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Roman Miloslav
13.8.1996
Schmutzová Helena
574
21.8.1996

Karolinka 651

Karolinka

Prihlášeni: 6

Odhlášeni: 7

Informace z matriky

Informace z obecního úradu

Orság Jakub
7.8.1996
Cmarová Valérie
27.8.1996

Holá Emílie
12.7.1996
Poláchová Marie
18.7.1996
Kalusová Antonie
2.8.1996

Narozeni:

Úmrtí:

Karolinka 117

Prestože od vydání posledního císla
Zpravodaje uplynuly dva mesíce a bylo
období dovolených,život v obci neustrnul.
Pravídelne zasedalaobecní rada, která rešila
prubehnašichakcí.
Máme dokonceny, zkolaudovány a také
prideleny dva byty u školy. Tyto byty byly
staveny pro potreby obce - ucitele, lékare.
Bytová jednotka, kde byla tato nádstavba
provádena,má 4 bytyv osobnímvlastnictvía
jen jeden byt je obecní. Proto pri jednání o
nádstavbujsme potrebovalisouhlasvlastníku.
Hovorím-liuž o problematicebytu a jejich
pridelování, jsou schváleny zásady, které
bytová komise pripadne rada uplatnuje a
jakékoliv námitky a osobní napadání
poverených orgánu je nedustojné.Bytyjsou
obecní a orgány obce s nimi disponují.
Žádostí o pridelení bytu stále pribývá, nová
výstavbažádná,naprostonerešitelná situace.
Dne 27.8.1996bylozkolaudovánozastrešení

základníškolyv hodnote12mil.Kc. Ještev

Karolinka 630

Karolinka 20

Karolinka 517

Karolinka 308

Jubilanti D'a mesíc srpen -zárí 1996

Pohorelský Zdenek Karolinka 524 75 let
4.8.1996
Repka Miroslav Karolinka 605 70 let
9.8.1996
Sinkmajer Jaroslav Karolinka 558 70 let
10.8.1996
Kalus Bohuslav Karolinka 56 75 let
13.8.1996
Potocká Marie Karolinka 576 75 let
2.9.1996
Orság František Karolinka 345 70 let
2.9.1996
Potocká Ludmila Karolinka 91 80 let
8.9.1996
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letošním roce bude predložen obecnímu
zastupitelstvu návrh na další využití prostor,
predevším z hlediska potreby a také i financních
možností obce.
Úspešne pokracuje plynofikace, v lokalite
Bariny jde již jen o dokoncení nekolika málo
prípojek k rodinn)'l1l domum tak, aby pred
pocátkem topného období mohli obcané využít
plynu k topení a varení. Pokracuje i další akce
"Pod Paluchem ", kde predpokládáme s
ukoncením u základní školy (na Mexiku). Také
k plynofikaci nekolik slov. Stále se vyskytují
obcané s výhradami a názory na trasu nebo
napojení domácností, prípadne vstup na
pozeml..'y.Obec provádí rozvody za obtížných
financních možností pro potreby obcanu a
nemuže a nebude presvedcovat nekteré obcany,
kde trasa pujde. Existuje projektová
dok.--umentacea musíme si položit otázku, zda
chceme plyn nebo nechceme.

Obdobná je i otázka s posílením elektrického
vedení y Kobylské a Ratkove. Také i zde by
nemelo chybet více porozumení i pro své
sousedy.

?recnekolika dny byla dokoncena privatizace
nasehc zdravotního zarízení. Jsou uzavírány
smlou,""na nebytové prostory za nízké nájemné,
p~lpadné snižujeme i provozní plochy podle
p~ani jednotliv)'ch lékaru nebo zarízení. Po
tomto dorešení nabídneme volné prostory dalším
~Jemcum neboje využijeme pro potreby obce.

