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Jubilanti leden - únor 1996

Marie Zbranková, Karolinka 304 91 let
Milada Orságová, Karolinka 98 80 let
Anežka Zbranková, Karolinka 49 85 let
Ružena Hartingerová, Karolinka 523 75 let
Apolena Poláchová, Karolinka 652 85 let
Ludvík Kantor, Karolinka 245 75 let

Blahoprejeme!

3.1.1996
11.1.1996
13.1.1996
16.1.1996
30.1.1996

4.2.1996

Informace z Obecního úradu
Dne 31. ledna 1996 se uskutecnilo 7. plenární zasedání

Obecního zastupitelstva, kde hlavním bodem programu bylo
schválení rozpoctu obce na rok 1996. Byl schválen vyrovna-
ný rozpocet v celkovém objemu v príjmech i výdajích ve vý-
ši 34 880 tis.Kc. Prehledná tabulka je zverejnena v další cás-
ti. V príjmové cásti je rozpocet zabezpecen vlastními príjmy
ve výši 11 725 tis.Kc a to predevším danemi. V letošním ro-
ce se snižuje výrazne procento daní ze závislé cinnosti (býv.
dan ze mzdy) z 55% na 20%. Tato dan se pocítá z celkového
výnosu dane z celého okresu a rozdeluje na pocet obyvatel.
Naopak od 1.1.1996 se zavádí podíl na dani z právnických o-
sob z celostátního výnosu v objemu 20%, opet podle poctu
obyvatel obce. Dan z príjmu fyzických osob - podnikatelu s
trvalým bydlištem v obci, je v úrovni skutecnosti minulého
roku - dan =príjem obce. Významným príjmem obce jsou
tržby za težbu dríví v obecních lesích, v souladu s hospodár-
ským plánem. Príjmy z obecních poplatku tvorí nejmenší
cást príjmu rozpoctu, stejne tak nepocítáme s vetším prode-
jem majetku obce.

Dotaci dostává obec od OkÚ Vsetín jako príspevek na
výkon státní správy, kterou náš obecní úrad zajištuje i pro
další obce N. Hrozenkov, Halenkov a Velké Karlovice, dále
príspevek na školství - na žáka 1 080 Kc. Oba tyto príspevky
zdaleka nepokrývají neinvesticní výdaje techto odvetvÍ.

Dotaci na sociální dávky vyplácené obcanum Karolinky,
N. Hrozenkova, Halenkova a VelkýchKarlovicjsou plne do-
továny z OkÚ Vsetín - letos ve výši 9 500 tis.Kc a nelze je
využít k žádným jiným úcelum.

Naši príjmovou základnu doplnujeme prostredky z dota-
ce na zastrešení ZŠ ve výši 1 mil.Kc a 240 tis. Kc na sociál-
ní byty, dále prostredky z min. let ve výši 4,6 mil. a v nepo-
slední rade i úver od a.s. Ceská sporitelna ve výši 5,8 mil.Kc.
Tyto prostredky budou použity na investicní výstavbu.

Ve výdajové cásti rozpoctu je uvažováno s témer polovi-
nou objemurozpoctu na investicní výstavbu, tj. zastrešení zá-
kladní školy, výstavbu 2 sociálních bytu a dokoncení plyno-
fikace.

Na sociální dávky pak 9,5 mil.Kc, na vnitrní správu - o-
becní úrad 3,8 mil.Kc, na školství 1,9 mil.Kc. V odvetví do-
prava je zapracován príspevek na dopravní obslužnost ve vý-
ši 298 tis., které musíme dát CSAD a.s. Vsetín, aby byla za-
chována autobusová doprava v obci, v opacném prípade ne-

bude CSAD na území obce autobusovou dopravu zajištovat.
Obecní rada zaujala k této problematice své stonovisko, kte-
ré sdelí ministrovi dopravy.

Ve výdajích rozpoctu je uvažováno s Kc 500 tis. na po-
krytí ztráty Bytového podniku Karolinka, jako rozdíl mezi
príjmy a výdaji a to bez ohledu na to, že dochází ke zvýšení
cen na odvoz odpadku a zvýšení cen vodného.

