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J u bil a n t i BREZEN 1995

Josef Karolinka 227 85 letDUJKA

Marie ORSÁGOVÁ 80 letKarolinka 270

Rudolf Karolinka 83 85 letSCHARF
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vážení obcané,

Obecní úrad Karolinka zpracovává v soucasné dobe žádost

o prísp~vek ze Státního fondu životního prostredí na "Asanaci

znecišteného ovzduší", což jsou vlastne príspevky na akce obce

/plynofikace~ ~lektrifikace apod./ a na zmenu topných médií
, '

fyzických a právnických'osob dle smernice Ministerstva život-

ního prostredí, které jsou. k nahlédnutí na.,obecním úrad.e u pa-

ní'Vojkuvkové. Tato žádost zah~n~je prechod celé obce na eko-

logická topná média / i ty obcany, kterí si dosud o príspevek

. nepožádal~/ a bude postoupena Ministerstvuži~otního prostredí
Okresním úradem ve Vsetíne. Ministerstvo životního prostredí

, ,

rozhodne, které ob~e,l a tím i obcané/ obdrží nejaké financní

'prostredky na realizaci predloženych zámeru. O výsledku
, '

žádosti vás budeme informovat. pokud bude naše.žádost prijata,

seznámí"bbecní úrad obcany s možností získat pro~tredky na
" ,

zmenu.t9pných médií /plyn, el~ktrika, drevopl~g apo~./.
Zároven vyzýváme obcany, jejichž rodinné domy jsou

v bezprostrední blízkosti plynového potrubí, a dosud ,nejsou, . ,

na nej napojeni, aby zvážili svá rozhodnutí', jelikož 'V letoš-

ním roce hradí plynovou prípojku na pozemku žadatele Oú a

plynárny, což v budoucnu nemusí být. Tuto výzvu dáváme také
, '

z toho duvodu, že" chceme 'letos prov'ést konecné úpravy cest

a chodníku, jejichž narušování v budoucnu je nežádoucí.



vážení obcané,

Rada Obce Karolinka ustanovila komise, které budou Rade po-

máhat na rdzn9ch 6setich problematiky naši obce. Seznamujeme

vás tedy s jejich obsazením :

Komise kontrolní:

i;ng'.Arnošt Mazánek

Karla Chromcáková

ing. Martin Klima

Karolinka 83

Karolinka 515

Karolinka 82

'-" Komise financní:

.Anna Konariková

Bo~ena Rapantová

Ing. František Masarik

Ing. Jiri Ma19

Karolinka 566

Karolinka 569

Karolinka 171

Karolinka 87

Komise ekologická:

Stanislav Polášk

Václav Skalka

Šárka Gášková

Karolinka 235

Karolinka 351

Karolinka 195

Komise sociální:

"'-
Zdenek Doležálek

Marie Suciková

Karolinka 295

Karolinka 171

Karolinka 650Helena Kulcáková

Komise zemedelská:

Jan Dornák

Jindrich Koparik

František Zbranek

Slavomír Orság

František Švec

predseda

predseda

predseda

predseda

Karolinka 314 predseda

Karolinka 178

Karolinka 436

Karolinka 459

Karolinka 315



Komise bytová:

FrantJ.šek Lukác

Karolinka 195

Karolinka 255

Karolinka: 547

'Karolinka 74

Karolinka 259

predseda'Pavel Gášek

Jaroslava Vojkuvková

Miroslav Ježík

František Gábera

Likvidacní komise:

...........

Pavlína Dujková

Karolinka 520

Karolinka 572

Karolinka 519

predsedaMUDr. Josef Havel

Radka Kovaríková

'-"
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Z jednání obecního zastupitelstva
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 23.6nora 1995

projednáva1() druhý návrh na znak a prapor naší obce a ulo~i10

obecní rad~ predlo~it tyto návrhy Heraldické komisi v Praze,

co~ bylo zacátkem brezna spln~no.

Rada dále zpracovala návrhy na znak a prapor dle pripomí-

nek heraldiku a tyto budou predlo~eny dne 29.3.1995 obecnímu

zastupitelstvu ke schválení. S ob~ma návrhy máte mo~nost se sez-

námit na výv~sní desce Oú u hasicského domu. Abychom vyzvihli

vá~nost této snahy Obecního zastupitelstva, zverejníme clánek

z casopisu "Moderní obec" 2/1995.
\....---

Mohou užívat
znak a prapor

Predstavitelé 28 mest a obcí prevzali z ru-
kou predsedy Poslanecké snemovny Milana
Uhdeho 1. února tr. dokumenty o právu
svých mest a obcí užívat znaky a prapo-
ry, které jim udelil na základe doporucení he-
raldické komise parlamentního výboru pro
vedu, vzdelání, kulturu, mládež a telový-
chovu.

