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Informace
z městského úřadu
Slovo starosty
Vážení občané,
Od lednového vydání čísla zpravodaje uběhla již
delší doba. Zimní období s bohatou sněhovou nadílkou
je snad již definitivně za námi a začne očekávané lepší
jarní počasí. S tím souvisí i tradiční jarní úklid, který
byl již zahájen odstraněním posypů na komunikacích a
chodnících.
Hlavní silnice, která není v naší správě, byla za
pomoci pracovníků městského bytové podniku rovněž
zametena, jinak by s ohledem na kapacitní možnosti
správce k tomu došlo podstatně později a prach by
obtěžoval všechny bez rozdílu. Děkujeme proto všem
občanům, kteří se rovněž zapojili do úklidu a očisty po
zimě. Škody způsobené při odklizení sněhu na
porostech, plotech, zábradlí mostů a jinde, budou
postupně odstraňovány a uváděny do původního stavu.
V pondělí 11. března proběhlo zasedání městského
zastupitelstva již tradičně bez větší účasti občanů. Jiné
to však podle informací není ani v okolních obcích.
Přestože se projednávají konkrétní požadavky občanů,
a ti je mohou svou přítomností ovlivnit, tak nepřijdou
a potom se třeba diví, že jim nebylo vyhověno.

duben 2002

V letošním roce bude dokončena vestavba učeben
v podkroví základní školy v objemu cca 16 mil. Kč. ze
státní dotace. V závěru roku byla realizována první část
pro základní uměleckou školu ve výši 5 mil.Kč. Došlo
zde však k zatečení, ale škody způsobené lednovým
počasím jsou již odstraněny a jsou placeny z pojištění
objektu. Navržené a schválené jsou další stavební práce
např. zastřešení panelového domu č. 651 Na Ingstavu,
oprava střechy domu č. 68, nátěry plochých a šikmých
střech včetně další nezbytné údržby.
Pokračovat bude i budování inženýrských sítí
v lokalitě rodinných domků „Pod Bečvou“, opravy a
údržba místních komunikací, veřejného osvětlení,
poškozených chodníků atd.
Povodí Moravy začne s opravou břehového
opevnění koryta Bečvy ve středu města, o které žádáme
již několik let.
V týdnu od 17.04. do 24.04. budou k dispozici
kontejnery na velkoobjemový odpad a připravují se i
nové nádoby na odpad tříděný /plasty,sklo/.
Společně věříme, že budou využívány pouze
k danému účelu. Jakékoliv jiné užívání (míchání
různého druhu odpadu) znehodnocuje naši snahu o
třídění odpadu a v konečném důsledku odčerpává i
peníze každého z nás.
Ing. Luděk Klíma – starosta města

Příspěvky
Úklid okolí Bečvy

Představujeme Vám nové vozidlo SDH Karolinka,
které nahradilo již nevyhovující ARO

V zimních měsících tohoto roku pracovníci Povodí
Moravy vyřezali křoviny na nábřeží okolo Bečvy. Dále
provedli úklid a odvezli i komunální odpad naházený
zde místními obyvateli.
Žádáme tímto občany, aby dále nevyváželi odpad,
větve ovocných stromů a ořezané křoviny na pozemky
Povodí Moravy okolo Bečvy. Tento úklid byl i
finančně náročný.
Upozorňujeme, že vyvážení jakéhokoliv odpadu
v rozporu se zákonem a obecně závaznou vyhláškou
lze městským úřadem finančně postihovat, nehledě na
to, že břehy Bečvy často vypovídají i o lidech, kteří na

nich bydlí. Pro Karolinku pak nejsou zrovna pěknou
vizitkou.

