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Karolinka 9 91 let

Obecní úrad v Karolince vyzývá zejména starší
obcany obce, aby zvážili možnost podání
prihlášky do domu s pecovatelskou službou v
Karolince. V soucasné dobe neni na obecním
úrade žádná prihláška z rad našich obcanu a v
prípade uvolnení bytu v tomto zarízení budeme
nuceni tento pridelit zájemcum zjiných obcí.

Jubilanti na mesíc duben 1997

Kazmír František
16.4.1906
Krna Bedrich
17.4.1927
Diimlerová Anastazie Karolinka 283 80 let
23.4.1917

Narození:

Chrástecká Klára
5.3.1997

Orság Ondrej
7.3.1997

Karolinka 652 70 let

Váženi obcané,

Karolinka 83

V posledni dobe se oz)yají hlasy jak BP
Karolinka (nebo také OÚ) bere obcany a
podnikatele obrazne receno "na hul" co se týká
cen za odvoz odpadku, vodné a stocné, prípadne
jak draze topíme. Proto jsme pro srovnáni
pripmili nekolik císel z nekterých obcí a mest
našeho okresu. Hned v úvodu chci však

podotknout, že uvedená císla nelze zcela
srovnávat z toho duvodu, že ne každá obec má
stejné podnúnky (jedni vlastni skládku, jini vozí
do spalovny, jedni si provozují vodovod samí,
jin)'l1l to zabezpecuje nejaká spolecnost, která
nemuže nést ztrátu apod.)a nerad bych, aby se
tento clánek stal duvodem k ruzným
spekulacím, at už v naší ci v jiných obcích a
mestech, protože uvedená císla jsou v)Tsledkem
peclivého zvažováni možností z každé z
uvedené obce a mesta.

Karolinka 549

Marancáková Veronika
15.3.1997

Karolinka 124

Vrchovský Jaroslav
Karolinka 656
Jirru Ružena
Karolinka 652
Ondryášová Ludnúla
Karolinka 269
Perdochová Marie
Karolinka 178

Solar Adam
27.3.1997

Ú IDr t Í:

Prihlášeno:
Odhlášeno:
Prehlášeno:

Karolinka 651

8.3.1997 71 let

11.3.1997 76 let

15.3.1997 741et

18.3.1997 771et
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1) voda

Karolinka: vodné stocné celkem
obcané 7,90 5,50 13,40
organizace 9,70 7,20 16,90

Vsetín:
obcané 11,03 5,25 16,28
organizace 15,54 8,50 24,04

Hoštálková:
obcané 6,30 3,25 9,55

organizace neuvedeno
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Valašské Mezirící:
obcané 11,03
organizace 15,54

5,25
8,51

16,28
24,05

Rožnov p.Radh. :
obcané 12,40 5,30
organizace 17,70 10,50

17,70
28,20

Zubrí:
obcané
organizace

13,02 5,62
18,59 11,03

18,64
29,62

K tomu bych za naši obec uvedl, že máme to
štestí, že náš vodovodní a kanalizacní rád je
relativne "nový" a zatím nemusíme do neho
tolik vkládat Presto vytváríme odpisy, ze
kterých se hradí údržba této síte. Tem obcanum,
kter)'ffi se zdá cena príliš vysoká bych sdelil jen
to, že už levneji ji v Karolince nikdo nevyrobí,
pokud by nechtel jít cestou dotace a ubírat tím
ješte více penez z celkového balíku obce, což
platí u všech níže uvedených tabulek

2) teplo

Karolinka:
obcané

organizace
180,-Kc/GJ
247 - 284,- Kc/GJ

Vsetín:
obcané 180,-Kc/GJ

162,-Kc teplá voda
organizace
- z rozvodné síte lodber z horkovodul
287,91/GJ
- z rozv. síte lost.topení z teplovodul
373,70/GJ
-z rozv.síte lost.ohrev TÚVI

