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vážení

spoluobcané,

pricházíme

k Vám s prvními

zastupitelstva.

,

informacemi

V techto volbách

po volbách

bylo zvoleno

pitelstvo,

které se sešlo na 1. ustavujícím

5.prosince

1994.

rady.
obce se stal

Antonín
Josef

jeho zástupcem
clenové rady

H A VEL

kontrolní,

financní,

Tajemníkem

obce zustává i nadále Tomáš

Obecní

ekologickou,

na okresním

zastupitelstvo

d) zrídila

sociální,

JOCHEC.

shromáždení

bude zastupovat

orgánu.

Základním

obnovy vesnice",

bude projednán
"Programem"

tyto komise:

zemedelskou.

navázat na dobrou práci minulého
dokumentem

Petr HÁNA,

ve své práci v tomto volebním

je "Program

dobré námety z volebních

~

dne

MUDr.

ing. František MASARÍK,
Zdenek
DOLEŽÁLEK

Obec Karolinku
Petr HÁNA.

,

zasedání

zastu-

R E Š K A

Rada podle $ 45 zák.c. 410/92 Sb.,odst.

~

15 clenné

Na tomto zasedání byl zvolen starosta, jeho zástupce a další
3 clenové
Starostou

--

do obecního

programu

a schválen

obecním

politických

clen rady

období

chce

dále pak nekteré

stran. Tento

zastupitelstvem

a stane

dokument
se

pro další 4 leté období.

~~j9~_E~~9~~~f~_~_~Y~~_E~~~~~~~f_~~~~y~
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nadále zlepšovat ekologickou situaci v obci

-

vytváret

podmínky

pracovních

- vytváret

pro podnikatelské

podmínky

udržet dosavadní
neefektivního

pro lepší údržbu majetku
o výstavbu
majtek

zvýšenou pozornost

venovat

prípadne
~ána

zajištení

kotelna Masna

uskutecnit

Dále pak podle

171, bytové

prov. GAŠPO,

Bytového

Fotografia
I

zastre-

jen majetku

a vodnímu

poslední

hospodárství

naší kotelny
financních

k rodinným
jednotky

k tomu, že v letošním

63, kotelna

zahájit

bytu

s rozvody plynu na Horebecví,

další. Vzhledem

obce,

lesnímu

rekonstrukci

závodu Crystalex,c.

vání Expresso,
~

obecnímu

a tuto plynofikovat.

tí pokracovat
ke kotelne

sociálních

obce, prodeje

V roce 1995 chceme provést
na Horebecví

s cílem

príležitostí

še~í ZŠ, usilovat

-

aktivity

možnos-

domkum,

Foresta,Bariny,

roce byla plynofiko-

podniku,
a ubytovna

verejného

stravo-

TJ Crystalex

I

2

-

bude v obci minimum

zdroju

-

znecištení.

znecištování

rodinnými

Okres Vsetín

dosud neobdržel. žádnou dotaci

k úcelum ekologickým,
Vlastní

domky,

Problémem

vání hlavních

rozvodu

zatím

ikdyž za tyto sankce neplatí.

proto také zatím

obecní prostredky

zustává

ze schválených

žádné dotace

jsou v plném rozsahu

a plynofikace

kotelen.

6,1 mld.Kc

neposkytuje.

využívány

V minulém

na budo-

období

to

bylo 15 mil.Kc.
Presto v príštím

období obec vyzve obcany,

logické topení po 8.7.1994,

kterí si porídili

abychom meli prehled

eko-

a v prípade

státní

dotace, obcany uspokojili.
Toto zjištení

je však nezávazné

pri uspokojování
schválený

podnikatelu

územní plán.

a nevytvárí

o stavební

nárok na dotaci.

místa

zatím máme vetší

na provozovny

zájemce

na výrobu

platí
sýru

..........--

a masokombinát.
"Fond rozvoje

K zlepšení
bydlení

pujdou prostredky
a výstavby.
základní

údržby obecního

a údržby majetku

z prodeje

majetku

obce".

