
 
 
 
 
 
 
 
 Svazek 10, číslo 3 červenec 2002
 

Informace 
z městského úřadu 

 

Slovo starosty 
Vážení občané, 

 
Ve středu 5.června proběhlo 18.zasedání městského 

zastupitelstva a projednávalo mimo jiné tyto body 
programu : 

• Prodej akcií Crystalexu  
• České spořitelny  
• změny v činnosti městského bytového 

podniku 
•  hřbitovní řád a další aktuality 

Městský úřad pracuje již třetí měsíc bez 
místostarosty pana Rešky z důvodu nemoci, ale věříme, 
že zvýšeným úsilím všech pracovníků se daří vše 
podstatné zvládat tak, aby to občané nepocítili. Je proto 
nutné všem, kteří se o to zasloužili, poděkovat. Věřím, 
že případné drobnější nedostatky, pokud by vznikly, 
budete chápat a tolerovat.  

V průběhu června byly dokončeny opravy místních 
komunikací po plynofikaci jako např. ulice Okružní, 
Sportovní, U hřiště.. 

Nové živičné koberce byly položeny 
v Pluskovečku, Pod hrází, Na Humenci a bude 
pokračovat v červenci úsek na Paluch. Celkový objem 
finančních prostředků bude činit cca 2 mil.Kč  

Probíhají práce na zastřešování panelového domu 
651 Na Ingstavu, dále vestavba ZUŠ a učeben 
v podkroví ZŠ. Zde by měly být práce hotové do konce 
prázdnin tj. o 3 měsíce dříve. Ostatní plánované akce 
budou zahájeny v nejbližší době. 

Zmínku si zaslouží i tradiční sečení trávy, hlavně na 
sídlištích a u bytových domů. Je zajímavé, že někde to 
zvládají nájemníci, případně vlastníci sami – nejbližší 
okolí domu udržují v čistotě celoročně. Jinde zase 
spoléhají se vším na bytový podnik a vše, co je tzv. 
společné je nezajímá. Nepomohou ani částečně a o to 
více umí kritizovat.  

Podobně, ne-li hůř, se někteří nájemníci chovají 
k bytům a v jakém stavu jsou předávány při stěhování 
je zarážející. Kolik pak stojí peněz připravit byt pro 
dalšího nájemníka už nikoho nezajímá. 

Navíc se množí případy, kdy se do městských bytů 
přihlašují spekulativně lidé bez vědomí města a 

spoléhají na to, že je nikdo nevyhodí tzv. „pod most“. 
Zákony jsou v tomto případě špatné a úřad je 
v nevýhodě, ale tvrdší řešení bude nutné postupně 
zavádět. 

Ve dnech 14. a 15. 6. proběhly volby do parlamentu 
a výsledek se někomu může, nebo nemusí líbit. Škoda 
je, že účast byla malá jako u podobných akcí. Pokud 
někdo chce ovlivnit i komunální problémy, měl by 
získávat  informace přímo na úřadě nebo na 
zastupitelstvu a nepodléhat různým „hospodským 
zprávám“. 

Protože se blíží školní prázdniny a dovolené, přeji 
všem jejich  prožití ve zdraví a dobré pohodě.  
 
Ing. Luděk Klíma – starosta města 
 

Výsledky voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR 2002 

v Karolince 
č. Název strany o.č.1 o.č.2 celkem 
1 NDS 3 2 5 
2 Demokratická liga 0 3 3 
3 ČSSD 184 135 319 
5 ODA 3 6 9 
6 Volba pro budoucnost 3 2 5 
7 Humanistická aliance 1 0 1 
8 AZZSAPVDF 0 1 1 
9 Naděje 3 3 6 
11 Republikáni.Miroslava 

Sládka 
12 9 21 

12 Cesta změny 1 2 3 
13 ČSNS 2 2 4 
15 SZR 5 2 7 
16 SV-SOS 5 3 8 
19 Česká pravice 1 1 2 
20 Republikáni 4 2 6 
21 Sdružení nezávislých 22 29 51 
22 ODS 107 115 222 
23 KSČM 114 129 243 
24 MDS 9 7 16 
25 Koalice KDU-ČSL, US-

DEU 
79 96 175 

26 SZŽJ 9 10 19 
27 Pravý Blok 3 3 6 
28 Strana zelených 6 4 10 
Vysvětlivky ke zkratkám: 
NDS- Národně demokratická strana 
ČSSD – Česká strana sociálně demokratická 
ODA – Občanská demokratická aliance 



AZZSAPVDF – Akce za zrušení Senátu a proti 
 vytunelování důchodových fondů  
ČSNS – Česká strana národně sociální 
SZR – Strana zdravého rozumu 
SV-SOS – Strana venkova – spojené občanské síly 
ODS – Občanská demokratická strana 
KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy 
MDS – Moravská demokratická strana 
SZŽJ – Strana za životní jistoty 
 

Příspěvky 

 

ZUŠ Karolinka 

Školní rok 2001/2002 se pomalu chýlí ke konci, a 
protože byl pro ZUŠ Karolinka velmi úspěšný, 
udělejme malou rekapitulaci. 

