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Pocet obyvatelk 23. 2. 1999 - 2.938.

K 31. 12. 1998 melo mesto Karolinka 2.933
obyvatel. V roce 1998
- uzavrelo celkem 21 páru manželství-narodilo se 20 detí
-zemrelo 52 obcanu

-bylo prihlášeno 62 obcanu

-bylo odhlášeno 46 obcanu
-bylo prehlášeno 43 obcanu

5Jnformace? mestsktboúrabu
Dne 27. ledna 1999 se uskutecnilo 2. zasedání

mestského zastupitelstva v Karolince s bohatým
programem. Poslanci a obcané byli nejprve
seznámeni se zprávou o cinnosti mestské rady,
která mela již 4. zasedání. Rada se zabývala nejen
bežnými záležitostmi, ale hlavne pak "Programem
rozvoje mesta a obnovy venkova na léta 1999-
2002, jehož hlavní úkoly budou v další cásti tohoto
príspevku uvedeny.

Problémem v Karolince se jeví provozování
materské školy, kde neinvesticní - materiálové
náklady vysoko yrekracují srovnatelné výdaje na
trídu v jiných MS a bylo nutno zvýšit príspevek od
rodicu na 350,- Kc mesícne s úcinností od 1.
brezna tr., s výhledem premístení tohoto zarízení v
budoucnu do základní školy. V roce 1998 poskytl
MeÚ Karolinka dotaci na materiální výdaje 476 tis.
Kc, z toho 80 tis. el. energie, otop 320 tis. (z toho
vyrovnání roku 1997 138 tis), nájem 42 tis., údržba
28 tis. Pro rok 1999je pocítáno s dotací MeÚ 400
tis. Kc.

Rada se zabývala nutností premístení místní
tržnice od hasicského domu a rozhodla najít nové
místo, což se v druhém ctvrtletí stane,
nevyužijeme k tomuto úcelu parkovište u nádraží.

Pokud se týká zajištování služeb pro
obyvatelstvo v bytovém hospodárství, odvozu
odpadku, údržba místních komunikací, kanalizace
a cistírny odpadních vod -toto vše i nadále bude
zajištovat Bytový podnik Karolinka. Tyto služby, i
když doznávají zvýšení cen na úrovni inflace, jsou
stále mnohdy pod cenamí jiných organizací.
Napríklad za vodu platí náš obcan o 6 Kc za 1 m3
méne jako v obcích, které jsou napojeny na
vodovod a kanalizaci u podniku VaK VsetÍll.

Naše nebytové prostory máme stále obsazeny a
pri rozhodování o uvolnených zvažuje rada potrebu
mesta. V tomto období chceme rešit situaci
v našem zdravotním stredisku, prípadne v dalších

Bartonová Marta Karolinka 298 85 let
3.3.1914
Novosad Augustin Karolinka 183 70 let
18.3.1929
Bartošek Jaroslav Karolinka 308 75 let
22.3.1924

Nováková Františka Karolinka 308 96 let
12. 1. 1999
Mrázková Marie Karolinka 308 86 let
12. 1. 1999
Orság Josef Karolinka 68 84 let
18. 1. 1999
Orság Jan Karolinka 447 90 let
20. 1. 1999
Kubácek Stanislav Karolinka 548 42 let
20. 1. 1999
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našich objektech. Jsou vytváreny podmínky pro
prodloužení místního rozluasu do údolí Kobylská.

Mestské zastupitelstvo schválilo provizórium
rozpoctu na rok 1999, kde se potýká se situací
nedostatku financních prostredku pro zajištení
potreb mesta. Bylo také rozhodnuto o prodeji 902
ks akcií a. s. Plynárenská, Ostrava, dále pak 1
bytová jednotka v dome c. p. 515. Nadále však
zustává, že majetek mesta bude prodáván
minimálne, pouze ten, který je pro nás nezbytný.
Nedarí se prodej pozemku pro výstavbu rodinných
domu a pro úcely podníkání v lokalite "Pod
Becvou".

V rámci provizorního rozpoctu na rok 1999 byla
schválena platba za dopravní obslužnost pro a. s.
CSAD ve výši 630 tis. Kc, která se jeví jako
neúnosná. Za posledních 5 let se zvýšila o 500 tis.
Kc, nezbývají nám proto žádné prostredky na tolik
potrebnou údržbu místních komuníkací.

