
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svazek 11, číslo 6 prosinec 2003 

Vánoce 
Zima už se blíží k nám, schyluje se k dětským hrám. 

Krajinu obklopí bílá peřina, potokům les dodá jas, na 
dětské líce sedne mráz. Šály, svetry, rukavice, oblékli si 
lidé zas, když sněží a zamrazí se, můžeme jít sáňkovat! 

 
Pak přijde čas vánoční. Lidé se mají moc rádi, jsou 

se všemi kamarádi. Dávají si dárečky, choulí se spolu 
pod dečky. Vědí, že Vánoce jsou k tomu, aby všichni co 
jsou tady, sedli si k jednomu stolu. 
  
   

které jsou na nás kladeny. 
Ing. Tomáš Hořelica – starosta města 

       Andrea Šiváková 8. třída 
 

 

 

 

 

Informace z městského 
úřadu 

 
Slovo starosty 

Vážení spoluobčané, 
rok s rokem se sešel a máme tady vánoce. Mám pro Vás 

několik zpráv. Ta horší je zvýšení cen vodného  na částku 
17,50 Kč a stočného na částku 14,50-Kč  celkem 32,-Kč.  
Tou dobrou zprávou je cena komunálního odpadu pro příští 
rok, která zůstává stejná tj. 370,-Kč. Další příznivou  zprávou 
je, že začne od příštího roku fungovat v našem zdravotním 
středisku odborná praxe „rehabilitace“, kterou bude 
provozovat MUDr. Šmigura, který bude ordinovat každý 
čtvrtek a rehabilitace bude probíhat celý týden. Nadále 
probíhá jednání ve věci znovuotevření lékárny v Karolince. 
Minulý týden proběhlo 7. zastupitelstvo Města Karolinky na 
kterém byl schválen rozpočet Města na rok 2004. Rozpočet 
byl schválen jako vyrovnaný. Příjmy jsou předpokládány ve 
výši 42.360.000,-Kč, z toho příspěvek na sociální dávky činí 
22.500.000,- Kč, což poněkud zkresluje náš rozpočet. 

Dále byl schválen odkup pozemků a areálu Mateřské 
školky od fy. Crystalex a.s.. To znamená, že školka bude 
zachována a budeme ji provozovat  ve vlastních prostorách.  
Chtěl bych Vás všechny pozvat na první Vánoční jarmark 
v Karolince který se uskuteční v pátek 19. prosince před 
budovou Městského úřadu, který zakončíme živým betlémem 

a výstavou betlémů od naších občanů. Chystáme pro Vás 
překvapení. 

Podařilo se nám díky sponzorům rozšířit vánoční 
výzdobu ve městě. Začíná u kostela a končí u  prodejny skla 
Crystalexu. Tímto bych chtěl všem sponzorům za Město 
Karolinka poděkovat. Akorát nás mrzí, že se mezi námi 
najdou takoví, kteří nám z vánočních ozdob kradou žárovky. 

Závěrem bych Vám občanům chtěl všem popřát 
příjemné prožití svátků vánočních, hodně klidu, vánoční 
pohody a v novém roce zdraví, pevné nervy a úspěchy jak 
v zaměstnání tak i při podnikání. 

Dále bych rád poděkoval všem složkám a partnerům za 
příkladnou spolupráci a pomoc při realizaci náročných úkolů 

Ohlédnutí za listopadovým  
„Vítání občánků“ 

Za období srpna a září se narodilo deset miminek a 
„Vítání občánků“ se mohlo zúčastnit jen pět. 

 

Obecně závazné vyhlášky 
MĚSTO KAROLINKA 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 
o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy,  
třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů. 
 
Zastupitelstvo města Karolinka vydává dne 10.11.2003 podle 

ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 

s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto  
o b e c n ě    z á v a z n o u   v y h l á š k u 

 
Čl. 1 

      Správu poplatku vykonává Městský úřad Karolinka (dále 
jen „správce poplatku“) a v řízení ve věcech poplatku se 
postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 



poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, nestanoví jinak. 
 

Čl. 2 
Poplatník 

Poplatek platí 
 
a) fyzická osoba, která má ve městě trvalý pobyt; za 
domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, 
za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto 
osoby jsou povinny městu oznámit jména a data narození 
osob, které poplatek odvádějí, 
 
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo 
sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena 
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě 
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek 
společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za 
jednu fyzickou osobu. 
 

Čl. 3 
Sazba poplatku 

      (1) Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 2 písm. a) a 
b) této vyhlášky činí 370,- Kč a je tvořena 
a) z částky  138,- Kč za kalendářní rok a 
b) z částky  232,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je 
stanovena podle skutečných nákladů města předchozího roku 
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné 
náklady za rok 2002 (skutečné za 1-10/2003 a předpoklad za 
11 a 12/2003) činily 667.185,- Kč a byly rozúčtovány takto: 
 
mzdy osádky    164.812,-Kč 
SP ve výši 26%       42.849,-Kč 
ZP ve výši 9 %       14.833,-Kč 
PHM      98.084,-Kč 
OOPP        6.168,-Kč 
Ostatní náklady       43.148,-Kč 
Opravy vozidel       34.221,-Kč 
Odpis vozidel   263.070,-Kč 
Položky celkem   667.185,-Kč 
 
Přepočet nákladů na 1 osobu: 667.185,- : 2.880 osob = 
zaokrouhleně 232 Kč. 
 
       (2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny 
vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální 
rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek 
v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců 
pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním 
roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je 
pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto 
měsíce. 
 
