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Všem oslavencUIn prejeme do dalších let hodne
zdraví a životní pohody

NflROZENÍ

Krenek Vojtech
5.4.2000
MiMík Josef
8.4.2000

Karolinka 514

Karolinka 28

Blahoprejeme rodicum k narození deti a detem
v jejich novém živote prejeme hodne zdraví, štestí a

lásky

ÚMRTí

Španihelová Aloisie
25.3.2000
Podešva František
2.4.2000
Kamencová Vincencie Karolinka 342 76 let
4.4.2000

Všem príbuzným vyslovujeme uprímnou soustrast
nad úmrtím svých blízkých

Karolinka 652 78 let

Karolinka 308 74 let

Prihlášeni:
Odhlášeni:
Prehlášeni:

3
1
1

Pocet obyvatelk 21. 4. 2000 - 2.936.

5Jnformace ~mlstsktbo úra~u

V dubnovém císle zpravodaje byla mimo jiné
podána zpráva o jednání zastupitelstva a príprave na
jarní úklid. Verím, že jarní úklid je v této dobe již
z vetší cásti proveden a s pomocí obcanu bude
prípadne dokoncen v nejbližší dobe.

Nekteré stížnosti na neuklizené plochy v centru by
mely smerovat spíše na majitele objektu prípadne
podnikatele, kterí spoléhají na to, že jsme prece
mesto ... ale kdo je to mesto? Mesto nebo obce to
jsou predevším samotní obcané, a to jak vypadá naše
okolí je vizitkou všech, proto znovu dekujeme tem,
kterí k tomu prispeli.

Na jiném míste tohoto zpravodaje uverejnujeme
nové obecne závazné vyhlášky o likvidaci odpadu,
jejíchž prijeti vyplynulo ze zmeny zákona o
odpadech. Chtel bych Vám jen objasnit, v cem
spocívají zásadní zmeny v likvidaci domovního
odpadu. .

V letošním roce se tyto vyhlášky týkají tech
obcanu s trvalým nebo prechodným pobytem na
území našeho mesta a majitelu rekreacních objektu
(chat), kterí se doposud nezapojili do systému
likvidace odpadu mesta. Jiným slovy receno - nemají
zaplacenou popelnici. Predpokládáme, že tato
vyhláška bude platit i v príštím roce a zmeny, které
obsahuje se dotknou všech obcanu našeho mesta.
Nejvetší zmenou je prechod z placeni za popelnici na
poplatek za osobu. To znamená, že domácnosti o
malém poctu osob mohou v porovnáni se soucasným
systémem platit méne, než doposud. Poplatek se bude
platit v pokladne MeÚ Karolinka. Od techto zmen si
mesto slibuje zlepšeni kázne v likvidaci odpadu a
budeme dbát na dusledné vymáhání techto poplatku
s ohledem na skutecnost, že doposud likvidaci
cerných skládek, které v nemalém množství vznikaly
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Plánková Františka Karolinka 308 85 let
1. 5. 1915
Orságová Božena Karolinka 218 90 let
12.5. 1910
Jochcová Anežka Karolinka 100 70 let
18.5. 1930
Orságová Celestýna Karolinka 279 90 let
19.5. 1910
Sivek Josef Karolinka 579 90 let
22.5. 1910
Jakeš 'Bohuslav Karolinka 302 75 let
26.5.1925
Kudelnák František Karolinka 58 70 let
29.5.1930
Bilová Anna Karolinka 216 85 let
31. 5.1915



na našem území, platili všichni ti, kterí byli do
systému zapojeni, zatimco puvodci tohoto odpadu
tvrdili pracovnikum mesta ci bytového podniku, že
žádný odpad nemají, prípadne ho likvidují ve svých
popelnicích v míste bydlište (to se týká zejména
chataru). Za nedodržování zákona hrozí sankce až 10
tis. /osobu. Tyto sankce budeme dusledne využívat a
vymáhat podle nutnosti i soudne.

Možná, že tyto rádky vyznívají až príliš výhružne,
ale nevidíme jinou možnost, jak vzniklou situaci rešit
a co nejvíce zlevnit, než zapojit do tohoto systému co
nejvíce lidí. Stále plati možnost ukládání
nebezpecného odpadu na Bytovém podniku
Karolinka ( každý pátek od 8 - 14 hod) a nemusí
nikdo cekat na jarní n~bo podzimní sber (lednicky,
televizory, zárivky, barvy ...).
Apeluji proto na obcany, aby tyto vyhlášky nebrali
jako nástroj represe státní ci obecní moci, ale vzali je
jako spoluodpovednost za životní prostredí v našem
meste. Víme, že i u nás jsou obcané, kterí se chovají
šetrne k životnímu prostredí a produkují méne
odpadu, které navíc trídí a dle nové vyhlášky budou
platit více než doposud, což bude jistým
demotivacním prvkem, ale tato spolecnost zatím
nenašla zpusob, jak spravedliveji prenést
spoluodpovednost na co nejširší pocet obyvatel. Vaše
dotazy a prípadné pripomínky rádi zodpovíme na
plenárním zasedání mestského zastupitelstva, které se
koná dne 17. kvetna 2000 práve k této problematice.
Požadavky na doplnení písku do pískovišt na sídlišti
je možné uplatnit na Bytovém podniku. Podmínkou
je však vycištení daného prostoru od veškerých
necistot o odpadu, aby nedošlo k znehodnocení a
hygienické závadnosti ješte pred používání detmi.