- . pro ostatodberatele
24,05/m3

332,85
N odné-stocnél

Hoštálková:

teplo si hradí vlastníci objektu sami - sami si
vytápí

Valašské Mezirící:

obcané do 30.6.1997 180,-/GJ
od 1.7.1997 250,-/GJ

Usmernovaná cena pro byty na vstupu
334,1O/GJ

"
pro neb)1.prosta obyt.domech

346,10/GJ

Org. podle typu v cenovém pásmu:
od 269,30Kc/GJ
do 346,10 Kc/GJ

Karolinský zpravodaj 4/1997
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Rožnov pod Radhoštem:
obcané /bez DPH/

organizace /bez DPH/
283,15 Kc
283,15 Kc

Zubrí:
obcané
organizace
(napr. Gumárny
dodavatelem).

platí

180,-/GJ
260,-/GJ

cenu stanovenou

Problematika tepla -to je snad oblast, kde se dá
dle mínení obcanu hodne zlepšit Do jisté miry
se s tím dá souhlasit, ale pokud si to detailne
rozebereme, zjistíme, že to není vubec
jednoduché.

Merice tepla jsou sice lákavé a odbourávají
problém doplácení šetrných obcanu na ty druhé,
ale když prijde na otázku, kdo to má hradít, tak
dojdeme k tomu, že HP nemá tolik prostredku
na jednorázovou investici pro všechny b)1y a ne
všichni obcané jsou ochotní se podílet na
nákladech. Takže zb)"vá alternativa jednoho
merice na "dum" ( což je soucasný stav) s tím,
že každý obcan by mel zacít šetrit u sebe a
regulovat teplo zatažením radíátoru a ne
otevren)"ffioknem.
- Otázka vhodnosti topení (je pretápeno, málo se
topí, dopoledne a vecer pritáhnout, odpoledne
odtáhnout atp.) je taky dískutabilní a to z
jedD.oho duvodu - v domech bydlí lidé, jak
zimomriví, tak ti, kter)'ffi stací 18 stupnu C a
topic i kdyby se rozkrájel, tak nemuže 'Thovet
všem.

kontejner

9.000,-

9.960,-

16.000,-
11.700,-

Hošt'álková: cena za žeton
obcané 15,- tj. 795,-Kc rocne pri svozu
lx týdne
397,-Kc rocne pri svozu lx za 14 dní
rníst.organ. 30,-
cizí organ. 75,-

3) svozPrO.t-
Karolinka : popelnice
obcané

lx týdne 900,-
lx za 14 dnu 550,-
kombinovaný 700,-
organizace
lx týdne 996,-

Vsetín:
obcané 800,-
organizace 58,-
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Valašské Mezirící:
pravidelný odvoz:
nádoba llO 1
nádoba llOO 1

825,-rocne
7.500,-rocne pri svozu lx

týdne
15.000,-rocne pri svozu 2x

týdne
velkoobjemovýkontejner 75.000,- za rok
individuální odvoz 20,40 za 1v}'Voz

240,-za 12v}'Vozu
20,40 za 1 '1)'Voz

120,- - 6x rocne
pytle z umelé lunoty

Rožnov pod Radhoštem: 1101 nádoby/h1)'Voz
obcané 20,60 Kc
organizace 27,50 Kc

obcané

organizace

1l00 I nádoby/h}'Voz
104,- Kc
119,-Kc

Zubrí: jednotná cena 27,-Kc za odvoz

Problematika odvozu odpadku úzce somisí s
cistotou obce, Je podivuhodné, kolika obcanum
je tato záležitost lhostejná, kolik obcanu
likviduje svuj odpad v koI')1e Bec"y a jejich
prítocích. To všeje nejlépe videt ted' na jare, pri
procházkách po naší obci a vidí to hlavne
turisté, protože náš obcan je asi k tomuto
problému slepý. Lidé si asi myslí, že porádek v
obci je vizitkou obecního úradu, ale už nechtejí
slyšet, že je to predevším vizitka každého z nás
a otázka naši obcanské odpovednosti. O tom by
mohl nejlépe vyprávet práve BP, který
zabezpecuje svoz odpadku. Ano, cena za
popelnici se za posledních pár let podstatne
zvedla, ale není to vinou obce (nemáme vlastní
skládku a platíme zisk jiné obci - stejne tak
bychom se chovali i my, mzdy jsou stále vyšší,
auta a jejich údržba je dražší, státem urcovací
poplatky jsou vyšší...) a v dusledku toho stále
víc obcanu popelnici odhlašuje - což je taky
jeden z ovlivnujících prvku ceny popelnice (cím
min, tím je to dražší). Ted už zb}'Vájen otázka,
kde tito obcané házejí své odpadky.