Také nekolik slov k naší školní jídelne. Toto
::ahzeni kvalitne poskytuje stravování témer
,"sem Zákum naší základní školy, pedagogum a
ostatnímu personálu školy. Mimo to využíváme
kapacity ke stravování duchodcu. Cenu si
stanO"\11ješkola. Obec vynakládá nemalé
prostredk-y na zajištení stravování a podle
možností bude stravovat každého, kdo se
prizpusobí režimu školy. Máme zájem, aby naše
zarízení, kde zamestnáváme naše obcany bylo
plne využito. Nemužeme a nebudeme mimo toto
zarízení dotovat jakékoliv stravování. Jsme toho
názoru, že strava z naší školy má vysokou
úroven za Inínímální ceny a názory, že žáci
dotují stravování duchodcu jsou lživé.

Další problém - výskyt nepovolených skládek.
Dnem 1.8.1996 nemužeme vozit odpad na
skládku do Lušové. Do konce U. mužeme
skládkovat ve Velkých Karlovicích. Jednáme o
další možnosti a je prepoklad. že dojde k
brzkému dorešení. Odvoz odpadk'U je tedy
zajišten. Vyskytují se však nepovolené skládky
od obcanu neboorganizací. Tento stav
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nebudeme trpet, upozornujeme znovu
obcany at tak neciní. Je prece známá vyhláška
o cistote obce a musíme nezbytne prikrocit i k
sankcím.

Dále nekolik slov k dalšímu provozu
materské školy. Toto zarízení je nám smluvne
bezplatne pronajato. Místní závod Crystalex
požaduje nyní rocní úhradu nájemného ve výši
85 tis. Kc Tato záležitost nebyla dosud
uzavrena, bude projednána na príštím
plenárním zasedání. Pro informaci uvádíme,
že náklady na jedno díte v roce 1996 v tomto
zarízení je témer 30.000,-Kc, které hradí
školský úrad Vsetfn a obecní úrad Karolinka.

Obecní úrad v Karolince financuje také
dopravní obslužnost, tj. prispívá na každého
obcana témer llO,-Kc podniku CSAD a.s.
Vsetin, aby byla zajištena /vcetne kojencu/
autobusová doprava. V letošním roce je to 298
tis. Kc. Tyto informace uvádíme proto, aby
obcané meli prehled, kam všude peníze obce
smerují. Musíme hospodarit s tím, co si v obci
vyprodukujeme, žádné další peníze
mímorádné nedostáváme. Každý obcan má
bežne možnost se seznamovat s plnením
rozpoctu obce, který stále mesícne
zverejnujeme.

V dnešním príspevku je hodne i kritických
slov. Je tomu tak proto, žx;ne všichní obcané
reálne posuzují cinnost obecního úradu a
orgánu obce. Každý obcan má nezadatelné
právo k opodstatneným návrhum a
pripomínkám, musí však smerovat k
prospechu obce a ne jen k osobnímu
prospechu. '

Na záver pak patrí podekování hasicum za
jejich rychlé zásahy pri dvou požárech v
mínulém týdnu. Hasicské sbory nejen úspešne
souteží, ale jsou stále pripraveny zasáhnout,
kde je potreba.

Antonín Reška, starosta

Základní umelecká škola
-- -------------

vstupuje do dalšího roku své existence. Dovolte
mí nekolik inforamcí. V minulém školním roce
navštevovalo naší školu 273 žáku a to v techto
oborech: hudebním, tanecním a výtvarném. Co se
týká materiálního vybavení školy, byl pro výtvarný
obor zakoupen hrncírský kruh, magnetofony pro
ucitele hlavních oboru a byla porízena zvuková
aparatura.
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Podobnejako v minulých letech budeme i letos
vyucovat na tyto hudební nástroje: housle,
akordeon, zobcová flétna, klavír, klávesy, trubka,
klarinet, kytara a cimbál. Letos poprvé bude paní
ucitelka Šrámková vyucovat hru na housle prímo v
Karolince. V soucasné dobe vychází 5. císlo
našeho školního casopisu "Talentík", ve kterém se
mužete docíst, jaké akce naše škola v lonském roce
usporádala a mnoho dalších zajímavýchvecí.

Na záver ješte informace o výši školného: v
hudebních oborech bude cinit školné 120,-Kc, ve
výtvarném oboru 60,-Kc a v tanecním oboru 35,-
Kc mesícne.

