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Informace z městského
úřadu
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
blíží se nám čas prázdnin a dovolených, i když
počasí tomu moc nenasvědčuje. Využívám příležitosti
vydání zpravodaje, abych Vás seznámil s několika
aktuálními problémy našeho města. Zastupitelé města
Karolinka se rozhodli zpracovat studii „Strategie a
rozvoj města Karolinky na budoucích 10 let“. Tato
studie bude podpůrným zdrojem informací pro
získávání dalších dotací v rámci Evropských
strukturálních fondů. Byli osloveni občané města
Karolinky formou dotazníků, aby se mohli vyjádřit
k fungování jednotlivých organizací města, vč. MěÚ, a
představám o budoucím rozvoji města. S politováním
musím konstatovat, že účast byla velmi nízká,
návratnost dotazníků byla pouhých 16,8 % (135
dotazníků z 800), což činí jen necelých 5% obyvatel.
Občané měli ideální příležitost ovlivnit samotný chod
města.
Z dosavadních
průzkumů
vyplynula
i
nespokojenost s provozem mateřské školky. Na
besídce pořádané mateřskou školkou byla tato otázka
otevřena s přítomnými rodiči. Z diskuze nevyplynul
žádný podstatný problém, kromě výše školného.
Otázka školného bude projednávána na nejbližším
zastupitelstvu tj. 9 června a bude podán návrh na
snížení školného o 50%. Otázka mateřské školky bude
znovu projednávána a uzavřena koncem června na
veřejné schůzi. O termínu a místu veřejné schůze
budeme občany včas informovat. Vyzývám občany,
aby podali co nejdříve své konkrétní připomínky na
MÚ Karolinka, adresované mně osobně nebo
kterémukoliv zastupiteli. V případě, že nebudou žádné
připomínky podány, bude otázka provozu mateřské
školky uzavřena beze změn.
Posledním problémem, kterým se zabýváme
každým rokem v tomto období, je otázka údržby
zelených ploch a likvidace biologického odpadu
(posečená tráva, větve apod.). V měsíci květnu byla
zaslána výzva občanům, aby neukládali biologický
odpad podél řeky Bečvy, a to na základě výzvy Povodí
Moravy, které v loňském roce nechalo opravit a
vyčistit břehy řeky. Rada Města Karolinky se začala

červen 2004
zabývat otázkou likvidace biologického odpadu. Bylo
zjišťováno, jak se nakládá s biologickým odpadem na
Valašsku.
Z
veřejných
zelených
ploch
obhospodařovaných městem je tráva likvidována
městem. Občané, kteří mají zahrádku, jsou povinni si
vytvořit kompost na zahrádce nebo si mohou likvidaci
objednat za úplatu u organizace zřízené městem
(MěBP) nebo u soukromé firmy zabývající se touto
činností.
Zároveň bych Vás chtěl touto formou informovat o
uzavření Mateřské školy Karolinka v průběhu prázdnin
a to od 12. července do 20. srpna z důvodu údržby a
rekonstrukce objektu.
Na závěr bych Vás chtěl požádat o plné využívání
zdravotního střediska včetně lékárny. Nebudou - li
zdravotnické ordinace a lékárna využívány, budou
jejich provozovatelé nuceni je uzavřít. Byl by velký
oříšek tato zařízení znovu obsadit novými lékaři a
obzvlášť lékárnu. Je na Vás, zda chcete, aby tyto
služby ve městě zůstaly.
Chtěl bych Vám popřát, ať v průběhu dovolené
naberete dostatek sil, a dětem přeji co nejbláznivější a
nejlepší prázdniny v mezích zákona.
Ing. Tomáš Hořelica, starosta

Důležitá oznámení
VOLBY DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU
se konají na území České republiky
ve dnech 11. a 12. června 2004.
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech
na území Ćeské republiky, a to v pátek dne 11. června
2004 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 12.
června 2004 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
V našem městě jsou dva volební okrsky a to:

Okrsek č. I. – volební místnost :
velká zasedací místnost MěÚ
- dolní část obce po potok Stanovnice, Nábřežní ulice
po čp. 541

Okrsek č. II. – volební místnost:
kancelář starosty města
- horní část obce od potoka Stanovnice, ulice Nábřežní
od čp. 255

