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Informace z Obecního úradu v KaroIince

Jak jsme Vás již dríve informovali, je naším prvoradým
úkolem zajistit plynofikaci obce. Letošní program - 4 vetve
druhé stavbyjsou pred dokoncením, stejne tak i naše poslední
bloková kotelna "HorebecvÍí"bude v príštích 14 dnech dána do
zkušebního provozu. V minulé rade bylo rozhodnuto zahájit 15.
zárí podle možností kapacit další vetev "Bariny", což bude v
rozpoctových nákladech predstavovat více než 2 mil. Kc.
Nepredpokládáme, že tuto akci uskutecníme letos, presto
vyzýváme soukromé zájemce o pripojení na plyn, aby si
zpracovali projektovou dokumentaci a byli pripraveni na
napojení. Stejne tak bylo zadáno zpracování projektové
dokumentace na poslední cást a to " Pod Paluchem", vcetne
prední cásti "Kobylská" a tím skoncí plynbofikace obce. V
letošním roce predpokládáme získání asi 3 mil. Kc na uvedené
akce od Okresního úradu ve Vsetíne a tím dorešíme zbývající
financování. Tato naše snaha kontrastuje s prístupem
ministerstva životního prostredí, které slibuje peníze obcanum
na vybudování ekologického vytápení svých domovu, ale
pritom nemá peníze ani na pokrytí požadavku obcí, mezi než
patríme i my. Nezbývá, než se smírit s tím, že ani my
pravdepodobne žádné financní prostredky neobdržíme. V této
souvislosti zverejnujeme clánek ze Státní správy, se kterým se
OÚ plne ztotožnuje.

Výzva obcí okresu Znojmo
Obce okresu Znojmo, které podaly žádosti o financní dotaci
pro plynofikaci domácností v rámci Programu ozdravení ovzduší,
se na vás obracejí s J.ýzvou o vysvetlení neprijatelné soucasné
situace v dané záležitosti.
Dosti dlouhou dobu byli obcané i starostové ubezpecováni
sdelovacími prostredky, ale na ruzných setkáních izodpovednými
pracovníky, že každá domácnost, která prejde na ekologické
vytápení a splní dané predpoklady, bude státem dotována do výše
25 tisíc Kc.
Partnerem dotacního subjektu jsou obce, které také v urcitém
tennínu (oficiálne stanoveném)
a se znalostí podmínek a
možností zpracovávaly ne zrovna nenárocné žádosti (za pomoci
okresního
úradu).
Mnohé
obce
také
zaplatily

zprostredkovatelské firme A VE-EKO slušný peníz.
I s vedomím, že na dotaci není právní nárok, se starostové cítí
zaskoceni, podvedeni a hlavne pred obcany znemožneni
amatérským prístupem zodpovedného orgánu k této dotaci
(Ministerstvo životního prostredí CR, Státní fond životního
prostredí CR).
Žádáme, aby byloprošetreno, zda nebyla prekrocena hranice
únosnosti lobbujících zájmu zainteresovaných stran výrobcu
kotlu a firmy AVE-EKO. Dále žádáme, aby byly vyvráceny
domnenky, že finnaA VE-EKO zamestnává bývalé zamestnance
Státního fondu životního prostredí a že nebyla v dobe své
pracovní 'cinnosti "ve prospech obcí a obcanu" rádne
zaregistrovánav obchodním rejstríku.
Hlavne žádáme, aby byl veden k zodpovednosti ten, kdo si
nedokázal zjistit pocet obcí, které kolaudují k danému termínu,
a nevypocítal si, že slib obcanum je nesplnitelný. Nemuže prece
stacit prohlášení pana ministra Bendy, že žádajících obcí je více,
než sepredpokládalo. Kdo jiný mel k tétoproblematice zaujmout
profesionální prístup než patricné ministerstvo? Všichni víme,
jak je velký rozdíl vprístupu k dotacím na investice a k dotacím,
které se vyplácejíobcanum na ruku. Prípadná dotace na investici
(elektrifikace aj.) obcana vetšinou nezajímá, o to více ho ale
zajímá, proc v sousední obci si obcan zplynofikoval ci
zelektrifikoval domácnost za vydatné pomoci státu. Starosta tuto
situaci nezavinil, ale je po ruce. Nemíníme zodpovídat za chyby
nekoho jiného.
Jádroproblému spoéíváv tom, že ctyriobce našeho okresumely
dotaci odsouhlasenou ministerstvem v dobe, kdy nebyla na svete
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Smernice pro dvoukolový

ryber, na kterou cekala vetšina obcí a okresní

úrad. Z toho se dá odvoditfakt, že firma A VE-EKO má zvláštní
prednosti

na sFžP

nebo na Mmisterstvu

životního

prostredí?

