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zajišteny a jejich ukoncení se predpokládá v polovine roku
1996. Žádáme obcany z techto lokalit o zajištení projektové
dokumetnace, aby mohly být soucasne provedeny prípojky k
rodinným domkum. Temito akcemi skoncí plynofikace naší
obce.

INFORMACE Z OBECNÍHO úRADu
Pozoruhodnou událostí v Obci Karolinka v minulých dnech
bylo, že na základe "Rozhodnutí c. 56 predsedy poslanecké
snemovny ze dne 13.6.1995"byl udelen obci znak a prapor.
Oficiálne se tak stalo v Praze dne 20. zárí 1995 v budove
Parlamentu Ceské republiky. Dekret o udelení znaku a
praporu predal starostovi obce osobne predseda poslanecké
snemovny PhDr. Milan Uhde. Za obec se prevzetí zúcastnili
spolu se starostou také jeho zástupce a tajemník Obecního
úradu. Na slavnostním aktu byli prítomni i místopredsedové
poslanecké snemovny Ing. Jan Kasal a Ing. Pavel Tollner. Dále
pak predseda výboru pro vedu, vzdelání, kulturu, mládež a
telovýchovu PhDr. František Kozel a predsedkyne heraldické
komise PhDr. Jirina Pavlíková se cleny této komise.
Predseda poslanecké snemovny ve svém vystoupení
uvedl, že predání dekretu znamená významný krok, který
umožnuje obcím a mestum užívat svuj vlastní znak a
prapor. Zduraznil predevším to, že i když z toho neplynou
obci žádné další výhody, nesporne to prispívá k samotné
reprezentaci obce a k jejímu zdravému sebevedomí.
Obecní znak a prapor totiž zvýraznují odpovednost
obyvatel za život v obci a tím i v celé vlasti. V zastoupení
mest a obcí podekoval panu Uhdemu zástupce starosty
mesta Šumperku. Delegace Karolinky se zúcastnila
neformálního jednání s poslanci. S Ing. Kasalem jednala
v záležitosti nedorešené
zemedelské újmy pro obcany
žijící nad naší prehradou ve Stanovnici, s PhDr. Uhdem
pak v záležitosti statutu mesta.
Predáním dekretu se tak završilo dlouhodobé úsilí
získat tyto duležité symboly. Príští plenární zasedání
príjme obecne závaznou vyhlášku o používání znaku a
praporu obce Karolinka.
Dne 15. zárí 1995 se konalo Okresní shromáždení,
které
schválilo pro obec financní prostredky
na
dokoncení plynofikace ve výši 3 mil. Kc. Tyto prostredky
budou použity
pro lokalitu
"Bariny", která je
vyprojektována a bude ješte letos zahájena. Dále se
pocítá
s plynofikací
spodní
cásti Kobylská
a
"Pod Palúchem". Všechny tyto akce jsou témer financne

Starosta obce p. Antonín Reška prebírá z rukou predsedy
poslanecké snemovny parlamentu CR PhDr. Milana Uhdeho
znak a prapor obce.

Vetve plynového rozvodu /vcetne kotelny "Horebecví"/
provádené v letošním roce jsou již v provozu a je možno, aby
se soukromí zájemci napojili. Plynárny tyto úseky prevzaly do
nájmu a mají zájem na maximálním odberu plynu.
Obci byla schválena dotace na nádstavbu a vestavbu
dvou bytových jednotek v dome c. 248, je pripravována

