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Pavelka Martin
2.6.1997
Skalková Markéta
14.6.1997
Hanák Tomáš
26.6.1997

Karolinka 99

Karolinka 351

Karolinka 290
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Martiška Rudolf
1.6.1997

Karolinka 518 44 let

Prihlášeno: 12
Odhlášeno: 3
Prehlášeno: 3

Uzavreno k 30.6.1997.

Illar.acl Zablclílla úradu
Dne 4. cervna se konalo 14. zasedání obecního

zastupitelstva, na kterém byla podána obsáhlá
zpráva o cinnosti rady za uplynulé období s
hodnocením provádených investicních akcí, dále
pak predpokládaný vývoj ve II. pololetí 1997.
Z uvedené zprávy vyplynulo, že bylo predáno
stavenište ZŠ k provádené vestavbe za 5 mil. Kc.
Akci provádí Vsetínská stavební. Byl také
dohodnut objem prostredku na hasicském zarízení
ve Stanovnici pro rok 1997, a to ve výši 550 tis.
Kc. Stavbu bude provádet BP Karolinka za
prispení místních hasicu Stanovnice, dále potom
drobní dodavatelé.
Úspešne probíhá úprava chodníku v dolní cásti
obce "Obnova vesnice II". Došlo k predláždení
chodníku v dolní cásti obce a podle financních
podmínek bude ješte provedena cást chodníku na
Horebecvi.

Na další i potrebné akce se již nedostane,
nebot financní situace se pro obce vyvíjí krajne
nepríznive, a to vlivem nepravidelného a také
nedostatecného objemu daní, které obcím prísluší.
O této problematice bylo psáno v minulém
zpravodaji a nezlepší-li se situace budeme i v naší
obci omezovat dosavadní akce. Je to nepríjemné
proto, že se vycházelo ze schváleného rozpoctu,
který se však nenaplnuje ne naší vinou. Na
nevhodnost pravidel pro obce stále upozornujeme.
V poslední dobe pak pri jednání s poslancem ing.
Macháckem z rozpoctového výboru Parlamentu
CR.

Byla projednána rada majetkoprávních
záležitostí, prodeje nemovitostí, kde se jeví urcité
zdroje pro obec. Realizace je však dosti zdlouhavá
z duvodu dlouhých dodacích lhut odhadcu a
geometru.

Velmi obsáhlá byla diskuse týkající se
dopravní obslužnosti na Horním Vsacku. Šlo
nejprve o V)jádrení se obecního zastupitelstva k
dotování autobusové dopravy v roce 1998.
Požadavky na dotaci ze strany CSAD a. s. již
prekracují možnosti obce, nebot letos prispíváme
již vice jako 500 tis. Kc a tato cástka bude pro
príští rok ješte vyšší. Chceme být za urcitných
okolností solidární s ostatními obcemi, ale jsme
toho názoru, že musí dojít k vetší spolupráci

Zbranková Anastázie Karolinka 37 75 let
11.7.1922

Bil Alois Karolinka 216 85 let
11.7.1912

Vachala LudVI'k Karolinka 677 75 let
12.7.1922

Polášek Josef Karolinka 165 75 let
21.7.1922

Niebauerová Libuše Karolinka 26 70 let
23.7.1927

Bláhová Anna Karolinka 555 75 let
28.7.1922
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CSAD a. s. a CD v zajištení dopravních spoju,
vcetne jistého omezeni a i zvýšení jizdného.
Navrhujeme také, aby dopravní obslužnost rešil
státní rozpocet zmenou pravidel prijmu pro obce, a
to neprodlene. Danové prijmy pro obce musí mit
maximální stabilitu, jinak rozpocet obce pozbývá
význam a orgány obce jsou stále v nejistote, jak
zajistit potreby ve státní správe, školství, kulture,
doprave, správe svého majetku a další potreby pro
obcany.

Dále se zastupitelstvo zabývalo železnícní
dopravou -osobní i nákladní na trati Vsetín-Velké
Karlovice. Výstižný prispevek k této problematice
byl zverejnen v minulém zpravodaji. Dne 5. 6.
1997 byla, na základe našeho dopisu ministerstvu
dopravy, uskutecnena návšteva tohoto
ministerstva. Zúcastnila se jí prevážná cást starostu
Horniho Vsacka. Nekteré informace z tohoto
jednání byly zverejneny v okresních novinách.
Pro upresneni seznámím obcany s prubehem a
výsledky jednání. Nejprve byla projednána
problematika CSAD a. s. Poukázali jsme na to, že
na Horním Vsacku je autobusová doprava dobre
zajištena. Tíží nás ovšem velké dotace této
organizaci z prostredku obci a byl uplatnen
požadavek na vetší úcast státu pro tuto dopravu.
Ministerstvo dopravy pripravuje svi'tjnávrh pro rok
1998, který zatim nebyl odsouhlasen.