Martina Havlová, reditelka ZDŠ

Nový školní rok na Základní škole Karolinka

Do zacátku nového školního roku vstupuje naše
základní škola s nekolika zmenami. Ta na první
pohled nejvetší zmena je nový vzhled budovy. Celé
zastrešení bylo dokonceno ve zkráceném termínu k
15. srpnu, kdy probehlo predání stavby,a 27. srpna
byla tato stavba zkolaudována. Chvíli však ješte
potrvá, než se zcela zacelí jizvy po stavební
cinnosti, které zustaly na trávnících a okrasné
vegetaci kolem školy, to však nijak nebrání
normální cinnosti školy. Jsem velmi rád, že celá
akce probehla pomerne rychle a hlavne, že behem
této stavby nedošlo k žádnému zranení nebo úrazu
žáku, pracovníku školy i pracovníku
dodavatelských organizací. Jménem školy bych
chtel i touto formou podekovat zastupitelum obce,
hlavne však panu starostoví Reškoví, který se v
této veci angažoval nejvíce, a podekování rovnež
patrí firme Vsetínská stavební a.s., která byla
hlavním dodavatelem stavby.

Další zmeny probehly uvnitr samotné školy.
Predevším po rocní pauze budou na škole deváté
trídy, jelikož od lonského roku je opet povinná
devítiletá školní docházka a páté trídy budou
soucástí I. stupne ZŠ. Škola bude mít tedy 16 tríd s
342 žáky. Došlo i k nekterým personálním
zmenám. Nastoupili u nás dva noví vyucující -pan
ucitel Pospíšil, který se pristehoval do Karolinky z
Brna, a pan ucitel Minarcik, který bude dojíždet ze
Vsetína. Vzhledem k vetšímu poctu žáku nám bude
vypomáhat i paní ucitelka Polášková, která do
cervence, kdy odešla do duchodu, vykonávala
funkci zástupkyne reditele školy, a paní ucitelka
Václavíková z Huslenek. Do funkce zástupce
reditele školy byl jmenován pan ucitel Petr Muron.

Behem prázdnin bylyvymaloványvšechny trídy,
kabinety i chodby školy, takže žáci nastoupili do
cistého prostredí bez "map" po zatecení na stropech
a stenách. Dokoncuje se vybavení pocítacové
ucebny, kde bude k dispozici deset pocítacu pro
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žáky a jeden pro ucitele. Tyto pocítace budou
navzájem propojeny do síte tak, aby zde mohla
probíhat výuka nejen práce na pocítaci, ale i
ostatních predmetu pro žáky všech rocníku. Dále
byly na škole instalovány nové televizní antény a
byl rozšíren rozvod televizního signálu do dalších
tríd a odborných uceben. Pred dokoncením je i
cástecná rekonstrukce chlapeckých záchodu - byly
zde namontovány automatické splachovace za
úcelem zlepšení prostredi techto místností.
Vzhledem k neustálému zvyšování cen potravin
jsme museli pristoupit k úprave normativu
potravin, a proto od I. 9. 1996 se zvyšuje cena za
jeden obed o 1,50Kc pro všechny strávníky.
Normativy potravín na jeden obed jsou pro
jednotlivé skupiny strávníku následující: pro žáky

1.-4. rocníku 13,20 Kc (žáci budou platit za
obed 11,20 Kc), žáci 5.-9. rocníku mají normativ
14,50 Kc a platit budou 12,50 Kc a dospelí
strávníci mají normativ 15,90 Kc a cena obedu pn
dospelé vcetne režijních nákladu ciní 27,50 Kc.
Žáci platí o 2 Kc méne než je normativ z duvodu
toho, že tyto 2 Kc dotuje stát.

Jisteže není jen mým práním do novehc
školního roku, ale je to prání a zájem rociéu.
pedagogu i zástupcu obce, aby naše škola mela
dobré podmínky pro naplnování svých výchoVTI}'ch
a vzdelávacích cílu a mohla je plne využívat '.e
prospech svých žáku.

