celkem 64 632
úctu Sporostudent, urcených pro studenty vysokých
škol, což je o 43% více než v roce 1998. Pocet úctu
Sporojunior pro vekovou skupinu 15-19 let vzrostl
033%.
Pohodlí bezhotovostního placení, stejne jako
jednoduchý prístup k hotovosti prostrednictvím
bankomatu ocenuje stále více klientu Ceské
sporitelny. Projevilo se to na celkovém, témer
tricetiprocentním nárustu poctu vydaných
platebních karet v lonském roce. Nejžádan~šími
platebními kartami byly karty Maestro, jichž Ceská
sporitelna vydala behem roku 1999 celkem 221
060. Zájem byl rovnež o karty VISA Elektron,
jejichž pocet se za rok 1999 zvýšilo 39%. V síti
smluvních obchodních partneru CS bylo loni
uskutecneno celkem 2 030 000 transakcí, což je o
55% více než predloni. Obrat techto
bezhotovostních plateb se zvýšilo 55% a dosáhl 4
610000000 Kc.
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Pocet výberu z bankomatu vzrostlloni o 13 %,
pricemž objem techto transakcí predstavoval témer
80 mld. Kc (tj; o 37 % více než v r. 1998). K tomu
prispela i rozsáhlá sít 870 bankomatu Ceské
sporitelny, predstavující zhruba 60 % všech
bankomatu v zemi a jejich propojení se systémem
Europaya EuroCardlMaster Card v lednu 1999.
Obliba služby telefonního bankovnictví Sporotel
významne vzrostla po jejím rozšírení na podzim
roku 1998. Z 3000 klientu, aktivne využívajících
tuto službu ke konci roku 1998se tento pocet zvýšil
k 31. 12. 1999na 63 095 klientu.
S Ceskou sporitelnou lze komunikovat osobne ci
pomoci pevných a mobilních telefonu, ale i pres
pocítac. Pocet transakcí prostrednictvím služby
Home banking dosáhlloni 1735 666 Kc.

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

Crystalex a. s. ,
závod Sklárna Karolinka

nabízí volné pracovní místa v profesi
delník sklárské výroby

Jedná se o pracovní cinnosti: pískování, lepení
šablon, obsluha pantografu aj. Práce je
v trísmenném provozu a vhodná pro ženy.
Pracovní doba je prizpusobena autobusové
doprave.
Dále nabízMrolné místo technického pracovníka
pro funkci: Energetik, vodohospodár a ekolog
závodu.
Požadujeme vzdelání SŠ s maturitou nebo VŠ a
znalosti v uvedením oboru a vyhl. C. 50/1978 Sb.
Nástup na volná pracovní místa je možný ihned.
Bližší informace podá personál. Oddelení na tel.
c. 0657/91620-22.

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

***

PO Z VANKA
***

Nadacní fond pri Základní škole Karolinka a
Základní škola Karolinka porádají v sobotu 5.

února 2000 v telocvicne školy
VELKÝ DETSKÝ KARNEVAL,

na který zveme všechny deti a rodice Karolinky.
Zahájení ve 14.00 hod pruvodem masek.
Vystoupení žáku, souteže, tanec, bohatá

tombola, obcerstvenÍ. Dary do tomboly vitány.

,.....................................
KDU CSL Místní organizace Nový Hrozenkov

Vás srdecne zve na
LIDOVÝ BÁL,
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který se koná v sobotu dne 19.2.2000 v sále
Lidového domu v Novém Hrozenkove.

Hrát Vám bude skupina Lidecanka.
Tešíme se na Vaši úcast.

OZNÁMENÍ

Oznamujeme obcanum, že pálenice ve Vsetíne -
Jasénce je i nadále v provozu bez omezenÍ.
Provozní doba je pondelí až pátek od 7 do 15 hodin.
Je možná i telefonická dohoda na tel. c. 611 360.

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

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

* Zahájen prodej nábytku bez úroku, navýšení,
rucitele, na splátky - kuchyne, detské pokoje,
koupelny, na zakázku atd. Rozvoz po celé CR z d a,
rm a.
Tel. 0604/827 156 p. Vojkuvková nebo 0606/ 889
940.
* TRlANGL LEASfNG - prodej domácích
spotrebicu, mobilních telefonu, pocítacu, elektr.
Náradí, stanu atd. na splátky, bez úroku, navýšení
rucitele, za výrobcem doporucené MOC (akcní
slevy). Doprava po celé CR a pojištení proti krádeži
a živelným pohromám z dar m a.
Tel. 0604/827 156 p. Vojkuvková nebo 0606/889
940.
*LESNÍ ZNALECKÁ KANCELÁR - Ing. Radek
Zádrapa, nabízí ocenování lesu a polností pro
úrední i soukromé úcely. V Karolince: Barinská
43, tel. 0657/91 486, 0603/ 865 379. Ve Vsetíne: U
Skláren 781, tel. 0657/612349.