Vetši cást jednání byla venována železnicní
doprave, a to predevším osobní. Vyložili jsme
stanovisko, které je obsaženo v dopise, který byl
ministerstvu dopravy zaslán. Potvrdili jsme, že
stále více obcanu využivá vlakového spojení.
Nekteré ranni spoje nebo odpoledni jsou
preplneny, i když souprava má 5 - 6 vagónu. K
tomu jsme schopni poskytnout dokmnentacní
materiál. Nevidime proto duvod k omezování,
rušení ci jiné forme provozu na této trati. Hovori
pro to i dalši okolnosti; jediná komunikace Vsetin-
Velké Karlovice v dlouhodobe špatném stavu,
státní hranice, turistická oblast, CHKO Beskydy,
ekologické duvody.

Zástupci ministerstva dopravy nás seznámili s
ekonomickými ukazateli na této trati a ztrátovosti
za rok 1996. Presto z techto ukazatelu nelze
vyvodit záver na omezeni nebo likvidaci trati.
Uvedli také své predstavy o financování dopravní
obslužnosti vcetne autobusové v dalších letech. Z
toho vyplývá skutecnost, že lze i tento problém
prekonat. Žádný projekt na privatizaci této trate
nebyl ministerstvu dopravy predložen. Pokud by
šlo o rušení, lze tak ucinit na podklade správního
rozhodnutí.
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Ministerstvo dopravy v této záležitosti bude
spolupracovat s OkÚ Vsetin., proto byla dohodnuta
i schuzka s jeho predstaviteli. O našem jednání byl
informován vedoucí referátu dopravy OkÚ.
Starostové obcí Horního Vsacka se shodli na
puvodním stanovisku zachování provozu na této
trati.

Na obecním zastupitelstvu byly schváleny dilcí
úpravy územního plánu a v nejbližší dobe dojde k
jeho realizaci. Provedení techto zmen je však velmi
nárocné a také i drahé. Nemužeme je provádet
casto a další zmeny již v tomto funkcním období
nebudou.
Apelujeme proto naposledy na obcany, aby si na
OÚ overili dlouhodobé zámery obce, nebot na
pozemku, který je uveden v územním plánu jako
louka, nelze stavet rodinné domy.

Antonín Reška, starosta

Pre,ezike.líhe hnili Zl Karel.lka

Vzhledem k tomu, že se množí dotazy rodicu i
verejnosti na možnosti využíváni školního hrište,
chtel bych touto cestou dát odpoved i vysvetlení v
souladu s tím, jak byli seznámeni s pravidly
využívání školního hrište žáci naši školy.

Školní hrište slouží predevším k výuce telesné
výchovy v rámci plnení ucebních osnov. Je rovnež
využíváno v rámci zájmové cinnosti žáku, popr.
mimorádne pro sportovní akce spolecenských nebo
sportovních organizaci. Jelikož pri neomezeném
provozu tohoto hrište by došlo ke znicení vcelku
pekného trávníku, je nutné, aby pobyt na hrišti -
hlavne v odpoledních hodinách a ve volných dnech
- byl casove omezen. Toto casové omezeni je
nutné predevším k údržbe a regeneraci trávníku.
proto jsem stanovil pro provoz školního hrište tato
pravidla, která jsou platná jak pro žáky školy, tak i
pro ostatní verejnost.

Malé hrište s prenosnými brankami lze
použivat každý den maximálne do 20,00 hod.

Velké hrište s pevnými brankami lze využívat
jen za suchého pocasí v pondelí a ve ctvrtek od
16,00 do 18,00 a v sobotu od 12,00 do 18,00 hod.

Vriimku mimo tuto dobu muže povolit je
reditel školy nebo pan školník.

Pokud budou zavreny obe vstupní branky, je
hrište uzavrené a není dovoleno tedy do areálu
hrište vstupovat.

Ješte bych chtel zduraznit, že na hrište je z
hygienického hlediska prísne zakázáno vodit psy
nebo jiná zvírata a rovnež je zakázáno jezdit po
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hrišti i po atletické dráze na kole nebo na
motocyklu.