Za chyby se platí. Starosta, udelá-li chybu, je obcanem
odepsán. Nejde nám o mstu, ale o konkrétní zodpovednost, aby
se podobné situace již neopakovaly.
Sedmdesát obcí okresu Znojmo má žádosti na Mimisterstvu
životního prostredí a ceká ... Obcan se oprávnene zacíná ptát.
Odpovedet ale musí jasne apoctive, zretelne a slyšitelne ten, kdo
je vinen. Zdiskreditovaný starosta to není.
Za všechny obce
Anna Gigimovová, starostka obce Vedrovice

Terenní úpravy na komunikacích, kde je vedeno plynové
potrubí, budou provádeny pozdeji v souladu s našimi
financními možnostmi.
Jinak je tomu s chodníkem od potoka Stanovnice smerem
na Horebecví, na který máme materiál, kapacity a peníze. V
horní cásti obce nám práce komplikuje liknavý prístup SPT
TELECOMU a.s., který v tomto chodníku povede kabelizaci
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telefonu. Vedeme soustavná jednání tak, aby SPT TELECOM
a.s. provedl práce a myjsme mohli chodník ješte letos dokoncit.
V oblasti sociálního zabezpecení byla zahájena prestavba
Domova duchodcu, obecní úrad dal k dispozici pozemek o
výmere 3.317 m2 za symbolickou 1,-Kc a tím prispel k zahájení
této stavby. S okresním ústavem sociálních služeb bylojednáno
o možnosti napojení plynu do tohoto zarízení, címž by se
odstranil další zdroj znecištení. V prípade úspešného výsledku
pomuže obec podle možností i v této akci.
V oblasti školství bylo rozhodnuto o zastrešení základní
školy. Predpokládané náklady stavby jsou 13 mil. Kc, do cehož
se nezapocítávají náklady na zastrešení stravovacího pavilonu.
Máme schválenu dotaci ze Školského úradu (ministerstva
školství) 2 mil. Kc, všechno ostatní platíme z vlastních
prostredku. Pokud bude stavba provedena ješte v roce 1996,
bude treba asi 5 mil. Kc úveru od Ceské sporitelny a.s. .
V príštím roce nedojde k zastrešení stravovacího pavilonu,
kde je uvažováno se 16 bytovými jednotkami s pecovatelskou
službou. Dotace nám nebude priznána a vlastní prostredky
obec nemá.
Obec požádala o dotaci na zastrešení domu c. 248
s možností vestavby 2 sociálních bytu. S tímto zámerem byli
seznámeni nájemníci a majitelé bytu, kterí vyslovilipredbežný
souhlas. Stát poskytuje na tyto byty dotaci ve výši320 tis. Kc na
1 bytovou jednotku, zatímco predpokládané náklady na byt
jsou ve výši 900 tis. Kc. Pokud tuto nadstavbu uskutecníme,
zaplatíme ze svých prostredku 1 mil.Kc.
Palcivým problémem je bytová otázka. V obci je evidováno
více než 50 žadatelu na pridelení bytu. Vzhledem k tomu, že
obec nebude žádné byty v nejbližší dobe stavet, je situace
žadatelu nerešitelná. Obec Karolinka vlastní asi 230bytu, které
obhospodaruje bytový podnik. Obecní zastupitelstvo schválilo
zásady pro prodej bytu tem, kterí o prodej projeví zájem a byt
v soucasné dobe obývají. Prodej se provádí za odhadní ceny a
náklady spojené s prodejem. S rustem cen nemovitostí jsou tyto
odhady pomerne vysoké, i když v porovnání s nove stavenými
byty porád výhodné. O cene bytu rozhoduje zastupitelstvo. Pro
Vaši informaci uvádíme cenu jednopokojového bytu podle
nejnovejšího odhadu, která ciní 230.000,- Kc. Prostredky
získané za prodej bytu jsou predem urceny k další investicní
výstavbe a není možné prodávat pod cenu, napríklad za 100tis.
Kc a za 900 tis. Kc stavet nový. Tuto skutecnost musí zájemci o
koupi bytu respektovat.
Pro rešení bytového problému nebo jeho cástecného
zmírnení pripravuje obec v rámci schváleného územního
plánu lokalitu na "Obecnici" (parcela c. 276/1), kde budou
mít zájemci možnost zakoupit parcelu k výstavbe
rodinného
domku.
Ceny bude opet schvalovat
zastupitelstvo. Pocítáme zde s umístením asi 20 staveb.
Studie o umístení rodinných domku ve výše zmínené
lokalite bude zpracována do dvou mesícu a obcané s ní
budou seznámeni. Za touto lokalitou jsou pozemky pro
podnikatelskou
sféru,
jejichž
cenu opet urcí
zastupitelstvo.
Radu dalších informací mají obcané možnost získat ze
zápisu jednání rady nebo úcastí na plenárních zasedáních.
Týká se to i hospodarení obce, jehož výsledky každý mesíc
zverejnujeme. vývoj v hospodarení je zatím príznivý, i
když nekteré danové príjmy nenaplnujeme, nebot patríme
k obcím, kde danová výnosnost na obyvatele je nízká.
Zámeru obce je mnoho, ale vše bude závist na množství
financních prostredku.
Antonín Reška, starosta obce

