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Informace z obecního úradu

Dne 2. brezna 1998 se uskutecnilo již 17.
zasedání obecního zastupitelstva, které melo opet
bohatý program. Nejprve byla podána zpráva o
cinnosti obecni rady za uplynulé období. V této
zpráve byli poslanci a obcané seznámeni s cinností
Bytového podniku na úseku b)10vého a tepelného
hospodársM, svozu odpadu a vodního
hospodárství. Tato organizace zajištuje pro obec
dve investicní akce pro SDH. Byl stanoven termín
dokoncení výstavby hasicského zarízení ve
Stanovnici do 30. 9. 1998 a garáže pro místní
SDH do 30. cervna 1998. Obecní rada zrídila s
úcinností od 1. ledna 1998 odbor výstavby a
územního plánu a vedoucí jmenovala paní Ivu
Adámkovou.

Na úseku dopravní obslužnosti se nepodarilo
zmenit zámer CSAD a. s. Vsetín v omezení spoju
do Stanovnice, financní požadavky této organizace
pro zachování spoje v 18.00 hod. do Stanovnice
jsou neúnosné. Naopak pro další rok zustanou
jezdit vlakové spoje 23 211 a 23 212 (odjezd
Vsetín 11.20 hod.) a z Velk)'ch Karlovic v 12.25
hod. za úhradu cca 20 tis. Kc, které zaplatíme
spolecne obce Horního Vsacka Ceským drahám.

K zachování a provozování železnice Vsetín -
Velké Karlo"ice jsou cinena všechna nezbytná
opatrení. Obec se pripojila k výzve koalice za
záchranu železnice, což je sdružení obcí, které
podporuje zachování provozu tratí ve svazku
Ceských drah. Na základe posledního jednání na
ministerstvu dopravy s námestkem ing. Karlem
Sel1nerem CSc je situace taková, že trat Vsetin -
Velké KarIovice není zarazena pro privatizaci v
nejbližší dobe. Presto uvedené ministerstvo s
pronájmem nebo privatizací stále pocítá. Pocátkem
dubna se opet sejdou starostové Horního Vsacka v
této záležitosti.

Ze zprávy o cinnosti rady vyplynul postup pri
budování kultunúho zarízení v základní škole a
dnes mužeme ríct, že stavba byla 20. brezna
zkolaudována a ve vecerních hodinách pak s
hodnotn)lll kulturním programem zde byl zahájen
její provoz. Pro potreby zajištování kulturní
cinnosti v obci rada jmenovala kulturní komisi,
která bude usmernovat k'1lltumí cinnost v tomto
roce.

Kazmír František Karolinka 9 92 let
16.4.1906

VítekJan Karolinka 85 75 let
28. 4. 1923

Martincová Marie Karolinka 347 65 let
10. 2. 1998

Sedlák Pavel Karolinka 518 75 let
27.2.1998

Matyšcáková Rosina Karolinka 515 85 let
6.3.1998

Pastucha Josef Karolinka 515 87 let
12.3.1998
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Rada se zab)'vala neutešenou situací pri
sestavování rozpoctu obce na rok 1998 a predložila
predsedovi vlády radu námetu, které by mely v
budoucnu rešit stálý prísun danov)'ch zdroju a
jejich pravidelnos. Rozpocet za techto podmínek,
kdy nemáme jistotu danových príjmu, ztrácí svoji
funkci. Pri tom nepovažujeme za vhodné zrizovat
nové poplatky, kterými se stát snaží obcím
kompenzovat ztráty v rozpoctech, jak se stalo u
poplatku z hracích automatu.

Obecní zastupitelstvo na svém 17. zasedání
schválilo výsledky hospodarení obce a ct)T
podrízených príspevkových organízací, na základe
proverky a auditu provedeného okresním úradem
bez výhrad.

