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Ohlédnutí za uplynulým rokem
Rok 1995 je prvním, funkcním rokem nove zvoleného

zastupitelstva obce Karolinky v záveru minulého roku. U
predstavitelu obce došlo po volbách jen k zámene funkcí, kdy
místostarosta Antonín Reška se stal starostou a bývalýstarosta
MUDr. Josef Havel je ted zástupce starosty. Oba jsou
zkušenými funkcionári. V rade obecního úradu došlo ke zmene
obsazení radních. Clenem rady zustal František Horák, novými
cleny se stali Petr Hána a Zdenek Doležálek.

Praxe tohoto roku i minulého funkcního období dokázala,
že obecní úrad v Karolince je veden poctivými lidmi, kterí mají
uprímný zájem o prosperitu obce, její zvelebení a další
modernizaci. Dukazem toho je letošní úspešné ukoncení
plynofIkace prevážné cásti obce a vybudování chodníku pres
Karolinku. Do príštího roku zbývá dokoncení plynofIkace v
úsecích Kobylská a Bariny, címž bude plynofikace obce
kompletní. Prutahy s položením telefonních kabelu fIrmou
Telecom pod teleso chodm1m zavinily zdržení prací s jeho
dokoncením. V roce 1996 bude chodm'k dotažen v záverecné
cásti smerem na Horebecví.

Staré prísloví nám ríká, že všem lidem nelze vyhovet.
Nekterým obcanum není možno ve všem vyjít vstríc, protože
nad zájmy soukromými stojí zájmy verejnosti, zájmy obce..
Hodne trpkostí nese s sebou bytová otázka, protože stát prestal
podporovat výstavbu bytu. I na tomto úseku se projevuje
prozíravost a dobrá vule predstavitelu obce, že chtejí behem
príštího roku po nadstrešení bytovky u školy získat dva sociální
byty pro místní obcany.

Ke konci tohoto roku bylyzahájeny práce s úpravou rovných
strech v areálu školy formou nástavby sedlového nadstrešení.
Akce má být do podzimu roku 1996hotová. Do dalších let je tu
nadeje na vybudování šestnácti malometrážních sociálních
bytu, které vzniknou úpravou podkroví po nadstrešení školy.Je
to program mimorádne financne nárocný, který prinese ješte
hodne starostí a vrásek.

Ani kultura v Karolince neusnula. Pres všechny potíže se
podarilo usporádat v naší sokolovne tradicní sklárskýples, který
presto, že se konal v improvizovaném prostredí se zcela vydaril.

Za úplne mimorádných podmínek, bez jevište a sálu,
nastudovali místní divadelní ochotníci v prostorách materské
školy tragikomedii Jirího Hubace "Dum na nebesích" v režii
Libora Krenka. Tuto hru predvedli v blízkých obcích a
v Luhacovicích ji museli i opakovat. Náš divadelní soubor se s
touto mou úspešne zúcastnil i Národní prehlídky venkovských
souboru XXVI. rocníku Krakonošova divadelmno festivalu ve
Vysokém nad Jizerou, a to už po trinácté.

Naše dechovka je cinným hudebním telesem a nechybí na
žádnémpohrou nebo verejné oslavevobci.Cimbálovámuzikamívá
svávystoupenív rekreacních strediscích ve VelkýchKarlovicích.

Také Sklárskýjarmark v Karolince má už svou stálou tradici.
Sjede se sem pokaždé rada rodáku a príznivcu Karolinky,bývátu
rušno a veselo. Rovnež letošní jarmark byl hojne navštívenjak
stánkovýmiprodejc~ tak i mnohými návštevníky.

Základní umelecká škola vyvíjí v Karolince i sousedních
obcích významnou kulturní cinnost. Výtvarný obor s úspechem
porádal výstavysvýchprací, tanecní obor vystupoval v Základní
škole pri módních prehlídkách a maškarním plese. V jarním
období usporádal hudební obor tri koncertní vystoupení
známých umelcu. Prvním byl klavírní recitál Jana Jiraského a
houslisty Tomáše Barinky. Dále to byl klavírní recital Mgr.
Brigity Kratochvílové a 12. kvetna byl usporádán "Koncert
mladých umelcu" s vynikajícím Dušanem Holým a Evou
Horákovou. Uvedené klavírní koncerty rozšírily naše hudební
dení podstatnou merou.