Behem mesíce cervence bude školní hrište
uzavreno, jelikož se bude provádet údržba
trávníku a také zde bude probíhat stavební cinnost
-zacne se s dostavbou vnitrních prostor, vzniklých
pod novým zastrešením. Rovnež dojde k úpravám
stávající tribuny, proto cást oplocení za touto
tribunou není dokoncena, a toto místo není možno
používat jako vstup na hrište.

Možná se budou tato pravidla zdát príliš
omezující, ale pokud chceme zachovat v našich
podmínkách takovýto školní areál, jsou nutná
urcitá omezení, stejne jako je to na fotbalovém
hrišti.

Mgr. Zdenek Kovarík
reditel ZŠ Karolinka

VDlelballstíKarDIIDUseDílUhlísi

Malá, ale dobrá parta sportovcu volejbalistu, se
nám taky príhlásila, aby bylo znát, že tady jsou a
že mají svuj sport rádi. Mimo své souteže stihnou
ješte porádat a zúcastnovat se i turnaju.

13. cervna 1997 odjeli na turnaj do Nemecka.
Ten se konal ve meste Welzov a naši volejbalisté
tam obhájili titul turnaje, a to už poctvrté. V mesíci
srpnu, to je 23. srpna v termínu konání sklárského
jarmarku, porádají na zahrade Sokolovny velký
turnaj s mezinárodní úcastí. Tento turnaj je urcen
jak pro muže, tak i pro ženy.
. Volejbalisté mezi sebou rádi prívítají další
zájemce o tento sport. Nemusíte hrát soutež, ale
máte možnost si zahrát pro svoji kondici a zdraví.
František Puškác a Milan Cmaro mi sdelili, že se
tomuto sportu venují rádi, s nadšením ho
organizují, nebot v minulosti mela tradice
volejbalu dobrou úroven.

Karel Malík

Sklárský jarmark
Porádání Sklárského jarmarku se stává již dobrou
tradicí v naší obci. Nebude tomu jinak aní v tomto
roce. Prípravy už byly zahájeny a odborový svaz s
vedením sklárny mají již celou organizaci
jarmarku pripravenou. Jak bude tato akce

J

probíhat? Uskutecní se tradicní prohlídka závodu
a ve stáncích prodej sklárských výrobku. Dále je
zajišten stánkový prodej ruzného zboží ve stredu
naší obce.

Své akce pripravují také hasici, sportovci a
nebude chybet ani kultura. Na zahrade u materské
školy již od 10 hodin zacne koncert dechových
hudeb. Nebude zde chybet posádková hudba 2.
armádního sboru z Olomouce, která nás v lonském
roce velice mile svým vystoupením prekvapila.
Všechno je tedy na dobré ceste. Nebude scházet
dobré obcerstvení, vecer dobrá zábava a proti
špatnému pocasí opet dva velké vojenské stany.
Tak tedy nezapomente na sobotu 23. srpna 1997
pozvat své známé a se svými rodinami prijít na
tradicní Sklárský jarmark v Karolince.

Karel Malík

Fltbalistéudržlli
I. B trídui prl príštírlk

To, co se zdálo témer už ztracené a nemožné,
se podarilo zachránít.Když se v lednu ustavovalo v
naší obci nové Obcanské sdružení sport, za svuj
úkol si všichní dali udržet v naší obci I. B trídu ve
fotbale. Získaných 6 mistrovských bodu a
predposlední místo v tabulce po podzimu nevestilo
níc dobrého. A tak se dali všichní do práce. Jak
výbor OS, tak i nove zvolený fotbalový výbor.
Mužstvo bylo posíleno o nové hráce jak zkušené,
tak i mladé hráce a vojáky. Trenérem se stal Mgr.
Šmigura ze Vsetína. A tak se dalo celé mužstvo do
jarní prípravy, i když letošní jaro fotbalu vubec
neprálo. Presto se zacaly výsledky pomalu
dostavovat. V jarní cásti mužstvo svým dobrým
výkonem a finíšem uhrálo 28 bodu. Celkem tedy
34 bodu, a tím zachráníli I. B trídu i pro príští rok.
To že se darilo hrácum, bylo znát i na divácích,
kterých v záveru sezóny znacne príbylo. Zdá se
tedy, že se blýská na lepší casy.
Chtel bych touto cestou podekovat všem hrácum,
trenérovi, fotbalovému výboru, výboru OS a taky
všem divákum, zkrátka všem, kterí se jakoukoliv
cestou na tomto úspechu podíleli. Vrásek na cele
však tímto níkomu neubylo, nebot nový rocník je
pred námi a tech, kterí mají fotbal rádi a meli by
ho podporovat je stále méne a méne.