Schválený rozpocet na rok 1996 je vyrovnaný, jeho za-
bezpecení jak v príjmové tak i výdajové cásti mimorádne ná-
rocný. Hlavním zámerem je získat vyšší príjmy jak je schvá-
leno, omezit tím zadluženost obce a pusobit na snížení výda-
jové cásti a nepripustit další výdaje rozpoctem neschválené.

Také i v letošním roce uvažujeme s minimálními príspev-
ky spolecenským organizacím, a to ve výši 100 tis.Kc, tj. na
úrovni minulého roku, což dokládáme prehledem za rok
1995:
ZO zdravotne postižených Karolinka Kc
Nadace ZUŠ Karolinka Kc
TJ MS Karolinka Kc
Okr.pedag.-psycholog.poradna v.Mez. Kc
Str. pro slabozraké a nevidomé Olomouc Kc
Fit dub Karolinka Kc
Nadace pri ZŠ Karolinka Kc
Nadace Zvláštní školy Halenkov Kc
SDH Sklárny Karolinka Kc
Pedag.-psychologická poradna Vsetín Kc
Asoc. zdrav. postižených detí Prostejov Kc
Fond ohrožených detí Prostejov Kc
SDH Karolinka - Stanovnice Kc
Nadace JUDr. Šlinzové Vsetín Kc
SDH Karolinka Kc
Ceský svaz chovatelu Karolinka Kc
Ceský svaz vcelaru Karolinka Kc
Šachový oddíl Karolinka Kc
TJ Karolinka - volejbalový oddíl Kc
Matice Svatohostýnská Kc
Svaz telesne postižených Karolinka Kc
SDH Karolinka (za provedené práce) Kc
Celkem Kc

4 000,-
8 000,-

25 260,-
1 000,-
1 000,-
3 000,-
8 000,-
1 000,-
2 000,-
1 000,-
1 500,-

500,-
3 000,-

10 000,-
5 000,-
4 000,-
4 000,-
2 000,-
5 000,-
3 000,-
2 500,-
8 000,-

102 760,-

o.

A nyní k dalším informacím:
S úcinností od 1. ledna 1996 rozhodla obecní rada veno-

vat pozornost obcanum takto -pri dovršení 70ti let veku, 80ti
let, 85ti let a 90ti let. Pri veku nad 90 let pak návštevu kaž-
dorocne. Jubilanti budou zverejnováni ve zpravodaji.

Valašský šenk v Ratkove nebyl dosud znovu pronajat. Je
soustredeno 12 zájemcu ze kterých bude proveden výber.
Dne 5. ledna 1996 probehla první dražba vnitrního zarízení,
obec se zúcastnila dražby a toto zarízení vydražila, zaplatila
a prostredky dostala zpet na úhradu dluhu po bývalém pro-
vozovateli. Další dražba bude v únoru a obec se pravdepo-
dobne opet zúcastnÍ. Výsledek této dražby nedoreší pohle-
dávky, které zde máme.
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Zdravotnictví
Zdravotnictví je stále diskntnjící problém v obci. Dne

8. ledna 1996 probehlo na obecním úrade jednání s reditelem
Nemocnice s poliklinikou Vsetín MUDr. Metelkou, který nás
seznámil se zrušením provozu na oddelení plicním z duvodu
zastaralého zarízení, dále pak naprosté nevytíženosti.
Ostatní služby zustanou zachovány jak vyplývá z citace do-
pisu reditele ze dne 12. ledna 1996 ("Vážený pane starosto,
navazuji na naše jednání dne 8. ledna 1996 a sdeluji Vám:
1. Ambulance TRN ukoncí cinnost dnem 1.2.1996
2. Ambulance rehabilitace a fyzioterapie bude pokracovat

ve své cinnosti bez omezení.
Dekuji za pochopení a vstrícnost v našem jednání.

