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Jubilanti kveten 1996
KrlstinaKonaríková Karolinka 178
4.5.1996
Karolinka 652
LudmilaŠebelová
17.5.1996
MarieCvanová
Karolinka258
21.5.1996

75 let
80 let
70 let

Informace z Obecního úradu
Od vydání posledního "KaroHn!:kébozpravodaje
nebylo konáno plenární zasedání obecního
zastupitelstva a proto jen nekolik informací ze
zaserlá1tfobecní rady. Byl prekontrolován prubeh
plnení na obecních akcích. Je možno ríct, že i pres
mimorádné povetrnostní podmínky práce probíhají
dobre. Zejména na §Cele je videt. že jíž nastoupili
pokrývacia stavba dostává i urcitý vzhled. To samé
mažno spatrit i na 2 b.j., i když zde je termín pro
dokoncení velmi krátký. Pravidelné kontrolní dny
piispívajík dobrému postupu prací..
Pokracuje se v plynofikaci Barin a byl stanoven
termín pro dokoncení této akce do 30.6.1996, stejne
tak i prípojka plynu 2 bytových jednotek.Poté bude
podle financních možností pokracováno v další akci
"Pod Paluchem" a "Kobylská". Všichni zájemci o
plyn v techto lokalitách by meli ve vlastním zájmu
splnit podmínky pro pripojení. Zpracovává se
dokumentacebn~li~ce na "PaIuch" a daIg drobné
akce, které se však budou opet realizovat podle
financních možností.
V bIzké dobe bude
realizováno prodloužení verejného osvetleni v
Kobylsk:éo tli až ctyri svetelné body. Plánované jsou
i dalMakce. které jsou vázány na prosti'edky ze
státního
programu
"Obnovy
vesnice".
Poslední rada odsouhlasila zpracování "Zadání
hasicskézbrojnice ve Stanovnici", výsledek piedloží
nejbližšímuplenárnímu:zasedání. V brzké dobe dojde
k dokoncení oplocení místního hrbitova. bude také
prijat

S konecnou platností bylo dorešeno území "Pod
Becvou" na výstavbu rodinných domkU. Po jednání
na orgánech OkÚ, CHKOB byl upresnen pocet
staVebních míst z 20 na 19. Ostatní podmínky
zUstávají nezmeneny. Pokud neprojeví zájem místní
obcané na staVební místa. nabídneme je jin)m
zájemcfun z okolí.

Z akcí, které obec nezabezpecujeje prístavba
Domova duchodci. kde se ješte v letošním roce
podarí napojitna plyn z naší obce.Jiste chvályhodný
cin tétoorganizace.
Letošní rok je objememinvestic a zajištení financí
mimorádnenárocný, nemUžemea nebudemedalší
akce rozjíždet. platí to predevším o místních
komunikacích,které musejípockatna pozdejšídobu.
Vyhláška o dobe a místu konání
voleb Obce Karolinka
podle § 15 zákona c. 2~7/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu Ceské republikya o zmene a doplnení
nekterýchdalšíchzákonu
stanoví:
1. Volby do Poslanecké snemovny Parlamentu
Ceské republiky se uslmtecní
dne 31.05.1996 od 14,00 hodin do 22.00
hodin
dne 01.06.1996 od
7,OOhodin do 1-1-.00
hodin

2. Místemkonání voleb
v oknlm c. L
je volební místnost velká
zasedací
místnost Obecního úradu Karolinka pro volice
Banny.
v cásti obce: Dolní cást - Stanovnice.
Kobylská.
Sídlište Obora. Sídlište Pod P:1.Iuchempo c.p. 541.
Rybízovna

v oknlm c. U. je volební místnost kancelár
starosty
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Obecního úradu Karolinka pro volice bydlící v
cásti obce:
Hornícást Stred, Horebecví, Ratkov, Bzové,
Pluskovecek, Solán. Nábteží od cp. 255, Pa1uch

-

3. Volici bude umožneno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost, státní obcanství Ceské
republiky a údaje o oprávnenosti hlasování v
uvedeném okrsku.

4. Každémuvolici budou

doruceny tri dny pred
dnem konání voleb hlasovací lístky, spolu s nimi
bude volicumdorucen též informacní leták v nemž
budou seznámenis údaji potrebnými pro realizaci
volebního práva.

V Karolince, dne 29.4..1996

Informace

k volbám

Antonín Reška
starosta
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volební místnost. V takovém prípade okrsková
volební komise vyšle k volici dva své cleny s
prenosnou volební schránkou, úrední obálkou a
hlasovacími listky. Pri hlasování postupují clenové
volební komise tak, aby byla zachována tajnost
hlasováni.
§ 30
Volicské prukazy
1. Volici, kteIý nebude moci volit ve volebním
okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá
obecní úrad na jeho žádost volicský prukaz a
poznamená tuto skutecnost do stálého seznamu a
do výpisu re stálého seznamu pro okrskovou
volební komisi.
2. Volicský prukaz opravnuje k zápisu do
zvláštního seznamu a v jiném volebním okrsku
pro volbu do Poslanecké snemovny nebo v den
voleb do výpisu re zvláštního seznamu.

