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Adam Horák
Zuzana Kretíková
David Janík
Libor Vrážel
Monika Vachalová
Vítezslav Jílek

Karolinka 255
Karolinka 539
Karolinka 171
Karolinka 497
Karolinka 550
Karolinka 125

11.7.1997
17.7.1997
26.7.1997

1.8.1997
15.8.1997
22.8.1997

Orság František Karolinka 428 70 let
3.8.1997
Pavlicová Anastázie Karolinka 601 85 let
8.8.1997
Valícková Drahomíra Karolinka 532 70 let
12.8.1997
Cvan Václav Karolinka 258 75 let .....

15.8.1997

1/*",,1.':':KoDarI'ková Františka Karolinka 156 70 let
16.8.1997

Zapal ac Josef Karolinka 228 85 let
17.8.1997 Ladislav Bilík Karolinka 188 1.7.1997

Orságová Vera Karolinka 544 70 let nar.13.9.1936 61 let

18.8.1997 Jaroslav Jurán Karolinka 308 5.7.1997

Polášek Stanislav Karolinka 235 70 let Dar. 14.8.1929 68 let

19.8.1997 Vítezslav Pavlacka Karolinka 575 8.7.1997

Briatko Rudolf Karolinka 97 75 let nar.23.9.1934 63 let

20.8.1997 Jaroslava Fojtu Karolinka 305 19.7.1997

Sedlák Pavel Karolinka 518 75 let Dar. 18.9.1942 55 let

21.8.1997 Jaroslav Kocourek Karolinka 308 13.7.1997

Janík Cyril Karolinka 265 75 let nar.23.2.1928 69 let

23.8.1997 Jaroslav Poncík Karolinka 308 21.7.1997

Kopcová Emilie Karolinka 552 75 let nar. 24.2.1938 59 let

24.8.1997 Josef Dujka Karolinka 122 23.7.1997

Polášková Marie Karolinka 127 85 let Dar. 1.1.1932 65 let

29.8.1997 Anežka Orságová Karolinka 652 1.8.1997
nar.9.4.1915 82 let

J
Anastazie ŠabršulováKarolinka 117 1.8.1997
Dar.10.3.1927 70 let
BohumilaCihlárová Karolinka652 13.8.1997

111J
Dar. 1.6.1903 94 let

v Antonín Provázek Karolinka 543 14.8.1997

1'"
Dar.26.5.1931 66 let

KoDank František Karolinka 308 90 let
1.9.1997 PriWášeni: 7

Orság Václav Karolinka 346 75 let
17.9.1997 Odhlášeni: 2

VaIícková Anna Karolinka 261 75 let
19.9.1997 PreWášeni: 3

Orságová Marie Karolinka 135 85 let
25.9.1997 Uzavreno k 25.8.1997.
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Informacezobecníhoúradu

Od vydání posledního zpravodaje uplynula
dosti dlouhá doba, která byla naplnena radou
události. Úvodem je treba vzpomenout tu nejméne
príznivou a to velké dešte a povodne pocátkem
mesíce cervence. Témer týdenní soustavný déšt
rozvodnil všechny potucky a potoky v údolích
obce, príval vod bral všechno co stálo v ceste.
Došlo k narušení vodotecí, v nmoha místech k
poškození mostku, místních komunikací, které
byly mnohde zaneseny blátem. Rada obcanu mela
zatopené sklepy v rodinných domcích. Od soboty
5. cervence byli ve stálé pohotovosti hasici a to jak
místní, tak i ve Stanovnici. Zacal fungovat
povodnový štáb, do cinnosti se zapojil Bytový
podnik. Hasici a pracovníci Bytového podniku
odstranovali vznilé prekážky na tocích a
komunikacích. Díky jejich velkému úsilí byl
zajišten provoz a nedošlo k žádné vetší komplikaci.
Za jejich vycerpávající, nekolika denní nezištnou
pomoc, vyslovujivšem uprínmé podekování.

Voda napáchala na majetku obcanu i obce velké
škody. Podle pokynu OkÚ Vsetin byly škody na
majetku obce a obcanu predloženy dne 8. srpna
1997. Prostredky na odstranení nánosu na
komunikacích a další drobnou údržbu byly
poskytnuty v nepatrné výši a prakticky nic nereší.
Vycíslené škody na majetku obce a obcanu jsou
pritom vyšší jako 2 mil. Kc. Vzhledem k tomu, že
nekteré škody mají souvislost i s dalšími majiteli,
jako jsou Lesy CR, Povodí Moravy a další, musí
být odstranovány s temito organizacemi. Tak je
tomu napríklad v Kobylské, kde je uzávera pro
provoz, i když je zde provizorní rešení. Také
odstranení této škodyje prvoradá záležitost, i když
provoz zde bude dlouho omezen. Je politování
hodné, že nekterí ridici nákladni vozu nedodržují
zákaz vjezdu do tohoto údolí a hrozí zhoršení
dosavadního stavu .

