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Informace z městského 
úřadu 

MUDr. Miriam Kalincová – praktická lékařka pro 
děti a dorost přijímá nové pacienty k registraci. 
Ordinační hodiny: 

Pondělí: 7:30 – 12:30 
Úterý: 7:30 – 8:30 akutní stavy 

  12:00 – 16:00 poradna 

 
Středa: 7:30 – 12:30 
Čtvrtek: 7:30 – 12:30 
Pátek: 7:30 – 12:30 

____________________________________________ Slovo místostarosty  
Upozornění! 

Vážení spoluobčané, Správce vodního toku Vsetínské Bečvy 
Povodí Moravy s.p. Brno, závod Horní 

Morava Olomouc, provoz Valašské 
Meziříčí, Hemy 21 

jak čas rychle plyne, máme tu zase konec školního 
roku, prázdniny a dovolené. 

V této době se město zaměřilo na zeleň a to nejen 
sečení travnatých ploch, ale i obnovu zeleně včetně 
nové výsadby květin. Věříme, že tento stav vydrží co 
nejdéle a nebude pokračovat vandalismus, který se 
projevil ihned po výsadbě vytrháním a zcizením 
sazenic. 

 
Upozorňuje majitele  a uživatele pozemků kolem 

vodních toků a majitele chat v blízkosti Vsetínské 
Bečvy a Stanovnice, že ukládání jakéhokoliv 
materiálu, včetně zeminy nebo štěrků z výkopu, 
stavebního materiálu, palivové dříví, zejména však 
odpadů jakéhokoliv druhu, do koryta vodního toku, je 
zakázáno. 

Děkujeme všem, kteří se podílejí na sečení a údržbě 
veřejných i soukromých pozemků. 

Dne 4. 6. 2003 proběhlo čtvrté zasedání 
zastupitelstva, kde účast občanů byla poněkud vyšší 
možná i díky programu. Schváleny byly prodeje bytů, 
pozemků, pronájmy, změny územního plánu atd. 

Současně správce toku upozorňuje, že jakékoliv 
poškozování porostů na březích vodního toku, ničení 
stromů a křovin, vypalování porostů, ořezávání větví, 
je také zakázáno. 

Vyhodnocen byl i svoz tzv. velkoobjemového 
odpadu v květnu a vyžádal si cca 80 tisíc Kč. Mimo to 
se zvětšuje i množství komunálního odpadu a to má 
souvislost s cenou, kterou platíme na skládce za tunu 
zde uloženou. 

Na poškozování přírody, krajiny a životního 
prostředí poukazuje Inspekce ochrany přírody a krajiny 
ministerstva životního prostředí správa CHKO 
Beskydy i pověřený Městský úřad Vsetín ochranou 
životního prostředí. Bečva i Stanovnice jsou 
významným ekologickým a krajinotvorným prvkem a 
je součástí biokoridoru nadregionálního významu. 
Proto je těmto vodním tokům věnována zvýšená 
pozornost. 

V době prázdnin proběhne již tradiční pouť 19. - 
20. 7. a sklářský jarmark 16. 8. 2003. 

Jinak přejeme všem příjemné prožití prázdnin, 
dovolených a celého léta ve zdraví. 

 
Ing.Luděk Klíma  – místostarosta města 

Ke všem výše uvedeným činnostem a zásahům do 
koryta vodního toku je nutné projednání a souhlas 
správce toku, ve většině případů i rozhodnutí 
pověřeného Městského úřadu Vsetín a CHKO 
Beskydy. Bez souhlasu správce toku a bez povolení 
příslušného orgánu státní správy jsou ukládáním 
materiálu na březích vodního toku a poškozováním 
porostů porušovány předpisy z oblasti vodního 
hospodářství, zejména Zákon 254/2001 Sb. „O 
vodách“, předpisy z oblasti ochrany přírody a 
životního prostředí, zejména Zákon 114/1992 Sb. „O 
ochraně přírody a krajiny“, předpisy z oblasti 
veřejného pořádku a řada dalších správních norem. 

 

Výsledky referenda o vstupu ČR 
do EÚ v Karolince 

okrsek poč.vol. p. o.o. plat. hl. ANO NE  
1 1161 507 495 344 151 
2 1174 468 459 336 123 
Celkem 2335 975 954 680 274  

Důležitá oznámení 
                                        

                                  Povodí Moravy K hlášení oprav pro bytový fond a nebytové prostory je 
přiděleno nové telefonní číslo – paní Důjková Pavlína 
571 450 454. 

