
KlifieLm~KÝ

Svazek 8, císlo 9

KP filiV e J)liJ
zárí 2000

JuBifanD na mE:síc::; 3á-rí

Konarík František
1. 9.1907

Karolinka 93 let
Pod Obecnicu 308

Machalová Rozálie
3.9.1915

Karolinka 85let
Pod Obecnicu 308

Chromcáková Marta
5.9.1930

Karolinka 70let
Stanovnice 449

Kretík Karel
5.9.1930

Karolinka 70let
Na Hrebíku 539

Všem oslavencUIn prejeme do dalších let hodne
zdraví a životní pohody

ÚMRTí

Matušíková Marie
23.7.2000

Karolinka 85let
Pod Obecnicu 308

Marancák Jirí
23.7.2000

Karolinka
Na Obore 574

54let

Šimora Jozef
7.8.2000

Karolinka 68let
Pod Obecnicu 308

Babicová Marie
15.8.2000

Karolinka 85let
Pod Obecnicu 308

Všem príbuznýnl vyslovujeme uprímnou soustrast
nad úmrtím svých blízkých

Prihlášeni:
Odhlášeni:
Prehlášeni:
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2
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Pocet obyvatel k 30.8. 2000 - 2.931
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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobcané,
se zacátkem školního roku vychází další císlo
našeho zpravodaje. Veríme, že jste prožili dovolené
a prázdniny ve spokojenosti, pohode a zdraví.

V sobotu 19.srpna se konal dvanáctý sklárský
jarmark, kterému na rozdíl od cervencové pouti
prálo pocasí a prispelo tak ke zdárnému prubehu a
spokojenosti poradatelu i návštevníku. Tradicní jsou
již ukázky práce skláru v závode. Tvorba ak.malíre
Hartingera, tanecní zábava s hudbou v areálu školky,
obcerstvení v hasicské zbrojnici, mezinárodní
volejbalový turnaj a jiné. Navštívit bylo možné i
výstavu místních malíru, umístenou v zasedací síni
MeÚ.

V prubehu jarmarku ani po skoncení nedošlo ke
škodám na verejném majetku a i úklid odpadku se
podarilo zvládnout lépe než v lonském roce.
Dekujeme proto všem, kterí se na tom podíleli, ale i
tem, kterí nic neznicili.

Podekovat musíme rovnež rediteli dodavatelské
fIrmYz Valašského Mezirící za opravu hlavní silnice
v centru a úseku kolem Sokolovny, ješte pred
konáním jarmarku.

Dále se postupne opravují i zbývající místní
komunikace poškozené pri plynofikaci. V letošním
roce zbývá oprava na Barinách v rozsahu do výše
plánovaných fmancních nákladu.

Urbanová Ludmila Karolinka 75let
8.9.1925 Zemedelská 7

Kantorová Ružena Karolinka 75let
10.9.1925 Kobylská 245

Válková Anna Karolinka 70let
21.9.1930 Na Obore 575

Gášková Ludmila Karolinka 70let
24.9.1930 Sportovní 113



I pres období dovolených pokracují ostatní
dodavatelské stavební práce na budove školní
jídelny /16 b.j. DPS/ a na zastrešení domu
s pecovatelskou službou na Ingstavu.

Ve stredu 16.srpna probehlo 10. zasedání
mestského zastupitelstva, které se konalo
mimorádne ve spolecenském sále ZŠ. Možná i proto
byla úcast verejnosti minimální, prestože se
projednávaly napr. prodeje bytu a pozemku,
príspevky spolecenským organizacim a další.

Zastupitelstvo schválilo predlohu stanovující
minimální ceny pri prodeji bytu I.a II. kategorie
vcetne cen pozemku, aby se zamezilo macným
"výkyvum" ve maleckých odhadech /casté zmeny
vyhlášek"..! a zarucila se alespon urcitá spravedlnost
a pruhlednost i pro zájemce o koupi nebo prodeje
nemovitostí.

Na úseku odpadového hospodárství pokracuje
vymáhání pohledávek za domovní odpad. Prozatím
se podarilo získat 90 tisíc Kc tj. cca 50% dlužné
cástky. Okresní úrad reší 41 podaných odvolání a
dosavadní vrácená rozhodnutí potvrzují platnost
našich výmeru.