Taková je pravá skutecnost. Obec bude
postupne, ale v rámci svých možností, škody
odstranovat, ale musí na to mít.

Pres všechny uvedené problémy se život v obci
nezastavil. Všechny zahájené akce pokracují a
mohly by být úspešne dokonceny. Stále více doléhá
na nás financování, které se v rozpoctu obce
nevyvíjí podle schváleného rozpoctu. Danové
príjmy, zejména u právnických osob, se neplní a
nebudou plneny. Težko odhadnout dopady odvodu
daní z podniku postižených povodnenmi. Neradi
bychom akce zastavovali a dáme proto návrh na
plenární zasedání na prijeti úveru, predevším na

Karolinský zpravod~j 8/1997

dokoncení vestavby ZDŠ vcetne dokoncení velkého
sálu.

V patrnosti máme stále zachování provozu na
železnici Vsetín - Velké Karlovice. Obce Horního

Vsacka stále trvají, aby provoz nebyl omezen a byl
zajištován podnikem CD. Predpokládá se další
jednání s ministerstvem dopravy. Máme za to, že
pocet cestujících vlakem je stále velký, nehlede na
potreby turistického ruchu. Jsou tu další akce jako
poute a jarmarky, kdy je železnice doslova
pretižena. Príští plenární zasedání v mesíci zárí
bude rešit radu majetkoprávních záležitostí, ve
zpráve o cinnosti rady dojde k seznámení obcanu o
plnení úkolu roku 1997.

Záverem preje OÚ všem školákum hodne
úspechu v novém školním roce.

Antonín Reška, starosta obce

Základní umelecká škola

Zacátkem zárí oslaví Základní umelecká škola
Karolinka malé výrocí - uplyne pet let od jejího
vzniku. A to je jište duvod k malému ohlédnutí se
za dosavadním pusobením školy.

V roce 1992 zacínalo v naší škole vyucovat pet
pedagogu, dnes je jich ctrnáct. Zacínali jsme se
180 žáky, v letošním školním roce bude
navštevovat školu okolo 350 žáku.

Také další bilance naší školy není špatná. Dve
žákyne složily úspešne prijímací zkoušky na
konzervator, trí žákyne na strední umelecké školy s
výtvarným zamerením, dva žáci vyhráli okresní
kolo v soutežích ZDŠ.

A jaké jsou naše další plány? Moc se tešíme, až
bude mít predevším tanecní obor, který se také
velmi slibne rozvíjí, svoji ucebnu v nadstrešené
cásti školy. Nový sál zároven umožní, aby se i
tanecní obor mohl prezentovat na verejnosti pri
koncertech ci ruzných jiných vystoupních. Pokud
se v budoucnu podarí zprovoznit další trídy v této
cásti školy, budeme se snažit otevrít výtvarný obor
také prímo v Karolince. Do budoucna uvažujeme
také o literárnedramatickém oboru a sólovém
zpevu.

V tomto školním roce se zameríme na komorní
hru a rádi bychom dali dohromady malý komorní
orchestr a tanecní kapelu složenou z malých žáku.
Ve své cinnosti bude pokracovat také detský
pevecký sbor, který naši školu úspešne
reprezentoval na Svátcích písní v Olomouci.
Pokracovat bude také cinnost loutkového divadla.
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Výše školného v letošním školním roce
1997/98bude následující:
-hudební obory 140,-Kc mesícne
- výtvarný obor 60,-Kc mesícne
- tanecní obor 45,-Kc mesícne

Ráda bych také podekovala všem reditelum
Základních škol, kde vyucujeme, protože v nich
panuje maximální míra tolerance a vstrícnost vuci
naší škole, takže tam mohou naši ucitelé bez
problému vyucovat.

Na záver bych chtela podekovat všem
pedagogum ruš za jejich obetavou, nelehkou a
mnohdy ne plne docenenou práci i rodicum, kterí
nám své deti sverují a verím, že další vzájemná
spolupráce prispeje k tomu, že si naše Základní
umelecká škola povede úspešne i v dalších letech.

Martina Havlová, reditelka ruš

OS SPORT KAROLINKA INFORMUJE

Od valné hromady uplynul pulrok dobrovolné
zájmové cinnosti v oddílech kopané, tenisu,
turistiky a lyžování.