Poslední dobou se podarilo opet probudit k životu loutkové
divadlo pro obveselní našich nejmenších. První predstavení s
mou "Hádanky princezny Sasanky" a "Kašpárek listonošem"
bylo prijato uprímným potleskem.

Nezastupitelnou složkou v naší obci jsou tri hasicské sbory,
které sevevzájemnésoucinnosti podílely na ochrane soukromého
i verejného majetku. Za jejich dobrovolnou a nezištnou cinnost
jim patrí úcta a dík.Jeto požární družstvo obecní, družstvo skláren
a družstvo ze Stanovnice. Konecne nastává nadeje pro
stanovnickéhasice, že bude postaven ve Stanovnici hasicskýdum,
který musel být zbourán pred stavbou prehrady. Bude to jiste i
spolecenské centrum pro obyvatele této cásti obce, které se tak
citelne a zásadne dotkla stavba premady.

Karolinka žije také pestrým sportovním životem. Jsou to
fotbalisté, tenisté, šachisté, lyžari, turisté, volejbalisté a stolní
tenisté. Skupina deseti chlapcu z družstva místních hasicu se v
rámci hasicského sportu zúcastnila Mezinárodní souteže
hasicské mládeže v Arco v Italii ve dnech 23. - 29.7.1995. Z 31
družstev se umístilijako tretí. Bylo to vynikající vítezství a skvelá
propagace naší obce.

V Karolince pusobí také ruzná zájmová sdružení jako
zaltrádkári, drobní zemedelci a chovatelé drobného zvírectva,
kterí zorganisovali dvoudenní autobusový zájezd na výstavu
"Zeme živitelka" v Ceských Budejovicích. Astronomický
kroužek a kynologové jsou také aktivními složkami.

Ve Svazu zdravotne postižených se scházejí lidé s
narušeným zdravím, aby se v rámci svých možností mohli
spolecensky vyžít. Porádají posezení u táboráku s opékáním
uzeniny se zpevem i reprodukovanou hudbou. Zúcastnují se
autobusových zájezdu -letos to bylo do Ceských Budejovice a
Prahy a pak do Milotic a Valtic. V zimním období jezdí do
divadla v Ostrave. O Vánocích porádají vánocní besídku se
zpevem koled a ochutnáváním vánocmno peciva a cukroví.
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Klub krestanských žen se pravidelne schází v klubovne
Svazu zdravotne postižených a vyvíjícharitativní cinnost.

Domov duchodcu ve Bzovém se modernizuje a rozrustá.
V první polovine roku byly dokonceny práce s napojením na
kanalizacní sít Karolinky a v druhé cásti roku bylo zahájeno
rozšírení domova prístavbou provozní cásti a bezbarierového
lužkového oddelení.

Dum s pecovatelskou službou umožnuje vplné míre starším
obcanum dustojné a klidné prožívání podzimu jejich života.

Nemužeme být spokojeni s negativními jevy, ke kterým
dochází v celostátním merítku. Pripravují obcany o zdroje,
kterých by bylo možno využít ve školství, zdravotnictví, v
sociální a bytové oblasti. K této situaci prispívají problémy
nedokonalého zákonodárství. Stejne tak nejsme spokojeni v
oblasti chování nekterých obcanu a jejich zpusobu života.
Vyskytují se bohužel mezi námi i takoví lidé, kterí si myslí, že
stát se musí o ne postarat, sami nemusejí nic delat a jen pobírají
podporu v nezamestnanosti. Nejcasteji je pak najdeme v
pohostinství u piva.

Budme rádi, že uplynulý rok byl pro Karolinku rokem
klidnejším bez podstatných rušivých jevu. Strávili jsme ho v
plném pracovním tempu a obvyklém spolecenském vyžití.

Zdenek Doležálek, kronikár obce

Loutkové divadlo s Mikulášem
V nedeli 3. prosince odpoledne usporádala Základní

umelecká škola v Karolince pro malé deti loutkové divadlo s
prekvapením. Už brzy pred zacátkem predstavení se zacali
scházet naši nejmenší se svými rodici. V 15.30 hod., kdy vše
zacínalo, bylo beznadejne plno. Zazvonil zvonecek, opona se
otevrela a na scéne se objevil cert. V tu chvíli sice ukáplo pár
slzicek, protože nekteré deti se ho trochu polekaly, ale když
zjistily,že jim neublíží, rychle se za pomoci maminek ci babicek
uklidnily. Pres devadesát detí pak už pozorne a s rozzárenýma
ocima sledovalo jak pohádku "Hádanky princezny Sasanky",
tak pohádku "Kašpárek poštákem". A protože témer všichni
znali písnicku "Když jsem já sloužil", kterou si Kašpárek
prozpevoval, zazpívaly si ji nakonec spolecne všechny deti.

