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Hartinger Vladimír
6.8.1930
Zettelmanová Marie
7.8.1920
Orság Pavel
8.8. 1925
Lexová Marta
19.8.1920
Starové Štefan
29.8.1930

70 letKarolinka
Okružní 522
Karolinka
Vsetínská 181
Karolinka 75 let
Pod Obecnicu 308
Karolinka 80 let
Vsetínská 155
Karolinka
Nábrežní 543

80 let

70 let

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

NfIROZENÍ

Campa Dominik
1. 7. 2000
Dvorák Tomáš
8.7.2000
Šuláková Adéla
12.7.2000

Karolinka
Rybízovna 659
Karolinka
Vsetínská 125
Karolinka
U školy 549

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

ÚMRTí

Minarcíková Rozálie
2.7.2000
Šerá Božena
7.7.2000
Kopecký Jan
10.7.2000

Karolinka 93 let
Pod Obecnicu 308
Karo1inka 81 let
Pod Obecnicu 308
Karolinka 85 let
Vsetínská 145

Všem príbuzným vyslovujeme uprímnou soustrast
nad úmrtímjejich blízkých.

Prihlášeni: 1
Odhlášeni: 3
Prehlášeni: 9
Pocet obyvatelk 26.7.2000: 2.925

5/nformuce? mestskffloúrubu

Vážení spoluobcané,
v dobe práve probíhajících prázdnin a dovolených
Vás ve zkratce informujeme o nekterých
událostech.

V nedeli 16. cervence probehla pout, pred
kterou se podarilo mimo jiné opravit místní
komunikaci na nábreží - vyspravením der
z duvodu dopravní objíždky. Prubeh pouti však byl
velice netradicní vinou pocasí, které na rozdíl od
minulých let vubec neprálo a zklamalo celodenním
deštem. Došlo proto ke znacnému poškození
podmáceného pozemku Na Obore, a to i díky
necitlivému prístupu provozovatelu atrakcí.
Nezpevnené plochy a chodníky budou postupne
opravené a uvedené do puvodního stavu. Prosíme o
pochopení obyvatele panelákových domu, kterí
nekdy musí trpet urcité výstrelky provozovatelu
atrakcí, se kterými je velice težká domluva a
dohody a sliby mnohdy neplatí. Veríme, že se vše
dá zase do porádku a príští pout probehne lépe než
letos.

Dále bude MeÚ pokracovat v plánovaných
opravách místních komunikací na Barinské ulici
(dokoncené jsou Rybízovna a Pod Paluchem). Za
pomoci SÚS Valašské Mezirící se snad ješte pred
sklárským jarmarkem podarí opravit úsek od
križovatky u Sokolovny až za most pres Becvu.

Ve stredu 16. 8. 2000 bude zasedat mestské
zastupitelstvo mimorádne v kinosále základní
školy, protože v zasedací místnosti MeÚ bude
probíhat výstava bývalého výtvarného kroužku
závodního klubu Sklárny Karolinka (akademického
malíre J. Hartingera, Jaroslava Jungwirtha, Josefa
Niebauera apod.).

Zveme obcany, kterí se zajímají o dení ve meste
a chtejí je prípadne ovlivnit, aby využili této
možnosti dostat aktuální podrobné informace a
uplatnili své požadavky a názory. Jiste je dost vecí,
které Vás trápí a je nutné je rešit, ale musíme o nich
vedet.

V dobe vydání tohoto zpravodaje by mela již být
v provozu nová pekárna Na Obore v objektu
rekonstruované uhelny. Prejeme majiteli panu



Škarpichovi, aby o jeho výrobky byl zájem a aby
všem chutnaly.

Ing. Ludek Klíma, starosta mesta

Likvidace domovního odpadu

Vážení obcané,
v minulých císlech našeho zpravodaje probehly

informace o zmenách zpusobu likvidace odpadu
v našem meste, které se letos dotkly predevším tech
obcanu, jež nemeli zajišten svoz odpadu v souladu
se starou vyhláškou c. 2/98 a nyní Vás informujeme
o stavu této "akce".

Ke dni 12. cervence2000 se podarilovymoci
zaplacení poplatku za likvidaci domovního odpadu
u obcanu, kterí nebyli zapojeni do našeho systému,
ve výši 29% z dlužných cástek, což znamená, že je
do systému již zapojeno 90% obyvatel našeho
mesta. U objektu sloužících k rekreaci bylo ke
stejnému datu vymoženo 34% dlužných poplatku.

K úplnosti údaju je treba uvést, že bylo podáno
39 odvolání proti platebnímu výmeru, které byly
postoupeny Okresnímu úradu Vsetín k vyrízení.
Pokud OkÚ Vsetín potvrdí platnost vyhlášek a
nezjistí rozpory mezi našimi obecne závaznými
vyhláškami rešící danou problematiku a platebními
výmery, dojde zrejme k potvrzení námi vydaných
platebních výmeru. O dalším vývoji tohoto úseku
cinnosti našeho úradu Vás budeme informovat.

Z uvedených císel je patrno, že ješte zdaleka
není celá záležitost uzavrena a pracovníci, kterým
je tato agenda sverena, budou zbylé cástky vymáhat
tak, aby se na systému likvidace domovního odpadu
podíleli všichni naši obcané a majitelé rekreacních
objektu.

Na úseku životního prostredí nás ješte trápí
nešvar obcanu, kterí pálí at už v kotlích ci na
otevrených ohních, plasty všeho druhu. Meli jsme
za to, že když zavedeme povinnost plateb za svoz
domovního odpadu, odstraníme i tento nedovolený
zpusob likvidace. Následným šetrením jsme však
zjistili, že si tento zpusob osvojili i ti obcané, kterí
mají popelnici a byli zapojeni do našeho systému
svozu odpadu. Apelujeme proto na Vás všechny,
kterí jste doposud likvidovali plasty tímto
zpusobem, NECINTE TAK NADÁLE s ohledem
na zdraví, zdraví svých blízkých a spoluobcanu.
ZPLODINY Z PLASTU JSOU KARCINOGENNÍ
A ZPUSOBUJÍ RAKOVINU. Myslíme si, že se
jedná o tak závažný problém, že by se mel na jeho
odstranení podílet každý obcan pusobením na své
okolí, kterému tyto skutecnosti nejsou známy.
Prípadné nahlášení na mestský úrad, rešení
prestupku a udelení pokuty, je až ten nejkrajnejší
zpusob rešení. Mnohem vetším úspechem by bylo
presvedcit "hríšníky", aby likvidovali plasty
v popelnici.

