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C Spolecenská kronik~
Jubilea
3.11.1995 Zapalacová Karolina, Karolinka 631
25.11.1995 Martišková Marie. Karolinka 50
8.11.1995 Pastucha Josef, Karolinka 515

80 let
80 let
85 let

Informace z Obecního úradu
Dne 7. listopadu 1995 se konalo 6. plenární zasedání
Obecního zastupitelstva s bohatým programem.
Nejprve byli poslanci a obcané seznámeni se zprávou
o cinnosti rady. Tato obsáhlá zpráva podala ~em informaci
o 7 zasedáních rady, a to prede~ím v oblasti výstavbyv obci. K
této oblasti se v další cásti ješte vrátím. Byla podána pravdivá
informace o situaci v bytové problematice, kdy není v silách a
financníchmožnostechobce tento problémvubecrešit. Obec
neustupuje od schválenýchzásad pro prodej bytu do soukromého
vlastnictví, nemuže však prijat názor obcanu na cenu
prodávaného bytu. Tato bude i v budoucnu minimálnev hodnote
odhadu. Chceme-Ii postavit nový byt, musíme prodat 3 4 byty
staré a to jiste každý uzná, že takto postupovat nelze.
V další cástijednání schváliloobecní zastupitelstvo "koncepci
sídelního obvodu "Pod Becvou".Studie této lokalityje vystavena
na Obecním úrade k nahlédnutí aje urcena uchazecum o stavební
místo na rodinný domek, prípadne podnikatelský objekt. Celá
lokalitazahrnuje dvacet stavebních míst,kdejedno stavebnímísto
má cca 1 000 m2. Je zde možnost napojení na plyn, obecní
vodovovoda kanalizaci. Obecní zastupitelstvostanovilo cenu za 1
m2 200,-Kcv obytné zóne a v prumyslovézóne 300,-Kc za 1m2s
vedomím,že ziskyz prodeje techto pozemku nemusí zcela pokrýt
náklady na technickou vybavenost.
Dále byla schválena obecne závazná vyWáška,která stanoví
podmínky pro užíváníobecního znaku a praporu. Obecní prapor
je vyvešenv zasedací místnosti Obecního úradu a bylyzhotoveny
odznaky s obecním znakem,jejichž možnost stánkového prodeje
se zvažuje.
V oblasti cenových záležitostí došlo k preschválení ceny vody
fakturované a odkanalizované. Dosavadní cena pro

-

obyvatelstvo
za vodné se zvyšuje ze 6,- Kc na 6,90 Kc za 1 m3
za stocné se zvyšuje ze 3,50 Kc na 4,90 Kc za 1 m3
podniky a organizace
za vodné se zvyšuje ze 7,10 Kc na 8,50 Kc za 1 m3
za stocné se zvyšuje ze 4,40 Kc na 6,30 Kc za 1 m3
Tento nárust cen pokrývá dvourocní inflaci v oblasti

mzdových nákladu a cen energie, pritom ocekávaný zisk 68 tis.
Kc je minimální, necelé 2% z docílených tržeb. Tato cena je
možná jen do té doby, pokud se nezvýší inflace, prípadne
potreba vyšší údržby stávajícího zarízení. Cena vody je stále
nižší jako u provozovatele Vodovodu a kanalizací VsetÍn.
Další cenové opatrení je na úseku odvozu tuhého domovmno
odpadu, kde se opet promítají zvýšené náklady. Odvoz pevného
domovního odpadu bude i v budoucnu zajištován Bytovým
podnikem v dosavadním rozsahu, za tyto ceny.
odvoz popelnice
u rodinného domku lx týdne
kombinovaný
(lx týdne v zime
lx za 14 dní v léte)
lx za 14 dní
u podniku a organizací

