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Informace

z mestského úradu

m
Slovostarosty

Od vydání posledního zpravodaje uplynul již delší
cas. Protože na prelomu roku nebyla jiná príležitost,
dovoluji si Vám poprát za MeÚ dodatecne hodne
zdraví a úspechu v práci i osobním živote.

Ve stredu 14. února se konalo zasedání mestského
zastupitelstva, které rešilo aktuální potreby a problémy
mesta.

Postupne zacíná fungovat nový systém plateb za
komunální odpad, ke kterému bylo mnoho diskusí a
nekdy i zbytecných vášní. Jako u každé nové veci je i
zde nutný urcitý cas na doladení a vysvetlení zmen.
Proti tomu se vetšinou ozývají lidé, kterí nekolik let
nemeli vubec popelnici a najednou se cítí poškozeni a
ukrivdeni. Nechceme delat populistickou politiku a
ustupovat, nebo delat výjimky pro ty, kterí uznávají
pouze svá práva, ale už ne povinnosti. Stále znovu
opakujeme, že není zámer na odpadech vydelávat, ale
také ne doplácet a dotovat z jiných cinností.

Již delší dobu se v Karolince množí žádosti o
pridelení bytu, a to hlavne od rozvedených obcanu,
kterí již v minulosti byt dostali a dnes chtejí další.
Duvody a argumenty jsou nekdy velice zajímavé a
vynalézavost, jak úrad obejít, velká. Trumfem jsou
mimo jiné duvody hlavne deti, které trpí za rodice...

Málokdo však uzná svoji vinu a povinnost rešit
situaci sám - vždyt úrad se "musí" postarat. Bytová
komise projednává žádosti jiste odpovedne, ale presto
je osocována z ruzných nekalostí, úplatku apod. Proti
takovým narcením není obrana, dukazy chybí, ale úcel
splní... Rada MeÚ každé rozhodnutí komise znovu
stejne posuzuje a prípadne schvaluje nebo zamítá.

Dostavba domu s pecovatelskou službou na
základní škole je hotová, ale z duvodu opoždené
montáže výtahu vinou dodavatelské firmy muselo být
prerušené kolaudacní rízení a posunuté až na brezen.
Pokud budou splnené poslední dohody, bude v prubehu
brezna možné zacít postupné stehování nájemníku.
Presto ale asi nedojde k uvolnení nekterých tzv.
"nadmerných bytu", které užívají jednotlivé osoby. To
už však mesto nemuže ovlivnit. Rovnež nová výstavba
bytu nebude možná bez vetší podpory státu nebo

brezen 2001

podílu samostatných žadatelu ruznou spoluúcastí
s prípadnou formou pomoci mesta. . .

Smutné je, že úrad je mnohými lidmi brán jako
"neprítel", když po nich neco žádá, nebo nemuže
vyhovet. Když ale potrebují pomoc oni, tak mají
všemožná práva, ale už ne urcité minimální povinnosti.

V nekterých obytných domech dochází stále casteji
k úmyslnému poškozování zarízení ve spolecných
prostorech, znecištování apod. Proto byly také
rozmísteny domovní rády, které však musí být
dodržovány a hlídány predevším samotnými uživateli
bytu.

Pracovníci bytového podniku zacínají s osazováním
oznacení ulic v centru mesta a postupne dojde i na
zbývající cásti. Prosíme proto majitele objektu, aby
vyšli vstríc pri dohode o umístení a zpusobu montáže.

Plánované akce na letošní rok jsou v zásade
schválené a budou se upresnovat s ohledem na reálnou
výši príjmu v rozpoctu mesta. Pocítáme
s pokracováním oprav místních komunikací v rozsahu
cca 1 mil. Kc, dále opravy bytového fondu, údržba
rovných strech bytových domu, kotelen, televizních
antén atd.

V pudním prostoru zdravotního strediska je
pripravována vestavba dvou bytu pro zdravotnické
služby s financním príspevkem ministerstva pro místní
rozvoj. Zahájena bude také vestavba uceben základní
umelecké školy z mimorádné dotace státního rozpoctu
v zastrešené cásti základní školy v hodnote 5 mil. Kc.