Na toto téma by se dalo psát ješte dlouho, ale
záverem bych chtel ješte ríct, že je v zájmu této
obce rozumne hospodarit s prostredky, které má,
a je na nás všech (obcanech), jak budeme této
obci prospívat, aby obecní úrad mohl investovat
prostredky do rozvoje obce a ne na likvidaci
škod, které jsme si my obcané zpusobili sv}ID
chováním. A všem tem, kterí poslouchají
polopravdy a lži, které se týkají života naší obce
bych chtel vzkázat, at si pro informace chodí
bud na obecní úrad, nebo k poslancum,
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prípadne mají možnost, at už dotazu ci
priponúnek, na zasedáních obecního
zastupitelstva.

Tomáš Jochec

Historie školství v Karolince (2.cást)

S rozvojem obce Karolinka od jejího založeni
v roce 1949 se krome obchodu, prumyslu, služeb
a další celkové vybavenosti rozvíjelo i školsní.
Do konce 70. let zde byla základní škola
'neúplná, protože se zde ucili pouze mladší žáci
Lstupne (tj. 1.-5. rocník). V)llcovalo se v
budove dnešního zdravotního strediska. Ne yždy
však byly podmínky pro v)llcování ideální.
Stacilo, aby nastoupil silnejší rocník žál.lI a
nastaly komplikace. Vše lze dokumentovat napr.
na školním roce 1979/80. V tomto školním roce

bylo na Lstupni tolik žáku, že museli b)1
rozdelení do 10 tríd, zatímco místností pro
v}11kubylo v budove školy pouze šest. Z toho
duvodu '1)rukadvou tríd probíhala v ucnovském
stredisku skláren. Mimo to bylo zavedeno
vyucování na smeny, takže cást žáku musela
chodit do školy v odpoledních hodinách. Také
školní kuchyne s jídelnou byla mimo školu.
Nouzove se umístily v budove Sokolm1.1Y,kde
však pro tento úcel byly nedostatecné a
nevhodné prostory.

Starší žádi lI.stupne dojíždeli do Základní
školy v Novém Hrozenkove. Tento zpusob
výuky v sousední obci nebyl také zcela bez
problému. Díky žákum z Karolinky byly trídy
na vyšším stupni mnohdy zaplneny až nad
únosnou hranici. Také dojíždení, byt jen do
sousední vesnice, nemohlo b)1 v podzimních
plískanicích a zimních mrazech nijak príjemné.
Zajištování obedu pro nemocné žáky, návštevy
trídních schuzek apod. nebylo ani pro rodice
vždy pohodlné.

Roztríštenost ,}'Uky, stísnené prostory,
stravování mimo objekt školy byly hla,1.Ú
faktory, které zcela jiste negath1.le ovlivnovaly
výchovný a vzdelávací proces. Všechny 1)10
potíže školsM v obci a dále predpoklad, že na
pocátku 80. let zacnou do škol nastupovat
populacne silné rocníky, vedl predsta,itele
tehdejšího MNV ke kroku postavit v Karolince
zcela novou budo'll základní školy pro 1. i II.
stupen s telocvicnou, hrištem, kuch)m a
jídelnou. Stavba zacala v roce 1978 a termín
dokoncení byl stanoven na 31.12.1980. Díky
obetavosti obcanu Karolinky, kterí odpracovali
na stavbe tisíce brigádnick)'ch hodin, protože
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stavba byla budována jako akce "Z", se podarilo
tennín dokoncení nejen dodržet, ale dokonce o 4
mesíce zkrátit.

Po mnoha letech "živorení" detí v

nevyhovujících nouzových školních a
mimoškolních mistnostech se Karolinka dockala

nové školy, která byla slavnostne otevrena l.zárí
1980. Reditelkou nové Základní devítileté školy
v Karolince se stala paní Marta Kupcíková. V
"revolucním" školním roce 1989/90 ji ve funkci
reditele školyvystrídal pan Otakar Nykod}m. V
soucasné dobe školu vede tretím rokem pan
reditel Zdenek Kovarík, který do funkce
nastoupil po odchodu pana Nykod)'l11a do
duchodu.