1996

Chteli bychom vás krátce seznámit se :zásadami
hlasováni a hlasováním pri volbách dne 31.5. 1996
a 1.6.1996:
§ 19
1. Volic hlasuje osobne, zastoupení není prípustné.
2. Volici predstupují pred okrskoyou volební
komisi a hlasují v poradí, y jakém se dostavili do
volební místnosti.

3. Volic po príchodu do volební místnosti
prokážesvou totožnost a státní obcanství Ceské
republiky. Po záznamu ve výpisu re stálého
seznamu nebo zvláštního seznamu obdrži od
okrskové volební komise prádznou obálku
opattenou úfedním razítkem /dále jen lIúfedni
obáIka"/. Tyto úradní obálky musí být
nepruhledné,stejnévelikosti,papíru stejnéjakosti
a barvy.Na žádost volice mu okrsková volební
komise dodá za chybející, ftrtané nebo jinak
oznacenéhlasovacílístkyjiné.
4. Neprokáže-livolic svou totožnost a státní
obcanstvíCeskérepubliky, nebude mu hlasování
umožneno.
5. Volic hlasuje tak, že po opuštení prostotu
urceného pro úpravu hlasovacích lístku vloží
úfedni obálkupred okrskovouvolební komisí do
volebníschránky,komisehlasováníneumožní.
6. Volic, který nemuže sám upravit hlasovací
listekprotelesnouvadu neboproto, že nemužecíst
nebo psát, si muže vzít s sebou do prostoru
urcenéhopro úpravu hlasovacích listku jiného
volice, nikoliv však clena okrskové volební
komise,abyza nej hlasovacílístek upravil a vložil
do útedni obálky.

7. Volic muže požádat re závažných, zejména
zdravotníchduvodu, obecní útad a v den voleb
okrskovoukomisio to, abymohl hlasovatmimo

§ 39
malOvání

1. Po obdrženi úrední obálky, poprípade
hlasovacích lístku vstoupí volic do prostoru
urceného k úprave hlasovacích lístku. V tomto
prostoru vloží do úrední obálky jeden hlasovací
lístek. Na hlasovacím lístku, kteIý vkládá do
úrední obálky, muže pritom zakoužkováním
poradového císla nejvýš u ctyr kandidátu
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznacit,
kterému z kandidátu dává prednost. Jiné úpravy
hlasovacíholístku provádetnemuže.
2. Volic, kteIý se dostavil do volební místnosti s
volicským prukazem. je povinen tento prukaz
odevzdat okrskové volební komisi. Okrsková
volebníkomise priložívolicskýprukaz k výpisure
zvláštnihoseznamu.
§ 41
Posuzování hlasovacíchlístku
1. Ve prospechpolitickéstranynebokoalice se
pocítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou
jména kandidátu škrtána, menena nebo
dopisována. K takovým úpravám se neprihlfží.
Pokud volic dal na hlasovacím lístku prednostní
hlas více než ctyremkandidátum.pocítá se takový
hlasovací lístek ve prospechpolitické strany nebo
koalice, k prednostnímhlasumse však neprihlíží.
2. Neplatnéjsou hlasovací lístky, které nejsou na
predepsaném tiskopise. Je-li v obálce nekolik
hlasovacích lístku ve prospech ruzných
politickýchstran a koalic,jsou všechny tyto hlasy
neplatné. Je-li v obálce více hlasovacích lístku
provedena prednostní volba, ptihlfží se k tomuto
lístku nebo k lístku, kde bylo odevzdáno vire
prednostníchhlasu nejvýševšak ctyri, pokud však
byl odevzdánna vice hlasovacíchlístcích stejný

Karolinský

2prIivodaj

3

4/1996

pocet prednostních hlasu, ne však pro stejné
kandidáty, k prednostním hlasum se neprihliží.

