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Jubilanti na mesíc listopad 1997
Kopecká Ludmila
19. 11. 1922

Karolinka 145

Gášek Karel
29. 11. 1912

Karolinka 602

Informace z obecního úradu
75 let

85 let

NAROZENÍ
Vašek Patrik
28.10.1997

Karolinka 543

,

UMRTI

,

Zapalacová Františka
29.9.1997

Karolinka 260

54 let

Marková Marta
2. 10. 1997

Karolinka 28

70 let

Konvicný Štepán
8. 10. 1997

Karolinka 22

77 let

Bolfová Johanna
26. 10. 1997

Karolinka 308

83 let

Prihlášeno:

9

Odhlášeno:

3

Prehlášeno:

4

Uzavreno k 31. 10. 1997

Od vydání posledního zpravodaje C. 9 se konalo
jednání obecní rady, která projednala radu závažných
problému a ucinila príslušná opatrení. V tomto clánku
uvedu ta nejduležitejší.
Lesy CR zahájily opravu potoka v Kobylské
nákladem cca 300 tis. Kc,
kde predpokládáme
ukoncení ješte v tomto roce. Obec potom provede
zásyp a provizorní úpravu komunikace. Provoz zde
však bude povolen jen vyjímecne se souhlasem OÚ,
protože jsou zde i další místa, která hrozí narušením
komunikace a sesuvem. Stejne tak probíhají i další
úpravy ve Bzovém a Skalicí. Všechno provizorne s
ohledem
na
naše
financní
možnosti
a
nepredpokládáme, že v letošním roce obdržíme další
prostredky. Provádí se také nezbytné úpravy na
místních komunikacích po plynofikaci, kterou
považujeme pro letošní rok za uzavrenou.
Pravidelne jsou provádeny kontrolní dny na
vestavbe sálu - I. etapa v základní škole. Zde dochází
k rozšírení akce o vnitrní interiér, který si vyžádá více
jak 1,5 míl. Kc. Jedná se o rozšírení jevište, osvetlení,
ozvucení a další zarízení potrebné pro provoz
kulturního sálu. Krome vlastní potreby ZŠ a ZDŠ se
bude moci sál využít pro dívadlo a další kulturní akce.
Tato zmena si vyžádá i posunutí termínu dokoncení,
který je koncem I. ctvrtletí r. 1998.
Velmi dobre pokracuje výstavba hasicské zbrojnice
ve Stanovnici. kde dojde k prostavení stanoveného
objemu a stavba bude brzy zastrešena. Pokracovat se
bude až v roce 1998.
Rovnež se pracuje na dokumentaci prístavby garáže
pro místní hasice, kterí prevzali velkou cisternu CAS
32 T 815 z Valašského Mezirící, která je zatím
provizorne uskladnena v objektu Bytového podniku
Karolinka. Stavba garáže bude zahájena podle vývoje
financních možností obce.
Rada rozhodla o pronájmu ubytovny u nádraží pro
pana Šturalu. Objekt je ve znacne zanedbaném stavu a
bytový podnik provede nezbytnou údržbu, vymalování,
prípadne doplnení inventárem ze svých prostredku,
které zpetne obdrží formou nájemného. Doba
pronájmu bude ješte dojednána, nebot zatím jde o
pronájem do konce roku 1998. Pracuje se také na
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doplnku územního plánu obce. Predpokládá se
zkreslení naVfŽenýchzmen do konce ríjna t. r., pak
budou obcané seznámení a obecní zastupitelstvo
definítivne schválí. Máme za to, že tyto zmeny by
mely platit nekolik let, nebot všechno stojí peníze.
Jsme toho názoru, že obec má dostatek ploch pro
výstavbu RD a dalších zarízení pro podnikatele, je jen
treba je správne využít. Zatím dáváme prednost
místním obcanum. Nebude-li dostatecný zájem, budou
plochy nabídnuty i mimo obec.
Rada se zabývala zákonem c. 125 ze dne 13. 5.
1997 o odpadech a uložila zpracovat obecne závaznou
vyWášku, která zabezpecí realizaci tohoto zákona.
Tento zákon je platný od 1. 1. 1998 a stanoví
povinnosti právnických a fyzických osob pri nakládání
s odpady a podmínky pro predcházení odpadu.
VyWáška bude schválena obecním zastupitelstvem
ješte letos, stejne tak i ceny za odvoz a likvidaci
odpadu. Obec Karolinka nemá vlastní skládku a aní
nepredpokládá její budování. Zatím vozíme odpad do
Vsetína a Horního Lidce. Mesto Vsetín zahájí brzy
výstavbu nové skládky, kde se pravdepodobne zapojí i
naše obec.
Na záver informace o dopravní obslužnosti našeho
údolí. V pondelí dne 29. zárí 1997 se uskutecnilo na
OkÚ Vsetín setkání starostu okresu Vsetín s
mínistrem dopravy Rímanem zamerené na tuto
zejména na zpusob financování z
problematiku
rozpoctu státu a obcí v roce 1998 a dalších letech.
Pokud se týká zajištení dopravní obslužnosti
autobusovou dopravou, záleží vše na výši dotace státu
a príspevku obcí a mest, které opet vzrostou proti
letošnímu roku (chceme-li zachovat soucasný pocet
spoju) a lze ocekávat i zvýšení cen jízdného. Soucasný
príspevek obce se jeví problematický už vzWedem k
tomu, že se nenaplnují danové príjmy právnických
osob a obec nebude mít žádné zdroje na údržbu a
investice.
Z tohoto poWeduposuzujeme i názor na privatizaci
železnice Vsetín Velké Karlovice obcemí Horního
Vsacka. Zastáváme stanovisko, aby provoz na trati byl
zachován v dosavadním rozsahu a zpusobu
provozování a v tomto smyslu povedeme další jednání
s mínisterstvem dopravy, které chce tuto trat
privatizovat. Dosud však nejsou známy podmínky pro
uskutecnení tohoto kroku.