Sport

Václav Skalka – hrázdný VD Stanovnice

Policie informuje
V okrese Vsetín bylo v roce 2001 spácháno celkem
3428 trestných činů, z toho v rámci služebního obvodu
OO Karolinka 200 trestných činů. Ve městě Karolinka
pak bylo spácháno 56 trestných činů a z těchto bylo 49
objasněno, což činí 72,7% objasněnosti. Pro porovnání
uvádím, že v Praze je objasněnost cca 30%.
Přehled nejčastějších jednotlivých druhů a počtů
trestných činů :
Krádež prostá dle § 247/1a), 2 tr.zák. – 10 skutků,
z toho 6 známých pachatelů
Podvod dle § 250/l tr.zák. – 5 skutků známých
Násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci dle § 197
a tr.zák.- 4 skutky známé
Zanedbání povinné výživy dle § 213/1 tr. zák. – 10
skutků známých
K největšímu nárůstu došlo u trestných činů
zanedbání povinné výživy, podvodů a násilí proti
skupině obyvatel a jednotlivci. Pokles nápadu trestné
činnosti v oblasti krádeží, vloupání do objektu patří
mezi nejdůležitější kritéria hodnocení práce policie.
Taktéž objasněnost u této trestné činnosti se oproti
loňskému roku zvýšila na 50%. Na tomto druhu
kriminality se nejvíc podílejí mladiství.
Většinu trestných činů se podařilo objasnit a
pachatelé byli předáni soudu. Značná část trestných
činů byla vyhledána vlastní činností příslušníků policie,
kteří se snaží ve spolupráci s občany odhalovat
spáchanou trestnou činnost.
Celkový nápad přestupků v roce 2001 činí 88
skutků, z toho je postoupeno na MěÚ Karolinka nebo
MěÚ Vsetín, vyřízeno v blokovém řízení nebo
převedeno na TČ 52 skutků, což je 54,24%. Zbývající
byly odloženy dle zákonných norem.
Soustavně dochází k nejvyššímu nápadu přestupků
na úseku občanského soužití, což v sobě zahrnuje
schválnosti, nadávky, narušené vztahy mezi manžely
apod. Rostoucí měrou se projevuje zvýšená
agresivita mezi občany. Zvýšení je zaznamenáno u
majetkových přestupků. Od ledna roku 2000 již policie
ČR neprovádí objasňování přestupků, které přešlo na
městské úřady ve smyslu zák. 200/90 Sb., o
přestupcích. V současné době je velmi dobrá
spolupráce se správním orgánem pro projednávání
přestupků při MěÚ Karolinka.
Zároveň se provádí 4x měsíčně dopravní akce
v součinnosti s Dopravním inspektoriátem Vsetín se
zaměřením na dodržování stanovené rychlosti v obci.
Ze zprávy o bezpečnostní situaci ve městě Karolinka za
rok 2001 vybral Tomáš Jochec
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Jiří Orság vytvořil 6 českých rekordů.
Druhou březnovou sobotu se novohrozenkovští
zúčastnili v Havířovské hale l ligy starších žáků.
Z Nového Hrozenkova vyjela 5 členná výprava
v čele s Františkem Orságem a Josefem Orságem. Jirka
Orság byl opět nejlepší. Podařilo se mu vytvořit 6
českých rekordů. Výkony byly :
Orság Jiří 85,90 trh, nadhoz 105,11 a dvojboj
190,20, což jsou oficiální české rekordy. Celkem 244
sing.bodu.
Hakl Marek 27,5,nadhoz 6,2,5, dvojboj 119,30.
Vrážel Milan – trh -, nadhoz 30,dvojboj 30 celkem
60,23,
Lušovský Jakub, trh 20, nadhoz 30, dvojboj 50,
body 93,94.
Mimo soutěž Jochec Pavel – trh 15, nadhoz 20,
dvojboj 35 .
Celkem se zúčastnilo 8 družstev v tomto pořadí:
1. Havířov
519,44b.
2. Bohumín
501,88 b
3. Tatra Kopřivnice
499,92b
4. Sokol Zlín
497,88 b
5. SOUZ Boskovice
468,09 b
6. Lonka Příbor
460,87 b.
7. Nový Hrozenkov
457,88 b
8. S.M.Ostrava
446,93 b.

Nejlepší výkony Jiřího Orsága pod vedením jeho
otce nestačily, neboť se nováčkům z Nového
Hrozenkova nedařilo.
Věříme, že příště to bude lepší.
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Dále se Jiří Orság účastnil Mistrovství ČR starších
žáků, které se konalo dne 13. dubna 2002 v Bohumíně
a obsadil zde v kategorii nad 69 kg 1. místo výkonem
90 kg. v trhu a 110 kg. v nadhozu.
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Veškeré druhy osobního a majetkového
pojištění, finanční poradenství, stavební spoření,
penzijní připojištění ve spolupráci s Vámi navrhne
a realizuje: S. Herynk, Generali pojišťovna, a. s.,
Na Kopečku 937, 756 06 Velké Karlovice. Tel.
0657/644 105 nebo 0605/759 572.
Dámská krejčová ušije rychle a kvalitně. Tel.
mobil: 0606/931 093.
Oceňování nemovitostí pro daňové a bankovní
účely a pro dědické řízení. Ing. Miroslav Polách,
Vsetín – Semetín 1494, tel. 0657/619193. Kontakt:
paní Jaroslava Vojkůvková, Karolinka 255. Tel.
0737/378662.
FINANČNÍ PORADENSTVÍ. Nevíte, kde
nejlépe a nejbezpečněji umístit úspory? Poradím.
Penzijní fondy, splátkový prodej apod. Libor
Křenek – Karolinka. Mobil – 0737/458894 nebo
0604/296 335 – kdykoliv. Přijedu i domů.
LESNÍ ZNALECKÁ KANCELÁŘ – Ing.
Radek Zádrapa, nabízí oceňování lesů a polností
pro úřední i soukromé účely. V Karolince:
Bařinská 43, tel. 0657/450 486, 0603/865 379, ve
Vsetíně: U Skláren 781, tel. 0657/612 349.
Jan Hořelica TRAFIKA – Radniční náměstí 42,
Karolinka Vám nabízí prodej novin a dalších
tiskovin, dobíjecí kupony, na objednávku Twist a
Go sady, spotřební materiál – CD-R, CD-RW,
počítačové příslušenství, baterie, příslušenství
k mobilním telefonům …
Souhrnné jízdní řády pro oblast Horního
Vsacka stále v prodeji na obecních a městských
úřadech v ceně 12Kč/ks. Platnost jízdního řádu je
do 14. 12. 2002.
P r o v á d í m opravy mechanických a
bateriových hodin, hodinek, budíků, výměny
baterií, opravy a krácení pásků. Tel.:
0604/906207 – stále
0657/450784–od 7:00 do 9:30 hod.
Splátkový prodej elektrospotřebičů a zboží do
domácnosti /lednice, pračky , kávovary apod./
firmy KOMFORT Vám zprostředkujeme po tf.
dohodě.
Kontakt:
tf.0776/211447
nebo
0737/378662 (p.Vojkůvková).
Pila Orság Karolinka nabízí občanům i firmám
službu dopravy traktorem. Tel. 0603278226
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Divadlo v Karolince zahájilo provoz Divadelní
jídelny.
Po – Pá od 12,00 – 14.00 hodin. Občanům i
firmám nabízí obědy a možnost pořádání
společenských nebo firemních akcí či rodinných
oslav.
Tel.: 0604463614
Nově otevřená prodejna
- sudového vína
- odrůdového vína
- archivního vína
- alkoholických nápojů
- dárkového zboží
- tabákových výrobků
- telefonních karet-TWIST, GO,OSKAR
- nábytku – příjem zakázek
- prodej nábytkového kování
Karolinka – Vsetínská 73 /za knihovnou/
Otevřeno od 28.03.2002

