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Jubilanti na mesíc brezen

Konaríková Rozálie
18.3. 1923

Karolinka 549

75 let

Pavlásková Marie
24.3.1923

Karolinka 561

75 let

Zbranek Dominik
26.3.1928

Karolinka 631

70 let

Seigová Viktorie
30.3. 1913

Karolinka 548

85 let

NAROZENÍ
Konaríková Andrea
30. 1. 1998

Karolinka 224

Kopcová Ivana
17.2.1998

Karolinka 259

Pavlátová Veronika
21. 2. 1998

Karolinka 515

Úl\;fRTÍ
Machálek vladimír
26. 1. 1998

Karolinka 58

43 let

Jarošová Anna
4.2.1998

Karolinka 86

78 let

Prihlášeno:

5

Odhlášeno:

9

Prehlášeno: 11
Pocet obyvatel k 26. 2. 1998

- 2.946

Informace z obecního úradu
Obecm úrad v soucasné dobe zpracovává
hospodarem za rok 1997,kieré bude 2. brema 1998
predloženo k projednám obecmmu zastupitelstvu.
Z provedeného rozboru hospodarem vyplývá
obtižnost plnem vlastních príjmu rozpoctu obce,
kde hlavnim zdrojem jsou danové príjmy.
Celkový rozpocet ve V)"ši 8.500 tis. Kc byl
prekrocen pouze o 9 tis., a to ješte s nepravidelným
plnemm v prubehu celého roku. Zatimco dobrý
V)"sledekbyl docílen u dane ze závislé cinnosti (dan
ze mzdy) a dane z príjmu fyzických osob a také u
dane z nemovitosti, u nejvyššího rozpoctového
príjmu - dane právnických osob jde o \~'Padek 1
mil. Kc, který citelne schází k uskutecnem
investicrúch akcí, ale také na údržbu komunikací a
údrz'Du obecmho majetku. Mírné prekrocem u
místních poplatku prispelo k nap1nem rozpoctu
príjmu, ale sv)TJ:II
objemem není rozhodující.
Prekrocem rozpoctu je o 133 tis. Kc. Stejne tak
možno dobre hodnotit príjmy z úroku, kde v
minulém roce byly volné zdroje stále výhodne
ukládány za vyšší ÚTok.Tento výnos cinil 243 tis.
Kc.
K naplnem rozpoctu prispel i prodej obecního
majetku, jako vnitrrú zarízem Ratkovského šenlru,
prodej domu c. 44, objekt v Ratkove (chalupa) a
pozemky. Dotace z rozpoctu OkÚ a státního, byly
vesmes úcelové na dávky sociálrú, výkon státní
správy, obnovu vesnice, infrastrukturu "Pod
Becvou", byly vesmes využity, nevyužité sociální
dávky pak vyporádány.
Ve výdajové cásti rozpoctu nedošlo k
prekrocení výdaju za mzdy, které u vnitrrú správy
byly cerpány na 97,4%. Naopak neúmerne vzrostly
výdaje za sluz'Dy,energii všeho druhu, kancelárské
potreby a vubec provoz obecmho úradu.
Neinvesticm výdaje ajejich prekrocemje ovlivneno
také vratkou dávek sociálrúch za rok 1996 ve výši
1.432tis. Kc. Na dopravni obslužnost pro CSAD a.
s. Vsetin bylo vynaloženo 518 tis. Kc.
Spolecenským organizacím bylo poskytnuto 106
tis. Kc, z toho nejvíce obcanskému sdružem
"SPORT" 40 tis. Kc na cinnost.
Naší hlavni investicm akcí bylo dokoncení
pudrú vestavby ZŠ, vcetne interiéru, v cásti MŠV.