V prubehu zárí bude pokracovat jednání v rešení
nevyhovujícího stavu televimího signálu na
objektech napojených na satelit.Údržba tohoto
rozvodu jehož technický stav již neodpovídá
normám, nebo porízení nového je fmancne velmi
nárocné a bude proto asi nutné podle posouzení
odborné firmy prejít zpet na spolecné antény.
Jelikož tyto zásahy byly provedeny bez souhlasu
správce tj. Bytového podniku Karolinka a mnohé
soucásti jsou poškozeny, odcizeny nebo
mehodnoceny, vyžádá si oprava spoluúcast
nájemníku a vlastníku bytu. O dalším postupu a
výsledku jednání Vás budou informovat domovní
duverníci.

Ing. Ludek Klíma, starosta mesta

Odškodnení obcanu CR za nucené

práce ajiné újmy utrpené V období
II.svetové války:

Obcané, kterých se týká odškodnení za nucené
práce a jiné újmy z období II. svetové války mají
možnost se semámit s podmínkami odškodnení,
které jsou vyvešeny na úrední desce MeÚ , prípadne
si je vyžádat u paní Konaríkové v kancelári c. 205
zdejšího úradu.

~ybiÍrskt :iÍVQdy

Ceský rybárský svaz, místní organizace Vsetín ajejí
místní skupina Karolinka, porádají za každého
pocasí IV. rybárské závody v lovu ryb udicí o
"Velkou. cenu Balatonu 2000" na vodní nádrži
v Novém Hrozenkove, která je mimopstruhový revír
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Becva vsetínská 4 A c. 471016 o rozloze zatopené
plochy 5 ha

V sobotu 16. zárí 2000

Pred závody bude nádrž dobre doplnena kapry, po
této obsádce dg konání závodu bude na nádrži zákaz
lovu všech ryb, také bude zákaz lovu po závodech.

Ohlédnutí za lonskými vydarenými závody

Lovit se zacne další den, to je nedele. Rybárské
závody jsou pro cleny a mládež nad 16 let Ceského
rybárského svazu, místní organizace Vsetin.
Príhláška závodníka s vkladem 50,-Kc má konecný
termín 7.zárí 2000. Závody se skládají ze dvou
závodu, první závod je od 8 do 10 hodin, následuje
prestávka pro obcerstvení a výmenu míst na druhý
závod od 11,30 do 13,30 hodin. Ryby se loví podle
rybárského rádu na jednu udici a závodník si muže
ponechat dve mírové ušlechtilé ryby a ostatní ryby
do váhy 7 kg, ponechané mírové ryby si závodník
zapíše do povolenky. Rozhodcí zamamenají do
bodovacích karet délku jednotlive ulovené ryby s
uvedením druhu. Po ukoncení závodu soutežní
komise provede vyhodnocení a urcí poradí
docílených výsledku závodu, které vyhlásí ve 14,30
hodin a predá ceny. První cenu vítezi závodu o
"Velkou cenu Balatonu 2000" , putovní pohár a
vecnou cenu za nejdelší délku všech ulovených
ušlechtilých ryb a druhou a tretí cenu, jednu cenu za
uloveného nejdelšího kapra obecného, jednu cenu za
ostatní nejdelší ulovenou rybu a tri ceny za nejdelší
délky všech ulovených ryb. Ve 14 hodin bude
provedeno losování "Velké tomboly", ve které
budou živé ryby, sklárské výrobky, rybárské potreby
atd. Pro závodníky a diváky bude podáváno
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obcerstvení, rybí polévka, smažený kapr, grilovaná
makrela, dancí guláš a nápoje všeho druhu. Na
rybárské závody zvou poradatelé nejen závodníky,
jejich rodinné príslušníky, ale i verejnost širokého
okolí.

"Petruv zdar! "

Fiala Bohumír

predseda místní skupiny Karolinka

E'~.:i' ~
,; CRS"'"

..,t,ri

V()zvánka
na

3. FORMANSKÝ DEN,
který se uskutecní v sobotu

dne 2.9.2000
v Karolince pod Rybízovnou.