Ale potom už prišlo sllbené prekvapení vpodobe Mikuláše,
kterého doprovázeli certík s andelem. Prinesli s sebou nekolik
košu dárku a zacalo velké rozdelování. Na každého se dostalo,
a tak byli všichni spokojeni. Pohádková poštákova maminka
napekla výborné kolácky, které chutnaly jak Kašpárkovi, tak
detem, které je dostaly, když odcházely.

A nám nezbývá, než se tešit na príští spolecné setkání s
našimi nejmenšími pri dalších loutkových pohádkách a moc
podekovat všem, kterí se na realizaci loutkového predstavení
jakkoli podíleli.

Zároven chceme Vás všechny pozvat na druhý ŽivýBetlém,
který se v Karolince uskutecní 22.12.1995 v 16 hod. pred
Obecním úradem.

Martina Havlová, reditelka ZUŠ

Zlepšování prostredí základní školy
Soucásti výchovného i vzdelávacího pusobení ve škole je i

její prostredí. Nejen neustálé vylepšování tohoto prostredí, ale
i údržba stávajícího zarízení je nedílnou soucástí rozpoctu školy
v rámci príspevku, který poskytuje škole obec. Proto i v
letošním roce jsme provedli nekteré práce souvisejícís údržbou
a tím i se zlepšením prostredí školy.

Velká akce .probehla v telocvicne, která byla vymalována,
byl obnoven náter podlahy vcetne car pro jednotlivá hrište a byla
dukladne ocištena osvetlovacítelesa.Vylepšilose iprostredí šaten
pro telesnou výchovu jejich obložením dreveným obkladem a
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vybavením novými lavickami. V prvním patre budovy školy byl
proveden náter oken, jelikož stávající barva už byla znacne
narušena. Ve všech ucebnách z východní a jižní strany byly
instalovány žaluzie, které prispívají k lepší tepelné i svetelné
pohode ve trídách. Ve školní jídelne bylo upraveno obložení
steny s radiátory tak, aby lépe proudilo teplo do místnosti a
mohlo být provádeno jejich cištení. Rovnež byly provedeny
nekteré venkovní úpravy - znovu byla postavena ozdobná zídka
v míste uschovy kol a byla provedena úprava steny skladu
náradí na školním hrišti. Nejvetší akci tohoto roku bylo
zastrešení budovy biologické pracovny, kde vznikly i nové
prostory využitelné pro školní i mimoškolní aktivity našich
žáku.

Hlavní a nejduležitejší akcí príštího roku bude zastrešení
budovy školy a telocvicny, címž se vyreší nejvetší problém této
stavby -zatékání. Celá akce zacala již v listopadu budováním
kanalizacních prípojek a má být ukoncena v srpnu 1996.

Jelikož tato stavba bude velmi nárocná nejen fmancne ale i
organizacne, je hlavním práním príštího roku její úspešné
zvládnutí jak ze strany investora - obecního úradu, tak ze strany
dodavatele -filmy Vsetínské stavební.

Mgr. Zdenek Kovarík, reditel školy

Z naší knihovny
Cetba pekné knihy je nepretržitým dialogem,

v nimž kniha mluví a naše duše odpovídá.
MAUROIS

Knihovna, jakou ji známe v dnešní podobe, zahájila svoji
cinnost 9. listopadu 1983. Puvodne se knihovna nacházela v
malých a nevyhovujících prostorách závodního klubu
Moravských skláren Karolinka. Po ukoncení adaptace domu
c.p. 73 (bývalá pošta) byla celá budova vybavena novým
moderním zarízením. Krome knihovny zde byla umístena
kancelár kulturní pracovnice (pozdeji kronikáre obce) a velký
prednáškový sál. V obci vyrostlo príjemné kulturní zarízení,
zacala zde pracovat profesionální knihovnice. Je to vlastne již
12 let, co knihovna v nových prostorách pusobí. Vedle své
základní a hlavní funkce - pujcování knih a casopisu -poskytuje
knihovna bibliograficko-informacní službu a prostrednictvím
meziknihovní výpujcní služby zajištuje zájemcum odbornou
literaturu ke studijním úcelum.