Shrneme-li tuto angažovanost, pak mužeme
ríci, že oddíly tenisu a turistiky plní svuj úcel k
všeobecné spokojenostijak mládeže, tak dospelých.

Horší je situace v oddílu lyžování. Duvodu je
nekolik: špatné snehové podmínky, nedorešené
majetkové a technické problémy (revize elektro)
lyžarského vleku.

Situaci však reší OÚ a dá se ocekávat, že v
zimním období dojde ke kladné zmene.

O oddílu kopané je treba poskytnout objektivní
informace pro správné pochopení soucasného
stavu. Po sestupu z divizní souteže a dobrých
výsledcích v krajském preboru v I. A tríde se
dostalo mužstvo dospelých vcetne vedení do
nezávideníhodné situace. Po podzinmí cásti župni
souteže získalo mužstvo dospelých 6 bodu a se
znacným odstupem obsadilo predposlední místo v
1. B tríde Stredomoravské župy. Po skoncení
souteže sestupovaly 2 celky. Tomuto stavu
predcházely následující duvody:
rada funkcionáru zanechala cinnost v oddílu, dost
hrácu jak starších, tak mladších odešlo do okolních
oddílu za lepšími podmínkami. Oddíl kopané
nemel dostatek hrácu pro udržení v souteži.
Neprospelo ani zrušení družstva dorostu v roce
1995. Proto hlavním úkolem oddílu po Valné

J

hromade OS SPORT koncem ledna tr. bylo
pokusit se úcast v souteži dospelých v 1. B tríde
zachránit. Po znacném úsilí celého
funkcionárského aktivu a zbytku domácích hrácu
vc. pomoci sedmi hrácu z jiných oddílu, kterí na
hostování v jarní sezóne zde pusobili, se to
nakonec podarilo. Mužstvo získalo neuveritelných
28 bodu a se šesti z podzimu to bylo celkem 34
bodu a 9. místo v konecném umístení I. B trídy.
Avšak pred zahájením nové sezóny se v dusledku
minulých období projevily ješte markantneji.

V kádru dospelých zustal zbytek 7 hrácu.
Termínované hostování cizích hrácu skoncilo
dnem 30.6.1997 a z objektivních duvodu nešlo
prodloužit.

Pro kvalitnejší doplnení mužstva jinými
možnostmi OS SPORT v soucasné dobe financní
prostredky nemá a vynakládat další peníze
neúcelne nehodlá. Pro Vaši predstavu k provozu
celého fotbalového oddílu (dospelí + mládež) na
jednu sozónu ciní nezbytné provozní náklady cca
250 tis. Kc. Protože také nedošlo k realizaci
sjednaných financních výpomocí od ruzných
subjektu vc. sponzoru, muselo Predstavenstvo
pristoupit k rade nepopulárních rozhodnutí:
-odvolat mužstvo dospelých ze souteže-zredukovat výdaje rozpoctu, které souvisely

s provozem turistické ubytovny a požádat
vlastníka tohoto majetku (OÚ) o prevzetí

-zavést úsporná opatrení k posílení fin. situace
- pripravovat postupne podmínky pro návrat

dospelých do souteže.
Predstavenstvo OS SPORT považuje za duležité

v soucasné dobe se venovat práci s mládeží v
oddílu kopané, které dosahují dobré výsledky v
župní souteži, více podporovat své ostatní oddíly a
postupne za materiální pomoci OÚ, príp. dalších
subjektu, dávat brigádnícky do porádku stadion a
úcelová zarízení na Horebecví. Jsme si vedomi
dusledku techto opatrení i pripomínek ze strany
obcanu, ale skutecnost je taková. Nebudeme prece
dále zvyšovat své závazky vuci jiným organízacím
a zbytecne se zadlužovat. Naopak usilujeme o vetší
vyrovnanost mezi príjmy a výdaji svého rozpoctu
snižováním nákladu.

Uvedená rozhodnutí byla ucinena uvážlive, po
zhodnocení našich soucasných možností a
podmínek. Lepší budoucnost ve sportovním dení
v rámci OS SPORT lze spatrovat:
-v atraktivnejší práci všech svých clenu
-vytvorení nových vlastních aktivit pro posílení

príjmu rozpoctu
-výraznejší podchycení zájmu mládeže o

jednotlivé druhy sportu vcetne kopané pro
vytvorení vlastní širší základny hrácu

- ve vetší starostlivosti, vstrícnosti a podpore
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fyzick~'cha prámick~'ch osob vc, soukrom~'ch
podnitkatelu sportomí cinnosti našeho
obcanského sdru7.enL

