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Jubilanti na mesíc cerven 1997

Ambruzová Anna
3.6.1927
Paška Jaromír
3.6.1927
Orság Ludvík
7.6.1922
Orságová Rozálie
11.6.1912
Uhlírová Jenicka
23.6.1922
Korytárová Marie
25.6.1927
Janíková Ružena
30.6.1927
Polášek Petr
30.6.1922

Karolinka 311 70 let

Karolinka 349 70 let

Karolinka 646 75 let

Karolinka 464 85 let

Karolinka 575 75 let

Karolinka 630 70 let

Karolinka 265 70 let

Karolinka 320 75 let

*N a r o z e ní:

Hájek Michal
4.5.1997
Dohnal Ondrej
13.5.1997
Jochec Tomáš
16.5.1997
Konaríková Kristýna
27.5.1997

Úmrtí:

Krchnák Alois
17.4.1997

Zapalacová Anna
3.5.1997
Gehr Karel
4.5.1997
Šulová Ludmila
12.5.1997
Ing. Bahner Zdenek
13.5.1997

Karolinka 91

Karolinka 76

Karolinka 551

Karolinka 637

Karolinka 308 90 let

Karolinka 188 57 let

Karolinka 543 63 let

Karolinka 308 70 let

Karolinka 630 50 let

Prihlášeno: 5 Odhlášeni: 2
Prehlášeni: 3
Uzavreno ke dni 27. 5. 1997
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Dne 4. cervna 1997 se uskutecní 14.
zasedání obecního zastupitelstva, na kterém bude
predložena zpráva o cinnosti rady, hospodarení
obce za uplynulé období (a.t. j. do 30.4.1997),
rada majetkoprávních záležitostí a problematika
dopravní obslužnosti na Horním Vsacku .

Obecní rada reší operativne úkoly na úseku
výstavby v obci. Rada informací o prubehu a
zajištení byla zverejnena v minulém zpravodaji,
proto jen doplnujeme další informace.

Je zajištena projektová dokumentace na
další vestavbu v ZŠ, stejne tak je i urcena
dodavatelská firma. V letošním roce se
predpokládá investice v objemu 5 mil. Kc.

Na hasicský dum máme k dispozici 300 tis.
Kc, další finance závisí na prodeji uvažovaných
nemovitostí.

V nejbližších dnech bude zahájena akce
"Obnovy vesnice" v dolní cásti obce úpravou
chodníku a ploch, kde byl odstranen starý drevený
objekt.

Na financní príslib 450 tis. Kc pro rok 1997
je pripravována dokumentace na zahájení
budování inženýrských sítí v lokalite "Pod
Becvou" (voda, komunikace, kanalizace) a

. provedení tak, aby noví majitelé pozemku zde
mohli zahájit výstavbu. Dále byly požádány 5MB
Val. Mezirící o preložku VN a trafostanici pro
prívod elektriny.

Na plenárním zasedání OZ budou
projednány výsledky plnení rozpoctu za
I-IY.mesíc 1997, které v oblasti danových príjmu
nejsou príznivé. K ekonomickým pravidlum pro
obecní úrady máme vážné pripomínky týkající se
nepruhlednosti a nevhodnosti jednotlivých daní a
splatnosti. Spolu s dalšími starosty jsme tuto
skutecnost projednávali se cleny rozpoctového
výboru, zatím bez výsledku. Máme sice urcitý
prebytek z hospodarení minulého roku, ale tento
zatím nestací na investice, pritom musíme splácet
úver. Z výše uvedeného vyplývá, že nezlepší-li se
plnení rozpoctu, musíme omezit objemy na
uvažovaných akcích. Nechceme-li žít na úver,
žádné další akce nebudeme zahajovat.

Obecní zastupitelstvo bude projednávat
problematiku dopravní obslužnosti. Zejména
odpovedet na otázku rozsahu autobusové dopravy

-
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(v letošIÚm roce prispíváme cástkou 516 tis. Kc
podniku CSAD, a.s. Vsetín). V roce 1998 se
predpokládá zvýšeIÚ tohoto prispevku, vcetne
zvýšeIÚ jízdného. Stejný problém se je"i i
v doprave železnicní na trati V. Karlo"ice -
Vsetín. Tuto problematiku dále rozvíjíme ješte
v další cásti tohoto zpravodaje.
K otázkám dopravIÚobslužnosti se uskutecIÚ:- 2.6.1997 jednání starostu HorIÚho Vsacka
v Karolince
- 5.6.1997 jednání starostu HorIÚho Vsacka na
min. dopravy v Praze.

