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Informace z městského
úřadu
Slovo starosty
Vážení občané,
ve středu 4. září v 15 hodin proběhne 19. plenární
zasedání městského zastupitelstva, které bude
posledním v tomto volebním období. Pokud nebude
nutné svolávat do tří měsíců mimořádné zastupitelstvo,
bude další až po komunálních volbách konaných 1. a 2.
listopadu letošního roku.
Pomalu se blíží konec školních prázdnin, i doba
dovolených a věřme, že ještě počasí bude příznivé a
umožní nám dokončit plánované akce.
Velká část prací na schválených akcích byla již
dokončena jako například zastřešení panelového domu
čp. 651 Na Ingstavu a na úpravách místních
komunikací. Podařilo se navíc položit živičný koberec
od Nábřeží na Hřebík a penetrační nátěr přístupové
cesty Na Paluch včetně 500 m dlouhého úseku ve
Stanovnici na točnou v celkových nákladech 600 + 250
tis.Kč. Společně bylo letos do komunikací investováno
přes dva miliony Kč. Zbývají opravy chodníků Na
Oboře a drobné opravy v centru.
Postupně budou ještě opravovány střechy na
hasičské zbrojnici, domu čp. 68 a 182.
V sobotu 17. srpna se konal již tradiční sklářský
jarmark s doprovodnými kulturními a sportovními
akcemi. Počasí přálo a účast byla již jako každoročně
velká.

září 2002
O týden dříve 10. srpna se podařilo s kolegy ze
Slovenské Turzovky uspořádat ukázku historických
vozidel v rámci 5. ročníku „Beskyd rallye 2002“ před
radnicí v Karolince. Účast vozidel i návštěvníků byla
hojná a podle ohlasů byli všichni spokojeni a přislíbili
opakování i v dalších letech.
V minulých dnech jsme se všichni znovu
přesvědčili, že na to abychom mohli realizovat co si
naplánujeme, je nutné kromě jiného mít i přízeň počasí,
které dnes chybí při povodních v Čechách. Nezbývá
proto než si přát, aby k nám byla příroda přívětivá a
neopakoval se povodňový rok 1997 u nás a ten letošní
v západní části republiky.
V závěru bych rád popřál školákům úspěšný vstup
do nového školního roku. Snad se budou mimo jiné
těšit na nové specializované učebny základní školy a
umělecké školy, které budou slavnostně uvedeny do
provozu v říjnu letošního roku.
Ing. Luděk Klíma

Příspěvky
Povodeň 2002
Sdružení Česká katolická charita vyhlašuje
celonárodní finanční sbírku na pomoc
obyvatelům
postiženým
současnými
katastrofálními povodněmi. Finanční příspěvky
lze zasílat na číslo účtu :

369-639 369 369/0800, v.s. 906
(pomoc
lidem
postiženým
přírodními
katastrofami), Česká spořitelna, Praha l, Na
Příkopě 29.
Sekretariát SČKCH uvolňuje jako první
příspěvek pro lidi postižené povodněmi
z výtěžku letošní Tříkrálové sbírky částku 250
tisíc korun a dalších 50 tisíc korun z rezervního
fondu.

Historie dýchla na Karolinku

V současné době se přijímají pouze finanční
dary, které budou převáděny na toto konto.
Finanční příspěvky je možné rovněž předat na
CHARITU v Novém Hrozenkově proti vydání
potvrzení o přijetí částky.

jste je zkazili. Prostě dítě vaše sebeobětování
nepochopilo.
Policie v Houstonu (převzato z Milujcie sie)

Sport

Jak vychovat kvalitního chuligána
l0 pokynů pro rodiče
1) Od malička byste měli dávat dítěti vše, co si
jen bude přát.
2) Smějte se z jeho neslušných a hrubých slov.
Bude si o sobě myslet, že je moudré a vtipné
3) Bylo by dobré je odrazovat od jakéhokoliv
náboženského vlivu. Nic neříkejte o Bohu.
Neposílejte je na hodiny náboženství ani do
kostela. Když dospěje, samo si zvolí
náboženství a světový názor.
4) Nesmíte říkat dítěti, že něco dělá špatně.
Nikdy! Chudáček, ještě by mohl dostat
komplex pocitu viny. A co se bude dít, když
se později náhodou dostane do neštěstí, např.
když ho zavřou za krádež auta? Kolik bude
muset vytrpět, přesvědčen, že celá společnost
ho pronásleduje.
5) Důsledně dělejte všechno za dítě : když
rozhází své věci, sami je zvedněte a ukliďte.
Takto bude přesvědčeno, že zodpovědnost za
to, co dělá, nespočívá na něm, ale na okolí.
6) Dovolte dítěti všechno číst, na všechno se
v televizi dívat, všechno vyzkoušet. Pouze tak
získá zkušenosti a pozná, co je pro něho dobré
a co zlé.
7) Vždycky se hádejte v jeho přítomnosti. Když
se vaše manželství rozpadne, dítě nebude
šokováno.
8) Dávejte mu tolik peněz, kolik jen bude chtít.
Ať si nemusí na ně vydělávat. Bylo by hrozné,
kdyby muselo dřít tak, jako kdysi vy.
9) Splňujte všechna jeho přání. Ať má k jídlu
vždy to nejlepší, ať si popíjí alkohol, ať bere
drogy, ať má veškerý komfort. Kdyby cítilo
nějaký nedostatek, bylo by celé nesvé, stalo
by
se
člověkem
nervózním
,
zakomplexovaným.
10) Vždy braňte své dítě. Není důležité dostalo-li
se do konfliktu s policií, učiteli nebo sousedy.
Nesmíte dopustit, aby dítěti kdokoli učinil
křivdu, pouze ono může beztrestně křivdit
druhým (počínaje babičkou, kamarády…).
Jestliže navzdory takové svobodě a privilegiím,
navzdory tolika důvodům vaší lásky, se vám dítě přesto
nepovede a nevyroste z něho chuligán, není vina na
vaší straně. Udělali jste vše, co jen bylo možné, aby
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TJ SOKOL Karolinka
Zpráva o nohejbalovém turnaji.
V sobotu 25. května 2002 se na antukových kurtech
TJ Sokol Karolinka uskutečnil nohejbalový turnaj
dvojic.
Akce se zúčastnilo 10 družstev z Karolinky a okolí
a také ze Vsetína.Za příjemného jarního počasí
proběhl turnaj ke spokojenosti hráčů i pořadatelů.
Ve finále se střetla dvojice ze Vsetína „bez name“ a
dvojice A. Reška, R.Vítek (Červi) z Karolinky.
S notnou dávkou štěstí zvítězili hráči Vsetína. Třetí
místo obsadili další karolinčané („Black beard“)
T.Bařák, O.Volek.
František Puškáč