                                            Provoz Valašské Meziříčí 
 Hemy 21, 757 01 Valašské Meziříčí 
_____________________________________ ____________________________________________ 



Režimová opatření na státních hranicích 
mezi ČR a SR – informace 

 
Dne 1. ledna 1993 došlo k rozdělení 

Československé federativní republiky na dva suverénní 
státy. V souvislosti s tímto rozdělením přijaly vlády ČR 
a SR některé normy, které upravují režim na 
společných státních hranicích a stanoví pravidla pro 
překračování a přejíždění státních hranic. Oficiální 
ochrana SH mezi ČR a SR orgány pohraniční policie 
byla započata v druhé polovině roku 1993. Tyto orgány 
kontrolují dodržování režimu na státních hranicích, což 
je souhrn pravidel a opatření přijímaných a 
uplatňovaných příslušnými orgány na společných 
státních hranicích a v jejich blízkosti.  Režim je 
upraven dvoustrannými mezinárodními smlouvami a 
vnitrostátními předpisy. 

Jednou ze základních norem je Dohoda mezi 
vládou ČR a vládou SR o zrušení vízové povinnosti 
vydané ve Sbírce zákonů č. 149/1993 z 1.1.1993, kde 
se v čl. 1 hovoří: Občané státu jedné smluvní strany, 
kteří jsou držiteli platných cestovních dokladů, 
mohou vstupovat na území státu druhé smluvní 
strany a tam pobývat bez víz. (za cestovní doklad se 
považuje občanský průkaz nebo cestovní pas. 
Hromadné seznamy osob se za platný cestovní doklad 
nepovažují.) 

V čl. 3 se hovoří: Občané státu jedné smluvní 
strany  mohou vstupovat na území státu druhé 
smluvní strany v kterémkoli vhodném místě, pokud 
to není zakázáno vnitrostátními předpisy příslušné 
smluvní strany. 

V čl. 4 je uvedeno: Občané státu jedné smluvní 
strany jsou povinni při pobytu na území státu  druhé 
smluvní strany dodržovat jeho obecně závazné 
předpisy. 

Další důležitou normou je Smlouva mezi ČR a SR 
o úpravě režimu a spolupráci na společných státních 
hranicích vydané ve Sbírce zákonů č. 234/1993 z 1.1. 
1993 ve znění doplňků z 18.8.1997. 
V této smlouvě je určeno místo pro překračování 
státních hranic  mimo hraniční přechody určené 
vládami ČR a SR v prostoru mezi hraničními znaky 
IV-2/5 a IV-2/6 lokalita Kohútka-Portáš, katastr 
obce Nový Hrozenkov. Při překračování SH mohou 
být použita silniční motorová vozidla určená pro 
přepravu osob evidovaná v ČR nebo v SR 
s podmínkou jejich zpětného vývozu a při 
respektování podmínek ochrany životního 
prostředí. Toto místo pro překračování a přejíždění 
SH je určeno pouze pro občany ČR a SR.  Občané 
ostatních zemí mohou překračovat SH pouze 
v místě oficiálního hraničního přechodu. Dále 
v novele Smlouvy mezi ČR a SR z 18.8.1997 v hlavě 
Va se v článku 15b stanovuje oprávnění občanů ČR 
a SR, kteří vlastní nebo užívají na základě nájemní 
smlouvy nemovitosti v bezprostřední blízkosti státní 
hranice území druhé smluvní strany nebo na území 
vlastním, ale tyto jsou přístupné jen z území druhé 
strany, že mohou k dopravě do těchto míst po 
předchozím povolení příslušných orgánů použít 
motorová vozidla. Materiál a technické prostředky 
na provádění oprav, běžnou údržbu a užívaní těchto 

nemovitostí a dále palivo a potraviny v množství 
přiměřeném účelu a délce pobytu se mohou, po 
předchozím povolení příslušných orgánů, dovážet 
bez cla, daní a jiných poplatků. Podle čl. 15c novely 
se občané smluvních stran, kteří hospodaří na 
lesních, zemědělských nebo jiných pozemcích 
nacházející se v bezprostřední blízkosti státních 
hranic na území druhé smluvní strany nebo na 
území vlastní strany, ale přístupných jen z území 
druhé smluvní strany, mohu na základě úředního 
dokladu o vlastnictví nebo nájmu těchto 
hospodářství, po předchozím povolení příslušných 
orgánů, přepravovat přes státní hranice mimo 
hraniční přechody bez cla, daní a jiných poplatků: 