ŠKOLSTVÍ
K novému školnímu roku
Jsme na zacátku nového školního roku, proto bych chtel
pripomenout nekteré duležité body naší školní práce, které se
týkají žáku, ucitelu, rodicu i široké verejnosti. O cem chci
vlastne ps~t, vám lépe napoví výrok Jana Ámose Komenského:
"Kdo prospívá ve vedách a vázne v mravech, spíš vázne, než
prospívá ..."Ano, chci se zmnínit predevším o chování a kázni
žáku naší školy, protože v této oblasti je nejvetší a nejduležitejší
stycná plocha zájmu školy, rodicu a verejnosti.
Jiste se shodneme na tom, že ukáznený žák, který dodržuje
normy slušného chování, nemá obvykle problémy s
prospechem, s prípravou na povolání i se samotným
uplatnením v zamestnání nebo jako majitel rumy. Pod pojmem
ukáznený žák však nemyslím cloveka, který slepe vykonává vše,
co mu ucitel, rodic, nadrízený nebo jiná osoba prikáže a on to
bez premýšlení udelá, protože je poslušný. Jeto clovek se svým
vlastním názorem a umí ho slušne a vhodne vyjádrit, který ale
ví, že nekteré veci se musí udelat bez diskuzí. Dovede o vecech,
myšlenkách a cinnostech premýšlet, a to nejen ve svuj
prospech, ale tak, aby svýmchováním neuškodil jiným. Umí být
zdrave drzý pri prosazování toho co ví, co dokáže, co zarídí
nebo vymyslí, pokud to je k prospechu jeho samotného a
zároven i ostatních. Samozrejme výcet vlastností by mohl být
obsáhlejší, ale pokrocme trochu dál. Mít takovéto díte bylo, je
a bude práním každého rodice, mít takovéto žáky bylo, je a
bude práním každého vychovatele a ucitele. Opet se asi
shodneme, že je to problém starý jak lidstvo samo, zabýváme
se jím my a nemine ani príští generace. Z posledních vet vyplývá
urcitý pesimismus, naštestí jen zdánlive, protože, aniž si to
uvedomujeme, tento problém se snažíme rešit celý život. Vždyt
každý náš názor, postoj nebo cinnost má menší nebo vetší vliv
na naše nejbližší okolí, na naše deti, známé, sousedy,
spolupracovníky. A práve toto bychom si meli všichni a zvlášte
ti, kterí mají ve svém nejbližším okolí deti, uvedomovat. Práve
toto by melo vést ke spolupráci rodicu, ucitelu i verejnosti.
Základním kamenem úspešné výchovy by mela být rodina,
proto také v predcházející vete jsem dal rodice na první místo.
Chování a jednání rodicu je prvním vzorem pro chování a
jednání detí. Rodina, která dodržuje urcité zásady, která má
svoji delbu práce, která, pokud je to možné, spolecne pracuje
i spolecne odpocívá nebo jde za zábavou, kde existuje
prirozená autorita, kde zájem o deti nezacíná a nekoncí
koupením drahé hracky, kde se komunikace rodicu a detí
neodbývá nekolika slovy nebo holými vetami, takováto rodina
je velmi dobrým podhoubím pro vývoj ukázneného, slušného a
také úspešného cloveka.
Významnou soucástí mozaiky výchovy je škola se svým
úkolem spolu podílet se na výchove a dotvárení dítete a
mladého cloveka v rámci vetšího a ruznorodejšího kolektivu.
Úkol nelehký, nárocný, navíc spojený s úkolem vzdelávacím.
Vím, že vyucující na naší škole se snaží tyto úkoly plnit
zodpovedne, Wedají a zkoušejí nové formy a metody práce s
detmi, napríklad organizují ruzné kulturní a sportovní akce.
Tady bych chtel pripomenout mnoha rodici opomíjený význam
návštev kulturních akcí, hlavne divadelních predstavení,
koncertu, výstav.Naše škola bude nadále organizovat zájezdy
na divadelní predstavení tak, aby každý žák mohl behem
školního roku alespon jednou navštívit divadlo. Je to soucást
našeho výchovného pusobení. Jeto totiž spolecenská událost,
na kterou se žák musí vhodne obléct, musí dodržovat urcité
normy chování behem samotného predstavení, pusobí na neho
nejen dení na jevišti, ale i prostredí budovy divadla, pusobí na
neho i chování návšteVD1KU
divadla. Podobne to platí i pro
návštevy jiných kulturních akcí. V rámci tohoto odstavce o
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škole se chci dotknout ješte jedné veci, která je duležitou
soucástí spolecenského výchovného pusobení rodiny a školy.
Stane se nekdy, že názor ucitele a rodice se neshoduje.
Apeloval bych na vás rodice, stejne jak to pripomínám i
vyucujícím,abychom tyto názorové disharmonie rešili i nadále,
jak se to vetšinou provádelo v lonském školním roce, osobním
rozhovorem rodice a ucitele, ne dopisováním nebo vzkazypres
žáky. Myslím, že tato forma nejlépe povede k další dobré
spolupráci, vzájemnému respektování a úcte školy a rodicu.
Na záver chci ješte pripomenout úlohu verejnosti pri
výchove detí a mládeže. Ta totiž casto bývá prítomna ruzným
druhum vandalství našich žáku, rozbitým oknum a pocáraným
stenám na nádražích, drobným i vetším krádežím, nicením
cizího majetku. Vím, že není jednoduché a nekdy není možné
ihned zasáhnout, vžádném prípade by vás však tyto veci nemely
nechat lhostejnými. Stejne tak by verejnost nemela být
lhostejná k cinum našich žáku, které zaslouží pochvalu a
ocenení.
Možná, že by v tomto case byl vhodnejší clánek o tom, co
naše škola pripravuje pro nastávající školní rok, ale tyto
informace predám rodicum na osobním setkání ve škole,
protože ústne mohu obšírneji a lépe vysvetlitnekteré nejasnosti
a zodpovedet dotazy. Pro tuto spíše úvahu než clánek jsem se
rozhodl z toho duvodu, že výše uvedené skutecnosti nejsou sice
v nicem objevné a nové, ale cas od casu je potrebné si je
pripomenout a oživit.
Mgr. Zdenek Kovarík, reditel ZŠ Karolinka