Za celou dobu své existence se škola v
Karolince nikdy nestala školou specializovanou
- tj. s rozšírenou výukou nekterého konkrétního
predmetu. Vždy se snažila a snaží své žáky
kvalitne a rovnomerne vzdelávat ve všech

osnovami predepsaných predmetech.
Každorocne se žáci školy zúcastnují ruzných
souteží. Pravidelne se na nich dobre umístují
napr. v soutežích matematických, biologických,
v}1varných a dalších. V posledních letech se
žáci nenechali zahanbit, ani v soutežích cizích
jazyku. "Silnou zbrani" karolinské školy vždy
byly a jsou sportovní souteže. Zejména v atletice
dosahují mladi sportovci výborných výsledku v
okresních, krajských i republikových kolech.
Všechny 1)10 úspechy svedcí o odborné a
svedomité práci ucitelu v karolinské škole,

Karolinský zpravodaj 4/1997
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protože bez kvalitní V)Wcya dobré prípra,'Y na
souteže by se tak dobr)'ch výsledku jen težko
dosáhlo. V neposlední rade má také Základní
škola Karolinka díky temto úspechum dobré
jméno a prestiž v okrese.

Školu však neprovázejí jen samé úspechy. V
každém školním roce se prirozene dostavují také
problémy. V nedá'l1é minulosti napr.
komplikovala chod školy silnejší deštm'á
prehánka nebo bourka, která narušila ponch
strechy a do rady uceben zacalo zatékat.
Problém postihující vetšinu staveb s rovnou
strechou V)TešiIodefinit\11e až nové zastrešení
celé školy v roce 1996. Nejvetší a
nejvýznamnejší stavební úprava školy od doby
jejího postavení v roce 1980 nezamezila jen
zatékání, ale na budove vzniklo celé další
podlaží s nm}'111Íucebnami a dalšími prostory.
Po jejich vybavení a zprovoznení by melo dojít k
dalšímu zkvalitnení v}'Uky.

Prejme si proto, aby škola mela problému co
nejméne, aby si udržovala dobré jméno a
postavení, které si vybudovala a aby z ní
"Ycházeli žáci dobre pripraveni pro další studia.

Mgr. Pavel Pospíšil
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Dnešní tvár ZŠ Karolinka
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Ucno\'ský dorost a naše sklárna

V našem závode se ucí ucni povoláni jako
foukac a dále pak obor kulic skla. V)'Ukutechto
ucnu koordinuje a zajištuje Stredtú odborné
ucilište sklárské ve Valašském Mezirící. Jako

odloucené praco"ište pro veci praktické pak
zajišt'uje náš závod. A tak se stalo, že pro
nedostatek odborných pracovniku, nemocnost
na peci, byl náš závod nucen omezit a postupne
zastavit z ekonomických duvodu provoz na dvou
horících pecích. Tím vznikla situace, že nebylo
možné umožnit ucnum samostatné a kvalitni
pracovište. Bylo nutné vymýšlet a stále hledat
nejaké náhradtú opatreni, které se však jevily
jako nedostatecné. Nakonec se rešení našlo.
Vedení závodu spolu s vedením odborného
ucilište se rozhodlo posta,it novou pec. Tato je
postavena mezi elektrick)m ta,icím agregátem a
pecí pánvovou. Hodnota této investice je pul
milionu korun. Tato nová pec je postavena tak,
aby se zde dalo ta,it i barevné sklo na '}Tobu
kombinovaných barevn)'ch kalíšku, o které je
momentálne na svetov)'ch trzích velký zájem. Je
treba v)Tábet takové V)'Tobky,napr. i barevného
sklo, které není schopna v}Tobit strojní '}Toba.
Z tohoto pohledu se dá tedy ocekávat, že vložená
investice se jiste "Táti a to nejen od ucnu, kterí
mají své nové a hezké uceblú pracmište, ale i od
tech, k1erí zde budou h'orit nové hezké tvary
sklenicek, podložené sklársk)111 umem a
zrucností.

