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Spolecenská kronika

* Jubilea
Duben
. Orságová Anežka, Karolinka 652
Kretová Anna, Karolinka 279
Orság Pave~ Karolinka 98

80 let
85 let
80 let

Kveten

.

.

.Orságová Božena, Karolinka 218
SiVCkJosef, Karolinka 579
Bilová Anna, Karolinka 216

cerveu,,"'...~ . .Jasná V3Jerie,Karolinka 125

85 let
85 let
80 let
85 let

Informace z Obecního úradu v KaroIince:
Vážení obcané,
chceme Vám poskytnout nekteré informace z obecního
úradu, které mohou naše obcanyzajímat. Poslední plenární
zasedání obecníhozastupitelstvase uskutecnilo9. kvetna 1995,
které bylozamerenona plnení"Programurozvojeobce",vcetne
úkolu, které budeme v nejbližšídobe provádet.
Prvoradým. cílem letošního roku je dokoncit plynofikaci
obce. Puvodne plánované2.stavbyjsou dokonceny.V soucasné
dobe jsou provádenyk temtostavbámdalšívetve.Je dokoncena
trasa nad kotelnou "Horebecvil",
vetevu Orgoníku,pripravuje
se provedení vetvek domu cp. 171u škvárovéhohrište, stejne
tak i napojení Foresty u travnatého hrište. Tyto 4 ak~ si

vyžádajívícejako1 mil.Kc.

-' .~

Není vyloucena další akce plynofikace "Bariny". Tak jak
bylo v minulém zpravodaji uvedeno, požádala obec o d~taci
min. životního prostredí dne 4.4.1995v Praze, zprávy, které o
techto dotacích máme jsou neuspokojivé, jak nakonec vyplývá
z príslušného clánku v Mladé fronte, který v našem zpravodaji
zverejnujeme.
O dotaci stále usilujeme.
Pripravuje se plynofIkace v dome cp. 117 u nádraží. Po
provedené plynofikaci v centru obce byla zahájena oprava

chodníku. Rozpocet na tuto akci je 1 mil. Kc, prevážná cást
bude provedena do sklárského jarmaku.
Na komunikace máme v rozpoctu velmi omezené
prostredky, presto již letos byla dokoncena místní komunikace
ve Stanovnic~ cástecne i na Mareckov a to za Kc 350 tis,
Provede se ješte jen nezbytná úprava komunikace na Nábreží
a další akce nebudou již provádeny. Kobercová úprava hlavní
komunikace pres obec je závislá na prostredcích organizace,
která tuto komunikaci spravuje.
Investor OÚSS Vsetín dokoncuje kanalizaci od domova
duchodcu a tato bude napojena na naši COV.
Na úseku školství byla odsouhlasena studie na zastrešení
ZŠ. Ve výberovém rízení byla zadána projektová a rozpoctová
dokumentace. Po zpracování probehne opet výberové rízeni na
dodávku. Predpokládáme, že se tak stane ješte v tomto roce a
ve IV. ctvrtletí 1995 bude stavba zahájena. Obecní úrad
nárokoval dotaci u Školského úradu ve Vsetíne, v této fázi je
predpoklad, že urcitou dotaci obdržíme. Akci chceme
provádet v každém prípade, nebot jakékoliv oddalování
zastrešení poškozuje budovu. Pujde o zastrešení ucebnových
paviIonu a telocvicny. V prípade realizace této fmancne
nárocné akce, nebude možno v príštích 3 letech provádet žádné
jiné akce. Zastrešení stravovacího pavilonu s možností získáni
bytu pro staré obcany je pripravováno a bude provádeno jen v
prípade získání státní dotace v plné hodnote stavby.
Plne podporujeme prístavbu a dostavbu Domova duchodcu
v Karolince, kterou zajištuje Okresni ústav sociálních služeb
Vsetín.
Z dalších akcí stále trVámožnost zrízeni samostatné lékárny
v Karolince, stejne tak i výstavba nezbytného zarízení pro
hasice ve Stanovnici. Všechny tyto zámery bude možno
realizovat podle vývojevlastních financních prostredku, nebot
státní dotace k temto úcelum nejsou.
V jednání je ve spolupráci s OÚ Nový Hrozenkov zrízení
dalších televizních programu a dle informace starosty Nového
Hrozenkova bylo provedené vyhodnoceni merení signálu
postoupeno televizím cT2 a Premiéry, které materiály schválily
a predaly do rady MH CR. Predpokládané vyrízení do konce
tr., bohužel za peníze obce, v predpokládaném rozsahu 300
Us.Kc.
Nedorešen zustává lyžarský vlek, pro rok 1995 máme
odklad splátek, pronajmutí nebo prodej chceme uskutecnit.
Záverem možno ríct, že plnení "Programu rozvoje obce"
bylo dobre zahájeno a pres svou nárocnost letošního roku,
ocekáváme úspešné splnení. Všechny tyto akce chceme
financne zajistit, pokud dojde k urychleni zastrešení základní
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školy, bude nutno si prostredky i prechodne vypujcit. Prijatý
program považujeme pro orgány obce jako závazný, nelze jej
ve vetším rozsahu rozširovat, nebot by na to nebylo financní
krytí. Dosavadní majetek obce nehodláme rozprodávat nebo
se jej jinými zpusoby zbavovat. Podle požadavku bydlících
obcanu vsouladu se zásadami o prodeji bytu budeme provádet
prodej bytu a získané erostredky opet vrátíme do investic. V
lokalite obecnice u COV v souladu s územním plánem
umožnímezájemcum prodej pozemkU na rodinné domky nebo
podnikatelskou výstavbu.
Antonín Reška, starosta