Základní umelecká škola
I v letošním školním roce sleduje Základní umelecká škola
jeden jediný cíl: podchytit co nejvíce talentovaných detí z
bližšího i vzdálenejšího okolí, a proto naši ucitelé pusobí také
ve Velkých Karlovicích, Novém Hrozenkove, Halenkove a
Huslenkách.
Smysl naší školy vidím v tom, aby se v ní naucilo co nejvíce
detí tancit, malovat ci hrát na nejaký hudební nástroj a aby mely
z hudby a umení radost a ta v nich zustala. Tem nejvetším
talentum bude samozrejme venována patricná profesionální
péce tak, aby mohly studovat bud na konzervatori nebo na jiné
umelecké škole. Avšak vetšine necht je ponecháno amatérské
potešení z hudby a umení. A to vubec není málo!
V hudebním oboru naší školy se bude v tomto školním roce
vyucovat hra na tyto nástroje: klavír, housle, trubka a ostatní
žestové nástroje, akorde on, klávesy, zobcová flétna, klarinet a
kytara. Dále se deti mohou prihlásit do výtvarného oboru, kde
se seznámí s nejruznejšími malírskými technikami a také
keramikou a navštevovat mohou také tanecní obor.
Pro Vaši informaci upresnuji výšiškolného pro letošní rok:
Hudební obor individuální výuka 100,- Kc mesícne
Výtvarný obor skupinová výuka 50,- Kcs mesícne
Tanecní obor skupinová výuka
35,- Kc mesícne
Zároven upozornuji, že v oduvodnených prípadech, které
budou písemne sdeleny reditelství školy, bude možno
poskytovat výjimecne individuální slevyjako v minulém roce.
Okres Vsetín patrí mezi deset okresu nejvíce postižených
kriminalitou mládeže. Myslím si, že základní umelecké školy
mohou být svým posláním prevencí tohoto neblahého jevu.
Vždyt probouzení ušlechtilých zájmu v detech muže temto
negativním skutecnostem predejít. Podíváme-li se tedy na výši
školného v tomto svetle, poznáme, že tato investice vložená do
detí se opravdu vyplatí.

