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Orság Daniel
28.8.1997

Karolinka 119

Pavelková Tereza
3.9.1997

Karolinka 663

Jakešová Pavla
19. 9. 1997

Karolinka 130

Greguš Patrik
23.9.1997

Karolinka 569
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Frydrychová Eva
9.9.1997

Karolinka 574 51 let

Prihlášeno: 2
Odhlášeno: 6
Prehlášeno: 1

Uzavreno k 25. 9. 1997

INFORMACEZ OBECNíHOÚRADU

Dne 3. zárí 1997 se konalo 15. zasedání
obecního zastupitelstva s velmi rozsáhlým
programem. V úvodu jednání složil slib poslanec
Josef Šipula, který nastoupil na uvolnený mandát
PharmDr. Hanáka. Poté následovala obsáhlá
zpráva o cinnosti obecní rady a nekteré informace
budou uvedeny v další cásti.

Závažným bodem jednání bylo plnení rozpoctu
obce za I. pololetí roku 1997, které se v príjmové
cásti nevyvíjí podle potreb obce. Jedná se
predevším o dan právnických osob, kde jsme
poslední odvod obdrželi 21. cervence a všechno
nasvedcuje tomu, že dojde k pomerne velkému
výpadku, který nenahradí další dane. Z uvedeného
duvodu obecní zastupitelstvo schválilo prijetí
investicního úveru, abychom nemuseli plánované
akce zastavit. Jde o nepríjemnou skutecnost a v
dalších letech dojde k výraznému snížení investic,
na které proste nebudou financní prostredky.

Hospodarení v letošním roce chceme ovlivnit
prodejem nekterého obecního majetku, který prímo
neslouží obci, má své stárí a nemáme možnost
vkládat do nej prostredky na generální opravy a
údržbu. V platnosti zustává, že byty budeme
prodávat za odhadní cenu, která je pomerne
vysoká. Hovoríme-li o majetkoprávních
záležitostech, je treba vzpomenout, že prodeje
pozemku pod byty v cinžovních domech v osobním
vlastnictví obcanu, dále pak pozemky pod
garážemi a další, nedeláme pro potrebu penez
obce, ale pro obcany, kterí nemají v porádku
majetkové veci na katastrálním úrade a jakýkoliv
prodej nebo prevod majetku nemohou v budoucnu
provést. Tato iniciativa je špatne obcany
pochopena a doporucujeme obcanum, aby si sami
tyto záležitosti dali do porádku, nebot ceny
nemovitostí stále stoupají, a tím i náklady na tuto
administrativní záležitost.

Plenární zasedání s uznáním bere na vedomi
zámer manželu Hartingerových zrídit "Galerii" v
objektu c. 65 a tuto venovat obcanum Karolinky.
Zároven schválilo pripojení sousedního domu C.67
do tohoto komplexu, což bude dorešeno v územním
plánu a smluvne s manžely Hartingerovými.
Byl také schválen návrh na oznacení ulic v obci s
postupnou realizací v roce 1998.

Zastupitelstvo vyslovilo souhlas s možným
využitím financních prostredku hospodarení ve
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Krenková Marie Karolinka 546 85 let
2. 10. 1912

Eggerová Ludmila Karolinka 652 70 let
9. 10. 1927

Orság Josef Karolinka 285 75 let
14. 10. 1922

Valchárová Jarmila Karolinka 45 75 let
15. 10. 1922

Chovanecková Miroslava Karolinka 147 75 let
26.10.1922
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sporných lesích pro spolecné vybudování verejného
osvetlení s obcí Velké Karlovice ve Bzovém.

Teprve podruhé v dejinách naší obce
zastupitelstvo schválilo udelení cestného obcanství
Mons. ThDr. Jaroslavu Studenému za úcinnou