A nyní ke schválenému "Programu rozvoje
mesta a obnovy na léta 1999-2002. Tento program
vychází z reálných možností v jeho financování a
uskutecnení. Jde o program otevrený, který bude
možno v jednotlivých letech rozšírit.

Prvoradým úkolem mesta bude po celé volební
období péce o životní prostredí s cílem, aby se co
nejvíce obcanu napojilo na plynovod, vyloucili
topení tuhými palivy a využili tak i osvobození od
dane z nemovitostí. V cinžovních domech postupne
zajistit rozvody plynu a tento využívat pro varení.

Pujde také o zkvalitnení parkové zelene, její
údržbu, ošetrení keru, stromu (výsadbu záhonu pak
rešit kvetinovými záhony).

V oblasti školství, zdravotníctví a sociálního
zabezpecení je program nejrozsáhlejší. Mesto již
požádalo o dotaci na zrízení domu s pecovatelskou
službou, nadstrešení kotelny a jídelny v Zš s
možností získání 16 bytových jednotek pro obcany,
kterí potrebují pecovatelskou službu. Trvá i zámer
postupného dokoncování objektu v 2. poschodí pro
potreby Zš a ruš. Ve školní kuchyní bude
provedena rekonstrukce dosloužilé
vzduchotechniky. Nadále chceme za prijatelnou
cenu zajistit stravování pro maximální pocet
duchodcu a cizích strávníku ve škole.

Kulturní zarízení v ZŠ bude využíváno i nadále
pro kulturní akce ZDŠ, ZŠ, dále pak i kulturních
souboru místních nebo i cizích s minímálním
požadavkem za pronájem. Budeme spolupracovat s
akademickým malírem Jiljí Hartingerem pri
porádání výstav v našem zarízení nebo v ateliéru
mistra.

Ve zdravotníctví i nadále budeme usilovat o
rozšírení dosavadních zdravotnických služeb,
lékárny nebo výdejny léku. Do tohoto zarízení
nepustíme žádné cinnosti mimo zdravotníctví.

Na úseku sportu jsou všechny zarízení v našem
majetku a budeme se o ne rádne starat. Vlek a
ubytovna jsou v pronájmu, areál na Horebecví je
dán do užívání bezplatne. Všechna tato zarízení
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musí být využívána ke sportovní cinnosti a v
souladu s provozním rádem a smlouvami o
pronájmu. Podpora oddílu a dalších spolecenských
organizací bude rešena financní pomocí v souladu s
možnostmi rozpoctu mesta.

V místním hospodárství, bytovém a cestovním
ruchu pujde o všestrannou podporu. Pro výstavbu
rodinných domu jsou mestem zajišteny témer
optimální podmínky. Je dostatek stavebních míst,
kde mesto vynaložilo na síte více jako 1 mil. Kc a
v budování bude pokracovat. Naskýtá se možnost
rešení bytu formou nadstaveb a vestaveb nad
dosavadními objekty, zde však musí jít o iniciativu
obcanu a bližší informace jsou uvedeny v rubrice
Inzerce.

V cestovním ruchu zajištujeme všestrannou
propagaci Karolinky, totéž ocekáváme od podniku
a podnikatelu v meste, nebot jim zvýšení
cestovního ruchu prináší efekt.

Bude pokracováno v dobudování místního
hr"bitova a údržby príslušných zarízení. Požární
ochrana má vybudovanou velmi dobrou materiální
základnu a chceme, aby byla rádne využívána,
zvlášte místní SDH, který je zarazený do II.
kategorie, která má regionální charakter. Ve státní
správe zustává úrad s prenesenou pusobností, která
i když nám prináší problémy vcetne nákladu na
provoz, je prínosem pro obcany Karolinky a
okolních obcí. Predpokládáme provedení
rozsáhlejší záchovné údržby na budove místní
radníce. V zemedelství jde o rádné zajištení lesního
hospodárství, dále pak prostredníctvím zemedelské
komise podpora soukromého sektoru.

Doprava je dobre zajištena organizacemi CD a
CSAD a. s., problém financování dopravní
obslužnosti je nutno rešit v centrálních orgánech.