Kultura
D I V A D L O
V KAROLINCE
***

28. dubna.2002 v 16:30a 19:30 hod.

ABECEDA HVĚZD
zábavný pořad Vladimíra Hrona.
Vstupné. 200,-Kč
***

18. května 2002 v 19:30 hodin
sobota

JOŽKA ČERNÝ
koncert věnovaný především u příležitosti Dne
matek spolu se slavnostním přípitkem maminkám /víno
a nealko bude připraveno v šatně, prosím, vezměte
sebou do sálu – v ceně vstupenky/
Vstupné: 200,-Kč
Inf. na tf. 0657/651 323, 0604 729 914

Předprodej probíhá vždy v úterý od 14,00
do 15,00 hodin v divadle.
Marie Chovanečková
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Kulturní sál OÚ Hovězí
12. 5. v kinosále v 15:00 hod.

Našim maminkám
učinkují:
dětský pěvecký sbor ZŠ Hovězí
dětský soubor Jaloveček
cimbálová muzika Jaloveček
žáci ZUŠ J. Nechanického
***

25. 5. v kinosále v 18:00 hod.

„Hon na čarodějníka“
premiéru divadelní hry uvede Divadelní soubor
Hovězí
***

31. 5. v baru OÚ Hovězí v 19:00 hod.

Beseda u cimbálu
Srdečně zve soubor Ovčák

Vstupné: 30,- Kč
***

12. Května 2002 v 17 a 20.00 hod.

SHREK
Animovaná komedie USA, 88 min, české titulky,
mládeži přístupno
Pohádka naruby. Mládeži do 99 let přístupno.
Vstupné: 30,- Kč
***

19. Května 2002 ve 20.00 hod.

PÁN PRSTENŮ:
SPOLEČENSTVO PRSTENU
Fantasticko-dobrodružný film USA, 165 min.,
české titulky, mládeži přístupno od 12 let
Jeho moc ovládne každého, kdo po něm
zatouží. Jen jediný mu dokáže odolat.
Společenstvo devíti jej musí zničit.
Vstupné: 40,- Kč

***
***

Bližší informace – OÚ Hovězí:
p.Koňaříková Jana:0657-645040,645088
0605 910 548

KINO HOVĚZÍ
***

28. Dubna 2002 v 19.30 hod.

EVOLUCE
Sci-fi komedie USA, 104 min., české titulky,

mládeži přístupno
Užijte si konec světa.

26. Května 2002 ve 20.00 hod.

PRCI, PRCI, PRCIČKY 2.
Komedie USA, 105 min., české titulky, mládeži
přístupno od 15 let
Panictví se zbavili, touhy po sexu ne.
Vstupné: 30,- Kč
***

Upozorňujeme stálé návštěvníky
kina - od 1. Května 2002 začínáme
promítat od 20.00 hodin!!!

Vstupné: 30,- Kč

***

***

Změna programu vyhrazena !

5. Května 2002 v 17.00 hod.

MACH A ŠEBESTOVÁ
Filmová komedie ČR, 100 min., mládeži
přístupno
Filmová komedie pro celou rodinu

Tento program lze nalézt na
Internetu a to na adrese: http://obechovezi.cz
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