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JUBILANTI 1996duben

Jan Matyšcák Karolinka 573 85 let 14.4.1996
FrantišekKaznúr Karolinka 9 90 let 16.4.1996

InformaCé z obecniho úradu

Od vydáni Karolinského zpravodaje c.2 se uskutecnila
dve verejná plenární zasedání obecniho zastupitelstva s velmi
nárocným a bohatým programem. Tak došlo ke schválení
hospodareni obce a podrízených organizací, jejichž výsledky
byly zverejneny již dfive. za rok 1995. Dále byl schválen
doplnek územniho plánu obce týkající se ekologické
stability, který doplnuje náš ÚP a konkrétne stanoví ochranná
pásma v lokalitách obce se zretelem k uvažované výstavbe.
Obecne závazná vyhláška potvrdí tutOplatnost pro obcany a
podnikatele v obci Karolinka. Ze 1Pfávy o cinnosti obecní
rady vyplývá, li: bylo rozhodnuto o zprovoznení Ratkovského
knku s úcinnosti od 1. 4. 19%. Z více než 10 žadatelu byl
vybrán Josef Bukovjan, který svou iniciativou prispel k
prekonání stavu, v jakém se toto zafízení nacházelo.
Jmenovanému bylo sníženo po dobu 9 mesícu nájemné z
nebytových prostor, což ciní asi 15 tisíc Kc. Úspešne probíhá
jcdnántna obsazení místa detského lékare, aby se tak stalo k
1. cervenci 1. r. Obec nemá na Obsazenímíst lékaru urcující
vliv, muže poUílevytváret podmínky ~ a to ciní.

9. plenární zasedání obecního zastUpitelstvabylo svoláno
k rekní existence lyžafského vleku v Karolince. Vlek byl
postaven v roce 1986 v rámci akce HZ"v hodnote díla 2 mil.
Kc. Na výstavbu byla poskytnuta návratná pujcka ve výši
1.399 tis. Kc. Tato nebyla v minulosti bohužel splácena,
pravidelne bylo každorocne žádáno o odklad spIá~.
Lyžarsk.ý oddil TJ, který tento vlek provozoval, neodvedl z
provozu žádné prostfedky obci. Návratná pujcka má poslední
termín splatnosti do 30. zárí 19%, a pokud nebude ,
splacena, bude na obec podána žaloba. Do dne konání
plenárního zasedání obec uhradila 299 tis. Kc, zustává
nesplaceno 1.100 tisíc Kc. Plenární zasedání proto dne 10. 4.
1996 rozhodlo prevést lyžafsk.ý vlek príkazni smlouvou
Bytovému podniku Karolinka vcetne závazku 1.100 tis. Kc a
tato cástka bude uhrazena ve splátkách do 31. 12. 1996. S
tímto návrhem pujdeme k dalšímu jednání na Ministerstvo
hospodárství CR, kde budeme usilovat o to, aby nebyla obec
penalizována. Ponevadž tyto prostredky obec nemá, budou
prijata opatrení k omezení inve$tování, pfipadne bude
prodán nezbytný majetek obce.

o dalším provozovatelivleku bude rozhodntopozdeji, v
každém prípade za stanovenouúhradu. Další možnost je
odprodejtohotozarízení.

Mimorádné povetrnostní podmínky ztežují práce na
zastfclení základní ~ly a na výstavbedvou bytu. Na obou
stavbáchprobehlykontrohú dny,z kterýchvyplývá,že stavby
mají mírný skluz, ale termín dokoncení platí, nebot je
smluvnepodpenalizacízajišten.

V plynofikad se budepokracovatihned,jakmile to dovolí
pocasí.

V KAkOLll'ICE vEnt co cUTtJí

KAROUNKA- V minulé dobe se jedním ze zásadnich
problému obce jevila ta skutecnost, že v tak velké vesnici
nebyla úplná základní škola. Tak tomu bylo aj do roku 1980,
kdy byl provoz ve stávajicich objektech úplné ZŠ zahájen.
Nyní se jako nedostatek projevily rovné strechy, které v
podminkách na§eho okresu tíži mnohé stavby.
"Proto jsme se na obecním úrade pred tremi lety rozhodli. že
celý areál bude postupné zatrešen sedlovou konstrukcí s tím.
že nove vzniklé prostory budou vyutity pro nové odborné
ucebny a kabinety. Umožní nám to i zabezpecení výuky pro
žáky 9. trid. Prostory vyuf!íjemei pro mimoucební výchovu. a
to zejména pro základní umeleckou školu." informoval
redakci starosta obce Antonín Reška. Provádení prací
zabezpecuje od listopadu 1995, kdy byly práce zahájeny.
Vsetínská stavební a.s.. která k 31. srpnu 1996 (termín
dokoncení prací) vytvorí hodnotu dí/a dosahující témer J3
miliónu korun.

"Zvolená technologie umožfluje provádiní techto prací i
v soucasných nepríznivých klimatických podmínkách." rekli
pri návšteve stavby Ing. Jirí Kovaricek a Ing. Jaroslav
Gebauer ze VsetiJ1skéstavební. Do budoucna se uvažuje i s
tim, i!e v zastrešeném prostoru nad kotelnou a jidelnou školy
by mel vzniknout prostor i pro vestavbu 16 malometrážních
!7ytu.