Mestský majetek je plne sveren do správy
bytového podníku, který zajištuje údržbu, provoz,
inkasuje nájmy a služby všeho druhu. Prodej
majetku mesta je prováden jen v souladu se
zákonem a u bytu navíc s prijatými zásadami pro
jejich prodej.

Nechceme se zadlužovat nad únosnou míru pro
mesto, úver bude prijímán jen vyjímecne, a to na
úcelovou akci, predevším investicního charakteru.
Nebudeme prijímat žádné záruky pro fyzické ani
právnícké osoby. Rozpocet mesta sestavovat jako
vyrovnaný, využívat všechny možné tituly pro
získání státních dotací na konkrétní úcely. Uvedený
prijatý program rozvoje nepostihuje všechny
problémy a potreby, které v meste máme. Bude
privítána každá iniciativa poslancu a obcanu
k jeho prípadnému doplnení, i když ne všechno
bude možno do tohoto programu dostat. Program
byl schválen mestským zastupitelstvem dne 27. 1.
1999,je pro orgány mesta závazný a o jeho plnení
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Vás budeme ve "Zpravodaji" informovat.
V soucasné dobe byla pracovníky fmancního

referátu OkÚ Vsetín provedena kontrola
hospodarení MeÚ za rok 1998. Výsledná zpráva -
audit bude predložen nejbližšímu mestskému
zastupitelstvu. Stejne tak se pracuje na rozpoctu na
rok 1999, který bude zverejnen pro obcany k
vyjádrení a také bude predložen do konce mesíce
brezna ke schválení.

Antonín Reška, zástupce starosty

PoUcie .úúoJ2l1uje

V uplynulém roce 1998 došlo v
katastru mesta Karolinky ke spáchání 63
trestných cinu. Dá se ríci, že tato trestná
cinnost v Karolince tvorí 1/4 práce
policistu Obvodního oddelení PCR
Karolinka. Tím se mesto radí na jedno z
prvních míst v poctu spáchání trestných
cinu v oblasti Horního Vsacka. Nejvyšší
merou se na celkovém poctu trestné
cinnosti podílejí trestné ciny proti majetku,
které tvorí celkem 25 prípadu z celkového
poctu, z cehož bylo objasneno 5 trestných
cinu. Další velkou cást v poctu 21
trestných cinu tvorí trestné ciny, do
kterých radíme zejména porušování práv k
ochranné známce, obchodnímu jménu a
oznacování puvodu, marení výkonu
úredního rozhodnutí, zanedbání povinné
výživy a další. V Karolince došlo rovnež
ke spáchání násilných trestných cinu, mezi
než radíme trestné ciny ublížení na zdraví
v poctu 8 tr. c., výtržnictví v poctu 3 tr. c.
a útoku na verejného cinitele v poctu 4 tr.
c. Všechny tyto trestné ciny byly
objasneny a byly postoupeny k zahájení
trestního stíhání na Okresní úrad
vyšetrování Policie CR Vsetín. Ve dvou
prípadech došlo ke spáchání mravnostních
trestných cinu, a to ohrožování mravní
výchovy mládeže, které byly objasneny a
postoup~ny k zahájení trestního stíhání.
Jako príklad práce policistu uvádíme:
1. Pro prestupek spocívající v jízde na kole
bez osvetlení a stredem vozovky byl ve
vecerní dobe kontrolován obcan
Karolinky, který zakrocujícímu policistovi
pri kontrole vyhrožoval zabitím a po
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predvedení tohoto obcana na obvodní
oddelení totéž opakoval i vuci prítomným
policistum, kterým následne svou
agresivitou poškodil odev. Následne byl
tento obcan umísten do Protialkoholní
záchytné stanice Kromeríž k vystrízlivení.
2. V nocní dobe na 12. 1. 1999 došlo v
Karolince na ulici Vsetínská po prestrižení
visacího zámku závory vstupních dverí a
následném pácení dverí k pokusu vloupání
do trafiky, pricemž pachatel byl na míste
cinu vyrušen a z místa utekl. Svým
jednáním zpusobil majitelce škodu ve výši
Kc 7.000,-.

mjr. Jaroslav Kotrla
vedoucí oddelení PCR Karolinka

F()jrJrJli~jé~Ž j~é..~jí

Oddíl kopané zahájil prípravu na jarní
souteže. V príprave jsou žáci, dorostenci i
družstvo dospelých. Žáci se zúcastnili i
fotbalového turnaje, který se uskutecnil v
hale ve Vsetíne. Podle pocasí se trénuje
jak v telocvicne, tak i v terénu. Podle
sdelení jednotlivých trenéru je úcast na
trénincích dobrá, z cehož vyplývá, že hráci
svoji prípravu berou poctive. Fotbalové
jaro se již blíží a my jim prejeme hodne
sportovních úspechu.