zrízený

Do tohoto

fondu

bytu a tyto pak zpetne do údržby

Máme zámer nádstavby

stravovacího

pavilonu

škole a zde získat cca 15 sociálních

Stejne tak chceme provést

základní

pudního

prostoru

bytu

v naší

bytu. Tato akce je

závislá na státní dotaci.
školy s využitím

máme

zastrešení

pro potreby

ZŠ a školy

'"',

umelecké,

prípadne

dalších

od státu, ikdyž prevážná

zarízení.Zde

opet budeme

cást prostredku

pujde

žádat dotaci

z rozpoctu

obce.

-.

V lesním hospodárství

budeme pokracovat

darení, které se nám osvedcilo.Plníme

'-'"

hospodárským
kurovcem.

plánem

lesu, prednost

V letošním

roce jsme prevzali

a cistírnu

odpadních

nám io vyplatilo.

nedošlo ke zdražení vody
cena by se mela udržet

poslední

místní

I,

ríct,

komisi

že se

okresu

a

pro další práci

znak a obecní prapor.

návrh akadamického

v heraldické

kanalizaci

a co je hlavní,

roku a námetu

malíre

který pro svou jednoduchost. a charakteristiku
na schválení

s

roce.

letošního
obecní

hospo-

lesa postiženého

vodovod,

1 roku mužeme

dobre fungovala

i v príštím

se dosud schválit

predkládáme

težbe

jako tomu bylo v jiných obcích

To je jen nekolik vysledku
v roce 1995 a dalších.
Nepodarilo

je dávána

vod. S odstupem

zpusobu

plán težby v souladu

do majetku

Tato zarízení

ve stejném

a parlamentu.

V príloze

pana Hartingera,
obce má reálnou

šanci

3

-

Naše žádost o statut mesta
vnitra

je soucástí

-

stále trvá, podle

predlohy

informací

pro vládu CR v poctu

z min.

12, Karolinka

je pak ctvrtá.
A nyní ješte nekolik
Bytový podnik

informací

z organizací,

jako príspevková

úradu zustává ve stejném

organizace

rozsahu

kladem zvýšený duraz na kvalitu
organizace
venovala

provádí.

v dalším

a pohotovost

nove zvolená rada nejvetší

období

bude

které

tato

služeb,

a zpusobu

obecního

její práce

pozornost.

je treba vyzvednout

V roce 1994 jednotka vyjíždela

pro potreby

cinnosti,

Práve této organizaci

Z dalších organizací
místních hasicu.

které v obci pusobí.

velmi dobrou

celkem k 7mi zásahum

práci

/požárum/.

Z techto 7 požáru došlo k jednomu v naší obci /dum cp. 95/. Tyto
výsledky

nasvedcují

o velmi

zdárné prevenci

dobe máme v naší organizaci
dosahují

i dobré výsledky

národní. V letošním
Rakousku,

zapojeno

kvalifikace

který

se nám podarilo

sestavit

kterí jsou zarazeni
zdokonalují

družstvo

ve výjezdové

pri soutežích,

V soucasné

dobe se pripravuje

schopnosti

hasicské

v Karolince.
V letošním
vybavení

Tyto jednotky

budou

roce OÚ Karolinka

jednotky,

nová technika

má eminentní

Karolinka

jednotky byl i v naší obci. Všechno
i výchovy mládeže.
nice a Sklárnami
spolecného

cinnosti.

Výsledkem

cvicení

cástkou

který za stížených

Naše organizace

se venuje
I

do

V tomto
okresu.

do II.stupne

k tomu,

že v naší obci

této spolupráce

Skláren a POlicie

akce-

k modernizaci

akceschopnosti

na pilu Bzové

úspechy.

této jednotky

zarazení

smeruje

jak zajištení

Karolinka.

námetového

Stanovnice,

jednotek.