Všem, k1eríOS SPORT podporují patrí uznání
a dík

Predstavenstyo OS SPORT

Posvecení kostela Panny
Karmelské v Karolince

J\1arie

Po necelém rok'u vlastní stavby kostela se
podarilo s velik~111pracon1Ím '-:--petím dílo
dokoncít. Nesmírná ak1iÚta všech zúcastnen~ch
byla korunm'ána zasloužen~111vítezstvím,

V sobotu 12, cervence 1997 konecne nadešel

den svecení kostela za krásného pocasí, plného
slUl1Ícka,V obcí se shromáždila spousta lidí z
Karolínky. blízkého i dalakého okolí, Prijelí pres
dopramÍ potíže spojené s povodnemi
oslavit tuto událost s námi,

"

--- ---
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Od devíti hodin ,-:-'hrá,'ala místní dechovka se
sv~'mi zpeváky u místní základní školy. V deset
hodin ,}šel od školy provod s olomouck)'m
arcibisk-upem Mons. Janem Graubnerem za úcasti
krojovan~'chdetí i dospel~'chke kostelu. V provodu
neslí hasici státní a vatikánskou vlajku i náš obecní
prapor. Pri tom hrála zase místní dechovka.

Pred vhodem do kostela bylo uvítání pana
arcibískupa se symbolick)'m predál1Ím klícu od
kostela naším panem farárem otcem Michalem,
vsetÍnsk)'m dekanem otcem Sedláckem a MUDr,
Josefem Havlem. k1e~' prednesl slavnostní projev.
Pak následm'alo svecení kostela a první mše svatá,
k1erou celebroval otec arcibískup spolu s radou
kneží, vcetne generálního Úkáre otce Pepríka.

Kostel byl preplnen a pro ty, kterí stáli venku,
byl obraz a zvuk prenášen dvema velk)'mi
televízo~' a zvukovou aparaturou. Nálada byla
,ynikající a každ}' si odnášel nezapomenutelné
dojmy, obzvlášte z mimorádne ak1uální promlm}'
otce arcíbiskupa,

Potom byla pripravena pozornost pro všechny
zúcastnené ve fonne podávání kolácu a cukrml. na
k1eré se složily a k1eré upekly naše ženy, Pro hosty
a pracomÍk)'. kterí se podíleli na stavbe kostela.
byl prípraven obed, opet dotovaný z provedené
samostatné sbírk)'.

Po skoncení stavby kostela zustal našemu
fan1Ímu úradu dluh 3.5 mil. Kc, Otec Studený,
který stavbu vedl. prominul nám 2.5 mil. Kc (byla
to další cást z penez, které získal v cizine). takže
nám zustává k úhrade ješte 1 mil. Kc, na k1ei)'
budeme muset ješte porádat sbírky. Také je ješte
treba dodat 50 m3 smrkové kulatiny za '-:-111enené
dubové drevo.

Naše obec byla obohacena o moden1Í stavbu
impozantního kostela. který vítá každého, kdo do
naší Karolínky prijíždí. Jeho postavení bylo
spojeno s mnoha obeHni.obzvlášte otce Studeného,
kterému mužeme b~1 vdecni, že vubec tu kostel
máme, Važme si proto našeho kostelícka, mejme
ho v náležité úcte a hojne ho navštevujme!

"Na záver je treba sdelit naší verejnosti, že v
poslední srpnovou nedelí v 9,00 hodin tu byla
sloužena mše svatá otcem Studen~'m a tato
bohoslužba byla '~'sílána státním rozhlasem na
stanici Praha po celé naší republice,"

V sobotu 6, zárí bude v Karolince sloužit mši
svatou p, ing. Martin Holík, reditel rádia Proglas,
Po bohoslužbe bude následovat debata s tímto
knezem,

Zdenek Doležálek
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Velkápovoden

Zacátkem cervence rádio varovalo verejnost
predpovedí blížících se vytrvalých deštu. V pátek
4. cervence odpoledne se obloha zachmurila a
zacalo drobne, ale huste vydatne pršet. Pršelo tak
bez prestání po celou sobotu, nedeli i pondelí.
Becva a její prítoky se silne zvodníly a valící se
masy vody byly strašné. Voda vyrvala na potocích
kusy brehu a místy vytvorila nová koryta. Vpustí
vody pod cestou byly místy úplne zanesené
naplaveným materiálem a balvany kamenu
odnesla jako detské hracky. Na Becve scházelo jen
asi 10 cm, aby voda ztrhla premostení vodovodu
pod Ratkovskou lávkou. Ve Skalicí voda znícila
kus cesty, rovnež tak v Kobylské bylo vyrváno kus
komuníkace a manželum Kantorovým se nahrnul
sesuv pudy nad chalupu.