Karel Malík

PREHRÁVKY DECHOVÝCHNÁSTROJU

Od roku 1992, kdy byla založena prímo
v Karolince Základní umelecká škola,
bylo uskutecneno hodne trídních
prehrávek - vetšinou se konaly v ucebne
hudební výchovy Zš. Letos poprvé meli
žáci z hudebního oboru možnost hrát
prímo na pódiu v kulturním sále Zš v
Karolince. Tuto šanci dostaly více jak tri
desítky hrácu z oddelení p. uc. Václavíka,
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a tak vnímavé publikum poslouchalo
písnicky tech nejmenších žácku až po ty
zbehlejší muzikanty, kterí se hudebnímu
nástroji venují již nekolik let. Nejcasteji
sálem znely zobcové flétny, trubky, ale též
klarinety a dokonce jsme meli možnost si
vyslechnout nejvetší žestový dechový
nástroj - tubu.

Pátecní"koncert"19. února 1999byl
zdarilý a pusobivý - o tom nejlépe svedcí
fakt, že svátecne naladené obecenstvo se
jen pomalu rozcházelo, nebot prítonmí
príznivci hudby ocenovali vzniklou
bájecnou atmosféru. Všem úcinkujícím
tedy jiste patrí podekování za milé
odpoledne.

Jitrenka Hauková

Závodní klub. dnes už kulturní
dum znovu v provozu

V letošním roce a hlavne už ted v
poslední dobe se uvažuje o zprovoznení
kulturního sálu a jevište v bývalém
závodním klubu. Ano je to pravda. Sešla
se parta nadšencu, kterí se pustili do
ruzných oprava sál se pomalu, ale jiste
pripravuje na znovuotevrení. Sál by mel
opet sloužit jak našim obcanum, tak i
spolkum. Tak mi to rekl majitel pan
František Orság a dále dodal, že nejhorší
bude tento sál vybavit, a proto zahájil
jednání s mestskÝm úradem a vedením
sklárny. Verme, že se vše podarí. Nejbližší
kulturní akcí, na kterou Vás srdecne
zveme, bude I. spolecenský ples, který se
uskutecní v sobotu 6. brezna 1999.

Kulturnl d6m v Karollnce
-16- :1_6 ""'--

118

I-. Spolecenský ples
V so~tu S.brezna y 19.30 h

Hraje SANTANAWest Bohatéobcerstvenitombcla
Ph~"""""" .imoaWódo M ~ uL 06S7I9U7D.'IFM
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Mo\fé blJdleqí

Mestský úrad Karolinka pokracuje v
pruzkumu zájemcu o výstavbu bytu
formou pudních vestaveb za spoluúcasti
zájemce a na základe podmínek
Ministerstva hospodárství CR pro priznání
dotace na výstavbu bytu stanovil MeÚ tyto
podmínky:
-spoluúcast ve výši 500.000,- Kc
- žadatel se musí stát clenem bytového
družstva (v soucasné dobe probíhají
jednání s SBD Vsetín)
-nove postavený byt musí být po 20 let v
majetku mesta a uživatel bude po tuto
dobu splácet bezúrocnou pujcku mestu
(mesícní splátka bude ve stejné výši jako
je státem regulované nájenmé a bude se
platit maximálne do výše vkladu mesta a v
prípade, že po 20-ti letech nedosáhnou
splátky výše vkladu mesta, bude zbytek
prominut)
- po 20-ti letech bude byt prepsán do
vlastnictví spoluinvestora

Doposud se prihlásilI vážný zájemce o
tento zpusob bydlení.
Zájemci se mohou hlásit na MeÚ
Karolinka u paní Vojkuvkové, te. 91 421
nebo 91 212.

Anna Jakešová v DO.RE.MI

V hudebne zábavném poradu televize
NOV A -DaREM! - bude vystupovat paní
Anna Jakešová, která zpívá s naší
dechovou hudbou.