UPOZORNĚNÍ
V poslední době se na našem úřadě množí stížnosti
na volně pobíhající psy bez dozoru majitele a tito psi
ohrožují občany města. Chceme připomenout
občanům, kteří vlastní tyto své psí „miláčky“, že pokud
se budou psi pohybovat po městě bez dozoru majitele,
nebudou na vodítku a osoba doprovázející psa nebude
plnit ust. čl. 7 obecně závazné vyhlášky č. 4/98, bude
pes odchycen, odvezen do útulku a náklady za
umístění budou vyúčtovány majiteli. Rovněž může být
za porušení této obecně závazné vyhlášky v rámci
správního řízení uložena sankce formou pokuty do
výše 30.000,-Kč.
Dalším tíživým problémem v našem městě je stále
častější vyskytující se parkování vozidel na chodnících
a zeleni ve městě, zejména před panelovými domy a
kolem řeky Bečvy. Žádáme občany, aby k parkování
nepoužívali jak chodníky tak zeleň, protože
k parkování slouží parkoviště k tomu určená. Pokud
nedojde k nápravě ze strany občanů a stejně tak i
návštěvníků města, bude MěÚ nucen přistoupit k
nepopulárním opatřením formou sankcí a odtahování
vozidel.
Je skutečně v zájmu nás všech, aby nedocházelo
k ničení chodníků a zeleně, protože jsou vizitkou
všech občanů města a rovněž jejich údržba je nákladná.
J.V. referent HSO

Ordinace
praktického lékaře pro děti a dorost:
MUDr.: Miriam Kalinová
Zdravotní sestra: Petra Šestáková
Ordinační hodiny:
Pondělí: 07:00
Úterý:
07:00
09:00
Středa:
07:00
Čtvrtek: 07:00
Pátek:
07:00

-

12:00 hod.
08:30 hod. – akutní stavy
12:00 hod. – poradna
12:00 hod.
12:00 hod.
12:00 hod.

Ordinace
alergologie a klinické imunologie:
MUDr.: Miriam Kalinová
Zdravotní sestra: Petra Šestáková
Úterý:
Čtvrtek:

Ordinační hodiny:
13:00 - 15:30 hod.
13:00 - 15:30 hod.

Nová provozní doba knihovny:
Pondělí: 7:30 – 11:00
Úterý: 7:30 – 11:00
Středa: 7:30 – 11:00
Čtvrtek: 7:30 – 11:00
Pátek: 7:30 – 11:00
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11:30 – 17:00
11:30 – 14:30
11:30 – 17:00
11:30 – 14:30
11:30 – 17:00