- lx

týdne

odvoz kontejneru
u bytových jednotek lx týdne
u organizací a podniku - lx týdne

-

588,- Kc
456,- Kc
354,- Kc
720,- Kc
5640,- Kc
7200,- Kc

Opet i u této cinnosti se vychází z minimální výše zisku. Pri
této príležitosti je nutno ríct, že obec muže používat svou
skládku v Lušové Rouze do 31.7.1996 a ani Ministerstvo
životního prostredí CR nám kladne nevyrídilo naši žádost o
další skladování v Lušové. Od tohoto data do konce roku 1996
nás vezmou na skládku Velké Karlovice, pro rok 1997 není
skládkování zajišteno. Nebude-Ii vybudována skládka ve
Vsetíne, budeme odvážet odpad nejméne do 40 km vzdálených
míst za daleko vyšších nákladu.
V další cásti se plenární zasedání zabývalo prodejem
nemovitostí, jak je uvedeno i v prijatém usnesení. Došlo také k
pryevodymaje~u do vlastnictvía správy našim školskýmzarízením
ZS, MS a ZUS, které mají od 1. ledna 1995 právní subjektivitu.
Obec získala v minulém období radu akcií od Plynáren, SME a
Vodovodu a kanalizací Vsetín, zatím bez vetšího efektu. Letos
obdržíme dividendy od SME asi 30 tisíc Kc.
Byla také schválena vyhláška o zvýšení poplatku pro
stánkare, na jejichž prodej se v 'obci ruzní názor. Nekterí
obcané vítají zpestrení sortimentu, mnozí podnikatelé
oprávnene namítají, že peníze jim utíkají. Stejný je i názor
na kvalitu prodávaného zboží. V soucasné dobe zastáváme
názor, že není vhodné tento zpusob prodeje omezovat.
Obecní zastupitelstvo
se rovnež zabývalo vlakovou
dopravou na spoji Vsetín Velké Karlovice a požádalo o
rozšírení vlakového spojení ze Vsetína o vecerní vlak ve 20.00
hod. Stanovisko o nutnosti zachování železnicní dopravy do
Velkých Karlovic je nemenné.
Záverem bych chtel krátce zhodnotit dosavadní prubeh
provádených akcí. Darí se dokoncovat plynofikaci. Obecní
kotelny jsou všechny hotové a pokracují práce na plynofikaci

-
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Barin. Znovu upozornuji a vyzývám obcany z lokality Bariny
a Kobylské, kterí mají zájem o plyn, aby si urychlene
zpracovali projektovou dokumentaci aby práce na prípojkách
probíhaly soubežne s pokládáním hlavního rádu, nebot v
budoucnu nemužeme zarucit bezplatné zhotovení prípojky.
Letos se této výhody dostalo 36 objektum. Obec nedostala
žádné peníze z fondu životního prostredí, a proto nemuže ani
dávat žádné dotace obcanum.
Preložení chodníku bylo s potížemi provedeno a menší cást
bude dodelána v príštím roce. Pro príští rok bude všechno úsilí
a peníze venovány na zastrešení základní školy a výstavbu dvou
bytových jednotek u Základní školy.
Ješte nekolika slovy k dalšímu televiznímu programu.
Na Humenci je postaveno potrebné zarízení a všechno speje k
tomu, abyv polovineprosince bylzahájen zkušebníprovoz.V této
veci dobre spolupracujeme sobcí NovýHrozenkov, které hradíme
polovicní náklady z obecního rozpoctu (cca 300000,-Kc).
Plenární zasedání melo pracovní charakter, v diskusi byly
vysvetleny všechny dotazy. Je chybou, že je stále malá úcast
obcanu, kterí tak nevyužívají možnost získat pravdivé a
objektivní informace.
Antonín Reška, starosta obce