Nejúspěšnějším žákem naší školy je houslista Jan 
Maceček ze třídy p. uč. Mikulcové. Postoupil přes 
okres až do kola celostátního, které probíhalo 17.- 19. 
května v Liberci. Ve velmi silné a kvalitní konkurenci 
tam obsadil vynikající 2. místo. Kromě toho absolvoval 
ještě týdenní turné se vsetínským pěveckým sborem 
Gaudeamus v Itálii. Při této příležitosti dostal nabídku 
zúčastnit se mezinárodní hudební soutěže dětí do 15 let 
„Talento famoso“, které probíhá na 4. kanálu italské 
televize. Pokud se vše podaří, zúčastnil by se této 
soutěže letos v zimě. V jednání je i vystoupení 
v Holandsku letos na podzim. 

V letošním roce proběhly soutěže v několika 
oborech. Klavírní oddělení úspěšně reprezentovaly 
Terezka Orságová, která obsadila 3. místo v okresní 
soutěži a Vendulka Pízová, která obsadila místo druhé. 
Obě byly ze třídy p.uč. Martiny Havlové ml. 
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Aktuální je také otázka cvičné třídy – varhany, 
cimbál, klavír – kde by mohli cvičit žáci, kteří 
nemohou mít nástroj doma. 

Velkou radost nám také udělaly pěvecké sbory 
působící na naší škole pod vedením p.uč. Vítkové. 
Dětský pěvecký sbor obsadil 2. místo a získal stříbrnou 
medaili a dívčí pěvecký sbor obsadil místo 3. a  obdržel 
bronzovou medaili na Mezinárodní pěvecké soutěži 
Svátky písní v Olomouci. 

Jak sami vidíte, hodně věcí se podařilo, hodně věcí 

nás

artina Havlová 

O Jiřím Orságovi ze Stanovnice jsme už psali 
něk

 

 ještě čeká. Ale nejdříve to příjemné – prázdniny. A 
proto bych chtěla všem učitelům poděkovat za jejich 
celoroční práci a popřát jim i dětem  příjemný 
odpočinek o prázdninách. A se všemi se těším na 
shledanou ve školním roce 2002/2003, kdy naše 
Základní umělecká škola oslaví 10. výročí svého 
trvání. 
 

 

M
ředitelka školy 
 

Přeborník ze Stanovnice 

 

Jako každý rok uspořádala naše škola celou řadu 
akcí, na které jste již zvyklí – živý betlém, loutkové 
divadlo, vánoční koncert, třídní přehrávky, výchovné 
koncerty pro MŠ, koncerty žáků všech věkových 
kategorií, absolventský koncert, proběhly výstavy 
výtvarného oboru, velké vystoupení tanečního oboru 
v Divadle Karolinka, závěrečný koncert … 

Díky městskému úřadu se podařilo dokončit třídy 
v budově ZŠ, ve kterých bude od září působit Základní 
umělecká škola. Nyní se pomalu vybavují. Z tohoto 
důvodu budeme také moci otevřít výtvarný obor přímo 
v Karolince a děti nebudou muset nikam dojíždět. 
V budoucnu bych byla velmi ráda, kdybychom tento 
obor vybavili i zde keramickou pecí, tiskařským lisem 
atd.  

olikrát a o jeho výsledcích se můžřeme dočíst i 
z regionálního tisku. Nyní se chceme s Vámi podělit i o 
jeho úspěšné vystoupení z mezinárodního turnaje ve 
Wroclawi, kde získal stříbrnou medaili. 
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Celkem se ulovilo 99 ryb v tom byli 2 kapři obecní, 
97 plotic obecných a okounů říčních. 

 

Závodníkům byly předány ceny – rybářské potřeby 
v hodnotě podle docílených výsledků a umístění 
v závodě. 

Stejný závod pro mládež chystáme opět příští rok 
před letními prázdninami. 
 
Petru zdar ! 
 
Fiala Bohumír 
Předseda rybářů Karolinka 
 

Sport 

 

Stolní tenis 
Karolinka do divize. 

Obrovským úspěchem se nám podařilo zakončit 
letošní působení v krajské oblastní soutěži mužů, kde 
jsme skončili na postupovém místě a nadcházející 
sezónu budeme hrát divizi J.M.. Této soutěže se 
zúčastní 14 družstev ze 4 až 5 okresů. 