Vyhodnocení dotazníků MěÚ k vytvoření
koncepce rozvoje města Karolinky
Vážení občané,
v příloze tohoto zpravodaje jsou zveřejněny
výstupy z dotazníkové akce MěÚ, které jste se měli
možnost zúčastnit. Děkujeme všem, kteří tak učinili, a
přispěli svými názory k vytvoření základu pro
zpracování koncepce rozvoje našeho města s výhledem
na příštích deset let.
Co nás překvapilo při provádění průzkumu, byl
fakt, že mnoho občanů pouze číselně hodnotilo
současný stav a nenavrhovalo způsob na zlepšení
situace. Rovněž jsme si slibovali větší zájem ze strany
občanů o možnost ovlivnění vývoje v našem městě.
Pouze 135 vrácených dotazníků z 800 však svědčí o
tom, že se současným vývojem je spokojena absolutní
většina našich občanů, kterým nestálo za to se zdržovat
s vyplňováním dotazníku, jelikož současné vedení
nejlépe ví, co zlepšovat. Taky se to dá vysvětlit opačně,
že jsou natolik znechuceni situací ve městě, že přece
nebudou zdarma poskytovat své návrhy na zlepšení,
jelikož je to jejich tajný trumf do komunálních voleb.
Jsme si vědomi, že zpětnou vazbu ze základní školy
ovlivnil fakt, že podobný dotazník vyplňovali rodiče
žáků pro diplomovou práci slečny Kamencové. Proto
se jich vrátilo jen necelých sedmdesát proti 250
rozdaným dotazníkům.
Nechceme, aby se zveřejnění těchto výsledků bralo
dogmaticky. Je to jen první krok k určení směru úsilí
vedení města. Pro příklad uvádím, že pro zbudování
bazénu bude zásadový výsledek studie proveditelnosti,
která ukáže, zda jsme jako město natolik silní
„ufinancovat“ provoz takového zařízení bez toho, aby
to mělo negativní dopad na další chod města (zhoršení
zimní údržby, nedostatečné provozní náklady na školy
a vše co souvisí se zhoršením příjmové části městského
rozpočtu). Dalším, snad ještě více důležitým bodem
pro výstavbu bazénu pak bude získání finančních
prostředků, jelikož nejsme schopni z našich
rozpočtových zdrojů tento záměr sami zrealizovat.
Před našimi poslanci nyní leží nelehký úkol ve
spolupráci s Ing. Ondráčkovou zhodnotit současný stav
a určit „výhody a rizika“ našeho města, což je vedle
„dotazníků občanů“ další krok k vytvoření ucelené
koncepce rozvoje našeho města.
Závěrem bych přál našemu městu (nemyslím
městskému úřadu) větší zájem nás všech o veřejné dění
a spoluvytváření obrazu Karolinky. Vždyť je jen na
nás, jak si prostor, ve kterém žijeme zvelebíme, co pro
sebe navzájem uděláme (ten pomůže s tou kulturní
akcí, ta zase připraví sportovní odpoledne) a všichni
budeme spokojeni. Současná kapacita lidí, kteří něco
dělají (většinou zdarma) pro veřejnost je již vyčerpaná
a pokud chtějí křiklouni prezentující se zejména na
našich internetových stránkách a v hospodách něco
více, tak ať přiloží ruku k dílu. Myslím si, že městský
úřad nemá zájem na tom, aby u nás nic „nefungovalo“,
naopak jsme ochotni podpořit každý dobrý nápad.
Přeji Vám všem příjemnou dovolenou.
Tomáš Jochec – tajemník MěÚ
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Příspěvky
Vybíráme z názorů žáků naší
školy na zeleň v našem městě
Co se týče zeleně v našem městě, je tu hodně
udržovaných i neudržovaných ploch, např. park u
skláren je málo udržovaný, i když v minulém roce tam
byly vysazeny květiny a po sléze zničeny, ať už
horkem, nebo obyvateli, kteří si je buď utrhli, nebo
zdevastovali. Také v tomto parku bývají přes léto
vyházené sklenice v keřích a různý odpad také po
celém obvodu, což se týká oken, kde lidé ve sklárnách
vyhazují odpadky atd. Nebezpečné jak pro zvířata, tak i
pro malé děti jsou střepy z lahví a různého skla. Dále
v létě a na jaře by se mohla posekat tráva.
A co se týká odpadků, které se zde také naleznou,
mohl by se tam dát ještě jeden odpadkový koš navíc.
Co se týče zeleně, lidé by si mohli uvědomit, že to je
jen pro nás, a proto bychom si toho měli vážit.
Lenka Filgasová, 8. tř.
Máme dostatek zeleně. Když rozkvetou louky, jsou
tak barevné, že si připadám jako v rajské zahradě.
Kdekdo by nám mohl závidět. Tak to vypadá zdálky,
ale zblízka samé plasty a papírky a všelijaký binec.
Nechápu, jak může být někdo takový bordelář, a tak
neohleduplný k ostatním, kteří ten binec uklízí. No ano,
je pravda, že někteří lidé jsou čistotní a ve svém okolí
mají čisto a hezky upraveno. Z takových pracantů
bychom si měli brát příklad.
Autor neznámý
Naše oblast se mi líbí. I když by se mohla trochu
více udržovat: méně odpadků na zemi – skoro všude
kde se podívám, leží na zemi. Měly by být vyhrazená
místa pro psy.
Autor neznámý
Zelených ploch má naše město opravdu hodně, ale
některé jsou dost zanedbávány. I když k tomu lidé
určitě nemají kolik výčitek, jako k nepořádku v ulicích.
A těch se hlavně týkají psí výkaly, které jsou všude.
Určitě by bylo mnohem lepší, kdyby si majitelé po
svých mazlíčcích uklízeli. Nikomu totiž není příjemné,
když jde po ulici a najednou se mu na botě objeví
zapáchající flek.
Totéž je se štěrkem a prachem na cestách. Stačí aby
projelo auto a my se div neudusíme. Zvláště starší lidé.
Nedostatků je v našem městě ještě více, např. díry na
cestách. Řidiči to nemají jednoduché, stačí, aby jeli o
trochu rychleji, i když jedou pomalu a neštěstí je na
světě. Myslím však, že i když jsou v našem městě
nedostatky, nesmíme si stěžovat. Jiné vesnice mají co
dělat, aby vypadaly alespoň tak jako Karolinka.
Autor neznámý
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Slovo redakce k názorům žáků
Je škoda, že se z prostorových důvodů nedaly
uveřejnit všechny příspěvky dětí ze školy a trochu mne
mrzí, že příspěvky nebyly podepsané. Je však vidět, že
si školáci umí všímat neduhů naší společnosti a byl
bych rád, kdyby našli i způsob, jak se vypořádat
s pohazováním odpadků mimo koše i mezi sebou.
Troufám si říct, že většina odpadků je právě z rukou
dětí, což dokládají slupky od banánu, pomerančů apd.,
podle kterých se bezpečně pozná po celé Karolince, co
právě bylo na oběd ve školní jídelně.
Město právě řeší spolu s MěBP otázku kvality
údržby veřejných zelených ploch a bylo rozhodnuto
zakoupit novou sekačku. Doufáme, že se tato oblast
opět posune k lepšímu.
O psech bylo a je na stránkách našeho zpravodaje
psáno již několikrát a pořád platí jedno pravidlo, že
pokud se nám něco nelíbí, tak to řekněme přímo (i
s rizikem, že se kritizovaná osoba na nás oboří) a
nepomlouvejme viníka, až když zahne za nejbližší roh,
případně si nestěžujme na MěÚ s podmínkou, že se
dotyčný nic nedozví.
Tomáš Jochec – tajemník MěÚ