(Naše Val~sko, 19. brezna 19%)
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INFORMACI::Z MATRIKY: Brezen 1996

Narození: Zdenka Tomková, 9.3.1996, Karolinka

Úmrtí: Františka Bajzová, 10.3.1996, Karolinka
Prihlášeni k trvalému pobytu : 2
Odhlášení z trvalého pobytu : 2

568
308

INFORMACE K DANI Z NEMOVITOSTI

Na OÚ Karolinka jsou k dispozici predpisné archy, kde
mají obcané možnost overit si správnou výši dane z
nemovitostí na rok 1996 a tuto pak v termínu do 31. kvetna
1996 Financnímu úradu ve Vsetíne zaplatit. Další informace
mužete obdržetna OÚ Karolinka.

OZNÁMI::Ní

V záveru mesíce dubna zajistí Bytový podnik Karolinka
kontejnery pred jarním uklidem domácností. Upozornujeme,
'k do techto kontejneru nemuže být dán odpad, jako napr.
cihly, kámen apod, nebot by nemohly být odvezeny. Pri této
príležitosti vyzýváme obcany k provedení úklidu kolem
svých domu. Kovový Šlot do kontejneru nedávejte, ale
prichystejte si jej u svých domu, místní hasici provedou sber
a odvozkovovéhošrotu do 1. kvetna U.

Na záver zverejnujeme, 'k asi pred 10 dny zneužil místní
obcan, který se považuje za verícího, prostoru místního
hrbitova ke svá'kní dríví. Je to jiste politováníhodný cin.

INFORMACI:: Kf: KÁCI::NÍ DlmVIN

Podle zákona c. 114/92 Sb. je ke kácení drevin nezbytné
povolení orgánu ochrany prírody, tj. OBECNÍHO ÚRADU.
Povolení není treba ke kácení drevin z duvodu pestebních , to
je za úcelem obnovy probírky porostu a z duvodu zdravotních
nebo pri výkonu oprávnení podle zvláštních predpisu. Kácení
z techto duvodu musí být oznámeno písemne nejméne 15 dnu
predem orgánu ochrany prírody.

Povolení není treba ke kácení drevin na pozemcích, které
jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestli'k pozemky užívají a
jde-li o stromy se stanovenou velikostí (do 25 cm prumeru
kmene mereného 130 cm nad zemí), popr. jinou
charakteristiku.

K podání žádosti (tiskopis vydá obecní úrad) je nutné
predložit tytodoklady:
-doklad o vlastnictví (kupní smlouva, darovací smlouva

apod.)
- výpisz katastrunemovitostí( nesmí být starší 3 mesícu)
-souhlas vlastníka pozemku (pokud žadatel není
vlastníkem)-situacní snímek

V prípadech, kdy bude porušován zákon c. 114/92 Sb.
týkající se kácení a ochrany drevin, muže orgán ochrany
prírody uložit pokutu a povinnost náhradní výsadby, popr.
zaplacení odvoduza nepovolené kácení.

J. Vojkuvková. referent OÚ

Karolinský zpravodaj 3/1996

FOTBAL ZIME 1995/1996V

I v nepríznivých podmínkách zahájila družstva oddilu
kopané TJ MS Karolinka prípravu na jarní souteže o
místrovské body. V družstvu dospelých došlo k nekolika
zmenám. Smlouvu ukoncil trenér Rezác ze Vsetína a vedení
družstva prevzal Ivo Davídek. V týmu skoncilo hostování
hrácum Šulákovi z Halenkova a Jaškovi z Huslenek. Kádr
družstva byl doplnen o vlastní odchovance Petra Štulera,
Zdenka Štulera, Jirku Pašku a Dušana Pašku. Z Velkých
Karlovic prišel Karel Zverina. V rámci prípravy sehrálo
družstvo radu prátelských utkání s temito výsledky: prohry s
Katerinicemi 1:4, Velkými Karlovicemi 1:4, Hovezím 0:3,
Vsetínem 0:1 a Lutoninou 0:1, vítezství s Halenkovem 4:1 a
Janovou 5:0.

Družstva starších a mladších žáku se pripravovala na
souteže v telocvicne ZŠ v Karolince, mladší žáky vede trenér
Jaroslav Radílek, u družstva starších žáku strídá trenéra
Rešku Jirí Svatoš. V rámci prípravy se družstvo starších žáku
zúcastnílo halových turnaju ve Vsetíne a Holešove a družstvo
mladších žáku absolvovalo halový turnaj ve Vsetíne.

Na domácím hrišti se družstva príznivcum kopané
predstaví až v mistrovských utkáních: žáci 13. dubna proti TJ
Napajedla a dospeli 20. dubna proti TJ Podlesí.