Stát nemá dost penez, aby prispel na
výmenu topení
Severní Morava a Slezsko
Mladá fronta Dnes 18.4.1995

-

Žádostí

Oekologickou
dotaci je víc, než se cekalo
Praha(ru) Státní úrady priznaly, že nemají dost penez, aby
splnily drívejšíslib prispet lidem, kterí zmení zpusob vytápení
ve svých domácnostech a nahradí stará, nevyhovující topidla
novými.
Na slíbenýchaž petadvacet tisíc korun za výmenu topení se
tedy bude vetšina domácností tešit zbytecne. O státní podporu
se totiž prihlásilo tolik obcí, že už nyní jejich požadavky
nekolikanásobne prevyšují fmancní rezervy státu vyclenené na
celou akci.

-

Stát chtel financí
nabídkou
podporit
výmenu
nevyhovujícíchtopidel, zejména na tuhá paliva, za ekologicky
šetrnejš~ predevším na elektrinu. Lidé meli peníze dostávat
prostrednictvím obcí, v nichž žijí.
"Zdaleka ne všechny obce príspevek na ozdravení ovzduší
dostanou., uvedl Jaromír Kálal z ministerstva životního
prostredí. Predpovedel také, že ministerstvo bude muset
navrhnout snížení maximální petadvacetitisícové cástky.
Nyníevidujetento úrad z obcí 2500 žádostí a do konce roku,
což bude zrejme konecný termín pro uplatnení nároku, jich
ocekává dvojnásobný pocet.
Na sníženíemisí z malých a stredních zdroju znecištení bylo
podle lonského rozhodnutí parlamentu vycleneno celkem 6,1
miliardy korun. "Predstava,
že z této sumy dostane
nekolikatisícovou dotaci každá domácnost, která prestane
topit uhlím a porídí si plynové nebo elektrické topení, je
naprosto mylná,.vysvetlil Kálal.
Pokud by taková výmena probehla u všech bytu a domu a
lidé by chteli maximální dotaci, nestacilo by ani 30 miliard
korun.
Ministerstvo zatím schválilo z Národního programu
ozdravení ovzduší podporu necelým trem stovkám obcí.
Prednost mají dále dostávat obce z regionu s nejvíce
znecištenýmovzduším a ty, které predloží komplexní návrh na
ozdravení regionu. .Pokud sviij program postaví pouze na
zmene vytápenív rodinných domcích, a opomenou tak ostatní
znecištovatele,bu<;loumít v konkurenci s jinými žadateli velmi
nesnadnou pozici,. uvedl Jaromír Kálal.
Na defmitivní rozhodnutí o pridelení príspevku mohou
nekteré obce cekat až do príštího roku. Pokud už obcanum
príspevkyslíbily,mohou je nicméne vyplatit z vlastních zdroju.