Sport
Dva české rekordy pro Orsága ze
Stanovnice:
Dne 2. 5. 2004 se konalo v Bohumíně 2. kolo ligy
juniorů do 20-ti let. Zúčastnily se ho družstva
z Bohumína, Havířova, Ostravy, Kopřivnice a Příbora.
A právě za Lonku Příbor hostuje letošní ligu juniorů
Jiří Orság z Karolinky. Jako obyčejně ukázal, že naděje
do něho vkládané, nejsou neoprávněné. Opět vytvořil
dva české rekordy. V trhu 126 kg a v dvojboji 277,5 kg
(oba české rekordy). V nadhozu zvládnul skvělých
152,5 kg (osobní rekord), dohromady je to na sinc.
body 318,38.
Pořadí družstev:
1. Kopřivnice
2. Bohumín
3. Havířov
4. Příbor
5. Ostrava

1331 sinc. bodů
1314 sinc. bodů
1278 sinc. bodů
1178 sinc. bodů
968 sinc. bodů

Pořadí podle dvojboje:
ROČNÍK

Korista
Orság
Gospoš

Havířov
Příbor
Bohumín

305 kg
1984
277,5 kg 1989
265 kg
1985

Korista je slovenský závodník, který hostuje za
SKV Baník Havířov. Jirku nyní čeká MČR, které se
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koná 28. 5. v Teplicích, a pak ho poslední týden
v červenci čeká Mistrovství Evropy, které se bude
konat ve Stavangeru. Na ME je nominován společně
s Jirkou 17-letý Lukáš Cibulka ze Sokolova.

Program kina Vatra Vsetín na
měsíc červen 2004
1. - 2.června v 17 a 19:30 hod.
OHNIVÝ OCEÁN

Alena Orságová

Kultura
Výstava
Městský úřad Karolinka pořádá tradiční letní výstavu.
Tentokrát se nám představí valašský malíř z Rožnova
pod Radhoštěm Jaroslav Frydrych svými kresbami
portrétů a valašské krajiny. Výstava bude umístěna
v prostorách velké zasedací síně MěÚ Karolinka
Zahájení výstavy se uskuteční v sobotu dne 17.
července 2004 v 15:00 hod a potrvá do 15. srpna 2004.
Otvírací doba: Po – Pá 8:00 – 15:00 hod
So – Ne 9:00 – 13:00 hod
Zveme všechny milovníky výtvarného umění.

Karlovské muzeum a Informační
centrum Velké Karlovice

Režie: Joe Johnston
Dobrodruh s indiánskou krví bojuje s arabskou pouští.
V hlavních rolích Viggo Mortensen a Omar Sharif.
Film USA s titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 62,- Kč

3. - 5. června v 16:30 a 19:30 hod.
6. - 9. června v 16:30 hod.
TROJA
Režie: Wolfgang Petersen
Pokud někdy stálo za to svést kvůli lásce boj, nestalo se
tak ve větší bitvě, než byla tato …Petersen slibuje v
„TROJI“ nelítostné bitvy a velké emoce.
V nejnákladnějším filmu své kariéry je ale zaplatil krví,
potem a slzami. V hlavní roli Brad Pitt, Eric Bana,
Orlando Bloom a Diane Kruger. Historický film USA
s titulky. Mládeži do 12 let nevhodný.
Vstupné: 79,- Kč

6. června v 19:30 hod.
FILMOVÝ KLUB
uvádí z cyklu: Polské kino morálního neklidu OCHRANNÉ ZBARVENÍ
Režie: Krzystof Zanussi. Vstup jen na průkazy FK.