Program: 9,00 hod. - zahájení
Slavnostní uvítání všech formanu
pruvod mestem Karolinka
vyhodnocení konu a postroju
vozatajská soutež
težký tah - o nejlepší kone

Bohaté obcerstvení, vstupné dobrovolné.

Všechny úcastníky srdecne zvou

Ludvík Pavelka
a všeci konáci z horního konca.

Pomozte vybudovat hospic
ve Valašském Mezirící

Domácí péce Diakonie ve Valašském Mezirící
provozuje od 1.6.1193 ošetrovatelskou a
:5

pecovatelskou službu v rodinách. V návaznosti na
tuto cinnost vyvstala záhy potreba nabídnou
nemocnému odpovídající péci v dobe, kdy nemoc
pokrocila do stadia, které nelze v domácím
ošetrování zvládnout. Tehdy jsme se chopili
myšlenky hospicové péce o nemocné, která má své
koreny v Anglii ajež se zásluhou MUDr.Marie
Svatošové (zakladatelky I.ceského hospice
v Cerveném Kostelci) zacíná prosazovat i u nás. Po
ctyrech létech príprav máme reálnou nadeji, že šestý
hospic v Ceské republice, ale první
v Severomoravském kraji, bude situován práve do
Valašského Mezirící.

V cem se liší péce o nemocného na oddeleních
LDN a v hospici.
V nekterých parametrech je shodná s lékarskou pécí
v bežných zdravotních zarízeních. Vychází z úcty
k životu a k cloveku jako jedinecné neopakovatelné
bytosti. Hospicová péce nastupuje tam, kde již byly
vycerpány možnosti kauzální lécby a garantuje
nemocnému, že nebude trpet nesnesitelnou bolestí,
bude vždy respektována jeho dustojnost a
v posledních chvílích nezustane osamocen.
Do hospice je pacient prijímán na vlastní prání a na
základe žádosti vyplnenou ošetrujícím lékarem.
Nerozhoduje bydlište, vek, náboženské vyznání ani
národnost.
Duvodem k prijetí je nejcasteji nádorové
onemocnení ve fázi, kdy není nutná nebo vhodná
lécba nemocnicní a nestací nebo není možná péce
domácí.
Hospic však praktikuje i respitní péci. Obycejne se
jedná o odlehcení péce o nemocné o které se
dlouhodobe stará rodina. V urcité chvíli se stane, že
rodina již dále nemuže, že je vycerpaná
každodenním nárocným ošetrováním prípadne
psychickým tlakem a starostmi o nemocného a jeho
chorobu. Tehdy nastupuje respitní lužko
v domovech duchodcu nebo s hospicích. Behem
nekolikadenních nebo nekolikatýdenních pobytu
nemocného v hospici, casto opakovaných, si muže
rodina odpocinout, má možnost nacerpat novou sílu.

Režim dne v hospici si urcuje pokud možno
nemocný sám. Nikdo ale nepredepisuje, není dáno,
kdy se musí vstávat a kdy uléhat, kdy zhasnout ci
vypnout rozhlas nebo televizi. Do hospice se smí
vzít nemocný i clena své rodiny a návštevám je
budova otevrena celých 24 hodin denne.
Hospicová péce je založena na práci odborníku, ale i
obrovského nmožství dobrovolných pracovníku. Ti
nesuplují práci lékaru, ale mají poskytnout
v ošetrovatelské péci práve onen nadstandart, kterým
se liší pobyt v hospici a v nemocnicním zarízení

bežného typu. Jsou to predevším oni, kterí tráví
s nemocným prevážnou cást casu, jsou mu kdykoli
k dispozici, mají poskytnout zábavu, útechu, zkrátka
spolecnost vždy, když o ni pacient stojí.
Financování hospicuje vícezdrojové. Podílí se na
nem zdravotní pojištovny (cca 37%) je hrazen
z dotací ministerstva(cca 33%), od pacientu se
požaduje príspevek za nadstandartní ubytování
(telefon, polohovatelné lužko, rádio,
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video,televizor). Významným a nezbytným zdrojem
fmancováníjsou sponzorské dary. Bez nich je
provoz tohoto zarízení nemožný.