Z DlSTORIE FOTBAW

21. cervna 1941 zacalo nové období fotbalu v Karolinine
Huti. První vecí byla úprava hrište za Klímovou restaurací.
Kopání zerniny melo zvláštní atmosféru, proto'k ráno téhož
dne hlásilo rádio pocátek útoku Nemcu na SSSR Byla to
velká nadeje na osvobození, a proto všichni na hrišti
pracovali s nadšením. Zemní práce se provádely jen rucne a
velkou pomocí bylo, ŽJ:, pan Varhanícek, fotbalista
Valašského Mezirící, vedoucí prací v povodí Becvy, zapujcil
koleje a vozíky na prevážení materiálu z jedné strany hrište
na druhou stranu. Hráci i funkcionári pracovali skoro každý
den a dílo se darilo. Hrací plocha byla cástecne travnatá a
tam, kde se kopalo, se dávala škvára.

Dalo se trénovat, ale zápasy se odbývaly na hrištích
souperu, vesmes se prohrávalo, ale nikoho to neodradilo v
cinnosti. Tenkrát hrávali Lojza a Viktor Bitalové, Ryza z
Hovezí, Švec Tonda, Švec Josef, Šmuc Míra, Chovanecek
Jirí, Orság Rudolf, Blabolil Miloš a další. Proto'k v té dobe
války byli mladí totálne nasazeni, hráli u nás hráci ze Vsetína
a okolí.

Krome 1. mužstva byl také dorost. Hrálo se proti Janové,
Hovezí, Jablunce, Valašským Kloboukám, vsetínským
m\lŽm'Um(Bubelova XI, Viktoria Vsetín, Sparta Vsetín) a za
tyto týmy hrávali od nás Chovanecek, Švec Antonín, bratri
Cenkové. Zacalo se hrát v nejnižší tríde S.Ž.F., usilovalo se o
postup do 1.B trídy. Na kopanou chodilo 150 až 300 diváku.
Fotbal byl hlavním sportem v Novém Hrozenkove, jehož byla
Karolinina Hut soucástí.

V roce 1942 se zdokonalovala úprava hrište. Sezóna zacala
koncem brezna a vedení klubu se staralo o oplocení hrište.
Skoro všichni clenové i funkcionári priložili ruku k dílu a
majetní -jako majitel Pily Cyril Orság a místní živnostníci -
podporovali kopanou ruzným zpusobem: penezi, lístky na
maso, potravinami. Obchodníci Bambuch František, Kostka
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Josef, rezníci Zbranek, Príhoda a Klima Pepa byli hlavními
mecetWi. Pripravoval se turnaj na otevtení hmte, pozvány
byly divizní kluby S.K. Vsetín a S.K. Batov, a protože S.K.
Vsetín odmítl úcast, byla pozvána S.K. VaWská Sparta a
S.K. Jobanov:í.Tri dny pied turnajem byla díky panu Cyrilu
Orságovi postavena drevená tribuna a také kabiny a brána
na hiište. Každý den se pracovalo od casného rána do
pozdního vecera a v den zahájení turnaje bylo v~hno
hotovo.

Tenkrát to byla v Karolinine Huti velká radost. Skoro
všechny osobnosti obce, gen. ieditel sklárny p. Paroubek,
místostarosta. funkcionári spolku se zúcastnili otevrení
hfište. Cestný výkop prvního zápasu provedla žena majitele
Pily paní Anna Orságová a po celý turnaj hrála místní
dechová hudba (za obcerstvení). Turnaj vyhrál S.K. Batov,
S.K. VaWská Sparta byla druhá, Karolinina Hut tietí.
Všechna místa byla odmenena broušenými poháry z Huti a
také kapitán mužstvaS.K. Karolininy Huti Jára Chovanecek.

Asi 22mesíc po tomto turnaji se romesla po Huti zpráva.
že k Dámpfijede hrát mistr ceské ligy pražská S1avia.Bylo o
tom mnoho dohadu. které ukoncil telegram potvrzujíd start
mistra. Hovoiilo se o štestí. že Karolinine Huti se jako
prvnímu klubu Horního Vsacka dostalo této cti. V celé
dedine se hovofilo o kopané a zásluhu na tom mela známost
pledsedy 1. Klimy, který pred tím pracoval v Lucerne v
Praze a seznámil se tam skoro se ~mi. ktetf ve vedení
ceskéhofotbalu neco :mamenali: Valoušek, piedseda Slávie.
p. Pelikán, predseda fotbalové asociace a redaktoii hlavních
sportovníchcasopisu.

Spustila se velká reklama tomuto zájezdu Slávie na
V~o: Ješte nikdy se nepsalo o naš obci v tak mnohých
novinách jako tehdy. C.T.K. nás žádala o telefonické
2pI'3VOdajstvíze zápasu a také v rozhlase byla relace o
zájezdu Slávie. Nastala príprava na zápas. Cestný piedseda
klubu p. Cyril Orság pfišeJ. s návrhem opravit tribunu.
vfichni souhlasili,ale byly obavy, zda krátký cas bude stacit k
celkové úprave tribuny a hrište. Pan Orság dal k dispozici
všechny svoje delníky Pily k práci, výbor i hráci pracovali
také a i když bylošpatné pocasf, pracovalo se opet od rána do
pomní1lovecera.

