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Plánka Miroslav
1. 6. 1925
Petreková Ludmila
1. 6. 1920
Paprstková Emilie
1. 6.1925
Šimek Ludvík
10.6. 1925
Horelicová Božena
13.6.1908
Mikušová Rozálie
18.6. 1909
KrDová Marie
24.6.1930
Štuler Karel
30.6.1930

Karolinka
75 let
Pod Paluchem 540
Karolinka
80 let
Stanovnice 607
Karolinka
75 let
Na Ingstavu 652
Karolinka
75 let
Ratkov 189
92 let
Karolinka
Úzká 31
Karolinka
91 let
Pod Obecnicu 308
Karolinka
70 let
Na Ingstavu 652
70 let
Karolinka
Lesní 564

Všem oslavencum prejeme do dalších let hodne
zdraví a životní pohody

NflROZENÍ
Karolinka
Nová 643
Karolinka
Na Paluchu 260

Radek Repka
15.5.2000
Tomáš Zapalac
22.5.2000

Blahoprejeme rodicum k narození dítete a v jeho
novém živote prejeme hodne zdraví, štestí a lásky.

ÚMRTí
Karolinka
53 let
Pod Obecnicu 308

Surý Jaroslav
8.5.2000

Všem príbuzným vyslovujeme uprímnou soustrast
nad úmrtím svých blízkých

Prihlášeni:
Odhlášeni:
Prehlášeni:

3
6
6

Pocet obyvatel k 24. 5. 2000

-

2.934.

~nformace~ mcstskruoúrabu
Ve stredu 17. kvetna probehlo deváté zasedání
mestského zastupitelstva, které schválilo obecne
závaznou vyhlášku o odpadech. Její plné znení bylo
uvedeno již v minulém zpravodaji.
Veríme, že se situace v této oblasti zlepší a
urcite k tomu prispeje i nový sberný vuz, který
nahradí již technicky nevyhovující vozidlo. Tato
investice si vyžádala cca 3,5 mil. Kc a bude jako
doposud sloužit i pro okolní obce.
Nepríjemnou událostí, která se stala v noci z 13.
na 14. kvetna byl požár bytu v dome c. p. 519. Jen
díky vcasnému zásahu hasicu nedošlo k vetším
škodám a neštestí.
Odstranování
škod zpusobených nedbalostí
nájemníka bude trvat delší dobu a vyžádá si znacné
náklady i u sousedních bytu a spolecných prostor.
Navíc poškození hydrantu, u kterého byla
provedena revize v únoru letošního roku,
zaprícinilo asi vetší škody než mohly být, pokud by
nekdo nezcizil jeho príslušenství, a tím ohrozil
životy nájemníku vcetne vlastního.
Podobná situace s vandalstvím je asi i v jiných
domech a nájemníci by meli proto ve vlastním
zájmu ruzné druhy poškozování hlásit (vcetne
prípadného pachatele).
Stále jsou mezi námi
takoví, kterí jsou schopni nicit vše, od
autobusových a vlakových zastávek, oplocení,
znacek, lavicek, zelene atd. Na lhostejnost,
neochotu nebo strach upozornit na ne budou
doplácet slušnejší lidé a peníze budou chybet na
veci daleko potrebnejší.
Behem zásahu hasicu se projevil i další nešvar
vlastníku vozidel, kterí bezohledne parkují na
prístupových chodnících (mimo jiné omezených
dopravní znackou zákazu stání), která bránila
v zásahu hasicu. Vezmeme si proto z této neštastné
události ponaucení.
V nejbližší dobe zacnou již avizované úpravy
poškozených komunikací po plynofIkaci v ulicích
Rybízovna, Pád Paluchem, Bariny. Rozsah úprav je
prozatím dán financními prostredky ve výši 800 tis.
Kc.
Pokracují práce na stavbe domu s pecovatelskou
službou (na základní škole), pripravuje se zastrešení
domu C.652 (Na Ingstavu), oprava lávky u domova
duchodcu a jiné.