Duležitou soucástí práce knihovnyje i její kulturne výchovná
cinnost.Tradicní je již spolupráce se Základní a Materskou školou
vKarolince. Na základe dohod s temito vzdelávacími institucemi
probíhají v knihovne pro deti literátní besedy, souteže a
knihovnickélekce (besedy o spisovatellch a ilustrátorech detských
knih, novýchknihách, pohádkách, regionální literature apod.). V
minulých letech se uskutecnila napr. literátní beseda spojená s
autogramiádou se spisovatelem Jaroslavem Miillerem (autor
knihy a televiního seriálu "Prátelé Zeleného údolí). Dále to byla
literární beseda se spisovatelkou Helenou Lisickou - autorkou
mnoha povestí, pohádek, divadelních a loutkových her. Velký
úspech mela i beseda se spisovatelkou Marií Podešvovou a celá
rada cestopisnýchprednášek.

Informacní výchovou detí se ve verejném knihovnictví míní
již zmínené knihovnické lekce, které patrí mezi osvedcené a
každorocne se opakující formy spolupráce knihovny a školy
(deti se postupne seznamují s informacemi o tom, jak se mají v
knihovne orientovat, jak pracovat s knihou jako pramenem
informací apod.).

Velice zajímavá je práce s predškolními detmi. Pro tyto deti
probíhá každorocne cyklus literární a estetické výchovy.Deti
se setkávají prijatelnou formou odpovídající jejich veku s pojmy
typu co je knihovna a knižní prodejna, rozdíl mezi nimi, jak
vzniká kniha, seznamují se se jmény ceských spisovatelu a
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ilustrátoru, jejich tvorbou, s jednotlivými literárními žánry apod.).
Na konci školního roku je cyklus ukoncen souteží, kdy si každé díte
odnese domu menší pozornost venovanou naší knihovnou. Deti do
knihovny chodí rády, seznámí se s novým prostredím ajiž od útlého
veku se u nich vytvárí pekný vztah ke knize, kulture a ke všemu
krásnému, co nás obklopuje.

Zmeny, které s sebou prináší soucasná spolecenská orientace se
nevyhnuly ani kulture. Knihovny jako príspevkové organizace jsou
financovány príslušnými okresními úrady. Množství pridelených
financních prostredku je závislé od poctu obyvatel obce ci mesta,
kde verejná knihovna pusobí. Avšak knihovny s touto pridelenou
sumou penež nevystací. V posledních letech se na knižních pultech
objewje široká škála beletrie, naucné literatury (ruzné slovníky,
výpravné encyklopedie) a casopisu. Chtejí-Ii knihovny udržet urcitý
kvalitativní standard a krok se soucasným trendem v poptávce po
urcitých druzích knih, je namíste konstatovat, že není vjejich silách
tento stav udržet pouze z pridelených prostredku i v dusledku
obrovského nárustu cen jednotlivých knih a casopisu (prumerná
cena knihy je 99,- Kc). Proto se snaží získávat financní prostredky
jak od svých obecních úradu, podniku ci podnikatelu, a tím se darí
knihovnám alespon cástecne nedostatek prostredku kompenzovat.
Již nekolik let i naše knihovna díky darum Obecního úradu v
Karolince (letos cástka 25 000,- Kc) muže nakupovat daleko víc
titulu knih, které bychom si z bežné rocní dotace nemohli porídit. V
lonském roce nám cástkou 1 000,- Kc prispely také Moravské
sklárny v Karolince a pan Orság Jan (majitel pily) rovnež stejnou
cástkou. Moravské sklárny nám i letos prish'bily financní pomoc na
nákup knih. Dokonce nekterí ctenári nám pomohli obohatit
knihovní fond svými dary. Jedná se o zachovalé knihy, ruzné
brožované sešitky a také casopisy. Všem bych chtela touto cestou
podekovat a doufám, že i v príštích letech na knihovnu
nezapomenou a prispejí i nepatrnou cástkou na nákup knih.