Zároven Vás chceme upozornit na likvidaci
plastových láhví v popelnicích. Mnoho obcanu
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nechává láhve zašroubované a nezdeformované.
Tento zpusob prodražuje svoz odpadu a zaplatíme
ho my všichni ze své kapsy. Proc je dražší, když
tato láhev váží jen pár "gramu?Je to tím,-že svozové
auto se brzy naplní a zdaleka nevyužije svou tonáž
- to znamená, že vozí ten vzduch v lahvích a musí
jet víckrát do Morkova na skládku, címž rostou
náklady na dopravu. Proto šetreme svou kapsu a
deformujme plastové láhve, at zabírají co
nejmenší objem!

Tomáš Jochec, tajemník MeÚ

Využijí naši obcané nový "Dum
s pecovatelskou službou?"

Jak jsme Vás již informovali, výstavba 16 bytu
nad stravovacím areálem naší základní školy pro
obcany využívajících pecovatelskou službu je
v plném proudu a pokud budou termíny dodrženy,
budou již koncem roku obsazovány. Tyto byty by
mely sloužit predevším tem našim obcanum, kterí
se již hure pohybují a potrebují nebo cítí, že v
nejbližší dobe budou potrebovat lékarské a jiné
služby, které nabízejí pracovnice Okresního ústavu
sociálních služeb. K zabezpecení co. nejvetšího
pohodlí pro obyvatele tohoto zarízení jsme si
slibovali i to, že se uvolní i mestské byty pro stále
stoupající pocet zájemcu o bydlení. K dnešnímu dni
- byt byli i nekterí vytypovaní obcané osloveni - se
ukázal tento predpoklad jako nesplnitelný. Rovnež
pocet žadatelu o tento byt je nedostatecný a radnice
bude nucena pristoupit na obsazování nejen tohoto
zarízení, ale i objektu Na Ingstavu cizími obcany.

Tento clánek je urcen zejména starším obcanum
a znovu je touto formou oslovujeme, aby zvážili
možnost prestehování a necekali, až bude opravdu
zle a nebudou schopni vyjít treba do druhého patra,
prípadne zaplatit cím dál vyšší náklady na provoz
treba velkého bytu. Ze zkušeností víme, že mnozí
potrební obcané cekají, až už opravdu nemohou a
teprve žádají o umístení do techto bytu, pritom
krátce predtím odmítli nabízený byt a v dobe, kdy
žádají, už není další volný a na uvolnení cekají
mnohdy dlouhé mesíce a nechci ríkat, že i roky.
Víme, že presadit starý strom je velmi težké, a
proto nebudeme na nikoho naléhat, ale chceme, aby
v podvedomí obcanu prevládl názor, že tyto byty
prispívají k prožití dustojného stárí a ne, jak mnozí
argumentují, na dožití.

Pro úplnost uvádíme i náklady na bydlení
v dome s pecovatelskou službou na škole.

Nájemné: cca 330,- až 380,- Kc/mesícne
Za topení: nelze presne stanovit, záleží na
spotrebe objektu a presnejší vycíslení bude
známo až po roce provozu. Predpokládáme, že
pocátecní zálohy budou cca 500,- Kc/mesícne.
Vodné, stocné: dle spotreby obyvatele
Elektrika: dle spotreby obyvatele
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Za služby pecovatelek: dle poskytovaných
služeb a sazebníku Ministerstva práce a
sociálních vecí CR uverejnených ve vyhlášce c.
182/91 Sb. v platném znení.

Tomáš Jochec, tajemník MeÚ

INFU~MAaEl Ú~A[]U
~~ÁaEV~ETíN

Míra nezamestnanosti v subregionu Karolinka
Vf. 2000 (v %)

Místo
Karolinka
Halenkov
N.Hrozenkov
V.Karlovice
Celkem:

leden
10,35
13,87
10,49
11,75
11,53

brezen
9,17
14,80
10,34
11,16
11,23

únor
9,59
14,38
9,89
10,64
11,00

Místo
Karolinka
Halenkov
N.Hrozenkov
V.Karlovice
Celkem:

duben
8,86
14,08
10,60
10,53
10,89

kveten
8,58
12,40
9,85
9,71
10,04

cerven
8,86
12,57
10,38
9,64
10,27

Rybárskýzávod mládeže

V sobotu 24. cervna 1. f., tesne pred koncem
školního roku, probehl na nádrži v Novém
Hrozenkove závod mládeže do 15 let v lovu ryb
udicí. Za pekného pocasí se závodu zúcastnilo 16
mladých rybáru Ceského rybárského svazu, místní
organizace Vsetín. Z místní skupiny Karolinka 8,
ze Vsetína - Rokytnice 5, Vsetín - Trávníky - 3.
Celkem bylo uloveno 27 okounu rícních, 2 amuri
bílí a 1 plotice obecná. Nejvetší ryby amury bílé
v délkách 50 a 45 cm ulovil Píšek Pavel
z Karolinky. V závode zvítezil Konarík Lukáš
(Vsetín - Trávníky) s 1660 body, druhý byl Píšek
Pavel (Karolinka) s 950 body a tretí Závodný Dan
(Vsetín - Rokytnice) s 740 body. Úlovky melo
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potom ješte dalších 8 mladých rybáru a 5 jich
skoncilo úplne bez úlovku. Dle umístení byli
závodníci odmeneni vecnými cenami v podobe
rybárských potreb.

Pavel Píšek s amurem bílým - 50 cm

Úcastníci závodu

Pro zúcastnené mladé rybáre byl závod pekným
zážitkem, ale je však škoda, že se ho zúcastnilo
pomerne málo, když je jich v místní organizaci
mnoho. V príštím roce pocítáme rovnež s dalším
závodem a vetším zájmem mladých rybáru, který
by mel zvýšit pocet závodníku.

S rybárským pozdravem "Petruv zdar!"
Fiala Bohumír

predseda místní skupiny Karolinka
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Mladý vzperac Jirí Orság má
prázdniny

Prázdniny pomalu a jiste se blíží do své
poloviny. Deti školou povinné je tráví ruzne, každý
podle své chuti a zájmu. Až na to pocasí, které se
zatím staví k detem zády. Ale v srpnu to bude urcite
lepší.

