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Rovnaník Tomáš
3.4.1924
Pavelková Olga
16.4.1929
Kazmír František
16.4.1906
Orság Josef
20.4.1929

Karolinka 519

75 let

Karolinka 543

70 let

Karolinka 9

93 let

Karolinka 308

70 let

N.flR()ZENÍ
Valigurová Katerina
1. 3. 1999
Matochová Tereza
4.3.1999

Karolinka 574
Karolinka 516

ÚMR rí
Plánková Ludmila
23.2.1999
Zbránek Jan
5.3.1999
Marek Štepán
7.3.1999
Burdová Žofie
8.3.1999
Nohálová Marie
11. 3. 1999
KrbaDová Celestýna
15.3.1999
Jurová Marie
21. 3. 1999
Prihlášeni:
Odhlášeni:
Prehlášeni:

Karolinka 83

73 let

Karolinka 652

77 let

Karolinka 308

80 let

Karolinka 308

93 let

Karolinka 308

80 let

Karolinka 308

76 let

Karolinka 160

65 let
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Pocet obyvatel k 24. 3. 1999

- 2.935.
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Dne 17. brezna 1999 se uskutecnilo 3. zasedání
mestského zastupitelstva, jako obvykle s bohatým
programem. Nejprve byla podána zpráva o cinnosti
mestské rady za uplynulé období, kde byli poslanci
seznámeni se zámery ve výstavbe v tomto roce.
Pujde predevším o provedení rekonstrukce
vzduchotechniky v naší základní škole, která si
vyžádá témer 1 mil. Kc. Dalšími akcemi bude
úprava místních komunikací po plynofikaci a také
rozsáhlejší údržba radnice. Všechny tyto zámery
mužeme realizovat v souladu s našimi možnostmi
rozpoctu na rok 1999, prípadne z dotací, o které
usilujeme.
Mestská rada rozhodla o zverejnení a dalším
zverejnování nejvetších našich dlužníku za bytové
a nebytové prostory. Toto zverejnení melo velký
ohlas u obcanu a dnes se dá ríct, že i urcité kladné
výsledky.
Rada se zabývala problematikou našich
zdravotnických služeb v meste, probehlo jednání s
reditelem NsP Vsetín se zámerem zlepšení
soucasného stavu.
Hlavním bodem jednání plenárního zasedání
bylo projednání výsledku hospodarení mesta a
príspevkových organizací za rok 1998. Výsledky
jsou dobré, jen materská škola skoncila mírným
schodkem, který bude této organizaci vyrovnán.
Hospodarení mesta bylo zkontrolováno OKÚ
Vsetín, a to bez výhrad.
Dalším bodem bylo schválení rozpoctu na rok
1999. Rozpocet byl predložen jako vyrovnaný.
Príjmy jsou stanoveny reálne k dosaženým
skutecnostem minulého roku, predevším v
danových príjmech, dále jsou zde zapracovány
príjmy za prodej 902 ks akcií od SmP a. s. Ostrava
a dnes již mužeme ríct, že prostredky jsou na úcte,
a tím se stává rozpocet reálnejším.
Plenární zasedání schválilo zmenu C. 3 územního
plánu mesta, který potvrzen místní vyhláškou bude
závazný pro další výstavbu. Obcané meli dostatek
možností se vyjádrit ke zmenám a byli bychom
rádi, aby tato zmena platila aspon pro dalších 5 let.
Mesto Karolinka souhlasí se zapojením obcí do
mikroregionu Vsetínsko, mesto bude v této
organizaci zastupovat starosta Ing. Ludek Klíma.
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Záverem sdelujeme obcanum, že již vyšla kniha
o Karolince "Karolinka mesto v srdci Valašska
1949 - 1998". Tato kniha bude v prodeji od 6.
dubna 1999 na mestském úrade u sl. Paškové.
Cena ciní 200,-Kc.
Tímto zveme všechny zájemce na besedu
s autorem knihy PhDr.Baletkou, který uvede
knihu do prodeje v Úterý dne: 6. 4. 1999 v 1600
hod. v zasedací místnosti MeÚ KAROLINKA.
Zároven upozornujeme obcany, že v mestské
knihovne probíhá aktualizace knihovního fondu.
Dojde proto k vyrazení vetšího množství knih,
které bude možno si za minimální cenu zakoupit
prímo v mestské knihovne u paní Bártkové.