Ing. Ludek Klíma, starosta mesta
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Mesto Karolinka
Obecne závazná vyhláška

C.1/2000
o nakládání s komunálním a stavebním

odpadem

Mestská rada Karolinka schválila dne 12.dubna
2000 podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona c. 125/1997
Sb. o odpadech v platném znení a v souladu
s ustanovením § 14 odst. 1 písmor), § ]6 odst. 1 a 45
písmo 1) zákona CNR C. 367/1990 Sb. o obcích, ve
znení pozdejších predpisu tu t o

Obecne z.ávaznou vyhlášku

CI.I.
Rozsah pusobnostivyhlášky

1

(1)Tato vyhláška se vztahuje na všechny osoby
s trvalýmneboprechodnýmpobytemna územímesta
Karolinka a na vlastníky /uživatele/objektu s
evidencnímcíslem (pro osobní rekreaci) /dále jen
obcané/.

(2)Vyhláška se vztahuje i na vlastníky a správce
nemovitostina územímestaKarolinka,ve kterých
vzniká komunální odpad.

CI.2
Úcela predmet vyhlášky

(1)Tato vyhláška stanovuje systém sberu, trídení,
využíváni a zneškodnování komunálního odpadu a
odpadu stavebního, vznikajícího na katastrálním
území mesta Karolinka.

(2)Tato vyhláška se týká odpadu, zarazeného podle
Katalogu odpadu jako odpad komunální, vznikající
na výše uvedeném území.

(3)Tato vyhláška se týká nebezpecných a
využitelných složek komunálního odpadu a odpadu
velkoobjemového.

CI.3

Vymezeni základních pojmu

(I)Za komunální odpad se ve smyslu zákona c.
125/1997 Sb., § 2 odst. 3 považuje veškerý odpad
vznikajícÍ na území mesta Karolinka pri cinnosti
fyzických osob, pro kterou nejsou právními predpisy
stanovena zvláštní pravidla nebo omezení,
s vyjímkou odpadu vznikajících u právnických osob
nebo fyzických osob oprávnených k podnikání.
Komunální odpad je také odpad vznikající pri cištení
verejných komunikací a prostranství pri údržbe
verejné zelene, vcetne hrbitovu.

(2)Nakládáni s odpady je jejich shromaždování, sber,
výkup, trídení, preprava a doprava, skladování,
úprava, využívání a zneškodnování.

(3)Sberné nádoby jsou nádoby, kontejnery nebo
prepravníky, urcené ke shromaždování komunálního
odpadu do dobyjeho svozu.

(4)Stanovište sberných nádob je místo, kde jsou
sberné nádoby trvale nebo prechodne umísteny za
úcelem shromaždování komunálního odpadu. Stálé
stanovište sberných nádob urcuje vlastník nebo
správce nemovitosti po dohode s organizací,
poverenou mestem Karolinka k zajištení sberu a
svozu komunálního odpadu a se souhlasem
mestského úradu a po dohode s vlastníkem pozemku.

(5)Sberný dvur je místo urcené mestu Karolinka,
které splnuje všechny technické a legislativní
požadavkypro skladovánínebezpecnýchodpadu a
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kam mohou obcané odpadu dle této vyhlášky ukládat
v provozních hodinách nebezpecné složky
komunálního odpadu a odpad velkoobjemový.

(6)Mobilní sber nebezpecených složek komunálního
odpadu je takový zpusob sberu, kdy poverená osoba
odebírá tento druh odpadu od obcanu na predem
vyhlášených prechodných stanovištich prímo od
sberových a svozových prostredku, které odpovídají
technicky všem platným legislativním požadavkum.
Poverená osoba je povinna mobilní sber
nebezpecných složek komunálního odpadu provádet
minimálne jedenkrát rocne podle poctu obyvatel ve
meste a predpokládaného množství vznikajících
odpadu.

(7)Oprávnená osoba je každá právnická nebo fyzická
osoba oprávnená k podnikání, která je oprávnena
k nakládání s odpady podle zákona c. 125/1997 Sb.
nebo podle živnostenského zákona popr. obchodního
zákoníku. .

(8)Poverená osoba je každá oprávnená osoba, která
má s mestem Karolinka uzavrenu smlouvu o
nakládání s odpadem, jehož puvodcem je mesto
Karolinka.

(9)Separovaný sber je samostatný sber vybraných
komodit komunálního odpadu do speciálních nádob.

(lO)Velkoobjemový odpad je odpad, který s ohledem
na své rozmery ci hmotnost nelze odkládat do
bežných sberných nádob.

(ll)Nebezpecný odpad je odpad, který má jednu
nebo více nebezpecných vlastností uvedených
v príloze c. 2 zákona c. 125/1997 Sb. Nebezpecné
složky komunálního odpadu jsou odpady, které mají
nebezpecné vlastnosti, napr. baterie a akumulátory,
zárivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, léky, zarízení
s obsahem chlort1uoruhlovodíku /chladnicky a
mraznicky/, tuky, oleje a jiná maziva, barvy, lepidla a
pryskyrice, organická rozpouštedla, kyseliny,
hydroxidy, odmaštovaci prípravky, fotochemikálie,
pesticidy, jakož i obaly a odpady znecištené látkami,
které mají nebezpecné vlastnosti.

(12)Využitelný odpad je odpad urcený k recyklaci.

(13)Smesný odpad je komunální odpad po vytrídení
nebezpecného a využitelného odpadu.

(l4)Stavební odpad je zemina a kamenivo ze
stavebních výkopu a terénních úprav, stavební sut,
demolicní a podobný odpad neznecištený látkami,
které mají nebezpecné vlastnosti.

CI.4
Sber komunálního odpadu
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(l)Sber komunálního odpadu ve výše uvedené oblasti
je zajišten pomoci sberných nádob umístený na
stálých nebo prechodných stanovištích. Vlastník nebo
správce nemovitosti je povinen zajistit dostatecné
množství sberných nádob a to bud vlastních nebo
pronajatých.Velikost a typ odpadové nádoby urcí po
dohode s mestem Karolinka poverená osoba. Za
dostatecné množství sberných nádob se považuje
takový pocet nádob a cetnost jejich svozu, který
pokryje denní produkci odpadu jednoho obcana /cca
4 litry/.