- zemědělské, živočišné, včelařské, zahradnické a 
lesní produkty pocházející z těchto 
hospodářství, dále pak osivo, sadbu, hnojiva a 
výrobky určené k obdělávaní půdy, tažná 
zvířata s nezbytnou zásobou krmiva, nářadí a 
zemědělskou a lesní techniku 

- hospodářská zvířata k pastvě nebo koupaní. 
Občané, jenž hodlají využít oprávnění vyplývající 

z novely smlouvy mezi ČR a SR vydané ve Sbírce 
zákonů č. 234/1993 zasílají své žádosti na Celní úřad 
Valašské Meziříčí a toto povolení platí na území obou 
smluvních stran po dobu až 5-ti let a jeho vydání je 
osvobozeno od placení správních poplatků. 

Osoby překračující státní hranice mimo hraniční 
přechody podléhají hraniční kontrole dle čl. 15g výše 
citované smlouvy. Každé porušení výše uvedených 
zásad je považováno za nedovolený vstup na území 
druhé smluvní strany a to i v případě, že se narušitel 
odtud z vlastní  vůle vrátí nebo se hodlá vrátit.  

Další zákonnou normou upravující  režim na 
státních hranicích je zákon č. 312/2001 o státních 
hranicích, který upravuje výkon státní správy a práva a 
povinnosti fyzických nebo právnických osob 
v souvislosti se správou státních hranic a náhradě 
majetkové újmy a náhrady za omezení využívání 
nemovitostí. Dále tato norma mění zákon č. 200/90 
Sb., o přestupcích, kde se v § 44 hovoří o přestupcích 
na úseku správy státních hranic. Tento zákon nabyl 
účinností 1. ledna 2002. Dne 1. ledna 2003 vstoupil 
v platnost zákon č.216/2002 Sb., o ochraně státních 
hranic České republiky, který upravuje ochranu 
státních hranic České republiky proti jejich 
nedovolenému překračování, oprávnění Policie České 
republiky při zajišťování ochrany hranic, správní 
delikty na úseku ochrany hranic a dále stanoví 
povinnosti osob v  souvislosti s ochranou hranic. Zde je 
v § 6 stanovena povinnost osob – v blízkosti hranic je 
každý povinen na výzvu policie prokázat svou 
totožnost, každý je povinen zdržet se činností jež 
může poškodit, zničit nebo jinak znehodnotit 
bezpečnostní prostředek (prostředek znemožňující 
přejetí státní hranice mimo určené prostory) nebo 
ztížit jeho využívání, vlastník pozemku nebo jeho 
oprávněný uživatel je povinen strpět umístění 
bezpečnostního prostředku za náhradu. V § 44a 
zákona 200/90 Sb., jsou pak stanoveny přestupky na 
úseku ochrany státních hranic.  
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Pohledy dětské redakční rady Případné další dotazy k režimovým opatřením na 
státní hranici mohou občané směřovat na Referát 
služby cizinecké a pohraniční policie v Halenkově. 
  
 kpt.Bc. Ivan Kadora 
           vedoucí  

Koncerty k 10. výročí založení ZUŠ 
Karolinka 

 

Příspěvky 

 

Co nového od 2. změny jízdního 
řádu Českých drah? 

Od 15. června 2003 platí 2 změny jízdního řádu ČD 
v grafikonu dopravy 2002/2003. V osobní dopravě 
nedochází na trati č. 282 Vsetín-Velké Karlovice ani na 
ostatních přilehlých tratích k žádným změnám. Ke 
změnám dochází pouze v tarifní oblastí. 

