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listopad

Jubilanti na mesíc zárí- ríjen 1996 Úmrtí:

Cotek Josef Karolinka 308
14.2.1907-31.8.1996 89 let
Šuchmová Jarmila Karolinka 344
9.3.1925- 4.9.1996 71let
ŠpinarováMarie Karolinka 305
11.11.1906- 10.9.1996nedož.90let
VitekFrantišek Karolinka 567
25.5.1933- 21.9.1996 63 let

Prihlášeni: 3

Odhlášeni: 4

Informace z matriky

Narozeni:
Informace z obecního úradu

Závorková Pavla
1. 9. 1996

Vanecka Ondrej
9.9.1996
Lexa David
27.9.1996
Jochec Jakub
6.10.1996
VilémRostislav
11. 10. 1996

Karolinka 338
Dne 2. rijna 1996 probehlo již II. plenárni
zasedání Obecního zastupitelstva za pomerne
vetší úcasti obcanu, zejména z rad rodin, které
mají své deti v materské školce.
Byla projednána zpráva o cinnosti obecní rady
za uplynulé období, která hodnotila výsledky
ve výstavbe. V soucasné dobe je ukoncen
plynovod na Barinách, pokracuje trasa Pod
Paluchem. V letošním roce skoncíme na kraji
Kobylské. v pri~m roce se bude pokracovat
podle financních možnosti. Provádi se
oplocení hrbitova, kde jsou zabetonovány
sloupky a brána a v~ je pripraveno k natažení
pletiva. Neoplocená cást bude provizorne

Karolinka 279

Karolinka 504

Karolinka 516

Karolinka 120

Malik Antonin Karolinka 179 70 let
22.9.1996
Sudová Editka Karolinka 576 75 let
1. 10. 1996
Dujková Zdenka Karolinka 10I 70 let
1.10.1996
Kopecký Bohuslav Karolinka 597 75 let
9. 10. 1996
Polášek Miroslav Karolinka 121 75 let
13. 10. 1996
Zbránek Jan Karolinka 651 75 let
27. 10. 1996
Rudo1fováJulie Karolinka 409 70 let
28.10.1996
Gáža Imrich Karolinka 170 75 let
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ohrazena, aby byl maximálne omezen prístup,
zejména dobytku do prostoru hr'bitova , kde
byla osecena tráva a provádí se další úpravy.
Obcané byli seznámeni s problémy odvozu a
ukládáním domovního odpadu, který zacneme
brzy vozit do Vsetína, i když bylo rozjednáno
odvážet odpad do Janové. Podmínky pro
odvoz jsou stále obtížnejší. Brzy bude
provedena kalkulace, aby zvýšené náklady
byly promítnuty do ceny za odvoz. Ani další
budoucnost v odpadech se nejeví príznive,
zvlášte proto, re odvoz zajištujeme i pro další
3 obce. Technika stárne, nová pak je
nekolikanásobne dr~í jako dríve. Ve zpráve
o cinnosti rady byla také vzpomenuta
neutešená situace v bytové výstavbe. Pokud se
nezmení dotacní politika na bytovou výstavbu,
nemáme možnost nové byty stavet. Zatím
držíme velké území pro rodinné domky "Pod
Becvou", které nabídneme zájemcum i mimo
obec.
Dalším bodem programu bylo hodnocení
hospodarení obce za období leden - srpen
1996. Tak jako v minulých zprávách o plnení
rozpoctu bylo poukázáno na nedobré plnení
dani - právnických osob a také i ze závislé
cinnosti. O dani a jeho 20% podilu na odvodu
z celé CR jsme již nekolikrát psali, re je to
dan nevhodná, nejistá, bez možnosti obcí
ovlivnit její výši, stejne tak i casove
nepríznivá. Na tuto skutecnost starostové
Horního Vsacka upozornili mistopredsedu
rozpoctovéhovýboru Ing. Šafaríka, i když pro
rok 1997 se jiste nic nezmení a budeme ve
stejných problémech jako v roce 1996. Také u
fyzických osob není dorešeno, re se dan
odvádí podle bydlište podnikatele a ne podle
sídla podniku. Zvyšování sobestacnosti ve
vlastních príjmech je jev pozitivní, ale príjmy
musí mit charakter jistoty a ne náhody, ci
jiného vlivu. Rozpocet tak prestává být
zákonem pro zastupitelstvo a obcany obce. Ve
výdajové cásti není treba zatím delat
radikální omezení, díky prostredkum z
minulých let. Rozpocetnegativne ovlivnuje
splácenípujckyna lyžarskývlek, z roku 1986
ve výši témer 1,4 mil. Kc, aniž jsme od
pronajimateluzískali jedinnou Kc odvodu.
Necerpání úcelových dávek sociálního
zabezpeceníjsmejiž rozpoctemv zárí upravili
snírením dotace o 2 mil. Kc, ponevadž
prostredkynelzejinak použit.V rozpoctunám
také chybíprostredkyza prodej nemovitostí,
kde usilujemeješte letos prodejeuskutecnit.
Nezmení-li se radikálne v dalším mesíci
plnení vlastních príjmu, omezímeinvesticní
výstavbu.