-

-

-

Antonín Reška, zástupce starosty
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prímo v obci, prakticky nezná. Do obchodu se
musí jezdit nekolik kilometru autobusem, jehož
spoje byly citelne omezeny. Poštovní zásilky
vyrizuje pošta ve Velkých Karlovicích ukládáním
do zabudovaných poštovních schránek a pevné
domovní odpady je treba donášet do vzdálených
popelnic. Také informovanost techto obcanu o dení
v obci je minimální, protože se na ne nejak
zapomnelo s vylepováním obecních vyhlášek a
verejných informací. Sdružení Hornovsacké dráhy
sice prosazuje intenzívnejší autobusový provoz
pres SoIOO,dosud však s minimálním úspechem.
SolOOje vyhledávanou turistickou a rekreacní
oblastí, zvlášte pro horskou turistiku a v zimním
období hlavne k lyžování. Prímo pod horským
hrbetem je rada lyžarských vleku, kde v zime bývá
stále živo a ješte koncem tohoto brezna se tam
lyžovalo. Obcerstvení na Soláni zajištuje nekolik
provozu, sloužících príchozím rekreantum.
Meli bychom casteji využít našeho krásného
okolí k výšlapum do terénu a obcas zabrousit i na
SoIOO,vyvetrat plíce i ducha.

Mestská rada v Karolince rozhodla na svém
zasedání dne 17. 3. 1999 pod c. j. 9/141 zverejnit
neplatice za nebytové prostory a služby u Bytového
podniku Karolinka.

Zdenek Doležálek

Ochrana vodárenské nádrže
Vašut Petr
86.564,- Kc
zúctování tepla
TJ Sokolovna Karolinka
(soud)
Hanák Tomáš
16.457,- Kc
nájemné+teplo
Karolinka 277
Drábek Ivan
4.346,- Kc
nájemné+teplo
AURA
odvoz PDO,
2.585,- Kc
vodné
Ingstav Kojetín
Sikora Roman
16.116,- Kc
nájemné (soud)
Karolinka 93
-------------------------------------------------------------Celkem:
126.068,- Kc
#

V

SO l).\~'
Nejzažší severní hranici katastru mesta
Karolinky tvorí SolOOs peti usedlostmi a dvema
rekreacními zarízeními, a to hotelu Biocel Paskov a
radou chat Moravia. Východní cást, spadající do
sféry pusobnosti obce Velké Karlovice, je
ohranicena potokem s patnácti domy. Objekty za
vrcholovou cestou jsou už v katastru obce Hutisko.
Jak kdysi došlo k tomuto zvláštnímu clenení, není
tu známo.
Obcané bydlící na Solání jsou starousedlíci,
zvyklí na tvrdé podmínky a jsou sžití s horským
prostredím ve výši skoro 900 metru nad morem.
Horská zdravá krajina, cistý vzduch a prekrásné
okolí s dalekými výhledy jsou nespornými
prednostmi, které jen tak lehce široko daleko
nenajdeme.
Je tu však i rada obtíží, které clovek bydlící

Kar o linka
Prehrada Karolinka byla vybudována a uvedena
do provozu v roce 1986 jako vodárenská nádrž na
pitnou vodu. Soucasne s prehradou byla
vybudována úpravna vody a vodovodní pnvadec
pro zásobování obyvatel obcí okresu Vsetín a Zlín.
Rozvod vody v okrese Vsetínje provozován do
Valašského Mezirící, Kelce, Zašové a pnpravuje se
zásobování Rožnova pod Radhoštem. Vetví, která
odbocuje v Ústí u Vsetína jsou zásobovány obce
Hornolidecska

a sousedního okresu Zlín

- Valašské

Klobouky, Bojkovice, Slavicín a Luhacovice. Z
úpravny vody, kterou provozuje VaK Vsetín a. s. je
zásobováno celkem 75.000 obyvatel, z toho v
okrese Vsetín cca 60.000.
Pro zajištení dodávky je z prehrady odebíráno cca
140 l/sec velmi kvalitní vody.
Podle rozsahu zásobované oblasti je vodárenská
nádrž významným vodohospodárským dílem, které
zasluhuje velkou péci a dodržování takového
režimu cinnosti a hospodarení, aby nedošlo ke
zhoršení kvality vody a k omezení možnosti využití
zdroje. Proto je plocha povodí nad prehradou
rozdelena na pásma, pro která jsou stanoveny
možnosti

hospodarení

- pásma

hygienické

ochrany.