-

Martina Havlová, reditelka školy
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KULTURA
Závodní sdružený klub sklárny Karolinka usporádal pri
letošním sklárském jarmarku na zahrade materské školy
prehlídku dechových hudeb, jíž se zúcastnily hudební soubory
ze Zdechova, Hovezí a Karolinky. Všechny obavy poradatelu
zvlášte z toho, jak prijmou lidé nové místo usporádání
prehlídky, se ukázaly jako bezpredmetné. Nebot jak úcast
diváku, tak i úroven dechových souboru predcily všechno
ocekávání. Chteli bychom proto touto cestou podekovat
dechové luIdbe ze Zdechova pod vedením p. Mikulencáka,
dále pak dechové hudbe z Hovezí pod vedením p. Putaly i
domácí dechové hudbe za úcast a zároven veríme, že se v
príštím roce opet sejdeme.
Ješte chceme podekovat našim divadelníkum, kterí se také
velkým dílem pricinili o dobrý prubeh celého sklárského
jarmarku: odpoledne obstarávali obcerstvení diváku a vecer
usporádali tanecní zábavu, pri níž se o dobrou náladu starala
hudební skupina Sklo

-Q
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pod vedením Mirka Trebuly.

Náš divadelní soubor, který v polovine ríjna odjíždí na
Národní prehlídku ve Vysokém nad Jizerou, hostoval v lázních
Luhacovice. Sehrál tam 24.8.1995 hru "Dum na nebesích".
Jejich vystoupení bylo velmi úspešné. Vedení lázní našemu
souboru hned druhý den telefonicky podekovalo a zároven
nabídlo ješte jeden termín pro opakování. Tato nabídka byla
prijata. A tak naši divadelníci se ješte pred odjezdem na
Národní prehlídku do Luhacovic vrátí.
Dechová kapela naší sklárny se pripravuje na zájezd do
Liberce. Byla tam pozvána na Vackuv nesoutežní festival
dechových hudeb, jehož se zúcastní nejen hudebníci z Cech a
Moravy, ale i ze zahranicí. At to tedy našim chlapcum dobre
hraje a zpevákum dobre zpívá, at úspešne reprezentují náš kraj!

.
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SPORT
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Karolinka

- kopaná

Letní prestávku v souteži využil oddíl kopané k pravidelné
príprave. K tréninkum patrila i prípravná utkání: Nový
Hrozenkov - TJ MS 1:4, TJ MS - FC Vsetín 2:4, FC Vsetín
(lig.dorost) - TJ MS 2:4. Bohužel se neuskutecnily další dve
prípravná utkání se Sokolem Hutisko, jejichž družstvo se
nedokázalo sejít ani k utkání v Karolince, ani k utkání v
Hutisku. Vrcholem prípravy bylo utkání Ceského poháru s
Forestou Velké Karlovice. Vítezstvím v pomeru 2:1 jsme
postoupili do dalšího kola. Mistrovská soutež se zahájila
vítezstvím 2:0 nad souperem z Holešova. V dalším kole se u nás
predstavil favorit souteže Stavokov Vsetín, který vydobyl
vítezství po vyrovnaném prubehu avšak ve výši 3:0.
Není však jen družstvo dospelých, v práci s mládeží se darí
zatím také jen strídave. Pro nedostatecný pocet clenu družstva
dorostu, byl tento tým odhlášen ze souteže pro rocník 1995/96.
Družstva mladších a starších žáku zahajují svoje souteže po
letní prestávce teprve nyní, pohárovým utkáním na Hovezí a
celou radou utkání dle rozlosování župní souteže ŽTFŽ.
Vysoce hodnotíme prístup Sokola Nový Hrozenkov, se
kterým se uzavrela dohoda o spolecné spolupráci pri príprave
fotbalové mládeže. Takže v klání o mistrovské body v soutežích
žáku v rámci STFŽ budou bojovat o co nejlepší výsledky
spolecne mladí borci z Karolinky a Nového Hrozenkova.