S.K. SIavia bráIa pred zápasem v nedeli ligový zápas v
Olomouci. V pondelí pfijela vlakem a v úterý se hrálo. Pri
pfijezdu Slávie byli hosté na nádraží ocekáváni sportovci,
jejich piíznivci a ostatními obcany, i temi, co dríve o
fotbal nemeli zájem. Prijel také predseda Slezské župy
fotbalovéz Ostravypan Mi]daniJc, dostavilo se vedení místní
sklárny. Pres nepríznivé pocasí piišlo na zápas ples 3 tisíce
lidí, na biišti hrála opet místní dechová hudba, byla to velká
sláva,svetlýbodv historiiobcei ples težkostiválky. .

Vítání hostu se zúcastnili predseda klubu Josef Klima, t.
vedoud výpravy Slávie p. Valoušek a za obec Nový
Hrozenkov,jejíž soucástí Karolinina Hut byla, mÍstostarosta.
reditel meštanky p. Karel Krcma. Nejve~í radost z utkání
meli pledevron vfichni hráci, kterí se potom vystiída1i pod
vedením trenéra p. Kolandy Alfréda. Slávisté bez velké
námahy vyhráli 12:I, když naši branku vstielil Miloš
Blabolil. V mužstvu Slávie tehdy hráli Finek v brance, Luka
v obrane, Hampejz v záloze a v útoku Slávie Hor:ík. Vojta
Bradác, Jos. Bican. Kopecký. Vytlacil. zbylé hráce si
nepamatuji. Za Karolíninu Hut hráli: Bitalové Lojza a
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Viktor, Míra Šmuc, Chovanecek, 1. R}'za. Švec ADt., Josef
Blabolil, Orság Ruda, Jára 3 další, celkem 16 hrácu. Zbytek
si nepamatuji, protože v té dobe jsem byl totálne nasazený
jako mnoho dalších mladých v Ostrave na šachte a v
Nemecku. Pro hráce, funkcionáre i príznivce to zt1stalo
nezapomenutelné utkání!

Sezóna se potom dohrála piátelskými zápasy s okolními
kluby s nadejí, že v príští sezónu postoupíme do souteže
SleZské župy fotbalové. Zacalo se hrát v nejnižší tiíde a do
konce války se postoupilo do LB tiídy a také po válce se v
této tiíde hrálo. Nekolikrát se hrálo o postup do l.A tiídv.
ale nepovedlo se to. Dvakrát jsme skoncili na 2. miste LB
trídy.

Fotbal byl v Karolínine Huti nejpoptUárnejším sportem.
V souteži se hrálo proti Va1ašským Klobouktun , Sparte
Vsetín, S.K. Valašskému Mezirící. Hodslavicím. Jablunce.
Johanové. Hovezí. Dolní Becve. Frenštátu. Fr::'dlantu.
Hrabové. Kuncickám. Bašce a dalším.

Z období od roku 1943 až do roku 1965 se žádné písemné
doklady nevedly nebo se ztratily. takže 22 let se o fotbalu nic
krome vyprávení nedochovalo.

Tím koncí první cást sportovní historie Karolinky' o
kopané, cekejte ješte zprávu o poválecné cinnosti Sokola.
další telovýchove a o ledním hokeji.

."'íi!pán K,}n\:/ém

POLICIE CESKÉ REP'U8LIKY

Obvodní oddelení Karolinka

Dne I~. 3. 1996 se v dopoledních hodinách na oe
Karolinka uskutecnilojednání Policie CR se starosty ol::ci
služebníhoobvoduObvodníhooddelení PCR Karolinka. Na
tomto jednání byl vyhodnocenstav bezpecnostní situace \.

obcích za rok 1995.Bvlokonstatováno.že za rok 1995 b\'lo
00 PcR Karolinka prijato 622 02l1ám~. z nichž bylo i 1-+
prÍpadu šetteno jako trestné ciny, kde se v pocátku roku
1995 projevil vysok)o stupen piípadu. které znstáv:lly
neobjasneny, avšak dobrou prad policie se podarilo
objasnenost zvýšit 3 udržet stav, kter}' byl nastínen v
hlavních úkolech cinnosti 00 PcR Karolinka. Tento
príznivý stav byl kladne hodnocen vedením Okresního
reditelství PcR Vsetín. Z okresního pohledu stav trestné
cinnostiv roce 1995cinil35~9prípadu. .

V hodnocení bezpecnostní situace v obcích byl uváden
vždy pocet trestných cínu. prestupkU. poprípade dalších
skutkU. které byly evidovány u 00 PcR Karolinkaa prípadné
návrhy na opatrení. K temto zprávám se "'yjadiova1i zástupci
jednotlivých obcí. Dále byl hovoreno o problematice režimu
na státní hraníci se Slovenskou republikou. K problematice

- trestné cinnosti bude 00 PCR Karolinka venována patricná
! pozornost.~nou kontrolní cinností motoro\'~'chvozidel.

chatových oblasti. rekreacních objektU s cílem zjišteni
pohybu cizích osob a prevážených ved. Taktéž budou policii
provádeny namátkové kontrolní akce majitelú kol. zda kola
nepocházejí z trestné cinnosti.