Informace
"

kveten

z

mat
1996

.

r I k Y duben-

Narození:
Sona netinová
12.4.1996
Jakub Marancák
12.4.1996
Lukáš Kolácek
20.4.1996
Lukáš Morávek
24.4.1996
Natálie Bátlová
26.4.1996
Jakub Konafík
2.5.1996
Ondrej Pavlacka
3.5.1996
Jana Orságová
3.5.1996
Jan Blinka
4.5.1996
Pavlina Tydlacková
9.5.1996

Karolinka S47
Karolinka

166

Karolinka

593

Karolinka

661

Karolinka

518

Karolinka

566

Karolinka

567

Karolinka

516

Karolinka
Karolinka

578
43

Úmrtí:
Karolinka 576
Jolana Nemcová
30.3.1996
Karolinka 576
Marie Svachová
5.4.1996
Marie Karlovská
Karolinka
24
6.4.1996
Zdenek Helis
Karolinka 566
19.4.1996
Anežka Martyšcáková Karolinka 516
23.4.1996
Ludmila Stiaková
Karolinka 216
5.5.1996
Prihláleni:

2

Odhláleni:

o

Informace k poplatkum za užívání
ve~ného prostranství

Dne 1.7.1994 vešla v úcinnost Obecne závazná
vyhláška o místnich poplatcích. kde se mimo jiné
nachází v oddílu Iv. " Poplatek za uživání verejného
prostranství". který se vztahuje na umístení zarízení
k poskytováni služeb, umístení prodejních nebo
reklamních zarízeni, zarízení cirkusu. lunaparku a
jiných obdobných atrakcí. umístení skládek,
vyhrazení trvalého parkovacího místa. užíváni tohoto
prostranství pro kulturní a sportovní akce a potreby
tvorby jilmových a televizních del.
Verejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou
všechny námesti, silnice. ulice. místní komunikace,
chodníky. tržište. verejná zelen, parky, pnlchody.
podchody, nadchody. loubí, pasáže a další prostory
prístupné každému bez omezení.
Poplatek za užívání verejného prostranství platí
fyzické nebo právnické osoby. které užívají verejné
prostranství zpusobem uvedeným v odst. 1.
Poplatky jsou placeny podle zpusobu u:::ívání
verejného prostranství. Právnické i .fyzické osoby
jsou povinny potádat o utlvání verejného
prostranství s vyjímkou uživání krátkodobého,
nejméne 20 dnu prede dnem ZlUtlÝšleného utlvání
verejného prostranství.
Poplatek za užívání
verejného prostranství platí poplatník na základe
platebního výmeru vystaveného obecním úradem
nebo bez vymerení v hotovosti v den zahájení užívání
verejného prostranství, v ostatních prípadech do
15ti dnu ode dne dorucení rozhodnuti o vymerení
poplatku na úcet obecního úradu.
Od poplatku za uživáni verejného prostranství
jsou osvobozeny akce bez vstupného nebo jejichž
výtežek je urcen na charitativní a verejne prospešné
akce. Dále invalidní osoby, kterým bylo vyhrazeno
trvalé parkovaci místo na verejném prostranství. V
prípade. že je porušována Obecne závazná vyhláška,
postupuje obecní úrad podle oddi/u IV této obecne
závazné vyhlášky. která je k nahlédnuti na obecnim
úrade.
NojkUvková 1., referent OÚ/

H a s i c i s k I á r n y Karolinka v
letošním roce
V mesíci breznu se sešel výbor dobrovolných
hasicu sklárny. Tato schuze výboru mela dve cásti.
První cást byla pracovní a druhá cást byla
uskutecnena za úcelem prátelského a zároven
pracovního posezení s ptiznivci a sponzory
závodního požárního sboru. Celkem bylo pozváno
osmnáct sponzoru, kterí se podíleli na velmi
bohaté cinnosti v soutežích v minulém roce 1995.
I když úcast pozvaných nebyla taková jak si
poradatelé ptedstavovali, bylo o cem hovorit.
Mluvilo se o minulém roce. o roce který byl pro
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sklárenské hasice tak úspeŠ1lý,kdyse vlastne stali
vítezi a držiteli "Velké ceny hasicu Ceské
republiky". Je dobré ješte pripomenout, že jsou
držiteli nejlepšího svetového casu v požárním
útoku. Tento na zacátku minulého roku vytvorili a
pak v mesíci zárí mow prekonali. Už tento
samotný úvod ríká, že jak v agilním sboru je stále
co r~it, stále je o cem hovorit, a hovorilo se zde
opravdu vecne a hlavne o všem. Mluvil zde i
zástupce Hasicské pojišt'ovny pan Jili Šauer. Ten
seznámil všechny pritomné s výhodami této pojiš
tovny. Dále se hovoiilo o spolupráci s místními
hasici v Karolince, tak i o spolupráci hasicu Zi:,
Stanovnice. Musím napsat, že je to dobré a že
revnivostz dob minulých už je dávno minulostí.
Je opravdu lepší spolupracovat, než se zbytecne
dráždit a házet si klacky pod nohy. Vždyt nakonec
všem jde o to stejné, chránit náš majetek. Tuto
spolupráci velmi dobre zhodnotil starosta naší
obce pan R.eška, který se této schuze taky
zúcastnil. Je to opravdu dobré, když starosta obce
má radost z práce hasicu celé naší obce a teší ho i
vzájemná spolupráce mezi sebou. A že si práce
hasicu pan starosta Reška váží svedcí i to, že
Obecní úiad v Karolince dle svým možností
prispel financní dotací v minulém roce i hasicum
Zi:,sklárny. Ajak pan starosta rekl, podle možností
pomuže i v letošním roce.
V dalším bodu se hovorí Okulturní a spolecenské
cinnosti. Dá se konstatovat velmi krátce velmi
bohatá a úspemá. A co teší každého, že všechny
pripravené akce, ples, tanecní 7JÍbaVy,soutežebyly
vždy dobre navštíveny a setkaly se s velkým
ohlasem. V další cásti se hovoiilo o pracovní
cinnosti. Udržování požární techniky v dobrém
technickém staw, to jest pro hasice prvoradý úkol.
Zde patrí i príprava stroje a další techniky pro
souteže. A toto vše je na vysoké úrovni. A že jsou
hasici Zi:,skláren pracovití, to dokazuje práce v
okoli prehrady pri vyrezávání klestí, práce na lesní