2
proj ekt ovád ok umen ta ce,budeprove denovýberovér íze ní a
ješte letos stavba zahájena. Náklad na jednu bytovou
jednotku ciní 900 tis. Kc. Pokud nezískáme prostredky
za prodej bytu, dorešíme financování ze zdroju obce a
bytového podniku, ovšem nadále nemužeme takto byty
stavet. Pro prodej bytu platí smernice schválena obecním
zastupitelstvem a i pri pomerne vysoké cene bytu bychom
museli prodat nejméne tri byty, abychom jeden postavili,
a na úver byty stavet nebudeme.
Obec má k dispozici pozemek 276/1 "Obecnica", kde
územní plán reší výstabu bytu. Obecní rada zadala
zpracování studie na tuto lokalitu, kde je možno umístit
cca 20 bytových jednotek rodinných domku, v další cásti
jsou pozemky urceny k prumyslové výstavbe. Predbežne
odhadové výdaje na budování verejných sítí jsou ve výši
4,5 miI.Kc., na které není možno získat plnou dotaci.
Zatupitelstvu bude predložen návrh na stanovení ceny za
jeden metr ctverecní tak, aby cena za prodej vrátila
prostredky na budování inženýrských sítí. Za této situace
se jeví bytový problém jako kritický a obec jej nemuže
rešit.
V príštích
letech budou veškeré prostredky
smerovány do školství, na zastrešení základní školy, kde
dotace 2 mil. Kc je konecná. Od roku 1996 platí pro
hospodarení obcí nová rozpoctová pravidla a my predem
nemužeme odhadnout dopady na vlastní príjmy. Z této
situace vycházíme i pri príprave rozpoctu na rok 1996.
Podle nejnovejších informací z Obecního úradu v
Novém Hrozenkove úspešne probíhá jednání o dalších
televizních programech a je predpoklad, že by všechno
mohlo být vyrešeno do konce tohoto roku. Na uhrazení
nákladu se budou podílet obe obce.
Antonín Reška
starosta obce

MATERSKÁ ŠKOLA
KAROLINKA
Nový školní rok zacal i tem nejmenším
detem
predškolního veku. Naše škola je dvoutrídní a máme
zapsáno vždy 23 detí na jednotlivých oddeleních ve veku
od 3 do 6 let. I v tomo roce nebylo možno uspokojit
všechny zájemce o toto zarízení. Jsme príspevkovou
organizací, jejímž zrizovatelem je Obecní úrad a užíváme
prostory závodu Crystalex Sklárna Karolinka. Soucástí
školy je i školní jídelna. Rodice prispívají na neinvesticní
náklady spojené s provozem mesícní cástkou 220,- Kc na
díte. Našim cílem je všestranný rozvoj osobnosti dítete a
to formou
her, relaxacních
chvilek, spontánních
i
prirozených cinností. Vždyt hra je hlavní cinnost dítete,
která nejen vyplnuje jeho cas, ale predevším je muže
rozvíjet. V denním programu nabízíme detem cinnosti,
které jim umožnují prirozený pohyb, doplnený hudbou,
využívají náradí a náciní dle vlastní volby. Tvorivost a
nápaditost paní ucitelek je v rízených cinnostech vede k
samostatnosti, úvaze, poznávání živé a neživé prírody,
vztahu k prostredí, všímavosti okolí, estetice, zrucnosti a
základum mezilidských vztahu. Aby se detem ve Školce
líbilo, porádáme
turistické
vycházky do okolí i
vzdálenejších míst, zajištujeme
divadelní predstavení.
Spolupracujeme
se Základní
školou,
Základní
umeleckou školou a místní knihovnou. Je rovnež zajištena
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logopedická péce pro deti s vadou reci. Vletošním roce bylo
prijato do školky i díte postižené ocní vadou. Detem byl
vysvetlen rozdíl mezi nimi aj ím, první dny ukázaly, že se mu
snaží pomáhat achovají seknem u prirozene. Celý kolektiv se
snaží vytváret ty nejlepší podmínky pro radostné prožívání
detství plné pohody. Základem je dobrá spolupráce
trojúhelníku

díte -rodina

-škola.