st1.ana
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V lonském roce bylo na tuto akci vynaloženo 3,5
mil. Kc a v lednu letošmho rok"lljiždalších 1,3mil.
Kc. Ukoncem této etapy predpokládáme v breznu t.
r. Tuto akci financujeme s potížemi i za použiti
2.000 tis. Kc úveru.
Soucásti hospodarem obce je i hospodarem
našich 4 príspevkových organizací, BP, ZŠ, MŠ a
ZDŠ, kde celkové hospodarem je ziskové. Zisk
organizacím ponecháváme do vmtropodnikov}'ch
fondu, ztrátu dvou organizací ve výši 67 tis.
vyporádáme z prebytku roku 1997. Prostredky,
kieré nám zustávají po financ!Úmvyporádám cca
1.200 tis. Kc musíme pro nedostatek danov)'ch
príjmu zapojit na dokoncem rozestavených
investicmch akcí.
Obecm rada se zab)1Valaplnemm volebního
programu od voleb 1994 a v c1án1.--u"Plnem
vo1ebmho programu" seznamujeme obcany s
hlavními údaji o rozpoctu jednotlivých let, dále pak
s rozhodujícími investicmmi akcemi. V podstate
jsou naplnovány zámery, s kierými šly orgány do
voleb. Je ukoncena p1ynofikace a úspešne
pokracuje investicev základní škole.
Pro us1mtecnovám zámeru obce jsou duležité
predevším financm prostredh')r,kieré obec má nebo
ziská. Pritom nechceme jít cestou dalšího
zadlužovám obce.
Dalším neméne v)rznamným bodem príštího
plenárního zasedám bude projednárú a schválem
rozpoctu obce na rok 1998. Sestavem rozpoctu se
jeví jako obtížné vzhledem k poklesu danových
príjmu, a to predevším u dane právníck)rch osob,
kde dochází již ve státním rozpoctu k poklesu a
obec, kierá se procentuálne na této dani podílí,
musí tuto sk"lltecnost respek10vat. Prijmy u
poplatk'Ututo skutecnost níjak v)'Zflamneneovlivm,
i když uvažujeme s vyššími príjmy z hracích
automatu.
Opet pocítáme s prodejem majetk'U,chalupy v
Ratkove, Gašpo, prípadne pozemky. Místní
obcané zatím nejeví velký zájem o stavební
pozemky, budeme je proto nabízet i jiným
zájemcum. Naše pozemky urcené k výstavbe bytu
mají témer ideální infrastruk'turu, zatím co pokud
by stavebník staviljinde, náklady na stavbu se mu
patricne prodraží. Vzhledem k soucasné dotacm
politice státu nemá obec možnost stavet byty.
Naplnem príjmové cásti rozpoctu na rok 1998
odpovídají i výdaje. Témer žádné prostredky
nejsou na údrz"bu a nové komunikace, nebot
príspevek na dopravní obslužnost, který je po nás
od CSAD a. s. Vsetín požadován ve výši 554 tis.
Kc je' neúnosný a spotrebuje všechny prostredky
urcené na dopravu. Výdaje na správu obce stále
narustají, pritom príspevek na výkon státní správy
se nezvyšuje ani o inflaci. V letošním roce máme
povinnost splátky úveru ve výši 3.000 tis. Kc a z
tQho i vyplývající úroky, témer 1 mil. Kc. Veškeré
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zb)'vající prostredky jsou smerovány na investice, a
to na dokoncení 1. etapy ZŠ, dostavba hasicské
zbrojníce ve Stanovnici a výstavba garáže pro
místní hasice. Této tvTdérealite rozpoctu je nutno
se podrídit a další, i když potrebné akce nebude
možno realizovat.
Na plenárrúm zasedám budou projednány dve
obecne závazné vyhlášky, a to o poplatcích, kde se
promítnou nové zmeny ze zákona o poplatcích z
hracích automatu, o jejíž výši rozhodnou poslanci
na tomto zasedám. Další vyhláškou bude vyhláška
o lik'Vidaciodpadh-u, jak to vyp1}-váze zákona
125/97.Také tato vyhláška stanoví povinnosti obce
a také obcanu.
Záverem je nutné konstatovat, že rok 1998jako
poslední v tomto volebmm období se jeví jako
mimorádne nárocný. Obecm rada a zastupitelstvo
chce splrút všechny zbývající úkoly tohoto
volebního období a VYZ;:-vá
obcany ke vzájemné
spolupráci.
Antonín Reška
starosta

Plnení volebního programu
Vážemobcané,
predkládáme Vám informaci Obecního úradu v
Karolince o ukazatelích rozpoctu obce za toto
volební období a hlaV!Ú akce, které byly
realizovány.

Rok 1994

- príjmy rozpoctu
- výdaje rozpoctu
- z toho investice

24.247 tis. Kc
/I
22.582"
/I
5.557"

Rok 1995 - príjmy rozpoctu
- v)Tdaje rozpoctu
- z toho investice

24.593
22.575
7.126

Rok 1996 - príjmy rozpoctu
výdaje rozpoctu

36.568
31.698
15.301

-

- z toho investice
- z toho úver

5.800

"

/I

/I

/I

"

"

/I

/I

/I

/I

"

/I

/I

"

"
"

"
"

/I

/I

Rok 1997 - príjmy rozpoctu
- výdaje rozpoctu
- z toho investice

24.141
25.790
5.744
728

Investice za léta 1994 - 1997

33.728 tis.