Podívejme se, jak tráví své zasloužené prázdniny
mladý silák vzperac Jirka Orság ze
Stanovnice.Tomu špatné pocasí vubec nevadí,
nebot svoje náradí - cinku - má ve své zkušebne a
tam pocasí nevadí. Pres den pomáhá doma a na
vecer chodí pravidelne trénovat, jelikož souteže
žáku ve vzpírání beží i pres prázdniny. Poslední
mezinárodní soutež se konala 17. cervence 2000
v Bohumíne, které se zúcastnilo celkem 10
družstev, a to z Madarska, Polska, Slovenska a
Cech o cenu mesta Bohumína. V kategorii družstev
se hrozenkovští umístili na 6. míste. V jednotlivcích
se jako žák umístil Jirí Orság na hezkém 2. míste.
Jeho výkon byl - trh 45 kg, nadhoz 62,5 kg,
dvojboj celkem 107,5 kg. Tím se od poslední
souteže zlepšilo 10 kg, a to už je slušný výkon.

Jirí Orság v akci

Jak to bude dál? Jirka Vás všechny, jak
spolužáky, tak dospelé chce srdecne pozvat na 7.
rocník vzperacského Hexagonálu, který se koná
v sobotu 5. srpna 2000 u prírodního jezera
"Balaton".

Karel Malík

't

Hornovsacká dráha
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Z CINNOSTI SDRUŽENÍ

Již dva roky existuje zájmové sdružení
právnických osob Hornovsacká dráha a aktivne
pusobí v našem regionu Horního Vsacka pri tvorbe
dopravní obslužnosti, jízdních rádu, byla vyvolána
mnohá jednání se zástupci CD, CSAD, okresního
úradu i dalších institucí, nebot nic nejde lehce a
snadno. K naší cinnosti patrí i ruzné doprovodné
akce, z nichž poslední byla jízda parního vlaku dne
25. cervna 2000.

V lonském roce, pri jednání valné hromady
sdružení, bylo dohodnuto pro letošní rok usporádat
tri slavnostní jízdy parního vlaku u príležitosti poutí
a jarmarku. První se uskutecnila výše uvedeného
dne ze Vsetina do Velkých Karlovic a zpet u
príležitosti pouti v Novém Hrozenkove a další
budou následovat 19. srpna 2000 - Sklárský
jarmark v Karolince a 25. listopadu - Katerinský
jarmark v Hovezí. Jaká byla? Nedelní ráno
prekvapilo zataženou oblohou (dny predešlé byly
krásne slunecné, bez dešte), chladnejším pocasím a
následoval drobný déšt. Ve stanici Vsetín však již
parní "krásku" rady 423 s klasickými drevenými
vagóny ocekávalo mnoho cestujících i zájemcu,
fotilo se a filmovalo i po celou jízdu až do Velkých
Karlovic. Vlak byl plne obsazen a v trase
pravidelného spoje odjel v 9.20 hod ze Vsetína. Na
všech zastávkách cestující nastupovali i
vystupovali, mnozí se prišli podívat jen tak se
vzpomínkou na drívejší slavné dny "páry", aby
obdivovali krásu i um našich dedu i otcu. Inu, je to
krása i romantika, oblaka koure a páry, klasický
zvuk jedoucí lokomotivy, houkání a sykotu páry.

Cesta ubíhala, nejvíce cestujících vystoupilo
v Novém Hrozenkove navštívit poutové atrakce,
slavnostní mši, ale mnozí pokracovali až do
Velkých Karlovic, aby vychutnali celou jízdu. Ve
Velkých Karlovicích již cekali hasici místního
sboru, aby doplnili ze svého auta vodu do kotle
žíznivé mašinky. Pochopitelne prihlíželo mnoho
zájemcu z rad cestujících, místních obcanu i
výletníku. Pak železnicári mašinku odvesili od
vagónu, objela je a opet privesili z opacné strany,
aby byla pripravena k odjezdu zpet do Vsetína.

Pri zpátecní ceste, v oblacích koure a za
opakovaného houkání projíždel vlak naší krásnou
krajinou a odvážel nadšené cestující na pout do
Nového Hrozenkova a pak dále do Vsetína. Tam
prijel historický vlácek vcas, jak ukládá jízdní rád,
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mašinka dobrala vodu a pokracovala zpet do
Ostravy. Tím opustila náš kraj, ale jen na krátkou
dobu -do srpna.

I pres neprízen pocasí mohu ríci, že nostalgická
jízda se vydarila (podle zájmu malých i velkých),
prinesla jiste oživení na naší trati, zájem o naši
oblast i více návštevníku do Nového Hrozenkova.

PO21J/inIlAnA SRPEn
Cervencová "potešení" máme za sebou, nmozí i

cást dovolené a vstupujeme do druhé poloviny léta,
kde naše mesto bude ocekávat slavnost Sklárského
jarmarku v Karolince - den 19. srpen 2000 s nmoha
zpestreními.

Zájmové sdružení Hornovsacká dráha spolu
s Ceskými drahami, firmami Crystalex a. s., závod
Karolinkaa TEPAZ - Nový Hrozenkovprispejí
s opetovným porádáním jízdy parního vlaku na trati
Vsetín - Velké Karlovice a atraktivními jízdami
mezi Karolinkou a Velkými Karlovicemi v techto
casových polohách:

Jízdní rád:
Vsetín 9.20
Ústí u Vsetína 9.25
Janová 9.29
Hovezí 9.36
Huslenky 9.41
Huslenky zast. 9.45
Halenkov 9.52
N.Hrozenk.zast. 9.57
N.Hrozenkov 10.01
Karolinka zast. 10.06
Karolinka 10.09
V.Karlovice zast. 10.15
V.Karlovice 10.18

15.46
15.42
15.39
15.34
15.27
15.23
15.19
15.14
15.10
15.06
15.04
14.55
14.52

(Pravidelné os. vlaky, platí tarif CD)

V.Karlovice 10.40

~

11.45

~

12.30

~

14.15tV.Karlov. zast. 10.43 i/8 11.37 12.33 i/8 14.07
Karolinka 10.50 11.30 12.40 14.00

i/8- fotozastávka ,

jízdné 20,-Kc deti 6-12 let: 1O,-Kc

(Zvláštní vlaky, neplatí žádné slevy!)