Základní umelecká škola v Karolince
Tradice této školy má hlubší koreny. Karolínina Hut byla
už za první republiky muzikantská. Byly tu dve kapely a
dokonce i smíšený orchestr. Mládež soukrome vyucovali
zkušení muzikanti, hlavne pak školní ucitelé. V šedesátých
letech se setkáváme s první profesionální ucitelkou hry na klavír
paní Hrabálkovou z Velkých Karlovic. Ucila v Novém
Hrozenkove v podkroví Lidového domu jako detašovaném
pracovišti Lidové školy umení ve Vsetíne. Pracovní prostredí
nemela príliš vábné, obzvlášte v zimním období, kdy bylo treba
vynášet otop až do posledního podlaží pod strechou.
Teprve roku 1975 došlo k prestehování hudební školy z
Nového Hrozenkova do Karolinky, kde bylyv Závodním klubu
skláren vycleneny dve místnosti pro vyucování hudby. Mládež
mela možnost se ucit u ucitelky Hrabálkové hre na klavír a
hudební výuku a u J. Hanáka hre na klarinet, zobcovou flétnu
a housle. V roce 1978 nastoupila nová ucitelka hry na klavír a
hudební nauky M. Havlová. Po case odešla ucitelka
Hrabálková do duchodu.
Po postavení Základní školy v Karolince došlo znovu k
prestehování
hudební školy ze Závodního klubu do
Základní školy v Karolince.
Ucitelka M. Havlová
vyucovala na plný pracovní úvazek, ucitel J. Hanák jen dva
dny v týdnu, jinak pusobil na Vsetíne.
V roce 1992 na popud zastupitelstva obce byl vznesen
požadavek
na zrízení Základní
umelecké školy v
Karolince. Po jednáních na Okresním školském úrade i na
Ministerstvu
školství v Praze byl vydán souhlas s
otevrením
samostatné
Základní
umelecké školy v
Karolince, od zárí 1992 s 220 žáky. Pusobnost školy se
vztahuje i na okolní obce Velké Karlovice,
Nový
Hrozenkov a Halenkov, kde vyucují také ucitelé Základní
umelecké školy. Vyucuje se hre na klavír, viloncello,
housle, zobcobou flétnu, kytaru, žestové dechové nástroje
a cimbál. Krome hry na hudební nástroje tu pusobí obor
výtvarný a tanecní. V dalších letech se rozrostla pusobnost
Základní umelecké školy Karolinka o obec Huslenky a hru
na klarinet, akordeon a klávesy.
V prubehu školního roku se uskutecnovaly trídní prehrávky
ucitelu jednotlivých oboru a ukázkové hodiny tanecního
oddelení. Žáci výtvarného oboru pod vedením ucitele F.
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Papeže usporádali výstavu svých prací v budove Obecního
úradu v Karolince. V roce 1993 se zúcastnili verejné výtvarné
souteže "BíléKarpaty a clovek".První místo a ocenení získal ve
své kategorii Martin Pšurný z Velkých Karlovic. V kategorii
dospelých si ocenení odnesl F. Papež. V roce 1994 byla
provedena v mestském muzeu ve Valašských Kloboukách
výstava kreseb, maleb, plastik a dekorace žáku výtvarného
oboru žáku Základní umelecké školy v Karolince a v cervnu
1995 v kulturním stredisku ve Velkých Karlovicích. Obe byly
velmi úspešné.
V prosinci 1992 usporádala Základní umelecká škola velký
vánocní koncert v karolinském kinosále jako první akci tohoto
druhu. Byli na nem predstaveni ucitelé jednotlivých oboru
vcetne tanecního a výtvarného. Deti tohoto oddelení vyrobily
pekný betlém. Ucinkující žáci prednesli poutavé skladby a
koledy, které navodily príjemnou atmosféru vánoc. V zimních
mesících byly porádány výchovné koncerty pro materské školy
i v okolních vesnicích plné pochopení vdecných malých
posluchacu.
27. února 1993 probehl v Karolince koncert žáku, na nemž
se poprvé predstavila žákovská dechovka pod vedením ucitele
M. Václavíka, která presto, že hrála spolecne teprve od ríjna,
sklidila zasloužený obdiv.
Pocet verejných vystoupení Základní umelecké školy v
Karolince pri ruzných príležitostech
rychle narustal.
Koncertovalo se v Karolince i sousedních obcích pri oslavách
svátku matek, mikulášských
besídkách,
vánocních
koncertech
a akademiích.
Žáci tanecního
oddelení
vystupovali v Základní škole Karolinka pri módních
prehlídkách a maškarním plese. Dne 23. prosince 1994
videla Karolinka poprvé "Živý Betlém".
Základní umelecká škola Karolinka navázala kontakty ze
Základními umeleckými školami v Bystrici pod Hostýnem a
ve Zlíne