-

kalamite,no a k tomu ješte práce na klubovne.
Nové obložení Zi:, dreva, keramický obklad
kuchynev klubovne, dále pak postavení nového
sklepu, to se dá ríci jenom
takto-úmorná, ale moc hezká a prospešná práce.
Toto všechno dává dobré zázemí do budoucna.
Když tato schuze koncila, zacal jsem premýšlet j3k
napsat záver celé této akce. Snad asi tak, že je
škoda, že zde nebyl níkdo Zi:, ZÁVodu.Vždyt
podekování hasicu za pomoc pri jejich práci prece
patrí k tomu dobrému i na malých schuzích a ne
jenom na valných hromadách. Úplne na záver se
ješte vracím ke sponzorum našich hasicu. V
minulém roce meli 18 sponzoru, od kterých
obdrželi 11.OOO,-Kc a další materiál. Za toto
všechno hasici ze skláren všem moc a srdecne
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dekují.Vyvšichnijste tak vlastne prispelik jejich
bohatýmvýsledkumroku 1995.
Letošní rok se nese ve znamení príprav na
souteže, na Velkou cenu hasicu CR, na souteže
místní a souteže širokého okoli. Dále pak
pokracuji v pracích na klubovne. No a v tomto
hasicském shonu se už pomalu zacínají
pripravovat na 120.výrocívzniku hasicu v naší
sklárne, které pripadne na rok 1997, když tohoto
výrocíby se chteli zhostít s velkouctí.
Karel Malík

P.S.
První jarní vlaštovka od hasicu Zi:,skláren. Na
první souteži hasicu v Kunovicích, kde se
zúcastnilo 11 družstev, obsadili naši hasici první
místo. Blahopiejemea at se vám darí.

z

kultury

Náš divadelní soubor Jana Honsy se v dubnu
zúcastnil Divadelního festivalu v Napajedlích .
Tam sehrál svoji letos nacvicenouhru od Milana
Kundery "Jakub a jeho pán". Po své úspešné
premíére v Novém HroZI:.Dkove
a po odehrání na
Hovezí a ve Velkých Karlovicích získal hlavní
cenu festívaluv Napajedlích.Je to další obrovský
úspech našich divadelníkU,nebot tohoto festivalu
se zúcastnily divadelní souboryz celé Moravy a
Cech. Je to dobré vykrocení do letošní divadelní
sezóny a dobrá príprava na krajskou divadelní
piehlidku ve Štramberku, která se uskutecní ve
dnech 24. až 26. kvetna. Prípadné vítezství této
piehlidky znamená postup na "Národnípiehlidku
ve Vysokém nad JiZI:.rou".Všichni vám držíme
palce a "Zlomtevaz!"

-

Odborový svaz sklárny Karolinka spolu s
divadelním souborem. dechovou hudbou a dalšími
priznivci usporádali postavení "máje". letos
netradicne na zahrade u školky. Hezká tradice
nebyla prerušena a pro další roky to byl vykonám
velmi dobrý základ pro pokracováni naši
karolinské tradice.

K.aroliasltý
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z mSTORIE TELOVÝCHOVY
/ pokracování /
Po válce 1945 nastaly zmeny v telovýchove v

. Karolininé Huti Z bývalé DTJ a sokola se vytvorila
jednota SOKOL. Cvicily všechny složky, žáci. žacky,
dorostenci, dorostenky, muži, ženy,založil se místo
skautu oddíl táborníku. V roce 1945
46 o
pr:17dnináchse uskutecnily letní tábory pro mládež v