Rada se zab)-vala zvýšením nájemneho
z bytovj'ch prostor a stanovila zvýšení v soul;tdu
s "V)1lleremmin. fin. CR C.02/97 ze dne 28.2.1997
pro všechny objektyv obci.

Záverem tohoto prispevku chci rict, že
veškeré ObeCIÚakce jsou dobre pripraveny a jsou
vytvoreny podmínky pro jejich splnení.

Vzhledem k tomu, že toto cis10 zpravodaje
je v 1.pololetí posledrú, chci podekovat všem, kterí
se podíleli na práci pro obec, stejne tak i
organizacím rízeným OÚ a dalším, které v obci
pusobí a prispívají ke spolecenskému a kulturIÚmu
životu, Také preji obcanum príjemné prožití
dovolené a nacerpání hodne sil do nárocného
druhého pololetí,

Antonín Reška, starosta

Ukoncení stavby kostela v Karolince

Pred rokem aní nejvetší optimisté si
nedokázali predsta"it, že v naší Karolince budeme
mit postavený nový kostel. V té dobe byla
postavena jen operná zed ve svahu, V srpnu
minulého roku, když byla stavba kostela zahájena,
hodne lidí neverícne kroutilo hlavou nad tím, že
by za rok mela b}t stavba hotová.

Dík príznivému pocasí v záveru roku a
pracovní aktivite firmy SOPOS sta"itele
Vítezslava Kresiny z Dubu nad Moravou a
nekolika nadšen)'ch obcanu zacal náš kostel rust.
zvedat se ze zeme a dnes už moc nezb}'vá k jeho
dokonceIÚ.Nejvetší zásluhu na tomto díle má knez
Dr. Jaroslav Studen)', ktec)' stavbu vedl. Ješte je
treba provést usazení a zasklení oken, celkové
omítnutí, dostaveIÚ závetrí po zbouráIÚ drevené
chaloupky, která tolik posloužila pracO\IDkum na
staveniští. Dále je nutné provést srovnání terénu,
položeIÚ vnitrIÚ a venkovní dlažby a provedeIÚ
celkového úklidu.

Proti puvodrúmu plánu byla podstatne
rozšírena plocha kuru a místo bonského šindele
byla strecha pokIyta pálen)1llÍ taškami.

Nekterí lidé se pozastavují nad nezvyklostí tvaru
stavby, mají predstavu kulatého kostela.
V sousedst"Vinaproti ale stojí hranaté panelové
domy a má se za to, že hrana!)' kostel bude dobre
korespondovat s panelovou \)'stavbou. Trnem
nekterým obcanum je samostatná vež, stojící
opodál. Tato vež je s budovou kostela spojena
navazujícím clánkem sakristie, WC a spolecenské
místnosti. Je to urcitá atypicnost, jako je atypická i
naše Karolinka. Ostatne v cizine se s touto situací
bežne setkáváme. Hlavní a zásadrú vecí je, že
Karolinka bude mít konecne také S\-ujstánek Boží,
jako mají jiné obce.

Hasici na brigáde

Budova našeho kostela je jednoduchá,
financne méne nárocná, ale presto si vyžádala
hodne penez, ktery'ch se porád nedostává. Je nutné
zakoupit ješte varhany, které jiste nebudou levné.
Prosíme proto všechny naše príznivce, aby
podporili dokonceIÚ kostela S\)1ll financním
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príspevkem.Príští generace už nebudou mít tu
milost, aby na stavbu kostela moWypríspet.

Výbor pro stavbu kostela v Karolince
vyjadruje srdecné podekování všem, kterí se
jakoukoli formou podíleli na tomto bohumilém
díle a prosíme verejnost, aby také v záveru príšla
pomoci na dokoncení stavbykostela prí odborných
i pomocných pracech. Každé ruky bude potreba.

Slavnost otevrení a posvecení kostela bude
jiste mimorádnou událostí naší obce. Sejde se tu
spousta místních i cizích obcanu, proto je treba se
na tuto událost rádne prípravit.