Sberné nádoby na odpady využitelné jako druhotné
suroviny a jejich stanovište zajistí poverená osoba po
dohode s mestem Karolinka a po dohode s vlastníkem
pozemku. Vlastník sberných nádob je povinen
nádoby po dohode s oprávnenou osobou rádne
oznacit dle druhu odpadu, který v nich má být
shromaždován.

(2)Obcané ukládají komunální odpad vzniklý jejich
cinnosti pouze do oznacených sberných nádob. Jsou-
li sberné nádoby urceny pouze pro urcitý druh
komunálního odpadu /separovaný sber/, ukládají do
techto nádob pouze ty odpady, pro které jsou urceny
a které jsou na nádobách vyznaceny.

(3)Obcané ukládají komunální odpad do sberných
nádob tak, aby nedocházelo ke znecištování
stanovišt sberných nádob, prístupových cest k nim a
okolí. Dojde-li ke znecištení techto prostor, zajisti
jejich úklid majitelé /správci/ nemovitostí, pro které
je stanovište sberných nádob zrízeno. Nerozlišuje se
pritom, zda 'jde o stanovište individuální nebo
spolecná. Komunální odpad je prípustné ukládat do
sberných nádob pouze takovým zpusobem, aby
nedocházelo k obtežování okolí hlukem, zápachem
z nedostatecne uzavrených nádob, prachem a kourem
z horícího komunálního odpadu apod.

(4)Obcanum se zakazuje:
a) odkládat komunální odpad mimo sberné

nádoby
b) dávat do sberných nádob odpad tekutý,

velkoobjemový nebo odpad který muže mít
nebezpecné vlastnosti, horký popel

c) využívat sberné nádoby kjinému úcelu než
k ukládání komunálního odpadu

d) odkládat odpad využitelný jako druhotná
surovina do sberných nádob na nevyužitelný
odpad

e) vybírat, rozhazovat nebo odvážet predmety
odložené ve sberných nádobách.

f) spalovat odpad

(5)Stanovište sberných nádob budou individuální
nebo spolecná pro více uživatelu. Jejich umísteni
bude voleno s prihlédnutím k donosovým
vzdálenostem, dopravní prístupnosti a svozové
technice poverené osoby.
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(6)Stanovište sberných nádob udržují vlastníci
Isprávci/nemovitostí prubežne ve stavu zpusobilém
pro manipulaci a naložení nádob do sberného vozu.
V zimním období to znamená ocistit nádoby a
stanovište od snehu a ledu vcetne prístupové cesty
k místu nakládky, vyhovující pro svozový vuz.
Nejsou-li tyto podmínky splneny, poverená osoba
nemusí odvoz komunálního odpadu provést.
Náhradní svoz se provede dle možnosti poverené
osoby až po odstranení závad.

(7)Mobilní kontejnery na bioodpad a velkoobjemový
odpad jsou pristavovány 2x rocne v dubnu a ríjnu
bežného roku - slouží k ukládání bioodpadu a
velkoobjemového odpadu z domácnosti. Istanovište
viz príloha c. I vyhlášky I.

(8)Kontejnery na trídený odpad - papír, sklo, plasty
Istanovište dle prílohy c. 1 vyhlášky/.

(9)Sberné stredisko odpadu: areál Bytového podniku
Karolinka - lze odložit nebezpecné odpady dle
katalogu nebezpecného odpadu vytrideného
z komunálního odpadu, napr. olejové filtry, olovené
akumulátory, odpad rtuti, vyrazené léky, výbojky,
zárivky, textilní materiál znecištený org.
škodlivinami, staré náterové hmoty, obalový materiál
znecištený, odpadní oleje, monoclánky.
Provozní doba:
Každý pátek od 8,00 do 14,00 hodin mimo státem
uznané svátky.

CI.5
Odvoz komunálního odpadu

(1)Odvoz komunálního odpadu provádí poverená
osoba na základe smlouvy uzavrené s mestem
Karolinka. Poverená osoba zajištuje pravidelný a
vcasný odvoz komunálního odpadu ve lhutách
dohodnutých ve smlouve s mestem Karolinka.
Minimální cetnost odvozu je z hygienických duvodii
stanovena lx za 14 dni.

(2)Odvoz odpadu od podnikatelských subjektu je
zajištován na základe individuálne uzavrených smluv
oprávnenou osobou.

(3)Pravidelné a vcasné vyprazdnováni sberných
nádob,odvozkomunálníhoodpadua dalšfnaloženís
ním je povinnaprovádet poverená osoba takovým
zpusobem, aby se maximálne omezily možné
negativnívlivyna životníprostredíve výše uvedené
oblasti.

(4)Odvoz komunálního odpadu nesmí ohrožovat
bezpecnost silnicního provozu, ani bezpecnost
v místech ležících mimo silnicní provoz.

(5)Poverená osoba je povinna si pocínat tak, aby
nedocházelo k hygienickým závadám, ke škodám na

j:

majetku a k úrazum. Dále je povinna zajistit pri
odvozu komunálního odpadu, je-Ii to nezbytné,
premístení sberných nádob ze stálého stanovište a
jejich návrat. Dojde-Ii pritom ke znecištení okolí, je
povinna zajistit jeho úklid.

(6)Obsahuje-1isberná nádoba odpady uvedené v odst.
4.4., 3.11. a 3.14. poverená osoba provede její
vyprázdnení na náklady puvodce odpadli nad rámec
bežných nákladi't.

CI. 6
Úhrada za sber, svoz a zneškodnení komunálního

odpadu

(1)Za použití sberných nádob, sber, svoz a
zneškodnení komunálního odpadu vcetne odpadu
využitelného a nebezpecných složek komunálního
odpadu hradí obcané poplatek dle samostatné
vyhlášky mesta.

(2)Cenu za sber, svoz a zneškodneníodpadu pro
podnikatelské subjekty stanoví oprávnená osoba
v písemnédohode.