Právo užívat prapor dostala napríklad mes-
ta Telc, Opocno, Dvur Králové nad Labem,

\, Mimon, Podivín ci Brandýs nad Orlicí. Právo
užívat znak a prapor udelil predseda snemov-
ny mestum Tremošnice, Zdice. Mecín a Hor-
ní Bríza..Tuto výsadu dostaly také mimo jiné
obce Samotišky na Olomoucku, Svincany na
Pardubicku, Citice a Dasnice v okrese Soko-
lov ci Ždírec a Libice nad Doubravou na
Havlíckobrodsku.

Milan Uhde pri slavnostním aktu v budove

snemovny ocenil, že se znovu obnovuje tra-
dice práva mest a obcí užívat znak ci prapor.
Rekl, že z tohoto privilegia neplynou "žádná
hmotná dobra". Podle neho jde o kus tradice
a sebevedomí, které budou obyvatelé ocene-
ných mest a obcí na vlastní odpovednost "pe-
stovat".

Za udelení symbolu podekoval jménem
všech kolegu starosta mesta Telce Václav
Jehlicka. Vyjádril nadeji, že tento akt prispe-
je ke zvýšení obcanského vedomí a hrdosti
obyvatel vyznamenaných mest a obcí.

-sk-
Foto: CTK

Dalším z dule~itých bodu obecního zastupitelstva bylo

projednání a schválení "Programu rozvoje Obce Karolinka na

období 1995 - 1998", který Vám v príloze prikládáme k sezná-
mení.



- 7 -

i:

K. 'u L T
o
U R 1.

"'-" "-',""-",-", , .-- --. ,..., -,---

.Základní umelecká š~ola Karolinka zve v~ecbny obcany

na spo1ecnýkoncert:~áku ZákladDí'~e1ecké ško1Y'~aro1inka

..a.Základní, umelecké 6k~ly. Zlín, který. se.:uskutecní dne
30.brezna,:1995.'v zasedací síni Obecní-ho úradu Karolinka

v.16,00 hodin.

Za ZUŠ Karolinka

Martina, Bav1ová

Stane se tradicí?

lB.února 1995 usporádali zástupci ~ADACEpri zš Karolin-

ka pro všechny karolinské deti,YELKÝ MAŠ~Nf BÁL v telocvicne

školy..

Porota hodnotila 180 ~as~k a 15 ma skovaných detí bylo

odmeneno pekným up~mínkovým dárkem.. .

Pro deti byly' pripraveny soutež,e~ hrála diskohudba, pri-

šel i kouzelník a vyvrcholenímbálú byla BOHATA TOMaOLA..

O mlsné:jazýcky se postaraly ,kucharky školdt ~ídelny~

,Dekujeme 'všem,.,kterí prispeli. pomocí pri organizování
, '

bálu, ale predevším, tem,'kt~ríd svými.s'ponzorskými .dary pris-

peli do ~ohaté tomboly ..

Tešíme se na spolecné setkání pri organizaci 2.maškar-

ního bálu.

Za Nadaci ZŠ Karolinka

, Mg~.. AlenaOndrušová..
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Soutež "O pohár starosty SH CMS" se uskutecnila 3. zárí
1994 v Koline za úcasti 60 družstev mužu a žen, za prítom-
nqsti mnoha významných hostu.

Svetovýrekord v požárním útoku casem 24:46 ,s' vytvorilo
družstvo dobrovolných hasicu sklárny Karo!inka.ve složenr
Barák František, Pavelka Josef, Gášek Jaroslav, Gášek'Ra-

do,!,ír, rl~šek Marcel a ŠturalaJan.
'-"-" ""'" " '--""""--"'"

. -------
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, , OHNlVA KNIHA REKORDU
Ohnivá mini~epublika

Vám udeluje tento certifikát
. o zápisu do seznamu hasicských rekordu

Dobrovolnt sbor hasli!O S k,l" r n y KAROL I NKA

ZA:

svltovt rekord v.páUrnta dtoku dne J. ,. 1"4

V PRAZE DNE

,OHNIVÁ MINIREPUBLIK~
$4 , - .~

. Obecní úrad ,blahopreje hasicum,skláren ke svetovému

rekordu a preje mn9ho úspechu v další cinnosti.
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Z historie firmy "ORsAG": pilarská vjrob~, spol. s r.o. Karolinka

Pilarskj závod v Karolince byl založen tesne ?red druhou

svetovou válkou firmou "ANNA ORSÁGOVÁ",pila a obchod drevem,

Nový Hrozenkov - Karolinina Huf. V roce 1938 se zapocalo s vý-

stavbou a již v roce 1939 pracoval závod naplno. Byla postavena

budova pilnice, hoblárna, strojovna, údržbárská dílna a bru-

sírna, pozdeji budova kancelárí, garáží a jídelny, sklad pomoc-

ného materiálu, stáje pro kone a stodola.