 
ZUŠ Karolinka pořádá letos ke svému 10. výročí 

založení řadu koncertů. Jedním z nich je i koncert 
pěveckého oddělení Z pohádky do pohádky, kterého jsem 
se zúčastnila. Koncert dostal takový název proto, že 
zde zazněly písně ryze pohádkové jako např. Saxana, 
Včelka Mája, Není nutno a mnoho dalších . Doprovod 
nám dělala kapela, kterou vede pan učitel Tomáš 
Jochec a na klavír hrála paní učitelka Martina Havlová 
ml. Za zmínku také stojí Koncert nejmladších žáků, 
kterého jsem se taktéž zúčastnila. Skoro všichni žáci 
zde vystupovali poprvé. Byl to pro mne nevšední 
zážitek a myslím, že ti, co se tam byli podívat mi to 
potvrdí. 

Od 1.7. 2003 bude snížena cena karty „Z“, která 
opravňuje cestujícího k nákupu jízdenky za tzv. 
„zákaznické jízdné“, na polovinu, tedy na 100 Kč. 
Zákazníci, kteří si Kartu „Z“ koupili za 200 Kč ale o 
vynaložené peníze nepřijdou. Platnost Karty „Z“ bude 
automaticky prodloužena o 6 měsíců. 

Rovněž bude zjednodušeno odbavování skupin (tři 
a více cestujících) tak, že se ruší sleva ČD TIP, která 
platila jen o víkendech. Nově každý první cestující ve 
skupině zaplatí celé zákaznické jízdné a každý další 
člen skupiny pak jízdné poloviční! Cena za tři dospělé 
ve skupině bude odpovídat cena za dva. 

Namísto dvou druhů kilometrických bank bude od 
1.7. 2003 platit jen jedna. Klient za ní zaplatí 1200 Kč 
(předplacených 2000 km). 

  Veronika Šarmanová, 7. B 
ČR ruší nepříliš využívané oblastní jízdenky a 

snižují cenu síťové jízdenky na hodnotu stávající 
oblastní jízdenky Morava a Slezsko. Nově je zaváděna 
dvoudenní varianta síťové jízdenky, běžná v zahraničí. 
V ČR bude v ceně 580 Kč (pro mládež do 26 let za 400 
Kč). 

 

Malé ohlednutí za akcemi ZUŠ-ky 
A ještě pro zajímavost uvádím jednu změnu, která 

se ale týká cestujících na trase Praha – Brno : 
S platností od 1. června je na zkoušku zavedena první 
z relačních slev a to ve všech přímých vlacích z Prahy 
hl. n. nebo Prahy Holešovice do Brna hl. n. a zpět bude 
ve 2. vozové třídě zavedena relační sleva ve výši 140 
Kč. K jízdence s relační slevou se už nebude platit 
případný příplatek za vlaky vyšší kvality (IC,EC). 
Zákazníci ČD budou odbavováni ve vlaku bez 
přirážky, nemusí tedy chodit k nádražním 
pokladnám… Na trase mezi Prahou a Brnem jezdí 
denně 17 párů přímých vlaků s jízdní dobou 2,50 až 
3,30 hodin a asi 80 párů autobusů s jízdní dobou asi 
2,30 hodin. Cena za autobusovou jízdenku činí 150 Kč. 
 5. června 2003 absolventský koncert 
sh  
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16. května 2003 koncert nejmladších žáků ZUŠ 

22. května 2003 koncert žáků prvního cyklu 
 

Sport 

 

Volejbal informuje 
Volejbalisté v Německu 

 
Karolinští Sokoli absolvovali další turnaj u svých 

přátel v německém Welzowě. 
V sobotu 14. června bojovali se svými vesměs 

německými soupeři se střídavými úspěchy. 
Semifinálový souboj prohráli nejtěsnějším rozdílem 
(tie-break 13:15). V dalším třísetovém zápase však 
opět zvítězili a obsadili třetí příčku. 
  
 František Puškáč 

 

Nohejbal u Sokolovny 
Jarní nohejbalový turnaj 

 
Sportovní areál u Sokolovny byl v sobotu 24. 

května cílem hornovsackých vyznavačů nohejbalu. Za 
parného počasí se dostavilo změřit své síly celkem pět 

dvojic. Semifinálový pavouk nakonec rozhodl o tom, 
že na třetím místě skončili PRÁŠCI (Martin Orság, Ota 
Volek), stříbrnou příčku obsadil celek Ent (Tomáš 
Trlica, Václav Kret). Jarní turnaj vyhráli bez ztráty 
jediného setu ŽRALOCI (Tonda Reška, Laďa Orság). 
  
