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Vašková Vlasta
15. 5. 1927

Narození:

Žeidlíková Aneta
1. 4. 1997
Puškácová Barbora
15.4.1997
Jochec Dominik
17.4.1997

támrtí:

Cíha Miroslav
25.3.1997

Karolinka 18270 let Redakcní oprava
ve zpravodaji c. 4/1997

Karolinka 58

V clánku Tomáše Jochce o cenách za vodné, teplo a
svoz PDO došlo k nesprávnému uvedení cen za svoz
PDO v Rožnove pod Radhoštem, které tímto
opravujeme:

Karolinka 87
Rožnov pod Radhoštem
obcané 110 I nádoby/1 vývoz - 26,OKc
obcané 1100 I nádoby/1 vývoz - 104,- nebo 119,- Kc
podle toho, zda obcan vlastní nádobu nebo ji má v
nájmu.
Ceny pro organizace nebyly dodány.

Karolinka 280

Ohecní ÚrCLa.oznCLmuje
Karolinka 308 74 let

Obecní úrad v Karolince upozornuje obcany,
plátce dane z nemovitostí, že dan je splatná
do31.5.1997. Složenky na zaplacení výše uvedené
dane si mohou obcané vyzvednout na OÚ Karolinka,
prípadne zaplatit v hotovosti na Financním úradu ve
Vsetíne.
Upozornujeme, že OÚ Karolinka nebude mít k
dispozici predpisný seznam. Výši platby sdelí
Financní úrad Vsetín.

Dále upozornujeme deti a jejich rodice, kterí
dovrší veku 15 let, aby se sami dostavili na Obecní
úrad v Karolince -ohlašovna k vyplnení prihlášek k
trvalému pobytu, které jsou nezbytné k vyrízení
obcanského prukazu.
K vyrízení prihlášky je nutné vzít s sebou rodný
list.
Termín k vyrízení prihlášek je alespon 1 mesíc
pred dovršením veku lSti let.

Vacu1ováDrahomíra
28.3.1997

Karolinka 91 68 let

Uzavreno ke dni 22. 4. 1997

Prihlášeno: 6

Odhlášeno: O

Prehlášeni: 3
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InformCLce Z ocecního ÚrCLdu

Od posledního breznového zasedání zastupitelstva
jednala trikrát obecní rada, která jednak projednávala
bežné záležitosti, hlavne však organízacne zajištovala
úkoly uložené z obecního zastupitelstva.

V soucasné dobe probíhá stavební rízení pro
výstavbu hasicského zarízení pro SDH Karolinka -
Stanovníce. Rada potvrdila puvodní zámer výstavby co
do rozsahu a investorem byl urcen Bytový podnik
Karolinka. Je zajištována projektová dokumentace
dokumentace a stavební povolení s termínem zahájení
stavby v cervnu t. r. V letošním roce predpokládáme
na výstavbu vynaložit asi 500 tis. Kc a dále pocítáme s
príspevkem dreva obyvatel Stanovnice, stejne jako s
dobrovolnou prací hasicu.

V brzké dobe bude dokoncena rekonstrukce
hasicského domu vcetne bytovéjednotky. Také i zde si
náklady vyžádají nejméne 500 tis. Kc. Stejne tak se
dokoncují 2 BJ ve zdravotním stredisku, na jejichž
výstavbe se financne podílejí nastávající uživatelé.

V brzké dobe bude rovnež dokoncena projektová
dokumentace na vestavbu pudních prostor v základní
škole s predpokladem zahájení stavebních prací v
mesíci cervnu. První etapa bude ukoncena v prosinci
1997v závislosti na financních možnostech.