Mimo "Sklárský jarmark", jehož program je na
zadní strane zpravodaje, lze shlédnout i následující
doprovodné akce:. Pri jízde vlaku bude hrát country skupina

Gympleri Vsetín. Možnost shlédnout doplnování vody do parní
lokomotivy z cisterny hasicského sboru. Turnaj ve volejbale - Memoriál Oldricha
Krivého od 9.00 hod na volejbalových kurtech
TJ Sokol Karolinka
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. Možnost návštevy galerie a atelieru
akademického malíre Jiljí Hartingera

Pripravujeme pro malé i velké fandy, zájemce i
obdivovatele modelárské práce výstavu leteckých,
lodních i modelové bojové techniky modeláru ze
Vsetína a širokého okolí, která bude instalována
v prvním poschodí v Dome hasicu v Karolince dne
19. srpna2000 od 8.00 do 16.00hod. Návštevníci
mohou shlédnout výsledky nárocné a trpelivé
modelárské práce, která prináší radost, vyplnení
volného casu a pri soutežích i ocenení.
Rovnež mohou shlédnout výsledky práce a cinnosti
místních hasicu v podobe nmoha ocenení, poháru,
diplomu, medailí, které budou umísteny
v prostorách výstavy.
Prijdte, nebudete litovat! Veríme, že tentokrát bude
prát i pocasí a prejeme všem návštevníkum
príjenmé zážitky po celou sobotu.

Petr Hána
predseda predstavenstva zájmového sdružení

Hornovsacké dráhy

Poznámka k jízdnímu rádu Ceských
drah 2000/2001

Mnohé cestující jiste velmi nepríjenme
prekvapila skutecnost pri svém cestování, že ztratili
prestupový prípoj ve stanici Vsetin z naší trati
Velké Karlovice - Vsetín smerem Hranice na
Morave od vlaku 23206 na vlak 3206, který ujíždí o
9 minut dríve.
Ihned po zjištení uvedené skutecnosti (v návrhu
jízdního rádu toto nebylo uvedeno) predstavenstvo
zájmového sdružení Hornovsacká dráha vyvolalo
jednání se zástupci CD OPR Ostrava a navrhlo
rešení neprípoje tak, aby prípoj byl zachován, nebot
jej považujeme za žádoucí vzhledem k frekvenci
prestupu. Zástupci CD prislíbili náš návrh
akceptovat od další zmeny jízdního rádu CD 24.
zárí 2000. S tímto stanoviskem jsme seznámili
písenme i OkÚ Vsetín - referát dopravy a
silnicního hospodárství.

Veríme, že vše bude napraveno a vyrešeno
ke spokojenosti cestující verejnosti.

Petr Hána
predseda predstavenstva zájmového sdružení

Hornovsacké dráhy

Souhrnné jízdní rády do Zlína a Ostravy

Dopravní komise Hornovsacké dráhy pripravila
pro obcany cestující do Zlína a Ostravy souhrnné
jízdní rády do techto mest. Jízdní rády jsou prílohou
tohoto zpravodaje.

Slavomil Herynk
predseda dopravní komise HD

~



Ohlédnutí za vernisáží
akademického malíre

Miloše Šimurdy

Stává se již pomalu tradicí v našem meste, že
v dobe letních prázdnin ožívají prostory velké
zasedací místnosti MeÚ Karolinka obrazy ruzných
výtvarných umelcu. Ne jinak tomu bylo i letos.
V sobotu 15. cervence 2000 probehla vernisáž
obrazu akademického malíre Miloše Šimurdy,
kterou úvodním slovem zahájil pan Libor Krenek a
s vlastní tvorbou malíre nás seznámil pracovník
Okresního vlastivedného muzea ve Vsetíne pan
PhDr. Lubomír Piperek. Na výstave je více než 20
obrazu, jsou to baladické lyrické krajiny. Malír
ríká: "Chtel jsem v obrazech zastavit cas a zvecnit
krásu prírody, ve které clovek umí žít, nebot mu
dává všechno, co k životu potrebuje: materiální
statky a duchovní hodnoty."
Miloš Šimurda se narodil 5. 6. 1924 ve Frenštáte
pod Radhoštem, studoval výtvarné umení na
vysoké škole v Bratislave, hodne cestoval po
Evrope, v italské Ravene studoval nástennou malbu
a mozaikárskou školu, oblast jeho tvorby je
ruznorodá. Výstava jeho obrazu potrvá do 5. srpna.
Škoda, že ji zatím shlédlo pomerne málo
návštevníku (i když pocasí, které u nás letos panuje,
práve vybízí k návšteve ruzných galerií a
výstavních síní).

Daniela Bártková,
Mestská knihovna

""""""OZNÁMENÍ""""""
Z duvodu cerpání dovolené

nebude
VZP - pobocka Karolinka úradovat v dobe

od 11. 7 2000 do konce srpna

Ci

(prvním úredním dnem bude úterý 5. 9. 2000 a
dále každé další liché úterý v mesíci). ,

POZVÁNKA
---

Mestský úrad Karolinka
zve srdecne všechny obcany

na výstavu obrazu
..Bývalého výtvarného kroužku Závodního

klubu Sklárny Karolinka"
(vystavena budou díla Jaroslava Jungwirtha,

Josefa Niebauera, Jiljí Hartingera apod.)
Vernisáž výstavy probehne v sobotu

12. srpna 2000 v 16.00 hod ve velké zasedací
místnosti MeÚ Karolinka,

výstavou nás bude provázet pan Libor Krenek

***

3. - 6. 8. 2000
REZBÁRSKÉ DNY ve Velkých

Karlovicích
(19.00 hod - pátek - vystoupení

cimbálové muziky Technik se zpevákem
J. Lažou)

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

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

. Prodám 1/2 dvougeneracního RD s garáží a
hospodárskou budovou v Karolince za cenu
900.000 Kc. Dohoda možná. Znacka:
samostatné užívání vcetne pozemku. Tel.
0603/727718.

Pronajmu garsonku v rodinném domku.
Informace na tel. 0657/450 753.
FINANCNÍ PORADENSTVÍ. Nevíte, kde
nejlépe a nejbezpecneji umístit úspory?
Poradím. Penzijní fondy, splátkový prodej
apod. Libor Krenek - Karolinka. Tel.
0657/450 532, mobil 0604/561 664 nebo
0604/296335- kdykoliv.Prijedui domu
TRlANGL LEASING - 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
zdarma. Tel. 0604/827 156 p. Vojkuvková.

.

.

.