 František Puškáč 
 

Opět nohejbal 
 

Zatímco karolinští volejbalisté bojovali na turnaji 
v německém Welzově, antukové kurty u Sokolovny 
pronajali k uspořádání nohejbalového turnaje, který 
zorganizovali T. Bařák a T. Trlica. Turnaj byl velice 
zdařilý, zúčastnilo se 16 družstev a to ze Vsetína, 
Jasenné, Halenkova a samozřejmě z Karolinky 
převládala parta, která nepatří zrovna 
k nejpopulárnějším.  V tomto případě je ale třeba je 
opravdu pochválit za odpovědný přístup. Uvařili sami 
guláš a zajistili občerstvení, což vůbec není 
jednoduché, pro tak bohatou účast na turnaji, který 
proběhl v klidné atmosféře za horkého počasí. Po 19. 
hodině předávali hřiště zcela uklizené. Z výsledků: 1. 
Vsetín, 2. Halenkov, 3 Karolinka. 

  
 Anna Puškáčová 

 

Seriál závodů horských kol 
4x ve Velkých Karlovicích léto 2003 

 
Pořadatelé:  Komise cestovního ruchu Obecního úřadu 
Velké Karlovice 
Datum a místo konání: 
 
31. května -HOTEL GALÍK- 42 km 
               1.103m celkové převýšení 
21. června -HOTEL TATRA- 35 km 
              1.020 m celkové převýšení 

 
Tyto dva závody již proběhly! 

 
23. srpna -HOTEL HORAL- 42 km 
              1.270 m celkové převýšení 
27. září      -RESTAURACE U PEPIŠA- 50 km 
              1.404m celkové převýšení 
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Start:  vždy v 11:00 hodin Zatímco v prvním ročníku byla účast dětí 
v průměru na jeden závod okolo devadesáti, letos se 
tento počet zvýšil o téměř sedmdesát.  

Prezentace:  od 8.30 hodin do 10.30 hodin 
Přihlášky a informace: IC Velké Karlovice nebo u   
                                     prezentace Karolinka byla vybrána jako jedno z míst závodů 

poté, co jedno z míst konání z minulých let, bylo 
zastavěno průmyslovou zónou. Karolinka prošla sítem 
výběru z několika dalších míst, město poskytlo skvělé 
zázemí školy a tratě byly hodnoceny jako jedny 
z nejrychlejších v celém seriálu. Město Karolinka také 
poskytlo pořadatelům finanční prostředky na zakoupení 
odměn a dále připravilo věcné ceny, které předával 
vítězům celkem osmi věkových kategorií pan starosta 
města Ing. Tomáš Hořelica. Závodu v Karolince se 
zúčastnilo celkem 159 závodníků ze všech krajů 
Moravy. Soutěžilo se na třech okruzích obtížnosti, 
nejmladší závodníci absolvovali 2 krát okruh v délce 
0,6 km po komunikaci kolem areálu ZŠ, prostřední 
startující okruh s terénní vložkou o délce 1,3 km až 4 
krát a nejstarší jeli devětkrát okruh v délce 1,9 km. 
Pořadatele by chtěli touto cestou poděkovat městu 
Karolinka za projevenou snahu při organizaci akce a 
doufáme, že se příští rok opět v Karolince sejdeme. 

                                      
Adresa:  Informační centrum Velké Karlovice, č.p.  

15, 756 06 
E-mail: is.karlovice@mvk.cz (možnost 
objednat ubytování) 

Kategorie:  Junioři 
      Muži - do 40 let 

- 41-50 let 
- 51 let a více 

     Juniorky + ženy – bez rozlišení kategorie    
                                 (zkrácená trať) 
 

Zkrácená trať je připravena pro všechny příznivce 
horských kol!!! 
 
Podmínky účasti: Start v ochranné přilbě!!! 
Startovné:  Jednotlivý závod  120,- Kč. 
  Junioři a ženy         50,- Kč. 
Bodování: Prvních třicet závodníků v cíli: 1-55; 2-48; 
3-42; 4-37; 5-33; 6-30; 7-28; 8-26; 9-24; 10-22; 11-20; 
12-19; 13-18; 14-17; 15-16;…; 30-1 bod. V případě 
rovnosti bodů rozhoduje počet lepších umístění 
v jednotlivých závodech. 
Vyhlášení výsledků: V místě startu vždy po ukončení 
závodu. 