V pilnici byly dve rámovky, omítacka, zkracovacka paliva

a trístranná hoblovacka. Rámovky byly poháneny parním strojem,

který vyrábel také elektrický proud.

Kulatina byla dodávána výhradne z blízkého okolí, tehdy

ješte výhradne konskými potahy. závod si prejímal kulatinu

v lese u parezu, približování a odvoz si zaji~toval sám.

Kulatina se nakupovala témer výhradne od Velkostatku Nový Hro-



'---'
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zenkov, který patril Augustiniáns~ému klášteru,na Starém Brne., ,

. Protože poc~tkem války byla vetšina v6zf~el pr7stavena

na drevoplyn, bylo zapotrebí v~rábet tzv.:generátorové dríví -

- špaiícky. Na pile'v 'Karolince bylo proto porízeno po~rebné

zarízeni pro tut~ "výrobu' a -generáto'rové 'špalíck:ybyly vyrábe:-

ny až do'roku 1948. '~

Pila' byla behem v~lky trvale v provozu, ani prechod fronty
" , " ' '. ... . ,

po~atke~ kvetna 1945 y,podstate provoz neovlivnil, á vyroba
pokracovala plynule dále. 'v roce.19~8 bylo na závode zamestnáno:

45 lidí. , .

'. Po únoru 1948 byla na závod uvalena národní správa, kterou

vykonávalýMoravskoslezské piiy, n.p. Šumperk, pozdeji byl zá-

vod znárodnen, a stal se jedním, ze závodu Moravskoslezských pil.

'Tí~ v podstate skoncila první etapa 'soukr~mého' vlastn~ctví to-'
hoto závodu a firma zanikla.

" , , , ,

. . Po roce 1948 byla.piia zaclenena do národního podniku

IIVa~ašské pily".' ve Valašském, Mezirící, ,pozdeji Valašsk~ drevars-'

ké :~áv~,dy..,.!?ore,organizaci ',územní, sa~osprá~y v roce 1961 pripadl

zá~6d Ost~a:~I3,~~drevarským závód~,ve FFýdku-MístkU, od roku
1962, pak Seve'ro~oravskýmdreva~ským"závodum,vl'Šumperku.Po roce

1948 byla k píle pristavena bednárna, kde,cse vyrábely bedny

všech druhu, v poslední ,dobe h~avne 'specielní tesarské obaly

pro'~brojovkuVset!n.' ' ' ,

, y roce 1992 byl~ pila, n~ z~klade ,konkurencního privatizac-

níh~.projekt~ predána potomku, bývalé majitelky a vznikla ~irma

IIORSÁG ~I , d s;pol. 's, r ~ o ~'.pilarská výroba Karolinka. V souca~né, do-

, be ,vyrábí 'o,pilav 'Karo~ince j'en'jehlicnaté, r~zivo, témei:,výhradne
pro,vývoz~ ~a dvou rámovkách zpracuje v jedné,smene cca 13.000 plm

,kulatiny rocne,. V závode pracuje as'i 50 'pracovníku.

.. . -, .
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.. - Príloha Karolinského zpravodaje 2/95

PROGRAM

r o z v o je .ObceK a r o 1 i.n k a na óbdobí 1995 1998 :

Tento program vychází z volebních programu politických stran
u príležitosti voleb do Obecního zastupitelstvav roce 1994. Jde
,o program otevrený, který bude ,podle .financních možností obce' dá-
le rozširován. . .' ." .

.'

1. Prvoradým úkolem obce bude. po .celé volební období.. ochrana
životn:Ího prostredí >

- pokracovat v k9mplexní plynofikaci obce s termínem dokonce-
.ní v roce'1998 .

'--

Pro rok 1995 se.stanovují k.realizaci tyto akce:

: "-.,.

. -..vetev'C jako so~cást akce 2. stavby rozvodu. plynu od kotelny
. Horebecví k rodinným domkUrn

. ' ., .

- vetev F Horebecví - Foresta, rodinné domky
. ., .