Karel Malík

ArD1áda kontra a.s. CI")'staIexKarolinka

Není jiste žádn)m tajemshim, že náš závod
má velmi dobrou a nekolik roku zpet zapocatou
spolupráci s armádou z Olomouce. Stací si
jenom vzpomenout na lonský sklárský jarmark a
zde na úcinkování padesáticlelmé dechové
hudby z Olomouce, která S\}1n vystoupením
zpestrila i naši prehlídku dechovÝchhudeb. Že
se jedná o spolupráci na velmi dobré úrovni byla
prítomnost i velitele druhého armádtúho sboru
pana generál-porucíka Podešvy. Jsou to i další
ruzná setkání predsta,itelu závodu a státní
správy pusobících v regionu druhého armádtúho
sboru. Jedno z takO\}'ch setkání se uskutecnilo
25.února 1997. Za náš závod se tohoto setkání
zúcastnili reditel závodu pan Vlastimil Orság,
Milan Janík a Josef Krét. Jak to všechno
probehlo a celé bylo, to si prectete z dopisu který
z velitelsh'Í druhého armádtúho sboru prišel.
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"Prednostové a podnikatelé v zeleném.

v útery 25.února 1997 se velitel 2.armádního
sboru plukovník gšt. ing. Petr Voznica, CSc.
setkal s predstaviteli státní správy severní a
jižní Jloravy a rovnež s nekolika zástupci
podniku pusobících na teritoriu 2. armádního
sboru. '

Pozváni na tuto netradicní akci prijalo 11
prednostu okresních úradu a ctyri podnikatelé
v cele s panem Vlastimilem Orságem, reditelem
sklárny Karolinka -Crystalex a.s.

A cím že se toto pravidelné setkání vymykalo
tradicím? Tentokráte se poradatelé a hosté
nesetkali v zasedací mistnosti na Velitelství 2.
armádního sboru v Olomouci, ale prímo v
terénu.

Oficiální zahájení zamestnání probehlo v
Posádkovém dome arámdy v Práslavicích, kde
hosté vyslechli úvodní vystoupení velitele sboru.
Plukovník Voznica v nem vyhodnotil výsledky
spolupráce 2. armádního sboru s verejností ve
výcvikovém roce 1996 a nastínil formy
spolupráce vedoucí ke zvyšování prestiže
Armády Ceské republiky na verejnosti.

Poté se všichni prítomní odebrali do
útvarových uceben, aby si vyzkoušeli trenažery
strelby a rídicské trenažery. Zanedlouho však už
na ne cekal autobus, klery je vyvezl do
Vojenského výcvikového prostoru Libavá. Po
ceste si možná nekdo z hostu v duchu zpíval s
Karlem Krylem známou písnicku o tom, že
"cestaje šterk aprach a udupaná hlína... ".Pred
vystoupením z autobusu "vyfasovali" civilisté
maskovací odevy, aby nedošlo ke znecištení
tmavých sak, bílých košiIí a vázanek.
'~7vfaskáce"slušely zejména panu kapitánovi v
zál. Orságovi. Puvodbná byla i paní prednostka
ing. Hana Ondrušková z Okresního úradu v
Brec/mJi.

PocaSÍ ukázalo svou odvrácenou tvár, vítr
foukal a déšt šlehal do tvárí, a tak místo
prachu a ukupané hlíny borili prítomní své nohy
do hlubokého bláta. Presto ani tato nepríznivá
skutecnost nic neubrala na atraktivile
zamestnání ani na dobré nálade úcastníku. V

následujících chvílích si projeli libavský
tankodrom v tanku T-54 a v bojovém vozidle
pechoty BVP-1. Poté následoval presun na
strelnici, kde si hosté zastríleli z pistole vZ. 58,
samopalu vZ. 58 a z kulometu. Seznámili se
rovnež s použitím cvicných granátu.

Po ukoncení streleb se velitel sboru a

prednostové okresních úradu setkali s
predstaviteli masmédií na krátkém press-foyer.
Ve svých odpovedích na dotazy novináru
hodnotil velitel sboru predevším kladný posun
ve vzájemné informovanosti mezi 2. armádním
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sborem a verejností. Vyzvedl skutecnost, že se
podarilo posunout težište spolupráce prímo do
svazku, útvaru a zarízení, která jsou na teritoriu
pusobnosti sboru. Nebyli by to však správní
novinári, kdyby se nevyptávali také na veci
negativní, konkrétne na problémy s chystanou
leteckou strelnicí v prostoru HP Libavá.
Prekvapeni byli asi odpovedi, kterou jim dal
prednosta Okresního úradu Olomouc JUDr.
František Neplech, a predevším prednosta
Okresního úradu z Bruntálu Stanislm' Nmwátil,
který doslova uvedl..."Já nevím, že by byly
nejaké problémy v okrese Bruntál. Já myslím, že
to celé území je, co se týká kontaktu s armádou,
dostatecne vytrénováno z minulosti. Náš
problém a naše bolet spocívá v tom, že nám
armáda chybí. Nevím o tom, že by byl nejaké
problémy, naopak vím o tom, že spolupráce s
civilní sférou je dostatecná a že je docela
príjemnou záležitostí pro obe strany.. ".