 

Rybářský závod mládeže 

 
 
V sobotu 22.června 2002 od 8 do ll hodin, pořádali 

rybáři závod lovu ryb udicí pro mládež do 15 roků na 
nádrži v Novém Hrozenkově. 

 
Rádi bychom touto cestou požádali naše 

podnikatele i o minimální finanční pomoc z důvodů 
náročnosti soutěže. Nabízíme reklamu umístěnou 
v herně, případně na dresech apod. O tento úspěch se 
podíleli : Miroslav Zgabaj, Josef Labuda, Jiří Malina, 
Tomáš Janík, David Orság a Jaroslav Himmer. Naše 
„B“ družstvo, hrající okresní přebor ve složení 
Rostislav Kocůrek, Vojtěch Václavík, Radek Kocůrek, 
David Gábera, Robert Václavík a Václav Krét sbírá 
první úspěchy a je to jen dobře pro konkurenci v našem 
oddílu. 

Závodu se zúčastnilo 13 závodníků, z toho bylo 8 
z Karolinky a Nového Hrozenkova, 3 ze Vsetína-
Rokytnice a 2 Vsetína-Trávníků. Účast na závodě byla 
proti minulému roku podstatně nižší, snad pro noční 
bouřku. 
Výsledky závodu : 

1. místo obsadil úlovkem 14 ryb a 2.110 body 
Sklář Daniel ze Vsetína-Rokytnice 

2. 2. místo získal za úlovek 17 ryb a 2.070 bodů 
Urban Michal z Nového Hrozenkova 

Naši hráči se účastní i různých turnajů v našem 
regionu. Například „Noční turnaj Fulnek 2002 „ – 
všichni naši hráči postoupili ze základních skupin a 
hráli v konkurenci hráčů až I.lig,Oznice 2002, Josef 
Labuda 4. místo ve dvouhře mužů a společně 
s Tomášem Janíkem druhé ve čtyřhrách. 

3. místo obsadil úlovkem 18 ryb s 1.910 bodů 
Plánka Dušan z Karolinky 

 
Zvláštní cenu za největší ryby dostal Píšek Pavel 

z Karolinky za úlovek 2 kaprů obecných dlouhých 40 a 
41 cm. 
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 „Děti a Valašsko“   

Mgr. Bohumily Václavíkové,  
které se uskuteční v sobotu dne 13. 7. 2002 v 15 hod. 

ve velké zasedací síni MěÚ Karolinka. 
Výstava bude otevřena denně: 

Po – Pá od 9:00 hod. do 16:00 hod. 
So – Ne od 9:00 hod do 14:00 hod. 

 

Poutě a jarmarky 
Zveme Vás na 6. Karolinskou pouť u příležitosti 

svátku Panny Marie Karmelské, ke které je zasvěcen 
kostel v Karolince. Pouť se koná  

v neděli dne 14. 7. 2002.  
 Skvělých úspěchů dosahují naši mladí hráči, kteří 

se pravidelně účastnili okresních bodovacích turnajů ve 
Vsetíně. Konečné pořadí mladších žáků (celkem 39) 4. 
místo  Radek Holiš, 6. Jakub Mynarčík, 21. Jíří Malina 
ml. Dorost (celkem 46) , 22. místo Jan Tylčer, 23. 
Miroslav Mynarčík, 33. místo Jakub Rybka. Touto 
cestou chceme pozvat všechny kluky, ale i děvčata, 
kteří by se rádi přihlásili do našeho sportu, že mají tuto 
možnost každý čtvrtek v 16,00 hodin v žákovské herně 
(areál ZŠ – vedle skleníku). 

V sobotu dne 17. 8. 2002 se koná tradiční Sklářský 
jarmark, který pořádá Crystalex a.s. Nový Bor,  
sklárna Karolinka. Doprovodný program bude 

zveřejněn na plakátech. 
 

Soutěže 
Hasičský městský sbor Karolinka Vás srdečně zve na 

40. ročník hasičské soutěže mužů a žen   
Jiří Malina „O putovní pohár města Karolinky“ 

Ohlédnutí za  která se uskuteční v sobotu dne 13. 7. 2002 
u hasičského domu od 13:00 hod. 

 
SDH Karolinka – Stanovnice Vás zve na  „Memoriálem Jaroslava Felixe“ 13. ročník tradiční hasičské soutěže, 

která se uskuteční 
Dne 8.5.2002 uspořádal oddíl stolního tenisu TJ 
Karolinka I. Ročník „Memoriálu Jaroslava Felixe“, 
jednoho ze zakladatelů tohoto sportu v Karolince. 

v sobotu dne 6. 7. 2002 v 8:30 hod. 
u Hasičské zbrojnice ve Stanovnici 

 
Turnaj jsme uspořádali v žákovských kategoriích, 

kde se nám přihlásilo 7 hráčů našeho oddílu. Kino Hovězí V mladších žácích zvítězil Jakub Mynarčík, ve 
starších si prvenství odnesl Jan Tylčer. 