Za omezené možnosti využití území, za újmu na
hospodárském výsledku je majitelum vyplácena
náhrada ve smyslu cI. 1, odst. 6, § 19 a cI. 11
zákona c. 14/1998 Sb., kterým se mení a doplnuje

Karolinský
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zákon c. 138/1973 Sb. o vodách. Kontaktní místo k
vyrizování problematiky OHP vodárenských nádrží
v povodí Moravy je každé druhé pondelí v mesíci
od 9.00 do 12.00 na Povodí Moravy a. s. Brno,
Drevarská 11, prípadne telefonní císlo 05/7271226.
I. ochranné hygienické pásmo (OHP) je území
nebližší vodní hladine, které je ohraniceno
levobrežní obslužnou komunikací do údolí
Stanovnice a pravobrežní obslužnou komunikací.
Smerem proti vode zasahuje pásmo po most, kde
komunikace do údolí kríží Hrubou Stanovnici. V
tomto území je prísný režim hospodareni v lesním
porostu se zákazem vstupu nepovolaným osobám.
Rovnež provoz na obou komunikacích, které
pásmo ohranicují, vyžaduje zvýšenou opatrnost,
ukáznenost a respektování dopravniho znacení.
II. ochranné hygienické pásmo je rozdeleno na
vnitrní a vnejší. Je tvoreno pozemky, které jsou
využívány jako zemedelská puda (orná, louky,
pastviny), lesní, neplodné a zastavené plochy.
Jednu hranici pásma tvorí komunikace, druhá
(horni) hranice probíhá po rozvodnici údolí Hrubé
a Malé Stanovnici. Presto, že se jedná o pozemky a
plochy vzdálenejší a vzdálené od vodní plochy
prehrady, byly stanoveny podmínky hospodarení se
zámerem udržení stavu území prípadne jeho
zlepšení. Trvalé udržení stavu predpokládá
omezení výstavby, snížení nebo vyloucení
škodlivých splachu do toku, omezení používání
prumyslových hnojiv, herbicidu a pesticidu a jejich
skladování, mytí a opravování mechanizacních
prostredku zejména v blízkosti toku, nerozširování
chovu dobytka, zákaz hnojení zamrzlé pudy
tekutými organickými hnojivy apod. Omezené a
ukáznené hospodarení je nutné v lesních porostech,
zvlášt pri kácení, približování a odvozu dreva
mechanizacními a dopravnimi prostredky, které
mnohdy nesplnují požadavky pro práci v OHP.
Mechanizmy používané v OHP (motorové pily,
traktory) musí mít mazací náplne s ekologickým
olejem a musí být v dobrém technickém stavu.
Majitelé lesních porostu musí dbát na to, aby
osoby, které práce provádejí, tyto zásady
dodržovaly a respektovaly, aby provádené práce
nebyly prícinou zhoršení stavu území a následne
vody nebo nezaprícinily znecištení vody v nádrži
ropnými produkty.
Pri nedodržování zásad cinnosti a hospodarení jsou
možné sankce podle zákona c. 138/1973 Sb. o
vodách a predpisu souvisejících a proti osobám,
které znecištují území komunálním odpadem dle
zákona c. 125/1997 Sb. o odpadech a predpisu
souvisejících.
Pracovnici Povodí Moravy a.s. Brno, provozu
Valašské Mezirící, jako správci prehrady Karolinka
vyzývají obcany Karolinky, majitele pozemku,
které jsou v ochranných pásmech, pracovniky v
lesích a príležitostné návštevníky, aby dodržovali
zásady stanovené k zajištení kvality vody. V
prípade možné havárie, úniku ropných nebo jiných

3
látek, zamezili pokud možno dalšímu jejich úniku.
Havárii ihned ohlásili na správu prehrady osobne
nebo telefonicky na císlo 0657/91269, 0602/948
400, na provoz do Valašského Mezirící 0651/613
009, prípadne na úpravnu vody Karolinka
0657/91633.