Úver na zastrešení základní školy bude beze
zbytku ve výši 5,8 mil. použit a proto další 3
roky budou touto skutecností výrazne
ovlivneny. Další pujcky vetšiho rozsahu
považujeme za nedobré.
Na programu Obecního zastupitelstva bylo
další provozování materské školy, kde sklárny
požadují cca 40 tis. Kc nájmu za nebytové
prostory, které zatím obec využivala podle
smlouvy bezplatne. Bylo váženo nekolik
alternativ jak dál, nebot náklady na školku se
stále zvyšuji. Bylo rozhodnuto i nadále MŠ
provozovat a cást zvýšených inf1acních výdaju
prenést na rodice s úcinností od 1.11.1996 a
to na Kc 300 mesícne. Z rad obcanu byla
vznesena rada námetu k zajištení MŠ i pro
budouci obdobi. Je dobré, re je obcané reknou,
ale ne všechno jde zarídit. Obec Karolinka
prostrednictvím své príspevkové organizace
spravuje obrovské množství majetku,
provozuje vodovod, kanalízaci a COV, a
zajištuje další cinnosti pro obyvatelstvo, kterí
mají i z techto cinností užitek, a nejsou
vystaveni nekontrolovaným cenám za vodu,
teplo, odvoz odpadku, jak je tomu v prípade
ruzných realitních kancelárí, nebot všechno
deláme s minimálním ziskem. Na záver pak
byly projednány majetkoprávní záležitosti.
Obecní rada se zabývá prubežne i dalšími
problémy, které nás v obci tíží. Nyní je to
problém expozitury Komercní banky, která
hodlá v Karolince ukoncit svou cinnost.
Všechny intervence, které byly podniknuty
nemely kladný výsledek, hledáme dalšího
partnera z bankovního sektoru pro udrrení
provozu v techto prostorách. Je to velká škoda
pro obec, expozitura kvalitne sloužila
obcanum a podnikum, bohurel soustavná
centralizace vykonala své.
Podobné potíre máme i s naším velkým
zdravotním strediskem. Tato pred nekolika
letyzrekonstruovanábudovabývaléhoOÚNZ
Vsetín byla prestavenapodle požadavkutéto
organizace,nyní se prostoryjeví pro lékare
zbytecne velké, ekonomicky nevýhodné. K
dnešnímu dni máme uzavrenu nájemní
smlouvu s obvodním lékarem a lékarem
zubním,detskálékarkapotrebujejen polovinu
dosavadníchprostor, stejný názor zastávají i
další. Byl zverejnen inzerát na pronájem
nadbytecných prostor, nebot soucasný provoz
je zde neudržitelný, a takto usporádané
zdravotní stredisko je pro obec vysoce
ztrátové, stejne tak jako pro lékare a NsP
Vsetín, kterí nemají zájem rozširovat další
služby. Urcitá nadeje svitla v možnosti
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posílení elektrického napetí v Kobylské, kde
se iniciativy ujal pan St. Polášek. Je navržena
nová trasa vedení a pokud bude vstrícný
prístup obcanu v tomto údolí je nadeje, že
príští rok se akce uskutecní. V údolí Ratkov
je naopak akce dána do klidu, pro nedorešení
majetkoprávních vztahu. Obecní úrad hodlá v
nejbližší dobe predložit k projednání dílcí
zmeny ke schválenému územnímu plánu obce.
Dáváme tímto obcanum možnost se o tyto
zmeny ucházet, nebot zásahy do územního
plánu / i když jde o vlastni pozemky / jsou
neprípustné a tedy není možné provádet na
nich stavby,které nejsou v souladu s územním
plánem.
Obecní rada v nejbližší dobe projedná
I.variantu rozpoctu obce na rok 1997. Tento
návrh bude v souladu se zákonem 410/92 Sb.
§ 20 zverejnen, aby se obcané mohli k nemu
vyjádrit bud písemne ve stanovené lhute nebo
ústne na plenárním zasedání. Budeme
predkládat rozpocet jako vyrovnaný. Musí
zajistit splátky úveru, výkon státní správy,
školství, sociální dávky. Teprve zbývající
prostredky mohou být prideleny na
komunikace, lesní hospodárství, investice a
další potreby obce. Ocekáváme, že obcané
prispejí svými návrhy k dopracování
definitivního rozpoctu na rok 1997.

