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Jubilanti cerven 1996

Informace z Obecního úradu

Vážení obcané,
vzhledem k tomu. že se vyskytla možnost

opravy státní silnice pres centrum obce byl Bytový
podnik K.arolinka postaven pred nelehký úkol
preložení a z velké cásti i vymenení chodníkových
obrubníku , které musí pripravit ve velmi krátkém
období.. Vyzýváme tedy obcany, aby v mistech
rekonstrukce chodili opatrne než bude dlažba
chodníku preložena. Zároven Vás upozornujeme na
zvýšenou opatrnost na hlavni komunikaci v dobe
od 12.6.1996 do 23.6.1996, kdy bude probl'hat
odfrézováni stávajícf vozovky a položení nového
živicného povrchu. Behem celé doby se bude v
centru obce pohybovat težká technika, což bude
spojeno se zvýšenou prašnost{ a všemi negativními
vlivy pfi výstavbe cesty.
V poslední dobe se nám vyskytují žádosti o stavbu
rodiného domku v místech kde to územní plán obce
nedovoluje. Obecní úrad pripravuje pro obecní
zastupitelstvo návrh zmeny tohoto závazného
dokumentu a vzhledem k tomu. že se jedná o dosti
nárocný administrativní akt , vyzýváme všechny
obcany, kterí v budoucnu uvažují o jakékoliv
výstavbe na svých pozemcích, aby se dostavili na
stavební úrad a porovnali své zámery s územním

plánem. Pokud Vaše zámery nebudou v souladu s
územním plánem budou tyto zahrnuty do výše
zmíneného návrhu na zmenu územního plánu, kterou
musí projednat a schválit obecní zastupitelstvo. Bez
tohoto postupu, který bude trvat i více jak pul roku,
nemuže stavební úrad povolit jakoukoliv stavbu v
rozporu s územním plánem.

I n for m a c e z mat r i k Y kveten
1226-

Úmrtí:

MariePavelková Karolinka581 20.5.1996
KaterinaFiurás"kováKarolinka308 29.5.1996

Prihlášeni: 5

Odhlášeni: 3

Zprávy ze Základní školy Karolínka

Jiste nejsledovanejší akcí v Karolince je nyní
zastrešováni naší základní školy. Postup prací
probíhá podle schváleného harmonogramu. takže
termín dokoncení montáže vazníku, 15. cerven 1996
vypadá reálne a také celkové dokoncení stavby,
31.srpen 1996, se jeví splnítelné. Celá akce probíhá
za plného provozu školy a s tím souvisí i nutné
organizacní zásahy do chodu školy. Chybí
samozrejme potrebný klid na výuku, pri deštivém
pocasí nekolikrát zateklo do školy, ale první
zkušenosti s již hotovými úseky naznacují, že
problém zatékání bude na škole zcela vyrešen. Já
verím, že nový školní rok zahájíme v upraveném
prostredí bez lešení, výkopu a s novým, myslím, že
velmi pekným, vzhledem naší školy.

Bohumila Cihlárová Karolinka652 93 let
1.6.1996
AnnaŠvecová Karolinka315 70 let
11.6.1996
AntonínRoman Karolinka543 70 let
13.6.1996
Jaroslav Leskovjan Karolinka 2 70 let

19.6.1996
Jan Bartošek Karolinka 518 75 let
23.6.1996
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I pres tyto ztížené podmínky probíhá výuka ve škole
plynule vcetne toho, 'k se žáci zúcastnují ruzných,
hlavne sportovních,souteží.Tak jako v
predcházejících letech jsou hlavne atletické soute'k,