CI.?
Nakládání se stavebním odpadem

(l)Pi'tvodce stavebního odpadu je povinen písemne
nahlásit Bytovému podniku Karolinka místo
prechodného uložení stavebního odpadu.

(2)Bytový podnik Karolinka doporucí zpi'tsob využiti
nebo zneškodnení stavebního odpadu jeho piivodci
do Sti pracovních dnii od jeho oznámeni.

(3)Puvodce stavebního odpadu prokáže zlikvidování
stavebního odpadu potvrzením Bytového podniku
Karolinka o likvidaci stavebního odpadu, prípadne
potvrzením fll11lYzabývající se likvidací stavebního
odpadu, která bude obsahovat náležitosti dle bodu 2,
ods. 3 c1.8.

CI.8
Povinnosti obcanu

(I )Obcané jsou povinni ode dne úcinnosti vyhlášky
komunální odpad oddelene shromaždovat, trídit a

predávat k využiti a zneškodnení dle výše uvedeného
systému.

CI.9
Sankce a kontrola

(1)Porušení ustanovení této vyhlášky se postihuje
podle zvláštních predpisii I§ 39 odst. 5 písmob) zák.c.
125/1997 Sb., o odpadech, zákona c. 20011990 Sb., o
prestupcích, ve znení pozdejších predpis'Ua § 48 -
51 a zákona c. 367/1999 Sb., o obcích ve znení
pozdejších predpis'U.
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(2)Kontrolu dodržováni této vyhlášky jsou oprávneni
provádet pracovníci Mestského úradu Karolinka,
pracovníci Bytového podniku Karolinka a clenové
Ekologické komise pri MÚ Karolinka, osoby
oprávnené provádet inspekci životního prostredí.

CI.tO
Záverecná ",stanovení

(I)Tato vyhláška ruší OZV c. 2/98 re dne 2.3.1998,
která nabyla úcinnosti 21.3.1998.

(2)Vyhláška nabývá úcinnosti patnáctým dnem
následujícím po dni jejího vyvešení, což je vyvešení
na úrední desce.

..................... ,.......................
Ing. Klíma Ludek
Starosta .

Reška Antonín

zástupce starosty

Vyvešeno: .
Snato: """"'"

Provedl:... ......

Mesto Karolinka
Obecne závazná vyhlá~ka

c.2/2000
o poplatku za komunální odpad

Mestská rada Karolinka schválila dne 12.4.2000
podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona c. 125/1997 Sb. o
odpadech v platném znení a v souladu s ustanovením
§ 14 odst 1písmor), § 16odst. 1 a 45 písm.l) zákona
CNR c. 367/1990 Sb. o obcích, ve meni pozdejších
predpisu tu t o

Ob e c n e z á vaz n o u v y.h Iá t k u

CU.
Rozsahpusobnostivyhlášky

(1)Tato vyhláška stanoví v souladu s OZV c.l/2000
poplatek za sber, trídení, využívání a zneškodnováni
komunálního odpadu, vcetne zpusobu výberu
poplatku.

Cl.ll.
Výše poplatku

(1)Za každou osobu s trvalým nebo prechodným
pobytem.. .. 300,~Kc od úcinnosti vyhlášky

do 31.12.2000

(2)Za objekty s CE nebo CP sloužícím
k osob.rekreaci .600,-Kc/llO1nádobu od
úcinnostivyhláškydo 31.12.2000

I{AROIINSKÝ ZPRAVODAJ'j/1{){){)

(3)Za každou osobu, která se prihlásí k trvalému nebo
prechodnému pobytu v prubehu roku, se stanoví
poplatek pomerou cásti dle odstavce (1).

CUll.
Splatnost poplatku

(I)Poplatek stanovený v cI. II. je splatný do 15 dnl1
od úcinnosti této vyhlášky a to na úcet mesta císlo
1765308319/0800 nebo v hotovosti do pokladny
MeÚ Karolinka /dvere c. 205/

CI. IV.
Osvobozeníod poplatku

(1)Obcané, kterí mají zajištený svoz odpadu v tomto
roce s poverenou osobou - v souladu s OZV c. 2/98
/viz cI. 3 odst. 8, cI. 5 odst. 1 OZV c. 112000jsou od
poplatku v roce 2000 osvoboreni.

CI. V.
Záverecná ustanovení

(1)Vyhláška nabývá úcinnosti patnáctým dnem
následujícím po dni jejího vyhlášení což je vývešení
na úrední desce.

..................... ,....
Ing. Klíma Ludek
Starosta

Reška Antonín

zástupce starosty

Vyvešeno ...
Snato: ...
ProvedL , .....

Porovnání cen
za teplo, vodné/stolné, svoz domovnlho odpadu a

poplatky za správu bytá a BP Karolinka a
organizaci zabe;pelujlcl stejné s/u1.by vjiných

mestech a obclch v nalem okrese

Infonnace byly získány ve spolupráci s príslušnými
mestskými a obecními úrady a taktéž s realitními
kanceláremi, které mestum tyto služby zabezpecují.
Vzhledem k tomu, že se jedná o složitou a rozsáhlou
agendu a ne všechny infonnace se dají paušalizovat,
jsou uvedené ceny pouze infonnativní a mohou se
prípad od prípadu lišit dle bližších skutecnosti.
Všechny ceny jsou uvedeny vcetne DPH.
Cena za t~plo je uvedena v rozsahu od nejnižší po
nejvyšší nám sdelenou cenu. Ta je v prípade
Karolinky u každé kotelny jiná, a to v závislosti na
nákladovost provozu dané kotelny. Zároven nebyly
v Karolince zahrnuty ceny jiných výrobcu tepla
(sklárna). U vetších mest není rozlišen dodavatel
tepla. .
Vodné/stocné - v Karolince je výrobcem pitné vody
BP Karolinka a u ostatních námi sledovaných mest a
obcí je výrobcem VaK Vsetfn a.s.
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Ceny za svoz domovního oQpadujsou dány zejména
platbami za skládkovné, které se liší dle využívané
skládky, dovozovými vzdálenostmi (což významne
ovlivnuje cenu zejména v Karolince), nákladovostí
oprávnených osob (fIrem), které svoz provádejí a
v neposlední rade i ukázneností obcanu (cím více
obcanu je zapojeno do systému, tím je cena na osobu
levnejší). V Karolince je zejména neukáznenost
obcanu jedním z nejvetších problému, který
negativne ovlivnuje cenu za svoz domovního odpadu.
Poplatky za správu bytu - zde jsou mimoKarolinku
zahrnuty pouze poplatky realitních kancelárí pro
príslušné mestské a obecní byty (nebyly zjištovány
poplatky pro jiné uživatele služeb techto kancelárí -
napr. pro vlastníky bytu nebo družstevníky)