Obecní zastupitelstvo schválilo prodej domu c.
67 panu Jiljímu Hartingerovi za odhadní cenu v
souladu se zámerem obce dle PZ ze dne 3. zárí

1997 s pripojením tohoto objektu k domu C.65 pro
stálou galerii, kde se manželé HartingefO'vi
rozhodli predat tyto objekty obci Karolinka jako
nezcizitelné k jinému úcelu, jak bude smluvne
zajišteno.

Na poradu jednání obecního zastupitelstva byly
dve obecne závazné vyhlášky. Jde o vyhlášku c.
1/98 o místních poplatcích, kde dochází k dalšímu
zpoplatnení hracích automatu, kterých máme v
obci 8. Obec nevyužila maximální dodatkové
sazby ve výši 80 tis. Kc rocne, ale pouze 40 tis, Kc
s ohledem na pripomínky podníkatelských
subjektu. Prestože jde o potrebné prostredky pro
obec, máme výhrady ke zpoplatnování této
cinnosti i s ohledem na to, že cást prostredk.ú za
hrací automaty ve výši 15 tis. Kc vybíráme pro
státní rozpocet. Na nevhodnost tohoto poplatku
jsme upozorníli i predsedu vlády,

Další vyhláška c. 2/98 je závazná pro nakládání
s komunálním a stavebním odpadem. Tato
vyhláška zásadne mení zpusob prokazování
likvidace odpadu u obcanu a organízací. Vše bude
záležet na nás, zda budeme mít z Karolinky velké
smetište nebo se k likvidaci odpadu postavíme
odpovedne a svÚj odpad budeme my všichi
likvidovat v souladu s vyhláškou,
Obe vyhlášky byly rádne zverejneny, nabyly
platnosti a jsou k nahlédnutí na obecním úrade.

Tímto zasedáním obecního zastupitelstva jsme
uzavTeli rok 1997, který byl nárocný a v mnoha
oblastech i obtížn)', Možno však ríct, že
dokoncením plynofIkace se nám vytvárí prostor
pro drobnejší akce, které budeme v rámci
financních možností delat. Budou ješte
odstranovány povodnové škody, drobnejší Úpravy
na komunikacích a chodnících, Úpravyna místním
hroitove, u kostela, všechno podle prostredkÚ
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Bylo jednáno o odstranení havarijního stavu na
toku v Kobylské, kde je stále zákaz vjezdu.
Naopak v Kobylské rozvodné závody zahájily
rekonstrukci elektrického vedení, kde do pololetí
budou práce

I
Bagr pripravuje výkop pro osazeni elektrickéhtJ
sloupu na posaeni napetí v údolí Kohylské

ukonceny a vyrešen dlouholetý problém príkonu
el. proudu. Zatím není dorešen Ratkov, i když
ÚZemníplán, jehož doplnek se nyní dopracovává, s
tímto pocítá.

Obec má pro letošní rok schválený rozpocet, v
nemž jsou zakotveny úkoly a akce pro zbytek
tohoto volebního období, proto nebude možné
delat to, na co není, i když se pracuje na další
etape v naší základní škole, jejíž uskutecnení je
plne závislé na našich financních možnostech,
pokud možno bez dalšího zadlužení.

Antonín Reška
starosta

OTEVRENÍ KULTURNÍHO SÁLU
V KAROLINCE

V pátek 20. brezna 1998 prožila naše obec
v)'Znamnou spolecenskou událost. V nadstrešené
cásti Základní školy v Karolince byl pro verejnost
dán do užívání nov)' h..1Itumí sál. Podarilo se to
pres nemalé finallclú potíže, se kterými obec
zápasí. Úpra\'a sálu do nynejší podoby se vším
vybayelÚl1lsi \)'žádala kolem 7 núliolli'1konm.
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V novém sále zase budeme moci hrát divadla,
porádat tradiclú divadehú festivaly a další ruzné
kultunú akce, o které jsme byli v poslední dobe
ochuzeni.

OtevTelú sálu bylo númorádne zdarilé. V plne
obsazeném hledišti s kapacitou zhruba 300 míst
resonovala radostná slav-nostní nálada a úcastníci

vyjadrovali obdiv a uznání k provedenému dílu jak
po stránce dekorativ-nÍ,tak i estetické a úcelové.