MUDr. Martin Metelka reditel NsP Vsetín")

Pro zajištení detského lékare nabízíme po 30.6.1996 byt.
O rozsahu lékarských služeb nerozhoduje obec, ale prede-
vším Všeobecná zdravotní pojištovna a Okresní zdravotní ra-
da Vsetín, která vydává souhlas k udelení licence soukromé-
mu lékari. Pokud je zdravotnictví státní, rozhoduje o vzniku
ci zániku nových oddelení Nemocnice s poliklinikou Vsetín.
Je až zarážející, kdo stále šírí lživé zprávy, že obec likvidu-
je zdravotnictví v obci a je používáno opet lživé argumenta-
ce o vysokých nájmech z nebytových prostoru. Obec
Karolinka je jedna z mála, která ve zdravotním stredisku, jež
nám bylo predáno v kvetnu 1993 nevybrala ani 1,- Kc nájmu
at od soukromníka ci NsP Vsetín. Totoje neúnosný stav a o-
bec se sama poškodila nejméne o 300 tis.Kc, že nájem nevy-
bírala. Nájemné zacne obec v brzké dobe vybírat, nebot ne-
obstojí, aby každý jiný podnikatel v našem zarízení platil a
ve zdravotnictví ne. Placené nájemné je soucástí nákladu
podnikatele a snižuje jeho zisk, z kterého odvádí dan státu -
zatímco nájemné zustane príjmem obce.

Informace k daním
Dan z nemovitosti (býv. dan domovní) je splatná až k 31.

kvetnu 1996. Žádáme obcany, aby tuto dan zatím neplatili,
vyckali danových prehledu z fin. úradu Vsetín - asi v mesíci
dubnu. Po jejich zverejnení budou obcané mít možnost si o-
verit skutecnou výši platby a tuto do konce kvetna zaplatit.
Pokud nekdo již zaplatil a v predpisném archu z Financního
úradu Vsetín bude cástka jiná, musí rozdíl doplatit. Složenky
pro obcany zajistíme sami a obcanum vydáme.

Dan z príjmu fyzických osob - podnikatelu. Tato dan má
termín pro priznání do 31. brezna 1996 za rok 1995 aje také
v tomto termínu splatná. Priznání a složenky obdržíte na o-
becním úrade.
Obecní úrad zmenil úrední dny, a to:

Pondelí a streda od 7.00 hodin do 17.00 hodin.

Návrh rozpoctu obce Karolinka na rok '96
Vlastní príjmy
Zemedelství
Vnitrní správa
Dan z príjmu fyz.osob
Dan z príjmu za závislé cinnosti
Dan z príjmu právnických osob
Dan z príjmu právnic. osob (obec-lesy)
Dan z nemovitostí
Správní poplatky

1 500 tis.
50 tis.

1 000 tis.
2 000 tis.
3 900 tis.

750 tis.
500 tis.
500 tis.

10 200 tis.

Lázenský a rekreacní poplatek
Pokuty
Úroky
Ostatní nahodilé príjmy
Pop!. ze psu

100 tis.
50 tis.
50 tis.

200 tis.
15 tis.

Pop!. z ubytovací kapacity
Pop!. z verejného prostranství
Prodej majetku

115 tis.
45 tis.

950 tis.
11 725 tis.

Dotace OkÚ - školy a obec
Sociální dávky
Dotace OkÚ
Prevod z fondu
Úver na investice
Príjmy celkem

2015 tis.
9 500 tis.
1 240 tis.
4 600 tis.
5 800 tis.

34 880 tis.

Výdaje z toho mzdové prostr.
709 - Zemedelství 1.500 tis. 100 tis.
710 - Doprava 800 tis. 100 tis.
714 - Školství 1.900 tis.
716 - Kultura 215 tis.
719 - Vnitrní správa 3.800 tis.
728 - Sociální dávky 9.500 tis.
739 - Místní hospodár.- BP 500 tis.
740 - Výstavba 100 tis.
741 - Všeobec.pokladní správa 300 tis.

18.615 tis.

1.800 tis.

Investice:
škola
byty - 2 bj.
plyn
ostatní

11.000 tis.
1.865 tis.
3.200 tis.

200 tis.
16.265 tis.