- vetev,G,H k doma .~. 171 a rodinné domky. .

- ce'ntrum obce k Orgonfkum' .' ,

provedení rekonstrukce kotelny "Horebecví" a její.plynofi-
kace ~ roce 1995 . ,

.' .

-.V roce.1995 položení obrubníku a dlažby'~ úseku potoka Sta-
. novnicesmer Horebecvíu Fialu

. .

- v roce .1995 provést nezbytnou' údržbu

- dokoncit úpravy cesty ve" StanovIiici,
ností na Mareckov

. .

ve spoluprácis (JÚSSVsetín'Wnožnit napojení Domova duchodcu
Karo1inka.na obecní kanalizaci a COV do konce roku 1995

- pripravit projektovou dokumentaci pro další úseky rozvodu
1. stavby - Bariny, podle možností i Koby1ská

- postupne pripravit projektovou dokumentaci prqzavádení ply-
nu do obytných domu, kde nejsou .b1okové kotelny, pr~devš~m
dum .117, další po projednání s nájemníky a majiteli bytu"
c. 87~ 91 ' . ,

- zkvalitnit parkovou úpravu zelene, provést 'obnovu 'vysazení
ruží, keru a stromu .

komunikace "Nábreží". .

podle. financních mož-

- v roce 1995 pripravit podklady pro žádost o poskytnutí státní "

~dotace na p1ynofikaci akcí obecního úradu. Stejne tak postu-
povat iv získ~ní státních prostredku na dotaci pro obcany, .

kterí si porídili ekologické topení po 8.7.1994.

--'0o_o'- ,.-- - "



V letech 1996 - 1998

- pokracovat v plynofikaci, v rozvodu plynu na Barinácp, Ko-
bylská a další podle potreb obcanu

2~ Školství, ku1tura~ sociální z~bezpecení,zdravotnictví, sport:

~

V roce 1995 pripravit dokumentaci pro zahájení zastrešení
základní školy, její realizaci. zajistit v souladu s financní-
mi prostredky z vlastního rozpoctu, dále.požádat o dotaci
Ministerstvo financí a školství CR. Tímto zastrešením získat
prostory pro rozšírení prostor pro ZDŠ a další kulturne vzde-
lávací cinnost. V rámci tohoto zastrešení z~skat další hernu-
telocvicnu pro potreby ZŠ.

V roce 1995 pripravit dokumentaci ,pro za,strešenístravovacího
pavilonu s možností umístení sociálních byta a ,tytorealizo-
vat po získání dotace, která bude ~platnena v roce 1996.

V oblasti kultury podporit veškeré i~iciativy "Sdruženého
klubu" závodu Crystalex formou príspevku,z rozpoctu obce pro
hudební telesa, divadelní soubor~ Ke kulturním úcelum využít
~bjektu Sokolovnaj pro cinnost ZDŠ objekt zasedací síne obce.

, .

Obnovit jednání s OÚSS Vsetín v záležitosti prístavby a dostav-
by domova duchodcu v Karolince v,$ouládu se zpracovanou studií.
Ve zdravotnictví podporovat privatizaci lékarských služeb for-
mou výhodného nájmu pro privátní zájemce,se z,ámeremudržení
dosavadních služeb. Po provedené privatizaci a vyhodnocení umís-
tení jednotlivých lékaru a potrebných prostor,.vytvorit podmín-
ky pro zrízení samostatnélékárny. '

Podporit cinnost sportovních oddílu formou príspevku
se zámerem udržet dosavadní rozsah cinnosti oddílu s
využitím všech telovýchovných zarízení.

, '

V rocé '1995 d6rešit zarízení lyž~rský vlek, a to splnení usne-
sení pléna O.Z. Karolinka - prevedení TJ lyžarský oddíl vcetne
závazku 1.379 tis. Kc pohledávky. V opacném prípade toto zarí-
zení pro~ajmout dalším zájemcum, prípadne provést odprodej..

. '

V letech 1996 - 1998 a dalších:

na' cinnost,

plným'

~

- provádet postupné zastrešení ZŠ, ,vcetne vÝ$tavby sociálních
bytu v souladu s dotacemi a vla&tními prostredky óbce
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3.,Místn~ ',hospodárs!:ví, bytové hospodárství, cestovní ruch :

- zprovoznení hrbitova podle financních mož~ostí pokracovat
v jeho dostavbe' ' ",

- údržbu bytového fondu provádet v rámcLfondu "Rozvoje byd-
leníu a údržby majetku obce

- prodej bytu provádet v souladu s prijatým usnesením O.Z.
a zdroje zpetne vracet do fondu bydlení"

- obec v dohledné dobe nebude 'mít možnost rešení bytových
problému obcanu, proto až do doby, kdy stát vstoupí do to-
hoto problému, je tato záležitost rešení každého obcana
individuáln~ '. . .

