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Jubilanti na mesíc prosinec

NAROZENÍ

Mikula Ondrej
1. 11. 1997

Karolinka 515

ÚMRTÍ

Bitalová Anna
21. 11. 1997

71 letKarolinka 652

Prihlášeno: 9

Odhlášeno: 7

Prehlášeno: 1

Uzavreno k 26. 11. 1997

Informace z obecního úradu

Dne 2. prosince 1997 se uskutecní již 16.
zasedání obecního zastupitelstva, kde bude podána
obsáhlá zpráva o cinnosti obecní rady. Bude
podána podrobná informace o akcích, které obecní
úrad v roce 1997 uskutecníl, pripadne v jakém
stavu se v soucasné dobe nacházejí. V krátkosti se
o nekterých v tomto príspevku zmíním.

Naše nejvetší akce v základní škole, která má
objem prací více jako 6,5 mil. Kc, bude v letošním
roce stavebne prevážne ukoncena, mimo položení
parket a bude se pracovat na interiéru. Hodnota
prací provedených v letošním roce bude více jako 4
mil. Kc. Na tuto akci byl prijat úver ve výši 2 mil.
Kc, nebot danový výpadek u dane právnických
osob je nyní vetší jako 1,5 mil. Kc a stavbu chceme
pocátkem roku 1998 predat do užívání.

Byla ukoncena další vetev plyno:fikace do
Kobylské, kde se nebude dále pokracovat pro
nepruchodnost v komunikaci. Temto úsek si
vyžádal témer 1 mil. Kc.

Dne 12. listopadu si clenové rady spolu s cleny
SDH Karolinka - Stanovnice na míste samém
overili splnení úkolu výstavby hasicské zbrojnice
pro rok 1997. Na výstavbe této zbrojnice je rada
príznivých i negativních názoru, co do úcelnosti a
potreby. Je však smutné, že nekteré negativní
názory je slyšet i z rad tech obcanu Stanovníce,
kterí se podepsali na petici podporující tuto
stavbu. Máme za to, že stavba splní svuj úcel a
doreší se i urcitá krivda, která se zde likvidací
hasicského domu stala.

Obdobné názory, naprosto neobjektivní, jsou
projevovány ke sportovním zarízením. Pokud se
týká vleku, obec musela za nej zaplatit státu 1.400
tis. Kc, aniž za dobu deseti let dostala 1 Kc. Objekt
byl v havarijním stavu, a proto byl dán bezplatne
do pronájmu, aby se stihl zprovoznít pro letošní
zimu. Stejná je situace s ubytovnou u nádraží,
které se TJ dobrovolne vzdala. Objekt nebyl
udržován, znacne zdevastován a obec musí
vynaložit cca 150 tis. Kc, aby mohl být
zprovoznen. Mimo to ješte musí obec zaplatit 210
tis. Kc za kotelnu sportovcum. Taková je pravda a
všechny jiné informace jsou nepravdivé. Ubytovna

Pavelka Evžen Karolinka 581 75 let
5. 12. 1922

Holíková Andela Karolinka 125 92 let
15. 12. 1905

Zbranková Ludmila Karolinka 436 80 let
16. 12. 1917

Pavelková Anna Karolinka 107 96 let
31. 12. 1901
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bude pronajata za nájemné, které zabezpecí
návratnost vložených investic behem jednoho roku.

Dále k nekterým opatrením z hospodárení obce,
kde jen s velkými obtížemi udržíme v tomto roce
aktivní výsledek. Není tomu proto, že by se
prekracoval výdajový rozpocet, ale neplnení
príjmu. Snažíme se nahradit danové výpadky
nekterými prodeji zbytného majetku. Prodej
neprovádíme za každou cenu, ale zásadne za
odhadní ceny a nutno ríct, že ceny nemovitostí jsou
vysoké, stále se zvyšují a není vylouceno, že v roce
1998 seješte zvýší.

Stále trvá nabídka stavebních pozemku na
výstavbu rodinných domku v lokalite "Pod
Becvou" v hodnote cca 200 tis. Kc za pozemek,
kde stavebník bude mít k díspozici veškeré
inženýrské síte, jejichž výstavba byla již zahájena.
Pozemky jsou nabídnuty i zájemcum mimo
Karolinku.