4

Svetový rekord v požárním útoku
Svaz dobrovolných hasicu sklárny Karolinka se zúcastnil souteže
požárních družstev v Ceských Budejovicích, kde v požárním útoku
prekonal svuj vlastní svetový rekord z minulého roku, kde docílil
casu 24,05 sec. na nástrikové terce. Blahoprejeme!

Z historie obce Karolinky
Obec Nový Hrozenkov byla svojí rozlohou 81 km2 nejen na
Morave, ale i v celostátním merítku jednou z nejvetších obcí.
Dolní cást Nového Hrozenkova byla založena v roce 1751 a
vznikla kolonizací nejvýchodnejšího kraje Moravy. Karolinina
Hutje o 100let mladšíajejívznikje spojen se založením sklárny
Emanuelem Reichem, který ji pojmenoval po jedné ze svých
dcer. E. Reích povolal z ruzných míst Evropy odborruKy a
delníky, aby sklárnu uvedli do provozu a naucili místní levnou
pracovní sílu sklárskému umení. Dolní cást obce Nový
Hrozenkov mela prevážne zemedelský charakter, zatímco
horní cást, Karolininu Hut, tvorili prevážne delníci.
Po skoncení druhé svetové války se zacala citelne projevovat
težkopádnost s vyrizovánímúredních vecí na MNV až v Novém
Hrozenkove. Vyvstaly snahy o zjednodušení aparátu obecní
samosprávy rozdelením obce na dva samostatné celky.Na MNV
v Novém Hrozenkove probehla rada jednání, až MNV Nový
Hrozenkov uznal potrebu samostatného vývojepro obe cásti obce
a usnesl se 25.11.1948na jejím rozloucenÍ. V Karolinine Huti se
utvoril prípravný výbor, který mel být nápomocen provést
rozdelení obce a v tomto smeru yrobíhala na MNV v Novém
Hrozenkove intenzivní jednání. Slo hlavne o vytycení hranice
rozdelující obce, rozdelení majetku a zamestnancu vpomeru 54%
Novému Hrozenkovu a 46% pro Karolininu Hut, návrh
pravdepodobného rozpoctu nových dvou obc~ jakož i návrh na
pojmenování obou obcí.
Dne 24.9.1949 vyšel Úrední list Ceskoslovenské republiky,
cástka 224 Sb., tohoto znení:
Ministerstvo vnitra CSR potvrdilo rozhodnutím ze dne 20.
zárí 1949,zd. 172-19/9-1949-1/3,podle § 18, odst. 2, dekretu ze
dne 27. ríjna 1945, cís. 121 Sb., rozluku obce Nového
Hrozenkova v okrese Vsetín na dve samostatné obce
Karolininu Hut a Nový Hrozenkov.
Dosavadní katastrální území se delí na dve približne stejné
cásti hranicí, která jde od káty 912 - Tanecnice smerem
jihovýchodním až ku hranicím Slovenska poblíže káty 913.
Úredními názvy nove vytvorených obcí jsou ve smyslu
zákona ze dne 14. dubna 1920, c. 266 Sb., názvy "Karolinina
Hut" a "NovýHrozenkov".
Podepsán Václav Nosek, ministr vnitra.
MNV Karolínina Hut náležel do tretí kategorie, mel 30 clenu
a 9 clenu rady jako referentu. Od MNV v Novém Hrozenkove
dostal pri rozdelení práva závazku penežní hotovost ve výši
593.070Kcs, dále 100.000Kcs z úctu mimorádného hospodarení
pro správu obecních cest a sbor dobrovolných hasicu obdržel
100.000Kcs ze zápujcky na stavbu hasicské zbrojnice.
Dne 31.10.1949 se konala ustavující schuze plénaMNV
v Karolínine Huti. Schuze se zúcastnili: Bl. Spurný osobní tajemník ministra vnitra, za KNV J. Kociš,
zástupce KV KSC Kubík, za Okresní národní výbor jako
bezprostredne dohlížející orgán predseda Alois Mudrý a
JUDr. Jan Vanek - vrchní rada politické správy. Jako
cestní hosté poslanci

Národního

shromáždení

Klícha a Antonín Kovár.