7. Července 2002 ve 20.00 hod. Všichni hráči obdrželi drobné ceny, které jim 
předala dcera pana Felixe, paní Vojkůvková. PROTIÚDER Pro další ročníky chceme tuto soutěž rozšířit o 
hráče z jiných oddílů našeho okresu. Akční thriller USA, 109 min., české titulky, 

mládeži přístupno od 12 let  
Jiří Malina Akt teroru nebyl osobní. Jeho pomsta však 

osobní bude.  

Kultura 
Vstupné: 30,- Kč      

 
14. Července 2002 ve  20.00 hod.  

 SHOWTIME 
Komedie USA, 95 min, české titulky, 

mládeži přístupno od 12 let Výstavy Světla! Kamera! Jedem!!! 
 Vstupné: 30,- Kč  ZŠ Karolinka a MěÚ Karolinka  

Vás srdečně zve na slavnostní zahájení výstavy 
kolorovaných kreseb 
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28. Července 2002 ve 20.00 hod. • LESNÍ ZNALECKÁ KANCELÁŘ – 
Ing. Radek Zádrapa, nabízí oceňování 
lesů a polností pro úřední i soukromé 
účely. V Karolince: Bařinská 43, tel. 
0657/450 486, 0603/865 379, ve Vsetíně: 
U Skláren 781, tel. 0657/612 349. 

SHREK 
Animovaná komedie USA, 88 min., české 

titulky, mládeži přístupno 
Pohádka na ruby. Mládeži do 99 let přístupno. 

Vstupné: 30,- Kč   
• Jan Hořelica TRAFIKA – Radniční 

náměstí 42, Karolinka Vám nabízí 
prodej novin a dalších tiskovin, dobíjecí 
kupony, na objednávku Twist a Go sady, 
spotřební materiál – CD-R, CD-RW, 
počítačové příslušenství, baterie, 
příslušenství k mobilním telefonům …  

Změna programu vyhrazena ! 
 

Tento program lze nalézt na 
Internetu a to na adrese:  

http://obec-hovezi.cz 
 

  
• Souhrnné jízdní řády pro oblast 

Horního Vsacka stále v prodeji na 
obecních a městských úřadech v ceně 
5Kč/ks. Platnost jízdního řádu je do 14. 
12. 2002. 

Inzerce 

  
 • P r o v á d í m  opravy mechanických a 

bateriových hodin, hodinek, budíků, 
výměny baterií, opravy a krácení pásků. 
Tel.:  0604/906207 – stále        
 0657/450784–od 7:00 do 9:30 hod. 

• Veškeré druhy osobního a majetkového 
pojištění, finanční poradenství, stavební 
spoření, penzijní připojištění ve spolupráci 
s Vámi navrhne a realizuje: S. Herynk, 
Generali pojišťovna, a. s., Na Kopečku 
937, 756 06 Velké Karlovice. Tel. 
0657/644 105 nebo 0605/759 572. 

 
• Splátkový prodej elektrospotřebičů a 

zboží do domácnosti /lednice, pračky , 
kávovary apod./ firmy KOMFORT Vám 
zprostředkujeme po tf. dohodě. Kontakt: 
tf.0776/211447 nebo 0737/378662 
(p.Vojkůvková). 

 
• Dámská krejčová ušije rychle a 

kvalitně. Tel. mobil: 0606/931 093. 
 
• Oceňování nemovitostí pro daňové a 

bankovní účely a pro dědické řízení. Ing. 
Miroslav Polách, Vsetín – Semetín 1494, 
tel. 0657/619193. Kontakt: paní Jaroslava 
Vojkůvková, Karolinka 255. Tel. 
0737/378662. 

 
• Hledám pronájem bytu 2+l v Karolince 

Tel.: 0605124102 
 
 

Redakční rada  

Karolinského zpravodaje 

Vám přeje příjemné prožití dovolené

 
• FINANČNÍ PORADENSTVÍ. Nevíte, 

kde nejlépe a nejbezpečněji umístit 
úspory? Poradím. Penzijní fondy, 
splátkový prodej apod. Libor Křenek – 
Karolinka. Mobil – 0737/458894 nebo 
0604/296 335 – kdykoliv. Přijedu i domů. 

 

6

 

 

KAROLINSKÝ ZPRAVODAJ • Vydává Město Karolinka, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka, IČO 00 303
909 • reg. značka MK ČR E 13251 • změna registrace provedena Ministerstvem kultury ČR, dne 10. 12. 

2001 • vychází nepravidelně • řídí redakční rada • písemné příspěvky zasílejte na Městský úřad Karolinka
(do kanceláře tajemníka)
  Karolinský zpravodaj 3/2002 