- ve spolupráci s oddelením CR OkO zajistit ~etší propagaci
mís~ních zarízení CR. Využít možnosti výstav~ - veletrhu CR.

"---'
4. Požární ochrana

všestranou pozornost venovat .místním požárním sborum, pro-
sazovat zrízení hasicského útvaru II. stupne, a k tomu napo-
máhat doplnením potrebné techniky.

. ,

v II. pololetí pripravit studii ria výsta~bu riezbytného zarí-
zení pro hasicskýsbbr ve Stanovnici. ' '

V roce 1996 - 1998 tuto akci realiiovat.

5. Státní správa - samospráva:

, ..........

.. '. .

Ponechat obecní úrad v dosavadním rozsahu, tj. úrad s prenese-
. nou pusobností/stavebníúrad, sociální usek, živnostenský
úrad, prestupková agenda, využít í dalších možností prenesení
z OkO na obec. Projednat možnost zrízení dalších orgánu jako
financní úrad a daÍší, pokud to umožní další zákon "O obcích".
Dokoncit práce na Obecním znaku a praporu a tento pripravit
ke schválení. .

6. Zemedelství a lesnictví:

podporovat zajištení služeb soukromým zemedelcum- osiva,

semena, hnojiva ' , ;

- lesní hospodárství zajištovat dosavadním zpusobem, vytvorit
V prubehu t,.r.,podmínky pro obsazení hajného

pokracovat v jednání s ministE:!rstvem zemedelství o získání
prostredku za zemedelskou újmu u ZD Nový Hrozenkov v~ pros-
pech obcanu ve Stanovnicinad prehradou.

I '.
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7. Doprava:,"

ve.
Udržet soucasný stav, jak .v železnicní, t.ak i autobusoyé. dopra-

- projednat s podnikem Povodí Moravy..možnost výstavby lávky'
pres Becvu V 'dolní cásti..Becvy - cesta k.železnicní zastáyce.

.<

8. Bezpecnost obcanu:

. .

Využít všech možností, které zákon c. 410/92 Sb. umožnuje ve
- - vztahu k místní Policii, $tejne tak. využít ve. vetší míre vyh-
l~šky o porádku. a cistote v 'obci, schvá1ené O. Z .. .

'-<

9.,Výstavba v obci:

pri výstavbe v obci p1n~ respektovat územní plán, ja~o dlouho-
dobý nástroj usme~nování rozvoje obce.

,v rámci ~zemního plánu usmernovat podnikatelské aktivity do
'stanovenýchlokalit - tj. na Horebecví u Bytového podniku a
u COV v dolní cásti obce. Tato území odprodat jen ,s podmínkou,
že dojde k ~ýstavbe objektu, na které byl pozemek odprodán~'

10. Majetek obce:

'-

Prlvatizace'majetku obce je uko~cena. Udržet dosavadní objem'
majetku 'obce,jehož plnou pécizajištuje Bytový podnik v rám-
ci príkazní sm1ouv~a rozhQdnutí obce. .

Ponechat dos'avadní strukturu B'yto'véhopodniku..jako príspevko-
, vé organizace. Zajistit zkvalitnení rídícfpráce vedení toho-

. ,ho podniku, neuvažova~ s.da1ší podnikatelskou cinností u této
. 0rganizace.' . ' " '.' .

11. Hospodarení obce:

- predložit k diskusi a pripomlnkám obecní rozpocet' na jed-

notlivé roky. . . . "', " :,

- predložit obcanum výsledky hospodarení.za uplynulý rok
v souladuse zákonem o obcích . .. .

. . , .

~ schvalovat rozpocet obce jako vyrovnaný" v prípade neplnení'
vlastníchpríjmuprovádet nezbytné úpravy - krácení inves-'
ticních a neinvesticních výdaju

" .

... ' . -- -_._.
I.
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- v mimorádných prípadech predložit návrh na prijetí úveru
pro obec.

- nepredpokládá.se prijetí záruky za úver cizím organizacím
nebo fyzickým osobám

- dusledne postupovat pri vymáhání dlužných:pohledávek s vyu-
žitím soudu .

- uplatnit požadavky na dotace ze státního rozpoctu na :
- ekologii.
- školství

výstavbu
.,

",--,.

Projednáno a schváleno na obecním zastupitelstvu23~2.1995.

'-"