V záveru poledne pak všichni úcastníci
zamestnání privítali pobyt ve vytopeném stanu,
kde už cekaly stoly prostrené k obedu. Behem
jídla i po jeho skoncení se ješte našel prostor
pro neformální diskusi mezi predstm'iteli státní
správy a podniku a mezi zástupci armády.
Pracovního obeda se krome velitele sboru a

dalších hlm'ních funkcionáru zúcastnili i
predchozí velitel sboru plkgšt.ing. František
Štepánek, který pPed nedávnem odešel na
Generální štáb Armády Ceské republiky. Využil
tohoto setkání, aby pánum prednostum a
podnikatelum podekoval za spolupráci a
oficiálne se s nimi rozloucil

Všichni zúcastnení se shodli na tom, že
setkání bylo pro všechny prínosné. .\'ezb.~'Vánež
doufat, že i príšte se bude hostum u vojáku libit.
Jak nám prozradili nekterí prednostové a
podnikatelé, velmi rádi vymenili židli u psacího
stolu s pocítacem za trochu nepohodlí a pobyt
na cerstvém vzduchu.

Vedoucí starší dustojník Skupiny pro styk s
verejností, npor.Algr.Jaroslm'aAugustinová "

Jak z dopisu vypl)yá, melo toto setkání velmi
zajímavou nápln. Ale tak to má b)1. Kdo ,í, zda
tento moment nebude v budoucnu základem
podnikání treba v armáde. Možná, že se budete
ptát, ale jak? Snad možná velmi jednoduše, což
tak vybavit celou naší armádu práve sklem z
naší sklárny. A v podvedomí armády na Morave
už a.5. Crystalex, sklárna Karolinka urcite je.

Karel Malík
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Základní umelecká škola v mesíci dubnu 1997
pri P r a v u je:

Cimbálový koncert posluchacu konzervatore
Kromeríž, který se uskutecní v nedeli 6.dubna
1997 ve 14,00 hodin v zasedacím sále obecního
úradu.

Spolecný koncert ZUŠ Karolinka a ZUŠ Zlin,
který se uskutecní ve ctvrtek 17.dubna 1997 v
16,00 hodin v zasedacím sále obecního úradu.

Všichni jsou srdecne zváni!!

V rámci kulturních akcí porádaných Místní
knihovnou v Karolince se konala v prostorách
velké zasedací místnosti Obecního úradu v
KaroIince cestopisná prednáška na téma "Cína,
Hong Kong, Macao". Vecerem nás provázel
cestovatel a spolumajitel vsetínské cestovní
kanceláre VSACAN TOUR, pan JUDr. Libor
Bureš, který poutave vyprávelo svých zážitcích,
které pri svém mesícním pobytu v techto, pro
nás nejen zemepisne vzdálených zemích, prožil.
Jeho vyprávení bylo doprovázeno promítáním
diapozitivu, které si z cesty po Dálném Východe
privezl.
Prestože se obcanum Karolinky nask)11a

priležitost, aspon touto formou, se priblížit k
temto exotick)m, a pro mnohé z ních
neprístupn)m místum, úcast na této besede
nebyla velká. Prednášku si prišlo poslechnout
asi 30 našich spoluobcanu.

Doufám, že vetší zájem mezi obcany vyvolá
pripravovaná beseda s prímými úcastníky
závodu Dakar -Agadés -Dakar, která se bude
konat ve ctvrtek 10. dubna 1997 v 15 hodin na
Obecním úrade Karolinka. Soucásti besedy bude
i ukázka a prohlídka vozu znacky TATRA, na
kterém se závod v lonském roce jel. Dovoluji si
Vás prostredníctvím našeho Zpravodaje na tuto
akci pozvat.