V prubehu cervna se predpokládá zahájení
provozu soukromé pekárny Na Obore (bývalá
uhelna bytového podniku).
Mestský úrad se snaží rešit ruzná prání a
požadavky obcanu, ale nelze všem vždy vyhovet.
Mnozí obcané mají urcite svuj názor na to, co
deláme špatne prípadne dobre, co by se dalo zlepšit,
ale potrebujeme, aby nám své názory sdelili a my
pak mohli na ne reagovat.
Dekujeme všem, kterí pomáhají pri úklidu mesta
a dodržování
cistoty, prípadne stávající stav
nezhoršují.
Ing. Ludek Klíma, starosta

Zmeny v odpadovém
hospodárství
Vážení obcané,
v minulém císle Karolinského zpravodaje jsme
uverejnili úplné znení obecne závazných vyhlášek
týkajících se likvidace odpadu v našem meste.
Vzhledem k tomu, že se tato problematika týká nás
všech, budeme se k ní pravidelne vracet a
informovat vás o všech problémech spojených se
zajištením tohoto složitého úkolu. Znovu zduraznuji
potrebu zapojení se do mestského systému
likvidace odpadu z duvodu spoluzodpovednosti za
ekologii v našem meste a z duvodu solidarity nás
všech obcanu. Není technicky možné lépe
zpoplatnit náklady na likvidaci odpadu, než rozdelit
celkové množství tohoto odpadu vznikajícího na
našem území na pocet obyvatel.
Nový systém prinese zásadní zmeny ve
financování svozu PDO a pro obcany bude
znamenat rozdílné platby podle poctu clenu
domácnosti, což zlevní dosavadní ceny zejména
menším rodinám. Upozornujeme zároven ty
obcany, kterí nebyli doposud zapojeni do systému,
aby si porídili popelnici, prípadne se dohodli se
sousedy o možnosti využívání jejich popelnice.
Obcané bydlící v odlehlých a neprístupných
místech se musí dohodnout s bytovým podnikem na
svozovém míste, odkud bude bytový podnik
schopen odpad odvážet.
Pracovníci mestského úradu proverovali seznam
obcanu, kterí neplatí za svoz domovního odpadu
nebo se vyhýbají povinnosti z obecne závazné
vyhlášky c. 2/98, kde se hovorí o povinnostech
vlastníku (prípadne správcu) budov ve vztahu
k likvidaci domovního odpadu a bylo zjišteno:

.
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434 obyvatel není zahrnuto do systému mesta
likvidace odpadu, což je cca 15% obyvatel
Karolinky. Do tohoto císla jsou zahrnuti i ti
obcané, kterí využívají dohody se sousedy a.
podílí se více lidí na využívání jedné
popelnice. Tento zpusob je v rozporu s výše
uvedenou vyhláškou a po obcanech, kterí
nejsou na seznamech Bytového podniku
Karolinka bude vyžadováno zaplacení poplatku

.

.

výše uvedených 15% obyvatel bydlí ve 146
rodinných domech, což predstavuje 31%
z celkového poctu rodinných domu na katastru
Karolinky
z celkového poctu 78 chat a rekreacních
zarízení je do systému mesta zapojeno pouze
46 chat a rekreacních zarízení (59%)

Tato císla znamenají nevybraných cca 160.000
Kc, které zkreslují náklady na likvidaci odpadu
v našem meste.
Tomáš Jochec, tajemník

INFO RMA CE Z ÚRAD U
PRÁCE VSETÍN
Míra nezamestnanosti v subregionu Karolinka
v r. 2000 (v %)
Místo
Karolinka
Halenkov
N. Hrozenkov
V. Karlovice
Celkem

leden
10,35
13,87
10,49
11,75
11,53

únor
9,59
14,38
9,89
10,64
11,00

brezen
9,17
14,80
10,34
11,16
11,23

duben
8,86
14,08
10,60
10,53
10,89

Jízdní rády
Vážení obcané,
Zájmové sdružení mest a obcí "Hornovsacká dráha"
pro Vás pripravilo souhrnné jízdní rády, které
budou v prodeji od zacátku mesíce cervna na
mestských a obecních úradech Horního Vsacka.
Tyto jízdní rády zahrnují veškerá autobusová a
vlaková spojení ve smeru Vsetín-Velké Karlovice a
Velké Karlovice-Rožnov p. Radhoštem, dále
príjezdy a odjezdy vlaku ze stanice Vsetín, odjezdy
autobusu z autobusových nádraží ve Vsetíne,
Valašském Mezirící a Rožnove p. Radhoštem.
Predpokládaná cena 10,- Kc.