-z tohoúver

"

/I
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Tvro Ínresricni vrostfedkv bl'h' pou:i1V na

11'10

ro:JlOdu;ící akce:

1994
PlynoBkaceobce - 11.stavba
Kotelna - masna

1.917tis. Kc
1.823tis. Kc

1995
Plynofikace

- 11.stavba

PlynoBkace kotelny
Biologická ucebna
Chodníky

- Horebecví

- hlav11Í tah

1996
Zastrešení ZŠ
Zastrešení 2 BJ - c. 248

2.032 tis. Kc
1.312 tis. Kc
254 tis. Kc
865 tis. Kc
12.558tis. Kc
2.337 tis. Kc

--

Zastrešení biologické uccbny v r. 1995 a
nastavba 2 b~\"5'ch jednotek v roce 1996 na
domu C.248
Plynofikace

obce

- 2. stavba

RekonsUukcechodrúh~
1997
Plynofikace

obce

- 2. stavba

Kobylská
V)'stavba 2 BJ za zdravotním

strediskem

1.731tis. Kc
328 tis. Kc

893 tis. Kc
365 tis. Kc

3

461 tis. Kc

lnfrastruJ..:tura "Pod Becvou"
Zákl. urn. škola,
Vestavba - 11.etapa
Obnova vesnice
Hasicská zbrojruce Stanovrrice

3.566 tis. Kc
1.010tis. Kc
572 tis. Kc

-

Další investicní prostred1.:y byly využity na
menší investicní akce, dále pak nák"11pstrojních
investic pro školství, výpocetní technika,
rozmnožovací a další pro obecIÚúrad.
Financování techto investic bylo zajištováno
prevážne z vlastních zdroju, cástecne pak z
rozpoctu OkÚ Vsetin
a státního rozpoctu.
Napríklad na zastrešeIÚ ZŠ 2.000 tis. Kc, na
záverecnou plynofikaci z OkÚ Vsetin 3.000 tis. Kc,
hasicská zbrojnice Stanovrrice 200 tis. z OkÚ
VseM.
To je odpoved obcanum na otázl:u, co se v obci
za poslední 4 roh)' udelalo a jaké množství
prostredl..'U byio vynaloženo. Mimo vlastrúho
zdroje bylo použito i úveru od a. s. Ceská
spontelna ve v)'ši 5.800tis. Kc.
Krome toho na.~ organizace Bytový podnik
Karolinka zbudoval v roce 1996 z vlastních zdroju
na COV "kaJolis"za 1.693 tis. Kc, v roce 1997 2 BJ
ve zdravotním stredislm za 365 tis. Kc, provedl
rekonstrukci domu 87 za 605 tis. Kc a rekonstrukci
hasicského domu za 622 tis. Kc.
Každ)'I11rokem je na záchovnou a drobnou
údrz'Dubytovýcha nebytov)'chprostorpoužito cca
1.000tis. Kc, což je asi tolik. kolik vybereme na
nájemném. Tyto prostredl..)'js6u vynakládány jen
dí1.)'tomu, že neJ...ierédalší cinnosti jsou v)Tdelecné.
Dosavadní úroven nájmu neumožnuje BP provádet
generální opravy objeJ...'tu,prípadne zastrešení
paneJov)'~hdomu.
Záveremje nutné dodat, že obec v rámci svých
možnosti využívá prostredk)' podle prioritních
potreb. Po skonceIÚ plynofikace obce je nutno
dokoncit vestavbu dalších etap ZŠ, hasicskou
zbrojnici ve Stanovnici, garáž u SDH v míste, dále
trvá úvaha nadstrešeIÚ kotelny a kuchyl1e ZŠ s
možnosti vybudování bytu pro staré obcany,poJ..."11d
bude príznivejší situace v dotování bytové
\')'stavby ze státního rozpoctu.
Antonín Reška
starosta

Zveme "šechny obcany na 17. zasedání obecního
zastupltelstya

v KaroUnce,

které

se uskutecní

v

pondelí dne 2. brema 1998 v 15. 00 hod. ve
velké zasedací mís1nosti Obecmno úradu v
Karolince.

Dve
nové b~1oVé jednotk-y za zdravotním
strediskem

Promm:
- zprá,'ao CÍDnom
rady

-
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Karolinskf

- hospodarení obce za rok 1997
- rozpocet obce na rok 1998

- obecne zá,'azné \-yhlášky
- majetkoprá\'DÍ
záležitosti
o
- rume

.