Výdaje celkem 34.880 tis. Kc

Antonín Reška, starosta

ID Informace z Matriky

V roce 1995 mela naše obec k 27.12.1995,2948 obcanu.
Ke stejnému datu bylo evidováno:

úmrtí: 52 z toho 27 mužu a 25 žen
narození: 27 z toho 14 mužu a 13 žen
snatky: 20
prihlášeno: 49 obcanu z toho 24 mužu a 25 žen
odhlášeno: 36 obcanu z toho 22 mužu a 14 žen

+ Odešli navždy -leden 1996
Emilie Pyszková, Karolinka 308 3.1.1996
Vojteška Plánková, Karolinka 240 4.1.1996
Josef Konarík, Karolinka 154 4.1.1996
Josef Kašpar, Karolinka 308 9.1.1996
VilémRobícek,Karolinka631 29.1.1996

(dlouhodbý predseda MNV)

* Narození -leden 1996
Jana Orságová, Karolinka 577
Tomáš Campa, Karolinka 659
Adam Kokáš, Karolinka 518
Veronika Urbanová, Karolinka 526

13.1.1996
15.1.1996
17.1.1996
22.1.1996

Prejeme hodne štestí do nového života a rodicum trpelivost
pri Vaší výchove.
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Bytový podnik Karolinka
Tepelné hospodárství

Pro výrobu, distribuci a zúctování tepla platí vyhláška
MPO c. 245/95 Sb.

Duležitou zmenou je úprava topného období, které bylo
puvodne od 1.1. do 31.12. bežného roku. Dle výše citované
vyhlášky dojde s úcinností od 1.1.1996k dorovnání tohoto ob-
dobí a to tím, že BP Karolinka zúctuje období od 1.1.1996do
31.5.1996 (v mesíci cervnu 1996) a dále bude zúctovánotop-
né období od 1.9. bežného roku do 31.5. následujícího roku.

Pro právnické osoby je cena na všech zdrojích zhruba
191 Kc za 1 gigajoule energie. V ní jsou promítnuty skutec-
né výrobní náklady.

Cena tepla pro obyvatelstvo:
do 30.8.1995 153 Kc/GJ
do 30.6.1996 163 Kc/GJ
od 1.7.1996 180 Kc/GJ

I v roce 1996 bude cena tepla pro obyvatele nadále doto-
vána ze státního rozpoctu prostrednictvím Financního úradu
Vsetín.

V Karolince cinila tato dotace v roce 1995 cca
337 000, Kc. Zároven byla prehodnocena i výše záloh.

Vodní hospodárství
K 31.12.1995 je provádeno vyúctování vodného a stoc-

ného za rok 1995, jak u obcanu, tak i u organizací.
K zúctování nedoplatku jsou priloženy poštovní poukáz-

ky nebo lze nedoplatky zaplatit hotove na Bytovém podniku
v Karolince.

Preplatky si mohou obcané vyzvednout hotove v poklad-
ne Bytového podniku v Karolince.

Z duvodu zmeny ceny došlo ke zvýšení záloh.

Tuhé komunální odpady
V týdnu od 8.1. do 12.1.1996 probíhal na Bytovém pod-

niku v Karolince prodej samolepek na popelnice na rok
1996.

Této služby využila pouze cást obcanu, presto mají nadá-
le možnost evidencní známky na Bytovém podniku zakoupit.

Nádoby tuhých komunálních odpadu neoznacené ná-
lepkou po 20.1.1996 nejsou vyváženy.

Z kultury
Zimní období je vždy tou nejlepší dobou pro prípravu na

nastávající sezónu. Nejinak je tomu i v našem divadelním
souboru. Po lonském dá se ríci velmi úspešném roce, zaháji-
li naší divadelníci nacvicování nové hry pro letošní sezónu.
Jedná se o divadelní hru M. Kundery: Jakub a jeho pán.
Divadelní hru režíruje docent Miroslav Plešák z Brna.

Divadelní hra by mela být nacvicena do konce února.

Dechová hudba závodního klubu se velmi poctive pri-
pravuje a zkouší každou nedeli na plánovaný koncert v mesí-
ci breznu pro starší obcany. Bude-li zájem našich obcanu, de-
chová hudba tento koncert odehraje treba ješte jednou.
Koncert by se mel uskutecnit v bývalé školce, kde po malých
úpravách vznikne docela slušné posezení pro takovéto akce.

Detský karneval
Naše základní škola spolu s rodici a práteli školy pripra-

vuje na sobotu 17. února 1996 ve 14.00 hodin Velkýdetský
karneval. Karneval se uskutecní ve školní telocvicne.