~

-

hranIce
vodní

PHO

tok

silnice. cesta
.,." statní hranice

Povodí Moravy, a. s. Brno, provoz Valašské
Mezirící ve spolupráci s Okresním úradem Vsetin a
VaK Vsetín

Valná hromada
Obcanského sdružení
SPORTKarolinka
18. brezna 1999 probehla na mestském úrade
našeho mesta výrocní valná hromada. Prednesení
strucné zprávy a velmi nízká úcast clenu, jenom
potvrdilo to, že v této oblasti je dost problému. A
tak se zdá, že nove zvolené sedmiclenné
predstavenstvo to nebude mít vubec lehké. Presto
bych chtel touto cestou vyzvat všechny ty, kterí
mají sport rádi, aby prišli a pomohli.
Karel Malík

@!tali nejm811lí
PC!otbole
V soucasné dobe se staráme o tri žákovská
družstva: benjamínky, mladší a starší žáky.
Benjamínky má na starosti p. ucitel Reška. V
tréninku má 10 až 15 detí. Na podzim rozehráli
okresní prebor benjamínku, který se hraje
turnajovým systémem, kdy naši benjamínci hrají
spolu s Velkými Karlovicemi a Vsetinem. Po
odehrání trí turnaju jsou naši zatím na druhém
míste s tesnou ztrátou na benjamínky Velkých
Karlovic. Na jare máme v plánu krome trí turnaju
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okresního preboru sehrát co možná nejvetší
množství prátelských utkání. V této kategorii nám
nejvíce chybí vetší podpora rodicu. Také materiální
vybavení není na nejlepší úrovni.
Chtelo by to nekolik lehkých mícu a nové malé
prenosné branky, které by odpovídaly pravidlum
pro malou kopanou.
O mladší žáky se stará p. Vrážel a p. Heger.
Nezanedbatelnou pomocí je p. Kucera z Velkých
Karlovic. V trénínku máme v soucasné dobe 15
žáku. Po podzimní cásti župní souteže 1. trídy jsou
naši mladší žáci na beznadejném posledním míste.
To bohužel svedcí o tom, že tito zatím na svoji
soutež vubec nestací. Jsem presvedcen, že to je
zpusobeno predevším vekovou skladbou družstva,
kdy jádro tvorí žáci rocníku 88 a 89, kterí svým
vekem patrí do kategorie benjamínku. Z toho však
lze predpokládat znacnou perspektivu tohoto
kolektivu.
V príprave na jarní sezónu je v soucasné dobe
odtrénováno zhruba 25 trénínkových jednotek.
Byly odehrány 3 halové turnaje a 2 turnaje trojic s
Novým Hrozenkovem.
O starší žáky se stará p. Králík a nove p. Šulák.
Dále vypomáhá p. Pinkava. V príprave je 13 žáku.
Po podzimní cásti souteže jsou starší žáci na 9.
míste z 12-ti mužstev, takže je na jare cekají težké
boje. To komplikuje pomerne úzký hrácský kádr,
ve kterém je však nekolik velmi šikovných
fotbalistu. V príprave na jarní cást souteže starší
žáci odehráli 3 halové turnaje. Dále je v plánu
krátké soustredení.
Záverem lze ríci, že kolektiv žáku je v soucasné
dobe stabilizován. Totéž lze ríci o kolektivu
trenéru. Nynejším hlavním úkolem krome
sportovní stránky je vylepšení materiálního
zabezpecení. Jedná se o zajištení nových dresu a
mícu. Zde se však zrejme neobejdeme bez pomoci
rodicu a ostatních.