Vyhodnocením stavu na úseku dopra'\.'l1íchnehod byla
obec Karolinka zatazena do tzv. nebezpecných úsekú. Duvod

.. zvý~enénehodovostilze spattovat zejména v nedodržovaní
stanovené rychlosti. smeru a zptisobu jízdy. Tomuto problému
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byla a bude venovánapatricná pozornostze strany policie
provádením kontrol na dodržování stanovené rychlosti
pomocí mericího zaiízení ve spolupráci s dopravním
inspektorátem Vsetín.

V oblasti povolování držení a no~ní zbraní a streliva byl s
úcinnosti dnem 1. brezna 1996 vydán nový zákon c. 288/95
Sb., o strelných zbraních a strelivu, který upravuje nový

postup pri žádostech o vystavení dokladu k držení zbraní a
streliva. Mimojiné bude muset žadatel absolvovat zkoušku z
odborné zpusobilosti, která bude zahrnovat písemný test ze
znalostí zákona a minima zdravovedy, dále praktické
znalosti, pri níž by byl žadatel celkove hodnocen stupnem
,.,prospel",predá ~ní komisar žadateli doklad o odborné
zptJsobilosti.

mjr. Jaroslav KOTRL4

pošTOVNÍ SPORfl'ELM. vÁŠ DOBRÝ
SOUSED

Investicní a Poštovní banka a.s. je jednou ze ctyt ceských
bank, jejichž schopnost splácet své závazky ohodnotila
celosvetove uznávaná americká agentura Moody's nejlépe.
jak je to v Ceské republice možné. Chcete-li mít své peníze v
bezpecí,jste tedy na správné adrese. Nemusíte chodít daleko,
Tato banka je vám ze všech nejblíž. Její soucástí je totiž
Poštovní sporitelna. kterou najdete na každé pošte, I na vaší
pošte vám nabízí za velmi výhodných podmínek služby. bez
nichž se dnes tidný clovek neobejde.

Uk1ádáte-lisvé peníze na VKLADNÍ KNÍŽKu, podívejte
se do své vkladní knížky, jak je váš vklad úrocen. Zjistíte, že
Poštovní..Spofitelna' Vám nabízí mimorádne vysoké rocní
úrokové sazby:
- na vkJadní knížce bez výpovední lhuty-na vkJadní knížce s 3mesícní výpovední lhutou
-na vkladní knížce s 6mesícní výpovední lhutou
-na vkJadní knížce s 12mesíCI!ívýpovední lhutou
-na vkladní knížce s 24mesícnhýpovední lhUtou

~.O%
8.8%
9,~%

10,0%
11,0%

Vkládat i vybíratpeníze budete moci na každé pošte,
Vkladní knížkamuže znít na jednoho nebo dva vkladatele
vcetne nezleúIýchdeti Založitji muže i tretí osoba, tzv.
složitelprvníhovkladu. Vkladníknížka Poštovní sporitelny
je tedy i vhodnýmdárkem k narozeni.nám.k svátku, k
Vánocumneboke svatbe.K založenívkladní knížky:stací
obcanskýprukaza návšteva~í pošty, první vklad je 50,-
Kc.

Dostáváte-limzdu, duchod, výživné ci sociální dávky,',
oceníte POS1'ŽIROVÝ ÚCET. Mužete si na nej nechat I

~hny tyto peníze posílal Vyhnete se zbytecnému cekání v
urcených termínech u ruzných prepážek. Své peníze si uložíte
ci vyzvednete na kterékoli pošte, kdykoli budete potrebovat
Bez penez ne:zUstaneteani tehdy, když je vfude zavreno,
Elektronické platební karty, které banka k úctu vystcní vám i
clenum ~ rodiny, zajistí stálý pristup k vašim penezum v
celé síti bankomatu. Ušetríte si starostí i peníze, když za vás
na základe vašeho trvalého príkazu banka zaplatí všechny
pravidelné platby, které jste dosud platili složenkami. jako
napr. SIPO, nájemné. telefon. .školní stravování, pojistné.
sporení. penzij:ú pfipojištení. stavební sporení. výživné.

l
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splátky pujcek a jiné. I na postžirovém
peníze úroceny velIIÚvýhodne:
-prí dennímzustatkudo 5,000,- Kc
- pri denním zustatku nad 5.000,- Kc
- pri denním zustatku nad 10.000,- Kc
- pri denním zustatku nad 50.000,- Kc

úctu budou vaše

'2,5 %
4.0 %
5,0 %
5,5 %

K založení postžirového úctu stací obcanský prukaz. první
vklad 200,- Kc a návšteva vaší pošty,

Podnikáte-li jako fyzická osoba, ci jste-li právnickou
osobou, založte si u Poštovní sporitelny BEŽNÝ ÚCET-
POSTKONTO, Mužete si jej založit na každé pošte. Na
kontaktní pošte, kterou si samí vyberete, mužete v hotovosti
vybírat libovolné množství penez až do minimálního ztistatku
na úctu. Prostrednictvím kterékoli pošty si budete ukládat
peníze, vybírat hotovost až do výše 6.500.- Kc a podávat
príkazy a ctispozice k nakládání s prostredky na úctu. K
rwkládání s úctem mužete zmocnit až pet dalších osob a
stanovit zpusob jejich podepisování. Je samozrejmé. že vám
jako majíteli úctu poskytne Poštovní sporitelna výhodný úrok
i komplexní služby spojené se správou vašich penežních
prostredkU.