V mesíci cervnu chceme zahájit poslední cást
plynofikace v Kobylské. Žádáme proto obcany v této
oblasti, aby se neprodlene kontaktovali s Bytovým
podnikem v Karolince a meli vcas pripravenu
dokumentaci pro prípadné prípojky k rodinným
domkum. Obecní úrad již zahájil pro tuto stavbu
stavební rízení. Rozsah akce je opet závislý na
financních prostredcích. Není proto vylouceno, že celá
trasa nebude provedena. Stavbu hodláme ukoncit do
konce III. ctvrtletí 1997. Žádost obcanu o zavedení
plynu na "Hrebík" bude letos posouzena odborným
závodem, realizace v letošním roce je však vyloucena.

Budou pokracovat úpravy na místním hrbitove.
Pujde predevším o dokoncení oplocení a cástecne
zabezpecení terénu nad obradní síní.

Pokud se týká místního rozhlasu - Bytový podnik
Karolinka dostal za úkol provést nezbytné opravy
soucasného vedení, nepujde však o další rozširování.

Predpokládáme provedení úprav v dolní cásti obce v
souladu s plánem obnovy vesníce. Stejne tak bude
odstranen objekt u kostela, který se nachází na
pozemku farního úradu.

Z výše uvedeného vyplývá, že všechny zámery jsou
podrízeny tomu, kolík máme nebo kolik se nám podarí
v rámci hospodarení obce soustredit financí. Výsledky

I. ctvrtletí nejsou v plnení daní nikterak optimístické.
Pokud se situace nezlepší, dojde k nezbytnému krácení
uvažovaných objemu.

Antonín Reška - starosta obce

Pes - prítel cloveka

Na základe množících se kritických pripomínek
obcanu k soužití psu a lidí, zejména v panelových
domech a na verejných prostranstvích, se redakcní
rada Karolinského zpravodaje rozhodla k napsání
clánku k této problematice.

V úvodu tohoto clánku bych chtel uvést, že Obecní
zastupitelstvo Karolinka vydalo obecní vyhlášku c.
5/96 "O chovu a držení zvírat na území obce", která
platí od 21. cervence 1996. Nebudu Vás unavovat
celým znením vyhlášky, ale v krátkosti snad jen tolik,
že tato vyhláška urcuje zásady, dle kterých by se
majitelé "ctyrnohých milácku" meli chovat.

Zejména ci. J upravuje základní povinnosti
majitelu psu:

(1) Chovatel, prípadne držitel zvírete je povinen:
a) udržovat zvíre v cistote
b) dbát, aby neznecistovalo spolecné prostory
obytných domu, verejných prostranství a zarízení, a
nepoškozovalo záhony, trávníky, sady a parky,
c) odstranit zvíretem zpusobenou necistotu,
d) dostavit se k povinnému ockování a k prohlídce pri
zjevném onemocnení
e) dát zvíre, které pokousalo, nebo jinak nekoho
poranilo, neprodlene prohlédnout veterinárním
lékarem a dodržet narízená veterinární ochranná
opatrení.

2) Chovatel prípadne držitel psa je povinen:
a) každého psa prihlásit do 15 dnu od jeho nabytí do
evidence na Obecním úrade v Karolince. Ze psu
starších 6 mesícu platit poplatek podle vyhlášky obce o
poplatcích,
b) ve spolecných prostorách obytných domu, na
verejných prostranstvích a hromadných dopravních
prostredcích opatrit psa náhubkem a vodit ho na
vodítku.

Nejvetší kritika obcanu se týká majitelu psu, kterí je
nechávají volne pobíhat, a ti pak znecistují verejné
prostranství, kde nejbolavejší jsou zejména detská
hrište a pískovište. Víte, ve kterém pískovišti si hraje
Vaše díte?
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Naše deti mohou chytnout nákazu i ze vzduchu, ale
proc se nesnažit o omezení rizik na minimum? Vedí
rodicové vubec, že psí výkaly jsou nejcastejším
zdrojem detské škrkavky?