Karel Malík
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HasicskáSlllei,
Ixtraligavílezu Plháru,

IPil v Karllllcl
V sobotu 7. cervna porádali hasici Sklárny

Karolinka další rocník hasicské souteže -extraligu
Ceské republiky v požárním útoku. Soutež se
konala za úcasti celé rady sponzoru, a to napr.
Restaurace u Mašinky Otrokovice, firma Bohm
Studénka, Sklárna Karolinka, Domácí potreby
Karolinka p. Ježíková, Hasicská vzájemná
pojištovna Praha a další.

Soutež se konala na travnatém fotbalovém
hrišti. Proslunená obloha a vune dobrého guláše
vítaly ráno hasicské družstva, která se na soutež
prihlásila. A bylo jich opravdu dost -28 družstev
mužu a 8 žen. Byly to družstva opravdu výborná a
navíc ješte z celé naší republiky. Uvedu jenom
nekteré znacky okresu jako Praha, Liberec, Trebíc,
Brno, Svitavy, Rychnov nad Knežnou, Nový Jicín,
Kromeríž, Šumperk, Ostrava, Hodonín.

V 10 hodin zahájil celou soutež startosta
hasicu sklárny pan František Zapalac. Zahájení
souteže se také zúcastnili za sklárnu ing. Hrebícek
a ing. Kneblík. Za obecní úrad pak starosta pan
Reška.
Když pak nastupovalo v poradí jako první
družstvo z Cechtína na start a útok provedlo za
21,30 vt., bylo jasné, že se bude opravdu jiskrit. A
tak tomu také bylo. Nakonec tento cas byl až
devátý. Jak celé soutežení nakonec dopadlo?
1. místo - 2000 Kc + putovní pohár a pohár za
umístení si odvezli hasici z Radíkova (cas 19,33
vt.)

2. místo - 1500 Kc + pohár za umístení si odvezli
hasici ze Slatiny (cas 20,50 vt.)

3. místo - 1000 Kc + pohár za umístení si odvezli
hasici z Mistric (cas 20,51)

Hasici ze skláren meli dve družstva a obsadíli
celkove 10. a 13. místo.
Poradí žen bylo následující:

1. místo - 1000 Kc + putovní pohár a pohár za
umístenízískalyženyz Rychlova(cas20,68vt.)

2. místo - 800 Kc + pohár za umístení si odvezly
ženy z Radimovic (cas 20,72 vt.)
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3. místo - 500 Kc + pohár za umísteni patrí ženám
z Tecovic (cas 21,16 vt.)

Srdecnou gratulaci at prijmou družstva s
nejlepším umístením, ale taky dík a gratulace patrí
všem, kterí se této velmi nárocné souteže
zúcastnili. Zamýšlím se ješte nad tím, proc z
našeho okresu se této extraligy zúcastnili pouze
hasici ze sklárny a nikdo jiný z našeho okresu.
Poradatelé Dme ujistili, že prihlášky s propozicemi
zaslali skoro všem sborum našeho okresu. Zustali
však sami. Došel jsem k záveru, že soutež, ve které
vterina predstavuje velký casový úsek, je velice
nárocná a težká. Jaké jsou z této souteže mé dojmy
a dojmy radového diváka? Krásný den, jako vždy
dobrá organizace celé souteže, nmoho
zúcastnených družstev, vynikající atmosféra a ješte
lepší výkony.
Na záver bych mel prece jednu pripomínku. Na
vzhledu fotbalového stadionu se zacíná
podepisovat zub casu. Díry v dreveném plote,
shnilé lavice k sezení, obrovské bariny vody na
príjezdové ceste, presneji na bežecké dráze, rezavé
zábradlí. Verím, že si techto nedostatku naši hosté
v honbe za vterinami, ani moc nevšimli. Byl bych
rád, kdyby tomu tak bylo.

Karel Malík

OIvmpiátlamladýcha dospelýchhasiCli

Naše obec Karolinka má vzornou reprezentaci v
zahranicí a je docela možné, že si to, ani moc
neuvedomujeme. Dovolte mi, abych v tomto
krátkém clánku pojem reprezentace vysvetlil.
Jednu reprezentaci predstavuje naše sklárna, kdy
zrucní sklári, dále potom oddelení linky, leptárny,
kulírny, malírny a dalších pracovníku, svým
umením šírí dobrou povest naší obce do celého
sveta.
Ta druhá reprezentace je jiného druhu, ale o to
zajímavejší. Ve dnech 6. - 12. cervence 1997 se
koná mezinárodnísoutež mládeže a dospelých-
požárního sportu v Dánsku ve meste Herningu.