7. - 9. června v 19:30 hod.
UMUČENÍ KRISTA
Režie: Mel Gibson
Passion je film o posledních dvanácti hodinách života
Ježíše z Nazareta. Ve filmu se mluví těmi jazyky,
kterými se v dané době skutečně hovořilo. V roli Krista
uvidíme Jameze Caviereleho. Film je mládeži
nepřístupný.
Vstupné: 69,- Kč

10. - 13. června v 17 hod.
PETR PAN
Režie: P. J. Hogan
Nejslavnější pohádka všech dob. Hraná pohádka pro
celou rodin. Pohádka je v českém znění.
Vstupné: 58,- Kč
Karlovské muzeum a Informační centrum
Velké Karlovice pořádá
„Ukázky řezbářských prací pro školy“,
které se uskuteční ve dnech 8. a 15. června 2004 od
9:00 – 16:00 hod. před Karlovským muzeem.
●
Karlovské muzeum pořádá dne 5. června 2004

10. - 12. června v 19:30 hod.
STRAŠIDELNÝ DŮM

MUZEJNÍ NOC

Režie: Rob Minkoff
Dokáže prodat každou nemovitost, ale tentokrát mu
straší ve věži. Kdo vstoupí, zemře. Smíchy.
Eddie Murphy v hlavní roli.Komedie USA s titulky.
Film je mládeži přístupný.
Vstupné: 62,- Kč

Muzeum bude přístupné od 19:30 do 23:00. Vystoupí
skupina žen Karlovjanky s písněmi a pověstmi
z Velkých Karlovic

13. června v 19:30 hod.
FILMOVÝ KLUB
uvádí MATKA KRÁLŮ – režie Janusz Zaorski.
Vstup jen na průkazy FK.
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14. - 16. června v 17 hod.
SCARY MOVIE 3
Režie: David Zucker
…nejlepší filmy mají vždy třetí díl…Varování: Teď
umřeš, ale smíchy.
Možná přijde i Michael Jakson! Komedie USA
s titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 59,- Kč

14. - 16. června v 19.30 hod.
LEPŠÍ POZDĚ NEŽLI POZDĚJI

DEN POTÉ
Režie: Roland Emmerich
Strhující podívaná od režiséra filmu „Den
nezávislosti“. Je to výpravný příběh o přežití a
hrdinství s neustálou akcí a výbornými vizuálními
efekty. Film USA v české verzi. Mládeži přístupný, pro
děti do 12 let nevhodný.
Vstupné 69,- Kč

25. června kino nehraje – jiný program
28. - 30. června v 17 hod.
DVANÁCT DO TUCTU

Režie: Nancy Meyers
Komedie o tom, jak zapřísáhlý starý mládenec potká tu
pravou. V hlavní roli Jack Nicholson a Diane Keaton.
Dále hrají Keanu Reeves, Amanda Peet aj. Film je
mládeži do 12 let nevhodný.
Vstupné: 59,- Kč

Režie: Shawn Levy
Čím víc, tím hůř! Steve Martin a Bonnie Huntová
v hlavních rolích komedie USA. Film je v české verzi.
Mládeži přístupný.
Vstupné: 64,- Kč

17. června v 17 a 19:30 hod.
COMANDANTE

Kino Hovězí červen 2004

Scénář a režie: Oliver Stone
Jedinečný portrét Fidela Castra, muže, který září půl
století na mezinárodní politické scéně. Dokument o
velkém revolucionáři z malého ostrova – aneb jak si
Oliver Stone přátelsky poplkal s Fidelem Castrem.
Film USA – Španělsko s titulky. Mládeži přístupný.
Vstupné: 59,- kč

18. - 19. června probíhá v kině Vatra
LETNÍ FILMOVÝ MARATON
FILMOVÉHO KLUBU
Bude samostatný plakát.