Mgr. Zdenek Kovarík
reditel školy

Hasici ze skláren porádali v sobotu 31. srpna 27.
rocník - "Hasickou grapu" o putovní pohár
sklárny Karolinka

Pri této príležitosti se této akce vždy zúcastnují
mnozi predstavitelé a to jak hasicské profese tak i
hosté závodu Crystalex, obecního úradu a další. A
tak tuto sobotu pri slavnostním nástupu 45
družstev z celé Ceské republiky a taky hostu ze
Slovenské republiky provedl slavnostní zahájení
generální reditel a.s. Crystalex Nový Bor pan Dr.
Kratina. Slavnostního zahájení se rovnež zúcastnil
reditel závodu Sklárny Karolinka pan Vlastimil
Orság a starosta obce Karolinka pan Antonín
Reška. Po slavnostním zahájení se soutež rozjela
na plné obrátky. A jak jinak v samém zacátku
startovali závodní hasici a ti svým výkonem 19,7
sek nasadili hodne vysoko výkonovou latku,

. Výkon i cas velice dobre zhodnotil sám generálni
reditel jak potleskem tak i osobní gratulací.
Protože pan generální reditel byl velice špatne na
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tom casove, využil jsem jeho prítomnosti ke
krátkému rozhovoru do nMeho zpravodaje:
otázka: Jaký máte názor na dobrovolné hasice na
závodech Crystalex a v Karolince?
odpoved:"Jsem rád, že hasici jsou. Profesionální
hasici by na to urcite v mnohých vecech nestacili.
Reprezentace Vašich hasicu našeho podniku je na
vysoké úrovni a to víte, že si rádi taky prihrejeme
svoji polívcicku. Jsme rádi, že je v podvedomí nás
všech a jsme rádi, že to tak je. Z tohoto duvodu
tuto cinnost vždy budeme podporovat.
otázka: Co ríkáte na to, že dechová hudba skláren
jene na Vackuv festival dechových hudeb do
Liberce? ,

Dr. Kratina ríká o dechovce velké informace
nemám, ale to víte, že jim budu držet palce.
otázka: Jak se Vám a Vaší paní líbí v Karolince?
odpoved: v Karolince se nám líbí, je tu moc hezky.
A tak jak nám soutež o krásný putovní pohár
skláren probíhala, dovolil jsem si položit nekolik
otázek taky starostovi nMí obce panu Antonínu
Reškovi.
otázka: Co ríkáte na cinnost hasicu v nMí obci?
odpoved: Cinnost hasicu v nMí obci hodnotim
velmi dobre. Oba naše sbory jsou velmi pohotové
pri rychlosti zasahování pri požárech, což dokázali
v tomto týdnu dvakrát.
otázka: Jaká je podpora obecního úradu sboru
dobrovolných hasicu?
odpoved: Obecní úrad podporuje cinnost všech
hasicských sboru v nMí obci. Tato podpora spocívá
jak v materiálne technickém zabezpecení tak i ve
sponzorské cinnosti
otázka: Jak vidíte budoucnost v podpore vašich
sboru?
odpoved: V budoucnu je treba se zamerit na
zajištení nejdražší tech nicky, kterou je nová
cisterna.
Další otázky jsem položil rediteli závodu sklárny
panu Vlastimilu Orságovi:
otázka: Práce hasicu na nMem závode?
Pan reditel mi odpovedel: Patronem hasicu a
skláru je sv. Florián. Rozdílné na tom je to, aby u
skláru byl ohen k užitku, kdežto hasici ohen
likvidují jako živelne nicící. Pres tuto rozdílnost si
myslíme, že v nMí sklárne je dobrovolná cinnost
hasicu velice prospešná, protože ohen musíme
udržet tam, kde má svoji pravou funkcnost.
Vysoce hodnotim zájem všech clenu tohoto
dobrovolného sdružení hasicu, jak v preventivní
cinnosti, tak v soutežích hasicského sportu, tak i v
zájmu vybudování vzorového zázemí v podobe své
klubovny.
Pane rediteli, kdo dneska grapu a ten prekrásný
pohár vyhraje?
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Po zkušenostech s výsledky našich hasicu není
težké predpovídat jejich umístení, a tak verím, že
získají jedno z predních umístení jak muži tak i
ženy.
Tri otázky jsem položil hasicskému družstvu VAP
z Prešova ze Slovenské republiky. Bylo to vlastne
družstvo z nejvetší vzdálenosti. Na moje tri otázky
mi s radostí rekli:
po kolikáté jste na nMí grape ?
-Letoš je to už po páté.
Jak je to možné, taková dálka, to neco stojí? Asi
mátedobrézázemí?
-Hasici z Prešovajsou ze závoduAutomobilového
príslušenstvív Prešove. Jejich predseda pan Oto
Širengl nám rekl: podpora hasicu u nás je na
vynikající úrovni. Dekujeme za to panu
generálnímu rediteli Ing. Karabinošovía rovnež
ekonomickému rediteli panu Pavlu Spišakovi,
který dostal vyznamenání za Príkladnou práci v
hasicstvu.
Prijedete zase a hOí se Vám u nás v Karolince?-Moc se nám tady hoí a cítime se taky dobre.
Máme zde hodne kamarádu a zdejší hasici jsou
nám vždy k disposici. Za rok se vrátíme, pokud
nám to zdraví dovolí. A nyní jedna veta v
originále: "Vzdálenosta hranice pre nás hasicou
nejsú doležité!"A k tomu ješte chlapci z Prešova
dodávají: Chceme touto cestou podekovat
FrantiškuBarákovi, JožkoviRusnákovia Radkovi
Gáškovitak, jako vždyzavreléprijetí.
Tolik hasiciz Prclova a tak bychjim chtel poprát
št'astnou cestnu k domovu.
Poslední muj rozhovor byl s velitelem hasicu z
Radíkova, kterí putovní pohár sklárny vyhráli s
nejlepším casem.
otázka: jak dlouho zde jezdíte?
-S prestávkami tak cca 20 let.,