- Bohumil

Karolinský zpravodaj 5/1995
Na programu schuze byly:
proslovy zástupcu úradu,
volba predsedy, dvou námestku a pléna MNV,
jmenování Václava Noska ministra vnitra cestným obcanem obce,
volné návrhy.
Prvním predsedou byl zvolen Karel Niebauer.
Dne 21.5.1950se konalo ustavující verejné plenární zasedání
reorganizovaného MNV Karolinina Hut. Reorganizace spocívala
ve výmeneasi polovinyposlancu pléna MNV.
V souvislosti se vznikem nové obce projevila verejnost
zájem o prejmenování dosavadruDo názvu obce. Podle výnosu
Ministerstva vnitra CSR, uverejneném v Úredním listu, díl II,
c. 167 Sb. ze dne 21.7.1951, na str. 168 byla zverejnena zpráva
o prejmenování obce Karolinina Hut na "Karolinku".
Vedení obce se dostalo do pružných rukou a postupem casu
se Karolipka modernizovala, rozrustala a nabývala na síle.
V dobe svého osamostatnení mela 2 154 obyvatel, obvod jejího
katastru meril 38 km, nadmorská výška se blíží 500 m nad
morem. V obci byl poštovní úrad, školy 1. stupne, knihovny,
spolky a kulturní i jiné instituce a zarízení.
Za dobu své existence opsala Karolinka nebývalý rozvoj na
všech úsecích. Dnes se muže pochlubit reprezentativní
budovou obecního úradu, prostornou základní školou,
materskou školkou, i základní umeleckou školou, adaptovaným
zdravotnickým strediskem, hustou sítí obchodu, pohostinství a
služeb i plynoflkací obce. Zmizela obvyklá kourová clona nad
obcí, kolem cest se rozšírila travnatá plocha a vysázená zelen.
Nad Karolinkou se prostírá Stanovnická prehrada, v jejíž
blízkosti je moderní úpravna vody, která zásobuje daleké okolí
pitnou vodou. Byla postavena nová panelová sídlište a rada
nových rodinných domku. Sklárny a pila u Orságu byly
podstatne rozšíreny, jejich provoz byl modernizován a
prevážná cást produkce jde na export. Obec je zcela
elektrifikována, kanalizacní sít ústí v rozšírené cisticce
odpadních vod, do všech domácností, kde to bylo možné, je
zaveden prívod pitné vody. Obec má 3 hasicské útvary: obecní,
sklárenský a v údolí Stanovnice. Z penežních ústavu je tu
pobocka Ceské sporitelny, Poštovní sporitelny a Komercní
banky. Všechny místní komunikace jsou kryty bezprašným
asfaltovým povrchem a práve probíhají práce na rekonstrukci
chodníku, které byly narušeny plynofikací. V obci jsou
2 fotbalová hrište s turistickými ubytovnami, tenisové kurty,
lyžarský vlek. Karolinka byla v minulosti ustavena jako
stredisková obec. V soucasné dobe je obecní úrad s prenesenou
pusobností, kde je stavební úrad, oddelení sociální agendy,
živnostenský úrad a prestupková agenda, dále je zde okrsek
místní policie a pracovní úrad. V katastru obce je dum s
pecovatelskou službou a domov duchodcu, který je nyní
rozširován a modernizován. Pro dolní cást obce byla
vybudována další vlaková zastávka poblíž které se zacíná
budovat kostel. Divadelní kroužek, který tu pusobil už za první
republiky, má za sebou víc jak 30 divadelních festivalu.
Zúcastnoval se souteží amatérských divadel na ruzných
úrovních a nejednou vítezne. Na kraji údolí Ratkovaje zvláštní
seskupení 26 starých valašských budov, které tvorí památkovou
reservaci prvního stupne, jež se postupne obnovuje a v
budoucnu vytvorí originální skaozen.
Karolinka má schválený územní plán a program rozvoje
obce do roku 2000, který postupne ralizuje.
K dnešnímu dni má Karolinka 2 965 obyvatel. Obec má svuj
schválený obecní znak a aspiruje na získání statutu mesta.
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