AntoTÚn Reška,starosta obce

Domov duchodcu Karolinka
Domov duchodcu v naší obci se konecne dockal
dlouho ocekávané adaptace a opravy celého
zarízeTÚ.Pred 23 lety tu byla provedena prístavba a
rozšírení ub}1ovací cásti, ale provoZIÚpraco\ište
nebyly upraveny. Kuchyne a prádelna byly
situovány ve stísnen)rch podnúnkách., scházely
dostatecné pracovní prostory, i tak pouebný
rehabilitaCIúúsek
Po rade jednání na okresním úrade a pak i na
ministerst\11 se podarilo obhájit oprávnené
požadavky na moderrúzaci tohoto zarizeTÚ s
príslibem financníhokryti.
Na podzim rokLl 1995 po príprave rádné
dokLllTIentacebyly stavební práce zapocaty a
stavební firma "Vsetínská stavebTÚa. s." se pustila
do díla. Ke stávající budove byla prístavena další
cást s prádelnicki'lTIprovozem a sklady v suterénu,
v prízemí vybudován stravovací provoz s kLlchyní
a jídelnou. Ve dvou dalších podlažích jsou obytné
místnosti a rehabilitacní úsek. Kapacita domova se
zvýšila o 28 míst, takže v soucasnosti je tu
ub)1ováno 112 starecku a babicek. Jedná se
vetšinou o obyvatelenašeho okresu.
V Jednurol111997se zacali do domova stehovat
první další obyvatelé. Venh ješte probíhaly nátery
fasády a úpravy okolí a v záveru roku byla akce
ukoncena úpravou príjezdové komunikace
asfaltov)'lTIkobercem. Vell;)'lTIdobrodiním bylo
postavení spojovací zasuešené chodby mezi hlavní
budovou a okály.
Nove vzniklé pomocné provozy prádelna,
kl1Chyn. rehabilitace i p1ynová kotelna jsou
vybaveny novým moderním zarízením.
V soucasné dobe má domov 41 zamestnancu a
poskytuje neocenite1né sluzDY našim dríve
narozeným spo1uobcanum. Práce personálu je
nárocná, vyžaduje plné pracovní nasazení jak po
fyzické, tak i psycmcké stránce. Bývá casto
prehlížena a verejností nedocenena. Nutno brát v
úvahu, že mnozí obyvatelé trpí duševními
poruchami, což vyžaduje od personálu vysoce
taktní.a citovýprístup.
Nutno dodat, že domov posk'yt:lv dobe povodní
v minulém roce prístreší pro 12 starecku a babicek
za zaplaveného domova v Podlesí, kterí se ocitli v
kritické situaci. Byli nouzove ub}1ováni v
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klubovnich místnostech a byla jim poskytnuta
veškerá péce.
Najare letošníhorolmbude terén okolodomova
osazen okrasn~,mi ken, a tim budou ukoncena
venkovní úpravy a domov dostane konecnou
podobu.
Domov svým vzhledem, polohou, vybavením a
sluzDarni,h1eré posh)'tUje, zajištuje dustojné stiJí
pro ty, h1erí se rozhodli strávit podzim života v
domove duchodcu v Karolínce.
Zdenek DoležáJek

Pozvánka na koncert
Základní umelecká škola Karolinka si Vás
dovoluje pozvat na houslový recitál Bohumila
Kotrnela, k1erýse uskutecní v nedeli 8. brezna 1998
ve 14 hodin ve vefué zasedací místnosti Obecrúho
úradu Karolinka. Klavínú doprovod obstará
Jaromír KJepác.
Mal)rportrét obou umelcu:
Bohumil Kotmel se venuje hre na housle od 7 let.
Jako patnáctiletý se stal absolutním vítezem
Kodanovy houslové souteže, zvítezil v souteži
Otakara Ševcíka a získal tituJ laureáta v
mezínárodní souteži Pražského jara. Studoval na
Oistrachove katedre Moskevské konzervatore u
Vi1..1oraPikajzena, hostoval na festivalech v
Budapešti, Lyonu, Parili, Berlíne, Sofii a Mosh'e.
Od rolm 1987 pUSobíjako koncertní mistr Ceské
fi1hannonie a v r. 1993 se stal clenem umeleckého
telesa Evropští sólisté Luxembourg.
Jaromír Klepác absolvoval .".MU v Praze u prof.
Pavla Štepána. Je vitezem Chopinovy soUteže v
Mariánski'ch Lázrúch., získal 3. cenu na
Mezinárodní hudební souteži Bavorského rozhlasu
v Mnichove a 2. cenu na souteži "Prix Martinu" v
Paríži. Tyto úspechy otevrely Jarorníru KJepácovi
cestu ke koncertum v mnoha evropski'ch zernlch Spojeném kráJovsívÍ, Jižní Afiice, na Kube a
Islandu. V soucasné dobe je clenem Rejchova tria,
spolupracuje s mnoha sólisty a jako clen
komorních duet natocil již více než 10 CD pro
ruzné grarnofonové finny.
Martina HavJová,reditelka WŠ Karolinka

.