K kvetnu tohoto roku vzniklo ve Valašském
Mezirící obcanské sdružení pod názvem Sdružení
pro založení a podporu hospice ve Valašském
Mezirící. Jeho cíl je dán už samotným názvem,
vybudovat širokou platformu z obcanské verejnosti,
získat cleny, kterí prispejí nejen k šírení myšlenky
hospicové péce, ale svými clenskými príspevky
k hromadení tolik potrebných fmancních prostredku.
Clenem sdružení se muže stát obcan starší 18 let,
jehož základní povinností je placení clenských
príspevku (studenti, duchodci a ženy na materské
dovolené 50,-Kc, osoby výdelecne cinné 100,-Kc
mesícne) O podrobnejší informace mužete požádat
na telefonním císle 0651615710, sdelíme Vám, jak
získat prihlášku, jakým zpusobem lze provádet
platbu a císlo našeho konta.

Dnes umírá kolem 80% lidí v odosobneném
nemocnicnímprostredí. Situace se oproti minulému
století radikálne zmenila. Tehdy vetšina lidí umírala
doma. Obojí má své výhody a nevýhody. Vneseme-
li do domácí péce více odbornosti a do nemocnicní
péce zapojíme rodinu a prátelé nemocného,
priblížíme se o velký kus k vytýcenému cíli,
dustojnému umírání.
Když se ani jedna cesta v konkrétním lidském osudu
neukazuje jako schudná, je tady ješte hospic, kdo se
dostal do kontaktu s umíráním v Cechách. Ví, že
naše dluhy zde prevyšují naše dnešní možnosti. To
ale neznamená, že se v tomto ohledu nic nedeje.
Chceme verit, že v iniciative, kterou naše obcanské
sdružení vyvíjí, nezustaneme osamoceni.

Helena Petroušková
Diakonie CCE
Vrbenská 803
Valašské Mezirící 757 01
Tel.fax 0651615710

lJechovku na Hovezl
V nedeli 13.srpna 2000 se konal na Hovezí

koncert dechových hudeb horního Vsacka. Koncertu
se zúcastnily dechové hudby z Karolinky, Nového
Hrozenkova,Halenkova a Hovezí. Za krásného a
teplého pocasí se v pulhodinovém programu
predstavily jednotlivé soubory. Zahájení provedla
naše dechovka a zacala velmi dobre. Ovšem dobre
hráli všichni, hlavne pak dechovácí z Nového
Hrozenkova, kde vládne mládí. Záverecný
monstrokoncert byl dobrou teckou za touto
ojedinelou akci. Po skoncení koncertu jsem došel
k názoru, že úmyslne likvidována lidové dechová
hudba, hlavne rozhlasem a televizí, toho nedocílí a
dechovka bude hrát i v dalším zacínajícím tretím
tisíciletí.

Karel Malík
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Vý~tava ()b.-azu VÝtVa.-ník.u
Z minul()~ti

Tato výstava nebyla nijak rozsáhlá, ale o to
vzácnejší. Pri prohlídce obrazu Jiljí Hartingera, M.
Jungwirtha, J. Niebauera a R. Joklové jsem mel
dojem, že tito skromní a velmi talentovaní lidé jsou
tady mezi námi stále. A je to pravda, jejich
amatérská díla to dokazují. Proto myšlenka
akad.malíre Jiljí Hartingera tuto výstavu usporádat u
príležitosti svých šedesátých pátých narozenin byla
dobrá. Vlastne se tak touto cestou sešel se svými
staršími, dnes už nežijícími práteli, od kterých se ve
svém mládí ucil. Patrí se podekovat za toto
usporádání a našemu mistrovi preji jménem svým i
spoluobcanu kjeho narozeninám dobré zdraví a
hodne pevnou ruku k vedení štetce po malírském
plátne.