pomoc pri výstavbe kostela v Karolince.
Rada a zastupitelstvo se zabývaly problematikou ve
sportovníchzarízeních -lyžarský vlek a ubytovna
u nádraží. Obe tato zarízení jsou v neutešeném
stavu, neschopné dalšího provozu. Lyžarský vlek
byl již pronajat panu Šturalovi z Velkých Karlovic
bezplatne za podmínky, že bude již v letošním roce
v provozu. Obec nemá potrebných cca 200 tis. Kc
na zprovoznení, aníž má zajištenu návratnost.
Pokud se týká ubytovny u nádraží, je zde situace
obdobná. V soucasné dobe je v jednání pronájem
tohoto zarízení, které je ve špatném stavu a je
potreba cca 150 tis. Kc na jeho opravu a
dovybavení. Tyto prostredky chceme získat zpet z
pronájmu. Mimo to je zde nedorešena plynová
kotelna budovaná z prostredku telovýchovy, kterou
vykoupíme za dohodnutou cenu 210 tis. Kc.
Sehnat tuto cástku bude opet problémem a zrejme
dojde k vyrovnání až v príštím roce.
A nyní k dalším informacím. V rámci možností
jsou postupne odstranovány škody zpusobené
povodnemi na majetku obce. Prostredky k tomu
úcelu pridelené jsou dávno použity. Škody na
majetku jsou upresnovány Okresnímu úradu
Vsetín, ale poskytnuté prostredky na odstranení
povodnových škod jsou nedostatecné -zatím jen ve
výši 1/5potreby.
Spolecne s podníkem Biocel Paskov rešíme škody
na vodovodu ve Bzovém a s Lesy CR -správa toku,

pak cestu v Kobylské, kde veríme, že dojde k
vybudování operné zdi a obec by pak provizorne
spravila cestu. Zákaz ~ezdu bude trvat i nadále.
Dále ve spolupráci s lesní správou Velké Karlovice
byla obnovena cesta ve Skalicí. Na všech
plánovaných akcích pro rok 1997 se pracuje.
V brzké dobe bude zpracován interiér sálu v
Základní škole se zámerem zajištení akce
provádecí firmou pudní vestavby - Vsetínskou
stavební. Smlouva na dodávku interiéru není zatím
uzavrena.

Pred dokoncením je plynoflkace v Kobylské a
dobre pokracuje i výstavba hasicské zbrojníce ve
Stanovnici, kde je predpoklad zastrešení stavby do
konce ríjna t. r.
Rada vyslovila souhlas s prístavbou garáže pro
cisternu u obecního hasicského domu v souladu se
studií, která je vyvešena na nástence pred poštou.

Na záver pak nekolik informací o zachování
provozu železnícní trate Vsetín -Velké Karlovice.
Probehlo další jednání na OÚ v Hovezí za
prítomnosti predstavitelu Okresního úradu ve

Vsetíne, kterí vyslovili podporu pro zachování této
železnice. Další jednání probehlo 25. zárí 1997 ve
Velkých Karlovicích za úcasti zástupcu
ministerstva dopravy a v návaznosti na nem
probehlo v pondelí 29. zárí na Okresním úrade ve
Vsetíne za prítomnosti minístra dopravy pana
Rímana pravdepodobne rozhodující jednání, o
jehož výsledku Vás budeme informovat.
Stanovisko naší obce je nemenné a trváme
vzhledem k zárukám na dosavadním zpusobu
provozu.

Antonín Reška, starosta obce

Bytový podnik informuje

Vážení spoluobcané,

obec Karolinka uložila správci obecních bytu
vypracovat smlouvu o nájmu bytu z duvodu, že
nájemní vztah mezi vlastníkem bytu a nájemcem
musí mít dle z. c. 267/1994 Sb., kterým se upravuje
zákon c. 40/1964 Sb. /Obcanský zákoník/,
písemnou formu.
Puvodní uživatelský vztah, kterým bylo založeno
užívání bytu se zmenou obcanského zákoníku
úcinností od 1. 1. 1992 zmenil ve vztah nájemní a
tento vztah vyžaduje písemnou nájemní smlouvu.
Ceny nájmu a služeb budou do nájemních smluv
zapracovány ve výši soucasných plateb. O každé
zmene cen nájmu a služeb musí být informována
obecní rada ajeho prostrednictvím obcané obce.
Vzhledem k tomu, že pri uzavírání nájemních
smluv bude nutné doplnit údaje o nájemci a
osobách, kterým vzniklo ze zákona právo užívat
byt, bude nutné upravit úrední hodiny Bytového
podniku. Bytový podnik rozešle nájemní smlouvy
jednotlivým nájemníkum a stanoví úrední hodiny
pro jednotlivé domy tak, aby nedocházelo ke
zbytecnému cekání nájemníku
Neuzavrením nájemní smlouvy se nájemce
vystavuje nebezpecí porušení zákona, kdy zákon
vyžaduje, aby o nájmu bytu byla sepsána písemná
nájemní smlouva.

Vyjadrujeme presvedcení, že nájemníci bytu
príjmou tato opatrení s pochopením.