Lenka Bambuchová
reditelka materské školy

KULTURA
Ve dnech 8. - 9. zárí t.r. se zúcastnila dechová hudba
sklárny Karolinka populárního "Vackova festivalu dechových
hudeb v Liberci". O tom, že si dobre vedli, svedcí clánek
zverejnený v Libereckých novinách. Dekujeme celé dechovce
za vzornou reprezentaci naší sklárny a obce.
Clánek - Region Liberec
Valaši z Karolinky to roztocili na Bríze
LIBEREC (mk)
Prehlídka
dechových hudeb
Vackuv Liberec se v sobotu odpoledne vzhledem k
nejistému pocasí konala ve velkém sále Parku kultury a
oddechu v Lidových sadech.
Propagacne nebyl tento svátek dechovek zrejme
príliš zajišten.
V predprodeji
na Sokolské ulici se
prodalo patnáct vstupenek.
"Chtelo by to nejakou
reklamu ješte ted' pred polednem, "rekl nám do telefonu
konferenci ér Sláva Lelek hodinu pred zahájením
prehlídky.
Plní optimismu a dobré nálady prijeli Moraváci.
Jejich Valašskou sklárskou kapelu Karolinku rídil Karel
Malík.
Karolinka je obec u Vsetína s 2 970 obyvateli. V
karolinské
135 let staré sklárne, která je soucástí a.s.
Crystalex Nový Bor, se vyrábí užitkové sklo. " Z neho se
dá pít úplne všechno," hlásil hrde kapelník. Protože
pochází z kraje slivovice, zeptali jsme se na ni. "No ba
že," odpovedel, "ta taky, mají ji v každém baráku místo
vody." V Liberci byli moravští muzikanti poprvé a
zrejme se jim tu líbilo. Jejich jedenadvaceticlenná
skupina s tremi zpeváky má hudebníky mladé, stredního
veku i starší. "Dechovka ale nejak vymírá, vidím to
podle nás, bývalo nás i ctyricet v jedné kapele, " rekl dále
Karel Malík. Nicméne to od nej nevyznelo smutne.
Vzápetí dodal: "My se u vás stravujeme v restauraci
Brezová alej a slíbili jsme, že vecer po koncerte to tam
roztocíme. "
Z Libereckých vystupovala Celestýnka Ladislava Drdy.
Velké dechové orchestry bohužel nemají údajne kde zkoušet.
Zkušební hudební sál v Liliové ulici prestal být podle
vyjádrení jednoho z dlouhodobých clenu dechových orchestru
funkcní po prestehování základní umelecké školy do nových
prostor. Ze by mesto dechovce neprálo, prestože tomu není
dávno, kdy byla odhalena pametní deska na dome slavného
rodáka?
(kr)

-

Divadelníci se pripravují na národní prehlídku ve Vysokém
nad Jizerou. Svoji hru

- Dum

na nebesích

- sehráli

ve Valašské

Bystrici. Hra byla diváky vrele prijata. Další divadelní
predstavení se uskutecní ve Valašské Polance a na konec v
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Luhacovicích. Z Luhacovic pak hned druhý den, to je 6. ríjna,
odjíždí divadelní soubor na Národní prehlídku jako
reprezentant celého našeho kraje. Prejeme celému souboru
mnoho úspechu a hlavne to divadelní zlomte vaz!

-

SBOR DOBROVOLNÝCH HASiCU
sKLÁRNY KAR OLINKA
V sobotu dne 26. srpna 1995 usporádal Sbor dobrovolných
hasicu Sklárny Karolinka již 26. rocník souteže o Pohár sklárny
Karolinka Ratkovská grapa. Této souteže se zúcastnilo 52
mužstev mužu a 7 družstev žen. V mužské kategorii zvítezily
Ve1kéHoštice I, druhé sklárna Karolinka II a tretí družstvo z
Kolšova. V kategorii žen se umístil jako první Kolšov, druhé
skoncily Petrovice a tretí ženy Sklárny Karolinka.
Dne 2. zárí 1995 usporádali hasici sklárny Karolinka
a Sdružení hasicu Cech, Moravy a Slezska Praha ve
spolupráci s Hlavním úradem Civilní obrany Ceské
republiky
4. rocník hasi~ské souteže o Putovní pohár
starosty Sdružení hasicu Cech - Moravy a Slezska. Po
všech stránkách vzorne pripravená a peknými cenami
dotovaná soutež, kdy hlavním sponzorem byla Sklárna
Karolinka,
se uskutecnila
za prítomnosti
vrchního
požárního
rady Ceské republiky
.t>Plk. Ing. V.
Banasinského, starosty Sdružení hasicu Cech, Moravy a
Slezska Ing. R. Manouska, jeho námestku Ing. J. Chlebo,
J. Krajcí, cestného námestka Ing. J. Sladkého, požárního
rady okresu Vsetín pplk. Ing. L. Jurky, prednosty
Okresního
úradu pana Mírného,
reditele
závodu
Crystalex Sklárna Karolinka pana Vlastimila Orsága a
starosty obce Karolinka pana Antonína Rešky a mnoha
dalších hostu.