Obec stále jedná v záležitosti železnicní trate
Vsetín - Velké Karlovice spolu s dalšími obcemi
Horního Vsacka. Obecní rada vyslovila námitky
proti omezování osobní dopravy na této trati od
príštího jízdního rádu v roce 1998. Bohužel
výsledky nás neuspokojují a zjištujeme, že Was
obcí nemá v boji o tuto trat žádnou váhu. Této
problematice bude venován i porad Ceské televize
"Nedej se", vysílaný dne 1. 12. 1997.

Stejne tak nás trápí soustavné zvyšování
príspevku obce pro zajištení autobusové dopravy
podnikem CSAD a. s. Vsetín, a to pri zvyšování
cen jízdného.

V soucasné dobe se zpracovává I. varianta
rozpoctu obce na rok 1998. Sestavení vyrovnaného
rozpoctu se jeví jako problém, pri stále klesajících
príjmech z daní, na kterých se obec podílí.
Naopak výdaje se stále zvyšují, a to predevším za
dodávky tepla a el. energie pro obecní úrad,
verejné osvetlení a školství. Za této situace
dokoncíme rozestavené investice pro SDH a
školství, nezbude prostredku na údržbu místních
komunikací a další verejne prospešné akce. Nelze
vubec pocítat s žádnou výstavbou bytu, ba dokonce
budou problémy s údržbou našich zarízení. Dotace
na školství a výkon státní správy jsou naprosto
nedostacující.

Kompletní hodnocení roku 1997 bude
provedeno v I. ctvrtletí 1998, presto již dnes
možno ríci, že rok 1997 byl ve výstavbe úspešný i
pres stálé problémy se zajištováním financních
prostredku.

VzWedem k tomu, že tento "Zpravodaj" je již
posledním v tomto roce, chtel bych podekovat
aparátu obecního úradu za dobré vyrizování
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záležitostí obcanu, poslancum obecního
zastupitelstva za spolupráci a uskutecnování
programu rozvoje obce a Bytovému podníku v
Karolince za pomoc pri zajištování výstavby a
sverených úkolu.
Všem obcanum pak preji klidné prožití svátku
vánocních, do roku 1998 hodne zdravi a osobní
pohody. Antonín Reška, starosta

Oznámení o dražbe

Okresní soud ve Vsetíne dává na vedomí obcanum
možnost vydražení ruzných vecí pro osobní
potrebu formou dražby. Den, místo a cas konání
dražeb, vcetne seznamu dražených vecí (jako napr.
telefax - Canon fax 250, barevný televizor Etron s
dálkovým ovládáním, cWadící vitrína Calex atd.)
jsou vyvešeny na obecní nástence pred poštou.

Rybáfské zprávy

Blíží se záver roku a rybári predbežne hodnotí
uplynulé období, které bylo ovlivneno stoletou
vodou. Letní povodne zpusobily nemalé škody na
potocích. Byly narušeny brehy, odplaveny a
poškozeny splávky. Nejvíce utrpel potok v
Kobylské, Ratkove a ve Bzovém a taky reka Becva
byla znacne poškozena na brezích a splavech.
Došlo k proWoubení koryta potoku a Becvy, což
zaprícinilo ješte vetší snižení vody, která i dríve
byla nízká, protože voda díky úbytku lesu ze svahu
rycWeji odtéká. To se nepriznive projevilo u
pstruhu obecných, duhových a lipanu podhorních v
lovné velikosti, malých je dostatek.
Úlovky techto ryb mají za poslední roky klesající
tendenci. Na nádrži v Novém Hrozenkove jsou
výsledky lovu ryb dobré, jak u kapru, tak amuru
bílých a ostatních ryb. Úspešne probeWy porádané
první rybárské závody, pred kterými byla doplnena
obsádka kapry a líny, kterí se lovili Wavne po
závodech.