Pul hodiny pred zahájením vítala pred školou
návštevníky l1ÚStní dechová hudba sv}m
koncertováním.

I

Pan Libor Krenek zahajuje kulJurni program v
novém kulJurním sále obecního úradu

Krátce po 17. hodine pan Libor Krenek uvedl
vlastní program a po nem clen rady prednesl
krátký uvítací projev.

Potom následovalo vystoupení žáku Základní
umelecké školy v Karolince, které bychom mohli
nazvat jako "všehochut"'.

V úvodu zaznelo fanfárové uvítáni ctyr hrácu
na dechové nástroje, pak následoval milý sborový
zpev tech nejmenších, tanecky našich devcat,
sólová vystoupení konzervatoristky Broni
Dockalové ve hre na cimbál a další ve hre na
housle s klavinúm doprovodem, jako i sólistu na
žest'ové nástroje. Publikum odmenovalo naši
mládež uznal)m potleskem.

Po pulhodinovém vystoupení našich
nastávajících mladých umelcu se predstavila
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místni bluegrassová skupina Grassband ing.
Dorotíka radou líbiv)'ch country skladeb. Také tato
skupina sklízela zasloužen)' potlesk a obdiv.

. .

Vlcnovjanka v akci

Brona Dockalová



Karolinsk-v ZDravodai 3/1998

Vyvrcholením pak bylo témer dvouhodinové
vystoupení krojované dechové hudby
"VIcnovjanka" se dvema zpeváky a lidov)'m
vypravecem. VIcnmjanka se predstaÚla jako
precizne sehrané hudební teleso a také tak byla
všemi prijata a hodnocena.

Celý program doprovázel vtipne a rozšafne
pruvodním slovem Libor Krenek a nikomu se
nechtelo domu, presto, že program byl více jak
tríhodinový.

Meli bychom b}i rádi, že se nám podarilo tento
kulturní stánek vybudovat a dát do užívání naší
verejnosti.

Zdenek Doležálek

Koncert mladých umelcu

Dne 22. brezna ve 14 hodin se uskutecnil v
zasedací místnosti Obecního úradu v Karolince
koncert absolventu kromerížské konzervatore.
Na klavír úcinkovala Martina Nováková z

Prostejova a na violoncello Dalibor Pimek z
Rožnova pod Radhoštem. Vyslechli jsme skladby
J. S. Bacha, F. Chopina, L. van Beethovena, B.
Smetany, L. Janácka a A Dvoráka.

Martina Havlová
reditelka WŠ

Co se píše o naší železnici
Noviny "Obzor" ze dne 9.3. 1998

l\1ALÁ ŽELEZNICNÍ
REPORTÁŽ

Obklopena hrebeny Moravskoslezských
Beskyd a jejích v)'bežku jen necelých dvacet
kilometru od hraníc se Slovenskem, leží na trati z
Hranic na Morave od Púchova železnicní stanice
Vsetín. Pri slucování železnicních stanic pripadly
ke Vsetínu také prilehlé menší stanice a celá
odbocná trat do Velkých Karlovic. Celkem tak
železnicní stanice zamestnává 136 lidi, pricemž v
OSŽ je krome 52 duchodcu organizováno 104
aktivních clenu.

Funkci prednosty stanice zde zastává Lubomír
Fejt, jeho odborovým partnerem je dirigující
dispecer z Halenkova a predseda ZO OSŽ Petr
Hána.

-!