-
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jistéje,žetatosoutežbudeopetmagnetemsezóny.Za
úvahu by
stálo, zda by pri ní nemela být dána šance také kategoriím
veteránu, tedy tem, kterí do veku kmetu mají ješte hodne
daleko. Pohár starosy SH CMS by i pro ne mohl být
významnou motivací.
Výsledky- muži:
1. Radimovice (LI) 20,71;Radíkov (PR) 21,56; 3. Petrovice
(TR) 21,85; 4. Tmov (RK) 22,13; 5. Sklárny Karolinka I (VS)
22,15; 6. Velké Hoštice (OP) 22,56; 7. Vacenovice (HO) 22,59;
8. Racková (ZL) 22,70; 9. Morávia Hlubocky (OL) 22,92; 10.
Mikulovice (TR) 24,05.
Ženy:
1. Tecovice (ZL) 21,97; 2. Radíkov (PR) 22,23; 3. Tmava
(TR) 22,68; 4. Moravský Beroun (BR) 23,29; 5. Mistrice (UH)
23,59; 6.. Rychlov (KM)24,60; 7. Petrovice (TR) 24,75; 8.
Kamenec (SY) 25,28; 9. Sklárny Karolinka 28,54; 10.
Radimovice (LI) 29,16.

-

Clánek z Hasicských novin
Za chladného a vytrvalého deštivého pocasí soutež
mužu nabírala ty správné obrátky jen velmi pomalu. Po
nezdarech, resp. slabších výkonech celku zahajujících
soutež až družstvo Radíkova, startující jako šesté, zazárilo
casem 21,56 s. Na tuto "výzvu" dokázal odpovedet jen celek
Radimovic casem 20,71 s. Pred ním se však nedarilo ani
družstvum I a II z Mistric a Rychlova. Druhá, vyrovnanejší
polovina startovního pole sice prinesla radu kvalitních
výkonu pod hranicí 23 sekund, ale jen Petrovice casem
21,85 s se dokázaly priblížit vedoucí dvojici.
Cas
Radimovic tak zustal neprekQnán. Družstva domácích sice
predvedla solidní výkony, ale potvrdila, že doma se
zpravidla nevyhrává.
Soutež žen byla sice pocetne slabší, ale neméne kvalitní.
Vedoucí družstvo letošní Velké ceny Mistrice - startující
jako první, se nedokázalo "vybudit" ke špickovému výkonu.
Toho využívaly další celky, zejména pak ženy z Radíkova,
které po vzoru svých mužských kolegu nasadily vysoko
latku casem 22,23 s. Po pekném útoku Moravského
Berouna, vítezného celku z mistrovství CR, se zdálo, že
R adíko v, už má pohár na dosah, ale pak to prišlo. Se
startovním císlem devet se necekane vypjaly k nejlepšímu
výkonu ženy z Tecovic. Po nich ješte zamíchalo konecným
poradím omlazené družstvo Trn avy, zatímco domácí
devuchy, zapojené do ruzných organizacních záležitostí, se
už nestacily pre ladit do odpovídající bojové nálady a
skoncily až deváté.
Pohár starosty SH CMS v Karolince je tedy minulostí.
O míste konání 5. rocníku sice není ješte rozhodnuto, ale

-

Záverem nám dovolte tento dodatek. Agilní sbor hasicu
Sklárny Karolinka pripravil obe akce velmi dobre a ke
spokojenosti všech, kterí sem k nám do Karolinky prijeli. Patrí
jim dík nejenom za vzornou reprezentaci, ale i za organizaci
tak nárocných akcí. Podekování patrí vedení závodu Sklárny
Karolinka za sponzorování obou akcí a za pomoc pri
organizaci. Dík dále patrí všem sponzorum a Obecnímu úradu
v Karolince. V neposlední rade i oddílu kopané, který pro tuto
soutež zapujcil fotbalové hrište.
A úplne na záver ješte dodáváme, že hasici z Karolinky mají
do konce Ve1ké ceny absolvovat ješte ctyri souteže. Jejich
bodový náskok je však už tak velký, že nemohou být dostiženi
a již dnes jsou jasnými vítezi. Slavnostní ryhodnocení se bude
konat 7. ríjna 1995 na poslední souteži v Ceském Krumlove.