Knihovna vlastní pnoližne 12 855 svazku knih a pravidelne
odebírá 30 druhu casopisu. Skladba knihovního fondu je velice
rozmanitá. Ctenári si mohou pujcit jak literaturu krásnou tak i
naucnou. Na své si prijdou jak príznivci klasické ci moderní
literatury, tak také ti, kterí se zajímají o knihy se sportovn~
cestopisnou tematikou, životopisy apod.

Naše knihovna má k 30.listopadu 1995-452 ctenáru (198 tvorídeti
do 14-tilet, ke konci roku zaznamenáváme každorocne nárust hlavne
detských). C1slo,")jadrující pocet ctenáru, je však velice sporné. Ze
zkllienosti víme, že urcitý pocet knih zapujcených v knihovne nemá
pouze jednoho ctenáre (samotný držitel ctenárského prukazu), ale v
rodine si knihy precte treba nekolik osob. Puvodne se knihy pujcovaly
zdarma, ale již nekolk let je zavedené tzv.zápisné, které musí ctenár na
zacátku kalendárního roku zaplatit a po celýrok za tuto cástku sipujcuje
knihy a casopisy (dopelí -10,- Kc, deti, studenti, duchodci -5,-Kc.).V
dnešní dobe je to spíše takový symbolický poplatek, protože ceny knih
a casopisu neustále rostou. V príštím roce mají být knihy o 30% dražší.
Ten, kdo cte pravidelne, si do knihovnyvždyckycestu najde a urcite se
mu pujcování knih vyplatí. O tom, že lidé do knihovny ch~ svedcí i
pocet návštevníku naší knihovnyv lonském roce. Behem roku knihovnu
navštívilo4 698 ctenáru a vypujcilisi celkove 21114 knih a casopisu.

Doufám, že i v príštím roce, nám zustanou ctenári verní a budou
nadále využívat našich služeb. A co jim poprát v nové roce? Všem
ctenárum a príznivcum knih hodne zdraví, životní pohody a hodne
nových a pekných knih.

Daniela Bártková, Místní knihovna Karolinka

Zemedelská komise
Zemedelská komise je složena z techto clenu: Jindrich
Konarík, Slavomír Orság, Jan Dornák, František Zbranek,
František Švec.

V tomto roce její práce spocívala v zajištování dovozu a
prodeji osiva, poradenství ohledne dotací, které se týkají
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osikání luk, dotací na pripouštení krav masným plemenem a na
odstavenátelata.Dále lzezískatdotace navcelstvo.Nezanedbatelné
jsou dotace na výsadbunového lesa a údržbu mladého lesa.

Podle ionformacíz MZ se v príštím roce dotace na osecení luk
bude zvyšovat,ale všichni majitelé musí mít pozemky osecené.
Doporucujeme všemmajitelUMpozemku, aby sizajistilitytopráce,
poprípade formou pronájmu, protože za neosecené pozemky
budou sankce.

Upozornujeme zemedelce, že každý první pátek v mesícije v
SOU zemedelském ve Vsetíne -Rybníkách zemedelská a právní
poradna pro soukrome hospodarící rolníky.

Poradnu vede prof. dr. ing.Josef Polách z VŠ zemedelskéBrno
a pokud je nutné, reší neodkladné záležitosti i každý tretí pátek v
mesíci.Pomoc spocíváv právních otázkách týkajícíchse restitu~
majetkových vyrovnání a jiných problému, které soukromé
zemedelcetrápí.Na programu bývárovnežpodrobný výkladnových
právníchprepisu pro vlastníkypudy a lesu.

Komise spolu se starostou obce stále usiluje o odstranení
ekonomické újmy pro soukromé zemedelce ve Stanovnici nad
prehradou.

V této záležitosti jsou vedena již dlouho jednání jak na
Mimisterstw zemedelství,tak inaMinisterstw financíCR. Poslední
dopis predal starosta obce p. Reška panu ing. Janu Kasalovi,
místopredsedoviparlamentu dne 20.9.1995.

Komise usporádala pro zemedelce, zahrádkáre a vcelare
2-denní zájezd na výstaw "Zeme živitelka"do CeskýchBudejovic.
Tato výstavabyla velice poucná a veríme, že úcastníci zájezdu si
dovezlinmoho novýchnámetu a zkušenost~ které využijípri svém
hospodarení, mimo to, byl to i odpocinek od každodenní,
jednotvárné a namáhavé práce.