Príjem inzerátu - Mestská knihovna -paní Daniela
Bártková - pondelí, streda: 13-17 hod, pátek: 9-12,
13-17 hod. Tel. 0657/450 878.
E-mail: knihovna.karolif1ka@vs.inextcz

I{AROIINSKÝ ZPRAVODAJu!1{){){)



Mezinárodní soutež historických automobilu projíždela Karolinkou

TENTO MORA VIA RALLYE 2000
VII. rocník Memoriálu Ing. Františka Procházky

F.L v.A. - B

VCC Ostrava, clen CKHV & TVSC Ostrava v ACR

K A ROL I N K A 22. cervna 2000

J!f'
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Vedení závodu CRYSTALEX Karolinka spalu s odborovou organizací

porádají

V sobotu 19. srpna 2000

Sklárský jarmark

o. s.

závod

SKLÁRNAKAROLINKA

program:
. Možnost návštevy sklárny (seznámeni široké verejnosti s prací skláru na zajimav)'ch \)Tobcích)

. Prodej skláfskS'ch v)Tobku ve všech cenových relacích. Prodej dalšího zboží v centru Karolin1.-y- tradicní trh
. Od 10.00 hodin koncert decho\'Ýchhudeb

. Od 11.00 hodin koncert Posádkové hudby Olomouc
. Turnaj v kopané O putovní pohár reditele závodu

. Od 16.00 hodin tanecrú zábava na zahrade u materské školy
. Pripravenoje rovnežbohaté obcerstvení

Vstup do závodu od 8 do 12 hodin - za 10,- Kc
Vstup n~ jarmark od 8 do 17 hodin - volný

~oná se za každého pocasí

$rdecne .ZVOU pofcii1c4e~ . .0

KAROLlNSKÝ ZPRAVODA] - Vydává Mestský úrad Karoljnka a Mestská rada Karolinka - reg.znackaVS
022- I993 - povoleno Okresním úradem Vsetín, referát kultury dne 18.8.I993 - vychází nepravidelne - rídí

redakcní rada - písemné príspevky zasílejte na Mestský úrad KAROLlNKA - do kanceláre tajemníka.

()
0 u I<AROLl~5KLzrRAYDDALo/l0.Cl)()



Souhrnnéj~dnif'dy Vsetín - Zlín ( a zpet)
Vsetín - Ostrava (a zpet)

Pro usnadnení volby vhodného spoje pri cestování do Zlína nebo Ostravy, vám
prinášíme souhrnný jízdní rád všech 23 autobusových linek jedoucích v uvedených
relacích. Konkrétne se jedná o spoje techto linek:

Vsetín -Val. Polanka -Zlín
Vsetín -Seninka -Val. Polanka -Vizovice -Zlín
Vsetín -Zlín
Vsetín -Kašava -Zlín
Vsetín -Zlín -Holešov -Kromeríž -Brno
Rožnovp. R. - Val. Mezirící - Vsetín - Zlín
Vsetín - Val. Mezirící - Rožnov p. R. - Mošnov-
Frýdek-Místek- Ostrava - "
Horní Becva - Rožnov p. R. - Frýdek-Místek - Ostrava - " -
Rožnovp.R.-Frýdek-Místek-Ostrava - " -
Zlín-Vsetín-VelkéKarlovice Zlínskádopravnía.s.
Zlín - Vsetín - Val. Mezirící - N. Jicín - Ostrava CSADVsetín, a. s.
Zlín-Nový Jicín -Ostrava - " -
Zlín -Vsetín -Val. Mezirící -Rožnovp. R. Zlínskádopravnía. s.
Brno - Kromeríž -Zlín -Bystrice p. Host. - Vsetín CSAD Brno-mesto, a. s.
Zlín- Vizovice- Val.Polanka- Vsetín Housacar,s. r. o
Zlín -Všemína -Vsetín Housacar, s. r. o
Zlín - Vizovice - Liptál - Vsetín
Ostrava- Bílá- Rožnovp.R. CSADBusOstrava,a. s.
Ostrava- Val.Mezirící- Vsetín- Luhacovice- Zlín - " -
Val. Klobouky ( Luhacovice -) -Vsetín - Rožnov p. R
( - Nový Jicín - ) - Ostrava

850111 Krnov- Ostrava- Rožnovp. R. - Vsetín
910900 Ostrava- Frýdek-Místek- Rožnovp. R. - HorníBecva -,,-
102703/000151 Ostrava -Nový Jicín -Vsetín -Trencín - Pieštany-

Bratislava SADTrnava

císlo linky

940005
940006
940007
940014
940035
940083
940013

940096
940097
820130
820151
820160
820150
720271
820006
820002
820008
910920
910992
820175

PRí, aHA C 1

název ( trasa) linky provozovatel

CSADVsetín, a. s.
- "
- "
- " -
- "
" -

- " -
" -

I(ARaIINsKÝ ZPRAVODAJt)11{){){)



V souhrnných jízdních rádech jsou krome konecných stanice (Vsetín, Zlín,
Ostrava) uvedeny ješte duležité stanice smerové, prípadne stanice prestupní. V relaci
Vsetín - Ostrava je duležitoustanicí Rožnov p. Radhoštem, odkud lze, alespon pro
spojení do/z cásti Horního Vsacka, mnohdy výhodne využít linek 940073 a 940074 do/z
Velkých Karlovic. Tyto prípoje jsou v SJR uvedeny.

V relaci Vsetín -Ostrava jsou uvedeny také vlakovéspoje, a to ve dvou smerech:
pres Hranice na Morave (zde je vždy prestup) a pres Valašské Mezirící, Frýdek-Místek.
Vzhledem k delší cestovní dobe ve smeru pres Frýdek-Místek jsou zde uvedeny jen
spešné vlaky a to jednak prímé (Vsetín - Ostrava -Opava, príp. Jeseník), i ty s
prestupem ve Valašském Mezirící. . Cestovní doby vlaku a autobusu jsou prakticky
shodné a pohybují se kolem 2 hodin.

V SJR najdete i všechny spoje v opacných smerech. To proto-, aby jste si mohli
naplánovat návrat konkrétním vhodným spojem a nemarnili cas beháním kolem
jízdních rádu na autobusových, resp. vlakových nádražích.

Veríme, že zde uvedené souhrnné jízdní rády prispejí k vašemu rozhodnutí využít k
cestování v uvedených smerech spoje verejné hromadné dopravy. Odmenou vám bude
rychlá, pohodlná a bezproblémová preprava až do centra obou mest.

Tak tedy: Št'astnou cestu autobusem nebo vlakem! A uvidíte, že se vašemu autu
stýskat nebude!

liARDlI1'15K'L~ZPRAVODAJ{j/lfJfJfJ --------- f'RíLOIIAé.J



VSETÍN - OSTRAVA (vlakovéspoje)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vsetín
odj.

Val. Mezirící
príj. odj.

Hranice na M.
príj. odj.