-

obdrželi pouze vlastníci, kterí již dríve podali danové
príznání k dani z nemovitostí. Noví vlastníci budou
podávat danové príznání ve stejném termínu, tedy
nejpozdeji do 31. 1. 1998!
Upozornujeme
s p o I u v I a s t n í k Y ,že ze
zákona mají stále povinnost podávat danové priznání
spolecne a nerozdílne!
Jste-li vlastníky techto pozemku U Ž
TED
si
mužete chystat úplné nebo dílcí danové priznání, které
musíte odevzdat v prubehu mesíce ledna do 31. 1.
1998!
Rádi Vám poradíme s vyplnením, necekejte na
poslední chvíli!
ÚREDNÍ

DNY

Pondelí a streda od 8.00 do 17.00
Místo: dvere c. 110, 1. poschodí budovy
Jednoty Vsetín.

Preventivní

požární prohlídky

Obecní úrad Karolinka bude provádet od mesíce
listopadu 1997 a následující mesíce u právnických
osob preventivní požární proWídky cleny sboru
dobrovolných hasicu Karolinka. Žádáme tímto, aby
byly pri techto proWídkách k dispozici revizní zprávy
(elektriky, plynu, komínu apod. a dále hasicí
prístoje...).

Oslava výrocí 28. ríjna v Karolince

-

Antonín Reška
starosta obce

Financní úrad informuje
V techto dnech obdrželi vlastníci výše uvedených
pozemku U P O Z O R N E N Í o koncícím
osvobozeníu danez nemovitostí.Totoupozornení

V podvecer 28. ríjna 1997 kolem sedmnácté hodiny
se shromáždila u Obecního úradu v Karolince skupina
mládeže a dospelých, kterí se sešli ke vzpomínkové
oslave vyhlášení samostatnosti
Ceskoslovenské
republiky. Tuto akci zorganízovala místní organízace
CSSD Karolinka. Dospelí detem rozžehli lampióny,
úcastníci se seradili a v pruvodu se vykrocilo k
Masarykovu pomníku za doprovodu naší dechové
hudby.
U pomníku byla položena kytice kvetin k uctení
památky našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka a
všech padlých v první svetové válce. Musíme jim být
vdecni, že nám vybojovali naši svobodu a
samostatnost.
Pan František Horák privátal prítomné a predal
slovo hlavnímu recníkovi profesoru Zhýbalovi z
Masarykovy akademíe ze Vsetína. Ten ve své reci
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rozvinul události, které predcházely v prubehu první
svetové války ke vzniku naší republiky. Bylo to
nesmírné úsilí Tomáše G. Masaryka, Eduarda Beneše
i Milána Rastislava Štefáníka, které museli vyvinout,
aby tehdejší mocnosti uznaly oprávnenost našich
nároku na vznik nové CR.
Po tomto projevu uzavrel pan Horák vzpomínkovou
slavnost krátkým záverem, v nemž pripomnel, že v
první svetové válce bojovalo 100 tisíc našich vojáku na
všech frontách za naši samostatnost. Málo si vážíme
toho, že žijeme v demokracii a vyjádril lítost nad
malou úcastí naší verejnosti pri této oslave. Tady je na
míste vyjádrit myšlenkn našeho buditele Františka
Palackého z minulého století, že národ, který si neváží
své svobody, není ji hoden!
Na záver místní dechovka zahrála už jen naši
ceskou hymnu a shromáždení se rozešlo.
Zdenek Doležálek