Proto prosíme a vyzýváme naše príznivce,
aby také hmotne pomoWi zvládnout tuto situaci.
Chceme pripravit pro úcastníky svecení kostela
malé pohoštení v podání valašských frgálu. Proto
prosíme naše hospodynky, aby prispely dárkem
treba jednoho balícku mouky, cukru, tuku, vajec,
sušených hrušek nebo povidel a prinesly to v dobe
od 1. do 4. cervence do školní jídelny v Karolince
paní Šauerové. I za tuto pomoc predem srdecne
dekujeme.

Zveme tímto širokou verejnost k slavnosti
posvecení našeho nového kostela v Karolince,
které se uskutecní v sobotu 12. cervence 1997
v 10 hodin.

Na tuto událost upozornete své príbuzné a známé!

Zdenek Doležálek

Prežije verejná doprava rok 20001

Již dlouhou dobu se vedou spory o
budoucnost železnice, jejím významu pro CR i
mezinárodní dopravu. Jsme svedky ruzných úvah,
poWedu, argumentu i císelných kalkulací nákladu
zisku a propadu.

PoWed ministerstva dopravy a spoju je
neprející železnici a tvrdí, že železnice nemá a
nemuže mít univerzální charakter. Její význam
nemá spocívat v preprave urcitých zbožových
komodit (substráty, hromadné a težší kusové
zásilky) v doprave nákladní a v urcitých
segmentech dopravy osobní (dálková, prímestská).
Predpokládá hospodárský rust i rust životní úrovne
obyvatel a tím odliv zákazníku jak v doprave
nákladní, tak osobní -preliv na silnicní dopravu .
Je predpoklad se zbavit regionálních tratí,
s možností nabídky k privatizaci (podmínky nejsou
stanoveny), týká se asi 128 techto tratí. Jaká je
však skutecnost? Železnice jsou nepostradatelné
pro zajištení dopravní obslužností venkova -
dojíždení obyvatel i provoz místního prumyslu,
tyto také slouží casto turistickému ruchu. Jejich

existence je nezbytná pro fungování celostátní síte
Ceských drah jako celku.

Castým argumentem je, že železnice je
ztrátová. Záleží, jak se ztrátovost pocítá.
Vyjdeme-li ze soucasných kalkulací, muže to tak
vyjít. Vyjdeme-li z analýzy národohospodárských
nákladu, dopocítáme se, že silnicní doprava stála
CR v roce 1996 oproti železnicní doprave, krome
potoku krve a neustálých stresu, ješte o cca 10 mld
Kc VÍce. Do kalkulací je nutno zahrnout státní
dotace, ekonomické škody zpusobené dopravními
nehodami, exhalacemi, Wukem, placení daní,
ekologické škody a zábory pudy dopravou.

Mezi "ohrožené" trate patrí i naše Vsetín -
-VelkéKarlovicea rovnež v okrese Valašské
Mezirící - Rožnov pod Radhoštem. Existují
materiály, které "dokazují" ve svých ne zcela
pTUWednýchcíslech, jak která trat je ztrátová
v osobní i nákladní doprave a tím vyvolávají pocit
jejich ohrožení v další budoucností, Tyto
skutecnosti jsou známy všem obecním úradum
kolem ohrožených tratí a nezustávají v roli
pozorovatele, ale Wedají možnosti, jak úcinne
zasáhnout a ovlivnit dení i prípadná další
rozhodnutí o železnici v našem regionu
v souvislosti s dopravní obslužností ve prospech
nás - obcanu.

Pro letošní rok naši obec Karolinku stojí
dopravní obslužnost autobusy 516 tisíc Kc
z rozpoctu obce.

Dne 30. dubna 1997 se sešli všichni
starostové a jejich zástupci obcí Ústí, Janové,
Hovezí, Zdechova, Huslenek, Halenkova, Nového
Hrozenkova, Karolinky a Velkých Karlovic na OÚ
Karolinka, aby spolecne Wedali rešení a možnost
pomoci pri zachování provozu na naší trati,
vzWedem k jejímu dostatecnému využití v osobní i
nákladní doprave. Jednání vyústilo ve spolecné
stanovisko k zajištení dopravní obslužnosti na
Horním Vsacku, které vyjádrili dopisem a svými
podpisy. Byl odeslán ministrovi dopravy a spoju,
predsedovi Parlamentu CR, Generálnímu rediteli
CD, rediteli OPR Olomouc, který citujeme:

Vážený pane ministre,

dne 30. dubna 1997 se sešli zástupci obcí
Horního Vsacka k projednání problematiky
dopravní obslužnosti, a to jak podnikem CSAD
Vsetín, tak i CD na trati císlo 282 Vsetín - Velké
Karlovice.