Oba muže trápí stav, v nemž se v soucasné
dobe Ceské dráhy ocitají, a který mnohdy pri
zoufalém šetrelú za každou cenu vyvolává až
paradoxní situace, "Od nového grafikonu má b)-t
ve Vsetíne, který je okresním mestem, zrušeno
zastavování rychlíku, k"teré zde jezdí v nocní
dobe", uvádí jeden z príkladu prednosta Fejt.
"Jenže tyto rychlíky, protože jsou mezistátní,
stejne musí zasta,it, aby b~'1umožnen nástup a
vj'stup celníku a pohranicní policie. Cestující
však nastoupit nemuže, protože v jízdním ráde
tyto rychlíky oficiálne Vsetínem projíždejí.
Podle našeho sledování tak prijde o možnost
cestovat temito vlaky jen v naší stanici okolo
triceti cestujících". Neoficiálním zduvodnením
zrušení zastavování rychlíku nejen ve Vsetíne, ale
i v soused1úmValašském Mezirící a následujících
Hranicích na Morave je argument, že cestující
chtejí v noci klidne spát a nebýt rušeni
pristupujícími lid1ni. Objevují se ale i takové
"argumenty", že vlaky ze Slovenska jsou plné
zlodeju, špinavé a nedustojné ceských cestujících.

Na odbocné trati do Velkých Karlov-icbyl zase
v rámci úspor urcen ke zrušení jeden pár vlaku,
který mel prumernou obsaditelnost více než sto
cestujících. "OPR v Ostrave dostalo príkaz
zrušit deset procent vlakových kilometru a
zrejme proto, že už nebylo z ceho ~-bírat, sáhlo
i k této nesm~'slnosti", ríká Petr Hána, který se v
této otázce angažuje i jako clen obecní rady.
"Nikdo se zrejme nezamyslel nad tím, kolik
autobusu bude k pok~1í frek,'ence zapotrebí,
jaké náklady to prinese a kdo to všechno
zaplatí" , poznamenává. Uvedené vlaky sice
nakonec zrušeny nebudou, avšak jen díky tomu, že
se obce, kterými projíždejí, zavázaly k úhrade
nákladu na jejich provoz.

Od nového GVD však má 1»1 na této trati
zrušeno dalších pet páru osobních vlaku, vesmes v
nepracovní dny a v nocní dobe.

Problémy se nevyhýbají ani personálnímu
obsazení vsetínské železnicní stanice. Ta je
vybavena moderním releov)'1ll zabezpecovacím
zarízením a z bývalých signalistu se tak stali
dozorci v)'1llen. V poslední dobe se prednosta
stanice dostal u této profese do témer delikátní
situace. "Z peti dozorcu vj-men je jeden
dlouhodobe nemocný, druhý si zpusobil úraz,
tretí se bude starat o nezletilé díte a ctvrtý se
ch~'stá na komplexní ozdravný pob)1 podle
kolektivní smlouvy. Takže mi zbyde jeden a
nového zamestnance prijmout nesmím -takové
jsou smernice", popisujepersonálníproblémyL.
Fejt. Situacinakonecv)Tešiltak, že odložil
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ozdravnou dovolenou, aby zabezpecil alespoií
dell1úsmeny. "Kdyby ale napadl sníh, tak
nevím", obává se prednosta, který zatím deh."Uje
pocasí, jež v letošní zime zatím moc drápky
nevytáhlo.

Miroslav Cáslavský
Noviny "Obzor" ze dne 2. 3. 1998

"Stát prenáší svoji odpovednost na
obcana."

Na aktuální téma hovoríme s PETREM RÁNou,

predsedou ZO OSŽ v železnicní stanici Vsetín

Krome své odborárské funkce pusobíte zároven
jako clen obecního zastupitelstva v Karolince,
která leŽÍ na regionální trati ze Vsetína do
Velkých Karlovic. Jaký m~í zdejší obce vztah
k železnici?

Starostové obcí zde na Horním Vsacku mají
opravdový zájem o to, aby železnicní doprava
zustala zachována a aby co nejlépe sloužila
1lÚstIúm obcanum. Dobre vidí, jak omezování
železnicní prepravy zpusobuje nemalé potíže na
úzkých a nevyhovujících silnicích, uvedomují si i
vyšší bezpecnost železnice a její výhody
ekologické. na rozdíl od nich však úredníci na
zdejším okresním úrade ve Vsetíne železnici zcela
prehlížejí a ve svém jednání zašli tak daleko, že
obcím nepredložili ani návrh nového grafikonu
rychlíkové vlakové dopravy, který Ceské dráhy na
OÚ zaslaly. Stalo se tak až po tlaku, který obce na
okresní úrad vyvinuly.