1) Teplo (J(c/GD k JI. 12. 1999
Karolinka 227,18-255,43
Zubrí 305,22
Vsetin 330,23 -362,04
HorníLidec 350,-
ROŽI10Vp. R. 344,3 - 354,8

2) Vodné/stocné (;Kc/mJ)
Karolinka 11,30/7,10
Zubrí 17,64/8,72
Vsetin 17/64/8,72
Horní Lidec 17,64- neníkanalizace
ROŽI10Vp. R. 17,64/8,72

3) Popelnice (J<c/rol\)
Karolinka kontejner 1x7dní 12.000,-

popelnice lx 7dni 1.200,-
popelnice 1x14dní 750,~
popelnice kombinovaná 949,-
130,-/os./rok
(cenu dotuje obec)
kontejner 2x7dní 20.000,-
popelnice 1x7dní 1.000,-
popelnice 1x14dní 500,-
poplatek 150,-/dospelá osoba
90,-/díte
+ 20,- žeton

ROŽI10Vp.R. kontejner 135,./svoz
tj.pri Ix7 dní :7.020,- Kc/rok
popelnice 30,- Kc/svoz
tj. pri 1x 7 dní : 1560,-/rok
pri lx14dní : 780,-/rok

Zubrí

Vsetin

Horní Lidec

4) PoplateJ<za správu bytu (Kc/mes.lbyt)
Karolinka I. - 64,-

II. - 58,-
IV. - 52,- (dle kategorie bytu)
68,- - 84,- za správu obecních
bytu (dle realitní. kanceláre.)
73,7 Kc/správu mestských
bytu
není stanoven
85,- Kc za správu mestských
bytu

Zubrí

Vsetin

Horní Lidec
ROŽI10Vp. R.

él

, "
INFORMACEZ URADU

PRÁCE VSETÍN

Míra nezamestnanosti v subregionu Karolinka v r.
. 2000 (v o/q)

Duben- kveten- máj

Podle kalendáre pomalu už mesíc je jaro. Ano, tak
tomu je všude, ale už ne tak tady u nás v horách.
Letošní dlouhá a na sníh velmi bohatá zima jako by
se zde zapomnela. Jenom pokrocilá doba se už hlásí a
ríká pomalu a jiste dost. Pohled na odkryté zahrady,
pole a louky, je opravdu žalostný. Všechno je doslova
rozoráno, nadelané cesticky, dfry do zeme - to
všechno je práce hrabošu, myší a krtku, kterým
nepríliš tvrdá zima docela dobre vyhovovala. Ceká
nás tedy všechny, koho se to týká, opravdu kus jarní
tvrdé práce. Duben uplyne jako voda a prichází
nejkrásnejší mesíc v roce, mesíc kveten - máj. Byl to
v minulosti hezký zvyk a jsem rád, že v našem meste
ješte stále trvá stavení máje. Je to hezká dominanta
nad naší Karolinkou po celou dobu mesíce máje.
Mesíc kveten má však i svá velká výrocí, která stojí
urcite za pripomenutí.
Dne 4. kvetna 1945, tj. letos pred 55 lety, bylo
osvobozeno naše mesto, tehdy však osada Karolínina
hut, dnešní Karolinka. Osvobození jsme byli
Ceskoslovenskou partyzánskou brigádou Jana Žižky
z Trocnova. O neco pozdeji pak prošli naší obci i
vojáci Rudé armády.

8. kvetna 1945 pak skoncila 2. svetová válka
porážkou .nemeckého fašismu. To jsou urcite jubilea a
výrocí, která stojí za to si je každorocne pripomínat,
zvlášte pak naší mladé generaci. Možná, že by stálo
za zeptání se dnešní školní mládeže na naší škole, co
ví O malém pomnícku na Jaseníkové, kde byla
vypálena 5. ledna 1945 už skoro na samém konci
války chalupa rodiny Orságových, kde prišli o život
tri lidé. Byla to tehdy pro všechny velká tragédie a
myslím si, že je dodnes. Takových pomnícku a
památníku jsou zde v okolí a na Valašsku desítky.
Jenom se mi zdá, že pomalu ale odchází do
zapomnení. Myslím si, že je to velká chyba. Vidím-Ii
na televizní obrazovce, jak dnešní nekterí mladí lidé
zvedají své pravice, "hajlují" a jsou pritom ozdobeni
znaky fašismu, pak mi chodí mráz po zádech.
Prominte mi prosím, že jsem zacal krásným májem a
koncím odporným fašismem, ale i to patri k máji.

I,(AROIINSKÝ 7PRAVODAJ5/l{){){)

Místo leden únor brezen
Karolinka 10,35 9,59 9,17
Halenkov 13,87 14,38 14,0
N. Hrozenkov 10,49 9,89 10,34
V. Karlovice 11,75 10,64 11,16
Celkem 11,53 11,00 11,23



A tak až se budete v rozkvetlém máji rozhodovat,
kam na procházku nebo na výlet, zkuste zajít s celou
rodinou a hlavne s detmi na Jaseníkovou k pomnícku
rodiny Orságových. Smutecní kytici nemusíte
kupovat, tu natrháte po ceste tam a to bude od Vás
hezký smutecní akt a vzpomínka temto skromným a
odvážným lidem z doby pred 55 lety.