nejlepším pocitem pti pfedstavení vytvofením
ovzduší mezi úcinkujícím a obecenstvem a
možná to platí i u muzikantu. Naprosté ticho,
kdy se zdá, že slyšíte tlukot srdcí, dýchání,
taková harmonie souzvuku mezi jevištem a
hledištem, pocit nevyjádfitelný slovy, pocit
jako by vás všechno hfálo a byla pohlazena
duše a když vystoupení koncí, odecházíte
jakoby nadnášeni vnitfní lehkostí, je vám
dobfe a tak me bylo, když jsem odcházel z
koncertu mistra pana Skovajsy a pfál jsem mé
pocity všem, co byli úcastni tohoto vystoupení
a litoval jsem, že nezúcastnení pfišli o krásu
umení. To zušlechtuje, vzdelává, vychovává,
vytváfí chvíle pohody a nám lidem je
potfebou.
Zaslouží se podekovat tem, kdo se o to
pficinili, Umelecké škole v Karolince, její
feditelce paní Havlové, která zahájila
vystoupení a vhodným slovem provázela celý
koncert.

Štepán Konvicný

v Ýs t a v a prací akademického malíre
Ilji Bar t ingera v Karolince.

Antonín Reška, starosta

V dobe od 9.srpna do 8. zárí 1996 se konala v
naší obci výstava tvorby akademického malíre
Ilji Hartingera v zasedací síni obecního úradu.
výstavu shlédlo 859 platících obcanu a k
tomu nejméne dalších 40% mládeže. Na
formát obce Karolinka to byl nebývalý zájem
verejnosti.

Jednoznacne nutno konstatovat, že
exponovaná díla se líbila všem bez vyjímky.
Mezi návštevníky se našli jedinci, kterí po
shlédnutí výstavy byli doslova unešení.
Obdivovali predevším koncepci a detailní
propracovanost obrazu a nekterí je
prirovnávali k japonskému stylu jemné,
srozumitelné až nežné výstižnosti.

Výstava zahrnovala olejomalbu velkých
mest, grafika se zameríla na charakteristiku
nekterého místa našeho Valašska, kolorovaná
kresba zaujala svou jednoduchostí a kvaš-
akvarely, ty doslova nadchly všechny
návštevníky svou originalitou, srozumitelným
zobrazením krajiny s mistrovským vyjádrením
nálady každého obrazu. Nejvíce upoutal náš
typický bodlák.