,.-

~ "'
.'l!i
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Kdy to presne bude, ona sama ješte neví,
ale predbežne ji bylo sdeleno, že v mesíci
kvetnu. Presný termín dáme našim
obcanum na vedomÍ. Paní Jakešové
poprejme, aby se na tuto soutež dobre
pripravovala a aby naše mesto vzorne
reprezentovala (podobne jako v Liberci na
Vackovém festivalu, odkud je i její
fotografie s populárním zpevákem
Josefem Zímou).

Karel Malík

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

Mestská knihovna Karolinka
Cestovní kancelár Vsacan Tour Vsetín

srdecne zvou
na besedu s JUDr. Liborem Burešem

T ARITI
nákladní lodí, stopem a na kole

po ostrovech Francouzské Polynésie

Zasedací místnost Mestského úradu
Karolinka

Streda -3. brezna 1999 -17.30 hod
***
***

Mestská knihovna Karolinka
Cestovní kancelár Vsacan Tour Vsetín

srdecne zvou
besedu s JUDr. Liborem Burešem

NOVÝZÉLAND
Ostrov fjordu, sopek a ledovcu aneb

pocítání ovecek na druhém konci sveta

Zasedací místnost Mestského úradu
Karolinka

Streda -24. brezna 1999 -17.30 hod
****************************

***

POZVÁNKA

Základní umelecká škola Karolinka
zve všechny zájemce na

KONCERT UCITELU,
který se uskutecní 12. brezna 1999v 19.00

hod
v Kulturním sále Zš Karolinka

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

Kulturní komise Mestského úradu
Karolinka se omlouvá všem zájemcum,
kterí si zakoupili vstupenky na vystoupení
divadelní spolecnosti VALMETO z
Chrudimi. Z duvodu chripkového
onemocnení celého souboru se predstavení
neuskutecnilo.
**********************************

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

INZEReE
****************************

* Koupím 1 - 2.000 m2 zemedelsképudy
v katastru mesta Karolinka. Tel.
0657/91194
*Prodám vázané casopisy Karavana. Cena
dle dohody. Tel. 0657/91878
*TRIANGL LEASING -prodej domácích
spotrebicu, nábytku, e. náradí atd. na
splátky - bez úroku, navýšení, rucitele, za
výrobcem doporucované MOC (ve vetšine
prípadech i levnejší). Doprava po celé CR
zdarma.
Tel. 0603/432 123

* Provádím ocenování nemovitostí pro
danové a bankovní úcely a pro dedické
rízení: Ing. Miroslav Polách, Semetín
1494, Vsetín, c. tf. 0657/619 193 nebo
kontakt zprostredkuje p. Vojkuvková
Jaroslava, Karolinka 255, c. tf.
0657/91421 do zamestnání, 0657/91494
domu.
* Ing. Radek Zádrapa - Lesní znalecká a
realitní kancelár nabízí:

1) ocenování lesních a zemedelských
pozemku i pro úrední a soukromé úcely
2) zprostredkování prodeje nebo nákupu
lesních pozemku
(Karolinka, Barinská 43, tel. 0657/91486
kdykoliv nebo Vsetín - Ohrada, U Skláren
781,
Tel. 0657/612 349 úterý - ctvrtek od 8 - 16
hod).

Príjem inzerátu - Mestská knihovna
Karolinka - paní Daniela Bártková.
Pondelí, streda: 13-17 hod, pátek: 9-12,
13-17 hod.
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Vyclenené pohledávky BP KaroIinka k 19.2.1999

jméno adresa Kc vystaveno splatno popis
VolekVáclav Karolinka56 1.769,- 1.6.1998 30.6.1998 zúctovánínájmu 1997 soud

1.127,- 1.6.1996 30.6.1996 zúctovánínájmu 1996 soud
725,- 1.6. 30.6.1995 zúctování nájmu1995 soud

1.236,- 30.6.1998 nájemné za 1-6198
227,- 30.7.1998 nájemné za 7/98

1.215,- 31.12.1998 nájemné za 8-12/98
BoltLadislav Karolinka58 1.181,- 1.6.1998 30.6.1998 zúctovánínájmu 1997