---
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Lomnice nad Popelkou je takto vyplácela loni už druhým
rokem. Zastupitelstvo v Tábore zase obcanum na výmenu
topení poskytovalo bezúrocnou pujcku.

Sportovní aktivita žáku
Základní školy Karolinka
Sportovní cinnost žáku Základní školy Karolinka mela vždy
vysokou úroven a za relativne krátkou dobu existence školy se
stala už tradicí. Tato tradice nebyla porušena ani v letošním
školním roce, nebot žáci naší školy dosáhli velmi dobrých
výsledku ve sportovních soutežích, a to nejen v rámci našeho
okrsku Horní Vsacko, ale i na úrovni okresu a kraje. Mohu s
potešením konstatovat, že naši žáci dobre reprezentovali školu
i obec nejen svýmisportovními výkony, ale také svým chováním.
Pravidelne každým rokem se naši žáci zapojují do
sportovních souteží predevším tech, které jsou zamereny na
sportovní hry a atletiku. Tyto souteže se obvykle konají na
úrovni okrsku, okresu, kraje a nekteré mají celorepublikový
záber. Naše škola byla letos poradatelem nekolika okrskových
kol pro okrsek Horní Vsacko, a to v malé kopané, vybíjené,
košíkové, odbíjené a kopané.
A nyní k tomu nejduležitejšímu, k výsledkum vjednotlivých
soutežích. Ješte na podzim probehla malá kopaná, ve které
družstvo žáku ZŠ Karolinka zvítezilo v okrskovém kole a v
okresním kole v ROŽDovebylo toto družstvo tretí. V lednu se
konala soutež ve vybíjené pro žáky 5. a 6. tríd; chlapci se umístili
na 2. míste v okrsku, devcata okrsek vyhrála a v okresním kole
skoncila na 4. míste. V ÚDoru se družstva chlapcu i dívek
zúcastnila souteže v košíkové; chlapci byli první v okrsku a v
okresním kole vybojovali 3. místo. V dubnu probehlo okrskové
kolo ve vybijené chlapcu a dívek 3. a 4. tríd; chlapci se umístili
na 1. míste a postoupili do okresního kola, kde skoncili tretí,
dívky byly v okrskovém, kole na 4. míste. V souteži v odbíjené
chlapecké družstvo postoupilo do okresního kola a rovnež v
kopané postoupili chlapci naší školy do okresního kola.
Samostatne bych se chtel venovat atletickým soutežím,
jelikož v tech naše družstva dosáhla výrazných úspechu.
Družstvo žáku 1.- 4. rocníku (vždyjeden chlapec a jedna dívka
z rocníku) startovalo v souteži Atletické všestrannosti (beh 50
m, 500 m, hod kriketovým míckem a skok daleký) a po vítezství
v okrskovém kole ve Velkých Karlovicích bylo toto družstvo
nejlepší i v okresním kole ve Valašském Mezirící. Vdmi
úspešná byla i družstva mladších žákyn a starších žáku, která
po vítezství v okrskovém i okresním kole Poháru rozhlasu
postoupila do krajského kola. Krajského kola v Hranicích na
Morave se zúcastnily pouze dve nejlepší vesnické školy a ctyri
nejlepší mestské školy ve ctyrech kategoriích z oblasti severní
Moravy. Jako jediná škola jsme prijeli do Hranic se dvema
družstvy. Obe družstva zabojovala a výsledkem bylo prvenství
techto družstev v kategorii vesnických škol z oblasti severní
Moravy. Tato soutež probíhá v celé republice a celkové
výsledky budou vyhlášeny v rozhlase na stanici Radiožurnál v
úterý 27. cervna po 11 hodine.
Všem žákiim, kterí se do techto souteží aktivne zapojili,
bych chtel i tímto zpusobem podekovat za velmi dobrou
reprezentaci naší školy i celé obce. Rovnež na tomto míste
dekuji všem vyucujícím,kterí žáky na souteže pripravovali,
motivovali je k temto výborným výkonum, a kterí jako vedoucí
družstev se techto souteží zúcastnili. Podekování patrí
predevším paní ucitelce Solanské, která mela na starosti po
vetšinu roku souteže žáku na II. stupni, vzhledem k tomu, že
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pan ucitel Reška byl dlouhodobe nemocen. Podekování patrí i
paní ucitelce Krenkové, která zabezpecovala vybíjenou a
atletiku na I. stupni, paní ucitelce Davídkové a Šulákové, které
se také podílely na úspechu žáku I. stupne v atletice. Podekovat
bych chtel také panu uciteli Reškovi za organizaci turnaju v
kopané a všem vyucujícím, kterí v rámci výukytelesné výchovy
i telovýchovné zájmové cinnosti prispeli k temto výsledkum. V
neposlední rade patrí podekování i rodicum, kterí aktivne nebo
jen vhodným povzbuzením mají svuj podíl na úspeších svých
detí.
Na záver si mužeme jen prát, aby-naši žáci pokracovali s
podobnými výsledky i v príštích letech, aby se do techto souteží
zapojovalo co nejvíce žáku a tím se zamerovala jejich aktivita
pro ne i pro nás vhodným smerem.