Jaké máte zázemí pro svoji cinnost?
-Radíkov je obec v okrese Prerov a má 140
obyvatel. Zázemí máme velmi dobré.
Podpora obecního úradu je taktéž velmi dobrá.
Máme novou hasicskou zbrojnici vybudovanou
svépomocne. Pocet clenu hasicu je 70. Porádají
souteže a porádali i jednu ze souteži Extraligy
Ceské republiky. Mají zbudovaný vlastní hasicský
areál. Jsou strujci veškeré kultury v Radíkove a tak
celá tato dedinka vlastne žije životem hasicu.
Jak se vám líbí u nás v Karolince?
". Líbí se nám u Vás v Karolince moc. Je to pro
nás zmena, je to tady do kopce a vidíte, vubec nám
to nevadí. No a prijedeme zas, pokud nám to
termín dovolí. A tak aniž bych se nadál, byl tady
pomalu konec letošního rocníku populární
hasicské souteže Ratkovská grapa. Té letošní se
zúcastnilo 45 družstev vcetne žen. Na záver prijeli
ceny odevzdat generální reditel Ing. Jan Chlebo z
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Prahy, dále pak predseda Okresního sdružení
hasicu Cech, Moravy a Slezska pan Josef Krajca.
Tito predali vítezum vkusné broušené poháry a
taky velký modrý putovní pohár. A tak se dá ríci,
že i pocasí se umoudrilo a jako by této akci prálo.
Chtel bych jenom na záver konstatovat: bylo toho
na hasice v minulém týdnu opravdu dost. Dva
požáry a príprava nárocné akce, to už dán zabrat.
Všechno se podarílo, všechno se stihlo. Za rok zase
nashledanou! !!

Výsledky:

muži ženy

l.Radíkov
2. Nová Ves'
3.Sklárna Karolinka
4.Rychlov II.
5.Proskovice
6.Velké Hoštice

Sklárna Karolinka
Radíkov
Rychlov
Kosov

Velké Karlovice -Tísnavy
Nový Hrozenkov

Napsal rozhovora za
podekoval

Karel Malík

Našed«hovka jede do Uberte

Po lonském úspešném vystoupení na Vackovém
festivalu dechových hudeb v Liberci obdržela naše
dechovka znovu pozvání. Festival je v sobotu 7.
zárí 1996 a zúcastní se jej osm dechových hudeb.
Naše dechovka se na tento festival poctive
pripravovala a tak veríme, že bude mít zase úspech
a že se bude bDít. Je nutno dodat, že se jedná o
festival pouze vybraných dechových hudeb.
Prejeme naší dechovce štastnou cestu a mnoho
úspech ° IIIu...