Obsazení revíru rybami v tomto roce bylo již
ukonceno a bylo vysazeno do pstruhových vod 130
tis. kusu pludka pstruha obecného, 2 900 ks
pstruha duhového l-letého. 12 719 ks pstruhu
obecných 2 a 3-letých bylo preloveno z potoku do
Wavního toku Becvy, aby se tam moW vysadit
pludek pstruha obecného. 483 ks pstruhu obecných
generacních, urcených k umelému chovu, bez
kterého bychom vody nezarybnili. Po výteru budou
vráceni do Becvy, 1 504 ks lipanu podhorních 1-
letých, 950 ks sivenu 1 rocních.
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Do nádrže v Novém Hrozenkove bylo vysazeno
500 ks kapru 2 a 3-letých, 1 200 ks línu 1-letých,
123 ks línu generacních, vrácených z chovu, 200
ks candátu 1-letých, 79 štik 1-letých, 1 800 ks
mníkujednovousých 1/4 rocních.

Úkoly násady ryb byly splneny jak ve vodách
pstruhových, tak i mimopstruhových.

Nyní mají clenové povinnost odevzdat vyplnené
záznamy o docházkách k vode s mistem a poctem
ulovených ryb. U povolenek pstruhových
nejpozdeji do 15. 12. 1997 a mimopstruhových do
15. 1. 1998. Dále je nutné požádat o povolenky k
lovu ryb v roce 1998.

V ríjnu probehl kurs nových clenu. Prihlásilo se
29 zájemcu a ukoncilo 18, z toho 3 z Karolinky. V
soucasné dobe dochází k úbytku clenu, vetší nárust
clenu nepredpokládáme. U mládeže bylo
prihlášeno 12 a ukoncilo 8, z toho 3 z Karolinky. I
zde nebude nárust clenu.
Nyní provádíme uzáverku celorocní práce našich
clenu. S výsledky vykonané práce a s poctem
ulovených ryb seznámíme naše spoluobcany na
zacátku príštího roku.

"Petruv zdar!"
Bohumir Fiala, predseda rybáru

Zemedelská komise informuje

Cinnost zemedelské komise v roce 1997 spocívala
v zajištování osiva a hnojiva pro zemedelce, zatím
co o osivo byl zájem minimální, a proto musel být
dovoz odvolán.

Dále byl zajišten zájezd na výstavu "Zeme
živitelka" do Ceských Budejovic. I když byla
zajištena doprava, ubytování i cást :financních
prostredku, musel být zájezd odvolán. Došlo k
onemocnení vedoucího zájezdu a nenašel se nikdo,
kdo by se porádání ujal.

Komise se dále zabývala neosecenými
plochami, zvlášt úsekem smerem na Velké
Kar1ovice v blízkosti hlavní silnice, byla na to
upozornena i pracovníky ministerstva zemedelství.
Majitelé techto pozemku, pokud je nemíní
obhospodarovat, by je meli nabídnout k
pronajmutí. Je nutné si uvedomit, že obec
Karolinka není jenom stred obce, ale celý její
katastr, a tak ji také udržovat.

Komise upozornuje na nové dotacní podmínky
pro rok 1998. Podrobnosti podají pracovníci
ministerstva zemedelství vždy v pondelí a ve

~

stredu. Sídlo ministerstva zemedelství se nachází
ve Vsetíne, vežový dum u nádraží, 7. patro.

Dále komise upozornuje, že od príštího roku se
bude platit zemedelská dan jak ze zemedelské, tak
i lesní pudy.
Pracovníci :financního
priznání k dani vždy
Veškeré
10/1997

úradu pomáhají vyplnit
v pondelí a ve stredu.
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zmenz v danovém priznání k dani z nemovitosti se
podávají do 31.01.1998.
Clenové komise prejí všem obcanum príjemné
prožití svátku vánocních, hodne zdraví a dobrou
úrodu v roce 1998.

Dornák Jan
predseda komise

Loutkové divadlo s Mikulášem

Vážení rodice,
letos 5. prosince jsme pro Vaše deti již po tretí
prípravili loutkovou pohádku s mikulášskou
nadílkou. Pro velký zájem jsme se letos rozhodli
zahrát predstavení dve, a tím príspet k vetšímu
klidu a pohode.
Místa na jednotlivá predstavení si mužete objednat
v obchode Domácí potreby u paní Ježíkové a paní
Zbrankové nebo u p. Alice Veitové na tel. C. 91
293.
První predstavení zacne v 16.00 hodin a druhé
od 18.00 hodin.
Po každém predstavení se uskutecní mikulášská
nadílka. Také letos pripomíná Mikuláš, abyste
nezapomneli úhledne zabalené balícky podepsat.
Obe predstavení se uskutecní jako obvykle v
zasedací místnosti na Obecním úrade v Karolince.