Exkrementy uprostred chodníku zanechávají i ti psi,
kterí jsou svými majiteli vodeni rádne na vodítku. Tito
majitelé si asi myslí, že to za ne uklidí bytový podnik.
Vetšina obcanu, kterí poukazují na tyto prohrešky
majitelu psu není ochotna to oznámit, prestože jim to
rovnež vadí.

Všichni si musí uvedomit spoluodpovednost za
životní prostredí a spolecenskou atmosféru, kterou
vytváríme a každý z nás by se mel chovat podle zásady
-co se nelíbí mne, to neciním druhému.
Uvedu príklad ze sousedního Rakouska: Každý turista
ve Vídni si jiste všiml toho, že majitelé psu nosí s
sebou silonové sácky a hromádku po svém pejskovi
uklidí a hodí do koše.

Záverem dodávám, že nabytím úcinnosti je shora
uvedená vyhláška závazná pro všechny obcany
zdržující se na katastru obce Karolinka, a to jak trvale,
tak i prechodne. pricemž její dodržování závisí na
každém z nás.

Tomáš Jochec - tajemník obce

#

DJVADE1NJ SOUBOR %
#

kARO1INKY NA kRAIOVEM
FESTJVA1U

Clenové amatérských divadelních souboru ze
SeverníMoravya Slezskavystoupilive dnech 21. a
22. brezna letošního roku na soutežním krajovém
festivalu tradicního divadla v Bašce a Frýdku -
Místku. Mezi úcastníky byl i náš divadelní soubor, a to
s hrou Milana Kundery "Jakub a jeho pán". A jak
jinak než dobre. Hra byla diváky vrele príjata a
porotou dobre hodnocena. Jako nejlepší mužský
herecký výkon získal clen našeho souboru Libor
Krenek. Jako celek soubor obstál na výbornou. Za
zmínku stojí ješte uvést, že zde vystoupili studenti
Vsetínského gymnázia s hrou "Jen žádnou paniku
aneb Jak vykrást banku". A práve tento mladý
divadelní soubor režíruje již nekolik let clen našeho
souboru pan profesor Urubek. Soubor byl rovnež
porotou velmi dobre hodnocen a postupuje ve své
kategorii dále. Reditel festivalu Jan Kru1ikovski o
celém festivalu rekl, že zatímco na minulých rocnících
prehlídky se objevila i podprumerná predstavení, letos
byla všechna vystoupení velmi dobrá.

Karel Malík

Prežije krásná lerná parní lokomotiva
l. 433 - 002 y našem okrese

rok 2 ODD?

Když jsem na Bílou sobotu cekal já a moje dve
vnucky a ješte nekolik dalších úcastníku na prijezd
historického vlaku složeného z peti historických
vagonu a hezké cerné parní lokomotivy, ani jsem si
neuvedomil, jak to na mne zapusobí. Když se vlak
objevil v zatácce od Mareckova, jako první bylo
zapískání, potom mrak koure a potom se vynorila
krasavice ze železa se svými vagony, sevrelo se mi
hrdlo. Vnucky se príti skly a tento zvláštní pocit trval
až do doby, než tento historický kolos zastavil. Ano až
potom jsem si uvedomil, že jsem vlastne pametníkem,
který tento technický objev minulých let, vlastne
využíval každý den za prací do Vsetina a že je to
vlastne i kus mého života. Když jsme do tohoto vlaku
nastoupili a rozjeli se do Velkých Karlovic, rozhodl
jsem se, že se budu zajímat, kdo tento
nezapomenutelný zážitek pro nás a hlavne další
generace delá. Na konecné ve Velkých Karlovicích
jsem si sedl ve voze, který slouží jako bufet, ke
krátkému rozhovoru s poradateli této historické jízdy.
Jízdu z Rožnova pod Radhoštem do Velkých Karlovic
porádala Valašská spolecnost historických kolejových
vozidel se sídlem ve Valašském Mezirící. Jízda by se
neobešla bez podpory sponzoru. Mezi temi, kdo
sponzorovali Velikonocní jízdu, byla i naše sklárna.
Když jsem si jenom letmo precetl stanovy spolku, pak
jsem si uvedomil jakou práci vlastne delá nekolik
zapálených lidí pro záchranu tohoto technického
zázraku minulosti. Stanovy dále TIkají, že príjmy
Spolku jsou z clenských prispevku a zápisného, z
daru, z vlastní cinnosti Spolku a z drobného prodeje.
To zde uvádím proto, že si nedovedu vubec predstavit,
že napríklad generální oprava lokomotivy, která
dnešní soupravu táhne, bude stát osm set tisíc korun.
Je to moc nárocné a je to i alarmující. Bude nám to
opravdu všem jedno, zda krásným údolím jak našeho
Vsacka tak Rožnovska proti proudu reky Becvy, ješte
nekdy pojede železnicní historie minulosti? Nebo nám
bude stacit si pujcit videokazetu od tech, kterí si to
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DAKARMAGADDMDAKARstacili ješte natocit? Vždyt podle reci organizátoru by
Velikonocní jízda mela být jedna z posledních.