Základní

v

umelecká škola Karolinka
vás srdecne zve na

s

ý
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žáku výtvarného oboru
z Velkých Karlovic
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Mgr. Zdenek Kovarík, reditel školy

Informace ze ZUŠ Karolinka
v letošním školním roce 1994/95 navštevovalo naši školu
240 žáku. V tanecním oboru to bylo 40 žáku, ve výtvarném
oboru 70 žáku a v hudebním oboru 130 žáku.
Pro školu byly zakoupeny další potrebné nástroje: bicí
souprava, cimbál, pianina, klavírní krídlo. Pro výtvarný obor
byla zakoupena a zprovoznena keramická pec.
V príštím školním roce 1995/96 budeme vyucovat jako
dosud ve Velkých Karlovicích, Karolince, Novém Hrozenkove,
Halenkove, Huslenkách a rádi bychom vyucovali také na
Hovezí.
V naší Základní umelecké škole se mohou deti od šesti let
prihlásit na tyto hudební nástroje:
klavír
p.uc. Havlová, p.uc. Mikešková, p.uc. J. Baráková
akordeon
klávesy
p.uc. Dvorácek
housle
p.uc. Larmerová
kytara
p.uc. Ing. J.Larme
zobcová flétna
trubka
klarinet
p.uc. Václavík
tenor
výtvarný obor p.uc. Papež
tanecní obor p.uc. Veitová
Upozornujeme rodice, že v souladu s vnitrním rádem školy
mohou odhlásit své díte z výukyZDŠ pouze na konci školního
roku. Ve zcela výjimecných prípadech, kdy se jedná napr. o
vážné zdravotní duvody, je tak možno ucinit v pololetí, ale
pouze se souhlasem reditelky školy.
.
.
Základní umelecká škola porádá kvalitní koncerty, na které
se snaží zvát výborné umelce. Tyto koncerty jsou soucástí výuky
a je tedy samozrejmé, že se jich zúcastnují všichni žáci. Úplne
ideální však je, když na koncerty prijdou žáci i se svými rodici.
Je to velmi dobrá príležitost k tomu, aby posluchaci videli a
slyšeli opravdu kvalitní výkony, které by pro ne byly motivací a
ke kterým by se snažili v budoucnu priblížit.
Výše školného na príští rok bude upresnena na zacátku
školního roku.