- Jednotlivé závody budou odměňovány 
věcnými cenami. 

- Celková umístění v seriálu budou odměněna 
finančně celkovou částkou 20.000,-Kč., z toho 
absolutní vítěz 7.000,- Kč. 

 

 Valašský pohár v Karolince 
slovem i ve fotografii 

Valašský sportovní klub Vsetín pod záštitou Města 
Vsetín  pořádá již IV. ročník seriálu závodů na 
horských kolech nazvaný Valašský pohár MTB 
mládeže. Ve své podstatě se jedná o 5-ti dílnou sérii 
závodů, které se konaly vždy jen ve Vsetíně a 
Zděchově.  

 

Roman Kalabus, vedoucí oddělení dopravy MěÚ 
Vsetín, místopředseda Valašského sportovního klubu 
Vsetín. 

 

Rybářské závody mládeže 

raději to sejdu, ten co mne předjel sebou pěkně seknul 
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Český rybářský svaz, místní organizace Vsetín a 
její místní skupina Karolinka, pořádali v sobotu 21. 
června 2003 na nádrži v Novém Hrozenkově rybářský 
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14. - 16. července v 19:30 hod. závod v lovu ryb udící pro mládež do 15 let. Účast byla 
24, z toho bylo z místní skupiny Karolinka 19, místní 
skupiny Vsetín, Rokytnice 4 a místní skupiny Vsetín,  
Sychrov 1.  

SLZY  SLUNCE 
Režie:Antoine Fuqua 
Byl cvičen uposlechnout rozkazy. Stal se hrdinou tím, 
že se jim vzepřel. Bruce Willis v hlavní roli dramatu 
z válečné Nigérie. Válečné drama USA s titulky. 
Mládeži nepřístupný. 

Výsledek závodu ovlivnilo větrné počasí. Ulovili se 
2 kapři obecní , 1 úhoř říční a 10 plotic obecných a 
okounů obecných. První tři místa obsadili členové 
místní skupiny Karolinka. První byl Ohryzek Milan, 
úlovkem ryb dlouhých 74 cm, druhý Koňařík Ondřej  
55 cm a třetí Píšek Pavel 43 cm, který ulovil nejdelší 
rybu , kapra obecného 43 cm. Úlovek mělo 9 
závodníků, bez úlovku 15.  

Vstupné: 58,-Kč 
 

17. - 23. července v 19:30 hod. 
RYCHLE A ZBĚSILE  2 

Režie:John Singleton 
Jak rychle to chceš? Komerčně mimořádně úspěšný 
akční thriller Roba Cohena z prostředí ilegálních 
automobilových závodů se dočkal pokračování. Film 
USA s titulky. Mládeži přístupný, pro děti do 12 let 
nevhodný. 

Podle docílených výsledků v závodu dostali ceny, 
rybářské potřeby, a to nejen ti, kteří měli úlovky, ale 
také co byli bez úlovku, za účast závodu. Rybářský 
závod pro mládež bude pořádán i v příštím roce. 

                  Fiala Bohumír 
Předseda místní skupiny 

Karolinka 
Vstupné: 64,-Kč 
 

24. - 27. července v 19:30 hod.  
 TELEFONNÍ BUDKA 

Kultura Režie:Joel Schumacher 
Mluv nebo jsi mrtvej… Napínavá etuda Joela 
Schumachera pro Colina Farrella a hlas v telefonu. 
Zavěsíš – zemřeš, nezavěsíš – možná přežiješ. Thriller 
USA s titulky, pro děti do 12 let nevhodný.  Vstupné: 64,-Kč 

Program kina Vatra  Vsetín na  
měsíc červenec 2003 

 
28. - 30. července v 19:30 hod. 

KEN PARK 
Režie:Larry Clark a Ed Lachman 
Film vypráví příběh čtyř přátel a jejich rodin žijících na 
předměstí Los Angeles. Pro odvahu, s jakou režiséři 
vykreslili sexuální život mladých lidí, byl film zakázán 
v americké kinodistribuci. FilmUSA s titulky. Hrají: 
Amanda Plummer, James Ranson aj. Film je mládeži 
do 18 let nepřístupný. 

POZOR!! KINO VATRA hraje v měsíci červenci 
jen jedno představení a to v 19.30 hodin!! 
 