Ostrava hl. n.
príj.

s
x

Os :J.~() ~.~~ Ix
Os ~.~~ ~.~JLI
Os ~.()~ ().()~I

b,ASp ~.:J() ~.()~
Os ().:J~ ~.:J~IR ~.~() Beskyd ~.~~
Os ~3~ ~.~()/Sp 9.()1 Radegast ..
Os ~.:J~ 9.:J~IR 1().()~ 1().~~
Os 1~.~() 1:J.1~IR 1~.~()Kysuca 1~.1~
R 1:J.19Becva

B Spi ~.:J~ 1().11
Os
Os
Sp
Sp

Os ~.~() ~.~1
Os ~.~9 ().~()
Os ().1~ ~.~1

1().~()

1~.()1lOs 1~.~~ 1~.~~

1().():J 1().~~lOs 1~.1~ 1~.1~
1~.~:J 1~.~~IR 1~.~~ 19.49
1~.19 l~.:J~/r,c Sp 1~.~~ ~().~~
18.19 19.()IIa R 19.1() ~().()1

I R 19.~~ ~().1~
Rožmberk ~1.~9Os ~().()() ~().~9IR ~1.()~

Vysvetlh'ky :

A Vsetín - Valašské Mezirící - Fr)'dek-Místek - Ostra\'a-Kuncice - Ostrava-S\inov - Opava-v)'chod
cestující do Ostravy W. n. prestoupí v prac. dnech v Ostrave-Kuncicích (príj. 7.04, odj. 7.07, Ostrava W. n.
príj. 7.22) ,jede i 1. a 8. V.

B Vsetín - Val. Mezirící - Frýdek-Místek - Ostrava-Kuncice - Ostrava-Svino\' - Opava \1'chod - Jeseník
cestující do Ostravy W. n. prestoupí v Ostrave-Svinove (príj. 16.28, odj. 16.38, Ostrava hl. n. príj. 16.49)

X jede v pracovní dny
b jede v prac. dny a sobotu
s nejede 25. XlI. a 1. I.
a jede v sobotu, nedeli a svátek

r nejede24. XII.
C nejede31. XII.
/ prestup

Os
Sp
R

osobnívlak
spešnývlak
rychlík

PRíLOHAC~ l<AROL INSKÝ ZPRAVODAJQLWj)J0



OSTRAVA - VSETÍN (vlakové spoje)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ostrava hl. n
odj.

Hranice na M.
príj. odj.

Val. Mezirící
príj. odj.

Vsetín
príj.

R 4.09 Petro v ......
R 4.38 Rastislav

5.00/x Os 5.04 5.59
5.291 Os 5.34 6.29

Sp 7.11 8.48/0s 8.53 9.13
a,r,C R 7.21 8.131 Os 8.18 9.13
Os B SP 8.29 10.29

R 8.59 Kysuca ..... 9.501SpI 0.14 10.56
Os 9.31 10.341Os 10.50 11.45
Sp 12.25 14.10/0s 14.18 14.40

R 12.29 Junák 13.201 Os 13.31 14.40
+R 13.35 14.261
v R 13.45 14.32 I Os 14.56 15.52

.

R 16.05 ..................

15.37Ix Os 15.42 16.40
I R 16.04 Vsacan

17.001
..' 16.46

R 14.45 ..................

Os 17.09 18.09
AOSSp 16.17 18.28

R 17.59 Beskyd 18.501
ov +R 19.17 20.021
Os 20.01 21.031
R 22.09 Excelsior . 23.011

Os 19.01 19.56
R 20.14 Becva 2O.56
Os 21.25 22.20
R 23.20 Vihorlat 0.06

Vysvetlivky:

A Opava východ - Ostrava-Svinov - Ostrava-Kuncice - Frýdek-Místek - Val. Mezirící - Vsetín
OS odjezd z Ostravy platí pro žel. st. Ostrava-Svinov

B Jeseník - Opava východ - Ostrava-Svinov - Ostrava-Kuncice - Frýdek-Místek - Val. Mezirící - Vsetin
OS odjezd z Ostravy platí pro žel. st. Ostrava-Svinov

OV odjezd platí pro žs1.Ostrava - Vítkovice

X jede v pracovní dny
V jede v pátek
+ jede v nedeli a ve svátek
a jede v sobotu, nedeli a svátek

r nejede 24. XII.
C nejede 31. XII.
/ prestup

Os osobní vlak
R rychlík
Sp spešný vlak

I(AROIINSKÝ 7PRAVODAIt)!1()()Ci) I?RíLOHAC 1-



OSTRAVA - ROŽNOV P. RADU. - VSETÍN (autobusovéspoje)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ostrava
ÚAN

6.00
6.,05

X 6.25
+ 6.30
a,k3,A 6.50
r,C 7.25

7.40

k

a 8.30
X 9.45
X 10.00

10.35

k 11.10
X 11.20
S 12.10
X,k2 12.30
b 12.40

13.15
f 13.45
a 14.25
b 14.30
a,r 15.25
a,k1 16.00
X 16.10
X 16.30
a,r,C 16.40
X 16.50
X,k2 18.00
N 18.00

18.30
X 20.15

Frýdek-Místek Mošnov Nový Jicín Rožnov p.R Val.Mez Vsetín
aut.nádr. letište aut.nádr. aut.nádr. aut.nádr. aut.nádr.

6.25
6.30
6.55
7.02
7.30
7.50
8.14

7.10

9.02
10.17

10.30
11.06

11.35
11.51

12.40
12.55
13.15
13.40
14.10
15.05
15.02
15.55
16.25

13.35

14.40

17.00
16.40

17.05
17.11
17.23
18.25
18.25
19.05
20.45

19.00
19.00

Vysvetlivky:
X jede v pracovní dny
b jede v prse. dny a sobotu
S jede v sobotu
N jede v nedeli pred prse. dnem
a jede v sobotu, nedeli a svátek
+ jede v nedeli a svátek

PRí,OHAc-5

7.17 7.45 8.13
7.40 8.10

prípoj na Vel. Karl. 8.15
prípoj na Vel. Karl. 8.15

7.55
7.54
8.50
8.40 8.55 9.25
9.15/X 9.30 9.52 10.30

prípoj na Vel. Karl. 10.00
9.55 prípoj na Vel. Karl. W.OO

11.13/X 11.20
11.20 11.35 12.10
12.03/12.25 12.45 13.20

prípoj na Vel. Karl. v a 12.15
12.20 12.35 12.58
12.50/13.00 13.20/13.55 14.30
13.30 13.45 14.20

- 14.00 14.30

14.20 prípoj na Vel. Karl. 14.20
14.35 prípoj na Vel. Karl. 14.45

- 15.00 15.25
15.57/16.15 16.35 17.20

15.53 prípoj na Vel.Karl. X 15.55
16.47/17.30 17.50 18.30

- 17.25 17.55
17.30 17.45 18.20

18.05 prípoj na Vel. Karl. 18.20
18.10 prípoj na Vel. Karl. 18.20
18.15 prípoj na Vel. Karl. 18.20

19.25 19.55
19.25 19.53

20.05 v N prípoj naV.Karl. 20.10
21.45 prípoj na Vel. Karl. 22.20

r nejede 24. XII
C nejede 31. XIL
f nejede 24.,25.,31. XIL a 1.1
k nejede od 23. XIL do 1. 1
kl nejede od 24. XIL do 31. XIL
k2 nejede od 27. XIL do 29. XIL
k3 nejede 5.a 6. VII., 23.,24.,31. XIL, 1. 1, 16. IV., 1. a 8. V.