V cem podle -vašehonázoru spocívá tak rozdílný
prístup?

Zásad1ú argument, který OkÚ používá, jsou
nižší náklady na autobusovou dopravu a její vyšší
hospodárnost. Pritom císla, kter}'1nioperuje, se
diametrálne odlišují od našich v)'poCtu a
sledování, které dokládá pravý opak. Pricinou je s
nejvetší pravdepodobností rozdílnost metodik,
kter}lch pro v)']X>cetrentability tratí existuje
nekolik a dají se tak úcelove využívat. zapocte-li se
totiž do nákladu na provoz trate i její údržba,
vyskocí náklady oproti silnici nekolikanásobne.
Vtip je v tom, že do nákladu na silnicní dopravu se
náklady na údržbu silnic nezapocítávají. A to je
jen jeden z nmoha príkladu.
Zásadní vliv na omezování osobní železnicní
dopravy však m~í samotné Ceské dráhv, které
jsou rízeny ministerstvem dopravy a spoju a
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sprámÍ radou. Jak mohou obce úcinne ovlivnit
rozhodování státních orgánu?

Predevším je nutné, aby obce byly v}1:rvalé a
táhl1uly za jeden provaz. Jen tak se nám podarilo
presvedcit okresní úrad, aby zmenil své puvodne
prezíravé stanovisko k železnici. Protože však
okresní úrad je jen prodlouženou rukou
1lÚnisterstev,snažíme se na chyby v prístupu státu
k železnici upozornit i jinak, zvlášte
prostrednictvím sdelovacích prostredku.

Kontaktujeme také univerzitní profesory a
poslance. Vsetínský zástupce v Parlamentu Petr
Šulák' napríklad na náš popud interpeloval
bý"Valéhoministra dopravy Rímana. Výsledkem
byla odpoved ministra, že podle výsledku jednání
s CD se na naší trati neuvažuje o zmene grafikonu.
Jako šok proto po tomto ujištení následovalo
rozhod1mtí ze strany CD, že zde dojde ke zrušení
šesti páru vlaku. Prostý obcan si potom zákonite
klade otázku - komu mohu verit, když ne ani
zástupci vlády?

Jsou tedy snahy obcí o zmenu prístupu státu k
železnici zb)1ecné?

Urcite ne, vyžaduje si to však nezmerné úsilí,
v}1rvalost a trpelivost. Jen pro ilustraci - od
lonského kvetna do d11ešlúhodne jsme iniciovali a
absolvovali 13 jednání na nejruznejších úrovlúch,
vcetne jed11ání na ministerstvu dopravy.. Jako
urcitou pojistku proti prípadným snahám o zrušení
tzv. nerentabilních tratí vytvárejí zdejší obce
Sdružení, aby v prípade nutnosti byly pripraveny
prevzít trat do své péce. to by však byl až ten
poslední krok z nouze, nebot obce nemají podle
soucasné legislativy dostatek možností ani
prostredku k tomu, aby zajištovaly železnicní
dopravu. K tomu je zde státem urcený odborný
provozovatel, jímž jsou Ceské dráhy. Každý jiný
zpusob je jen prenášením odpovednosti státu na
obcana.

Miroslav Cáslavský

K poslednímu odstavci v)'še uvedeného clánku
zbý'vá dodat, že jed11áníve veci vlakové dopravní
obslužnosti už bylo ctrnáct, a to poslední se
uskutecnilo dne 10. 3. 1998 v Praze na MD CR u
námestka ministra dopravy pana ing. K. Sellnera
CSc. za úcasti pana Hagana - 1lÚstostarostymesta
Vsetína, pana Piskláka - starosty Janové, ing.
Ondruše - starosty Nového Hrozenkova, pana
Rešk:y -starosty Karolink:y, pana Koiíaríka -
1lÚstostarosty Velkých Karlovic, pana Hány -
radnihoOÚKarolinkaa pana Jochce-tajemníka
OÚ Karolinka.