ve kterých slaví naši žáci úspechy. Také letos byla
naše družstva úspešná v okresním kole Atletického
ctyrboje /družstvo starších záku postupuje do
regionálního kola v Opave/ a Poháru rozhlasu, kde
všechna družstva dívek i chlapcu zvítezila v kategorii
vesnických škol. Družstvo mladších i starších žáku
postoupilo do regionálního kola v Novém Jicíne,
odkud si družstvo mladších záku odvezlo vítemý
pohár v kategorii vesnických škol.
Poprvé jsme se letos zúcastnili okresního kola ve
florbalu, což je mícová hra podobná pozemnímu
hokeji, a družstvo chlapcu v této souteži také
zvítezilo. V soucasné dobe se pripravují žáci 1. - 4.
rocníku na soutež Atletické všestrannosti, ve které se
pokusí obhájit lonské vítezství. Velmi pekného
úspechu dosáhla naše skola v dopravní souteži. Žáci
šestých tríd pod vedením paní ucitelky Haasové
zvítezili v okrskovém i okresním kole této soute'k a
postoupili do regionálního kola v Šilherovicích. Tam
sice své vítezství již nezopakovali, ale svým výkonem
prispeli k dobré reprezentaci školy i obce.

Vzhledem k tomu, 'k všechny tyto soute'k
probíhaly v pomerne krátkém casovém období,
kladlo to macné nároky na prípravu na samotné
soute'k i na prípravu na vyucování. Myslím, 'k ze
strany žáku i vyucujících /hlavne telocvikáru paní
ucitelky Solanské a pana ucitele Rešky, kterí
pripravovali žáky na sportovní soute'k/ bylo vše
zvládnuto bez vetších problému, proto bych jim chtel
i touto cestou podekovat. Podekování patrí rovnež
rodicum techto soutežících žáku za jejich pochopení
a vstrícnost.

Ke konci školního roku patrí každorocne oslava
Dne detí, kterou jsme i letos pojali jako sportovne
zábavné dopoledne se spoustou souteží pro žáky
všech rocníku vcetne odpoledního discomaratónu v
telocvicne. Díky tomu, 'k byla celá akce ze strany
vyucujících velmi dobre pripravena, díky krásnému
pocasí a díky velmi služnému chování a aktivite žáku
mohu tuto oslavu hodnotit velmi kladne. Do
budoucna bych si samozrejme prál, aby takovýchto
vydarenýchakcíbyloconejvíce. .

Poslední zpráva bude organizacního charakteru a
týká se provozu školní jídelny o letošních
prázdninách. Školní jídelna bude varit pouze v
mesíci cervenci, v mesíci srpnu se, z duvodu nutné
údržby a cerpání dovolené varit, nebude. Všichni
strávníci /tzn. žáci i dospeli/, kterí se chtejí stravovat
i v mesíci cervenci, se musí ke stravování prihlásit u
vedoucí školní jídelny paní Šauerové.

Na záver bych chtel podekovat pedagogum i
ostatním zamestnancum naší školy za práci v práve
koncícím školním roce, rodicum za dobrou
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spolupráci se školou a žákum bych chtel poprát
príjemne prožité prázdniny.

Mgr.Zdenek Kovarík, reditel ZŠ Karolinka

Ohlédnutí za upi nu' v
1995/96 v Zákl Yd "ym ~kolním rokema DIumelecké šk I

Karolinka o e

Základní umelecká škola Karolinka má za sebou
ctvrtý rok své existence a v hudebním, výtvarném a
tanecním oboru ji navštevovalo 273 žáku.

Musím konstatovat, 'k i letošní školní rok byl
velmi bohatý na nejruznejší akce. At' už to bylo v
období vánocním loutkové divadlo s Mikulášem,
vánocní koncert, výstava výtvarného oboru ci živý
Betlém, tak v dalších mesících klavírní recitál T.
ValUSKa,výchovné koncerty v materských školkách,
koncerty žáku, loutková predstavení u nás i v jiných
obcích. Tento výcet bych ráda zakoncila úspešným
koncertem na zámku ve Zline, který se uskutecnil
28.kvetna ve spolupráci se zlinskou Základní
umeleckou školou a na kterém úcinkovali nejlepší
žáci naší školy.Celý koncert byl natocen na
videokazetu a 'k to byla akce úspešná, o tom svedcí i
zájem o další spolupráci s naší školou a pozvání na
další spolecné koncerty.