Všechny podrobnejší informace je možné
poskytnout na požádání na MeÚ, prípadne na schuzích
zastupitelstva a není nutné verit všemu, co ,jedna paní
povídala". Uvítáme Vaše názory, pripomínky i kritiky
a v rámci možností se budeme snažit vyhovet.

Dekujeme za zájem prípadne pomoc každého
obcana.

Ing. Ludek Klíma, starosta mesta

Odpady- vec verejná

Vážení obcané, ješte nedávno jsme Vás na tomto
míste informovali o plnení plateb za svoz a likvidaci
komunálního odpadu podle nového zpusobu
zpoplatnení, který se dotkl tech obcanu, kterí nebyli
zapojeni do systému likvidace zavedeného mestem. Po
novém roce se tento zpusob již dotýká nás všech a
mužeme konstatovat, že vetšina našich obcanu plní své
povinnosti na tomto úseku, jak je patrno z níže
uvedených císel.

V letošním roce byl predepsán u rodinných domu
poplatek v celkové výši 365.400,- Kc. a k 19.únoru
bylo zaplaceno 307.800,- Kc., což je 84% plnení.
Pravdou je, že tohoto plnení nebylo dosaženo vždy jen



dobrovolne, jelikož byl hospodársko správní odbor
našeho MeÚ nucen pristoupit na srážky z platu a
duchodu. Zbylých 16%je v soucasné dobe vymáháno a
zrejme dojde i na sankcní postihy. Tuto poslední vetu
jsem napsal jen velmi nerad a pouze jako konstatování
dalšího postupu mesta, který musí následovat. Mohlo
by se zdát, že tech zbývajících šestnáct procent obcanu
je tak malá velicina, že nestojí za to se již jimi zabývat.
Opak je však pravdou, jelikož tito obcané ve vetšine
prípadu tvrdí, že odpad netvorí, o cemž lze pochybovat
a zbývá tedy zodpovedet otázku jak ho likvidují.

Jestliže ho pálí vcetne plastu dýcháme to všichni a
o dusledcích jsem již nekolikrát psal. Jestliže ho hází
do verejných kontejneru, delá jim zbytek obcanu
sponzora, stejne jako v prípade, háží-li ho na cernou
skládku, jelikož likvidace takového odpadu je hrazena
z prostredku nás všech v rámci výše uvedené cástky.

Záverem chci podekovat všem, kterí pochopili, že
tyto nepopulární kroky ciní radnice pro lepší vzhled
našeho mesta a ne pro otravování obcanu.

Tomáš Jochec - tajemník MeÚ

Zmenypracovnídobyna Meú

( z duvodu zmeny Zákoníku práce)

Pondelí: 7:30 - 12:00
Úterý: 6:30 - 11:00
Streda: 7:30 - 12:00
Ctvrtek: 6:30 - 11:00
Pátek: 7:00 - 11:00

12:30 - 17:00
11 :30 - 15:00
12:30 - 17:00
11:30 -15:00
11:30-13:30

Príspevky-
Prežije lékárnavKarolince?

Lékárnu v Karolince jsme si práli už velmi dávno.
Hlavne ti, kterí jsou nemocní nebo starší lidé a jsou
odkázáni na svoji pravidelnou dávku léku, které ke
svému životu nutne potrebují. Proto zámer zrídit
lékárnu byl obcany velmi dobre prijat. Mestský úrad
zajistil a upravil pro tuto službu vhodné prostory
v budove zdravotního strediska, a tak se zdálo, že
novému provozu už nic nebrání. Samotné zpoždení a
zahájení provozu jako by signalizovalo, že to nebude
tak lehké. Lékárna byla otevrena, krátko na to
z technických duvodu pak na nejakou dobu uzavrena.
Z toho jsem usoudil, že se tady neco deje. Dalším
faktem bylo a je, že za urcité léky, na které doplácím,

je tento príplatek vyšší než v lékárne hrozenkovské
nebo na Vsetíne. Proto jsem došel k tomu, že se
vedoucí lékárny zeptám, proc tomu tak je.