* Provádím ocenování nemovitostí pro danové a
bankovní úcely a pro dedické rizení. Ing. Miroslav
Polách, Semetín 1494, Vsetín. Tel. 0657/619 193
nebo kontakt zprostredkujep. Vojkuvková
Jaroslava, Karolinka 255 - tel. 0657/91 421 do
zamestnání, 0604/827 156 domu.
* Koupím 1.000 - 2.000 m2 zemedelské pudy
v katastru mesta Karolinky. Tel. 0657/91194.
o Pronajmu 1 pokoj v rodinném dome v Karolince.
Tf 0657/91 753

Príjem inzerátu - Mestská knihovna - paní Daniela
Bártková. Pondelí, streda: 13-17 hod, pátek: 9-12,
13-17hod. Tel. 0657/91878.
e-mail: knihovna.karolinka@,vs.inext.cz
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Projekt REAL KRE DIT pro rozvoj obcí a
mest

Základní prO{!ramdaného projektu v rámci
re2Íonu je orientován na zkvalitnení životní

úrovne. zvÝšeníkupní síly obvvatelstva a obratu
podnikatelské sféry

..

Ve spolupráci s obcí projekt REAL KREDIT
nabízí obcanum možnost zrízení kreditu v hodnote
30.000,- , 50.000,- a 100.000,- Kc k rocnímu
úcelovému a bezúrocnému cerpání, sloužícímu
k financování veškerých služeb a nákupu zboží.
Úcelem této spolupráce je umožnit obcanum
realizaci napr. plynofikaci RD, stavebních úprav,
vodovodních prípojek, zrizování alternativních
zdroju energie,odkupu bytu, nákupu spotrebního
zboží (bez navýšení ceny v maloobchodní síti) a
dalších konkrétních potreb obcanu v daném
regionu.

Velmi výhodný je tento projekt rovnež pro
klientelu, které skoncil petiletý cyklus stavebního

~ení a nedostali úver, poprípade hledají ještemoznost získání úveru.

Firmám, které se rozhodnou spolupracovat
§;projektemREAL KREDIT a stanou se cleny síte
~bchodních partneru vyplývají z tohoto smluvního
vztahu nesporné výhody napr.: zvýšení obratu,
tfárust a stabilizace klientely, stálý odbyt výrobku a
~Iužeb, bezplatné zarazení v katalogu obchodních
p'artneru vcetne prezentace nabízeného zboží a
služeb apod.

Cerpání kreditu nevyžaduje rucitele,
potvrzení o prijmu ani potvrzení o zamestnání a
pujcku lze cerpat do 48 hodin. Velkou výhodou
je také možnost slucování více kreditu v jedné
rodine (pr. Manželé mohou soucasne cerpat až 2
stotisícové kredity). Servis pro zrízení kreditu je
zajišten bud' prímo v kancelári REAL KREDIT
nebo muže být realizován prímo na obecních
úradech ci podnicích, kde bude soucasne pusobit
i náš finan~nÍ poradce.

Projekt REAL KREDIT v soucasné dobe
pripravuje další produkt, který bude sloužit
k rozvoji obcí a mest. Jedná se o dvacetiletý
kapitálový program, který umožní k získání
výhodného hypotecního úveru na realizaci bytové
výstavby, koupi bytu ci domu pro fYzické ale i
právnické subjekty. Klient, který získal hypotecní
úver, splácí pouze ÚTokovousazbu a dlužná cástka
bude umorena na konci tohoto programu. Protože je
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v tomto projektu krome bankovního domu
kapitálove zúcastnena i pojištovna. je klient
zvýhodnen tím, že cástka. kterou by jinak bežne
umoroval svuj hypotecní dluh, je pojištovnou
kapitálove zhodnocována a vzniklý financní rozdíl
mezi dlužnou cástkou a zhodnocením se vyplácí
úcastníkovi programu.

Vyplnený dotazník predejte na Obecním nebo
Mestském úrade u p. Vojkuvkové, 1. Patro, c.
dverí 208.
Na základe tohoto dotazníku Vám bude pridelen
náš financní poradce, který spolecne s Vámi
dopracuje celkovou studii až po prípadnou
realizaci Vašich potreb.

NEZÁVAZNÝ INFORMACNÍ DOTAZNÍK

V nejbližší dobe potrebuji zabezpecit realizaci:
Stavební úpravy: výstavba ..ano - ne

rekonstrukce... ... ano - ne
plynofikace .. ..ano - ne

jiné: .....
približný cenový

odhad Kc predpokládaný
term ín:. .. . .. . .. .. . .. . . .. .

Zarízení bytu: nábytek... ... ... ... ... ano - ne
zar. koupelny ..ano - ne
spotrebice ...ano - ne
dílny ano - ne
kancelár ... .. ..ano- ne

pocítac ano-ne

jiné: ...........................
.....

približný
odhad: Kc predpokládaný
termín: .......
Koupe bytu .ano - ne

približný cenový
odhad... ... ... ... Kc
Nákup ojetého automobilu ano -ne

predpokládaný tennín:

cenový

......................
Jiné ...
..., ......

Jméno:... ... ... ... ....

Datum:.. .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .....

Adresa: ...........................
......

.. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. ..

Telefon: ............................
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