Informace o všech produktech. které Poštovni sporitelna
prostfednimím vaší pošty nabízí. dostanete denne od 8.15 do
15.30 hodin u vedoucí pošty.

DOMOV DÚCffOOCÚ V KAROLJNCE

Na samém okraji Iotastru obc~. na zacátku údolí Bzovc. je
za BeC\'ou pod strání jakoby schován Domo" duchodcu \.
Karolince.

V roce 1936 byl postaven dum pro místní chudé. z kterého
byl po menší adaptaci zrízen 16. cervna 1958 první domo\'
duchodcu na okrese VsetÍn. Bylo tu tenkrát 32 stareckU a
babicek. Vyba'vení tohoto zarízení nebylo príliš komfonni:
spolecné um~v:írny, lokální topení a suché \Ve. Tehdejší
obyvatelé si ale vážili toho. že je v jejich stári o ne postaráno,
a byli tu zcela spokojeni.

Postupem casu zacal narustat pocet zájemcu o umístení \'

tomto zarízení a vyvstala nutnost rozšírení. ústavu. V roce
1973 došlo k rozdelování Fondu republiky (byl to fond. na
který lidé v roce 1968 darovali své cennosti ve prospech
státu) a tehdejší vedení okresního ústavu sociálních služeb
pohotove využilo této možnosti k získání penez na rozšírení
Domova duchodcU v Karolince. Narychlo byly zpracovány
plány, akce dostala prednostní umístení a v predjarí roku
1976 byl otevren nove adaptovan~' domov s celkovou
kapacitou 81 lužek. Soucástí prístavby bylo také vybudování
dvou okálu, na jejíchž postavení nebylo treba samostatn~'ch
plánu. stacily t)'pové projekty. To všechno bylo neseno
zájmem získat z Fondu republiky co nejvetší cást financí. aby
v zarízení mohlo ~1 umísteno co nejvíce starších obcanu.
Slavnostního otevrení se zúcastnil sám ministr sociálních
vecí Emilián Hamerník. který byl príznivcem rozšírení tOhoto
domova a mel hd podíl na jeho realizaci.

Nutno dodat, že provoz domova byl podstatne
modernizován. Vybudováno bylo ústrední topení. osobní
výtah. do každého pokoje zavedena teplá a studená \'oda.
WC.byly prestaveny apod.

V mesíci bteznu tohoto roku uplynulo ~() let od ote'Tení
první pnstavby Domova duchodcu \' Karolincc. Vedení
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ústavu usporádalopri tétopriležitosti menšídomácíoslavu,
které se zúcastnili obyvatelézarízení, zamestnancii bývalí
pracovníci, kterí už jsou nyní v dUchodu.Na spolecném
posezeníse vzpomínalona drivejší léta a události, které už
odnesl cas. Srovnávalo se, jak se zlepšilaza 20 let péce o
obyvatele ~vu. k jakým zmenám došlo ve vybavení
domova,ve kterém se zamestnancisnažívytváretco nejlepší
podmínky života pro sverené starecky a babicky, kterí tu
prožívajísvujpodzimživota.

V minulém roce byla napojena kanalizace domova
dálkovýmvedenímna kanalizacnísít obce.V soucasnédobe
probíhá druhá prístavba domova, v niž bude moderní
kuchynskýa prádelní provoz,sklady a bezbariéroválužková
cást pro imobilní obyvatele. Bude to výramé zlepšení
životních a pracovních podmínek pro celé osazenstvo
domova. Po dokonceníprístavbyv druhé polovine tohoto
roku se zvýšípocet umístenýchstareckua babicek na 100
osob. V plánu tohoto roka je také uvažovánoo dálkovém
zavedení prívodu plynu z Karolinky a napojení na obecní
vodovod.

Zdenek Doležálek

o RYBÁRícn

Karolinští rybári jsou organizováni jako místní skupina s
císlem I v místní organizaci Vsetín Ceského rybárského
svazu. Z celkem šesti místnich skupin obhospodarují nejvetší
rozlohu a mají druhý nejvyšší pocet clenu. Jejich pusobnost
zasahuje osm obcí od Velkých Karlovic až po Janovou se
dvema pstruhovými a jedním mimopstruhovým revírem.
Pstruhový revír C. 3 zahrnuje tok Becvy od vsetínského
splavu u nemocnice po splav v Halenkove i se 17
vtékajícími potoky, pstruhový revír 4P je pokracováním v
toku Becvy od balenkovského splavu až k pramenum Becvy
ve Velkých Karlovicích vcetne 25 vtékajících potoku. V
techto revírech se setkáme s pstmhem obecným potocním,
pstruhem duhovým americkým, lipanem podhorním a
drobnými, prísne hájenými ohroženými druhy ryb: strevU
potocní a vrankou obecnou. .