Jan Dornák, predseda zemedelské komise

Vánocní recept
Veselévánocní hody preje lidemjedna z puvodních koled. Svátky,
jak víme,jsou isvátkyhodování.Dnes se každývánocnístulprohýbá
pod rozlicnýmidobrotami. Možná i Vy si také vyberete neco z naší
netradicní nábídky.

Kapr smaženývžampiónovém testícku (pro 5 osob)

Kapr ocištený,vykuchaný 1 kg bílé víno sladké 1dcl
sul 20 g mouka hrubá 100g
pepr mletý 2 g žampióny 200g
vejce 3 ks olej 300g

Kapra zbavímekuže a hrbetní kosti, nakrájíme ho na porce, mírne
osolímea opepríme.
Z rozšlehaných vajec s vínem, prosáté s moukou, z ocištených
žampiónu nakrájenýchna plátkya z oleje pripravíme testícko.

Smácíme v nem jednotlivé porce kapra a zvolna je smažíme v
horkém olejido nazlátlé barvy.
Podáváme s varenými bramborami maštenými máslem a se
zeleninovýmsalátem. Na porci kapra dáme kolecko citronu.

Kure pecenés vánocní nádivkou
Kure ocištené 1ks,sul 20g, máslo 150g
Nádivka:
žemle 300g, mléko 150g, máslo 50 g, vejce 3 ks, orechy (mandle)
100g,petrželovánaf (pažitka), muškátovýkvet (muškátovýoríšek)
Žemle nakrájíme na drobné kosticky, pokapeme mlékem a
necháme vsáknout. Máslo ~leháme se žloutky, mírne osolíme,
pridáme nakrájenou petrželku nebo pažitku, muškátový kvet,
nastrouhané orechynebo mandle. Peclive promícháme.
Z bílku vyšleháme pevný srnn a lehce vmícháme do nádivky.
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Pripravené kure naplníme nádivkou, zašijeme nití nebo jehlou
a peceme klasickým zpusobem.
Podáváme s bramborami nebo rýží, salátem nebo kompotem.

Dobrou chut a vánocní pohodu Vám preje
M. Blažek, šéfkuchar Horský hotel TATRA

Historie telovýchovy a sportu v Karolince
(dokoncení)

V letech 1925- 1940 byl v Novém Hrozenkove založen Klub
Ceskoslovenských turistu. Hlavní jeho cinovníci byli pánové Gola,
Oštádal a ucitel Machácek. Jejich cinnost však válkou skoncila. V
zimních obdobích se lyžovalo. Závodní bežci Lažnovští, Gábera
Vojta, Konarík Vmoa, Burda Josef, Valigura Oldrich, Krystínek,
Orság -Pavlovský, skokané Jurícek František, Cenci Tonda, Lada,
Jurica Lada meli úspechy v rámci okresu i kraje.

Významným aktem Sokolu byla úcast na Všesokolském sletu v
Praze v roce 1938 se sokolskou hudbou v krojích. Bylo to vlastne
poslední vystoupení Sokolu pred II. svetovou válkou.

Zacátkem války pak mnozí Sokolové s dalšími obcany vstoupili
do odboje proti okupaci nacistu z Nemecka a to do skupiny Obrana
Národa. Byli to: Novák Franta, Teodor Cablík, Konvicný Jan, bratri
Bitalové Franta a Lada, Kopal Stana, Potocký Rudolf, Cenek Jan,
Polášek Jan, Egger Evžen, Tylcer Kare~ ucitel Bartoník, Cabla
Josef, Konvicný Josef, ŠarfJ osef. Z dolní cásti obce to byliMichalcák
Arnošt, Krcma Franta, ucitelBerg. VodbgjibyliclenovéDTJ,Šmuc
Kare~ Paška Jose~ Tomášek Tonda, Snaubelt Emil a mnoho
dalších.