Další velmi radostnou zprávou je skutecnost, 'k
Bronka Dockalová složila úspešne prijímací zkoušky
ve hre na cimbál na konzervatož do Kromerí'k, kde
bude od zárí pokracovat v dalším studiu hudby.
Blahoprejeme!

Co se týká materiálního vybavení školy, byl pro
výtvarný obor zakoupen hmcírský kruh a
magnetofony pro ucitele hlavních oboru.

V mesíci cervnu nás ceká ješte záverecný koncert
s vyhlášením nejlepších žáku školy, který se
uskutecní v pátek 14.6.1996 v 17 hodin. Dále bude
vydáno 5. císlo našeho školního casopisu Talentík,
ve kterém najdete podrobné informace o dení v naší
škole a 17. cervna bude otevrena ve Velkých
Karlovicích v budove knihovny prázdninová výstava
výtvarného oboru, na kterou Vás již nyní srdecne
zveme.

Na záver bych chtela velmi podekovat všem
pedagogum Základní umelecké školy za celorocní
obetavou a mnohdy nelehkou práci, žákum bych
chtela poprát krásné prádzniny plné slunícka a
pekných zážitku a s Vámi všemi, kterí navštevujete
naše koncerty, se teším na shledanou pri dalších
hudebních setkáních v novém školním roce.

Martina Havlová, reditelka ZDŠ
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obrázek
Cvanová

s názvem "Jaro" namalovala Mirka

Spokojení šachisté

Naše šachové družstvo v
predminulé sezóne sestoupilo z
oblastního preboru, takže leckdo
mohlautomatickyv práve skonceném
rocníku okresního preboru I.tridy
ocekávat unústeni na nejvyšších
príckách tabulky.

Predsez6nni"pohledpodpoklicku"byl ovšem
podstatne jiného rázu. Dlouholetá oddílová
jednicka Josef Mužík pošílil Nový Hrozenkov,
talentovaníbratriKopectídalipredemjednoznacne
najevo, že prioritní je pro ne vysokoškolské
studium, Ing. Orságovi zase jako naschvál na
termíny mistrovských utkáni pridaly smeny v
nepretržitém provozu. Pripocteme-li k tomu znacné
posíleni ostatních družstev !napr. Valašská Po lanka
5 hostujícíchhrácu, Nový Hrozenkov 5 hráci!1
nebyloptimismusopravduna míste.
Z pekného 2. místa v konecné tabulce souteže,

dosaženéhopo 7 výhrách, 1 remize a 3 prohrách
mužememítprotooprávnenouradost.
Nejvícese na úspechudružstva pomlelihráci:
1. Rudo1fValo 7 bodu z 10zápasu
2. AntoninManák 7,5 b. z 11
3. VladislavBambušek 7 b. z 11
4. LubomírTrampota 5,5 b. z 8
5. JosefVrážel 4,5 b. z 5

Radostnýje také fakt, že jsme ke všem utkáním
nastupovali v plném poctu, což se nepodarilo
souperum s mnohem vetším poctem hrácu na
soupisce! Ve chvílích, kdy už hrozilo pocetní
oslabeni družstva v mistrovskémzápase, nakonec
byliochotninastoupit
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napr. i bratri Kopectí pred nárocnou zkouškou,
prípadne Ing. Orság bezprostredne po nocni smene.
Tuto obetavost plne ocení asi jenom ti, kterým se už
nekdy treba podarilo sehrát takovou šestihodinovou
nárocnou partii. V nekolika záapsech projevil dobrou
výkonnost nestor oddílu Štefan Pastorek. Dopravu k
mistrovským zápasum mimo naši obec Z'\iištovali v
nárocných podmínkách letošní zimy svými osobními
vozidly pánové V1achopulos a Bambušek. Predseda
oddílu Josef Vrážel se sice letos více venoval mládeži
a odehrál v souteži družstev pouhých 5 zápasu, ale
jeho výkony proti silným souperum na 3., resp. 2.
šachovnici byly pfikladné. Z jeho sverencu se na
kontrolním turnaji nejlépe darilo Tomáši Sedlákovi,
Ladislavu Zbrankovi a Radkovi Pekarovi. Ideální
podmínky v zasedací místnosti Bytového podniku,
která nám byla v této sezóne propujcena díky
pochopeni Obecniho úradu, ocenili také úcastníci
polofinále okresu jednotlivcu. Akce se konala v
lednu a únoru 1996 ve 2 skupinách. Podle ocekávání
je vyhrál.i favorité KM Vladimír Belunek z Hutiska -
Solance a KM Stanislav Jurícek ze Zbrojovky Vsetin.
Byla to opet výborná príležitoSt pro hráce Horního
Vsacka utkat se s nejlepšími hráci okresu.