       (3) V sazbě za poplatek pro poplatníka není kalkulováno 
s výměnou sběrných nádob. Sběrné nádoby si poplatník hradí 
na své náklady. V bytech ve vlastnictví města si sběrné 
nádoby hradí nájemníci. 
 

Čl. 4 
Osvobození 

Od poplatku není nikdo osvobozen. 
 

Čl. 5 
Splatnost 

Poplatek je splatný nejpozději do 31.ledna 2004. 
 

Čl. 6 
Ohlašovací povinnost 

      (1) Poplatník podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je povinen 
ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti 

v důsledku změny trvalého pobytu ve městě a to nejpozději do 
tří dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
 
      (2) Poplatník podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen 
ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti 
v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící 
individuální rekreaci a to nejpozději do tří  dnů ode dne, kdy 
tato změna nastala. 
 

Čl. 7 
      Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, 
vyměří správce poplatku, vždy poplatek platebním výměrem a 
může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50 %. Vyměřený 
poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 
 

Čl. 8 
      Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou 
nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může 
správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona 
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

Čl. 9 
      (1) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací 
(poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou 
vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce 
kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) 
povinnost vznikla. 
 
      (2) Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

Čl. 10 
      Správce poplatku, může na základě žádosti poplatníka 
v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to 
z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti. 

 
Čl. 11 

      Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad 
č. 2/2002 ze dne 11.12.2002 se zrušuje k 31. prosinci 2003. 
 

Čl. 12 
      Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.ledna 2004. 
 
Ing. Tomáš Hořelica                            Ing. Klíma Luděk  
starosta            místostarosta 
 

M ě s t o   K a r o l i n k a 
Obecně závazná vyhláška  

č. 2/2003  
o místních poplatcích 

 
Zastupitelstvo města Karolinka schválilo dne 03.12.2003 
podle ustanovení § 14  zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o 

místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s ustanoveními § 10 písm. h), § 35 odst. 3 písm. a)  a § 84 
odst. 2 písm. i) zákona ČNR č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, tuto 
 

O b e c n ě   z á v a z n o u   v y h l á š k u  
 

Oddíl I. 
Základní ustanovení 

 
Čl. 1 

(1) Město Karolinka vybírá tyto místní poplatky: 
a) poplatek ze psů 
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 
c) poplatek za užívání veřejného prostranství 

2  Karolinský zpravodaj 6/2003 
d) poplatek ze vstupného 



e) poplatek z ubytovací kapacity  
f) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (4) jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, 

vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho 
jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího 
důchodu. 

(2) Výkon správy těchto poplatků provádí Městský úřad 
 Karolinka. 

 
Oddíl II.              a) bod 1. a 2. čl. 6 ……..... 50% ze stanovené částky 

Poplatek ze psů              b) bod 3. čl. 6 .........................……........  Kč 200,- 
(5) u druhého a každého dalšího psa se zvyšuje sazba 

poplatku ……………………………………..... o 
50%. 

 

Čl. 2 
Předmět poplatku  

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců. Čl. 7 
 Osvobození 

Čl. 3  
Poplatník (1) Poplatek se neplatí ze psů: 

a) užívaných k doprovázení nebo ochraně osob 
nevidomých, bezmocných nebo osoby s těžkým 
zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň 
mimořádných výhod podle zvláštních právních 
předpisů. 

 
     Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je 
držitelem psa a která má na území města trvalý pobyt  
nebo sídlo. 

 
b) sloužící Policii ČR, pokud mají příslušné osvědčení o 

výcviku 
Čl. 4 

Oznamovací povinnost 
(2) Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31.1. 

příslušného kalendářního roku prokázat, že důvod        
osvobození trvá.   

 
(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 5 dnů 

nabytí psa do držení. Po dovršení stáří psa tří měsíců je 
poplatník povinen podat přiznání k poplatku a poplatek 
zaplatit podle čl. 9. 

(3) Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod 
osvobození. 

 (2) Povinnost oznámit nabytí psa do držení má i občan, 
jehož pes je od poplatku podle zákona o místních 
poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen a tuto 
skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat. 

Čl.8  
Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

 
      Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po 
měsíci ve kterém nastala změna nové příslušné obce, a to za 
jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 
stanovené sazby. 

(3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku 
každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo 
na osvobození do 3 dnů od jejího vzniku. 

(4) Při splnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen 
sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název 
právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo 
IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je 
podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u 
peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní 
prostředky z její podnikatelské činnosti. 

 
(1) Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost 

poplatník správci poplatku oznámit. 
 

Čl. 9 
Splatnost poplatku 

Poplatek je splatný:  a) nejpozději k 31.3. běžného roku Čl. 5 b) pokud poplatková povinnost vznikla až po 31.3. 
běžného roku, tak do 1. dne následujícího měsíce, 
v němž povinnost vznikla 

Identifikace psů      
 

       Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku 
pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od 
poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného 
psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele. Ztrátu nebo odcizení této 
známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit 
nejpozději do 5 dnů. 

 
Oddíl III. 

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 
 

Čl. 10 
Předmět poplatku   Čl. 6      Předmětem poplatku je přechodný pobyt osob za 

úplatu v lázeňských místech a v místech 
soustředěného turistického ruchu za účelem léčení 
nebo rekreace. 