Výstava mela velký positivní ohlas. Kdo
z ní odcházel, mel radost z pohledu na
umelcovu práci..

Našemu mistrovi akademickému malírí
Ilju Hartigerovi lze jen prát, aby namaloval

Ohlédnutí za klavírním recitálem
Doc.Jiriho Skovaj sy

Byl jsem na klavírním koncertu mistra Jifího
Skovajsy, konaném 17.10.1996 v zasedací
místnosti Obecního úfadu v Karolince. Šel
jsem se smíšenými pocity, protože až do
tohoto casu nebyl klavír muj oblíbený nástroj.
Prvntm pfekvapením pro me byla velká úcast
hudbymilovných návštevníku, jak dospelých,
tak mládeže. Poslouchali jsme skladby
význacných svetových skladatelu: Sebastiana
Bacha, Roberta Schumanna, Frederlka
Chopina, Franze Liszta a na konec Ludvíka
van Bethovena. Mohl jsem poznat proc
posledne jmenovaný bývá nazýván nejlepším
skladatelem všeho dosavadního casu..
Nevím, možná to bylo mistrovstvím hudebníka
ci vyjímecnými skladbami, ucinilo to na me
velmi pusobivý dojem. Ríká se, že nejvetší
odmenou pro umelce bývá potlesk diváku.
Potlesk vyjádfuje ocenení, nadšení nad
krásou, které jsme byli svedky. Pro me jako
bývalého divadelního ochotníka bylo
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Divadelní soubor
divadelnímpodzimu

na Krakonošovém

Záverecný potlesk pro naše divadelníky to
jenom potvrdil. Odborná porota pri svém
hodnocení na druhý den ohodnotila
vystoupení našich velmi dobre. Zacalo se tedy
cekat jak skoncí ostatní soubory, kterých bylo
ješte po nás šest. Na takové prehlídce
divadelních souboru jsou však všechny
soubory dobré. To vedlo k tomu, re napjatá
atmosféra byla až do samého zacátku
slavnostního vecera, kdy se už jenom hodnotí
a rozdelují se ceny. A je to tady, predseda
poroty profesor Dr. Jirí Císar cte záverecnou
zprávu poroty. Co se ríká v záverecné zpráve
o našem souboru Vám doslovne predkládáme:
" Dostávám se k inscenaci, která z jistého
hlediska je jakýmsi zvláštním shrnutím celé
této linie. Divadelni spolek Jana Honsy pfi
SKP FOS Karolinka pfijel na Krakonošuv
divadelní podzim s textem, jenž z jistého
hlediska je jakousi soucasnou ceskou
klasikou. Kunderuv "Jakub a jeho pán"
zustává verný základní metode, již se autor
vyznacuje: je to intelektualni, jiskrivé
premýšleni o živote a lidech, ale pritom je to
tak velmi poutavý príbeh, v nemž nechybí
humor i smysl pro rozkoš a potešeni tela.
lnscenace obe tyto polohy realizuje,
predevším v ústrední dvojici Jakuba a Pána,
kde herci se smyslem pro souhru a zároven se
smyslem pro paradoxnost situaci
nejdusledneji uskutecnuji to, k cemu miri celá
inscenace. Je to lidová zábava s vysokými
intelektualnimi nároky, je to situacní
komedie, ale zároven je to také premýšleni o
byti a jednáni lidí. Nepochybne, že nárocnost
dramaturgické predlohy, ale i toto usilování
inscenace ucinily z predstavení Karolinky
jeden z nejzajímavejších veceru letošní
vysocké prehlídky".
Co dodat? Vyníkající hodnocení je ješte
podtrreno dvema cenami prípravného výboru
za mužský herecký výkon a to Liboru
Krenkovi za roli Jakuba a Stanislavu Šu1ákovi
za roli Pána. Gratulujeme!!! Dále pak byl náš
soubor s touto hrou doporucen na celostátní
mezinárodní prehlídku amaterského divadla v
Hronove v roce 1997.
Takre milí divadelníci, patrí srdecné

podekování za kus poctive odvedené práce,
která se nedá zmerit ani zvážit, která se však
vnímá a cítí srdcem.

ješte spoustu obrazu, které prinesou lidem
radost, obohatí je a nasmeruje k vetšímu
zájmu o všechnu tu krásu, která nás tu na
Valašsku obklopuje.