V tomto smeru úzce spolupracujeme

zástupce OÚ Karolinka,
\SDH

byla zarazena

zrízeny v peti obcích
nemalou

si

pro zdokonalení

zájem o zarazení

prispel

tak prevence
s SDH Stanovbylo provedení

Štvrtecký,a

to za úcasti

CR. Je ntuno ocenit

podmínek

roce

roce zúcastnili

se strídavými

zásahových

aby zámer celoplošného

je na velmi dobré úrovni

V letošním

clenu naší organizace,

se v letošním

rozmístení

se zúcastnil

a svou odbornost

se umístili

jednotky.Obec

2. skupiny celoplošného
smeru OÚ Karolinka

jednotce

obsadili

cleny

l.místo.

z mladých

kterých

celkem 12 x. V techto soutežích

soutež v.Dolním

novými

v CTIF, ve které opet získal

kterí

tak v mezi-

ze 180 kolektivu

je doplnován

V soucasné

požárníku,

souteži

mezinárodní

kde naši mladí požárníci

l.místo. Kolektiv,

20 mladých

jak na celostátní

roce probehla

a represi.

stále se venuje

také spolecenské

práci
své

aktivite.

":.

-

4
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V letošním

roce jsme usporádali

jsme se Dne otevrených
hasicskou

dverí,

sout~ž Rafkovská

oslavy

Sv.Floriánka,

Sklárského

.

s hasici

Do príštího

se projevuje

roku bychom

do Itálie a umístili
do II. výjezdové

si práli,

požáru, provád~t

hasicské

v celkové

jednotky,

situaci

jsme

naší
Toto

v naší obci.

hasici

se dostali

Aby také došlo k zarazení

jak jsme již uvedli
provést maximální

zajišt~ní

velitel

techniky.

aby naši mladí

se na celním míst~.

bychom v oblasti prevence

usporádali

grapa a jako každorocn~

jednotky porádal pro d~ti MŠ prohlídku
sbližování

jarmarku,

zúcastnili

a proškolení

v úvodu.

Cht~li

úsilí k predcházení

všech

clenu výjezdové

jednotky.
veríme,
~

že v príštím

v naší cinnosti,
jíždet k požárum,

roce se nám podarí

když hlavním

dosáhnout

cílem naší práce

lepšího

úspechu

je co nejmén~

vy-

aby t~chto ubývalo.

Pres omezené možnosti
v Karolince neusnula.

kulturního

Dechová hudba místního

vyžití

Sdruženého

v naší obci kultura

klubu pracujících

vyhrávala

pri stav~ní máje a den nato po celé obci. V letním období

koncerto-

.

vala v Rožnov~ pod Radhošt~m
léta. Karolinští

*

a malováním

sklári tu predvád~li

skla. Dále vyhrávala

ctvrtém Sklárském
návštevníkum
\......-

jarmarku

muzika

ríjna koncertovala

naše dechovka

hudeb v Budapešti.

Naše cimbálová
rekreantum

muzika

ve Velký~h

kantu se zúcastnila
Divadelní

'0

Rožnovského

s broušením

20. srpna na

dne otevrených

dechová

hudba

Rovného.

pred budovou

dechové

dverí

z Liberce,

Pred oslavou

obecního

reprezentovala

valašský

Karlovicích-Milonov~,

28.