Sazby poplatku 
     Poplatek ze psa činí ročně: 
 
(1) v rodinných domech ve středu města  … Kč 300,- 

  
Čl. 11 (2)   v rodinných domech v údolích: 

Poplatník            Stanovnice od hráze přehrady směrem do údolí  
...................................................................... Kč 200,-  

     Poplatníkem je fyzická osoba, která přechodně a za úplatu 
v místě uvedeném v čl. 10 pobývá za účelem rekreace, pokud 
neprokáže jiný důvod svého pobytu. 

        Raťkov od rodového shluku Orságů směrem do údolí  
…………………………………………….  Kč 200,- 

        Bzové od ústí potoku Bzové do Bečvy směrem do údolí  
…………………………………………... Kč 200,-  

Čl. 12         Pluskoveček od přejezdu ČD do údolí… Kč 200,- Plátce         Kobylská od čp. 209 směrem do údolí mimo ul. Okružní  
…………………………………................. Kč 200,-  

     Poplatek vybírá ve stanovené výši pro obec ubytovatel, 
kterým je  fyzická nebo právnická osoba, která přechodně (3) na sídlištích nebo ve společných domech s více než 

dvěma bytovými jednotkami....................... Kč 800,-          
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ubytování poskytla. Tato osoba je plátcem poplatku a za 
poplatek ručí. 
 

Čl. 13 
Oznamovací povinnost 

 
(1) Ubytovatel je povinen písemně oznámit zahájení 

činnosti  (ubytování) ve lhůtě do 5 dnů ode dne právní 
moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 3 
dnů ode dne faktického zahájení této činnosti. 

(2) Při splnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen 
sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název 
právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo 
IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je 
podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u 
peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny prostředky 
z její podnikatelské činnosti. 

(3) Ubytovatel je povinen vést řádně evidenční knihu 
ubytovaných osob pro potřeby kontroly placení 
poplatku, zapsat jméno, datum narození a adresu 
trvalého bydliště poplatníka, druh a číslo dokladu 
totožnosti, den příchodu a odchodu, počet dní pro 
stanovení základu poplatku a účet pobytu. Stránky 
ubytovacích knih musí být průběžně očíslovány a musí 
být uváděna pořadová čísla ubytovaných od začátku 
roku až do jeho konce. 

 
Čl. 14 

Sazby poplatku 
 
(1)  Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí za 
jednu osobu a za každý i započatý den pobytu není-li tento 
den dnem příchodu na celém katastru území města                         
……………………… …………. ....................... 15,- Kč 

              
(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání 

veřejného prostranství nejméně 1 den před jeho 
započetím. 

(2)  Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, 
kterou a jak velkou část dne poplatník k pobytu využije. 
 

Čl. 15 
Osvobození 

 
     Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají: 
a) osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé osoby 

s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. 
stupeň mimořádných výhod podle zvláštních právních 
předpisů. 

b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které 
náležejí přídavky na děti (výchovné) a nebo vojáci 
v základní službě a osoby, které vykonávají civilní 
službu 

c) osoby s trvalým pobytem na území České republiky 
mají slevu 2/3 z poplatku za jednu osobu a za každý den 
pobytu na celém katastru území města 

 
Čl. 16 

Splatnost poplatku 
 
(1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí 

poplatník předem za předpokládanou dobu pobytu. 
(2) Ubytovatel, který poplatek vybírá, provede jeho odvod 

na účet správce poplatku (případně jej odvede 
v hotovosti), měsíčně, nejpozději do pátého pracovního 
dne měsíce následujícího. 

 
Oddíl IV. 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 
 

Čl. 17 
Předmět poplatku 

 
    Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství 
zvláštními způsoby, kterým se rozumí provádění 

výkopových prací umístění dočasných staveb a zařízení 
sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění 
stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, 
lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, 
vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto 
prostranství pro kulturní, sportovní akce a reklamní 
akce, nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. 
 

Čl. 18 
Veřejné prostranství 

 
     Veřejným prostranstvím jsou zejména náměstí, tržiště, 
silnice, místní komunikace, parky a veřejná zelen, jako i další 
prostory přístupné každému bez omezení a prostranství 
uvedené v příloze č.1 této  OZV. 
 

Čl. 19 
Poplatník 

 
(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která 

užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl.. 17. 
(2) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik 

poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku 
společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit 
zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. 
Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku 
kterémukoli z nich. 

 
Čl. 20 

Oznamovací povinnost 
 

(2) Při splnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen 
sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název 
právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo 
IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je 
podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u 
peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní 
prostředky z její podnikatelské činnosti. 

 
Čl. 21 

Sazby poplatku 
 

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý 
i započatý m2 a den: 

a) za použití veřejného prostranství k umístění skládky: 
- stavebního materiálu, vykopaní zeminy od 3. dne 
užívání ………………………............... Kč   1,-        
- ostatní materiál od 3.dne užívání.........  Kč           5,- 

b) za umístění prodejního zařízení (stánků, prodejního 
pultu, kiosku nebo jiného zařízení určeného 
k prodejním účelům včetně manipulačního prostoru a 
prostrou k uložení  ................………..... Kč         50,- 

c) za umístění prodejního zařízení jako jsou restaurační 
stolky a zahrádky k občerstvení …......... Kč           4,- 

d) za umístění reklamního zařízení a za užití veřejného 
prostranství k reklamní akci za dobu kratší než jeden 
týden…..............................................….. Kč         10,- 

e) ostatní ………………............................. Kč         10,- 
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý 

i započatý týden užívání veřejného prostranství: 
a) umístění zařízení pro poskytování služeb typu sběrny, 