Naši obcané v tisku
..Neobvykle pekné chovatelské zarízení"
(otiskujeme clánek z casopisu Chovatel, rádcecíslo 5/2000)
Karolinka je malebná horská obec v okrese
Vsetín. Žije zde dlouholetý chovatel králíku Sm a
slepic brakelek pr. Jaroslav Novosad, který zejména
v chovu králíku dosahoval v sedmdesátých letech
solidních úspechu. Tehdy mu byl také na Sm
priznán P-chov. V soucasné dobe jeho chov Sm cítá
2 samce a 5 králic, chovné hejno brakelek tvorí 1,9.
Více zvírat, s ohledem na zdravotní stav (má
omezenost pohybu), nemuže zvládnout. A práve
s ohledem na tento handicap i omezené fmancní
možnosti je
nutné smeknout pred jeho
chovatelským zarízením. Uprímne priznám, že ac
jsem navštívil již dost chovatelských zarízení, tak
I{AROllNSKÝ
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pekné jsem ješte nevidel.
Hubert Dufek, Hutisko-Solanec

S konským povozem Evropou
I u nás v Karolince jsme mohli v prvních
kvetnových dnech potkat zajímavou rodinku
z Francie, která cestuje po Evrope s maringotkou (v
soucasné dobe už mají tretí pojízdné obydlí, které
nyní více pripomíná vuz s plachtou) taženou
kobylou Camillou (Hermánek) a doprovod jim delá
pes Paquerett (Sedmikráska). Jmenují se Laurent,
Gudule a Lola Cuenot(ovi) a tretí výrocí cesty
strávili nekolikadenním odpocinkem v tzv. "Cíne"
v Novém Hrozenkove. Cestu zahájili 5. Kvetna
1997 ve francouzském mestecku Les Sables a malá
Lola mela v té dobe 6 mesícu. Postupne prošli
kolem pobreží Atlantiku Belgií, Holandskem,
Nemeckem a Dánskem, pokracovali pres
Skandinávii Švédskem a dále napríc Polskem až
k nám do Ceské republiky, kde prezimovali.
Docasným domovem se jim staly Hladké Životice
na Novojicínsku a 8. dubna si rekli své "ANO" ve
Fulneku, kde se z nich stali manželé, aby splnovali
podmínky pro adopci dítete, které si po návratu do
Francie chtejí osvojit. V pondelí 8. kvetna vyrazili
na druhou polovinu své cesty smerem na Slovensko
a plánují pokracovat dále pres Madarsko, státy
Balkánu, Recko, Itálii, Španelsko a Portugalsko. To
vše chtejí stihnout do doby, než pujde malá Lola do
školy. Náklady na tento zpusob cestování kryjí
z príjmu za reportáže a besedy, kde promítají
diapozitivy a vykládají o své již více jako 5000 km
dlouhé ceste. Pri vzpomínce na tuto rodinku se mi
vybaví zpusob seznámení, ve kterém hrála Lola
hlavní roli. Byl krásný májový podvecer a jeli jsme
s detmi na kolech k jezeru, kde jsme minuli
manželský pár s holcickou, který mel stejný nápad
jako my. Sedli jsme si nedaleko nich a netrvalo
dlouho a deti si našly k sobe cestu, povídaly si (to
není preklep - Lola mluví jen o neco málo hure
cesky než stejne staré ceské deti) a behaly kolem
nás. Po chvíli prišla i Gudula a dala se s manželkou
do reci. K našemu prekvapení nemluvila maminka
cesky a našim dorozumívacím jazykem se stala
anglictina.
I{AROLlNSKÝ 7PRAYODAIá/l{){){)

Záverem bych rád poprál Laurentovi, Gudule a
Lole štastnou cestu a štestí na lidi, které potkají.
Tomáš Jochec

Krizové centrum pro ženy a deti
Linka duvery VsetÍn
Každý z nás se muže dostat do obtížné životní
situace, kdy si nebude vedet rady. Neshody
s partnerem, domácí násilí, psychické týrání"
šikana, alkoholismus v rodine, ztráta zamestnání
nebo bydlení.. .
V takových problémech se clovek cítí mizerne a
potrebuje pomoc. A jak dál?
Pracovníci krizového centra jsou pripraveni
spolecne s Vámi hledat možná rešení. Jsme tu pro
Vás 24 hodin denne. K návšteve u nás
nepotrebujete žádná doporucení. Stací zazvonit u
dverí nebo zatelefonovat a nekterý z našich
pracovníku se Vám bude ihned venovat,
Krizové centrum nabízí:
Možnost okamžitého a bezplatného rozhovoru