Paní vedoucí me velmi ráda prijala a ochotne na
muj dotaz odpovedela. Doplatky na urcené léky
stanovuje ministerstvo zdravotnictví a vláda. Mel jsem
taky možnost se prímo podívat na cerstve dodané léky
a na jejich cenové zarazení. Tato skutecnost mi stacila
na to, abych pochopil, jak to vlastne je. A tady vlastne
je to známé - cím více receptu, tím lépe se darí. Jinak
je to u léku bez receptu. Je to tedy asi tak, že si mužu
dovolit jenom to, na co mám. Tam kde je to levnejší,
asi na to mají. Verím, že tomu tak bude i u nás. Už
jsem si to spocítal - cas a cestovné a prišel jsem na to,
že jsem ješte ušetril. Zkuste to taky, urcite mi dáte za
pravdu.

Nejsem si jist, zda muj clánek pomuže naší lékárne.
Ale chci všem priblížit situaci, jak to ve skutecnosti je.
Vždycky jsem si myslel, že ve zdravotnictví má
pomáhat jeden druhému. Všechno, ale jak se zdá, je
jinak. Silnejší vedome likviduje slabšího a nic nedbá na
to, jak strašne škodí tem, kterí tuto pomoc potrebují.
Na samý záver se mi zdá, že jsem vstoupil do kruhu,
který jak všichni víme, nemá zacátek ani konec. Snad
to bude aktuální opet v dobe, až ten kruh praskne.

Karel Malík

Zlatí a stríbrníkarolinštídárcikrve

Farmaceutický prumysl se v poslední dobe rozvíjí
po celém svete velice rychle, presto však nedokáže
zatím plne nahradit lidskou krev. A tak se stále na
transfúzních stanicích provádejí odbery lidské krve.
Nejinak je tomu i v našem okrese. Spolecnost si cení
techto bezplatných dárcu krve, nebot tato tekutina je
stále pri operacích nezbytná.

V naší republice morální ocenování provádí od
roku 1960 Ceskoslovenský respektive Ceský cervený
kríž. Za první odber tak dárce obdrží odznak "kapka
krve", za 10 bezplatných odberu bronzovou medaili
profesora Jánského, za 20 bezplatných odberu je to
stríbrná medaile a za 40 odberu se udeluje zlatá
medaile profesora Jánského. Tuto zlatou medaili
obdrželi od CCK na slavnostním zasedání v restauraci
Becva ve Vsetíne dne 12. 12. 2000 také 3 obcané
našeho mesta: pan Miroslav Mynarcík, pan Otakar
Pavlacka a pan František Hauk. Stríbrnou medaili pak
na téže slavnosti prevzal pan Petr Jochec z Karolinky.

Všichni dárci krve jsou si dobre vedomi, že krev je
tekutinou života a že nikdo neví dne ani hodiny, kdy ji
bude potrebovat. Proto jiste všem lidem, kterí jsou
ochotni darovat svou krev jiným, patrí podekování celé
naší spolecnosti.

Jitrenka Hauková
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Myslivciplesali

Jakoby nové tisíciletí obnovilo z minulosti tak
bohatou a populární plesovou sezónu. Zacali to
myslivci. A jak jinak než v bývalém závodním klubu,
dneska v divadle paní Chovaneckové. Myslivecký ples
po nekolikaleté pauze se vydaril. Velká úcast, dve
hudby, bohaté obcerstvení s vecerí a bohatá tombola.
To vše bylo propojeno dobrou náladou úcastníku plesu,
který se vydaril a prispel tak k hezké a kulturní
spolecenské akci v našem meste. Po lonské dobre
hodnocené výstave loveckých trofejí, která se zde
uskutecnila, se tak myslivci radí mezi zkušené
organizátory dobrých spolecenských a kulturních akcí.