]<arolinskV zpravodaj 3/l998

Starostové v)jádriIi obavu z privatizace trate
Vsetín - Velké Karlovice, která je pro údolí
Horního Vsacka životne duležitá a v prípade
zprivatizování trate nemaji obce žádnou záruku
zachování osobní vlakové dopravy. Zároven se
starostum nelíbí úvaha státu rešit ztrátovost

dopravní obslužnosti dotacemi obcí, jejichž príjmy
se rok od roku snižují, zatímco výdaje všeobecne
rostou (ceny energií, státní správa i samospráva,
náklady na údržbu majetku ...)

Námestek ministra i1úormoval starosty, že
privatizace (odstátnení) je již rozhodnuta a v
podmínkách je zakotvena povinnost zachování
osobní vlakové dopravy, címž by mela b)1:obava z
jejího zrušení rozptf'lena. Zároven chtejí, aby obce
spolurozhodovaly o podobe této dopravy a hledají
se formy, jak toho docílit. Vláda CR by se mela
touto problematikou zab)'vat v kvetnu t. r. . Jedna z
forem je financní spoluúcast obcí na provozu trate,
což je pro obce neprijatelné z duvodu výše
uvedených.

Tomáš Jochec

tajemník

Pred tanecní devátých tríd

V pátek 13. 3. 1998 se v Lidovém dome v
Novém Hrozenkove uskutecnil tanecní venecek
žáku 9. tríd z Karolinky a Nového Hrozenkova.
Samotnému venecku predcházelo 7 lekcí tance a
spolecenského chování, které vedli manželé
Šmigurovi ze Vsetína. V predtanecních se žáci
naucili základum 12-ti tancu, které s úspechem
predvedli rodicum, znám)ID a pozvan)ID hostum.
Celý slavnostní vecer zahájili absolventi kurzu
mazurkou, po které následovalo blues, valcík,
polka... Všichni prítomní zhlédli rovnež krásné
tanecní vystoupení TANC KLUBU Vsetín. K tanci
hrála skupina SKART Vsetín.

V prubehu vecera probíhaly i tanecní souteže,
spolecenské hry, predávání kvetin, vyšívaných
kapesnícku, tanecní partneri si navzájem vymenili
drobné dárky na památku. Celý venecek vyvrcholil
"Yhlášením nejlepších tanecních páru. Raritou byla
2 první mista, kdy soutežící získali shodný pocet
soutežních bílých stužek od obecenstva (tanecní
páry T. Škrabalová - E. Orság a A. Jarošová - A.
Chrástecký). Všichni tito vítezové jsou ze ZŠ
Karolinka.

Záverecné slovo patrilo tanecním mistrum
Šmigurov)'m, kterí mimo jiné popráli
absolventsk}'mpárum, aby sejim v nadcházejícím
živote vedlo stejne úspešne jako v predtanecních.
Celá tato akce se uskutecnila cUkyobetavépráci

{i

trídních ucitelu 9. tríd, za což jim urcite patrí od
žáku i rodicu obrovské podekm'ání.

Jitrenka Hauková

Fotbalové jaro v Karolince

Jelikož nastal cas zahájení fotbalových souteží,
prípomeneme Vám v)'sledky mládežnických
družstev kopané OS SPORT Karolinka po
podzimu 1997. Družstvo dorostu (po dvouleté
prestávce) startovalo v okresním preboru. I pres
vekove nízký prumer (v této kategorii hrají hráci
ve veku 15 - 18 let) dosáhli dorostenci velmi

dobrých výsledku, o cemž svedcí umístení na 2.
míste v tabulce.