Sbírka postiženým povodní

Nedávné povodne zpusobily mnoho
materiálních škod a rada lidí se ocitla v zoufalé
situaci. Soucasne se ale zvedla mezi obyvatelstvem
vlna solidarity s poškozenými.

Také v Karolince usporádala místní skupina
Ceského cerveného kríže spolecnou penežní sbírku
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Také v Karolince usporádala místní skupina
Ceského cerveného kríže spolecnou penežní sbírku
postiženým obcanum. Provádela ji naše
predsedkyne CCK paní Ježíková v prodejne
prumyslového zboží. Je potešitelné, že verejnost v
naší obci projevila touto sbírkou živý zájem a
porozumení s lidmi, kterí utrpeli škodu na
majetku.

Po odpecetení pokladny za úcasti svedku bylo
napocítáno celkem 22.500 Kc. Je to cástka nemalá,
která svedcí o tom, že je mezi námi porád ješte
dost lidí, kterí mají srdce na pravém míste a
pochopení pro naše bližní.

Bylo uvažováno, na které konto by mely být
peníze poslány. Po zralé úvaze se ale dospelo k
záveru, že by to mela být nekterá konkrétní blízká
obec, citelne poškozená povodní. A tak byla
vybrána Ozníce v našem okrese. Vybraný penežní
obnos byl pak predán osobne starostovi v Ozníci.

Také ve sklárne Crystalex probehla samostatná
sbírka a bylo vybráno 25.640 Kc. Tato cástka byla
predána Obecnímu úradu v Bystricce. Starostové
obou obcí vyjádrili Karolincanum srdecné
podekování a uznání za jejich pomoc.

Soubežne s penežní sbírkou provedl CCK v
Karolince sbírku šatstva pro postižené povodnemi,
kterou pak predal Okresnímu výboru CCK, který k
vánocum pripravuje balícky pro postižené.

Zdenek Doležálek

DlJcbollllar Karollnlty" UblJTeIOlll1
ÚS/lišná

V pátek 5. zárí 1997 odjela dechová hudba
Sklárny Karolinka na 14.rocník dechových hudeb -
Vackuv Liberec 97. Naše dechovka se tohoto
festivalu zúcastnila již potretí a i letos byla
vyprovázena deštem. Muzikanti jsou však chlapi
veselí, a tak jim ani déšt na dobré nálade neubral.
Naopak príjezd do Liberce byl za slunecného a
teplého pocasí.

Po vyzkoušení bazénu ve zdejším kempu v
Pavlovicích, kde jsme byli už tamejším personálem
ocekáváni a vrele privítání, následovala vecere a
potom zkouška. Ta probehla za prítomnosti
nemeckých a holandských turistu a dále pak za
prítomnosti pracovnice okresního odboru kultury,
která si prišla overit naše ubytování. Hrálo se
dlouho do noci.
V sobotu ráno budícek, snídane, znovu ješte
zkouška programu na odpolední vystoupení, obed a
odjezd do mestských sadu, kde zcela vyprodaný sál
cekal na zahájení festivalu, kterého se zúcastnilo
pet dechových hudeb. Z hostu byli prítomní pan
Karel Vacek jr., Josef Zíma a za Okresní odbor
kultury v Liberci ing. Krejcar, kterí celou akci
organizují.
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Naše hudba vystupovala jako poslední a bylo to
zrovna po vystoupení Josefa Zímy, který svým
hudebním projevem dokázal, že je stále dobrým
interpretem naší lidové hudby.
A naši zacali dobre, pri jejich hudbe se na sále
tancilo a zpívalo. Rovnež dobré pruvodní slovo
profesionálního moderátora, které bylo doplneno i
mým slovem, drželo sál v dobré nálade. Muselo se
i pridávat, a tak valašská lidová písnícka -My jsme
valaši - znela na sále jako zvon. Behem naší
produkce jsme byli požádáni, abychom prišli
zahrát na oslavu šedesátin. Ješte predtím jsme však
museli jít zahrát pred hotel Bríza, kde jsme se pred
dvema lety stravovali. Teprve potom jsme odjeli na
oslavu šedesátin, kde jsme sklidili opet velký
úspech. Po skoncení se jelo do kempu dospat
zbytek noci. Ráno snídane, zahrání pro
zamestnance restaurace v kempu, srdecné
rozloucení a pred námi byla cesta domu.