'!fttulturuí tkum ft '!fttarnlincc
;:unftu nicftrcu
Slušelo by se na tomto míste a v mém krátkém
clánku zhodnotit znovuotevreli delnického domu
závodního klubu nebo dneska nazvaného
Kulturního domu v Karolince. V tomto ohledu si
ovšem vystacím se tremi slovy: správné, výborné a
velmi dobré!
Ale pekne po porádku. Otevrením hlavních
dverí do vestibulu nás cekají vycištené a
vymalované všechny prostory celého sálu, jevište a
prilehlých místností. I když cítíme teplo a vuni
ješte se vypalujících natrených radiátoru, nechce se
nám verit, že tento v minulosti tak vehlasný
kulturní objekt byl šest let uzavren. Jednoduchá
hezká výzdoba, nové záclony, závesy, prípravené
peklo a jídelna to vše napovídalo, že I. spolecenský
ples muže zacít. Zacínají se scházet první
návštevníci. A jsou to vesmes mladí lidé vkusne s
dobou obleceni. Mezi nimi se tam prochází strední
i starší generace. U pokladny všichni dostávají
nahranou hudební kazetu. Sál a jevište se zcela
zaplnuje. Hudba zacíná svoji produkci k poslechu a
pak už to zacíná prvním tancem na sále. Byl to
zvláštní pocit pri slavnostním uvítání poradatelu prí
této první akci. Návštevníky plesu však ceká
nárocná noc zábavy. Na parket o prestávce
nastupují mladíci obleceni v historických krojích,
aby predvedli ukázky historického šermu. Potlesk
ríká, že se program líbil. Zacínají další atrakce, tak
jako zastara cesta do pekla, do jídelny na dobré
jídlo a cesta k velmi atraktivní tombole, která byla
opravdu na vysoké úrovní. Zdálo se, že všechno
toto pripravené plesové klání musí každého unavit.
Ale opak byl pravdou. Hrálo a tancilo se až do
rána. Nálada byla opravdu dobrá. Z pruzkumu na
otázku - jaký ples byl - jsem dostal tyto odpovedi:
dobrý a velmi dobrý. A to je výborné. A tak bych
chtel na záver podekovat všem, kterí se podíleli na
otevrení kulturního domu a za usporádání dobré
spolecenské akce. Me však ale stále trápí myšlenka
ajak to bude dál?
Další pozvánka do kulturního domu je na
Šmigrustovou zábavu, která se uskutecní v nedeli
4. dubna 1999. Zacátek je ve 20.00 hod.

-

-

Josef Vrážel

qozpis Utlliíl'lížiíllU jaro 99
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9"'" 11l1li Karolinka

-SKPZlín

15. SO 17.4

13wa 1430 St. Vsetín

- Karolinka

16. NE 25.4
17. NE 2.5

9JOa 11l1li Karolinka

- Kelc

9,wa 11w

- Malenovice

18. se

12JOa 14l1li Luhacovice

- Karolinka

19. NE 16.5

9JOa111111

- Vizovice

20. SO 22.5
21. NE 30.5

13wa 1430 Slušovice

- Karolinka

9JOa111111

- Napajedla

14. NE 11.4

8.5

22. NE 6.6
12. NE 13.6

13. se 19.6

Karolinka
Karolinka

I

Karolinka
13wa 14,w BystricepH

- Karolinka

9JOa 11l1li Karolinka

- J.Otrokovice

10wa11,w Policná

- Karolinka

Karel Malík
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V pátek 12. brezna 1999 probehl v Novém
Hrozenkove tanecní venecek absolventu kursu
tance a spolecenského chování. Touto dustojnou
akcí bylo završeno úsilí témer sedmdesáti mladých

Karolinský
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tanecníku o zvládnutí základu klasických tancu.
Pocetné publikum (prevážne z rad rodicu a
príbuzných) nadšene tleskalo všem úcinkujícím,
nebot jejich vystoupení na tanecním parketu bylo
pusobivé, takže v ocích mnoha maminek byly videt
slzy dojetí. Soutež tanecních páru vyhrála dvojice
P. Kubácková - O. Haas, na druhém míste
(rozdílem jediného hlasu) skoncila dvojice K.
Orságová - A. Klíma.
Tato organizacne nárocná akce se uskutecnila
díky pedagogickým pracovníkum ze ZŠ v
Karolince a v Novém Hrozenkove. Tímto jim
chceme podekovat, nebot se našim detem venovali
ve svém volnu. Školní vedomosti se mládeži
vetšinou casem z hlavy vytratí, ale vzpomínky na
predtanecní je budou provázet celý život.
Podekování patrí též tem rodicum žákyn 8. tríd,
kterí své dcery posílali do kurzu, aby "pání kluci"
meli tanecní partnerky. A tak moc dekujeme
zejména p. uc. VácIavíkové, p. uc. Krenkové, p. uc.
Kopecké a vubec všem, kterí se jakýmkoliv
zpusobem podíleli na zdárném prubehu kurzu tance
a spolecenské výchovy v r. 1999.
Rodice absolventu kursu