1. -6. července jen v 19:30 hod. 
GANGY  NEW  YORKU 

Režie:Martin Scorsese Vstupné: 54,-Kč 
Dlouho očekávaný projekt Martina Scorseseho 
s Leonardem Di  Capriem a Cameron Diaz v hlavních 
rolích. Film USA s titulky. Mládeži nepřístupný. 
Vstupné: 54,-Kč 

 
31. července až 6. srpna v 19:30 hod. 

MATRIX – RELOADED 
Scénář a režie:Andy a Larry Wachowští 

 Co přesně je to vlastně ten MATRIX, to se dozvíme až 
v listopadu. Ale už teď se díky bratrům Wachowským 
můžeme dostat o krůček  blíž k pravdě. V hlavních 
rolích uvidíme Keanu Reeves, Laurence  Fishbume aj. 
Sci-fi USA s titulky. Mládeži přístupný, pro děti do 12 
let nevhodný. 

7. - 9. července jen v 19:30 hod. 
BÍLÝ OLEANDR 

Režie: Peter Kosminsky 
Jak vypadá životopis lidské duše? Podmanivý příběh o 
vztazích  mezi matkou a dcerou, o sexualitě a síle 
umění převedl na filmové plátno s vynikajícími herci 
režisér Peter Kosminsky. Hrají: Michelle Pfeiffer, 
Renée Zellweger, Alison Lohman aj. Film USA 
s titulky. Mládeži přístupný, pro děti do 12 let 
nevhodný.  

Vstupné: 64,-Kč 
 

VÝSTAVY 
Vstupné: 64,-Kč 
 V sobotu dne 19. července v 16 hod.  

10. - 13. července v 19:30 hod. bude slavnostně zahájena  
PÁN PRSTENU: DVĚ VĚŽE výstava fotografií Zdeňka Hartingera  Režie:Peter Jackson 

v zasedací místnosti MěÚ Karolinka. Výstava potrvá 
do 17. srpna a bude přístupna veřejnosti v rámci 

pracovní doby MěÚ a v sobotu a neděli od 9 do 15 hod. 

Válka s Mordorem ještě zdaleka není vyhraná …Druhý 
díl filmové ságy. Film USA s titulky. Mládeži 
přístupný, pro děti do 12 let nevhodný. 
Vstupné: 54,-Kč 
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Beskyd Rallye opět v Karolince • Prodám byt v Karolince 3+1, osobní vlastnictví. 
Telefon – 604 233 716. 
 

V sobotu dne 9. srpna t.r. proběhne na Radničním 
náměstí od 16:30 do 17:00 hod. jedna ze zastávek 
účastníků Beskyd Rallye 2003. Zveme všechny 

příznivce historických vozidel. 

• Koupím chalupu k rekreaci – dřevěnici 
v Karolince za dohodnutou cenu, platba 
v hotovosti. Informace volejte na 571 437 240 
dopoledne a večer nebo na mobil 737 982 732. 

 
• Prodám sedací soupravu béžovou, v dobrém 

stavu, cena 2.000,- Kč.           Tf. 732666575 
 
• Generali Pojišťovna, a.s., agentura Karolinka,  

U Sokolovny č.p.277, nabízí veškeré druhy 
osobního a majetkového pojištění, finanční 
poradenství, stavební spoření a penzijní 
připojištění. Kontaktní osoba: Slavomil Herynk, 
Tel. 571444 105 nebo 605759 572. 

 

• Koupím garáž v Karolince, nejlépe v lokalitě Pod 
Paluchem. Tel.: 603222891 

 

• Martin Dujka  p r o v á d í  opravy 
mechanických a bateriových hodin, hodinek, 
budíků, výměny baterií, opravy a krácení pásků. 
Tel.: 604 906 207 – stále           
571 450 784 – od 7:00 do 9:30 hod. 

Účastnici Beskyd Rallye 2002 v obležení obdivovatelů. 
 

Jízda parního vlaku 
 

V sobotu dne 9. srpna t.r. pojede u příležitosti 
Řezbářských dnů ve Velkých Karlovicí parní vlak 

s lokomotivou 433.002 na trati Vsetín – Velké 
Karlovice ve vybraných pravidelných vlacích. 
Příznivci „PÁRY“ sledujte vývěsky, kde bude 

upřesněn jízdní řád. 