. Touto problematikou jsme se zabývali již
v minulých letech, predevším však ve vztahu
zajištenídopravníobslužnostiCSAD Vsetíns tím,
že každorocne enormne narustají požadavky
dopravce na príspevek obcí k pokrytí ztrát
dopravce.
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Pred dvema roky byl príspevek ve výši
100,- Kc/1 obyv., v letošním roce pak již 175,-
Kc/1 obyv. a není vylouceno, že v prištim roce
bude požadováno více jak 200,-Kc na osobu.

1 když Okresní úrad Vsetin pokrývá dotaci
vetším podilem jak je stanoveno každorocním
rozpisem rozpoctu, tyto cástky se jeví našim obcim
již jako neúnosné.

Tuto skutecnost jsme rešili v minulém roce
žádosti na ministra dopravy pana Budinského a
bylo nám prislibeno, že dojde ke zvýšeni podilu
dotace v rámci státního rozpoctu.

Znovu proto žádáme, aby tato skutecnost
byla Vámi posouzena a v návrhu rozpoctu na rok
1998 príslušným zpusobem zvýšena tak, aby se
touto problematikou nemuselo každorocne zabývat
více jako 6.200 mest a obci, kdy dochází
k narušeni vztahu jak s dopravcem tak i mezi
obcemi.

Dalšim problémem obci Horniho Vsacka se
ukazuje provozováni železnicní osobní dopravy na
trati Vsetin - Velké Karlovice, která zajištuje
dopravní obslužnost pro nejméne 20.000 obyvatel.

Máme informace o uvažovaném zrušeni
této trate, s címž kategoricky nesouhlasíme. Tyto
obce se nacházejí v chránené krajinné oblasti
Beskydy s pomerne špatnou silnici c. 11./487,
která již dnes nevyhovuje soucasnému
automobilovému provozu. Neni nám známo, že by
se tato komunikace rekonstruovala v blizké
budoucnosti.

Všechny tyto okolnosti jednoznacne ukazuji
na potrebu zachovat železnicní dopravu
v dosavadnim rozsahu a spíše omezovat dopravu
silnicní bez ohledu na ekonomické výsledky této
trati, které nám nebyly objasneny a
konkretizovány.

Obce v této oblasti nemají dostatek zdroju
na její provozováni nebo prispíváni na provoz.
Vetšina techto obci reší duležité ekologické
problémy spojené s cištením odpadních vod,
zajištováni vody, plyno.fikace, svoz pevného
domovního odpadu, kterými jsou znacne
zadluženy.

Privatizace trate jinému subjektu nám
nezarucuje trvalé provozováni osobní vlakové
dopravy.

Vyhlidky na zvýšeni prijmové základny obci
nevidime, nebot prumyslové podniky v naši oblasti
se potýkají s nemalými existencními problémy a
také turistický ruch stagnuje.

Z uvedených duvodu žádáme proto o
vyvoláni jednáni se zástupci uvedených obci drive,
než dojde kjakýmkoliv opatrením.

S pozdravem - podpisy starostu
Horniho Vsacka

Na záver byl dohodnut termín dalšího
spolecného jednání s úcastí poslance PCR
predsedou dopravní komise hospodárského výboru,
zástupci OPR Olomouc, OSŽ Olomouc a vedení
železnicní stanice VsetÍll. Následne pak uskutecnit
jednání se všemi zástupci firem, které na naši trati
využívají služeb CD, aby bylo zabráneno jejich
predcasnému nezájmu o prepravu po železnici.

Mužeme našim obcanum sdelit, že celkový
rozsah osobní dopravy od 1. 6. 1997 zustává
stejný, jen došlo k drobným posunum odjezdu a
príjezdu vlaku nekolika minut.

Je smutnou skutecnosti, že takto težce a
namáhave musí obcané a jejich zvolení zástupci
obecních úradu jednat a hájit své oprávnené zájmy
nejen v doprave, ale i pro zachování zdravotních
zarízení, školských ci bytových, nebot stát se tvárí
a dává najevo, že se nemusí o problémy svých
obcanu starat.

Petr Rána
clenObecníradyKarolinka

Základní organizace SdJUŽení
zdravotne postižených v Karollnce

Zdravotne postižení obcané naší obce
vytvárejí družné spolecenství lidí stejných zájmu a
potreb a využívají možností Základní organizace
sdružení zdravotne postižených v Karolince ke
svému vyžití. Tato organizace v Karolince má
v soucasné dobe 113 clenu. Z toho je 62 vnitrne
postižených, 39 telesne, 7 sluchove a 5 zrakove
postižených.