-

bývalé financnici

ve Skalicí

- Stanovnici.Už v roce

1946 se zacalo s prípravou na Sokolský slet v Praze.
Predcházely mu verejná cvicení v obcích a župách.
Také v Karolininé Huti byla verejná cvicení na
sokolském hrišti. Tehdejší cvicitelé byli Bambušek
Jola, ŠuJák Franta, Konvicný Štepán. Gášek Josef.
Ženské složky vedly Cih1árová Drahomíra, Nad'a
Bambušková, Uda Veníngerová, Kveta Valigurová,
vedouci funkcionári byli Teodor Cablík, Václav
Cenek, Josef Vítek, Fiala Josef: Hartinger Josef.
Sletu Sokolu v roce 1948 se .zúcastnilo mnoho
mládeže pod vedením Šarfa Rudolfa. muži, ženy i
funkcionári. Po sletu byl Sokol rozpušten tehdejší
vládou pro vystoupení Sokolu na slete proti vláde
Klementa Gottwalda. V Karo1ininé Huti prevzali
sokolovna i S hrištem hutská odborová organj2ace a
cvicilo se podjménem Jiskra.
Cvicitelé: Konvicný Štepán, Vuém Zbranek, Gášek
Radomír, Janota Stana, Dana Tichá, pozdeji Eva
Tichá

-Polášková,

snažili

se vést mládež

k telesnému

zdraví a prípravovali nové telocvicné oslavy pod
jménem "Spartakiády". Z Karo1ininé Huti od roku
1949 úcastnili se mladí lidé krajských vystoupení ve
Z1ine, Novém Jicíne, Vsetíne, v Karo1ince a v roce
1955byla také velká úcast na 1. Spartakiáde v Praze
jak cvicících tak: funkcionáru .Jiskra byla pozdeji
prejmenována na Ceskoslovenskou telovýchovnou
jednotu. Cvicilo se pod vedením funkcionáru: Jaroše
Kiliána, Slávy Frydrycha., Poláška Míry, Tichého
Tomáše, Very Potocké-Orságové-Svatošové, Kvety
Va1igurové, Jiiího Svatoše a jiných. Cvicitelé byli
Dana Tichá, Eva Tichá, Konvicný Štepán, Janota
Stana, Zbranek Vilém, Gohr Karel, Gášek Radomír.
Y rámci CSTVje nutno se zmínit o cinnosti ledního
hokeje. Zacátek se datuje brzy po válce, když Becva
zamrzla, prvními prukopníky byli bratri Fabryové,
Švec Antonín, Cenek Lad'a, Maindok E. Rozšírení
hokeje nastalo až po roce 1947 díky mladým
nadšencum v míste. Byli to bratri Klímové Radek a
Luda, Duchon Ruda, Rasocha Jindra. Hartinger
Ludva a Edmund, Plánci Ruda a Rosta,
Bambušek Luboš, z Nového Hrozenkova Stupka
Franta a Tkadlecek, z Halenkova Jan Tkadlec, z
Velkých Karlovic Miloš Janek a Švec Zdenek. Dále
to byli Švec Antonín, Fanta Jindrich. PoWek Dušan,

Plášek Josef, He1is Josef, Gášek Jare1c a Mira,
Dtim1er Jenda, Svatoš Jití. Ti všichní a ješte další se
vystrídali behem 20 let hokeje v Karo1ince.
Karo1inku reprezentovali ješte Josef Klima, Davídek
Vlastík, Orság Fanda a Lušovský Lada. Funkcionári
ledního hokeje byli: Tomáš Tichý, Bambušek
Jaroslav a Jenda, Frydrych Sláva a velké množství
obcanu, kterí se stali fandy tohoto sportu. Hrište bylo
na sokolské louce. Stavitelem byl Leopold Dtimler,
postavily se drevené prenosné mantinely.
Hrište se stríkalo po nocích. aby byl dobrý led a bylo
to tak. že od listopadu do konce brezna se mohlo
bruslit i hrát Prírodní kluzište navštevovali také
Vsetínáci, Zlináci a Karo1inku navštívili a hráli tu i
mistri republiky z Brna /Kometa/, Rudá Hvezda, z
Ostravy hráci Baníku Ostrava, Cvikl, Ote i z Vítkovi
prijeli. Prírodní klužište v Karo1ince bylo V)jímecné
tím, že u nás byl dobrý led po ctyri mesíce, udIžova1i
ho nejen hráci a funkcionári, ale i nadšenci a
fandové z obce. Hrálo se úspešne v rámci okresu, ale
i kraje. Krajská soutež za úcasti Vsetína, Zlina,
Kromeríže, Otrokovic, Brumova byla nejvyšším
stupnem výkonosti karo1inského hokeje. Ješte v roce
1968- 69 se bruslilo, potom vzhledem k
povetrnostním podminkám nebylo možno led
nastríkat a udržet Byly teplé zimy, nebylo
hrácu,funkcionáru a zvýšené náklady na potreby
hokeje zpusobily ukoncení pekného sportu v roce
1969. Stejne doba 20 let byla mimorádná pro
celkovou atmosféru, která panovala v celé obci a je ji
nutno ~:Jmenat
pro príklad , kterým ve sportu v
obcí byla.
Konvicný Štepán