VelikonOCního bleskového turnaje ve Vidcí se
zúcastnili 4 naši hráci. V konkurenci 39 hrácu se z
nich nejlépe darilo Rudolfu Valovi, který postoupil
do finále A Zde se mu darilo hlavne zpocátku, když
jako jediný porazil pozdejšího víteze turnaje, ovšem
po záverecné sérii 4 porážek na nej zbylo až 9.
místo. do finále B se probojoval Elefteris
Vlachopulos.

Dne 28.4.1996 naše triclenné družstvo ve složeni
Vlachopulos, Valo a Jirí Kopecký obsadilo pekné 4.
místo v okresním preboru v bleskovém šachu, který
se hrál již tradicne na Bystricce.

V kvetnu probehly dva výborne obsazené turnaje v
šachu se zkráceným casovým limitem 2xlS min.
Turnaj v Zubrí má v šachovém termínovém
kalendári již tradicne rezervovánu l.kvetnou nedeli.
Pres konkurenci hokejového finále na MS se zde
letoš sešlo 71 hrácu, z nichž nejlepší hrají ligové
souteže za Ostravu, Prerov, ZIin ci Staré Mesto. Ze 3
našich hrácu se unústili nejvýše Rudolf Valo
/30.mistol.

Konkurence ve Zline 19.5.1996 byla ješte silnejší,
ale presto 18-letý Gruzínec Movsesjan obhájil své
lonské prvenství opet naprosto suverénním
zpusobem.Karolinku z 5 zástupcu nejlépe
reprezentovali Luboš Trampota a Rudolf Valo, když
se umístili zhruba v polovine startovního pole 1108
hrácul. Presné výsledky zatím neznáme.

za šachový oddíl Ing.Martin Klíma
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Jak volili obcané KarolinlQr B okresu
Karolinka okres VsetinVsetín
celkem % celkem %

1. Svobodnídemokraté-liberální strana národne 9 0,57 1132 1,31
sociální

2.Ceská strana sociálne demokratická 572 36,45 24431 28,37

3.())canská demokratická strana 335 21,35 277% 32,22

5.Nezávisli 6 0,38 463 0,54

6.Moravská národní strana-Hnuti sle4'ikomoravského 11 0,7 892 1,04
sjednoceni

7.Demokratická unie 43 2,74 2217 2,57

8.Obcanská demokratická aliance 52 3,31 3835 4,45

10.Krestanská a demokratická unie-Ceskoslovenská 178 11,34 10858 12,61
strana lidová

11.Duchodciza životní jistoty 51 3,25 1866 2,17

12.Strana demokratické levice 2 0,12 50 0,06

1J.Ceskomoravská unie stredu 3 0,19 619 0,72

14.Ceskápravice O O 26 0,03

15.Komunistická strana Cech a Moravy 143 9,11 5878 6,83

17.Sdruženipro republiku-Republikánská strana 143 9,11 4576 5,31
Ceskoslovenska

18.Levýblok 8 0,5 907 1,05

19. Hnuti samosprávné Moravy a Slezska-Moravské 13 0,82 628 0,73
národní sjednoceni

---- .
pocet zapsaných osob ve stálém a zvláštním seznamu 2193
volicu

pocet odevzdanýchúfednich obálek 1574

pocet platných hlasú 1569 86124

pocet volicu v procentech 71,59