- Jižní

svahy a s nimi usporádala

zdarilá

spolecná

vystoupení.
Po získání nového kvalitního klavírního krídla bylo
možno zacít zvát do Karolinky výborné umelce ke
koncertním vystoupením. Prvním byl klavírní recitál Jana
Jiraského a houslisty Tomáše Barinky, oba posluchaci
JAMU Brno. 1. kvetna mela klavírní recitál Mgr. Brigita
Kratochvílová a 12. kvetna se uskutecnil "Koncert mladých
umelcu", na kterém se predstavili Dušan Holý a Eva
Horáková. Neco podobného tu Karolinka ješte nemela. Byl
tak položen základní kámen k porádání klavírních koncertu
významných hudebních osobností.
Poslední dobou se podarilo zprovoznit loutkové
divadlo a zacala se nacvicovat první predstavení pro naše
nejmenší. V listopadu 1994 byla založena nadace Základní
umelecké školy v Karolince, jejíž predsedkyní je ucitelka
A. Veitová.
Za krátkou dobu pusobení Základní umelecké školy v
Karolince se podarilo výrazne pozvednout zájem o kulturu v
naší obci, na cemž má velkou zásluhu celý ucitelský sbor
ZUŠ.
Clovek je dnes více vnímavejší a prístupnejší v citové
oblasti než v oblasti rozumové. K lidskému srdci se lépe a
snadneji dostaneme treba práve pomocí hudby, kterou
máme rádi, než nejakými vedeckými výklady. Hudba, stejne
jako každé jiné opravdové umení, prináší setkání s necím
krásným a povznášejícím. Proto zejména v dnešní dobe je
umení povoláno k tomu, aby chránilo celistvost cloveka, aby
otevíralo cesty od cloveka k cloveku, aby odstranovalo
nedorozumení a naopak, aby tešilo a povznášelo.
Zdenek Doležálek, kronikár obce

3

Karolinský zpravodaj 7/1995

Divadelní soubor Jana Honsy skláren Karolinka
na Národní prehlídce venkovských souboru
XXVI. rocníku Krakonošova divadelního
festivalu ve Vysokém nad Jizerou.
Ve dnech 7. - 14. ríjna 1995 se uskutecnila Národní
prehlídka venkovských divadelních souboru "Krakonošuv
divadelní podzim". Je to prehlídka nejlepších divadelních
souboru z vesnice naší republiky, které jsme se v letošním roce
zúcastnili již po trinácté s hrou Františka Hubace, v režii Libora
Krenka "Dum na nebesích".
Náš soubor je jediným souborem s tak velkou úcatí na
techto prehlídkách, stejne tak je jediný zástupce za severní
Moravu, který byl v zahajovacím predstavení Krakonošova
podzimu velmi vrele prijat. Po návratu domu jsme celý týden
cekali jak to všechno dopadne. Dopadlo to dobre. Získali jsme
cenu za mužský herecký výkon, kterou obdržel pan Mirek
Urubek za roli Fandy v uvedené hre. Není opravdu snadné
vysvetlovat našim prátelum, hostum a úcastníkum prehlídky,
kterí nemohou pochopit, že soubor pracuje bez jevište a sálu a
stále si drží tak vysokou úroven. Odpoved souboru byla:
"divadlo v Karolince bylo, je a bude". Jeto dobrá parta a lze si
jen prát, aby vydržela.
Co tedy ríci záverem. Chteli bychom podekovat moc a moc
celému souboru za jejich dneska tak nárocnou cinnost, za jejich
vzornou reprezentaci naší sklárny, obce, okresu a celého kraje.
Deláte to na kolene a zatežkých podmínek, a o to vetšípodekování
prijmete. To, že vubec soubor existuje mužeme podekovat
odborovému svazusklárny,vedení sklárny,obecnímu úradu ataké
referátu kulturyOkresmno úradu Vsetín.
p. Malík, za redakcní radu