CESKÁPOŠTA
Ces
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Karolínu

Vážení obcané, protože je všeobecne známo, že
dorucovatelé na svých pravidelných pochuzkách
dorucují do bytu jednotlivým obcanum duchody
nebo poukázky, dostávají se s ri'1stem výše
jednotlivýchcástekdo skupinypovolánís velkým
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rizikemújmy na zdraví, prípadne ztráty života pri
loupežných prepadeních.
Prubežne prijímaná
opatfeDíua snížení tohoto rizika nejsou dostatecne
úcinná. Jediným rešením je zastavit dorucování
hotovostídorucovateli a nabídnout klientum pošty
jiná lešení. Toto opatrení se predevším dotkne
duchodcu,kterí byli zvykli, že jim pravidelne jednou
mesícneoorucovatel donesl peníze až do bytu. Proto
je tato informaceadresovaná predevším jim. Nabízí
se nekolikrešení, jak tuto problematiku rdit. Pro
posouzení,která z uvedených

variant vám bude nejlépe vyhovovat, uvídíme
základní informace o každé z ních.

1.Vy:mdnutí duchodu u prepážky

-je

nutDé predložit

doklad

- duchod si nemusíte

totožnosti

vyzvednout v den splatnosti,
muže býtu pošty uložen po dobu trí mesícu. Pred

dnem splatnosti duchodu nemuže být duchod
vyplacen.

- duchodmuže prevzít

manžel nebo manželka, je ale

nutné tento vztah dokladovat bud zápisem v
obcanském prukaze, nebo zmocnením spolu s
obcaDsk:ýmprukazem.Zmocnenívystavípošta za
poplatek:podle Poštovního sazebníku.

- duchodmuže prevzít opatrovník urcený soudem
nebojinýpríjemce urcený obcí.
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na základe predložení dokladu. Je tedy na vás, kdy
doklad vystavíte, vy rozhodnete o výši cástky a
také o tom, které z osob, jimž jste dali dispozicní
právo jej predáte, aby za Vás na pošte provedli
výber

-z

úctu mužete hradit i ostatní platby, napr.

nájem, SIPO, telefonní poplatky, stavební sporení,
pojistné apod. Na úcet si mužete nechat zasilat i
jiné platby
príspevky, sociální dávky, mzdy apod

-

- s úctem

mužete manipulovat

na celém území

CR, nezMeži na tom kde byl založen, nezMeži ani
na bydlišti majitele.Když jezdíte do lázní, na
dovolenou, na delší návštevy apod. nemusíte si
sebou brát vysokou hotovost, pošta je vlastne
všude. K úctu lze sjednat i platební kartu, která
platí v síti bankomatu všech penežních ústavu s
\'}jímkou Ceské sporitelny a.s.
- podrobnejší informace Vám poskytnou na každé
pošte nebo Váš dorucovatel.
Veríme, vážení ri1m711íci,že chápete duvody,
které nás vedly k zastavení dorucování hotovostí.
Vážime si vás, vážíme si ale i zdraví a životu
našich zamestnancu.

Pevne doufáme, že se nám pri vzájemné
spolupráci podarí najít oboustrane prijatelná
rešení a že nám i nadále zachováte Vaši prízen.

2. Za duchodce muže duchod prebírat jiná osoba
v prípadech, kdy duchodce není schopen sám si
dojítprevzít duchod a nemá ani manžela, muže
obec ustmovit zvláštního príjemce !tuto povinnost
urcuje:mkonc. 102/88 Sb.!
- stanoveníosoby zvláštního príjemce je vázáno na

-

souhlas duchodce

3. Duchodlze posílat na úcet penežního ústavu

-)ze posíJat jen

celý duchod

-podle dispozic úctu u jednotlivých

penežních ústavu
lze rozšírit manipulaci s úctem i na jiné osoby

- žád>st o prevod

-

výplaty

duchodu

na úcet u

penežníhoústavu je k dispozici na pošte
manipulace s úctem není vázána na den

splatnosti duchodu a na místo bydlište

Jednímz penežních ústavu, na jejichž úcty lze
duchod zasílat je divize Investicní a Poštovní
banky80S.- Poštovní sporitelna, která má
pobockyna všech poštách v Ceské republice.
- 1Jídosto zrízení postžirového úctu mužete
projednat na každé pošte, muže ji pro Vás
zprostredkovati poštovní dorucovatel
penízena úcte jsou úroceny podle výše zustatku
k M~hín~ní S postžirem muže majitel zmocnit
až tli dalšíosoby. Sama manipulace se provádí