HISTORIE TELOVÝCHOVY
Historie telovýchovy a sportu v Novém Hrozenkove, a
hlavne v horní cásti obce Karolininé Huti, se datuje v dobe od
roku 1905 do roku 1914.
V tomto období byl založen Sokol za úcasti obou cástí
obce. Po první svetové válce byl založen Sokol v Karolininé
Huti. Pozdeji vznikla delnická telocvicná jednota. V letech
1927 - 1928 byla postavena Sokolovna, rozšírena pak v letech
1929- 1930. Sokolovna byla vybudována z daru movitejších
clenu jednoty (hlavne živnostníku a sedláku), z príspevku
ostatních clenu z huti i obce. Po prístavbe pribyla restaurace a
také kino, hostinec, divadlo a ruzné akce telocvicné, kulturní
byly zdrojem príjmu, které dovolily zaplatit Sokolovnu s
prilehlým hrištem do zacátku 2. svetové války.
Ponekud jinak to bylo s delnickým domem. Základem pro
jeho postavení byly príspevky, pujcky clenu, delníku místní
sklárny a také pujcky od penežních ústavu. Zdroj príjmu DTJ
byl malý, pouze divadlo, zábava, verejná vystoupení nestacily
na splacení vzniklých dluhu, i když snaha byla velká. A tak
mnozí obetovali svoji práci i peníze na dluhy, což ovšem také
nestacilo. Když zacala 2. svetová válka, hrozila po rozpuštení
DTJ ztráta domu ve prospech okupantu, i když vetší cást domu
byla splacena. V té dobe vedoucí funkcionári DTJ požádali
majitele pily v obci, aby dum koupil vyrovnáním dluhu. Ten tak
ucinil. Behem války byly zábavy zakázány, hrálo se jen divadlo
a hostovaly zde ruzné kulturní organizace. Po válce pak majitel
dvakrát opravil chátrající budovu v roce 1945 tak, aby mohla

-
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být využita pro schuze a zábavy ruzného druhu. V roce 1947
byl zrenovován sál u príležitosti návštevy ministra Jana
Masaryka pri odhalení busty na pomníku jeho otce T.G.M. V
roce 1949 byl dum znárodnen ve prospech hutské odborové
organizace a ta pak získala halérový fond delníku huti v
hodnote 2,780.000,- na prístavbu a opravu spolu s hostincem
Orságu, který byl v kritickém stavu zachránen pro provoz. Celé
zarízení potom obdrželo dotaci na celou prestabu od ÚRO ve
výši 3,000.000,-. Kulturní dum - tak bylo nové zarízení
pojmenováno, sloužil obcanum obce Karolinka ke kulturní,
zábavné a výchovné cinnosti. Hrálo se divadlo, porádala se
ruzná vystoupení, shromáždení, všechny duležité akce v obci
do roku 1989. V roce 1990vznesl syn kupce Delnického domu
nárok na dum a ten mu byl soudne priznán. Je na obcanech,
aby si vytvorili názor na tuto skutecnost.
Trochu jsem si dovolil odbocit od výkladu historie
telovýchovy a sportu pro spojitost Sokolovny, Delnického
domu v case do zacátku 2. svetové války.
Š. Konvicný
(pokracování príšte)
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Kvalita výkonu celku mužu zákonite kolísala podle kvality
hrácu na soupisce. Dvakrát za dobu své existence družstvo
vybojovalo postup do vyšší souteže, dvakrát se vrátilo zpet do
základní skupiny. Mistrovská soutež prinášela casto líté boje,
predevším s celky z okolních obcí (Halenkov, Hovezí).
Vyskytly se i prípady, kdy v podzimním období nebylo utkání
pro tmu dohráno a muselo se opakovat. Umístení družstva v
tabulce se pohybovalo mezi prvním až pátým poradím.
Porádáním turnaju a úcastí na nich získali volejbalisté
Karolinky postupne kontakty presahující rámec okresu.
Vedle
turnaju
v Senince,
Halenkove,
Jablunce,
Valašském, Mezirící a Vsetíne úcastní se v posledních
letech techto akcí v Hodoníne
a Hlucíne. Stranou
nezustala
ani príležitost
startu na nejznámejším
volejbalovém turnaji v Drevenicích, kterého se napríklad
v roce 1994 zúcastnilo celkem 276 družstev.
Samostatnou a pro místní celek významnou kapitolou
jsou sportovní klání na mezinárodní úrovni. Volejbalisté
Karolinky opakovane startovali na turnaji v nemeckém
Welzove, kde v lonském roce získali a letos obhájili trofej
nejcennejší