Divade1níci opet nac\icují

Divade1nísoubor Jana Honsy zacal nacvicovat
hru A. Jiráska "Lucerna". Hru s karolins1-ýrni
ochot:rú1),nacvicuje drematurg brnenského divadla
nám dobre známý pan M. Plešák.
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Hru nacvicují divadehuci po rocIu prestávce. V
minulém roce byl divadelní soubor vybrán jako
náhradní soubor pro hronovskou prehlídku, a proto
nebylo možné nacvicovat novou hru.
Karel Malik

V plánu cinnosti na letošlu rok mají hasici mnoho
úkolu. Jedním z nich je príprava oslav 120. výrocí
založení požárního sboru v tehdejší Karolínine
Huti. Úkol je to velký, ale hasici ze skláren za
pomocí a spolupráce nás všech ho jiste dobre
zvládnou.
Karel Malík

Hasici ze skláren a jejich v)'rocnÍ
valná hromada
V)TOCnívalná hromada se uskutecnila dne 24.
ledna 1998v areálu vkusne upraveného hasicského
domecku za kartonážkou. Valné hromady se
zúcastnilo pres 70 clenu vcetne hostu. Hlavním
bodem jednání byla výrocní zpráva sboru. Zpráva
jako taková zhodnotila rocní práci, která jako v
minulých letech byla na dobré úrovni a je dobrou
propagací naší celé obce.
Podekování patrilo všem sponzorum, bez
kterých se tato cinnost nedá delat.
Za zmínku stojí uvést, že se hasici ze sklárny
zúcastnili v minulém roce 36 souteží. Z toho získali
9 prvních míst, 4 druhá místa a 3 tretí místa.

I.LVZERCE
.
.
.

Pronajmu samostatnou garáž - Karolinka
Kob:ylská. Martinec Karel. Karolinka 341
Koupím 1 - 2.000 m2 zemedelské pudy v
katastru obce KaroUnka. Tel. 0657/91194
Projek"tové práce a inženýrská cinnost
ing, Ludek Klima, Karolinka 248
ing. Antonín. Vavrica, Karolinka 543
tel. 0657/657 273

.

Príjem inzerátu do 15. dne v mesíci - 1-iístní

-

knihovna Karolinka
paní Daniela Bártková
pondelí, streda: 13 - 17hod., pátek 9 - 12,13 - 17.

NEZAMESTNANOSTV OBcíCH
OKRES VSETÍN k 31.12.1997

Branky na M.

Prosl.Becva
V.Karlovice
N.Hrozenkov
Hovezi
Horní Becva
Vselin
Halenkov
DolníBecva
H.lidec
V.Polanka
Zdéchov
Husl~nky
Mikuluvka
Rožnov p.R.
Franc . Lhota
Karolinka
Jablunka

"

o--

Loucka
Zubri
Ratibor

[
Ihti<
imE:;

Prlov

!:::1:'~';;

Ruždka

\/a1.Bystrice

Vidce

Va1.Mezirici
Bystricka
Lešná

rl
-.",

Hoštálková

Hutisko-Sol.
Cho[Yne
Liptál
Zašová
StrHež
Kelc
o

2

3

4
5
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6
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7

8

9
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-

strana

o, '. _0'0 H'

6

Karolinský

zpravodaj

o. '----

Hokejový

sen: máme

";~' ~
,

,

,:I~:.:J

'

~'\'\f
"', ,.'

~r
l~,

('o'

,:.-:~;:~;'~~fjr'

:::,:

'.

".

"':..:',

"

.
""

.:,'.'

t!~i
: ~
"

"

,tf
.;

2/98

~
,

,

',,

j..
j;, .,--,

"

.,' ."0 , o:, '

.7"~1i;

t;}"

'

,,

,

';""::...~

{Gtl~1
'
"~~Q
~

";"~';:"<

: ~,..:.::~t:..

,

,

Národ reprezentaci drží palce u obrazovek a navrhuje Haška na vysoké funkce

Propukla obrovská hokejová radost

Dominik Hašek:
Tohle byla nejhezcí hymlla,
jakolljsem kdy slyšel.
Robert Reichel:
Kéž by to trvalo vecne.
Jsem hrdý, že jsem Cech.
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