20. června v 17 a 19:30hod.
REKONSTRUKCE
Režie: Christoffer Boe
Jedna žena, jedna noc, jedna volba. Film Dánska a
Švédska s českými titulky. Mládeži nepřístupný.
Vstupné: 54,- Kč

21. - 23. června v 17 hod.
MISTŘI
Režie: Marek Najbrt
Fandit si musíme sami. Nikdo jinej to za nás neudělá.
Mistři je film o iluzích. Film o lidech, kteří po něčem
touží, milují se a podvádějí. V hlavní roli Jan Budař.
Mládeži přístupný, pro děti do 12 let nevhodný.
Vstupné: 69,- Kč

21. - 23. června v 19:30 hod.
INTERMISSION
Režie: John Crowley
„Pulp Fiction“ po irsku. Irská odpověď na Pod/F/uck ,
ve kterém uslyšíte skvělou muziku:U2, Turin Brakes,
Fun Lovin, Criminals, etc…Film Irska - Velké Británie
s titulky. Mládeži nepřístupný.
Vstupné: 59,- Kč

24. - 27. června v 17 a 19:30 hod.
28. - 30. června v 19:30 hod.
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6. Června 2004 ve 20:00 hod.
JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI
…trochu zestárli, ale zůstal jim smysl pro humor, sny a
neštěstí i důvod k životu. Komedie ČR, 120 min.,
mládeži přístupno.
Vstupné: 40,- Kč

13. Června 2004 ve 20:00 hod.
KRÁL ZLODĚJŮ
Novodobý
příběh
Olivera
Twista.
Drama
SR/ČR/Německo/Rakousko/Francie, 101 min., české
titulky, mládeži přístupno od 12 let.
Vstupné: 40,- Kč

20. Června 2004 ve 20:00 hod.
TORQUE
Film ve stylu snímku Rychle a zběsile, ovšem na
motocyklech. Rychlá jízda, krásné ženy, plno akce…
Akční film USA, české titulky, mládeži přístupno od
12 let.
Vstupné: 40,- Kč

27. Června 2004 v 17:00 hod.
MEDVĚDÍ BRATŘI
Příběh o přátelství dvou medvědů, z nichž jeden není
medvěd. Animovaná pohádka USA, 85 min., český
dabing, mládeži přístupno.
Vstupné: 30,- Kč
Změna programu vyhrazena! Tento program lze
nalézt na Internetu a to na adrese:
http://obec-hovezi.cz

Kino Velké Karlovice červen 2004
5. června v 18:00 hod.
Pán prstenů – Návrat krále
film USA, přístupný od 12 let, 201 min.
Vstupné: 50,- Kč
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19. června v 19:30 hod.
Poslední samuraj
film USA, přístupný od 12 let, 154 min.
Vstupné: 50,- Kč

ZUŠ Karolinka – program akcí

Závěrem paní ředitelka Martina Havlová
poděkovala paní učitelce Bohumile Plesníkové za vše,
co po čtyřech letech v Karolince dokázala a zároveň se
s ní rozloučila. Paní Plesníková předává pomyslnou
štafetu paní učitelce Liběně Svobodové, která od
příštího roku povede dramatický obor. Zároveň však
slíbila, že bude nadále ráda spolupracovat na rozvíjení
talentu dětí naší školy ať už radou či svou účastí na
víkendových dílnách.
K poděkování se připojuji i já a zároveň přeji paní
Svobodové hodně trpělivosti při práci s dětmi.
Tomáš Jochec

5. června v 18 hod. v Divadle Karolinka
Vystoupení tanečního oboru

Inzerce

15. června v 18 hod. v sále ZUŠ
Absolventský koncert I. cyklu
•

GENERALI POJIŠŤOVNA, a.s.
AGENTURA KAROLINKA,
U Sokolovny 277 (Dům služeb)
o pojištění
o stavební spoření
o penzijní připojištění
o úvěry
Otvírací doba:
PO – ST – PÁ
8 – 12 13 - 17
Tel: 571 429 710, 605 759 572

•

Koupím garáž v Karolince, nejlépe v lokalitě Pod
Paluchem. Tel.: 603222891

•

Martin Dujka
p r o vá d í
opravy
mechanických a bateriových hodin, hodinek,
budíků, výměny baterií, opravy a krácení pásků.
Tel.:
604 906 207 – stále
571 450 784 – od 7:00 do 9:30 hod.

•

Prodám radiomagnetofon zn. Thomson – nový
v záruce, FM, MW, LW, cena 700,- Kč.
Pěkný zachovalý hrající discman zn. Sony na
baterky a síť, cena dohodou.
Dvě starší křesla světlá – vhodná na chalupu –
cena dohodou – levně.
Závěs nábytkový NK 511, 300 ks – i
jednotlivě. Cena dohodou. Tel.č. 732 412 775

•

Prodám malý pomník – černá žula. Cena 10.000,Kč. Tel. č. 571 450 417

•

Prodám myčku na nádobí, jednou použitou,
nevhodný dárek, cena 6.500,-Kč. Informace na tf.
+420 603 443 328 po 15 hodině.