Záverem bych chtel dodat, že úcast na tomto
festivalu je prestižní a že všechny zúcastnené
hudby mají vysokou a kvalitní úroven. Naše hudba
se drží mezi výberem na tento festival, a to díky
našim sponzorum. Podekování patrí Obecnímu
úradu v Karolince, Odborovému svazu sklárny a
novému panu rediteli Sklárny Karolinka.
Podekování patrí také celé dechové hudbe za
vzornou reprezentaci naší obce a celého Valašska.

Karel Malík

Vackuv Liberec v tisku:

Nevídané veci na Vackove Liberci

Za dramaturgický zmatek lze oznacit letošní 14.
rocník Vackova Liberce, který se v sobotu
odpoledne konal v PKO za slušné návštevnosti a
úcasti peti dechových kapel. Jedna z nich,
Šaldovanka, zpusobila predcasný odchod
pražského hosta, Karla Vacka ml. z prehlídky.
Dechovka divadla F X Šaldy rízená Jaromírem
Vývodou, abychom dodrželi kolorit, nasadila více
než radikální parodii provázenou zdlouhavým
slovním projevem Jirího Nerada. Nelze však tvrdit,
že komediální prístup divadelních "šumaru" k
žánru byl jednoznacne zavržen. Názory se
generacne ruznily, od šokujících až po tolerantní.
Pocet clenu orchestru, který prevažoval nad
ostatními a úcast fanoušku Šaldovanky
každopádne snížily vekový prumer v sále.

Pokud jde o celkový prubeh, po ponekud
nevýrazném projevu úvodního dechového souboru
Ceský ráj, nastoupila svižnejší Žosanka z Ceské
Lípy. Domácí Liberecanku vybicoval k výkonu
dechového nikoliv jazzového orchestru, jak i letos
predvedla, až zpevák Josef Zíma. Bez predchozí
zkoušky zpíval pod vedením kapelníka Luboše
Ottla poprvé a nebýt toho, že spechal zpet do
Prahy na Vlachovku, urcite by si publikum
vytleskalo prídavek. Pri Karolince z Karolinky u
Vsetína se konecne v sále i tancovalo. Úcastníci

tohoto rocníku budou mít nepochybne na co
vzpomínat. Akce, jejímiž poradateli jsou referát
kultury okresního úradu a PKO byla ukoncena
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spolecným vystoupením všech úcinkujících, s
výjimkou Šaldovanky. Prítomen byl také nestor
dechového dení Josef Ottl, jenž pred ctrnácti lety
Vackuv Liberec zakládal a letos sám oslavil

významné jubileum. Uplynulý ctvrtek mu bylo 80
let. Pogratulovat muprišli mnozí jeho príznivci, od
poradatelu a sponzoru obdržel kyticku i dárek na
památku.

Mládežnický fotbal v Karolince

Prestože Obcanské sdružení sport Karolinka -
oddíl kopané -bylo nucené zrušit a odvolat za
souteže LB trídu mužstva dospelých, naše obec žije
fotbalem i nadále. Oddíl kopané si dal za úkol
venovat se mládeži. Do nového rocníku byl znovu
prihlášen dorost, který hraje okresní prebor. Dorost
vede 1. Gášek, M. Orság a p.Malinák. Zatím si
vedou dobre, tomu odpovídají výsledky:
Francova Lhota -Karolinka 4 : 1
Karolinka -Horní Lidec 10 : O
Karolinka -Hovezí 10 : O
Ratibor -Karolinka 1 : 5
Karolinka -Lidecko 2 : 2

Další mistrovská utkání sehrál dorost 2O. 9. ve
Valašské Polance, 27. 9. doma s Jablunkou, 5. 10.
bude hrát v Huslenkách, 12. 10. doma s Liptálem,
19. 10. v Halenkove a 26. 10. doma s Velkými
Karlovicemi.

Dále hrají v oddíle kopané tri družstva žáku.
Jsou to žáci tzv. prípravka do deseti let a
spolupracuje se školou. Trenérem této prípravky je
pan ucitel Antonín Reška. Soutež prípravek se
hraje turnajovým zpusobem. Naši skupinu tvorí
tyto oddíly: Hovezí, Velké Karlovice a Karolinka.
Druhou skupinu tvorí tYto oddíly: Policná,
Hrachovec, Rožnov pod Radhoštem. Vítezové
skupin pak hrají o preborm'ka okresu. První turnaj
probehl na našem hrišti s temito výsledky:
Karolinka -Velké Karlovice 1: 1
Karolinka -Hovezí 2 : 2
Hovezí -Velké Karlovice 3: O

Další jsou mladší žáci do U-ti let, které trénuje
pan Davidek. Starší žáci jsou do 14-ti let a
trenérem je 1. Radílek. Jak mladší tak starší žáci
hrají župní soutež skupiny A - Stredomoravské
župy a hrají tuto soutež spolecne v jednom míste i
termínu. Jejích výsledky ríkají, že si taky vedou
dobre.
Dosud odehraná mistrovská utkání: Napajedla -
Karolinka (mladší 1 : 2, starší 1 : 9), Karolinka -
Kelc (mladší 4 : 1, starší 8 : 3), Jiskra Otrokovice -
Malenovice (mladší 1 : O,starší 1 : 6).