Šachový sport v Karolince
Neco málo z historie
Šachisté se v naší obci oficiálne sdružují od 23.12.1951,kdy byl
založen Šachový klub Karolinka. V soutežích družstev se zacali
objevovatažjako oddíl TJ Jiskra Karolinka o nekolik let pozdeji.
Mezi jinými sporty vynikají šachy délkou aktivní cinnosti
hrácu. Potvrzují to v poslední dobe výborné výsledky 171etého
Gruzínce Movsesjana (který ze zrejme brzy po získání obcanství
stane oporou ceské seniorské reprezentace) a na druhé strane
úctyhodnývýsledekS5(!)letého Argetince Najdorfa na minulém
rocníku velmistrovskéhoturnaje v Mar del Plata.
Není divu,že casteji než hrácské generace se už za minulého
režimu menilnázevzrizovateleoddílu. V šedesátých letech to byla
TJ Sklo a po rozdelení na dvasubjekty "místní"TJ Karolinka, v níž
jsou šachisté organizováni dosud.
Úspechy
K nejvetším úspechum družstva patrí suverenní vítezství v
okresním preboru I. tr. v rocníku 1991-92.Práve po skoncení této
sezonyse zacala projevovat nesolventnost materské telovýchovné
jednoty a oddíl mohl nastupovat k mistrovskýmzápasum dalšího
rocníku ve vyšší souteži jen díky podpore a.s. Foresta Velké
Karlovice.V prvním roce obsadili šachisté Karolinkyv oblastním
preboru pekné šesté místo a v kritickém druhém roce se radovali
z udržení souteže po vybojováníosmého místa.
Šachová sezona 1994-95
Zacátek minulé sezony nevypadal nijak dobre. Tesne pred
losovánímsouteže nebylaješte uhražena cást nákladu na dopravu
k utkáním predchozího rocníku a tudíž malá nadeje, že bude

možné hrát nadále oblastní prebor. Naštestí se potrebné
prostredky na pokrytí "deficitu" a celou novou sezonu podarilo
zajistit, i když pro oddíl z toho yyplynul závazek vystupovat v
souteži družstev pod hlavickou CSAD Vsetín a.s.
Naše barvy hájili pouze kmenoví hráci oddílu, zatímco ostatní
oddílyvyužilyzmen hracího rádu a vydatne se posílilyhostováním
predních hrácu šachové divize. Protože ješte navíc byli naši
nejlepší hráci vázáni pracovními i studijními povinnostmi,
nastupovalijsme k vetšine utkání v oslabené sestave s náhradníky
slabší výkonnosti. Po rade nejtesnejších výsledku ve prospech
soupere jsme nakonec skoncili na posledním 12. míste tabulky.
Družstvo tak sestoupilo zpet do okresního preboru.
Polofinále OP jednotlivcu
V lednu až breznu 1995 se v naší obci hrála poprvé jedna z
polofinálových skupin okresního preboru jednotlivcu. Akci
podporil svoji úcastí desetinásobný preborník okresu Stanislav
Jurícek a prekvapive se na losování dostavili také tri silní hráci z
divizního Hutiska-Solanec. V "našem" polofmále zvítezil 22-letý
Vladimír Belunek z Hutiska pred Juríckem ze Zbr. Vsetín a
dalším mladým hrácem z Hutiska Radkem Polickým. Za zmínku
stoj~ že Polický hrál také soubežne polofinálovou skupinu ve
Valašském Mezirící, kde skoncil dokonce na 2. míste. Termín
finálemu všaknevyhovovalv dusledku studijních povinností,takže
do fmále jednotlivcu postoupil místo nej z pekného 4. místa
zkušený hrác Karolinky Elefteris Vlachopulos. Ve finále okresu
skoncil Belunek na 2. míste, Jurícek byl 4 a náš Vlachopulos S.
Své kvalityprokázal V. Belunek na cervencovém mistrovství
Moravya Slezska,kde obsadil II. místo (zatímco preborník okresu
Vsetín Zvardon skoncil mezi lOShráci až 33).

Léto- okurkovásezona

.

V letním období prokázali hráci nebývalou aktivitu a úcastnili
se v poctu 4-5 na vi'kendových turnajích ve Vsetíne, Zubr~
VlZovicícha ve Zlíne.
Nejen šachovým zážitkem byla úcast na velikém
mezinárodním víkendovém turnaji (285 hrácu z 11 zemí), který se
hrál pocátkem zárí prímo v bojnickém zámku.
Také 20. rocm1m kandidátského turnaje "Vsetín 1995" se
zúcastnilo plných 5 hrácu z Karolinky.
Nová sezona zacala
V záríjovém prestupním termínu se nekteré hrácské presuny
dotklytaké družstva Karolinky:Ladislav Kovár prestoupil zpet do
Velkých Karlovic a Josef Mužík odešel na hostování do N.
Hrozenkova. Ve vyšší souteži budou soubežne hostovat za
družstvo TJ Zbrojovka Vsetín Josef Vrážel a Rudolf Valo,
hostovat v nižší souteži za TJ Huslenky budou dva náhradníci.
Soubežná hostování by mela prispet k vetší rozehranosti hrácu.
Hrácský kádr je tvoren tatrka výhradne obcany Karolinky.
Jedinou posilou bude již ctvrtýrok ridic autobusu CSAD Antonín
Manák (37 let), pocházející z Huslenek.
Pri prumerném veku základní osmicky 29 let, lze ríct, že jde o
perspektivní tým, který by se v této sezone mel prosazovat díky
vyrovnanévýkonnostihrácu. Skutecné možnosti naznací až první
mistrovské utkání, v nemž privítáme Nový Hrozenkov v cele s
dlouholetýmioporami KarolinkyJ. Mužíkem a E. Šustkem.
Budoucnost šachu v Karolince
Pred "nakupováním" hotových hrácu, které je v posleních
letech u nekterých oddílu bežnou praxí i v šachu, dává
sympatický predseda šachového oddílu Josef Vrážel (29 let)
prednost výchove mládeže. Proto byla na pocátku tohoto
školního roku obnovena cinnost kroužku šachu pri místní
základní škole.
Ing. Martin Klíma, za šachový oddíl