čistírny opravárenské apod…….….......... Kč       600,- 
b) za umístění lunaparků, cirkusů, zvěřinců a podobných 

atrakcí ………………………….............. Kč    6.000,- 
(3) Poplatek za užívání veřejného prostranství za každý i 

započatý m2 a  rok užívání veřejného prostranství: 
a) za trvalé umístění prodejních zařízení /stánků, 

kiosků, prodejních pultů nebo jiného určeného 

4  Karolinský zpravodaj 6/2003 



zařízení k prodejním účelům včetně manipulačního 
prostoru a prostoru k uložení zboží/ činí 
…...........................................…............. Kč       300,- 

Čl. 28 
Sazby poplatku 

 
     Poplatek ze vstupného činí 10% z úhrnné částky 
vybraného vstupného a sníženého o daň z přidané hodnoty, 
je-li v ceně vstupného obsažena. Po dohodě s obcí může být 
stanovena i paušální částka. 

b) za umístění reklamního zařízení všeho druhu 
……………………………………….... Kč       200,- 

c) za účelem vyhrazení trvalého parkovacího místa pro 
osobní vozidla :     
 - fyzické osoby ……………………… Kč         50,-
 - právnické osoby a fyzické osoby podnikající 
 ……………………………………… Kč         70,- 

 
Čl. 29 

Osvobození 
 d) ostatní .................……………………. Kč         10,- 
     Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny akce, jejichž 
celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné 
účely. 

 
Čl. 22 

Osvobození 
  

Čl. 30      Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají: 
Splatnost poplatku a) akce, jejichž výdělek je určen na charitativní a veřejně 

prospěšné účely  
     Poplatek je splatný do 5 dnů ode dne pořádání 
akce. 

b) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby 
zdravotně postižené 

  
Oddíl VI. Čl. 23 

Poplatek z ubytovací kapacity Vznik a zánik poplatkové povinnosti 
  
     Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání 
veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. 17 až do 
dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a 
veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu a 
předáno správci poplatku. 

Čl. 31 
Předmět poplatku 

 
     Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních 
sloužících nebo určených k přechodnému ubytování za 
úplatu v lázeňských místech nebo v místech 
soustředěného turistického ruchu. 

 
Čl. 24 

Splatnost poplatku  
Čl. 32  

     Poplatek je splatný: Poplatník 
a) při užívání veřejného prostranství nejpozději v den, kdy 

bylo s užíváním veřejného prostranství započato. 
 
     Poplatníkem je ubytovatel, kterým je fyzická nebo 
právnická osoba, která ubytování poskytla. Ubytovatel je 
povinen vést evidenční knihu obdobně jako u poplatků za 
lázeňský nebo rekreační pobyt s výjimkou údaje o účelu 
pobytu. 

b) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 
31.1. příslušného kalendářního roku 

 
Oddíl V. 

Poplatek ze vstupného Čl. 33 
Oznamovací povinnost  

Čl. 25  
(1) Poplatník je povinen písemně oznámit zahájení činnosti 

/poskytování ubytování/ ve lhůtě do 15 dnů ode dne 
právní moci povolení k této činnosti, v ostatních 
případech do 10 dnů ode dne faktického zahájení této 
činnosti. 

Předmět poplatku 
 
     Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, 
sportovní, prodejní nebo reklamní akce. Vstupné je 
částka peněžní, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí 
může zúčastnit. (2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen 

sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název 
právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo 
IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je 
podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u 
peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní 
prostředky z její podnikatelské činnosti. 

 
Čl. 26 

Poplatník 
 
     Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci 
pořádá. 

Čl. 27 (3) Ubytovatel je povinen vést řádně evidenční knihu 
ubytovaných osob pro potřeby kontroly placení 
poplatku, zapsat jméno, datum narození a adresu 
trvalého bydliště ubytovaného, druh a číslo dokladu 
totožnosti, den příchodu a odchodu, počet dní pro 
stanovení základu poplatku. Stránky ubytovacích knih 
musí být průběžně očíslovány a musí být uváděna 
pořadová čísla ubytovaných od začátku roku až do jeho 
konce. 

Oznamovací povinnost 
 
(1) Poplatník je povinen nejpozději 2 dny před konáním 

akce oznámit správci poplatku její pořádání a vstupenky 
označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem 
pořadatele předložit ke kontrole a označení. 

(2) Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, 
jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, 
rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou 
osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též 
čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny 
peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. 

 
Čl. 34 

Sazba poplatku 
 

(3) Do 3 dnů po skončení akce je poplatník povinen podat 
správci poplatku přiznání k poplatku. Neprodané 
vstupenky předloží správci poplatku ke kontrole. 

Poplatek z ubytovací kapacity činí: 
a) za každé využité lůžko a den..……….......... Kč           4,- 
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(1) Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková 
povinnost vznikla, tj. od zahájení provozu výherního 
hracího přístroje. 