.
.
.
.
.
..
.

o problému s nabídkou dalšího rešení situace

Krizové ubytování na dobu 14 dnu (k dispozici
dvojlužkové pokoje,
prádelna,
kuchyn,
spolecenská místnost, zahrada)
Bezplatnou konzultaci s psychologem (krátký
objednací termín, možnost dlouhodobé terapie)
Telefonickou pomoc "Linky duvery"
Bezplatnou
pomoc
v sociálneprávních
problémech
Schránku duvery na Internetu
Kontakt na jiná pracovište
Další služby dle potreb klienta

~

Provoz 24 hodin denne
Najdete nás na adrese:
Krizové centrum pro ženy a deti
Hrbová 1561,75501 Vsetin
(suterén
budovy
pedagogicko-psychologické
poradny)
Telefon Krizového centra: 0657/621 062
Telefon Linky duvery: 0657/613 300
Internet: LD@VS.INEXT.CZ
www.inext.czllinka

Podekováni

kniha o historii našeho mesta s názvem
"Karolinka" - mesto v srdci Valašska - cena
200,- Kc
videokazeta - Karolinka - cena 350,-Kc
Materiály jsou k prodeji na MeÚ Karolinka až do
vyprodání zásob.

***

Pozvánka
***

Divadlo Karolinka
pripravuje

lt1.i~tnilt1.

Dne 22.6.2000 v 19.30 hod
Koncert Wabiho Danka
Tel. 0657/651323,0604/729914

obyvCtteLult1.
Minulý mesíc se slavily velikonoce. Toužebne
jsem je ocekával a tešil se na své blízké
v Rumunsku. Konecne nastal vysnený den odjezdu
(zelený ctvrtek), nasedli jsme do auta a zamírili
k hranicím. Jaké však bylo bylo zdešení na
prechodu, když jsem zjistil, že nemám peneženku s
mými veškerými doklady. Úplne skleslí jsme se
vrátili zpet do Karolinky. Pred ubytovnou
Crystalexu jsme se marne snažili nalézt mou
portmonku s nekolika výplatami. Po chvíli prišla
zamestnankyne kartonážky paní Marie Janíková a
v ruce držela muj zdravotní prukaz. V duchu jsem
zajásal, nebot jsem tušil, že se objeví i další mé
doklady Ipas, obcanský prukaz atd.! Tato paní
Marie Janíková z Horebecví mne skutecne veškerý
nález odevzdala 1 v penežence byl znacný obnosl
s tím, že její dcera Zuzanka toto vše našla na ceste
pred ubytovnou. S dojetím jsem jím podekoval a
ciním tak i tímto zpusobem, nebot obe zmínené
obyvatelky Karolinky udelaly velkou radost nejen
mne, ale i celé mé rodine. Takže ješte jednou
DEKUJI!
Gondek Martin

Nabídka pronájmu

nemovitostí

Mestský úrad Karolinka nabízí k pronájmu
volné nebytové prostory v dome služeb
v Karolince, c. p. 2771po [mne Tilia
a dále pozemky v k. ú. Karolinka: p. c. 231/2
za úcelem zrízení zahrádky

Nabídka

propa~acních

materiálu

Mestský úrad Karolinka nabízí obcanum
k odkoupení propagacní materiály mesta:
odznak se znakem mesta v cene 30,- Kc/ks
sadu 15 pohlednic obce v cene 15,- Kc (sada)

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

INZERCE
*****************************
.

Pronajmu garsonku v rodinném domku.
Informacena tel. 0657/91753

.

FINANCNÍ PORADENSTVÍ. Nevíte, kde
nejlépe a nejbezpecneji umístit úspory?
Poradím. Penzijní fondy, splátkový prodej
apod. Libor Krenek - Karolinka. Tel.
0657/91532,
mobil
0604/561664
nebo
0604/296335 - kdykoliv.Prijedui 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
pojištení 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. Vojkuvková
Príjem inzerátu - Mestská knihovna - paní Daniela
Bártková - pondelí, streda: 13-17 hod, pátek: 9-12,
13-17 hod. Tel. 0657/91878
E-mail: knihovna.karolinka@vs.inextcz
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