-

Marie Kovaríková, vedouci pošty v Karolince

Sbor dobrovolných

hasicu Karolinka

Sbordobrovolnýchhasicu v Karolincei v letošním
roce pokracujeve své cinnosti a to jak po stránce
prevence, tak i ostatních cinnostechprospešných
pro obec. V krátkosti se tedy zmíním O cinnosti
našeho sboruza uplynulé obdobíroku 1996,které
byla zahájenavýrocnívalnou hromadou20.1.1996
za úcasti našich clenu a hostu. jako napríklad
pana starostyAntonínaRešky,zástupceOkresního
SDH bratra Jurcíka a zástupcu SDH sklárna
Karolinka,

SDH Karolinka

- Stanovnice

a SDH

Nový Hrozenkov,kdy u techto sboru bych chtel
vyzdvihnout dobrou spolupráci mezi všemi.
Vrátím se k
výrocní schuzy, na které byla
zhodnocenapredevším cinnostiv lonském roce,o
které jsme vás prubežne infonnovali ve
zpravodajích obecního úradu. Pripomenul bych
pouze úspech našich mladých hasicu, kterí se v
lonském roce zúcastnili mezinárodní souteže v
Itálii a obsadilijedno z predníchmíst.Vratme se
nyníale k cinnostiza uplynuléobdobíroku 1996,

.
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kdy byly provedeny zmeny ve výboru SDH a byla
dána tímto možnost mladším clenum našeho
sboru. Pokud se týká výjezdové jednotky, byly
uskutecneny preventivní zdravotní prohlídky, bylo
provedeno proškolení ridicu a stejne tak i clenu
zásahové jednotky. V soucasné dobe se provádí
údržba vozidel a techniky a jsou provádeny
technické kontroly. V plynulé dobe jsme se
zúcastnili celkem peti zásahu, z toho 4x pri požáru
mimo naši obec a lx zásahu pri dopravní nehode v
Karolince. Tento údaj svedcí o dobrém provádení
prevence v naší obci. Krome techto akcí provádí
naši clenové napriklad cištení verejné kanalizace v
obci a byl uskutecnen odvoz starého železa stejne
jako v roce 1995.4.kvetna 1996 probehly oslavy
"Svatého FIoriána", patrona hasicu za pritomnosti
obcanu obce, a to i pres nepríznivé pocasí.
Záverem bych vás chtel pozvat na "Hasicskou
soutež" mládeže, žen i mužu, která probehne dne
7. cervence 1996 v Karolince . Verím, že se
všichni tady sejdeme, stejne tak jako pri
"Sklárskémjarmarku", který by se mel uskutecnit
17. srpna 1996 a kdy by se naši clenové postarali o
vaše obcerstvení.
Vojkuvka Josef, jednatel

K r ovin y

- hnízdište vzácené fauny

Krovinaté biotopy mají Ovnaší krajine nesmírný
ekologický význam. Jsou stanovištem vzácných a
ohrožených druhu fauny, z nichž nejznámejším
zástupcem je zvlášte chránený tuhýk obecný.
Mimo nej se v krovinách a jejich okolí vyskytují
další chránené druhy a to vzácná penice vlašská
a exoticky zbarvený brambornícek cernohlavý.
Nedopustme, aby tyto dmhy z naší prírody
vymizely.
Krovinaté biotopy najdeme na okrajích lesu, na
mezich oddelujících sousedící pozemky, na
neobdelávaných cástech zemedelských pozemku.
Kroviny mohou vytváret i souvislé plošné neb<;>
pásové porosty.
Kroviny mají z hlediska ochranárského význam
zejména jako stanovište vzácných a ohrožených
druhu živocichu, dále také jako útocište bežnejších
druhu fauny a flóry, které jako celek vytvárejí spolu
bohatá spolecenstva. Ta se pak významnou merou
podílejí na zvyšování ekologické stability v okolní
krajine. V drívejší dobách, kdy hospodarili