Karel Malík

1FiJ SekeJ KareliJtka

iJllfel"Muje

Clenky oddílu junior aerobik se dne 19. 3. 2000
zúcastnily Miss aerobik tour ve Valašském Mezirící.
Soutežily v kategorii mini miss do 13 let, kde
odborná porota vybrala 10 nejlepších. Mezi techto
deset patrí 6 devcat z našeho oddílu, a to: Andrea
Chromcáková, Hanka Kucerová, Veronika
Bukovjanová, Martina Drozdová, Barbora Sikorová a
Monika Zapalacová. Tyto postupují do
celorepublikového kola mini miss aerobik, které se
bude konat I. kvetna v Praze.

KAROLlNSKÝ ZPRAVODAJ5/1{){){)

Devcata si domu privezla nejen pekné ceny a
upomfnkové predmety, pekne si zacvicila, ale také si
mohla zazpívat a zatancovat se známým zpevákem
Martinem Tankweyem. Tem, které se rozhodly jet na
soutež do Prahy budeme jiste všichni držet pesti a já
doufám, že nadšení a radost ze sportu je nikdy
neopustí.

Alexandra Tylcerová
vedoucl oddílu

DlilLiJLJ/DllJillmZ/l1l1t Q"

Vznik. poslání a cinnost Charity Nový Hrozenkov

Charita Nový Hrozenkov byla ustanovena 13. 7.
1993 na základe stanov arcidiecézní charity Olomouc
jako úcelové zarízení Rímskokatolické církve. Oblast
jejího pusobení zahrnuje 7 obcí pohranicního regionu
Valašska. Jedná se o obce Hovezí, Huslenky,
Zdechov, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka a
Velké Karlovice.

Odpovedným orgánem je reditel charity. Závažná
rozhodnutí jsou podmínena schválením sedmiclenné
Rady charity. Clenové nejsou jejími zamestnanci.
Hospodarení je kontrolováno tríclennou revizní
komisí.

Ceská katolická charita, které jsme soucástí, se
radí k Mezinárodní Caritas lntemational. Posláním
naší organizace je pomoc starým a nemocným lidem,
nehlede na jejich národnost, barvu pleti ani vyznání.
Naše filozofie spocívá nejen v poskytování fyzické a
materiální služby, ale i služby duchovní. Nekdy
starým a osamelým lidem více pomuže prátelské
slovo, než nekolika hodinová neosobní cinnost.

Vlastní cinnost

. Charitní ošetrovatelská a pecovatelská
v rodinách
Sociální šatník a humanitární pomoc
Pujcování rehabilitacních pomucek
Doplnující akce pro seniory
Víceúcelový charitní dum

služba

..

..

Charitní ošetrovatelská a pecovatelská služba

Charitní ošetrovatelská a pecovatelská služba
v rodinách má v Novém Hrozenkove již dlouhodobý
charakter. Snažíme se o vytvorení komplexní péce o
starého a nemocného cloveka. V oblasti sedmi vesnic
se naše pecovatelky a zdravotní sestry starají
prevážne o seniory. Jejich domky jsou nekdy na
velmi odlehlých místech na kopcích i daleko v
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údolích. Podle potreby klienta a po dohode s lékarem
poskytují odborné zdravotní sestry spolu
s pecovatelkami péci v domácím prostredí
dlouhodobe nemocným, propušteným
z nemocnicního lécení a nemocným po úrazech.
Ošetrovatelské výkony potvrzené lékarem jsou
hrazeny VZP, pecovatelské si hradí klienti sami podle
sazebníku služeb.

Charitativní ošetrovatelská a pecovatelská služba
je u nás velmi potrebná. Starší lidé, presto že jsou
nemocní nebo cástecne pohybliví, mohou s naší
každodenní pomocí zustat ve svém domku. Tam, kde
jsou zvyklí a nemusí pobývat dlouhodobe
v nemocnicích nebo ústavech.

K zajišteni techto úkonu jsou nutné kvalif1kované
sestry s praxí a proškolené pecovatelky, které se
v soucasné dobe starají o 57 klientu.
Od ledna letošního roku rozváží napr. prímo
v Hovezí 25 obedu duchodcum.

K ošetrovatelským úkonum patrí napr. odbery
biologických materiálu, prevazy, rehabilitace,
aplikace inzulínu, ošetrení a prevence dekubitu,
ošetrení bércových vredu apod. K pecovatelským
radíme dovoz obedu, nákupy, doprovod na vyšetrení,
úklid bytu, príprava, uvarení a podání snídane,
svaciny.

Sociální šatník a humanitární pomoc

Nedostatek místa v pronajatých prostoTách naší
Charity nám prozatím neumožnuje ustanovení
pravidelné doby pro prijímání a vydávání staršího
šatstva. Porádáme proto jarní a podzimní jednorázové
sbery. Cást veci ponecháváme v Charite pro sociálne
slabé obcany naší oblasti, kterí si po domluve mohou
prijít vybrat to, co potrebují. Zbytek odvážíme do
humanitárních skladu v Otrokovicích a"Úpici. Jejich
prostrednictvím pomáháme potrebným v zahranicí,
postiženým válecnými ci živelnými pohromami. Pri
techto akcích nám poskytuje cást oblecení bezplatne
paní Manáková z bazaru v Halenkove, za což jí tímto
dekujeme.