Další mistrovská utkání se hrály 20.9. v
Holešove, 27.9. doma s Viktorií Otrokovice, 4. 10.

se bude hrát ve Lhote u Vsetína, 11. 10. doma s
Vízovicemi, 18. 10. v Bystrici pod Hostýnem, 26.
10. ve Velkých Karlovicích a 1. 11. doma s
Policnou.
Zacátky zápasu jsou v 9. 30 hodín. Zveme Vás
všechny na mistrovská utkání našich mladých
fotbalistu. Jedíne v naší mládeži máme nadeji, že
fotbal v Karolince brzy bude mít i mužstvo
dospelých.

Karel Malík

RATKO\1SKÁHASIQSKÁ(fRAPA

Sbor dobrovolných hasicu Sklárny Karolinka
porádal 30. srpna 1997 jíž 28. rocník souteže
hasicských družstev mužu i žen o putovní pohár
Sklárny Karolinka -Ratkovská grapa. Že se jedná
o soutež velmi známou a populární svedcí úcast 47
družstev, a to i presto, že metereologové
predpovídali velmi špatné pocasí. Jejich predpoved
se splnila a soutež probehla za vytrvalého dešte.
Nic to však neubralo na zdárném prubehu celé
souteže. Nejlépe o tom svedcí dosažené výsledky
jak u mužu, tak i u žen.

Vvsledky muži:
1. SDH Radíkov - okr. Prerov (cas 18,23 vt.)
2. SDH Tísek - okr. Nový JicÍn (cas 18,88 vt.)
3. SDH Rychlov II - okr. Kromeríž (cas 19,61 vt.)
4. SDH Pustkovec - okr. Ostrava (cas 19,63 vt.)
5. SDH Karolinka - okr. Vsetín (cas 19,64 vt.)

Výsledky ženy:
1. SDH Radíkov - okr. Prerov (cas 24,64 vt.)
2. SDH Kolšov- okr. Cadca (cas 26,09 vt.)
3. SDHZOD Velké Karlovice - okr.Vsetín

(cas 30,07 vt.)

Po vyhodnocení Ratkovské grapy byly
vyhlášeny výsledky okresní ligy v požárním útoku
pro letošní rok. První místo získal SDH Sklárny
Karolinka.

Letošní rocník Ratkovské grapy je jíž minulostí.
Organizace byla jako vždy velmi dobrá. dobrá.
Tradícní úcast sponzoru svedcí o tom, že podpora
hasicu, kterí chrání náš majetek, se vyplácí.
Podekování proto patrí všem sponzorum,
organizátorum souteže a všem zúcastneným
družstvum jak ze Slovenska, tak i z naší republiky.
Za rok zase na shledanou!

Karel Malík
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Šachová parta
pred novou sezónou

"D vás je dobrá parta místních hrácu, kterí
táhnou za jeden provaz", zduvodnil svoje
rozhodnutí hostovat v našem šachovém oddílu
behem príštího rocníku souteží družstev
mnohonásobný okresní preborník Stanislav Jurícek
z ŠKZ Vsetín. Výpomoc tohoto hráce bude sice
omezena pouze na nekolik zápasu, presto znamená
velké posílení.

Další vítanou posilou je hostování Ladislava
Kováre z Velkých Karlovic, který vydatne príspel
již pred 5 lety k postupu Karolinky do oblastního
preboru. Perspektivní Petr Provázek z Nového
Hrozenkova zmenil své lonské hostování na
prestup, a stal se tak naším kmenovým hrácem.
Mezi dospelé hráce se pomalu zacínají zaclenovat
také nejmladší clenové oddílu, takže sestavení
soupisky pro soutež družstev bylo letos obtížné z
opacných duvodu než v minulých letech, kdy nás
ohrožoval nedostatek hrácu.