Karel Malík

Rybárské zprávy

13. ledna 200Ise v zasedací místnosti Mestského
úradu Karolinka uskutecnil výdej 159 kusu povolenek
rybárum pro lov ryb na revírech mimopstruhových pro
celé Horní Vsacko -pro 8 obcí od Velkých Karlovic až
po Janovou. Dne 17. února došlo pro stejnou oblast
k výdeji povolenek pro lov ryb na pstruhových revírech
a neodebrané mimopstruhové. Zase nekterí clenové
nemeli odpracovány stanovené pocty hodin. I když jich
bylo méne, byli povinni je zaplatit (my však
potrebujeme všechny hodiny odpracovat). Na všech
revírech pstruhových je všeobecný zákaz lovu ryb.
Také na nádrži v Novém Hrozenkove se pro led nedá
lovit. Led tam prosekáváme, aby nedošlo k úhynu ryb.
Dosud je velmi mírná zima. Becva není zamrzlá, proto
nám velmi škodí na obsádce pstruhu, když malé loví a
velké jen zabíjí premožené volavky, kterých je na
prehrade Stanovnice více než 15 páru. Volavky loví
pstruhy na nezamrzlé Becve, když je na prehrade led.
V úseku pod ratkovským splavem se zdržuje a loví
pstruhy již velmi vzácná, prísne hájená vydra rícní, na
kterou se již mnoho obcanu bylo podívat.

Clenskou schuzi mají rybári v nedeli 4. brezna
2001, na které budou seznámeni s obsádkou ryb revíru,
výsledkem úlovku ryb v minulém roce i o provedené
práci v 3.964 hodinách, dále budou seznámeni se
zajištením obsádky ryb revíru, pri plnení úkolu chtejí
v roce 2001 odpracovat celkem 4.000 hodin.

"Petru zdar!"

Bohumír Fiala, predseda
a Václav Skalka, hospodár

Ceský rybárský svaz,
MO Vsetín, místní skupina Karolinka

FotbaI

m
Zeživotafotbalu

Fotbalový oddíl FC Velké Karlovice + Karolinka
venuje znacnou pozornost rozvoji mládeže. Velmi
úspešne se prezentují obe družstva dorostu pod
vedením trenéru Ivo Davídka, Josefa Gáška a Luboše
Škrobáka. Jako vedoucí mužstev Miroslav Orság a Jirí
Malinák. Sponzorsky vypomáhají Roman Vojvodík a
Pavel Kovác.

Starší dorost hrající župní soutež je po podzimu na
výborném 3. míste. Mladší dorost si drží stred tabulky
v okresním preboru, ale pri jeho mládí se rýsuje velká
perspektiva tohoto kolektivu.

V rámci prípravy na jarní cást sezóny se na konci
minulého roku zúcastnilo družstvo mladšího dorostu
halového turnaje ve Slušovicích, kterého se zúcastnily
prední družstva župního preboru. Z výsledku: Velké
Karlovice + Karolinka - SKP Zlín 3 : 1 (1: 1), - J.
Otrokovice O : 4 (0:0), - FC Zlín O: 3 (O:I), - Slušovice
2 : 4 (1:0). Predvedená hra byla lepší než dosažené
výsledky. To bylo zapricineno dle trenéra užším a
prumerne mladším kádrem než u ostatních družstev.

Na prelomu ledna a února tohoto roku absolvoval
dorost S-ti denní kondicní soustredení v Brumove -
Bylnici. Zde našli naši dorostenci velmi dobré
tréninkové podmínky. Dlužno dodat, že si hráci úcast
sami financovali.

Vhodné klimatické podmínky v únoru trenéri
využili k sehrání prípravných utkání na nove
upraveném škvárovém hrišti. S muži Nového
Hrozenkova zvítezili vysoko 6 : O, když se strelecky
zaskvel Martin Šimák se ctyrmi presnými zásahy. Dále
sehráli dve stretnutí s dorostem Vigantic hrající župní
prebor s výsledky 0:3 a 2:3. Do zahájení jarní cásti
souteží jsou plánovány další prípravná utkání.