Ptijcování rehabilitacních pomucek

V našem skladu se zdravotním materiálem máme
uloženy také rehabilitacní pomucky, které jsme
schopni zapujcit na kratší i delší období. Jedná se
napr. o invalidní vozík, WC židli, chodítko,
polohovací postel apod. Nekdy trvá delší dobu, než si
tyto rehabilitacní pomucky pacient sám obstará, jindy
potrebuje rehabilitacní pomucky pouze na dobu
preléceni, a proto muže využít zapujcení z Charity.

Akce pro seniory
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V lonském roce jsme pro naše seniory, kterí bydli
mnohdy daleko na kopcích a v údolích, usporádali
nekolik spolecných posezení s obcerstvením
v prostorách Charity. Naše pracovnice klienty, kterí
se k nám casto težce dostávají, svážely autem.
Zájemci se mohli také odpoledne zúcastnit charitní
mše svaté sloužené v místním kostele.

Oslava svátku "Dne matek" a "Setkání pred
Vánocemí" melo svátecnejší ráz. K tomu prispelo i
vystoupeni malé SCHOLY z Nového Hrozenkova.
Charita také zorganizovala pro méne pohyblivé
obcany dva zájezdy (10. cervna na Svatý Hostýn a
28. zárí na Svatý Kopecek).

Víceúcelový charitní dum

Cflem projektu je vybudováni prechodného
domova pro seniory, kterí bydli v težce dostupných
místech valašských kopcu a nemohou v zimním
období pricházet do vesnice. Naše pecovatelky a
sestry se k nim také v zime težce dostávají, proto jim
chceme pres zimu umožnit pobyt v našem domove.
V léte zde budou moci pobývat starí nebo nemocní
z tech rodin, jejichž príbuzní odjíždejí na dovolenou.
Celorocne bude v provozu denní stacionár. Projekt
spocívá. v rekonstrukci starého domu, který byl
zakoupen na konci minulého roku, za prispení
Obecního úradu v Novém Hrozenkove cástkou 450
tis. Kc. Celkové náklady na opravu jso!J podle
zpracované studie cca 3 miliony Kc. Budova je
dvoupodlažní. V prízemí chceme vybudovat
spolecenskou místnost, jídelnu, kanceláre a malou
kuchyn. V druhém podlaží bude k dispozici klientOm
6 pokoju s príslušenstvím: 4 jednolúžkové a 2
dvoulužkové. Také zde bude malá jídelna
s kuchynkou, koupelna s vanou a automatickou
prackou.

Behem celého roku jsme se snažili získat financní
prostredky z ruzných zdrojO, naše žádosti smerovaly
k fIrmám, státním institucím, jednotlivcum i v rámci
vypsaných mezinárodních grantu. Vzhledem k
nedostatku financních prostredku ve všech odvetvích
nám prozatím žádná vetší cástka nebyla zaslána. Na
náš víceúcelový dum nám prispely dve soukromé
osoby a Výrobní družstvo IRISA Vsetin. Abychom
mohli provést základní prípravu pro rekonstrukci,
potrebujeme alespon 500 tis. Kc. Veríme, že tuto
cástku brzy získáme a budeme moci první etapu
zahájit.

Pokud se budete chtít na nás obrátit o pomoc
nebo radu, mužete tak ucinit prímo na Charite
v Novém Hrozenkove nebo prostrednictvím
telefonní linky 651 548.

Ing. Danuše Martinková,
reditelka
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***

Pozvánka
***

Divadlo Karolinka
uvádi

ve stredu 17. kvetna 2000 v 19.30 hod
divadelní predstavení

"L-m\\.'ta\\'ta\'W'+"'\~'9f'

Predprodej každé úterý: 14 - 15bod
Tel. 0657/651 323

PG#Ú,q~ !~ Q. ~
~(!J - ~ HU

Paní Anna Jakešová z Ratkova byla konecne
pozvána do televizního poradu Do-re-mi na Nove,
kde se zúcastnila zkoušky a pak prímého natáceni.
Tento porad se bude vysílat 8. nebo 15. kvetna 2000
vobvyklou dobu. Jelikož jí samotné sdelili dva
termíny, dá se urcit presne vysílání tohoto poradu
podle novin programu televize, kde jsou vždy
uvedeni porotci poradu. V jejím poradu Do-re-mi
jsou jako porotci Bobek, Voríšek a Bára Kodetová.

Paní Anna Jakešová dekuje touto cestou paní
Bahnerové, majitelce firmy HELENA GLASS za
pomoc pri zajištování a organizaci natácení tohoto
programu.

Karel Malík

~áj naD ~arnlinknu hu.tte
Podle sdelení zástupce odborového svazu sklárny

Crystalex Karolinka pana Josefa Kreta - máj nad
Karolinkou opet bude. Spoluúcast, tak jako
v minulosti, prislíbil i Mestský úrad Karolinka.
Stavení máje se uskutecní v sobotu 29. kvetna v 17
hod na zahrade vedle materské školy.
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*****************************************

INZERCE
*****************************************

. Pronajmu garsonku v rodinném
Informace na tel. 0657/91753

domku.

. Borák a Kalinec, s. r. o. - výroba drevených
schodišt a spárovky.Nový Hrozenkov525, tel.
0657/651360

. FINANCNÍ PORADENSTVÍ. Nevíte, kde
nejlépe a nejbezpecneji umístit úspory? Poradím.
Penzijní fondy, splátkový prodej apod. Libor
Krenek - Karolfnka. Tel. 0657/91532, mobil
0604/561664 nebo 0604/296335 - kdykoliv.
Prijedu i domu.

TRlANGL LEASING - prodej domácích
spotrebicu, mobilních telefonu, pocítacu, elektr.
náradí, stanu atd.. Na splátky, bez úroku,
navýšení rucitele, za výrobcem doporucené
MOC (akcní slevy). Doprava po celé CR a
pojišteni proti krádeži a živelným pohromám
zdarma. Tel. 0604/827156 p. Vojkuvková.

.