1.385,- 30.6.1998 nájemné za 1,3,4,5,6/98
309,- 30.7.1998 nájemnéza 7/98

1.660,- 31.12.1998 nájemné za 8-12/98
MalíkZdenek Karolinka58 885,- 30.6.1998 nájemné za 1,3,4,5,6/98

219,- 30.7.1998 nájemnéza 7/98
972,- 30.11.1998 nájemné za 8-11/98

Pribylová Jarmila Karolinka 91 796,- 1.6.1996 30.6.1996 zúctovánínájmu 1995
7.594,- 1.6.1997 30.6.1997 zúctovánínájmu 1996
3.737,- 1.6.1998 30.6.1998 zúctovánínájmu 1997
1.505,- 31.3.1998 nájemné za 3/98
1.505,.- 30.4.1998 nájemné za 4/98
1.069,- 30.11.1998 nájemné za 11/98

Hatemík František Karolinka125 2.035,- 1.6.1996 30.6.1996 zúctovánínájmu 1995
650,- 1.6.1997 30.6.1997 zúctovánínájmu 1996
580,- 1.6.1998 30.6.1998 zúctování nájmu 1997
911,- 31.12.1998 nájemné za 12/98

Paška Petr Karolinka127 4.194,- 1.6.1998 30.6.1998 zúctovánínájmu 1997 dohoda
5.568,- 1.6.1995 30.6.1995 zúctování nájmu1994 dohoda
4.924,- 1.6.1996 30.6.1996 zúctování nájmu1995 dohoda
6.789,- 1.6.1997 30.6.1997 zúctování nájmu1996 dohoda
5.106,- 30.6.1998 nájemnéza 1-6/98 dohoda

910,- 30.7.1998 nájemné za 7/98 dohoda
4.700,- 31.12.1998 nájemné za 8-12/98 dohoda

HelisVáclav Karolinka 281 152,- 1.6.1998 30.6.1998 zúctovánínájmu 1997
1.440,- 30.6.1998 nájemné za 1-6/98
1.578,- 31.12.1998 nájemné za 7-12/98

VolekKarela Marie Karolinka516 1.904,- 1.6.1997 30.6.1997 zúctovánínájmu 1996
1.035,- 1.6.1998 30.6.1998 zúctování tepla 1997

528,- 1.10.1998 20.10.1998 zúctovánítepla 1998
-138,- 1.6.1998 30.6.1998 zúctováninájmu1997 preplatek
900,- 30.9.1998 záloha tepla 9/98
900,- 31.12.1998 záloha tepla 12/98

2.676,- 30.6.1998 nájemné za 3,5,6/98
1.942,- 31.12.1998 nájemné za 9,12/98

Sedlák Emerich Karolinka569 7.112,- 1.10.1998 20.10.1998 zúctovánítepla 1997 soud
2.372,- 1.6.1997 30.6.1997 zúctovánítepla 1996 soud
7.575,- 1.6.1998 30.6.1998 zúctovánínájmu 1997 soud
3.360,- 31.12.1998 zál.teplo8,10-12/98
6.924,- 30.6.1998 nájemné za 1-6/98
3.720,- 31.12.1998 nájemné za 8,10-12/98

éotková Anna Karolinka 571 7.568,- 1.10.1998 20.10.1998 zúctovánítepla 1998 soud
8.241,- 1.6.1998 30.6.1998 zúctování nájmu1997 soud
1.840,- 30.11.1998 záloha teplo 7,11/98
2.206,- 30.6.1998 nájemnéza 5,6198

Polášek Zdenek Karolinka 651 7.201,- 26.8.1997 8.9.1997 zúctovánítepla 1996 soud
10.201,- 1.10.1998 20.10.1998 zúctovánítepla 1998 soud
5.186,- 1.6.1998 30.6.1998 zúctovánínájmu 1997 soud
3.597,- 30.6.1995 zúctovánítepla 1994 soud
10.567,- 30.6.1996 zúctovánínájmu 1995 soud
3.227,- 30.6.1997 zúctovánítepla 1996 soud
4.444,- 30.6.1997 zúctovánínájmu 1996 soud
5.940,- 31.12.1998 záloha teplo 7-12/98
3.396,- 30.6.1998 nájemné za 1-6198

624,- 30.7.1998 nájemné za 7198
3.275,.- 31.12.1998 náiemnéza8-12/98