Karel Malík

SKLÁRSKÝJARMARKPO DVANÁCTÉ

Hezké letní pocasí, tropické teplo, more stánku,
oblastní vojenská dechová hudba z Olomouce, naše
dechovka, volejbalový turnaj O.Krivého, fotbalový
turnaj skláren z Vrbna a naší sklárny, velké množství
návštevníku a vzácných hostu, mnoho hezkého skla
na prodej, prohlídka sklárny Crystalex, sklárny
Charlotta, nekonecné proudy piva, guláše ajiného
dobrého obcerstvení, to vše dobre a vkusne zastrešil
svým kourem z uhlí a pískotem parní píštaly -
historický parní vlak. Byla to opravdu hezká
podívaná a velký zážitek. Prijmete proto všichni
uznání a dík za organizování této akce, která tak
skvele propaguje naše sklárny a naše mesto.
Doznívající tony diskotéky a tanecní zábavy u
školky v pozdních nocních hodinách, to byla ta
nejlepší tecka za letošním sklárskýmjarmarkem. Ale
nezapomente, že za vším stojí pocasí a to tentokrát
opravdu vyšlo.

Karel Malík

31. rocník hasicské
"Ratkovské grapy".

Hasici sklárny Crystalex porádali v sobotu
26.8.2000 již tricátý první rocník "Ratkovské grapy"
o putovní pohár sklárny Crystalex v požárním útoku.
Úcast triceti družstev byla jedna z nejmenších za
poslední roky, ale na dramaticnosti to vubec
neubralo. O velké prekvapení se postarali hasici
v Velkých Karlovic, kterí fantastickým výkonem
necelých 16 vterin utvorili nový rekord dráhy a stali
se tak vítezi. První místo žen získaly ženy ze sklárny
Crystalex. Ceny predal reditel závodu sklárny ing.
Ján Carda.

Karel Malík
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Decbo1llla se pripra1lujedo
Liberce.

Naše dechovka i v letošním roce se pripravuje na
Vackuv Liberec, který se uskutecní v mesíci zárí.
Bude letos už po šesté, kdy se tento festival
dechových hudeb v Liberci koná za úcasti naší
dechovky.

Karel Malík

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

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

. Hledám podnájem v okolí Karolinky.
Kontakt.tel.:0657/645219-záznam

. FINANCNÍ PORADENSTVÍ. Nevíte, kde
nejlépe a nejbezpecneji umístit úspory?
Poradím. Penzijní fondy, splátkový prodej
apod. Libor Krenek - Karolinka. , mobi1
0604/561664 nebo 0604/296335
kdykoliv. Prijedu i domu.

. Prodám zachovalou rozkládací sedací
soupravu a ctyri starší kresla. Levne.Tel.:
0657/450753

. TRIANGL LEASING - prodej domácích
spotrebicu, mobilních telefonu, pocítacu,
e1ektr. 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.

. Koupím plynový sporák na PB vcetne
plynových lahví. Tel.: 0657/450753

. MeÚ hledá pro vedení detského
modelárského kroužku dobrovolného
modeláre. Zájemci podejte písemné
nabídky na adresu MeÚ Karolinka,
kontaktní osoba pan Tomáš Jochec.
Podmínky budou dojednány osobne na
základe zájmu detí a množství.

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

Ohlédnutí za sklárskýJJJJ.armarkem
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Ceskáspofftelna,a vámnablilidoplfíko\t9produkt
kesporolirov6muoCtu

V JII ..

V meSICI II....
Prostfednictvimtelefonu mUlete využit následující bankovní služby II

získat Informace:
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. ZAte!ENI TFtVAL~HO PAIKAZU.K OHRADA

. %RUS.i
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. AKTUÁLNfINFORMACE

. ZMlNU BEZPECN08TNIHOHESLA

. VOLBU pAf!pOJENI NA 0Pt!RA TORA
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KAROLINSKÝ ZPRAVODA] - Vydává Mestský úrad Karolinka a Mestská rada Karolinka - reg.znacka VS
022-1993- povolenoOkresnímúrademVsetín,referátkulturydne 18.8.1993- vycházínepravidelne- rídí

redakcní rada - písemné príspevky zasílejte na Mestský úrad KAROLINKA - do kanceláre tajemníka.
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