Zdenek Doležálek

Od 12. do 19. ríjna probehlve Vysokémnad
JizerouKrakonošuvdivadelnípodzim, a to v
poradí již 27. rocník. Po lonsku opet náš
soubor postoupil jako jediný u Severní
Moravy.Celá parta divadelníkuse dala do
tvrdé práce. Výsledek se dostavil. Krakonošuv
podzima jeho zahájeníbylo sverenonašemu
souboru.. Zcela zaplnené hledište
Krakonošovadivadla,vcetne odbornéporoty
cekalo na predvedenídivadelní hry Milana
Kundery - "Jakub a jeho pán" . Brzy po
zahájení však bylo vše jasné. Naši divadelníci
zacali a hráli dobre, nebot potlesk na otevrené
scéne dával znát, re to dobre skoncí.

Karel Malík
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Libor Krenek v roli Jakuba.

Stanislav Šulák v roli Pána.

Našedechovkapo roce znovuv Lib e rci
dechovka. A tak se v pátek 6. zárí ráno za
deštivéhopocasívydalanaše dechovkana dlouhou
cestudo Liberce.V odpoledníchhodináchdorazila
do Liberce, kde byla ubytovánav mezinároqmm
kempu Václavovice. V hezkém prostredí se
všichni ubytovali a pak zašli na veceri do
restaurace.Poveceribylaplánovanázkouška.Po -

Dne 7. zárí letošního roku se konal v Liberci
velmi populární a oblíbený festival dechových
hudeb - Vackuv festival. Po lonském úspechu byla

na tento festival znovu pozvána naše Karolinská
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zkoušce se hrálo dál. Naše dechovka byla nejvetší
a vystupovala, a to jak k poslechu tak i k tanci pro
tamnejší návštevníky. V sobotu ráno po budícku
byla snídane a potom zacaly poslední prípravy na
vystoupení. Zacátek celého festivalu byl již ve
13,00 hodin. Letošního festivalu se zúcastnilo
celkem osm dechových hudeb. Naše dechovka byla
nejvetší a vystupovala jako ctvrtá. Po svém
vystoupenízcela vyprodaný sál dlouhotrvajícím
potleskemdal najevo, re se jim jak zpeváci tak
celá dechovkalíbila. Dobresestavenýprogramze
skladeb našeho kraje, který sestavil dirigent
dechovky pan Jirí Macek, byl pro tamnejší
obecenstvo opravdu líbivý. Behem našeho
vystoupení jsme predali synovi pana Vacka
krásnou obrí cíš, jako upomínku na naší
dechovku,sklárnua obec.Byloto pusobivéa melo
to ohlas. Po skoncenífestivaluse naše dechovka
stala stredem pozornosti návštevníku a musela
znovuvytáhnoutsvé nástrojea ješte zahrát. Po
této
improvizaci odjela zahrát dechovka do hotelu
Bríza, kde jsme se v minulém roce stravovali. Tam
to všechno vyvrcholí1o, nebot zde byla svatba.
Bylo to prekvapení jak pro personál hotelu, tak i
pro samotné svatebcany. Nejsem natolik
fundovaný, abych to mohl celé popsat, ale verte
byla to radost, dobrá nálada, pohoštení, a na záver
i nejaká ta slza, re to už všechno koncí. Po odjezdu
z hotelu Bríza jsme jeli na veceri do naší
restaurace v kempu. No a tam jsme pokracovali,
pro pobavení tamnejších hostu. V nedeli ráno jsme
se probouzeli do chmurného rána. Z rádia jsme
pak poslouchali zprávy jaké velké povodne jsou u
nás doma. Po snídani jsme se vydali domu s
pocitem, re celá dechovka udelala kus dobré
kultruní propagace, tentokrát na druhém konci
naší republiky.