-

hlavne drobní zemedelci, se v zemedelské krajine
nacházelo velké množství rozptýlené zelene. Pri
scelování pozemku a rušení mezi od 50.tých let
byly tyto porosty systematicky likvidovány. Do
roku 1990 tak bylo v Ceské republice zniceno
celkem 3600 ha rozptýlené zelene, 4000 km
liniové zelene a 240000 ha mezí. V dusledku
techto zásahu zmizely z naší krajiny desetitisíce
páru ptáku, vázaných na krovinaté biotopy. Tuhýk
obecný a penice vlašská z mnoha oblastí s
intenzivním zemdelstvím, zejména v nížinách,
prakticky vymizeli, výrazne se snížily stavy u
strnadla obecného, penice hnedokridlé
a
brambornícka cernohlavého. Strnad lucní a strnad
zahradní vymizel na vetšine
území Cech a
Moravy, tuhýk menší a tuhýk rudohlavý vyhynuli
úplne.
Krovinaté biotopy mají díky svým nadprumerným
ekologickým hodnotám v rámci okolního
prostredí zpravidla parametry opravnující k
vyššímu stupni zákonné ochrany. Nejcasteji to
bývá zaregistrování \!KP podle § 4 zákona CNR c.
114/1992 Sb., o ochrane prirody a krajiny /mimo
území CHKO a NP/ resp. zaevidování stanovište
zvlášte chránených druhu, u rozsáhlejších lokalit
pak vyhlášeni zvlášte chráneného území.
Ochranné podmínky techto stanovišt vyplývají z
nutnosti zachovat jejich krovinatý charakter.
Tzn.,že musí být zachována pritomnost keru
plošné rozlohy a vekových stupnu / nejvice by
mely být zastoupeny mladší a stredne staré/ s
ojedinelými vetšími stromy, velmí vhodná je
mozaikovitá pritomnost ladem
ležících i
obhospodarovaných luk.
Takto
udržované
stanovište je zárukou pestrejší flóry, na ni
navazující bohaté hmyzí fauny a dále v potravním
retezci vázaných obratlovcu z nich jsou nápadní
zejména ptáci / tuhýci, penice, strnadi,
brambornícek
cernohlavý,
koroptev
polní,
pripadne i krepelka polní a chrástal polní/.
Ponevadž je neprípustné, aby kroviny zarostly
lesem postupnou sukcesí stromu, je nutné tyto
odrustající stromy obcas odstranovat.Rovnež je
vhodné jednou za 10 20 let odstranit menší cást
prerostlých keru a umožnit tak jejich zmlazeni lna
lokalite by však mely nekteré staré kere hlohu
zustat trvale/.Ptáci totiž více hnízdí v mladších a
stredne starých krovinách, které bývají hustejší a
méne prístupné pro predátory.

-

-
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Nejbabatší fauna
se
pak
ruu:luizí na
krlmDatých.
výslunných stráních. exponovaných k

jihn- tam jsou obvyklepro rozvojhmyzích
popiad ty nejlepší podmínky.
1&mužete pomoci k ochrnne vzácné fauny v
Idomách ? Zjistíte-li káceni kero nebo kácení
dimt ". renúzech v zemedelskékrajine. nahlaste
to lil príslušný okresní úrad /nebo správu
chráené krajinné
oblasti/. která proverí
oprimenosttakového zásahu~ Napr. na všechny i
dílchásahydo kerového porostu..který jako celek
presdlujeplochu -Wm2.musí být vydáno povolení
v pršumém správním rízení Ivydává bud' obecní
úi:t4nebookresní úrad ci správa CHKO /.
Pnlllri

mUžete

také

prí.~
na poqporu
násllrJovne'

zasláním
ochr:m:írs~'ch

financního
prowamu

- naProgram k vfr-kumu a ochrane tuh,vku - na
baniDvnikonto Ceské spolecnosti ornitologické,
c.i.13':'O57-018/0800. 'VS 2222. Ceská sporitelna
a.s. Praha I ipení=e budou VY1Óty na cestovní

SameÓ:k tuh~'ka obecnc::ho krmí mlád:1ta na hnízde.

~. dále na pomucky pro terénní vjr..kuma
krodování ptákÚl
. 18 Program =áchrany penice vlašské na
J-al4isku

- na

bankovní konto ZD CSOP c. ~6/06

ve fseffne. c.ú. 5916953-808/0800 VS 2222.
étSsporitelna a.s. ~'setinpení=e budou vyu..,ty
:tj1flÍlU1na cestovní výdaje. na =ajištení
mt118gementua na výkupy ohro=ených po:emkú s
hni::Jiš/itéto v=ácené penice::

VojktIvková J..referent OÚ
Vetší pOW:>lr krovin prc:devším vyhovují vz:kne
pc::nid vlaSske.

K lIJVémujízdnímu rádu CD na trati
Vseti" Velké Karlovice

-

Cesllljící
verejnosti je jiste známo. že dne 2.6.1996
\'StIJIIÍv platnost nový jízdní rád Ceských drah.
Dopm'Di obslužnost v našem regionu je
zajji'ovánasželeznicní i autobusovou dopravou.
km se vzájemne doplnují. I pres znacné
proIiémyCeski-ch drah, na naší trati c. 282
VB

- Velké Karlo,,'ice- Vsetín, nedojde k

red*i spojU. možno ríci, že nabídka ziístává
.
jen dochází k drobným casovým posuniim
odjc:DLJízdní rády si budou moci zájemci koupit
na*h pokladnách stanic jako v lonském roce a

-

to czlosít oV)\ oblastní.

. Vdté Karlo"ice.

nebo jen naší trati V setin

Všichni pracovníci CD vám
dem jisté tádi posk}1nOU všechny potrebné
infom;lcek príjemnému cestováni.
Petr Hána

Kácc:ním krovin se:znicí hodne hnízdišt zc:jmc::na
u tuhýkÚ.