• Prodám závěs nábytkový NK 511, 300 ks, i 
jednotlivě. Dále ždímačku ROMO, zachovalou, 
funkční, málo používanou. tel.: 732 412 775 

 
• FOTO ateliér - Marie Oravcová Vsetínská 79, 

756 05 Karolinka, tel: 571 450 513 nabízí:   
 

- Fotografie:   
klasické i digitální 
barevné i černobílé 
ateliérové i exteriérové 

- Fotografie na občanské průkazy, pasy , 
doklady – na počkání 

- Foto z fota, zvětšeniny, fotografie s textem a 
s rámečkem 

- Reportáže, rodinné události, svatby, pohřby, 
školy, tabla 

- Foto na porcelán, puzzle, trička, pomníky 
- Přání, vizitky, novoročenky, kalendáře, 

svatební oznámení I letos dýchne na Karolinku vzpomínka na doby 
nedávno minulé, kdy se našim údolím proháněly parní 

mašinky.  

- Amatérské fotografie: 
Vyvolání, zvětšeniny, indexprint, tónování 
fotografií, diapozitivy (vyvolání, 
rámečkování), fotografie z diapozitivů, 
fotografie z digitálních nosičů, Prodej 
fotografických potřeb (filmy, baterie, 
fotoalba, rámečky), Kopírování  do formátu 
A4 – A3 – A5 

 

Inzerce 

  
Otevírací doba: 

 Út – Pá  8 – 16 hodin 
• Prodám stavební vrátek, délka lana 30 metrů. 

Velmi dobrý stav. Cena 5.000,- Kč.  
    So  8 – 12 hodin 
Ne – Po     zavřeno 

Tf. 732666575  
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Co nového na naší poště, paní 
poštmistrová? 

Spořící část tvoří nedílnou součást pojištění. Člověk 
nejen zajistí svoji rodinu v případě tragické události, 
ale hlavně zajistí sebe, protože pojištění může klientovi 
umožnit získat prostředky na období aktivního stáří. Po 
celou dobu pojištění je garantován pevný úrok, výrazně 
převyšující zhodnocení peněz uložených na ostatních 
finančních produktech. Celkové úrokové navýšení 
záměrně neprozradím, je i na naší poště zveřejněno.“ 

 
Zastavili jsme se s manželkou na naší poště a 

překvapilo nás, že Česká pojišťovna  zde nabízí své 
životní pojištění. Proč bychom měli uzavírat pojištění 
přímo na poště? 

 
A jaké jsou výhody při uzavření životního pojištění 

České pojišťovny na poště? Nadprůměrné úrokové 
sazby, Česká pojišťovna jako jediná nabízí možnost 
výběru peněz již v průběhu pojištění, a to prostřednictví 
ČP Kreditní karty. Pojistkou lze i ručit  za hypoteční 
nebo jiný úvěr. Klient má šanci každý rok získat zpět 
část vložených peněz formou daňových úlev. Na 
pojistku může přispívat i jeho zaměstnavatel.  

Z dopisu Ludvíka Žahourka České pojišťovně. 
 

Lakonicky lze na tuto otázku odpovědět – protože 
pošta je všude dostupná a uzavření životní pojistky 
právě zde  přinese zajímavé výhody. Raději se na to 
zeptejme pomyslné paní poštmistrové, která vždy byla 
člověkem nejlépe znalým poměrů na těchto úřadech. 

  
„Na naší poště nyní nabízíme životní pojištění 

České pojišťovny s daňovými úlevami, kdy si klient 
může vybrat buď životní nebo důchodový program. 
Lidem, kteří chtějí výhodně zhodnotit své peníze na 
kratší dobu, bych nabídla jednorázovou životní 
pojistku. V obou případech si je možné navíc sjednat i 
úrazové pojištění,“ říká. 

Stačí se zastavit na poště a ve spolupráci s jejím 
pracovníkem vyplnit potřebný tiskopis přímo na místě. 
 

Pro životní pojištění České 
pojišťovny si nyní můžete zajít i 

na nejbližší poštu.  
 
Jistě není od věci se u paní poštmistrové zajímat , 

zda jde o produkty i se spořením a pokud ano, jak se 
úročí?   

To všechno odnes čas… 
Karolinka před půl stoletím
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