•

Nabízím plakátovací plochu na domě č.p. 55
v Karolince. Jitka Trlicová, Vsetínská 55, 756 05,
Karolinka.

19. června ve 14:30 hod se srazem u
Raťkovského šenku
Pohádkový les

Slovo k vystoupení Dramatického
oboru ZUŠ
Dne 1. června proběhlo v sále ZUŠ Karolinka
vystoupení dramatického oboru ZUŠ Karolinka, kde se
předvedli nejen žáci tohoto oddělení. V první části
mohli přítomní diváci shlédnout cyklus povídek od
různých autorů. Byla radost sledovat, jak se všichni
přednášející snaží předvést co nejlepší výkon.
Na druhou část vystoupení si žáci pod vedením paní
učitelky Bohumily Plesníkové připravili hru „Havrane
z kamene“ na motivy stejnojmenné knihy Tomáše
Pěkného. Celá hra byla vhodně podmalovaná hudbou
Steve Reicha, Dead Can Dance a CHieftaints. Myslím
si, že všichni přítomní byli překvapeni z vysoké úrovně
nejen této hry, na které spolupracovali mimo žáky ZUŠ
i Petr Šesták, Liběna Svobodová, žáci ZŠ Karolinka a
studenti LDO ZUŠ Valašské Meziříčí. Doufám, že se
podaří hru ještě zopakovat alespoň pro žáky základních
škol, jelikož si myslím, že tak kvalitní dílo si zaslouží
několikeré opakování. Už kvůli účinkujícím, kteří
obětovali spoustu svého volného času, aby nám
zpříjemnili odpoledne.
O tom, že účinkující dokázali zaujmout svědčí i
fakt, že v sále byly přítomny i děti ve věku čtyř let,
které se po celou dobu nepohnuly z místa a se zájmem
sledovaly dění na jevišti nejen při hře.
Trochu mne mrzí, že i přes zveřejnění této hry na
plakátech po celé Karolince a vyhlášení městským
rozhlasem, bylo přítomno mimo rodiče účinkujících
snad deset dalších diváků, což je na Karolinku
s divadelní tradicí poněkud malá účast. Snad už jen
bubeník s hlásnou troubou by přilákal více lidí do
hlediště.
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Ohlédnutí ve fotografii za akcemi ZUŠ Karolinka
Koncert nejmladších žáků ZUŠ Karolinka 14. 5. 2004

Na závěr koncertu zazpíval dětský sbor pod vedením Mgr. Ilony Boháčové

Koncert pěveckého oddělení „Písně z celého světa“ za doprovodu kapely ZUŠ 18. 5. 2004

Mnohé z účinkujících byly oblečeny ve stylovém oblečení a na závěr koncertu bylo pořízeno společné foto všech.
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Vyhodnocení dotazníkové ankety města Karolinky
Celkem odevzdáno dotazníků

135
Počet
hlasů

Pořadí

1.

91

2.

Nedostatek odborných ordinací a lékařů, modernizace pracovišť

43

3.

Špatná provozní doba v lékárně (prodloužit a přizpůsobit potřebám obyvatel)

38

4.

Vybudovat krytý bazén, koupaliště nebo obojí

34

5. - 6.
7.
8.-9.

10.
11.-12.

13.-14.

Výstavba nových bytů nebo rekonstrukce a vestavby ve stávající panelové zástavbě

33

Výstavba kina

33

Špatný stav komunikací
Zvýšit množství a kvalitu služeb občanům (opravna obuvi, deštníků, čistírna,opravna obuvi,
sběrna špinavého prádla,čajovna, kavárna, ski a cykloservis, lázně, masáže ..)
Nedostatečný úklid města, zastávek, úpravy zeleně (využití nezaměstnaných při těchto
pracích), úprava okolí Karolinky a řeky Bečvy
Zlepšení bezpečnosti ve městě a zabránění vandalismu, vhodnost rozsvícení pouliční
osvětlení celou noc, rušení nočního lidu, volný pohyb psů

25
24
24
19

Nedostatek kulturních a sportovních akcí jak pro děti a mládež, tak pro dospělé
Zkvalitnit informovanost a komunikace MěÚ směrem k občanům ( informační tabule,
aktualizace www, špatná dostupnost Karolínského zpravodaje)

17

Nová výsadba a údržba veřejné zeleně, park

16

17

Nedostatečná kapacita míst a aktivity v MŠ, nespokojenost s vedením

16
15

16.

Výměna učitelského sboru na ZŠ – omlazení, nedostatečná kvalifikovanost, vedení
Více kulturních akcí, divadelních představení a festivalů, výstav, vánoční trhy, Dny města,
zábavné pořady

17.