Dvakrát v roce bývají porádány rekreacní
zájezdy s návštevou kulturních památek, a to i do
vzdálenejších míst naší vlasti. Zpravidla dvakrát
v roce navštevují Národní divadlo
moravskoslezské v Ostrave k shlédnutí operetního
predstavení.

Velký zájem bývá o posezení u táboráku se
smažením vajecnice nebo opékáním špekácku pri
káve nebo caji v družné zábave. Pri tom se zpívá,
vyprávejí se životní zážitky, okorení se to
humorem a vždy je pri tom dobrá nálada.
Obzvlášte tyto spolecné akce se setkávají se
zvýšeným zájmem invalidních osob, které nemají
v soucasné dobe jinou možnost vzájemné
komunikace a spolecenského vyžití.

Prostrednictvím Okresního sdružení
zdravotne postižených ve Vsetíne bývají
každorocne usporádány týdenní rekondicní tábory
pro cleny v nekterém rekreacním stredisku. Tady
se spojuje rekreace a rehabilitacní lécbou jako jsou
masáže, plavání v bazénu, vanové koupele apod.
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Pobyt v takovém tábore bývá zpestren aktuálními
zdravotnickými prednáškami a kulturními akcemi.
Zdravotne postižený clovek pak odjíždí z takového
tábora polécen na duchu i na tele. Náklady za
pobyt v rekondícním tábore nejsou pro úcastníky
príliš vysoké, protože podstatnou cást dotuje
Sdružení zdravotne postižených v Ceské republice
a nekterí sponzori.

Aktivní cinnost v rámci Základní organizace
sdružení zdravotne postižených je úmerná
fyzickým možnostem invalidních obcanu
s prihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu.

. Výbor základní organizace posílá
každorocne písemné gratulace všem clenum
k jejich narozeninám. Casto se stává, že bývají
jedíní, kdo si vzpomenou na životní výrocí
svých clenu. Tem, kdo slaví kulaté
narozeniny, chodí prát dvojice clenu výboru
osobne s malým balíckem pozornosti.

Záverem chceme naší verejnosti
nabídnout clenství v Základní organizaci
sdružení zdravotne postižených v Karolince.
Je urcena pro zdravotne postižené všech
vekových kategorií, tedy nejen pro starší
obcany.

.

Zájemci se mohou prihlásit u predsedy pana
Zdenka Zapalace, Karolinka c. 273,tel. 91 189.

"Je R Á S y"

Obhájené pozice

Šachisté z naší obce obhájili v práve
skonceném rocníku Okresního preboru I. trídy
umístením v první polovine tabulky své lonské
výsledky. V 11 mistrovských zápasech se
vystrídali takrka všichni (13) hráci soupisky, z
nichž nejvetší zásluhy na dosažených výsledcích
mela petice hrácu:

Rudolf Valo, Josef Muž&,' Elefteris
Vlachopulos, Jirí Kopecký, Vladislav Bambušek.

Rudolf Valo potvrdil svoji dobrou výkonnost
také na Velikonocním turnaji ve Vidcích, kde ve
finálové skupine zvítezil, aniž poznal horkost
porážky. Predstihl tak napr. letošního okresního
preborníka Vl. Belunka a nekolik dalších hrácu
mistrovské trídy.

Za šachový oddíl M. Klíma

. Kam s nimi? 1\

Na základe oznámení našeho obcana byl
policií zjišten pan R. O. z Karolinky, který v údolí
Kobylská za zákazem vjezdu "uložil" staré ojeté
pneumatiky, címž "zkrášlil" jedno z našich údolí.
Takové jednání je neprípustné a OÚ využije svých
pravomocí v rámci vyhlášky. Celá záležitost bude
po prošetrení rešena v prestupkové komisi OÚ
Karolinka.

OÚ dekuje tem lidem, kterým není lhostejný
vzhled naší obce.

Tomáš Jochec, tajemník

údolí KoDylská
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železnicním tratím
bezprostredne hrozí
v dusledku chybné

vládní politiky zbytecné
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""""MII3f I~ - trat' ohrožená zrušením I

mmTrate, které se vláda chystá odepsat, tvorí více než tretinu délky všech železnic v Ceské republice.
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