Puda byla silne promácená a nedávno vykácené
holoseky, sice pak vysázené, ale s malou
schopností zachytit vodu, mely také svuj vliv.
Spousta sklepu byla zaplavena, povrchy vedlejších
cest byly vesmes silne narušeny a u Obšivacu v
Ratkove voda podemlela most a ten praskl. Na
Kalincove rozvodnený potok ohrozil prilehlá
stavení. Stav vody na prehrade byl vyrovnáván
vetším odtokem a prehrada bez pohromy odolala.

Daleko horší to bylo na stredním a dolním toku
Becvy, na rece Morave, Odre a tocích ve
východních Cechách. Na nekterých místech
podmácené hráze nevydržely tlak valící se vody,
hráze se protrhly a voda zaplavila daleké okolí.
Lidé v nekterých místech museli být evakuováni,
voda jim zaplavovala byty, radu domu silne
narušila a nekteré doslova odnesla. Také sesuvy
pudy byly veliké.

Za 14 dní se situace opakovala. Opet zacalo
drobne a huste pršet po nekolik dní a zase nastalo
veliké zvodnení. Na štestí už ne tak silné.

Naše obec z této katastrofy vyvázla dost dobre,
protože leží na horním toku Becvy. U nás se to
obešlo bez záplava vetších pohrom. Zato lidé na
stredních a dolních tocích ztratili v mnoha
prípadech strechu nad hlavou a mnohým nezustalo
níc než to, co meli na sobe. Nejhorší bilancí byla
ztráta životu, jako obetí povodne. Ani nejstarší lidé
nepamatují povoden podobného rozsahu, jako byla
tato. Polský tisk ji oznacil jako povoden ne století,
ale tisíciletí.

Zdenek Doležálek

.s

Sklárský
pO deváté

jarmark letos

V sobotu 23. srpna usporádala Odborová
organizace spolu s vedením Sklárny Karolinka již
devátý Sklárský jarmark. Ráno sluncem zalitá
Karolinka a od noci obsazovaná místa pro stánky,
dávaly signalizaci, že se letošní jarmark urcite
vydarí. A urcite se tak stalo. Zacneme však po
porádku.

Velké množství stánku s ruzným zbožím a také
stánky se sklem, to vše muselo uspokojit každého
návštevníka. Rovnež prohlídka závodu, kde zrucní
sklári predvádeli svoje umení ve svém sklárském
remeslu. Zájem diváku a pozorovatelu byl opravdu
veliký. Dobrou náladu vytvorila jak v závode, tak i
pred závodem a svým pochodem pres Karolinku,
vyníkající vojenská dechová hudba z Olomouce.
Úderem 10.00 hodin na zahrade u školky zacala
svuj koncert naše dechová hudba. Ve 12.00 hodin
pak zacali hrát a koncertovat vojáci z Olomouce.
Obe hudby mely opravdu velký úspech do
posledního místa obsazené zahrady. A tak za
zvuku líbivých tónu dechováku, mohli diváci
ochutnat jak dobrou drštkovou polévku, tak i guláš
a další obcerstvení. Bylo tam toho opravdu
dost, vybrat si mohl každý. Od 16.00 hodin pak
zacala tanecní zábava za velké úcasti, no a hrálo se
až do rána. Jarmark navštívilo taky mnoho hostu a
to nejen z našeho okresu, ale taky zájezdy jako z
Kromeríže, Frýdku-Místku a dalších míst.

Ten letošní Sklárský jarmark se vydaril po
všech stránkách. Nespokojené snad mohou být deti
a mládež, pro které se nedarí zajistít nejakou
atrakci nebo aspon kolotoc. Snad až príští rok se to
organízátorU1n podarí. Príští Sklárský jarmark by
mel být desátý. Vzniká zde hezká tradice, bylo by
škoda ji prerušit nebo zlikvidovat, nebot naše obec
je v soucasné dobe stále chudší na dení všeho
druhu. A proto za ten letošní jarmark patrí
uprímné podekování všem organizátorU1n!

Karel Malík

Dechovka jede opet do Liberce

Naše dechovka z Karolinky jede letos potretí do
Liberce na populární Vackuv festival dechových
hudeb, který se uskutecní dne 5. zárí 1997.

Tak tedy st'astnou cestu a lidová písnicka "My
jsme Valaši", at dobude Liberec!

Karel Malík



Stržená lávka
v Novém Hrozenkove
dne 9.7.1997
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Karolinský zprnodaj 8/1997

Podemletý mostek
v Ratkove dne 9.7.1997
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Rozvodnená Becva v Ústí
dne 9.7.1997