Špatná kontrola veřejného pořádku ze strany Policie - převážně v nočních hodinách

13

18.

Více péče v DPS, dobudování zařízení a akcí pro seniory
Nedostatečná rozmanitost obchodní sítě (chybí prodejna obuvi, textilu, papírnictví,zdravé
výživy..)

12

Nedostatečná kapacita stávajících parkovišť
Silniční zpomalovací pásy u ZŠ, kontrola řidičů za porušování stanovené rychlosti jízdy
v obci, označit přechody u autobusových a vlakové zastávky
Nedostatečné dopravní spojení převážně o víkendu (vlak jezdí ve stejnou dobu jako
autobus a poté je velká prodleva dalších spojů)

10
10

Čistota Málo odpadkových košů po městě, odvoz odpadků, veřejné WC, psí exkrementy

9

15.

19.
20.-21.

22.-24.

25.
26.-29.

30.-31.
32.-33.
34.-35.
36.-41.

8

Nedostatek hřišť a sportovních zařízení (28), výstavba sportovního areálu (6), vybudování
skateparku (10), vybudování kluziště (8), vybudování cyklostezek a turistických tras (8),
rekonstrukce a zprovoznění lyžařského vleku po celou lyžařskou sezónu+ večerní
lyžování+ snowboard (9), posilovna (3), sauna (3), bowling (2), tenisový kurt (2), squash
(2), rehabilitace (2), dráha pro kolečkové brusle (2), hřiště na házenou (2), ride park (2),
in-line hokej (1), lezecká stěna (1),fitness (1),hřiště na nohejbal, volejbal (1)

14

11

9

Nedostatek zájmových a odborných kroužků pro děti

9

Vybudování chodníků a oprava stávajících

8

Vybudování nového pískoviště pro děti (oplocené)

7

Údržba a úprava vzhledu panelové výstavby

7

Diskotéky a zábava pro mladé lidi

7

Snížení školného v předškolním zařízení

7

Nesouhlas se zvýšením poplatku za úklid v domě s pečovatelskou službou

5

Zajistit jazykovou školu

5

Snížit pronájem podnikatelům v oblasti služeb

4

Výuka cizích jazyků v MŠ

4

Vybudování holobytů pro neplatiče

3

Motivace občanů na vzhledu obce (soutěže)

3

Rekonstrukce náměstí

2

Zlepšit prezentaci města Karolinky (aby o nás věděli i jinde)

2

Vysoké nájemné

2
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36.-41.

42.-80.

Více středních škol v okolí

2

Poplatek za komín se platí, kominík nevymetá

2

Podporovat individuální výstavbu

2

Zajistit odpolední službu na Ingstavu

1

Investice do rekonstrukce hřbitova

1

Klub pro mladé

1

Řešit problematiku narkomanů ve městě

1

Centralizace služeb

1

Plynofikace všech bytů

1

Špatná výchovná poradkyně na ZŠ

1

Nedostatek pracovních příležitostí ve městě

1

PC kurzy

1

Supermarket

1

Rekonstrukce školy

1

Turistický kroužek

1

Nedostatek kvalifikovaného personálu v domově důchodců

1

Letní kino

1

Lepší jídlo ve školní jídelně

1

Více restaurací

1

Zrušit zákaz parkování u budovy hasičů, potravin a kostela

1

Gymnázium

1

Malý zájem učitelů o mimoškolní činnost dětí

1

Pochvala řediteli bytového podniku

1

Chybí zastávka ve Stanovnici

1

Úlevy na poplatcích pro obyvatele vesnic

1

Kruhový objezd ve Vsetínské ulici u Sokolovny

1

Prodloužit pracovní dobu kadeřnictví a kosmetiky

1

Zavést svačiny ve škole

1

Klub pro seniory

1

Zvýšit příspěvek na stravné pro seniory

1

Rekonstrukce venkovního vybavení MŠ

1

Kroužek sebeobrany

1

Lávka přes řeku Bečvu u pekárny

1

Úprava vzhledu tržnice

1

Nedostatečná aktivita zájmových organizací

1

Absence využití počítačů při výuce na I. stupni ZŠ

1

Nedostatečné osvětlení chodníků

1

Zvážit vytápění budovy školy teplem z vrtu

1

Problematika toulavých psů

1

Kontrola návštěvníků - restauračních zařízení - dětí mladších 15 let

1

Seřídit městský rozhlas - špatná slyšitelnost

1

Vysoké poplatky za svoz odpadů

1
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