 
Čl. 35 

Osvobození 
 (2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu. 
     Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:  
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro 

přechodné ubytování studentů a žáků 
Čl. 42 

Splatnost poplatku 
b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování 

pracovníků fyzických a právnických osob, které toto 
zařízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaření 

 
1) Poplatek je splatný: 

a) při povolení provozování výherního hracího přístroje 
na dobu tří měsíců do jednoho měsíce po zahájení 
provozu 

c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a 
charitativním účelům 

d) ubytovací kapacita ve zdravotních nebo lázeňských 
zařízeních, pokud nejsou užívány jako hotelová zařízení. 

b) při povolení provozování VHP na dobu šesti měsíců 
ve dvou splátkách, odpovídajících délce provozu 
v příslušném čtvrtletí, a to splatných vždy poslední 
den příslušného čtvrtletí 

 
Čl. 36 

Splatnost poplatku c) při povolení provozování VHP na kalendářní rok ve 
čtyřech splátkách, odpovídajících délce provozu 
v příslušném čtvrtletí, a to splatných vždy poslední 
den příslušného čtvrtletí. 

 
     Poplatek je splatný nejpozději do 5 dnů 
následujícího měsíce. 
 2) Poplatek může být poplatníkem zaplacen jednorázově, 

nejpozději do konce 1. čtvrtletí běžného roku. Oddíl VII. 
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj  

Oddíl VIII.  
Čl. 37 Ustanovení společná a závěrečná 

Předmět poplatku  
 Čl. 43 
(1) Předmětem poplatku je provozovaný výherní hrací 

přístroj, na který je vydáno rozhodnutí o povolení k  
provozování  výherního hracího přístroje dle zákona 
ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění pozdějších předpisů. 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve 
správné výši, vyměří obec poplatek platebním 
výměrem.Vyměření poplatku se zaokrouhluje na celé 
koruny nahoru. Včas nezaplacené (neodvedené) 
poplatky nebo jejich část může obec zvýšit až na 
trojnásobek. (2) Výherní hrací přístroj musí být umístěný na místě, 

které je stanoveno v rozhodnutí o povolení. (2) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost 
stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku 
uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení 
§37 a §37 a) zákona č. 337/1992 sbírky, o správě daní a 
poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

(3) Výherní hrací přístroj musí být uveden do tzv. 
„prvního provozu“, tj. zahájení činnosti výherního 
hracího přístroje. 

Čl. 38 
Poplatník  

 Čl. 44 
     Poplatníkem je česká právnická osoba, která je 
provozovatelem výherního hracího přístroje na území obce. 
Provozovatel přístroj vlastní nebo jej užívá na základě 
smlouvy. 

(1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost 
stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou obce, lze 
dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce 
kalendářního roku, ve kterém oznamovací povinnost 
vznikla. Čl. 39 

Oznamovací povinnost (2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující 
k vyměření nebo doměření, běží tříletá lhůta znovu od 
konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto 
úkonu písemně uvědomen. 

 
(1) poplatník je povinen písemně ve lhůtě do 5 dnů ohlásit 

správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje do 
provozu.  

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen 
sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo a 
další identifikace /IČO apod./, současně uvede čísla účtů 
u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní 
prostředky z jejich podnikatelské činnosti. 

Čl. 45 
     Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů 
zmírnění nebo odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho 
příslušenství zcela nebo částečně prominout. 

 
(3) Poplatník je rovněž povinen oznámit do lhůty 5 dnů 

správci poplatku ukončení provozování výherního 
hracího přístroje, tj. zánik své poplatkové povinnosti. 

Čl. 46 
Účinnost 

      
 Zrušuje se vyhláška o místních poplatcích č. 1/98 ze dne 

2.3.1998, která nabyla účinnosti dnem 21.3.1998 a  Čl. 40 
Sazba poplatku č. 3/1998 ze dne 12.8.1998, která nabyla účinnosti 27.8.1998. 

      Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.ledna 
2004. (1) Poplatek za každý povolený výherní hrací přístroj činí ... 

……………………………… 5.000,- Kč za tři měsíce.  
(2) V případě, že výherní hrací přístroj bude provozovaný 

po dobu kratší než tři měsíce, bude poplatek vyměřen 
v poměrné části provozovaných kalendářních dnů. 

Ing. Tomáš Hořelica                            Ing. Klíma Luděk  
starosta           místostarosta 
 

 
Čl. 41 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti 
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Příspěvky 

 

Vánoce a ZUŠ Karolinka 
Rok s rokem se sešel a my opět stojíme na prahu těch 

nejkrásnějších svátků - vánoc. Jako každoročně by naše škola 
chtěla přispět ke krásné a příjemné atmosféře svými koncerty 
a vystoupeními. Některé z nich už proběhly, ale některé jsou 
ještě před námi. A tak mi dovolte, abych Vás pozvala na 
vánoční koncert, na kterém budou zastoupena všechna 
oddělení naší Základní umělecké školy a na kterém bude 
možné si prohlédnout i práce žáků výtvarného oboru včetně 
jejich betléma. 

Děti již netrpělivě očekávají Mikuláše 
 

Nakonec bych Vás chtěla ještě pozvat na živý Betlém, 
který se uskuteční jako už tradičně těsně před vánočními 
svátky a to v pátek 19. prosince v 16,15 hod. před budovou 
Městského úřadu v Karolince.   Jménem všech učitelů ZUŠ 
Vám pak přeji  pokojné a radostné prožití vánočních svátků. 
                                                                                         
                                       Martina Havlová, řed. ZUŠ 

Ohlédnutí za kulturním děním: 
Lampiónový průvod 

Dne 10.11. 2003 se v našem městě Karolinka 
uskutečnil lampiónový průvod. Lidi se sešli před 
školou a mezi nimi převážně děti s lampióny. Když za 
hlasitého zpěvu procházely Okružní ulicí, stál už před 
nimi „Martin na bílém koni“. Měl na sobě dlouhou 
vlečku, která zakrývala i koně. Na hlavě měl beranici 
z liščího ohonu. Celý průvod kráčel se svým koněm 
vpředu. Děti z něj měly velikou radost. A stále mu 
prozpěvovaly. Poté došly až ke škole a tam se shlukly 
do kruhu kolem hořící dýně a opět zpívaly. Mezi tím se 
s nimi princ Martin rozloučil a odcválal zpátky domů. 
  