DVACET LET VOLEjBALU
V KAROLINCE
V dobe, kdy se skupina nadšencu rozhodla prihlásit do
okresní souteže mužu ve volejbale, by asi málokdo vsadil
na dlouhodobou
platnost takového kroku. A prece již
dvacet let žije sportovište u sokolovny práve tímto
sportem. Behem dvou desítek let se mnohé zmenilo, v
dresu TJ Karolinka se vystrídala celá rada hrácu z obce,
blízkého i vzdáleného okolí. K castým zmenám vedly
zejména potíže se získáním odpovídajícího zamestnání v
míste nebo bytu.
Ve stínu bezesporu nejpopularnejšího místního sportu
- kopané, vznikla tedy v roce 1975 nová aktivita, která
jak tomu na pocátku bývá - opírala se o solidní základnu
mladých lidí ochotných se pravidelne scházet a toužících
zmerit své síly s jinými celky v mistrovské souteži
okresního preboru. Hovoríme-li na tomto míste o solidní
základne, máme na mysli spíše pocet hrácu než jejich
zkušenosti, protože pouze jediný z tech, kterí stáli u zrodu
místního volejbalového celku, provozoval do té doby
tento sport závodne. Ostatní prinesli své odhodlání
podílet se na spolecné veci. I tato vlastnost je ovšem
nezbytná,
nebot volejbal
vyžaduje
predevším
u
zacínajících
sportovcu zvládnutí množství technických
prvku.
Nutno zduraznit, že zvlášte na pocátku své cinnosti a
zejména pak do vzniku dvou TJ v obci, mel oddíl volejbalu
velmi dobré materiální zabezpecení vyplývající zejména
z prosperity
turistické ubytovny v sokolovne. Díky
pochopení reditelství
základní školy se po dokoncení
výstavby nové telocvicny otevrela možnost nepretržité
zimní prípravy v jejích prostorách. Príznivé podmínky
vedly také k vytvorení družstva žen, které po nekolik let
hrálo v okresní souteži.

-

- putovní

pohár.

V poslední

dobe,

kdy se

financní situace TJ zásadne zmenila, úcastnili se hráci
techto akcí na vlastní náklady.
Vedle úspechu jsou samozrejme i oblasti, kde se
družstvu príliš nedarí. Antukový povrch hrište vyžaduje
obnovu, na kterou
z duvodu již zmínené nepríznivé
financní situace nejsou prostredky. Zarízení sportovište,
jehož udržování venovali volejbalisté množství svého
casu, nese stopy zámerného
poškozování, kterému se
nedarí úspešne celit.
Dve desetiletí volej balu svým skromným dílem
prispela k obohacení sportovní historie Karolinky. Snad
mají svuj podíl i na tom, že se skupina mladých lidí dokáže
scházet o prázdninách práve pri tomto sportu, jak jsme
tomu byli svedky v letošním roce. Na hrište u sokolovny
je nevede boj o mistrovské body, nýbrž pocit uspokojení
plynoucí z provozování této bájecné kolektivní hry.
Za volejbalový oddíl Ing. Jirí Malý

DEJME SI POZOR NA PIRÁTY!
Nejednou, obzvlášte pred a behem VlK:endumužeme být
svedky na prujezdní ceste Karolinkou, že kolem nás doslova
proficí automobil, jedoucí rychlostí daleko presahující
dovolených 60 km za hodinu. Pokud stacíme zaregistrovat, sedí
za volantem suverenní ridic, vetšinou v bouráku zahranicní
znacky a predvádí nám, co jeho vuz dovede. Podíváme-li se
podrobneji, zjistíme, že jsou to prevážne ridici se zlínskou
poznávací znackou, plni nedockavosti, aby už byli konecne na
své chalupe. Jsou to bezohlední suveréni, kterí nás ohrožují.
Jen díky opatrnosti obcanu dosud nedošlo k žádnému úrazu.
Nezbývá nám, než doufat, že zvýšená aktivita Dopravní
policie dopomuže k rešení této situace a piráti silnic si
dají pozor na dodržování dopravních predpisu.
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