A jede z Ostravy-Poroby,
Alšova námestí, jede
pres Bílou(odj. 8.15)

I{AROllNSKÝ 7PRAVODA] 0/1 {)JL2{2



VSETÍN - ROŽNOV P. RADH. - OSTRAVA (autobusové spoje)
x x x xxx xxx x xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x x x xx xx xxxx x x x xx x x xxxx xxxxxxx x x x x x x x xx x

Vsetín Val. Mez. Rožnov p.R. Nový Jicín Mošnov Frýdek-Místek Ostrava
aut. nádr. aut. nádr. aut. nádr. aut. nádr. letište > aut. nádr. ÚAN

X 4.25
5.08

prípojod VelkýchKarlovicb 5.25/
b 5.25 5.55 6.10

6.10
prípojod VelkýchKarlovicv 6.30 S 6.40
X 5.30 6.10 6.30/X 6.45
kl 6.30 7.00 -
prípoj od Velkých Karlovic X 7.28/
X k2 6.55 7.30 7.50

7.15 7.50 8.10/8.15
prípojod VelkýchKarlovic X 8.27/
k 7.50 8.15 8.30
prípojod VelkýchKarlovic a 8.40/

b 9.20
f 9.31 9.55
prípojodVelkýchKarlovicX 11.00 a 11.32/

10.30 11.08 11.28/ 11.35
b 12.00

X 11.50 12.25 12.45
X 12.15 12.45 13.05
prípoj od Velkých Karlovic a 13.45/

13.05 13.40 14.00/ a,r 14.05
prípoj od Velkých Karlovic X 13.40 /
X 13.20 13.50 14.05
a k3 14.35
X 13.25 14.00/X 14.15 14.35/X 14.40
a,r,C 13.55 15.25 14.45
prípojod VelkýchKarlovic X 16.08/
b,k 15.15 15.50 16.08
b,o 15.17 15.50 -
X 15.05 15.48 16.10/
prípojodVelkýchKarlovica 16.10/16.20
X 16.45 17.25 17.45/
prípojod VelkýchKarlovic r,C 18.1O/X18.20
+,r,C 18.27 19.05
+,k 18.30 19.05 19.18

+ 19.50

I(AROIINSKÝ 7PRAVODA]0/1 (){){)

5.28
, 6.08

6.55

7.35

7.05
7.43
7.40
8.05

8.35
9.20

9.15

10.20
10.18
10.55

12.35
12.50
13.25

13.55

15.02

14.50
16,10
15.40
15.35

16.15
16.52
16.50

17.15

19.25
19.15
20.05
20.08
20.50

6.00
6.39

7.30
7.35
8.15
8.10
8.30

9.00
9.55

9.35

10.45
11.20

13.10
13.20
13.55

14.15

15.35

15.25
16.40
16.10
15.55

17.15
17.15

17.40

19.43
20.30
20.30

21.20

.ltRíLOHAr- ()



Vysvetlivky :
X jede v pracovní dny
b jede v prac. dny a sobotu
S jede v sobotu
N jede v nedeli pred prac. dnem
a jede v sobotu, nedeli a svátek
+ jede v nedeli a svátek
r nejede 24. XII.
C nejede 31. XII.

k nejede od 23. XII. do 1. I.
kl nejede od 24. XII. do 31. XII.
k2 nejede od 27. XII. do 29. XII.
f nejede 24., 25., 31. XII. a 1. I.
k3 jede pres Bílou, Bílá odj. 15.30 hod.

Vsetín - Zlín (autobusové spoje)
xxxxxxxxxx

I2.RíLDJiLC..1 l~~-.RAYQDAJ 6/10fl{2

Vsetín Valašská Liptál Vizovice Kašava VšemÍna Zlín a. n.
a. n. Polanka o.ú. stred nám. Teplice

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X,D4.05 4.16 - 4.42 - - 5.00
X 4.15 - 4.28 4.47 - - 5.10
a 4.15 4.26 - 4.57 - - 5.20
b,k4,x 4.30 - 4.40 - - 4.50 5.25
X 4.45 4.58 - 5.33 - - 5.55
b 5.20 - 5.30 5.44 - - 6.00
X,D5.15 - 5.34 5.49 - - 6.15

5.20 - 5.35 5.55 - - 6.20
X,D5.20 5.33 - 6.11 - - 6.35
a 5.35 5.47 - 6.15 - - 6.35

6.20 - - - 7.09 - 7.45
X 6.30 - 6.45 7.07 - - 7.30
X 6.30 - 6.43 - - 6.55 7.30
X 6.38 - 6.50 7.10 - - 7.35
a 6.38 - 6.51 7.13 - - 7.38
X 7.00 7.15 - 7.44 - - 8.10
a 7.30 7.42 - 8.10 - - 8.30

7.45 - 8.00 8.20 - - 8.45
8.10 - 8.20 8.35 - - 9.00

b 9.30 - 9.45 10.05 - - 10.25
X,D9.50 10.04 - 10.29 - - 10.55
a 10.35 10.47 - 11.16 - - 11.35
X 10.40 - 10.55 11.17 - - 11.40
S 11.40 - 11.53 12.05 - - 12.24
X 11.40 - 11.55 12.17 - - 12.40



Vysvetlivky :

X jede v pracovní dny
b jede v prac. dny a sobotu
S jede v sobotu
N jede v nedeli pred prac. dnem
a jede v sobotu, nedeli a svátek
+ jede v nedeli a svátek
Sejede pres Seninku
e jede mimo dny škol. VYUc.,v "c" jede jen do Vizovic, príj. k nádr. ve 12.50 hod., prípoj na vlak do Zlína

k nejede 26. XII.
kl nejede od 27. XII. do 29. XII.
k2 nejede od 24. XII. do 31. XII.
k3 nejede 26. XII. a 1.1.
k4 nejede 23. a 30. XII.
x nejede od 27. do 29. XII.