Sldárský jarmark v naší obci

V sobotu 17.srpna 1996 se v naší obci uskutecnil
Sklárský jarmark. Tak jako v minulosti hlavním
poradatelem byl Crystalex - sklárna Karolinka
spolu s o odborovýmsvazem. Jak ten letošní
jarmark probehla jaký vlastnebyl?Celá príprava
a organizace byla velmi peclive pripravena s
velkým predstihem a to
již pred celozávodní dovolenou. To se poradatelum
letos opravdu vyplatilo. Od 7.hodin, kdy se
otevrela hlavní brána do závodu zacal proud
návštevníku na vanu a pec, podívat se na práci
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skláru. Když se brána závodu po 12 hodine
uzavrela bylo ješte mnoho návštevníku zklamáno,
že už je konec. A verte, že byli i takoví, že
pracovište u pece prošli dvakrát. Od hlavního
poradatele jarmarku pana Josefa Kreta jsme se
dovedeli, že branou závodu prošlo na 2.000 lidí. Je
nutno dodat, že sklári na peci predvádeli
návštevníkum svoji klasickou rucní výrobu
kalíšku, odlivek a velkých kusu. Pred závodem na
parkovišti byl ve stáncích
prodej skla. Zájem o naše sklo byl znacný a tak
pracovníce ve stáncích mely stále co delat a musely
stále doplnovat své zásoby. Po stáncích se sklem
zacínaly hned další stánky se vším možným. A
bylo jich letos opravdu hodne. Byl zde i do konce
stáne s auty zn. DEUWO .Zkrátka, kdo chtel urcite
nakoupil. Ze strany poradatelu Sklárský jarmark
není jenom záležitost prodeje, nákupu a návštevy
závodu. Je to pro naši obec i velká kulturní
záležitost. Letošní nabídka kultury byla opravdu
velká. Úcast 55ti clenné posádkové hudby z
Olomouce, která vítala všechny úcastníky
jarmarku a pak koncertovala na zahrade u školky,
to byl opravdu velký kulturní zážitek. Pri této
príležitosti je nutné podekovat generál-porucíkovi
Františku Podešvovi za jeho angažování a
zajišt'ování této hudby a prímo i své návštevy se
svou paní na letošním Sklárském jarmarku.
Bezprostrední byl i koncert vojáku v atelieru
akademického malíre Ilji Hartingera, kde pan
generál Podešva obdržel na památku dárek, který
mu bude pripomínat krásy Valašska, ve forme
typického obrazu našeho krásného kraje. Milovníci
dechovky si letos opravdu prišli na své. Druhého
rocníku dechových hudeb - memoriálu Emila
Dumlera se zúcastnily dechovky z Hovezí,
Zdechova, Halenkova, Nového Hrozenkova,
Velkých Karlovice a Karolinky. A je treba dodat,
že všechny hrály dobre. Hrálo se vlastne od
10.hodin až do pul tretí odpoledne, kdy déšt'
záverecný koncert vojáku z Olomouce prerušil.
Úcast diváku byla velká, ohlas ješte vetší. Dva
vojenské stany, které zde organízatgori nechali
postavit, udržely návštevníky až do doby, kdy
zacala tanecní zábava. A jak jinak tancilo se až do
rána. Dobre pripravené obcerstvení od divadelníku
a dobrá organizace, to vše prispelo ke spokojenosti
všech návštevníku. Taktéž na hrišti u sokolovny
probehl mezinárodní volejbalový trunaj. Dobré
výkony, dobré obcerstvení a dobrá organizace
turnaje to vše ke spokojenosti prítomných
sportovcu a návštevníku. A tak jako v minulosti
místní hasici zacínají vždy své posezení u hasicáku
již v pátek. Posezení pri hudbe, guláši, to vše patrí
k pohode a dobré nálade Sklárského jarmarku.
Letos se vlastne hrálo všude i v šenku. Všude byla
dobrá nálada a tuto nepokazila aní neprízen
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pocasí,které náš jarmark provázelo. Rozjarené
tváre cizích návštevníku na otázku jak se vám u
nás ltcí na jarmarku, ríkají -je tu hezky a dobre,
príští rok urcite nashledanou.