------

19. cervna - 19. cervence 1995
Uskutecní se v sále Kulturního strediska
ve Velkých Karlovicích
Otevreno: pondelí 8 -11 13 -17 hod
út - ct 8 - 10 13 - 15 hod
.!:
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Uvažujete o elektrickém vytápen;íJ'...
V Karolince budou zesíleny nekteré cásti elekirick6. síte,
což umožní uspokojit další zájemce o elektrické vytápení. Pro
ne je urcena následující informace o vsetínské firme
TERMON.
Tato firma vyrábí prímotopné teplovodní elektrokotle o
výkonech od 6 do 36 kW. Jsou to moderní zdroje tepla
schválené Státní zkušebnou v Bme a Institutem technické
inspekce v Praze. Kotle mohou být rízeny pokojovým
termostatem s denním nebo týdenním programem, který
umožní nastavit požadovanou
teplotu ve vytápených
místnostech, a to ruzne ráno, dopoledne, odpoledne ci vecer
ve stanovených dnech (napr. jinak v pracovních dnech a jinak
ve dnech svátecních). Vývody kotlu jsou 2" a je možno k nim
pripojit obehové cerpadlo, nebo pouze vyUžít hydrostatický
vztlak, tzv. samotíž.
Firma TERMON

každému zájemci o elektrické topení
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Podrobnejší inform.ace o nabízené pomoci a výrobkách
rIrmy TERMON s velmi výhodnými cenami získáte na
Obecním úrade Karolinka nebo prímo na adrese:

zajistíprojednánížádosti v Rozvodném závodu ve Vsetíne a po
obdržení souhlasunabídne nekterý ze svých typu elektrokodu
vcetne montáženekterou ze smluvních montážních firem se

zajistenouservisnía zárucní službou.

-

,

TERMON
Vladimír F'tala a syn,
výrobne obchodní sdružení,
75501 Vsetrn,

Krome výroby elektrokotlu rIrma TERMON vyrábí i
elektrickéteplovzdušné agregáty o výkonech 3, 5, 9,15 a 18 kW
a prodáváelektrické konvektory ECOFLEX v mnoha ruzných
provedeníchod 500 do 2500 kW.

ul. Tichá 1830,
'..

'

.

:- ;': <...

.

'

.

"Clovek,který má soucit s neštestím druhého, pomýšlí na sebe. "
Syrus

Nadace JUDr. Aleny Šlinzové
usiluje o vybudování centra
.;

Prevence rakoviny prsu
v regionu Valašska

-

IVy mMete prispet k zako~;ení mammografu rentgenovébo prístroje pro vyšetrení prsní žlázy,
jehož cena je ~i 4 mil. K;c.,
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SVftjpríspevek zašlete na konto NADACE u KE Vsetín, c.ú. 6776030247/0100.

-

Podnikatelfuna firmám vystavíNADACE na požádání doklad o poskytnutí daru v souladu s
platnýmidanovými zákony.
Yybudovánícentra prevence rakoviny na Vsetínsku bylo jedním z posledních prání JUDr. Aleny
Slinzové,než v prvních mesících letošního roku podlehla zákerné nemoci. Nadace, nesoucí její
jméno, si klade za Cl1nejen splnit toto prání, ale i dále pomáhat lidem postiženým nemocí.
Také proto pro cinnost NADACE hledáme další spolupracoVID'ky.

NADACEJUDr. Aleny Šlinzové
. bratrí

Hlavicd 99/14
75501 Vsetín

"
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