. LESNÍ ZNALECKÁ KANCELÁR - Ing. Radek
Zádrapa, nabízí ocenování lesu a polností pro
úrední i soukromé úcely. V Karolince: Barinská
43, tel. 0657/91486, 0603/865379, ve Vsetíne: U
Skláren 781, tel. 0657/612349.

. Provádím ocenování nemovitostí pro danové a
bankovní úcely a pro dedické rízení. Ing.
Miroslav Polách, Semetín 1494, Vsetín. Tel.
0657/619193 nebo kontakt zprostredkuje p.
Vojkuvková Jaroslava, Karolinka 255 - tel.
0604/827156 domu.

. Prodám Š 125 výr. 12/1989, stav výborný, cena
30.000,- Kc, popr. dle dohody, informace na tel.
c. 0604/827156 - p. Vojklivková.

. www.volný.czlkarolinka.cz- neoficiální stránky
mesta. Pridej se, se svými nápady a návrhy.
Mužete ovlivnit vzhled techto stránek.
Publikovánía odkazyzdarma..

Príjem inzerátu - Mestská knihovna - paní Daniela
Bártková, pondelí, streda: 13-17 hod, pátek: 9-12, 13-
17 hod. Tel. 0657/91878.
E-mail: knihovna.karoHnka@vs.inextcz
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::hcete si porídit novou vec, chcete si doprát klidné chvíle odpocinku a nemáte
\' soucasnédobe potrebnépeníze?CeskásDoritelna.a,s. Vám nabízí rešení. V rám:
siužeb CS Sporoservisu získáte potrebné finance sjednáním spotrebitelských ÚVeí,-.
-,'to úvery Vám mohou být zprostredkovány prímo u obchodníka.

IBCHODllíCIV IIIESE ISETII ZPRISTREllllallllcí
dlERY'lÍMCI Is SPIRISERVlS:

Coleman s.!., a.s. (stavebnf materiál)
Borivoj Bambuch (cestovnf kanceláf)
ELPOS JOSEF TKADLEC, spol. s r.o.
(eleldrospottebite)

DELTA TOUR, spol. s r.o. (cestovnf kanceláf)
Antonín Hrbác (zlatnictvf)
Cedok a.s. (cestovnl kanceláf)
PRODEJNA ELEKTRONIKA. Jirí Oštádal

Petr Vaculík' (nábytek)

TP EUROokna s.r.o. (truhlárstvf)

LAPOS PZ spol. s r.o. (elektrospotfebitJe)
Petr Žlebek (koberce - podlahové krytiny)
Petr Holena - HT CENTR (elektronická zarízenf)

Ing. Pavel Janoštfk-JANOŠTIK(elektrospotfebitJe)

ZuzanaTomková (cestovnlkance/áf)
Tomá! Kíj (truhláfstvl)
CK - Vala!ka spol. s r.o.
RK Cyklos Rauscher - Kovár (prodej jfzdnfch kol)
DELTA TOUR, spol. s r.o. (cestovnl kanceláf)
Svatava Plaiovská -CK Pohoda
Miroslav Lukáš - AUTO LUKÁŠ

Jiri Bednár - Kožešiny - Kuže RENÁTA

Petr Baroš a synové (stavebnictvf)
Vera Kostková - KOS (elektroinsta/a(Jnf materiál)
Eva Kramoli!ová - NÁBYTEK KRAMOLlŠOVI
INSTAPLASTspol. s r.o.
Vera Pšencíková- textU
Karel Petružela- PETYŠASport
Jirí BeÍ'nátekB-MOBIL
RomanaBernátková BONO M O BIL
Ing. Josef Kramolii - CK JOKRATOUR
Jirí Bednár - Kožešiny - Kuže RENÁTA

S.A.K.P. KLESTIL
(autorizovaný servis a prodej SUBARU)
Karel Ulrych - LERAK (elektrospotfebitJe)
Jan Golasovský - Elektroservis

Bobrky 478, Vsetin
Dolní nám. 1356, Vsetín
Dolní nám. 305, Vsetin
Žerotínova1321, Vsetin
Smetanova 1471, Vsetí"
Smetanova 1273, Vsetín
HOTEL TOPAS, Vsetin
Smetanova 1056, Vsetín
nám.Osvobození1321, Vsetín
Dolní námestí 309, Vsetin
(vedle prodejny BARVY-LAKY)
Nám. SVobody 1321. Vsetin
Liptál 311
Velké Karlovice 578

Námestí 92/94, Valašské Mezirící
Sokolská 124, Valašské Mezirící
PoUcná 34, Valašské Mezirící
Máchova 1253. Valašské Mezirící
Polášková 191, Valašské Mezirící
Zašovská 554, Valašské Mezirící
M.Alše 795, Valašské Mezirící
Polášková 2/409, Valašské Mezirící
Námestí 74, Valašské Mezirící
Námestí 71, Valašské Mezirící
Námestí 11, Valašské Mezirící
Masarykova 752, Valašské Mezirící
Krásno nad Becvou
Mostní ul. 754. Valašské Mezirící

Pionýrská 495, Rožnov p/R
Palackého 2205, Rožnov p/R
Bayerova 120, Rožnov p/R
5. kvetna, Rožnov p/R
Palackého 43, Rožnov p/R
Kramolišov 2233, Rožnov p/R
Masarykovo nám. 169, Rožnov p/R
Masarykovo nám. 169, Rožnov p/R
Dukelských hrdinu 566, Rožnov p/R
Palackého 203, Rožnov p/R

Zubrí 1138

Zubrí 1048
Dum služeb 79, Zubrí

.5 SPOROSERVIS
KAROLINSKÝZPRAVODA] - Vydává Mestský úrad Karolinka a Mestská rada Karolinka - reg.znacka VS 022-

1993- povoleno Okresním úradem Vsetin, referát kultury dne 18.8.1993 - vychází nepravidelne - rídí redakcní
rada - písemné príspevky zasílejte na Mestský úrad KAROLINKA - do kanceláre tajemníka.
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