Karel Malík

Letní tumfU ve volejbale

Nejen sklárským jarmarkem žila Karolinka tretí
srpnovou sobotu. V tento den si na hrišti u
sokolovny dali také sraz vyznavaci voleJbalu.
Prestože volejba1ový oddíl Telovýchovné jednoty
Karolinka porádá již tradicne prázdninový turnaj
za úcasti družstev vsetínského okresu, tan letošní
byl v nekolika smerech vyjímecný. Pozvání príjaly
nejen dva celky z Hodonína, ale také sportovní z
nemeckého Welzova. s nimiž se domácí již po
trikrát stretli za hranicemi vlasti a stali se i držiteli
putovníhopoháru.
Vedleobvyklé úpravy povrchu sportovištevenovali
tentokrát poradatelé turnaje zvýšenou pozornost i
výmene poškozených lavic v areálu. Navíc uvedli
do provozui tretí hrište urcené pro soutež žen.
Odmenouza úsilí vynaloženéprí príprave byla
rekordníúcast 9 družstevmužu a 5 družstevžen.
Divák mohl ocenit vynikající výkony predních
hrácu iWeho okresu ve srovnání se sportovciz
jižní Moravy.
Vedle obvyklého obcerstvení byl pro volejbalisty i
návštevníkypripraven znamenitý guláš.
Utkání ve skupinách, semifinále a finálový zápas
vyplnily celý den. Za soumraku prevzali víteznou
trofej muži MEZ Vsetín, druhý skoncil A celek
Hodonína a na tretím míste juniori MEZ. V
kategorii žen si vavríny vítezství po zásluze odvezl
mladickýcelek "Z"-Indet Vsetín.
Poiadatelé touto cestou dekují za sponzorské
príspevky,které jim prí prípraveturnaje poskytly
místní soukromé firmy. Váží si také zájmu
obecního úradu o tuto akci a poskytnutí
propagacníchmateriálpro zúcastnenádružstva.

Ing. Jili Malý

Výzva

Stavba kostelo v Karolince

Konecne odpadly všechny prekážky a nastal cas,
kdy zacínáme se stavbou kostela Panny Marie
Karmelskév Karolince. Uskutecnení tohoto díla se
ujal otec ThDr.mons. Jaroslav Studený, zk11!ený
praktik ve stavbe kostelu, který ve spolupráci se
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stavitelem Vítezslavem Ktesinou hodlají v krátkém
case stavbu dokoncit.

Bude ted záležet na nás, jak dokážeme tuto akci
podporit, každý podle svých možností. Uvítáme
schopné obcany, která budou chodit manuelne
pomáhat, každý penežitý dar bude prijat s
povdekem, majitele lesu oslovujeme a prosíme o
darování kulatiny, naše duchodkyne jiste rády
prevezmou starost o stravování externích
pracovníku. Zkrátka každý z nás by mel nejak
prispet.

Kostel stavíme nejen pro sebe, ale hlavne pro
príští generace. Bude to dominanta obce a místo
posvecené zvláštní prítomností Boží, které nám tu
dosud chybelo. Jsme vdecní všem, kterí se nedali
odradit pocátecními potížemi a svou houževnatostí
prekonali všechny dosavadní svízele.

O prubehu a pokracováni stavby vás budeme
informovat v našem Karolinském zpravodaji.

Na stavbe kostela. se zacalo pracovat zacátkem
srpna. Zároven se pripravuje všechen potrebný
materiál pro hrubou stavbu, hlavne drevo.

Zdenek Doležálek

Své dary mužete dát do kasicky vzadu v kostele v
Novém Hrozenkove nebo je odevzdat na fare.
Mužete je také složit v Ceské sporitelne, u níž
máme založený úcet císlo 5915352-808/0800.

Sbirka

na sta"bu kostela Fann,y Karia ltarmelel<lI " lterol1nce

'IIhni,
l'illekokatol1ck1 ~arni I1l'ad " Ro"II. Hrounko,,1 'IIe ucU,,1

prod o pl'hpl"et na sta"bu kostela " ltarol1nce.