úradu.Velkou

hudby na mezinárodní

Získali tam zasloužené

až do ríjna. Soubor cimbálovky
v ruzných rekreacních

práce

dechovka

z Velkého

byla úcast karolinské

dechových

místní

u príležitosti

a hudba

dni" v rámci

odborné

v "Huti". Spoluúcinkovala

naše cimbálová

událostí

na "Sklárském

sout~ži

3. místo.
folklor

každý ctvrtek

holandským
od ledna

byl po celý rok zván na vystoupení

strediscích

trítýdenního

regionu

Valašska.

folklorního

zkouší a pripravuje

divadelní

gebesích"

v režii Libora Krenka.

muzi-

turné v Brazílii.

soubor Jana Honsy pri Sdruženém

Karolinka

Polovina

klubu pracujícíCh

hru Jirího Hubace

"Dum na

5

-

Další organizací,
Základní umelecká

v oblasti

od sponzoru,

všechny plánované

naší kultury

V soucasné

dobe

245 žáku. Letos byla založena

školy v Karolince.

prostredky

,

která pusobí

škola v Karolince.

je ve všech oborech
umelecké

-

ji navštevu-

Nadace

Budou se tam shromažaovat

výtežky

z kulturních

akce, kterých

Základní

financní

akcí apod.,

není málo, mohly

je

aby se

uskutecnit.

Prostredky nadace budou mít široké využití a budou sloužit ke
zkvalitnení
nosti.

kulturního

života nejen

V roce 1994 usporádala

Základní

svými žáky 2 zdarilé koncerty
v družebním

meste

Bystrici

Pro výtvarný

žáku školy,
umelecká

pro obcany

ale i širší verej-

škola Karolinka

se

naší obce a další koncert

pod Hostýnem.

obor byla zakoupena

a zprovoznena

keramická

pec,

'-""

dále byl porízen

cimbál, pianino

nám umožní pozvat do Karolinky
ci jiné umelce.
Jan Jiraský,

posluchac

Ceské republiky
anglickém

V dohledné

vehlasnejší

laureát

klavíristy

koncert

Dušana Holého,

v kategorii

ješte výmenné

koncerty

recitál

klavírista

klavírní

Bay. Bude to jiste vynikající

ceským klavíristou

mely uskutecnit

Toto vybavení

dobe by mel mít u nás klavírní

do 26 let a letošní

Turnbridge

nejlepším

na koncerty

krídlo.

JAMu v Brne. Je to nejlepší

Dále se pripravuje
~

a klavírní

souteže

v

zážitek.

který

je naším

do 12 let. Také by se

s nekterými

Základními

~

umeleckými

školami.

Pedagogický
ke shlédnutí

sbor Základní

prvního

umelecké

Živého Betléma

školy zve širokou

v Karolince

verejnost

na prostranství

~

' /'

pred obecním úradem v pátek

23. prosince

Nebudou tu chybet ani živá zvírátka,
Obecní úrad dekuje všem
cinn~st a preje

nosti. S potešením
cin pro zpestrení
O cinnosti
institucí
vydáních

uvítáme

za jejich úspešnou

roku další rozšírení

v novém roce každý

koledy.

letošní

jejich pusob-

nový, dobrý, podnetný

života v Karolince.

dalších verejných,

naší obce budeme postupne
Karolinského

zpravodaje.

í:

,
.~

budou se hrát a zpívat

zarízením

jim do príštího

v 16,00 hodin.

spolecenských
informovat

a sportovních
verejnost

v dalších

Naši jubilanti
Fialová Anna,
Moravcová

6

-

- prosinec

Karolinka

101

Božena, Karolinka

Švachová Marie, Karolinka

555

576

1994

:

85 let

(18.12.)

90 let

(27.12.)

85 let

(28.12.)
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NÁVRH
~

N A

podle

Z N A K

o B C E

návrhu akad.mal.I.HARTINGERA,

K A ROL

upravený

I

po

N K A

konzultaci

s

heraldiky.

barva
-

modrá

symbol

Oblohy

barva
'""'

'

/

stríbrná
-sklenice

barva

-

zelená

symbol

hor

-symbol
skláren

.

..

vlny

'-

-

modré

symbol

prehrady

;.

zastrešení školy v Liptále, kde mají stejný typ školy

".....

'----

Využití prostoru nad kuchyní a jídelnou pro 16 sociálních bytu

~

~

-'---

Pohled na hlavní budovu
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