Ze své strany nechci na tuto skutecnost ani
pomyslet, natož se jí dožít. Jedno je mi však jasné.
Pomoci mužemejedine všichni!

Záverem mi ješte dovolte, že je to teprve sedmnáct
let, co byla na našich železnicních kolejích definitivne
ukoncena více než stotricet roku trvající éra parních
lokomotiv. Za tuto dobu vyrostla generace detí, z
nichž jenom nekterým se poštestilo slyšet kovový tep
parního stroje, sycení unikající páry a krátké písknutí
lokomotivy pripravené k odjezdu. Provozuschopné
parní lokomotivy se staly ohroženým druhem a hrozí
nebezpecí, že generace, které prijdou po roce 2 000 už
neuvidí v chodu stroj, jenž byl jedním z mezníku
lidské historie.

Karel Malík

Obcanské sdružení SPORT Karolinka se
hlásí

Oddíl kopané po své renovaci ješte nezahájil svoji
jarní cinnost. Podíl na tomto má velmi špatné jarní
pocasí. Až se pocasí umoudrí, budou se hrát
mistrovská utkání v týdnu dve. Celá snaha fotbalového
oddílu je udržet se a zachránit I. B tridu.

Na hezké pocasí cekají také clenové tenisového
oddílu. Taky by už rádi zacali s úpravami hracích
ploch a celkovým úklidem svého okolí.

Svoji cinnost zahájil za každého pocasí velmi agilní
oddíl turistu, který má za sebou již nekolik velmi
hezkých túr a výšlapu jak pro své cleny, tak i pro
širokou verejnost.

Co se deje ve vedení obcanského sdružení Sport
Karolinka? Je toho opravdu dost. Vyrizuje se
majetko-právní vyporádání a predáni areálu
travnatého stadionu, dále pak ubytovny a škvárového
hrište. Pak by melo také dojít na lyžarský vlek.
Nejvetší problémy nejsou ani tak v lidech nebo v práci,
ale hlavne financní. A jak si nekteri predstavují
dobrovolnou práci pro verejnost? Posudte sami. Pred
ubytovnou u nádraží stojí propagacní skrinka, která
byla do nedávna poškozená. Byla znovu opravená a
daná do provozu. Vydržela však necelých ctrnáct dnu
a je znovu v takém stavu jako predtím. Víme, kdo se
postaral o likvidaci. Po zaplacení, pokud se tak stane,
znovu tuto skrínku dáme do porádku. Pri dalším
poškození budeme trvat na zverejnení techto nocních
alkoholových preborníku.