Mimopstruhový revír 4A o rozloze ctyr hektaru vznikl pri
težbe šterku v katastru Nového Hrozenkova. Vodní teleso je
napájeno spodní vodou a sloUŽÍ.k chovu ušlechtilých ryb:
kapru, karasu, línu a atnUfU(amur bílý je býložravá ryba
puvodem z Dálného východu) , také zde žijí dravé ryby jako
štika, candát, okoun a úhor, konecne zde mužeme videt i
plevelnéryby,jakojsouplotice,cejnia další. i

Naším hlavním úkolem je zarybnování revíru. Do potoku
v pstruhových revírech je každým rokem vysazováno 130
tisíc kusu pludku pstruha obecne'hopotocního z umelého f

chovu. Ten provádí hospodárský odbor místní organizace ve
výterovém stredisku Hovezí a v tíhni nad prehradou
Bystricka. Za zmínku stojí kapacita tohoto zarízení: 1,5
milionu jiker!

Matecni pstruzi se pro umelý chov získávají odchovy
provádenými na podzim v chovných potocích a po výteru
jiker jsou vráceni na puvodní místa. Na jare se provádejí
prelovy pstruhu z chovných potoku do Becvy a potoky jsou
osazeny malými pstruhy z umelého chovu.

Do nádrže v Novém Hrozenkove se ryby kupují, kapri
napríklad z rybárství v Hustopecích nad Becvou. Úhorí

Karolinsk:ý zpravodaj 3/1996

monté, jak se ríká malým úhorum, získáváme
prostrednictvím ceského rybárského svazu leteckým
dovozem z Francie a Velké Británie.

Práci místní skupiny rídí výbor ve složení: Bohumír Fiala,
predseda, Václav Skalka, jednatel, Ladislav Kolár, hospodár,
všichni z K.arolinky, Miroslav GrOpel z Velkých Karlovic,
Vilém Filák z Nového Hrozenkova, Ladislav Himmer z
Halenkova a Miroslav Sklár z Huslenek. Pro cinnost je jiste
dobré, že jsou ve výboru zastoupeny takr"ka všechny obce.
Clenu je celkem 241, z toho z Karolinky 87, z 39 detí je II
karolinských.

Ryby i vodu je nezbytné chránit. Na ochranu ryb je
ustanovena rybárská stráž v každé obci. V Karolince ji
vykonává Jirí Valoušek. Vodní stráž má v Karolince na
starosti Josef Vítek.

Chovej, ochranuj a potom lov!
To je heslo, jímž se rybár musí rídit. Kdo by si myslel, že si
proste jen koupí rybárské náradí a bude pouze lovit, je na
velkém omylu. Bez práce pro rybárství by nemel tak vysoký
pocet rybáru co chytat! Názor, že všechno zajistí príroda, není
oprávnený, musíme jí pomáhat, napríklad práve
vysokovýkonnými umelými chovy ryb.

Každý clen má urcenu pracovní povinnost. Nejmenší
míra povinností je 10 hodin, pokud chytá nejen na
pstruhových, ale i na mimopstruhových revírech, obnáší jeho
vklad 20 hodin. Osvobozeni jsou duchodci nad 60 let, ženy a
težce nemocní.

Aby mohl chytat ryby, koupí si clen na obecním úrade
státní rybárský Hstek, zaplatí clenský príspevek a povolenku.
Pri lovu samozrejme dodržuje rybárský rád. Lov ryb nelze
hodnotit pouze úlovky, jde zároven o sportovní vyžiti v
prírode í starost o zlepšování životniho prostredí. Tohle
naplnujeme stavbou a opravami splávku na potocích,
úklidem brehu a necistot ve vode.

Výsledky lovu ryb jsou závislé na dobrých klimatických
podmínkách, zejména na dostatku vody, ale i na obsazováni
revíru rybami a v neposledni rade na ochrane pred
pytláctvím. Pytlák (a je jich nejvíce mezi mládeží!) bere
každou chycenou rybu bez ohledu na predepsanou míru.

Velmi dobré podmínky pro ryby v uplynulém roce
znamenaly, že úlovky byly nejlepší za poslední roky. O
úlovcích i o veškeré cinnosti se mužete docíst ve vývesní
skrínce pred zdravotním strediskem v Karolince.

Výsledky jsou tak dobré samozrejme i zásluhou práce
našich clenu. O clenství je v posledních letech veliký zájem
jak u dospelých, tak i u detí. Žadatel musí podat prihlášku, v
dalším roce se zúcastnit kurzu a složit záverecné zkoušky.
Problematická je práce s mládeží. Do 15 let se smí chytat jen
za dozoru dospelé osoby. Detský zájem je casto krátkodobý a
vytrvat až do dospelosti dokáže jen málokdo. Potrebovali
bychom více vodních ploch, ale naopak o ne spíše
pricházíme, jako je tomu v prípade restituce jezera ve
Velkých Karlovicich.

Co je ve výhledu? Do naší práce se jiste promítnou
ocekávané zmeny rybárských zákonu, cistotu Becvy pak dále
zlepší budované cisticky vod v Halenkove a Velkých
Karlovicích. Už ted mužeme s radostí konstatovat, že se do
našich potoku i do samotné Becvy vrátili raci!