Zvou poradatelé!

Policie Ceské republiky
obvodní oddelení Karolinka

Pusobnost obvodního oddelení Policie Ceské republiky v
Karolince zahrnuje obce: Velké Karlovice, Karolinku, Nový
Hrozenkov, Halenkov, Huslenky a Zdechov.

Páchání trestné cinnosti v posledních letech neuveritelne
stouplo nejen celostátne, ale i v naší obci. Rozmnožily se
prosté krádeže, krádeže vloupáním, krádeže jízdních kol i
automobilu, ublížení na zdraví a další trestná cinnost. Podle
názoru policie je prícina vzniku krádeží v nedostatecném za-
bezpecení soukromého i ostatního majetku ze strany vlastní-
ku. Policie reší také prestupky i v jiných oblastech, jako na
príklad proti právu myslivosti, rybárství, na úseku ekologie,
požární ochrany a pod. Po jejich vyšetrení pak predává poli-
cie podklady k dalším opatrením pro správní orgány.
Pro názornost uvádíme prehled trestných cinu na území
Karolinky v roce 1994 a 1995:

1994 1995
Krádeže vloupáním 21 21
Ublížení na zdraví 2 11
Krážeže prosté 11 10
Ostatní 15 14
Celkem 49 56
U krádeží vloupánímje objasnenost témer 81%, ublížení na

zdraví 100%,u prostýchkrádežíjen 20%. V porovnání s rokem
1994vzrostlpocet trestnýchcinu v uplynulém roce o 7 skutku.

V listopadu1993bylapolicievystrojenanovýmiuniformami.
Na úseku prestupkové cinnosti se projevily úcinky nove-

lizace prestupkového zákona císlo 200/90 Sb., který umož-
nuje citelnejší financní postih prímo na míste spáchání pre-
stupku, zejména v doprave, oblasti verejného porádku a men-
ších krádeží. Páchání trestné cinnosti by jiste ubylo, kdyby se
opet pristoupilo k zavedení místních šatlav, kde by menší de-
likventi mohli být na nekolik dní bezprostredne internováni
nebo své prestupky museli odpracovat na verejne prospeš-
ných pracech v obci.

V souvislosti s rozdelením státu na Ceskou a Slovenskou
republiku se naše Karolinka stala príhranicní obcí, katastrál-
ne sousedící se Slovenskem. Vstoupila v platnost ostraha
státní hranice, tak zvane "Zelená", kde pusobí nekolik bez-
pecnostních složek: Celní stráž, Celní služba, Cizinecká a
pasová služba i Pohranicní policie se sídlem ve Velkých
Karlovicích a Halenkove. Pro tyto úcely byly narychlo po-
staveny drevené bunky. Pohotove byl proveden nábor nových
príslušníku do práve vznikajících útvaru. Jsou to vesmes
zdejší obcané, mladí lidé, kterí znají místní pomery i terén a
mají stredoškolské vzdelání. Ostraha státní hranice se sou-
stavne zdokonaluje.

Policie Ceské republiky, obvodní oddelení Karolinka pro-
vádela v soucinnosti s pracovníky Dopravního inspektorátu
OR Vsetín spolecné kontroly na dodržování stanovené rych-
losti pres obec Karolinku. Byl zaznamenán vetší pocet poru-
šení predepsané rychlosti, zejména ridici z okresu Zlín. I le-
tos bude místní policie ve zvýšené míre pokracovat v inten-
zivní kontrolní cinnosti s prísnejším postihem a s použitím
dokonalejší techniky. Policie je bohužel ješte vybavena za-
staralým zarízením, které by bylo treba vymenit a doplnit
moderními prostredky.

V roce 1995 byla zvýšena penežní hranice trestního cinu
na 2 000 Kc, do této cástky se jedná jen o prestupek. Rovnež
v doprave byly zprísneny sankce za prestupky zpusobené po-
žitím alkoholu. Ridici, který odmítne dechovou zkoušku,
hrozí pokuta ve správním rízení až 15 000 Kc a zákaz rízení
motorového vozidla až na 2 roky.