Za Místní knihovnu Karolinka, Bártková D.
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o cinnosti I}"báru v roce 1996

V nedeli 23.brezna 1997 probeWa v zasedací
síni Obecního úradu v Karolince výTOCní
clenská schuze místní skupiny c.l Karolinka -
místní organízace Ceského rybárského svazu ve
Vsetíne, kterou zastupovala delegace vedená
hospodárem Jaroslavem Cermákem.

Místní skupina C. 1 Karolinka má pusobnost
od Velkých Karlovic, pres Karolinku, Nový
Hrozenkov, Halenkov, Huslenky, Zdechov,
Hovezí až po Janovou. Spravuje re"iry
pstruhové: Becva Vsetínská 3, který je od splavu
u nemocníce ve Vsetíne po splav v Halenkove, a
od tohoto splavu až po prameny BeC\y ve
Velkých Karlovicích je revír Becva Vsetínská 4
P, a je v nem dosud i jezero ve Velkých
Karlovicích. Do techto revíru vtéká 42 potoku,
které jsou chovné pro pstruhy obecné. Dále je
re,ir mimopstruhový Becva Vsetínská 4 A, v
Novém Hrozenkove tzv."Balaton", který má
4,84 ha zatopené plochy.

V místní skupine je organízováno 243 clenu,
když z toho je v Karolince 89 dospel)'ch a 53
mládeže. Hlanúm úkolem rybáru je starat se o
ryby, ale také o ochranu vody a prírody. V
minulém roce byly obsádka na pstruho,'Ých
revírech 130 tisíc malých pstruhu obecných
zvaných pludek, 2.500 lipanu podhomích,
12.721 ks pstruhu obecn)'ch jedno až trí letých,
odlovených z chovných potoku a vysazených do
Wavního toku Becvy. Hodnota vysazen)'ch ryb je
1O2.905,-Kc.Do re,iru mimopstruhového Becva
Vsetínská 4 A, Nm'Ý Hrozenkov bylo vysazeno
574 dvou a mletých kapru o váze 7q , 536 jedno
až ~1)Tletýchlínu, 155 ks amuru bíl)'ch a 14 štik
v hodnote 44.520,-Kc. Naší clenové uloÚli na
pstruhov)'ch re,irech 8.003 ks pstruhu obecných
ve yáze 17 q, 149 ks pstruhu duhov}"ch
americk)'ch, 581 ks lipanu podhorních, 5 ks
sivenu amerických, 619 ks tlouštu, 22 parem.
Celková yáha uloyen)"chryb je 21 q. Na re,iru
DÚmopstruhové Becva Vsetínská 4 A, No,'Ý
Hrozenkov uloveno 388 ks kapru o váze 661 kg,
54 ks amuru bílých, 7 štik, 5 candátu, 2 úhorí,
Celkováváhaúloykuje 8q.

Každý náš clen se musí prací podílet pro
rybárství.,z toho jsou osvobozenyženy, clenoyé
nad 60 let a nemocní, když práve duchodci
dobrovolne vykonávají mnoho dobré práce.
Cleny bylo postaveno 36 nových splávku, z toho
v Karolince 20, opravených bylo 18, v Karolince
7. Potrebnou slabou kulatinu jsme zdarma
dostali od Ceských lesu Velké Karlm1ce.
Clenové naší organízace stromy skáceli a
odvezli na pracm1šte. K této cinnosti bylo
použito i príspevku od Obecního úradu v
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Karolince. V rybárském hospodárství. na Hovezí
bylo odpracováno 634 hodin, na vysázení
malých pstruhu - pludku do 42 potoku
odpracováno 690 hodin, práce na chovném
rybnícku v Provazném v 250 hodinách, na
rybníckách v Huslenkách 55 hodin, práce na
DÚmopstruhovém revíru 170 hodin, odlo'y a
prelovy pstruhu obecn)'ch 110 hodin, výstavba
45 hodin, umelý chov pstruhu obecných 112
hodin, kontroly vodní stráže 110 hodin a ješte
mnoho drobných akcí. Celkém bylo
odpracováno 3264 hodin. Každý clen má
základní povinnost odpracovat 10 hodin a
dalších 10 na to, že bere obe povolenky na vody
pstruhové a DÚmopstruhové. Za každou
neodpracovanou hodinu zaplatí 50,-Kc. Clenské
príspevky rocní jsou 160,-Kc, místní povolenka
na vody pstruhové je 560,-Kc, a mímopstruhová
za 300,-Kc. Jsou nejlevnejší, platí jen pro re,iry
v místní organízaci Vsetín. Pro více revíru jsou
povolenky úzeIlllÚ a svazové, které jsou
mnohem dražší.