Mladé požárníky naší republiky budou
reprezentovat naši mladí hasici z Karolinky pod
vedením zkušeného vedoucího pana Evžena
Pavelky. Je nutné pripomenout, že to bude letos již
po šesté, kdy naší mladí reprezentují naší vlast. V
lonském roce skoncili naši v Itálii na tretím míste.
A jak to bude letos? Verím, že sejim bude darit.
Dovolím si Vám, za všechny naše spoluobcany,
poprát nmoho úspechu na poli požárního sportu,
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mnoho hezkých zážitku a po tom velkém boji,
který Vás ceká, štastný návrat domu.

Karel Malík

Me.lriál JaDIOrsáll-Jurl,sl(íbl

Dne 21. cervna usporádali hasici ze Stanovnice již
8. rocník Memoriálu Jana Orsága-Jurovského.
Zahájen byl již v 8 hodin ráno, a to souteží
hasicské mládeže. Mladší žáci tvorili celkem 5
družstev a umístili se následovne: 1. místo -
Hovezí, 2. místo - Francova Lhota, 3. místo -
Hovezí II.
Starších žáku bylo celkem 12 družstev a umístili se
v tomto poradí: 1. místo - Pržno II, 2. místo -
Choryne, 3. místo - Francova Lhota II.

Od 13 hodin zacala Wavní soutež, a to mužu,
kterých bylo 7 družstev. Jako první se umístili
hasici CSH Stonava, druzí byli hasici ze ZaD
Velké Karlovice a tretí místo patrilo hasicum z
Tísnav.

Po mužích svoji soutež zahájily ženy, kterých
bylo 6 družstev. 1. místo patrí ženám ZaD Velké
Karlovice, 2. místo - Horní Becva, 3. místo -
Tísnavy. Záver celého memoriálu uzaVÍrali
veteráni. Umístili se následovne: 1. místo ZaD
Velké Karlovice, 2. místo - Horní Becva, 3. místo-
Nový Hrozenkov.

Hezké a hodnotné ceny obdrželi nejen
VÍtezové,ale všechna družstva, která se memoriálu
zúcastnila.

Celý memoriál mel mnoho sponzoru a vetšina jich
zde byla prítomna i se svými rodinamí, jako napr.
ing. Kolácek, ing. Šajar, ing. Otava, ing. Tomica,
pan starosta Brichácek z Brna-Židenic, pan
starosta Reška z Karolinky a mnoho dalších.

Bohaté obcerstvení, kterému vévodila pravá
domácí zabíjacka, dobré pivo, to vše prispelo ke
zdámému prubehu celého memoriálu.

Podekování patrí všem poradatelum,
sponzorum, celému organizacnímu štábu. Všem,
kterí se podíleli na obsluze, všem zúcastneným
družstvum a dále všem, kterí se na této akci
jakoukoliv cestou podíleli.
Srdecný dík a za rok opet nasWedanou!

Karel Malík

5

StavbakostelavKaralinee

Práce na dokoncení stavby našeho kostela se
konecne ch)'lí ke konci. Kolik to bylo nárocných
pracovních dnu poctivého úsilí a námahy, kolík
nárocných prekážek, které bylo nutno prekonat.
Proto je treba vyjádrit úprimný dík všem, kterí
jak)mkoliv zpusobem stavbu kostela podporili.

Vzniklo tak dílo, které se bude líbit Bohu i nám.
Naše Karolinka byla obohacena o impozantní.
neobvyklou stavbu, která ji zase pridá na kráse a
v)'Znamu.

Konecne jsme se dockali!
Posvecení kostela probehne v sobotu 12. cervence
1997. V 10 hodin se bude konat slavnostní pruvod
od základní školy ke kostelu. Potom slavnostne náš
kostel posvetí olomoucky arcibiskup Jan Graubner,
který tu také bude sloužit první mši svatou.

Na tuto významnou událost naší obce zveme
všechnynašeobcanyi jejich známé!

Zdenek Doležálek

~ jvetší zvon na veži našeho kostela
(váha 350 kg)
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a dva další IlEnší zvony

-Pohled na náš kostel dne 14.6.1997