Dorost - podzim 1997

1. Velké Karlovice1O 1
2. Karolinka 8- 1..
3. Francova Lhota 8 1
4. Lidecko 6 1
5. Liptál 6 O
6. Horní Lidec 5 1
7. Hovezí 4 1
8. Halenkov 4 O
9. Ratibor 3 1
10. Val. Polanka 3 1
11. Huslenky 2 3
12. Jablunka 1 1

O 42 : 7 31
2- 5L ; 12- 25-
2 34 : 13 25
4 29 : 17 19
5 33 : 36 18
5 26 : 40 16
6 29 : 31 13
7 28 : 32 12
7 31 : 35 10
7 18 : 28 10
6 15 : 40 9
9 11 : 62 4

O stupen vf'š, tedy v soutežích Stredomoravské
fotbalové župy, startují družstva mladších
(kategorie II - 12 let) a starších (kategorie 13 - 14
let) žáku. Vzhledem k tomu, že družstva tvorí
pouze chlapci z Karolinky a v této souteži pusobí
nepretržite od roku 1990, jsou jejich výsledky
úspešné. O tom svedcí i podzimní tabulky obou
kategorií a konkurence, která se v techto soutežích
sešla:

Mladší žáci -podzím 1997

1. Sport Karolinka i..
2. ViktoriaOtrokovice 9
3. Stavokov Vsetín 8
4. Malenovice 8
5. Holešov 8
6. Bystrice piH. 7
7. Napajedla 4
8. Kelc 3
9. Vizovice 3
10. Velké Karlovice 2
11. Jiskra Olomouc 1
12. Policná 1

1.. 1.. 28- ; L .a
O 2 57 : 8 27
O 3 38 : 12 24
O 3 34 : 14 24
O 3 24 : 10 24
O 4 34 : 15 21
1 6 14 : 22 13
1 7 13 : 23 10
O 8 20 : 32 9
1 8 3 : 33 7
2 8 12 : 40 5
O 10 4 : 45 3
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Starší žáci -podzim 1997

1. ViktoriaOtrokovice 9 1
2. Bystrice pIH. 9 1
3. Stavokov Vsetin 7 3
4. Holešov 6 1
5. Jiskra Otrokovice 6 O
6. Malenovice 5 2
7. Kelc 4 2
8. Napajedla 4 1
9. Sport Karolinka ~ L
10. Policná 2 7
11. Vizovice 1 8
12. Velké Karlovice 1 9

1 34 : 3 28
1 29 : 8 28
1 25 : 424
4 32 : 12 19
5 19 : 17 18
4 35 : 19 17
5 19 : 25 14
623 : 29 13
LK ; «-~
7 8 : 27 8
8 15 : 37 5
9 5 : 43 4

Od podzimu 1997 startuje v Okresní souteži
také dmžstvo fotbalové prípravky (kategorie
chlapcu do 10 let). To se zúcastnilo turnaju v
Karolince, Hovezí a Velkých Karlovicích. Na jare
si tyto turnaje zopakují a podle souctu v)'sledku
budou hrát o celkové umístení se souperi z
rožnovské skupiny.

Na záver ješte data startu jarních souteží.
Dorostenci zahajují v sobotu 28. 3. 1998 ve
Velkých Karlovicích a doma se poprvé predstaví v
sobotu 4. dubna 1998 v utkání s Francovou
Lhotou. Mladší a starší žáci zahajují svoji soutež
dvouutkáním na domácím hrišti v nedeli 12. dubna

proti celkum z Napajedel. Prípravka se poprvé
predstaví v úvodním jarním turnaji v sobotu 2.
kvetna na domácí pude v Karolince.

Zdenek Švec

Rybári schuzovali

V nedeli 22. brezna 1998 se konala výrocní
clenská schuze rybáru z Karolinky a okolí, které se
zúcastnilo 106 clenu. Prítonma byla rovnež
delegace Místní organizace Vsetín ve složení ing.
Šiška - místopredseda, p. Konopka - jednatel, p.
Nanátil - hospodár a p. Švec - predseda dozorcí
komise, kterou príjal starosta obce p. Antonín
Reška. Výrocní clenskou schuzi rídil predseda
místní skupiny Karolinka. Zprávu o cinnosti
místní organizace za loiísk-ýrok, ve kterém bylo
cleny odpracováno pro rybárstvi 3.151 hodin a
uvedeno zarybnení povodí a také v)"sledkyúlovkÚ
ryb i úkoly pro tento rok, prednesl Oldrich
Pavelka. Zástupci Místní organizace Vsetín se
podrobne seznámili s cilmostí lllístlÚorganizace v
núnulém roce i s úkoly pro tento rok. Její práci
hodnotili jako dobrou.