***************************************
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OZ NA MEN I

***************************************
Víte, že je otevrena nová cukrárna ve Vašem okolí?
A víte kde?
V Karolince v 1. patre restaurace Sklár c. p. 48.
K výberu široký sortiment zákusku, zmrzlin a
poháru. Dále bohatý výber nápoju, cokolád,
cukrovinek a ruzných druhu káv. Možnost
objednávek zákusku a dortu pro ruzné oslavy a
svátky.
Otevreno denne mimo pondelí.
Na Vaši návštevu se teší pracovníci cukrárny
ALFA.

------------------------------------------Hypotecní kancelár CMHB, a. s.,pobocka Zlín
každé pondelí 12.00 14.45 hod. poskytuje
informace a služby spojené s:

-

-vyrizování
- státní

- státní

hypotecních úveru

bezúrocné

pujcky

príspevek k zaplaceným ÚTokum z HÚ

-stavební sporení

- meziúvery a úvery stavebního sporení

-pojištení nemovitostí

- životní pojištení Pojištovny IPB, a. s.
- penzijní prípojištení - CMPF, a. s.
------------------------------------------Úrední hodiny pro soukromé vlastníky lesa:
Mestský úrad Karolinka
Pondelí: 13 15 hod. Streda: 13 15 hod.

-

-

Pavel Plánka, revírnlk LCR

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

INZEReE

****************************
-

* Koupím 1
2.000 m2 zemedelské pudy v
katastru mesta Karolinka. Tel. 0657/91 194
*

TRIANGL

LEASING

-

prodej

domácích

spotrebicu, nábytku, el. náradí atd. na splátky - bez
ÚToku, 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.

6

Karolinský

* Ing. Radek Zádrapa - Lesní znalecká a realitní
kancelár nabízí:
I) 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.).
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zpravodaj

3/1999
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Urad práce

ve Vsetíne

Pod Žamboškou

755 01

1024,

tel.: 0657/612317, 612321, 612326,

V SET

NEZAMESTNANOST V OBcíCH

-

OKRES VSETíN k 31.1.1999
16,60

(J{ozŠM{tJV SOfJtV)1fLnf[U
V
'!'Mne]; R1t mt~Ktm
úfumt
Co zde mužete zakoupit nebo si
objednat,
noviny

...
..

casopisy
tabák

cigarety

fF

kurácké potreby
papír, tužky, složky,

fF

toal. papír, kapesnícky,

fF

fF

alkohol

fF

Fra
Stritež

ubrousky,

potreby pro podnikatele
formuláre, tiskopisy,
propagacní materiál mesta

fF

Karolinky

nealko limonády
cukrovinky, káva
telefonní karty
videokazety
audiokazety
hygienické potreby
silonky,

fF
fF
fF
fF
fF
fF
fF

..

!PROY ÁDí/l#E

.

Nabidka volných pracovnich mist
Úradpráce Vsetin - nejcastejšfprofese

kopírování

vedení úcetnictví
zálohování dat na CD

Profese
šicka

ZAJISTíMENA()(JJ[[)NÁVKU
vW()OETNí
TEOJ1NIKU

k 28.2.1999
pocet volných mlst
30

sklár

28

fF

diskety, CD, literaturu,

frézar

fF

PC,tiskárny,-nové - starší

svárec

príslušenství k mobilním

prooramátor

14

cíšník servírka

13

soustružnlk

12

fF

telefonum

Objednavky se prijímají také na
ir 0603-744372
Q 0657-91234
e-mail:EKOS@vs.inext.cz

17
17

zednlk

12

inženÝrprojektant
kuchar

10
7

Nejcastejši profese uchazecu o zamestnáni
vedenýchv evidenciÚPVsetrn
k28.2,1999

-

-

Príjem inzerátu Mestská knihovna Karolinka
paní Daniela Bártková. Pondelí, streda: 13-17
hod, pátek: 9-12, 13-17 hod.
Tel. 0657/91878,
e-mail: knihovna.karolinka@vs.inext.cz

íN

fax: 0657/617509

pomocný

a nekvalifikovaný

administrativní

prodavac
stavebn! delnlk
zedník

pracovnlk

delnlk