V okresním preboru I.tr., jehož úroven po
sestupu hned 3 družstev našeho okresu z oblastní
souteže nesporne vzroste, bychom se opet meli
pohybovat spíše v horní polovine tabulky.

Obnovené družstvo "B" by melo v okresním
preboru II. tr. (5-ti clenná družstva) hlavne
pravidelne poskytovat príležitost 2-3 žákum
zvyšovat svoji výkonnost v težkých soutežních
zápasech.

Martin Klíma, za ŠO TJ

Rybárské závody

Ceský rybárský svaz, místní organizace Vsetín,
poveril svou místní skupinu Karolinka porádáním
rybárských závodu. Soutež o Velkou cenu Balatonu
probehla v sobotu 20. zárí 1997 na nádrži v Novém
Hrozenkove.

Pred konáním závodu byla doplnena obsádka
ryb o 180 mírových kapru a 123 velkých línu' Pro
závodníky i diváky byla prípravena kucharem
Jindrichem Stružkou rybí polévka a smažený kapr.
Tradicní guláš uvaríl kuchar František Vrážel.
Krome dobrého jídla byly nabízeny nápoje všeho
druhu.

Pocasí závodum príliš neprálo. V sobotu bylo
chladno a vetrno a zrejme i to se projevilo v
úlovcích ryb u 109 závodníku. Uloveno bylo 6
kapru, 6 amuru bílých, llín, 51 okounu a 9 plotic.

První místo Velké ceny Balatonu obsadil
Výskala Ladislav ze Vsetína, který ulovil ryby v
celkové délce 188 cm. Druhé místo získal Vojtech

Rudolf z Karolinky se 169 cm a tretí prícku obsadil
pan Spácil ze Vsetína se 164 cm. Na první prícce
za nejdelšího kapra se umístil Juraj Dubový z
Karolinky. Celkem bylo vyhodnoceno 10
závodníku, kterí získali za své umístení vecné
ceny. Hlavní cenou byl broušený pohár a další ceny
byly rybárské potreby, zakoupené v prodejne
rybárských potreb KOVÁC Zlín. Tombolu zajistili
tito sponzorí: BEZKYD Nový Horzenkov, hotel
Lidový dum Nový Hrozenkov, pekarství pana
Kulcáka Nový Hrozenkov. Z Karolinky zde mel
zastoupení CRYSTALEX, hut Char1otta, výrobce
rotacních trpytek pan Vašek, ELZEMSTAV,
reznictví paní Plánkové, hotel Koník a restaurace
D radnice. Za Vsetín odborné úci1ište Zbrojovky a
ze Zlína prodejna rybárských potreb Kovác.
V tombole bylo celkem 62 cen, mezi kterými bylo i
8 kapru a 2 amurí bílí.
I pres neprízen pocasí se dostavilo velké množství
diváku, mezi kterými byl i starosta Karolinky pan
Reška.
Závody lze i pres drobné nedostatky, které je nutno
v dalších rocnících odstranít, hodnotit kladne a v
dalších letech v nich pokracovat.

"Petruv zdar!"
Bohumír Fiala,
predseda místní skupiny CRS Karolinka

Místní knihovna informuje

Svaz kníhovDÍku a informacních pracovníku
(SKIP) - sekce verejných kníhoven - vyhlásila
propagacní akci "Týden verejných kníhoven", címž
chtela prípomenout poslání verejných kníhoven,
nabídnout široké verejnosti jejich služby a
prezentovat svou kulturní, vzdelávací i informacní
cinnost, ale i své problémy. I naše kníhovna se k
této akci v rámci svých možností pripojila.

Byla vyhlášena ctenárská amnestie pro
zapomnetlivé ctenáre, kterí byli v tomto týdnu
osvobozeni od zaplacení všech pokut z prodlení.

V rámci kulturne-výchovné cinnosti usporádala
naše knihovna pro deti školní družiny zábavné
odpoledne s názvem "Malujeme v kníhovne". Deti
mely namalovat na velké výkresy svého
oblíbeného hrdinu z knížky, kterého si deti oblíbily
nebo kresbou zachytit dej oblíbené knížky,
namalovat obrázek zachycující prostredí kníhovny
a to, co se detem v knihovne nejvíce líbí nebo
namalovat zážitek z nedávno skoncených
prázdnin. Deti se velice aktivne zapojily do
malování a výsledkem byly barvami hýrící výkresy,
kterými jsme vyzdobili naší kníhovnu.

Daniela Bártková, MK Karolinka