Fotbalový oddíl si dovoluje

pozvat všechny príznivce na
SPORTOVNíPLESI

který se bude konat dne
17. brezna 2001 v sále

Karolinka
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Divadlo v Karo/ince
Marie Chovanecková,

75604 Nový Hrozenkov 465

o
Duben
28.dubna

Vysílástudio IZERKA
Zdenek lzer a Marek Dobrodinský - zábavný porad

Zacátek v 19.30

Kveten
Venujte dárek maminkám k svátku!

14. kvetna 2001 - Hudební divadlo Karlín, Praha:

Podskalák
Lidová opereta. Komický a pritom naucný príbeh F.

F. Šamberka se stal ve 30. letech Karlu Hašlerovi
podkladem k tomu, aby jej ozdobil svými písnemi a
hudbou.Slavný kabaretiér, písnickár a herec se natolik
ztotožnil s vlastenectvím a moralitou šamberkovských
postav, že jeho hudební prínos se stal prirozenou
soucástí této komedie, která od té doby už nebyla
uvádena jinak. Nekteré písnicky zlidovely a dnes už
nikdo neví, že patrily k Podskalákovi.
V hlavních rolích: Josef Zíma, V. Kalivodová, K.
Šterbová, V. Vostárek, M. Grisa, J. Pocepický, A.
Duchanová/A. Stredová, A. Hanzl/v. Jopek

Zacátek v 19.30

Predprodej lístku vždy v úterý v divadle od 14 do 15
hodin. Predplatné na daná predstavení lze objednat i
telefonicky!
Dále poskytujeme sál za úcelem:

. Školení. Prodejní akce

. Oslavy, podnikové alce

. Svatby (možnost konzumace vlastního jídla i
pití)

Tel. 0604/729914 nebo 0657/651323

v

ZUS informuje
Brezen

Nedele 4. brezna, 14.30

Klavírní recitál prof. M. Vaitové
v sále ZDŠ Karolinka

Nedele 11. brezna, 14 hodin

Koncert absolventu kromerížské

konzervatore
(housle, viola, violoncello)

v sále ZDŠ Karolinka

Duben
21. a 22. dubna

Oblastní prehlídka literárne
dramatického oboru

Slavnostní zahájení: 21. dubna v 10 hodin
v divadle M. Chovaneckové

Podrobný program bude plakátován.

Inzerce-
. Veškeré druhy osobního a majetkového

pojištení, financní poradenství, stavební
sporení, penzijní pripojištení ve spolupráci
s Vámi navrhne a realizuje: S. Herynk,
Generali pojištovna, a. s., Na Kopecku 937,
756 06 Velké Karlovice. Tel. 0657/644 105
nebo 0605/759 572.
Dámská krejcová ušije rychle a kvalitne.
Tel. mobil: 0606/931 093.

Ocenování nemovitostí pro danové a
bankovní úcely a pro dedické rízení. Ing.
Miroslav Polách, Vsetín - Semetín 1494, tel.
0657/619193. Kontakt: paní Jaroslava
Vojkuvková, Karolinka 255. Tel.
0604/827156.
FINANCNÍ PORADENSTVÍ. Nevíte, kde
nejlépe a nejbezpecneji umístit úspory?
Poradím. Penzijní fondy, splátkový prodej
apod. Libor Krenek - Karolinka. Mobil -
0604/561 664 nebo 0604/296 335 - kdykoliv.
Prijedu i domu.
LESNÍ ZNALECKÁ KANCELÁR - Ing.
Radek Zádrapa, nabízí ocenování lesu a
polností pro úrední i soukromé úcely.
V Karolince: Barinská 43, tel. 0657/450 486,
0603/865379, ve Vsetíne: U Skláren 781, tel.
0657/612349.

Koupím poštovní známky - jednotlive i
celou sbírku. Ing. Jirí Brož, Svazarmovská
1692, Rožnov pod Radhoštem. Tel. 0602/764
752.

.

.

.
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