4

Velká cena hasicu Ceské republiky ve
sklárnách v Karolince
Jak jsme Vás již informovali v minulém císle našeho
zpravodaje, že hasici ze skláren mají šanci vyhrát Velkou cenu
Ceské republiky, tak se také stalo. Vítezná cena a cástka 5 000,Kc jako prémie za první místo putuje do skláírny. Jak k tomu
došlo? Už samotný úvod letošní sezony a úcast na soutežích dával
najevo,že se sešladobrá parta, která muže promluvit do celkového
hodnocení. Stalo se, a tak clenové družstva, kterí se na tomto
úspechu podíleji jsou: Barák F., Gášek J., Gášek R., Pavelka J.,
Tlašek M., Sedlák L., Šturala J., Plánka R., Gropel R.
To by však neprišlo samo, kdybyzde nebyla podpora reditle
závodu sklárny pana Vlastimila Orsága, vedení organizace
odborového svazu a dále pak práce samotného výboru hasicu
a všech jeho clenu, kterí tomuto venují mnoho casu. Za všechno
svedcí napríklad

jejich opravená

klubovna

- barák,

který už

mnoho let zpátky byl urcen k demolici. Pri této oprave stacili
ješte pres týden jezdit pracovat do lesa u prehrady a o sobotách
a nedelích soutežit. To je opravdu výsledek a bilance. K tomu
ješte dodejme, že letos v zárí prekonali v Ceských Budejovicích
vlastní svetový cas v požárním útoku. Podekování patrí i všem,
kterí byli sponzory tohoto výborného kolektivu.
Celková bilance souteží o Velkou cenu: Velká cena má 30
souteží, sklárenské družstvo absolvovalo celkem 25 souteží.
Získalo celkem 188 bodu, což znamenalo trináct prvních míst,
tri druhá místa, tri tretí místa, jedno ctvrté místo, dve pátá místa
a jedno desáté místo.
Záverem dovolte, abychom hasicum ze sklárny srdecne
popráli a podekovali jim jak za jejich práci, tak za vzornou
reprezentaci naší sklárny a celé naší obce.

Karolinský zpravodaj 7/1995
V Sokole byl založen skaut Junák (1937) Mirkem Jungwirtem
a Konvicným Štepánem. K historii telovýchovy a sportu patrí
jejich tehdejší vedoucí, starostové, funkcionári.t nácelníci. V
Sokole to byli:Tylcer Antonín, Hantinger Julin, Cenek Václav,
Cablík Teodor, Egger C., Hantinger Josef, Fiala Tonda, Fiala
Josef, Vítek Josef, Robícek Franta, Blábolil Václav, Orság Koš ut, Orság V ranecký, bratri Fisherové J ordán, Jara, bratri

-

Trampotové, Šarf Josef, Ruda, Sokol Jan, Konvicný Jan,
Davídek Ant., Franta, Bambušek Jula, Jakubcík Franta,
Cablíková Marie, Konvicná Ružena, Cenková Božena,
Kopálová, Tylcerová Ema, Heplerová Tonca, paní Fojtová,
Neherová.
V DTJ to byli: Jan Dolejší, rodina Gáškova, Kovár
Štepán, Bohuš, rodina Jarošova, Diimlerova, Josef Andres,
Niebauer Karel, Kozácek Josef, Pavelka Josef, Paška
František, Šmucové Karel, Josef, Klement, Hantinger
Klement, Cenek, Bedrich, Tonda, sourozenci Machovi,
Vehovský Konrád, sestry Joklové, Ruda, Marie, Jara,
Diimlerová Marie, Anna, Bambušek Josef, Zapalac Josef,
Diimlerová Lída. V každé jednote cvicili žáci, dorostenci,
muži a také všechny ženské složky. Jednoty mely 100 i více
cvicencu. Pestovala