Dále vás zveme na vánocní koncert, který se
uskutecní v nedeli 14. prosince 1997 ve 14
hodin v zasedací místnosti Obecního úradu v
Karolince.

žIVÝ BETLÉM - se stal v Karolince již
peknou tradicí. Uskutecní se také letos, a to v
pondelí 22. prosince 1997 od 16 hodin pred
Obecním úradem v Karolince.



Karolinský zpravodaj 11/1997

Místní knihovna informuje

Ve stredu 26. listopadu 1997 se uskutecnila
cestopisná prednáška s názvem "Africké
fotosafari", za zverí národních parku Tanzanie.
Vecerem nás provázel pan dr. Bureš, spolumajitel
cestovní kanceláre Vsacan Tour, který mezi nás
zavítal již podruhé v letošním roce. Zajímavé
povídání bylo doprovázeno promítáním diapozitivu
a ukázkou suvenýru dovezených z této oblasti.
Prestože se obcanum Karolinky naskytla
príležitost, alespon touto formou, priblížit se k této
Karolinský zpravodaj 10/1997

exotické, pro mnohé z nich neprístupné zemi,
úcast na této besede nebyla velká. Prednášku si
prišlo poslechnout 40 našich spoluobcanu.
Na záver bych chtela všem obcanum Karolinky
poprát príjemné prožití vánocních svátku a štastný
vstup do nového roku.

Daniela Bártková
MK Karolinka

Zima zacíná

Letošní paní zima prišla velice brzy a dala patricne
znát, že to myslí vážne. Nebude nám všem nic
jiného zbývat, než se prizpusobit a tvrde se bránit.
Je treba se zásobit uhlím, drevem, teplým
oblecením a taky konzumovat velké množství
vitamínu. Komu zima nevadí a na zimu se teší,
jsou to práve naše deti, stavitelé snehuláku,
sánkari, lyžari a bruslari všeho druhu.

Rád se ve svém príspevku zastavím u bruslení a
hokeje. Po druhé svetové válce se bruslilo a hokej
se hrál na Becve. To ale nestacilo, a tak se zacalo
kluzište, jak se tehdy ledové ploše ríkalo, pomalu,
ale jiste delat na sokolské louce u Sokolovny.
Za velmi težkých podmínek, ovšem za velkého
nadšení mladých a starších, se dílo podarilo.
Zacalo se bruslit na sokolské louce. Potom se
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každým rokem kluzište vylepšovalo, až se zacal
hrát i soutežní hokej. Toto hezké období ledu a
bruslení trvalo do poloviny šedesátých let. Pak se
zimní pocasí znacne pokazilo a mnohdy se do
pripravených mantinelu ani led nepodarilo udelat.
Mírné a vlhké zimy tento krásný druh sportu úplne
zlikvidovaly. Proc o tom vlastne píši? Všiml jsem
si totiž, že na sokolské louce jsou dneska postaveny
mantinely na prípravu ledové plochy. Pátral jsem,
kdo, jak a na co? Výsledek je následující -nekolík
mladých lidí na cele s Tomášem Koláckem,
tvrdým hokejovým fandou Vsetína, za vlastní
peníze zakoupili drevo na mantinely a za pomoci a
spolupráce hasicu ze sklárny je postavili.
Pro koho to tato parta nadšencu delá? Rekli mi,
pro všechny kdo umí nebo se bude chtít naucit
bruslit a zahrát si i hokej, i když plocha nemá
patricné rozmery. To ale nevadí, když pocasí
vyjde, v Karolince se zase bruslit bude. Chce to
však dve veci. Pomoc našich obcanu, hlavne naší
mládeže, temto nadšencum a uzavrít se svatým
Petrem smlouvu na dobré zimní pocasí.
Dobrému nápadu a dobré veci k prospechu nám
všem preji hezké zimní pocasí a mnoho hezkých
chvil na kluzišti
Všem, kterým se podarilo vykonat dobrou vec,
patrí náš srdecný dík.

Karel Malík
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