V letním období 1995 usporádala místní policie rozsá-
hlou akci na vypátrání dlouho hledaného pachatele ze
Slovenska, který se zdržoval jen v lesích, prespával v krmel-
cích a vykradl 15 chat. Kradl hlavne cukroviny a potraviny.
Tesne pred dopadením zaživa odrezal ovci obe zadní nohy,
které si pak opékal nahore v Kobylské a tam byl policií do-
stižen pri použití služebního psa.
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0.50 fT N O V Ý BOR
Slovo generálního reditele a.s. Crystalex

Chceme dosáhnout lepších výsledku
Vážení spolupracovníci, dámy a pánové,

záver roku a období na zacátku nového roku bývají casem
bilancování za minulostí a stanovení programu pro budouc-
nost. V duchu této tradice chci provést velmi strucné zhod-
nocení hospodárských výsledku naší firmy za rok 1995.

Je možno konstatovat, že v obecné poloze ekonomického
pohledu, který mimo jiné charakterizuje rozsah zadluženosti
a hodnotu bežné likvidity, jsou v Crystalexu príznivé výsled-
ky. Vedle toho však ve stejné obecné poloze, která charakte-
rizuje aktivitu firmy, není vývoj príznivý. Týká se to prede-
všímdobyinkasaa dobyobratuzásob.Stejnetakmužemerí-
ci, že výnosnost našeho kapitálu je prakticky na hranici rizi-
ka podnikání.

Predstavenstvo akciové spolecnosti, dozorcí rada i mana-
gement behem celého roku situaci pravidelne hodnotily a
provádely radu opatrení. Nekterá z nich nebyla populární a
citlive zasáhla nekteré cásti spolecnosti. V nastoleném systé-
mu podnikání budeme pokracovat i nadále. Strucne receno,
jedná se o snižování nákladu a zvyšování prodejních cen.

Pro rok 1995jsme si stanovili dosáhnout 85 milionu ko-
run cistého zisku. Tohoto výsledku nepochybne dosáhneme.
Nyní chci vyslovit nekolik zásad, které budou prosazovány v
roce 1996.

Vedení spolecnosti je vedomo faktu, že výsledky zabez-
pecuje celý pracovní kolektiv a proto na jednu z priorit po-
stavilo kolektivní vyjednávání s odbory. Mužeme konstato-
vat, že ke dni 8. prosince 1995 byla uzavrena kolektivní
smlouva akciové spolecnosti Crystalex pro rok 1996.

Za základní problém naší úspešnosti považujeme zlepše-
ní sitace v zásobách hotových výrobku. Pri znalostech potíží
na trhu musíme v roce 1996 zastavit nárust zásob i za cenu
mimorádných opatrení. Není to jednoduchý úkol. Kjeho spl-
není provedeme opatrení ve zlepšení obchodu, ale i v propo-
jení výroby a obchodu. To se možná neobejde bez zásadnej-
ších organizacních zmen. Nemyslíme si, že zmena organiza-
ce je všelékem, ale tam, kde stávající struktura neumožnuje
zlepšení výsledku, pristoupíme i k temto krokum.

Zde je asi nutno odpovedet na otázku, co je s privatizací
crystalexu. Soucasný stav je takový, že konecný výsledek lze
ocekávat asi v polovine roku 1996. Vedení spolecnosti se
chce ucházet o získání majetkové úcasti na firme.

Z toho pramení, že rozhodování orgánu akciové spolec-
nosti Crystalex musí reagovat na soucasné problémy v tom-
to case a v odpovídající intenzite.

Mesíce prosinec a leden jsou obdobím, kdy se dotvárejí
hospodárské plány jednotlivých organizacních jednotek pro
rok 1996. Zásady pro sestavení plánu jsou takové, abychom
dosáhli v príštím roce lepších výsledku. Vedoucí pracovníci
na všech stupních vedí, že základním hlediskem musí být
schopnost vyrábet pouze to, co umíme se ziskem prodat.
Tomu musíme podrídit své pracovní úsilí.

Aby byla dobre pochopena má slova, chci zduraznit, že
hodláme produkci Crystalexu navýšit v tech druzích výrob-
ku, které jdou na odbyt.