Ponl...d! jeme odklldni jen ne daJ7 dobrod1ncd a nemáme
od !IIdnll instituce pomoc na tuto stavbu, budelle Vllm "dla-
ni aa kaldou 'al1 obit.

Bdh, od nlhol poohlld "'echno dobrll, .necht VIImodplati
e<rt- polehnllni.. ..
Karia, Katka JaUAo"a, nezapomene, .e jata pl'1neel1 obit
pro dd. ji aenioeni.

, ltr18tovi l11.oe oddan;t

tY k(~1I it cU<-<-<-{

Dr. Jaroela" Studen!

ltJm..blOl. fami 6hd
150 04 l'Ioof8.-oko,--
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Informace Ceské sporitelny

Vedení Ceské sporitelny a.s. se zásadne a s plnou
vážností ohrazuje proti výrokum pana Miloše
Zemana, predsedy Poslanecké snemovny
Parlamentu CR a predsedy CSSD, který v poradu
TV Nova "7 cili 7 dní" dne 1. zári 1996
zpochybnilduveryhodnost Ceské sporitelny.
Jeho vývody se jednoznacne ne72kládají na pravde
a Ceská sporitelna pro ne nemá žádné rozumné a
logické vysvetlení.
Sporitelna je zcela zdravý a prosperující penežní
ústav. To dokládají již hospodárské výsledky za
rok 1995. Ceská sporitelna v nem dosáhla zisku
pred zdanením a tvorbou rezerv ve výši pres 9
miliard korun. Zároven byla k 31.12.1995
rezervami, jejichž celkový objem presáhl 23
miliard korun, plne pokryta veškerá rizika z
obchodní cinnosti, která vznikla predevším v
pocátecním období transformace ceské ekonomiky.
V 1. pololetí 1996 dosáhla sporitelna hrubého
zisku pred zdanením více než 63 miliardy korun,
cistý zisk za stejné období cinil bezmála 1,3
miliard Kc.

Podle výsledku ratingových hodnocení, která
provedly nejrenomovanejší svetové ratingové
agentury /Moody's, mCN se Ceská sporitelna radí
mezi nejlepší a nejduveryhodnejší banky v Ceské
republice. Tuto skutecnost potvrzuje i úspešné
upsání 1. emise globálních depozitních poukázek
/GOR! zahranicními investory. Tyto certifikáty,
zastupující akcie CS, se nyní obchodují na
nejvýznamnejších burzách Evropy /Londýn,
Frankfurt n.M., Berlín/.

Ceská sporitelna v souladu se svou zdrave
konzervativní :filozofií,se ve své obchodní politice
zcela dusledne rídí zásadami obezretného
podnikání.

Jakékoliv zpochybnování bezpecnosti vkladu
miliónu obcanu, tisícu podnikatelu a stovek mes a
obcí v Ceské sporitelne je nepravdivé, zavádející a
zcela nepochopitelné.

PhDr. Pavel Jiroušek
tiskový mluvcí
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. strojnfch a technologických zarfzenf

. potrubnfch rozvodu vAechdruhumédifa prumAru

. ocelových konstrukcCstrednrho a menšrho rozs.ahu
A TO V OBLASTI INVESTiCNí I NEINVESTiCNí

. a jiných staveb.
Tvon jej panelový systém sendvicové konstrukce umožnujfcí
stavbu AD,prodejen,provozovena dalšrch užitn~h staveb.

v ~~ ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYTÁPENi
~~~~~~ ~ ,

. tento modemesystám je založen na topném kabeludánské
firmyDr;-VI. Je komfortnr,bezporuchovy a ~ý. ~ ~ ~ ~

. Préde'llfm energetickyúsporný.
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ti' VVROBA INTERIÉROVÝCH SCHODIŠT

. I v atypickém proveden'

V KVALITNíNÁTEROVÉ H~10TY NA:

'.fasády. Interiéry.dfevo - murovacl laky a mofidLl,
. antikoroznfnátirya nátiryna pozinkované plechy
. vadnI lakyBONAa speciálnrnát6ry
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StQdolní 7, 702 00 O.trava 1
telJfax: 069 /23 45 93

. tel.: 069 161'1 38 05