Historie telovýchovy a sportu v Karolince
(pokracování)

Domy a hrište byla místa pro telocvik a sport. Vedle
základního telocviku byla náplní cinnosti gymnastika, cvicení
na ruzném náradí. Každorocne se porádala verejná cvicení na
hrištích, akademie v sálech. Sokolové se zúcastnili okrskových
"župních" cvicení a také Sokolských sletu v Praze. Založením
DTJ a postavením Delnického domu r. 1935vzniklakonkurence
v telocviku. Sokolové meli dobré cvicence na bradlech, kruzích,
koni. "Detejáci" zase vynikali na hrazde, a také meli skauty.

v letech

1928

- 29

se

-

odbíjené byl v letech 1934 35, kdy jsme zvítezili v mistrovství

vsetínského okresu. Hrávali bratri Václava Tonda Cenkové,
Konvicný Jan, Diimler Leopold, Matyšcák Jan, Karlovský
Štepán, Davídek Antonín, Michalcák M., bratri Erbanové z
HaIenkova, Davídek Franta. V dolní cásti obce Nového
Hrozenkova cvicili Orli.
V roce 1931 se zacíná hrát v Karolininé Huti fotbal.
Nejprve se hrálo na Knezuvce mezi horní a dolní cástí obce.
První zápasy se hrály za meštanskou školou v Novém
Hrozenkove. V roce 1931 vznikl klub S.K. Valašská Slavia.
Pocínaje rokem 1935 se zacaly hrát mistrovské souteže
Slezské župy ve fotbale. Velká vetšina hrácu byla z
Karolininé Huti z Nového Hrozenkova, napríklad: Macek,
Barlog Jara,

Dana Gášková, František Barák, Jaroslav Gášek, Ladislav
Sedlák, Jan Šturala, Roman Plánka, David Puškác, Jan Šturaja

se lehká atletika,

zacala hrát ceská házená. V roce 1930 zavedli letní hosté z
Ostravy, Brna, Bratislavy odbíjenou. Nejvetší úspech v

Orság z Velkých

Karlovic,

Alfréd

Kolanda

-

hrác i mecenáš z Hovezí, Franta Ryza, z dnešní Karolinky to
byli bratri Cenkové, Robíckové, Šarfové, Weis Waltr, Orság
Jan (Hrebík), Polda Mikšík, Konvicný Jan, Lažnovští,
Davídci Josef a Franta, Valigura Oldrich, Jurícek Franta,
bratri Táborští, Myšák Jan, bratri Juvovi, Jokl Evžen, Šarf
Oldrich, Kepler Ruda, 1!ajer Sláva, bratri Bitalové,.zLada,
Lojza, Orság Franta, Svec Tonda, Konvicný :ste pán,
Korenek, Eliáš Franta, Mynár, Potocký R., Kopal Stana,
Vojkuvka Josef, Vašek B., Martinák Jan. Ti všichni a ješte
další hrávali v žácích, dorostu a dvou mužstvech do roku
1939. Hrálo se na hrišti u Majeru a Valašská Slavia byla na
druhém míste v LB tríde Slezské župy, což bylo její nejlepší
umístení. Souperem bývaly kluby ze Vsetína, Valašského
Mezirící, Hodslavic, Rožnova, Frenštátu, Frýdlantu, Frýdku
i okolí Ostravy. U Majeru hostovalo mužstvo 1. ligy S.K.
Prostejov s výsledkem 1:5, dále Slovan Víden 4:3, Korwats
Víden 7:5, ze Slovenska hrávali u nás z Cadce a Turzovky.
Pocátkem II. svetové války zanikla Valašská Slavia, zrušilo
se hrište u Majeru a dva roky se kopaná u nás nehrála.
(pokracovánípríšte)
Štepán Konvicný
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