Konkurencní schopnost Crystalexu musí být založena na
umení zkracování casu výrobního cyklu, na snižování výrob-

ních nákladu a zefektivnení rízení. Toto musí vyústit do zlep-
šení pružnosti výroby a prodeje, címž se zajistí dostatek fi-
nancních zdroju pro stabilizaci a rozvoj firmy.

Jako poslední bych chtel vyslovit zásadu, aby se
Crystalex stal firmou, kde existuje vyváženost jednotlivých
oblastí cinností a aby nebyly oblasti, které zaostávají. Pri do-
sažení takového stavu budeme ješte více konkurencne schop-
ní a tím stabilnejší.

Na záver chci všem, kterí se podílejí na úspeších naší fir-
my, podekovat za práci i soucinnost a poprát hodne pracov-
ních úspechu i osobního štestí a zdraví.

JUDr. Jan Kratina
predseda predstavenstva a generální

reditel a.s. Crystalex

Kulturistika - Fit Klub Karolinka
Kulturistika je sport, který pravidelným cvicením smeru-

je k rozvoji zdravého tela a udržování telesné kondice i v po-
krocilém veku. Mužeme ji pestovat ve forme rehabilitacní,
kondicní i závodne. Dokonce i nekteré druhy telesného po-
stižení nevylucují se venovat tomuto sportu.

Také v Karolince je cinný oddíl kulturistiky s názvem Fit
Klub Karolinka od roku 1991. Už pred dvaceti lety provozo-
vali nekterí jedinci v domácích podmínkách tuto sportovní
cinnost. Oficiálne se zacalo v osmdesátých letech organizo-
vane trénovat v místnosti starého internátu sklárského uciliš-
te, jehož cást je dnes už zbourána. Mladší sportovci získali
od roku 1990 samostatnou místnost k tréningu v suterénu bu-
dovy obecního úradu, zatím co starší cvicitelé zustali v nové
sklárské ubytovne v mandlovne. Od 1.1.1994 došlo k pre-
místení z obecního úradu a mandlovny do spolecenské míst-
nosti v ubytovne sklárny. Tento stav trvá dosud za smluvený
pronájem.

Fit Klub Karolinka je rádným clenem
Moravskoslezského svazu kulturistiky. Ke konci roku 1995
sdružoval 35 clenu oddílu, z nichž 2 clenové provozují kul-
turistiku závodne.

Závodníci tohoto oddílu dosáhli v minulosti nekolika ús-
pechu na úrovni Oblastních mistrovství, Mistrovství Moravy
a Slezska i Mistrovství Ceské republiky. Predevším to byly
tituly preborníka mladšího dorostu za rok 1983 a junioru v
roce 1986 Severomoravského kraje, které získal Tomáš
Rovnaník. Tento závodník v roce 1993 postoupil pres
Oblastní mistrovství a Mistrovství Moravy a Slezska až na
Mistrovství Ceské republiky, kde ve velké konkurenci obsa-
dil významné 8. místo. V roce 1995 se umístil na Mistrovství
Moravy a Slezska na 7. míste. V témže roce zaznamenala ús-
pech také clenka oddílu Hana Beliancinová, která se vypra-
covala až na Mistrovství Ceské republiky s dosažením 7.
místa. Dílcí umístení na soutežích v minulosti dosáhli rovnež
Tibor Orság a Martin Pekar.

Závodní kulturistika je z hlediska závodníku financne ná-
rocný sport už z podstaty prísného dodržování jídelnícku, ne-
hlede na výdaje s cestovními a ubytovacími vynálohami.
Závodníci oddílu jsou prevážne odkázáni na vlastní financní
prostredky, což je v dnešní dobe takr'Ka neúnosné. Proto
sponzorování v tomto odvetví sportu je nanejvýš vhodné, ne-
li nutné, aby bylo možno dosáhnout co nejlepších výsledku.
Oddíl je funkcní na základe vlastních zdroju z inkasa clen-
ských príspevku a dotací od Moravskoslezského svazu kultu-
ristiky (rocne 40 Kc na clena oddílu) a Obecního úradu v
Karolince.

Za oddíl kulturistiky
Ivan Gášek
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