VK jede z Velkých Karlovic

I(AROIINSKÝ ZPRAVODAJull000 ~u

X,D 12.10 12.24 - 12.46 e - - 13.05
a,Se12.15 12.45 - 13.20 - - 13.45

12.20 - 12.36 12.55 - - 13.20
X 12.20 12.35 - 13.00 - - 13.25
N,k3 12.45 - 12.54 13.05 - - 13.25
X 12.45 - 13.00 13.20 - .. - 13.40
X,D 13.20 13.30 - 13.56 - - 14.20

13.55 - 14.10 14.30 - - 14.55
S,Se14.20 14.49 - 15.17 - - 15.40
+ 14.30 14.41 - 15.07 - - 15.30
X 14.40 - 14.57 15.17 - - 15.40
X 14.40 14.53 - 15.36 - - 16.00
X 14.40 - - - 15.26 - 16.05
a,r,C 15.00 - 15.15 15.35 - - 15.55
X 15.55 16.07 - 16.34 - - 17.00
a,r,C 16.10 16.21 - 16.47 - - 17.10
N 16.20 - 16.30 ! - - 17.05
r,C 16.25 - 16.40 17.02 - - 17.25
X 16.45 16.57 - 17.27 - - 17.50
N,k, VK 17.18 - 17.32 17.48 - - 18.08
a,k217.55 - 18.08 18.20 - - 18.45
N 18.00 - 18.13 18.30 - - 18.50
X 18.15 - 18.28 18.50 - - 19.15
a,r.C 18.30 - 18.45 19.05 - - 19.30
N 19.55 - 20.08 20.25 - - 20.45
X,kl 19.55 - 20.08 20.20 - - 20.45
X 20.20 20.32 - 21.00/prestup
X 20.25 - 20.40 21.05 - - 21-25



Zlín - Vsetín (autobusovéspoje)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PRílOHAL.9 - -__l<ARoUi'6KL_BRAYDDALf2Llfi()ji)

Zlín a. n. Všemína Kašava Vizovice Liptál Valašská Vsetín
Teplice nám. stred Polanka, o. ú. aut.nádr.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X 5.10 - - 5.30 - 5.59 6.15
X 5.20 5.51 - - 6.01 .. 6.15
X,D 5.20 - - 5.45 - 6.08 6.20
X 5.25 .. - 5.45 5.59 .. 6.15
.kl 5.40 - - 5.58 6.12 - 6.30
X 5.50 - - 6.10 - 6.38 6.53
+ 6.10 .. .. 6.30 - 6.50 7.10
S,Se 6.10 - .. 6.30 - 6.50 7.20
X 6.25 - - 6.45 - 7.20 7.35
r,C 6.40 .. - 7.05 7.25 - 7.38
c 6.40 7,11 - - 7.21 - 7.35
X,Dl 7.15 - .. 7.35 7.58 - 8.15
S 7.40 .. - 8.05 8.25 - 8.40

8.00 - .. 8.20 8.43 - 9.00
a 8.00 - .. 8.20 - 8.44 9.00
S 9.00 - .. 9.18 9.32 - 9.45
N,k,VK 9.00 .. - 9.20 9.37 - 9.50
X 9.00 - - 9.20 9.43 - 10.00

9.45 - - 10.06 - 10.34 10.50
X 10.00 - - 10.20 10.43 - 11.00
+,r,C 10.45 .. - 11.03 11.17 - 11.30
X,D 10.55 - - 11.20 11.34 - 11.45
a 10.55 .. .. 11.15 11.38 .. 11.55
X 11.20 - - 11.45 12.07 - 12.20
a 11.50 - 12.24 - - - 13.15
X,D 12.00 - - 12.24 - 12.49 13.05
+,Se 12.00 - - 12.20 - 12.53 13.25
X 12.05 .. - 12.25 12.47 .. 13.05
S,h 12.20 - .. 12.44 13.05 - 13.17
X 12.20 - 12.59 - .. - 13.50
X,D 12.30 - .. 12.55/13.15 .. 13.46 14.00
S 12.35 - .. 12.55 - 13.15 13.35
N 12.50 .. .. 13.10 13.24 - 13.40
X 12.50 .. - 13.10 13.33 - 13.50
S,k2 13.30 14.05 - - 14.14 - 14.25
X 13.41 - - 13.55 14.10 - 14.25
a 13.55 .. - 14.15 14.37 - 14.55



Vysvetlivky :

X jede v pracovní dny c jede jen ve dnech škol. vyucování
b jede v prac. dny a sobotu h jede také 5. a 6. VII., 28. x., 24., 25., 26. a 31. XII., 15. lY.
S jede v sobotu Se jede pres Seninku VI( jede do Velkých Karlovic
N jede v nedeli pred prac. dnem A prestup v Pozdechove, o. ú.
a jede v sobotu, nedeli a svátek. Dl nejede od 17. VII. do 6. VIII, od 27. XII do 29. XII.
+ jede v nedeli a svátek D nejede od 27. XII. do 29. XII.
k nejede 26. XII. kl nejede od 27. do 31. XII. k2 nejede 23. a 30. XII. k3 nejede 26. XII. a 1. I.

X 14.00 - - 14.25 14.47 - 15.00
X,D 14.05 - - 14.35 - 14.59 15.15
X,D 14.25 - - 14.50 15.07 - 15.20
X 14.33 - - 14.55 15.18 - 15.35
a 14.33 - - 14.58 - 15.24 15.38
X 14.33 - - 15.00 - 15.34 15.50
X 15.15 - - 15.35 15.56 - 16.15
N 15.35 - - 16.00 16.22 - 16.35

16.20 - - 16.43 17.00 - 17.20
g 16.20 - - 16.43 - 17.11 17.25
S,Se16.20 - - 16.40 - 17.20 17.50
X 17.05 - - 17.28 17.47 - 18.05
r,C 18.20 - - 18.42 19.01 - 19.20
r,C 18.20 - - 18.43 - 19.11 19.25
N,k3 19.00 - - 19.20 19.30 - 19.40
N 19.15 - - 19.35 19.57 - 20.15
X,Se20.20 - - 20.40 - 21.15 21.40

r,C 20.30 - - 20.50 21.13 - 21.30
X 22.30 - - 22.53 23.05 - 23.25
X 22.30 - - 22.50 - 23.18 23.35