Bohumír Fiala

FORESTA HOUSE a.s. HALENKOV

dodavatel srubovvch a panelov,vch domu

Vážení obchodní prátelé, dovolte abychom
Vám predstavili produkci našeho závodu a
zárqven prezentovali drevo jako prírodní a
'ekologicky cistý materiál.

V nekterých krajích pokrývají jehlicnaté lesy
rozsáhlé plochy pudy a mezi takové patrí rovnež
oblast Valašska. Naši predkové byli odedávna v
tesarském remesle mistry a dochované drevené
stavby z minulého století svedcí o remeslné
vyspelosti predávané po generace. Casem
nekteré drevené konstrukce zanikly nebo byly
zlepšeny a dalším vývojem byly nalezeny
konstrukce nové, které jsou odzkoušeny po
mnoho desítek let v nejdrsnejších klimaticÁých
podmínkách. Mezi tyto 'drevené konstrukce patrí
drevené panelové stavby. Tímto systémem je
možno stavet od malých zahradních chat, pres
rodinné domy až po mohutnejší penziony a
hotely nebo správní budovy.

Nosný systém tvorí panely, které jsou
vyrobeny podle výrobní dokumentace prímo v
závode, poté jsou jednotlivé panely naloženy na
kamion a prevezeny na místo stavby, kde jsou
behem trí dnu smontovány pomocí jerábu a
následne príkryty strešní konstrukcí vcetne
krytiny. To znamená, že hrubá stavba rodinného
domu probíhá prumerne 10 - 14 dnu. Dále
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následuje vnitrní kompletace, tzn. sádrokartony,
rozvody vody, topení, elektroinstalace, obklady,
dlažby, olO1a,dvere a fasáda. Stmlba celého domu
na klíc trvá vprumeru 2 -3 mesíce tzn., že výstavba
je velmi rychlá. Další výhodou je, že se krome
spodní stavby odstraní "mokrý"proces výstmJby. Na
vytápení rodinnéhodomu s 800 1713obestmleného
prostoru postací 13 kW výkonu topného media. Zdi
teplo do sebe neakumulují a tím se lépe reguluje
teplota v jednotlivých místnostech, což má vysoký
ekonomický prínos vzhledem ke zvyšováni cen
energií. Tloužtka 22 cm obvodového plášte zarucuje
tepelný odpor 0,21 W/m2k, což nahradí 80 cm tlusté
zdivo. Dalši výhodou proti zdeným domum je, že pri
totožné zastavené ploše se díky menší tlouštce
obvodovéhoplášte ušetri okolo 20 1712 plochy, to
znamená jeden pokoj navíc!

Všechny použité materiály jsou atestované a
ekologicky cisté. Vyhovují tvrdým zahranicnim
normám, jelikož naše domy jsou urceny i pro
export. Stavebník má rovnež možnost nechat si od
nás postavit dum v ruzné fázi rozestmlenosti s
ohledem na cenu. Od hrubé stavby pres stmJbu s
vybaveným prízemím až po dum na klic. Pokud se
jeho financni situace zmení, není žádným
problémem si nechat dovybmJitpodkrovÍ domu.

Stavba domu je v živote cloveka duležité
rozhodnutí, proto doufáme, že dobre zvážÍte
všechny aspekty a rozhodnete se bydlet ekologicky a
zdrmJe v domech od firmy FORESTA HOUSE a.s.
Halenkov.

SOLID
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Obecníúrad v Karolincen a b í Z í volné nebytové

prostory ve zdravotním stredisku pro zájemce
podnikající ve zdravotnických službách. Bližší
informace podá tajemnlk OÚ Karolinka Tomáš
Jochec na telefonním císle 0657/91212 nebo 91421.

"

Fa rE! 511: "" "aU5E! ~
akciová spolecnost

ORION

MISTRAL
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