Tešíme se, že tento clánek nejen seznámí karolinskou
verejnost s cinností rybáru, ale prispeje i ke zvýšení naší
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prestiže. Privítáme též vaše stanoviska k naší práci i k našim
výsledkum.

S rybárskýmpozdravem "Petruv zdal!"

Bohumlr Fiala. predseda MS CRS Karolinka

l'IADACE JUDr. AUNY ŠLINZOVÉ

Dne 24. února 1996 jsme vzpomneli 1. výrocl úmrtí
JUDr. Aleny Šlinzové a následne i zaloieni nadace nesoucí
její jméno a poslední práni. Proto se ohlédneme za lim. jak
se cinnost a myšlenky nadace v uplynulém obdobJrozvljely. '

Nadace JUDr. Aleny ŠUnzové byla založena dne
21.3.1995 se zákJadnim vkladem 50.000,- Kc. Správni rada
ve složeni Ing. Pavel Šlinz - zrizovatel nadace. MUDr.
Zdenek Janácek - clen správni rady a paní Alena Mocková -
clenka správni rady se za uplynulé obdobi sešla ctynkrát. V
záveru roku 1995 byla v souladu se statutem nadace
jmenovdna jeji dozorci rada ve složeni Antonin Reška -
starosta obce Karolinka a otec JUDr. Aleny Šljnzové, Ing.
Miluše libosvárová -pracovnice Financnmo 1Íi'adu ve
Vset/ne a Ing. Petr Jirkovský - hlavni inienýr projektu firmy
BLOCK a. s. Valašské Mezifíci. Ve druhé polovine roku
1995 byly ukonceny veškeré nutné kroky k zdárnému rozbehu
nadace a diky pochopeni a pomoci mnoha dobrovolných
spolupracovniku se zacaly scházet prispevky od velkých
firem regionu, strednich i drobných podnikatelu, od obcanu,
clenu odborových organizaci a spolecenských organizaci,
cirkvi a dalšú:hdárcu.

Dlky pochopeni Ceské pojištovny a.s. (poskytnuti úveru)
a mesta Vsetlna (poskytnuti záruky na úver) pofídila
spolecnost Gyneko s.r.o. v záveru roku 1995 bazálni cást
mammograju, která je dnes již v provozu na
strediskunaTrávnikách. Aktivity spolecnosti Gyneko s.r.o. a
Nadace JUDr. Aleny Šlinzové problhaly nezávisle na sobe,
ale smeruji ke stejnému cili: vytvoreni Centra prevence
rakoviny prsu v regionu Valaška.

Nadace JUDr. Aleny Šlinzové se nepodi/ela financne na
poflzeni bazálni cásti mammograju. ale na vznik/ou situaci v
oblasti prevence rakoviny prsu v regionu Valašska správni
rada pruini! reagovala pfehodnocenim konkrétniho
vyjddreni hlavního elle nadace ~ vybudováni Centra
prevence rakoviny prsu v regionu Valašska. Dnes tedy
získané prostredky budou urceny pro porlzeni nadstavbových
~ásti mammografua dalších navazujicich pfístroji1, aby bylo
vytvoreno komplexni centrum prevence rakoviny prsu v
regionu Valašska.Na svém poslednim zasedáni správnErada
Nadace JUDr. Aleny Šlinzové projednala a schválila
hospodafeni nadace za rok 1995. Stav financnich prostfedku
k 31.12.1995 je 410.795,18 Kc, ziskaných na darech a
úrocích. nem dárcum správni rada dekuje za podporu
myšlenek nadace v roce 1995 a doufá, že zustanou nakloneni
ctlum nadace i v dalšich letech jeji cinnosti. Konto Nadace
JUDr. Aleny Šlinzové - Komercni banka Vsetin c. Ú.
6776030247/0100, kontaktni adresa: Nadace JUDr. Aleny
S/inzové, BH Hlavicu 99, 755 01 Vset/no

Ing. Pavel SUNZ, zrizovatel nadace
(Naše Valašsko, 2. dubna 1996)
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pouosmrm IfORN VSACKO

KAROUNKA - LetoŠ71ichdobrých snehových podminek
využili do sytosti jak dospeJi prlznivci zimnich sportu, tak i
deti. Z tohoto pohledu (zasnežených sjezdovek) lze kladne
hodnotit i velké množstvi lyžarských kurZU.kterých se zde na
Hornim Vsacku zúcastni/a rada škol prakticky z celého územi
republiky. Krásných hor v oko/[ Karo//nky a Velkých
Karlovic takto využiJi i studenti znojemského gymnázia. Pro
ubytováni a stravováni si vybrali tUristickou ubytovnu TJ
Karo/jnka. Jeli služby kladne ohodnotil i dopisovatel
Znojemských listu a zároven jeden z pedagogu VI. Bastl.,
který za prikladnou oznacil obsluhu. ubytováni i stravováni a
toto zarizeni doporucil i ostatnim školám a návštevnJkum
Horniho Vsacka.

(Naše Valašsko, 9. dubna 1996)