Místní knihovna KaroIinka
Cestovníkancelár VSACANTOUR Vsetín
srdecne zvou na besedu

AFRICKÉ FOTOSAF ARI
za zverí národních parku

TANZÁNIE
s objektivem JUDr. Libora Bureše
Velká zasedací místnost Obecního úradu Karolinka
Streda 26. listopadu 1997 -17. 00 hodin

Setkání drevaru
V sobotu 4. ríjna 1997 se po delší dobe opet setkali
drívejší pracovníci bývalých Severomoravských
drevarských závodu v Karolince. Mnozí ze
zúcastnených se nevideli již nekolik let, a tak si rádi
zavzpomínali na léta strávená v kolektivu drevaru. V
podobném duchu pronesl svuj úvodní projev i
nestárnoucí p. Fiala Bohumír a p. Rychlík Jan, drívejší

reditel závodu Vsetín. Svým osobitým vystoupením
Tonda Bita1a všem dokázal, že muži nestárnou a že se
lze veselit v každém veku. Proto také vetšina
prítomných projevila prání sejít se opet co nejdríve.
Podekování patrí také p. Bukmjanovi a
zamestnancum Ratkovského šenkn, kterí vskutku
pedektne prispeli svým vystupováním a obsluhou ke
spokojenosti drevaru.
Jitrenka Hauková

Pozvánka na recitál
Základní umelecká škola Karolinka Vás srdecne zve
na houslový recitál prof. Stanislava Noska.
Spoluúcinknjeprof. Mária Vaitová.Na programujsou
skladby G. F. Handela, L. van Beethovena, C.
Debussyho, C. Francka.

Houslovýrecitál se uskutecní v nedeli 16. listopadu
1997ve 14 hodin v zasedací síni Obecního úradu v
Karolince.

Udelení cestného obcanství
obce Karolinka
Obecní zastupitelstvo Karolinka udelilo na svém
plenárním zasedání dne 3. 9. 1997 cestné obcanství
Mons. ThDr. Jaroslavu Studenému za zásluhy prí
výstavbe kostela Panny Marie Karmelské v naši obci.
Obecní
rada
Karolinka
slavnostne
predala
jmenovanému dne 15. 10. 1997 pametní list na tuto
událost, který zpracoval akademický malír Jiljí
Hartinger.
Slavnost probehla v prátelském duchu a dr.
Studený vyjádríl ve svém projevu potešení z úcty obce
Karolinky, které se mu dostalo tímto cestným
obcanstvím s tím, že se mezi vlídné "valachy" do
Karolinky bude rád vracet jako domu.
Predání byli rovnež prítomní p. dekan František
Sedlácek, otec Michal Ponzek a stavitel kostela p.
Vítezslav Kresina, kterí taky mají na stavbe kostela
nemalý podíl a spolecne s radou si v debate po
slavnostním aktu pripomneli ruzné chvíle ze stavby
kostela a taky ze života dr. Studeného. Záverem
vyjádrili všichni potešení z úspešného dokoncení
kostela v Karolince.
Tomáš Jochec, tajemník

Starosta obce
pin Antonín Reška
predává

. .Dr .Jaroslavu

M::>ns 'lb

Studenému pmetní list
na udelení ~stného
obcanství naší obce
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Stavba hasicské zbrojnice
ve Stanovnici je
k dnešnímu dni j ji
zastrešena a prikrytá
"taškou". Pracomíci
priprawjí stavbu

..
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úrad uvažuje o jejím
dokoncení v príštím roce.

...'"
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.

k zazimování a obecní

-
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soucástí tohoto zpravodaje je i školní casopis~ Karolinka