      Andrea Šiváková  8. třída 

Mikulášská nadílka s loutkovým divadlem Mikuláš nedal dětem nic zadarmo, zkoušel je od 
chování, přes matematiku, angličtinu až po zpěv a 

recitaci. 

Adventní koncert ZUŠ 
Adventní koncert Základní umělecké školy Karolinka se 

již tradičně konal v místním kostele Panny Marie Karmelské. 
Letos koncert proběhl v neděli dne 7. prosince a kostel byl 
téměř zaplněn všemi, kdo chtěli část adventu strávit s hudbou 
a recitací v podání žáků a učitelů naši ZUŠ-ky   

Věřím, že všichni, kdo se přišli podívat na milé snažení 
malých umělců, odcházeli stejně jako já s příjemným pocitem 
z krásné hudby a recitace. Všechny body programu měly 
sváteční nádech a těžko bych vyzdvihoval některý z nich. 
Škoda jen, že z technických důvodů nemohli všichni přítomní 
vidět účinkující z „kůru“, kde vystupovali především 
houslisté a bylo pro mne osobně nevšedním zážitkem vidět je  
s jakou lehkostí ovládají své nástroje.  Pohled do zákulisí loutkového divadla 
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Závěrem chci popřát všem účinkujícím mnoho vytrvalosti 
při jejich snažení a poděkovat všem, kdo se na této krásné 
akci podíleli. 

Síťová jízdenka se v některých přepravních relacích 
vyplatí i v případě využití pouze jedním cestujícím. Např. za 
jednodenní návštěvu Prahy zaplatí dospělý cestující v případě 
zpáteční jízdenky 500 Kč. Při využítí víkendové síťové 
jízdenky ušetří 140 Kč.  

Protože od 1. 10. 2003 došlo ke změně v poskytování 
skupinových slev, uvádím ještě přehlednou informaci ke 
slevě pro skupiny : 

Tato sleva se poskytuje pro společnou jízdu dvou a 
maximálně 15 cestujících ve 2. vozové třídě s tím, že první 
dva cestující zaplatí  celé zákaznické jízdné, každý další 
spolucestující ve skupině do celkového počtu 15 osob pak 
zaplatí poloviční (dětské) zákaznické jízdné. Při zakoupení 
zpátečního jízdného se slevou pro skupinu se prvním dvěma 
cestujícím přizná zpáteční sleva pro cestujícího staršího 15 
let a ostatním cestujícím ve skupině do celkového počtu 15 
osob se pak přizná zpáteční sleva poloviční (pro dítě). 
Přiznání slevy je vázáno pouze na počet cestujících, není 
vázáno na jejich věk, který se proto neprokazuje.  

Zároveň jsme pro Vás připravili souhrnné jízdní řády, 
které jsou přílohou tohoto zpravodaje a jsou umístěny jako 
poslední dva listy za „Školáčkem“. O změnách Vás budeme 
průběžně informovat v Karolinském zpravodaji. 

 
Dětská sbor pod vedením Mgr. Ilony Boháčové 

zazpíval pásmo koled. 
 
Slavomil Herynk 

 

Rybářské školení mládeže 
Každou sobotu v letošních měsících září a říjnu bylo 

školení mládeže do 15. let rybářského minima v ZŠ 
Karolinka. Ředitel školy Mgr. Zdeněk Kovařík vyšel vstříc 
povolení konání v jedné školní třídě. 

Český rybářský svaz, místní organizace Vsetín, pověřila 
vedení rybářského školení Fialu Bohumíra. Školení 
prováděli: Ing. Václavík Vojtěch - rybářské řády a byl na 
celém školení, Skalka Václav - ekologii a životní prostředí, 
který také s Helisem Emilem učili sestavení rybářského 
nářadí a náčiní na lov ryb. Školeno byly 4 dívky a 19 
chlapců, z Karolinka 4 dívky a 6 chlapců, z ostatních obcí 
byli jen chlapci, 7 z Nového Hrozenkova, 3 z Halenkova, 2 
z Hovězí, 1 z Velkých Karlovic. Školení bylo ukončeno 
závěrečnou zkouškou rybářského minima mládeže 25. října 
2003 provedenou komisí Českého rybářského svazu, místní 
organizace Vsetín, ve složení předseda Ing. Zdeněk Šiška a 
členkou dozorčí komise pí. Jiřinou Šiškovou. Zkouška měla 
28 otázek z rybářských řádů, na udělání zkoušky bylo potřeba 
správně odpovědět 20 otázek. Výsledek zkoušky správných 
odpovědí byl devět 28, pět 27, jedna 26, tři 25, dvě 24, dvě 
23, jedna 22. Nutno vyzvednout velmi dobré výsledky děvčat 
z Karolinky, všechny správné odpovědi měly Gregušová 
Dominika, Skalková Kateřina, Valigurová Renáta, jednu 
špatnou Gehrová Nikola. Splněním rybářské zkoušky se 
všichni stali mladými rybáři. Předseda zkušební komise Ing. 
Šiška Zdeněk předal vysvědčení, ve kterém byly uvedeny 
počty správných odpovědí a potvrzení přijetí do rybářské 
mládeže Českého rybářského svazu, místní organizace 
Vsetín. 