V diskusi byl kritizován hlavne územní svaz
Ostrava v oblasti rybársk)'ch rádu s požadavkem
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jejich Úpra\y pro rok 1999 na potrebné omezení
úlovkú a úpravu lovn)"chdélek ryb.

Na další období byl zvolen všemi prítomn)'mi
hlasy další v)"bor mistní skupiny Karolinka ye
složení: Fiala Bohumír -predseda, Skalka Václav
- hospodár z Karoliny, Sklár Miroslav -
místopredseda z Huslenek, Šebela František -
jednatel z Velkých karlovic, cleny v)'boru Filák
Vilém z Nového Hrozenkova, Janota Josef z
Halenkova a dancák Josef z Hovezí.

Dále probehla volba U-ti delegátu na
konferenci Místní organizace Vsetín (podle clenu v
obcích - na 20 clenu 1 delegát), která se bude
konat 28. brezna ve Vsetíne. V)'Tocní clenskou
schuzi ukoncil mistopredseda Místní organizace
Vsetín ing. Šiška, který podekoval za práci
odstupujícímu výbom a novému poprál mnoho
úspechu. Dále podekoval yšem clenum za
vykonanou práci s tím, že i v letošním roce bude
udeláno ješte více ne jenom y rybárství, ale také v
oblasti ochrany životního prostredi.

"Petruv zdar!"
Bohumir Fiala

predseda místní skupiny Karolinka

Místní knihovna informuje

Ve stredu 25. brezna 1998 se uskutecnila v
zasedací místnosti Obecního úradu Karolinka
další z rady cestopisn)"ch prednášek s názvem
"Cesta pres Zambii a Zimbabwe k Viktoriiným
vodopádum". Vecerem nás provázel pan dr. Bureš
z cestovní kanceláre VSACAN TOUR Vsetín.
Prostrednich-im jeho vyprávení jsme se témer na
dve hodiny prenesli do úplne jiného sveta a jak se
ríká aspoií "prstem po mape" jsme tyto exotické
zeme navštívili.
Prednáška byla doplnena promítáním barevn)"ch
diapozitivu a ukázkou suven)'TU,které si pan Bureš
z techto cest dovezl.
Prednášku si prišlo poslechnout 36 našich
spoluobcanu. Ptám se, je to moc nebo málo pro
obec Karolinku?

Daniela Bártková
Místní kniho-ma Karolinka

OZNÁlVIENÍ

Oznamujeme obcanum, že ye Vsetíne, Smetanoye
ulici (príjem Sazky naproti lPB) je nove ote\Tená
prodejna pro kutily, dále s elektroinstalacním
materiálem, elektrospotrebici a potrebami pro
domácnost a nabídkou v)Tobykuchyní.
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Prípadné infonnace mohou být poskytnuty i na tel.
císlech 0657/612055,0657/203937.
Všichni jsou do naší prodejny srdecne zváni.

INZERCE

..

Pronajmu samostatnou garáž -
Karolinka Kobylská. Martinec Karel,
Karolinka 341

Koupím 1 - 2.000m2 zemedelsképudy
v katastru obce Karolinka. Tel.
0657/91194
Projektové práce a inženýrská cinnost
ing. Ludek Klíma, Karolinka 248, ing.
Antonín Vavrica, Karolinka 543. Tel.
0657/657273

Príjem inzerátu do 15. dne v mesíci -Místní
knihovna Karolinka -paní Daníela Bártková
pondelí, streda: 13-17 hod., pátek 9-12, 13-17.
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