Když byla skupina Gestapem odhalena, podstoupili kruté
výslechy, dusledkem toho pak bylo odsouzení a žalárování. Franta
Novák, Franta Krcma byli popraveni, Bartoník zahynul v Osvetimi,
Konvicný zahynul v káznici v Nemecku. Ostatní byli vezneni v
ruzných káznicích, koncentrácích a to vetšinou do konce války.
Nekterí dostali od pul roku do peti let. V telovýchovných a
sportovních spolcích byla vedena výchova k národnímu vedomí,
vlastenectví vyústilo nakonec v odboj~ který znamenal popravy,
žalárování, nicení zdraví, obetování se pro národ, ze~ spolecnost.
Nekterí obcané si uvedomovali odvahu tech, kterí tolik riskovali pro
všechny, a tak alespon podporovali rodinyuveznených. Byli to napr.
Josef Kostka, Bambuch Josef a mnoho dalších. Je treba ctít a
pamatovat si všechny ciny lid~ které vedly k osvobození od
nemeckého fašismu.

Je tu uvedena jen cást zasloužilých, sepsal jsem to na základe
vlastní pame~ podle vyprávení starších a také už zemrelých.
Domnívám se, že je treba pamatovat si všechny, kterí se pricinovali
o postavení Sokolovny, Delnického domu, hrišt, vytvorených spolku:,
aby se moWa mládež i dospelí venovat telesné kulture a
sebezdokonalení.

Cinnost techto lidí byla a je príkladem hodným následování,
výzvou pro pokracování, abychom dobre využívali cas a
neprocházeli zbytecneživotem.

Štepán Konvicný

Informace z Obecního úradu
Obecní úrad v Karolince upozornuje všechny deti rocníku

1981 a jejich rodice, aby alespon mesíc pred datem narození,
který je rozhodný pro vydání obcanského prukazu, se dostavili
na OU kvyplnení priWašovacích lístku k trvalému pobytu, který
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budou potrebovat k vyrízení obcanského prukazu. Další
informace potrebné kvyrízení OP dostanou na oWašovne, nebo
prímo na polici CR Karolinka.

Problémem poslední doby je zajištení lékarské péce našich
detí. Z duvodu dlouhodobé nemoci detské lékarky je tato péce
zajištována nepravidelne ve zdravotním stredisku ve Velkých
Karlovicích a Novém Hrozenkove. Obecní úrad vedl již
nekolikrát osobní jednání prostrednictvím referátu
zdravotnictví Okresního úradu, nebot zajištení prísluší tomuto
úradu prostrednictvím NsP Vsetín, protože zde dosud
nepusobil soukromý lékar. Pro nás je to neuspokojivý stav,
zejména proto, že jde o nejmenší pacienty.

Po delších jednáních se podarilo dojednat s SME Val.
Mezirící posílení príkonu v našich údolích, predevším v
Ratkove a Kobylské. Minulý týden probehla schuzka s majiteli
dotcených pozemku. Výsledek není príliš uspokojující. Byla
vznesena rada výhrad i když organizace SME neprišla již s
hotovým projektem, ale s vlastním návrhem na optimální trasu
vedení. Ponevadž nebylo dosaženo dohody, predevším v
Kobylské, dojde k další schuzce v mesíci únoru 1996, kde bud
bude docíleno dohody, nebo se akce nebude provádet a obcané
dotcených údolí budou mít nadále problémy s elektrikou. S
realizací posílení pocítá SME do konce roku 1996.

Naopak úspešne probíhá montáž dalších televizních
programu na Humenci. Podle informace ze dne 7. prosince se
dokoncuje montáž a dojde k zahájení zkušebmno provozu.
Pokud nám budou známy další informace, budou obcanum
sdeleny. Zavedení dalšího televizního programu musíme
spolecne s obcí Nový Hrozenkov zaplatit z našich penez a to
každá obec nejméne 250 tisíc Kc.

Obcanum byl dán k seznámení návrh rozpoctu na rok 1996.
Zatím nedošlo ke schválení státního rozpoctu, od kterého se
odvíjí rozpocet okresu a v neposlední rade i náš. Okresní úrad
schválí svuj rozpocet pravdepodobne ješte v letošním roce,
zatím co obec bude schvalovat pocátkem roku 1996.
Predložená I. varianta muže doznat zmen na základe
pripomínek, i když zásadní veci ve vlastních príjmech a
investicní výstavbe mohou být zmeneny jen ve vztahu k
fmancním možnostem.

Záverem bych chtel všem obcanum Karolinky poprát klidné
prožití svátku vánocních, podekovat poslancum za pomoc a
podporu vuskutecnování nárocných zámeru letošního roku, do
roku 1996 pak poprát hodne zdraví, pracovních úspechu,
osobní pohodu a dobrou spolupráci v dalším období.

Antonín Reška, starosta
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