 
Houslisté, ač skryti zraku posluchačů, přispěli 

nemalým dílem ke sváteční náladě. 
 
Tomáš Jochec 

 

Tarifní změny v novém grafikonu 
dopravy. 

 
Od 14. prosince, kdy začal platit nový jízdní řád, zavedly 

ČD tarifní novinku v podobě jízdenky SONE+. Jde o 
jednodenní síťovou jízdenku max. pro pět osob, platnou buď 
v sobotu nebo v neděli.  Využít jí mohou maximálně 2 
dospělí a 3 děti do 15 let (děti ve věku od 10 do 15 let musí 
prokázat svůj věk) ve 2. vozové třídě. Za síťovou jízdenku 
pro osobní vlaky (a v jízdním řádu vyhlášené spěšné vlaky a 
rychlíky) zaplatí celá skupina pouze 130 Kč, u rozšířené 
varianty pro osobní a spěšné vlaky, rychlíky a expresy (Os, 
Sp, R a Ex, nikoliv pro vlaky SC, IC, EC) je stanovena cena 
na 360 Kč.  Síťovou jízdenku SONE+ lze zakoupit pouze v 
den, kdy bude použita (není možný předprodej) a platí do 24 
hodin téhož dne. V jiné kalendářní dny kromě sobot a nedělí, 
byť by byl státem uznaný svátek, jízdenka neplatí. Jako 
spolucestujícího na síťovou jízdenku SONE+ nelze uznat psa.  

 Závěr provedl Ing. Šiška Zdeněk, ve kterém 
absolventy školení přivítal mezi rybáře a popřál mnoho 
pěkných zážitků při lovu ryb. K tomu se připojil i Fiala 
Bohumír. 
 
Fiala Bohumír - vedoucí školení 
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 Kultura Program kina Vatra  Vsetín na  
měsíc prosinec 2003 

 11. - 14. prosince v 17 hod. 
NEPRUSTŘELNÝ  MNICH 

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA ve spolupráci s 
Crystalexem, a.s., Nový Bor, závod SKLÁRNA 

KAROLINKA, 

Režie: Paul Hunter 
Megamoc vyžaduje megaodvahu. Karel Roden v další 
záporné roli. Akční komedie USA s titulky.Dále hrají: Chow 
Yun-Fat, Seann William Scott a další. Mládeži  přístupný, Vás srdečně zve na 

 pro děti do 12 let nevhodný. 
 Vstupné: 64,-Kč 

  
 14. prosince v 19.30 hod. 
 
  
 
 
  
   
   
    

FILMOVÝ KLUB 
uvádí   film Čínská lázeň – film mladého čínského režiséra 
Zhang Yang. Vstup jen na průkazy FK. 
 

11. - 13. listopadu v 19.30 hod. 
JEDNA RUKA  NETLESKÁ 

Režie:David Ondříček 
Moderní černá komedie „Jedna ruka netleská“ je film, který 
Vás strhne. Ve filmu  herecky exceluje Jiří Macháček a Ivan 
Trojan. Dále hrají: Jan Tříska, Marek Taclík aj. Film je 
mládeži přístupný. 

který se bude konat v pátek 19. prosince 2003 před 
budovou Městského úřadu Karolinka. 

 
Program:   Vstupné: 74,-Kč 
od 12.00 do 18.00 hod.  Vánoční jarmark s prodejem 
kaprů, stromků, vánočních ozdob, kožešin, tkaných 
koberců, keramiky, košíkářského zboží, hraček, baňek, 
sklenic, zabijačky, medoviny, slivovice, cukrovinek… 

 
15. - 16. prosince v 17 hod. 

17. prosince v 17 a 19.30 hod. 
ROZVOD  PO  FRANCOUZKU 

Režie:James Ivory  
… může být pořádný skandál. Komedie s lehkým morálním 
podtextem, kterou  prosvětlily Kate Hudson a Naomi Watts 
v roli sester Walkerových a také Glen Glose v roli Olivie. 
Film USA – Francie s titulky. Mládeži přístupný, pro děti do 
12 let nevhodný.  

od 16.15 do 17.15 hod.    „živý Betlém“ pořádaný ZUŠ 
Karolinka 

Vstupné: 64,-Kč 
 

15. - 16. prosince v 19.30 hod. 
SENTIMENT 

Režie: Tomáš Hejtmánek 
Film inspirovaný setkáním s režisérem Vláčilem a jeho filmy. 
V hlavní roli vystupuje Jiří Kodet. Původně plánovaný film 
s režisérem Františkem Vláčilem nebyl realizován. František 
Vláčil zemřel v lednu 1999. Film je mládeži přístupný. 
Vstupné: 59,-Kč 
 

18. – 21. prosince v 17 hod. 
HLEDÁ  SE  NEMO 

Režie:Andrew Stanton 
I s malou rybičkou mohou být velké starosti. Nejnovější 
animovaný film studia Walta Disneye a studia Pixar. Film je 
v českém znění. 
Vstupné: 56,-Kč 
 

18. - 21. prosince v 19.30 hod. 
NUDA V BRNĚ 

Režie: Vladimír Morávek 
Podle povídky Pavla Baďury „Standa debutuje“. Vtipná 
komedie, ve  které uvidíme Miroslava Donutila, Pavla Lišku, 
Kateřinu Holanovou aj. Film je mládeži přístupný.  
Vstupné: 59,-Kč 
 

 
22. - 23. prosince v 17 a 19.30 hod. 