Težko se píše záver z dobre vykonané práce.
Možná, re bude dobré pripomenout cí je to
zásluha,re tato dechovka hraje. Je to v první rade u
clenu dechové hudby, kterí nejsou jenom z
Karolinky a mají tuto cinnost rádi. Dále je to ve
vedení skláren spolu s odborovým svazem, kterí
této cinnosti fandí a podporují ji. Totéž se dá
napsat i o Obecním úrade v Karolince, který na
provoz dechovky a taky na zájezd do Liberce
príspel hlavne financne. Všem patrí podekování.
Jelikož jsem sám byl taky úcastníkem zájezdu ,
musím podekovat celé dechovce, zpevackám paní
Blance Strelecké, Anne Jakešové, zpevákovi panu
Josefu Žákovi, vedoucímu hudby Pavlu Zbrankovi,
dirigentu Jirímu Mackovi a taky Zdenku
Nemeckovi za jeho bezpecnou jízdu.

Karel Malík
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Hasicská vz4jemná pojištovna a.s.

jistota, které duveroval už Váš deda

Hasicskávzájemnápojišt'ovna,a.s. IHVP/pusobí
na našem pojistném trhu již od listopadu 1992.
Jsme pojišt'ovnous dlouholetou tradicí. Vždyt
puvodnejsme byli zaIoreni v roce 1900. Tehdy
jsme patrili mezi nejvetší a nejserioznejší
pojištovacíústavyv republice.A na tuto tradici se
snažíme navázat i dnes. Základní jmení HVP je
175000 OOO,-Kc,což nás radí na 6. místo mezi 35
existujícímipojišt'ovnamiv CR. Asi jako jediní
však máme ve Stanovách, re cást zisku bude
predávánazpet obcíma obcanum,a to predevším
formou materiálního príspevku na požární
zabezpeceníobcí, ci formou ruzných typu slev.
Naše nabídkaproduktuse zamerujepredevšímna
obcany. Temtonabízíme:

-pojištení budov,domácností,odpovedností
-úrazové, životní a duchodové pojištení-pojištení pro cesty a pobyt v zahranicí
-havarijní pojištení vozidelatd.

Zajímavé jsou i ceny jednotlivých druhu pojištení.
Napr. rodinný dum postavený v roce 1970,
podsklepený, dvoupodlažní stojí asi 550,- až 600,-
Kc rocne, pojištení domácnosti 4+ 1 na vesnicích a
menších mestech prijde približne na 420,- až
500,- Kc, pojištení odpovednosti pak vychází na
100,- až 200,- Kc pro celou rodinu. Takre takové
základní pojištení pro rodinu vyjde asi na pouhé
3,-Kc denne!
Dále nabízíme komplexní pojištení pro obce,
spolecenské, sportovní, kulturní organizace,
politické strany atd., pojištení majetku
podnikatelu. Pripravujeme i komplexní pojištení
podnikatelu a živnostníku.
V prípade Vašeho zájmu Vás navštíví náš
obchodní zástupce, který Vám poskytne zdarma
podrobné informace k jednotlivým druhum
pojištení a v prípade Vašeho zájmu ihned uzavre i
pojistnou smlouvu, takre nemusíte opouštet klid a
teplo Vašeho domova.
Pro zkvalitnení slureb našim klientum hledáme
další externí spolupracovníky - obchodní zástupce,
kterí se chtejí podilet na úspešném rozvoji naší
pojištovny - HVP.
Další informace získáte u Jin'bo a Anny
Šauerových, Karolinka 575.