Karel Malík

Dne 10. dubna 1997 se v zasedací místnosti
Obecního úradu v Karolince uskutecnila prednáška
"Dakar -Agadés - Dakar". Prednášeli prímí úcastníci
Dakaru -Vlastimil Buchtyár a Petr Hamerla. Na tuto
prednášku se prišlo podívat asi 65 lidí. Tento závod se
jel 4. 1. - 20. 1. 1997 z Dakaru. Skládal se z 16-ti etap
a meril 8000 km. Tým tvorily 3 kamiony - 2 závodní
a jeden doprovodný. Pan Buchtyár s sebou privezl
videokazetu se zábery pred a v prubehu závodu. Letos
závodníci skoncili v polovine závodu pri technické
závade na motoru. Pred Obecním úradem v Karolince
bylo k videní jedno z aut, které bylo na závode v
Dakaru.

Lenka Kucerová
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Ucastníci závodu Vlastimil Buchtyár a
Petr Hamerla.
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Na prohlídce vozu T ATRA.

HELENA GLA§§ V NOVÉM

Už jste si všimli, že v prostorách bývalé Komercní
banky je zase rušno?

Chteli bychom seznámit obyvatele obce Karolinka i
turisty s tím, co pro ne HELENA GLASS pripravila:

1) Prodejna skla a porcelánu prestehováním získala
vhodnejší prostory
-nabízíme sklo v širokém sortimentu a vysoké kvalite
- sklo restauracní

-porcelán

Otevreno pondelí -sobota, skupinám i mimo otevírací
dobu.

Tel. císla - 91791,91632,91892

2) Smenárna-smena cizí meny za Kc
3) Informacní stredisko pro turisty a prodej zájezdu

Nad restaurací Sklár zustává výroba ozdobných
kartonu, dekorace a tvarování skla, velkoobchodní
prodej.

Tešíme se na Vaši návštevu.

HELENA GLASS

úkoLy Ryu1.ftU V ROCE 1997

Místní rybárský svaz si stanovil pro letošní rok radu
nelehkých úkolu, se kterými Vás nyní seznámíme.
Zajistíme stanovenou obsádku revíru rybami. Po
letošní jarní velké vode postupne obnovíme a
opravíme znicené a poškozené splávky na potocích.
Na tuto akci ocekáváme poskytnutí potrebného
množství dreva od Ceských lesu a :financní príspevek
od Obecního úradu Karolinka. Nejduležitejším úkolem
v tomto roce je obnovení rybárské líhne ve velkých
Karlovicích -Mílonove, kterou nutne potrebujeme pro
umelý odchov pludka pstruha duhového a lipana
podhorního tak, aby již v príštím roce byla líhen v
provozu (na tyto opravy se nám podarilo získat
sponzora).
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Díky obetavé práci rybáru z Nového Hrozenkova na
prosekání ledu na vodní nádrži v Novém Hrozenkove
na "Balatone" jsme nezaznamenali žádný úhyn ryb,
jak tomu bylo jinde. Nyní nás ceká zajištení krmení
ryb v této nádrži, kde pripravujeme 20. zárí 1997
rybárské závody. Dále provedeme potrebné práce na
rybárském hospodárství v Hovezí a mnoho dalších
prací na revírech pstruhových a revíru
mimopstruhovém.

Na zajištení potrebných prací odpracují rybári v tomto
roce 3.500 hodin. Clenové rybárské stráže zajistí
zvýšenou ochranu revíru. Vodní stráž se zamerí na
cistotu vod a povodí.
Splnením techto prací se zavázali na breznové výrocní
clenské schuzi

"Petruv zdar!"

Bohumir Fiala

predseda CRS MS Karolinka
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KAROLI:\SKÝ ZPRAVODAJ - Vydhá Obecní úrad a Obecní rada obce Karolinka . reg. znacka VS 022.1993 . povoleno
Okresním úradem Vsetín. referát kultury dne 18,8,1993. vychází nepravidelne. rídí redakcní rada. písemné príspe"ky zasílejte na
Obecní úrad Karolinka . do kanceláre tajerr,níka . °
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