TAJEMNÁ  ŘEKA 
Režie: Clint Eastwood  
Pohřbíváme naše hříchy, protože se chceme očistit … Thriller 
USA s titulky. Hrají: Sean Penn, Kevin Bacon, Tim Robbins 
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aj. Film je mládeži přístupný, pro děti do 12 let nevhodný. 
Vstupné: 59,-Kč 

10  Karolinský zpravodaj 6/2003 

KAROLINSKÝ ZPRAVODAJ • Vydává Městský úřad Karolinka a Městská rada Karolinka • reg. značka MK ČR E 13251 • 
povoleno Ministerstvem kultury ČR, dne 10. 12. 2001 • vychází nepravidelně • řídí redakční rada • písemné příspěvky zasílejte 

na Městský úřad Karolinka (do kanceláře tajemníka) tajemnik@mukarolinka.cz 

24.prosince  kino Vatra nehraje. 
 

25. - 30. prosince v17 a 19.30 hod. 
MASTER & COMMANDER : 

ODVRÁCENÁ  STRANA  SVĚTA. 
Režie:Peter Weir 
Do období napoleonských válek  je umístěn příběh britské 
královské lodi Surprise a jejího kapitána, který v honbě za 
nepřátelskou francouzskou fregatou dorazí až na v názvu 
zmíněnou odvrácenou stranu světa. Film byl natočen volně 
podle románu Patricka O´Briana. V hlavní roli se představí 
Russell Crowe. Dobrodružný velkofilm s titulky. Mládeži 
přístupný. 
Vstupné: 69,-Kč 
 

31. prosince od 13.30 hod. 
SILVESTR  S FILMOVÝM  KLUBEM. 

Filmový Klub  uvádí pro své příznivce  od 13.30 hodin 
následující filmy:Kachní polévka, Honem, honem a  
filmový aperitiv režiséra Martina Krejčího  FRICASE. 
 

Večer 31.12. kino nehraje. 
 

Sport 

 

Tělocvičná jednota Sokol 
Karolinka informuje:  

MARATON AEROBIK 
V sobotu 15.11.2003 se konal v divadelním sále města 

Karolinka již druhý ročník Aerobik maratonu. 
Dopoledne od 9,00 hodin soutěžila kategorie junior do 13 

let ve dvou čtyřicetiminutových blocích. Z celkového počtu 
38 soutěžících byli i dva chlapci. Jeden ze Sokola Jasenná a 
druhý z pořádající tělocvičné jednoty Sokol Karolinka. 
Jednotlivé bloky vedly zkušené cvičitelky z domácí jednoty 
Alexandra Tylčerová, cvičitelka II. třídy při VŠB a Dáša 
Dreslerová, cvičitelka z Valašského Meziříčí. Pětičlenná 
odborná porota ve složení Vlasta Černochová – předsedkyně, 
členové Hana Doleželová (obě z Valašského Meziříčí), 
Daniela Melicherová (Vsetín), Vlastimil Zubík (Vsetín) a ing. 
Martin Klíma (Karolinka) se shodla s diváckou anketou o 
nejsympatičtější cvičenku na vítězce, kterou se stala Kateřina 
Dubová z Valašského Meziříčí. Dále porota vybrala ještě 
devět soutěžících z nichž druhá byla Lucie Macková a třetí 
Iveta Mikčíková, obě ze TJ Sokol Jasenná. Všichni obdrželi 
diplom a pěkný dárek.  

V 11.hodin začal maraton starších dívek a žen. Ten byl 
rozdělen do čtyř padesátiminutových bloků, které postupně 
vedly Alexandra Tylčerová, Jitka Hrabíková - cvičitelka 
Energy studia V.Krejčíka a instruktorka FISAF z Prahy, Jana 
Kalačová z Valašského Meziříčí a na závěr cvičitelka ze 
Vsetína a trenérka tae-bo Daniela Melicherová. Tohoto klání 
se zúčastnilo 42 dívek a žen. Porota, která byla stejná jako při 

juniorkách, určila nejlepších pět soutěžících. 
1. Pechová Lucie (Lešná u Valašského Meziříčí) 
2. Senohrábková Eva (Valašské Meziříčí) 
3. Dufková Marie (Valašské Meziříčí) 
4. Kračmarová Jiřina (Ostrava) 
5. Kučerová Hana (Karolinka) 

 
Mezi jednotlivými bloky předvedly své pódiové skladby 

TJ Sokol Jasenná a TJ Sokol Karolinka a opět diváci 
rozhodovali o nejsympatičtější cvičence, kterou se stala Lucie 
Pechová z Lešné. 

Díky celkovému technickému zabezpečení a hlavně díky 
sponzorům proběhla celá tato akce hladce a k plné 
spokojenosti organizátorů, diváků i soutěžících. 
  
 Tylčerová Dagmar 
 Starostka TJ Sokol Karolinka 

 

Inzerce 

 
 
• GENERALI POJIŠŤOVNA, a.s. AGENTURA 

KAROLINKA,    
U Sokolovny 277 (Dům služeb) 
o pojištění 
o stavební spoření 
o penzijní připojištění 
o úvěry 
Tel: 571 429 710, 605 759 572 

 
• Koupím garáž v Karolince, nejlépe v lokalitě Pod 

Paluchem. Tel.: 603222891 
 
• Martin Důjka  p r o v á 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. 

 