Karolinka ve Welzowě
Sokolští volejbalisté z Karolinky se 15.06.2002
zúčastnili dalšího turnaje v německém Welcowě ve
volejbale. Po nevyrovnaných výkonech ( 3 vyhraná a 2
prohraná utkání) obsadili třetí místo. Na turnaji
startovalo celkem 8 družstev.
František Puškáč

Sokolské „Dětské zábavné
odpoledne“!
Letos již druhý rok jsme pořádali dětské zábavné
odpoledne. Přes velké vedro, které bylo 21.06.2002, si
přišlo zahrát a zasoutěžit asi 60 dětí. Soutěžili v devíti
disciplínách a za získané body dostávali sladké
odměny. Na závěr dne si mohly děti i jejich rodiče
opéct špekáčky.
Především je nutné poděkovat všem sponzorům,
kteří na tuto akci přispěli, protože nez jejich pomoci,
bychom nemohli tyto akce pořádat.
Dagmar Tylčerová
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Čtvrtý ročník recesního závodu
na horských kolech je za námi
Již tradičně závod „Zavolej mi do klubu“ proběhl
10.08.2002 v Karolince za naprosto neočekávané účasti
61 ti závodníků, z čehož bylo 10 sličných dam.
Trasa a podmínky od loňského ročníku byly
nezměněny, tudíž na každého čekalo na vrcholu Soláň
a v cíli pivo nebo kofola. Co vyhrálo? Pivo. Náročná,
tedy již tradičně bahnitá trať byla zdolána. Všichni
v cíli i přes poměrně hojný počet defektů a píchlých
gum. Sláva a hurá na vyhlášení vítězů.
Bylo uděleno a předáno 26 cen a jak „jinak než
jinak než jinde“ sud piva vyhrál ten co dojel pátý,
druhý byl čtvrtý, třetí třetí, čtvrtý druhý a první bohužel
pátý, ale odnese si jako každoročně broušený pohár.
Oceněn byl i předposlední a každý pátý závodník. Teď
již jen zpěv s místní kapelou Grass Band.
Na závěr velká omluva pořadatelů. Vzhledem
k velkému počtu účastníků přece jen došlo
k organizačním problémům. Budeme „snad lepší a
lepší“! Tak za rok opět „zavolejte do klubu“.
Část peněz 800,-Kč ze startovného bylo odesláno
na konto povodní.

Podmínky :
1. Všichni vozatajci startují na vlastní
nebezpečí
2. Každý vozatajec předloží platné
veterinární osvědčení nebo zdravotní
průkaz koně pro rok 2002
3. Podmínky
formanské
jízdy:
viz.“podmínky
k pořádání
formanských jízd“
4. Startovné : 200,-Kč /za spřežení/
5. Pořadatel si vyhrazuje právo na
případnou změnu programu
Pro nejlepší jsou připraveny poháry a ceny od
sponzorů.
Srdečně zve Ludvík Pavelka

Ohlédnutí za prázdninami

Kultura
V. ročník „Formanského dne“
Karolinka 2002
Pozvánka
na formanskou jízdu a vozatajské závody,
které se konají v Karolince 31.srpna 2002pod
Rybízovnou.
Program :
10.00 hod. slavnostní nástup a představení
kočího a koní
11.00 hod. slavnostní průvod obcí
12.00 hod. vozatajské závody
14.00 hod. předvedení vlastního chovu
15.00 hod. vyhlášení výsledků a dekorování
V průběhu dne bude probíhat hodnocení :
- nejlépe spárovaní koně
- nejlépe postrojení koně
- kůň roku

Vernisáž výstavy Mgr. Bohumily Václavikové

.
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Velký ohlas diváků vzbuzoval i tento americký závodní
speciál

Inzerce
•

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.

•

Dámská krejčová ušije rychle
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.

•

a

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.

•

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.

•

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 …

•

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.

•

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).

•

Nabízíme pronájem nebytových prostor
o výměře 51 m2 v Karolince, v budově
bývalého klubu pracujících. (prostory
vedle cukrárny ALFA) inf. na č.tel. 615
148, 0723/920942.

•

Prodám Š 120 L – světlehnědá, r.v. 1988
v dobrém stavu, STK do 06/04, 119.000
km – cena dohodou. Závěs, stř. ohrádka,
rádio, 2 zimní kola. Tel. 0657 450 125

Redakční rada Karolinského zpravodaje
přeje všem školákům úspěšné vykročení
do nového školního roku
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