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Informace z Obecního úradu

Obecní rada v Karolince projednala a schválila dne 14.
února 1996 výsledky hospodarení obce a podrízených
príspevkových organizací, Bytový podnik, Základní
škola, Materská škola a Základní umelecká škola v
Karolince s tím, že tyto výsledky predloží k projednání
plenárnímu zasedání v mesíci breznu. V minulých dnech
byla provedena kontrola hospodarení obce revizním
oddelením OkÚ Vsetín se zprávou o výsledcích revize.
S výrokem bude seznámeno Obecní zastupitelstvo a
obcané. Docílené výsledky obce a podrízených
organizací jsou príznivé. Vlastní príjmy obec
docílila prebytkem hospodarení pred financním
vyporádáním 2.318 tis. Kc, tento prebytek se sníží o
nevycerpané dávky sociálního zabezpecení (úcelové
prostredky) ve výši 54 tis. Kc, prebytek ve výši 2.264 tis.
Kc je k dispozici pro rok 1996. Formálne bude odvedena
a zpet prijata dan, kterou je obec povinna jako
právnická osoba priznat Financnímu úradu Vsetín.
Tento výsledek bude plne využit k financování investicní
výstavby.

Soucástí této informace je v další cásti zverejnen
prehled o plnení príjmu a výdaju rozpoctu. Za povšimnutí
stojí výsledky v lesním hospodárství, z daní pak dan ze
závislé cinnosti (bývalá dan ze mzdy), kterou dostáváme z
celookresního výnosu na pocet obyvatel obce. Také i rada
dalších príjmových položek je dobre plnena. Docílený
výsledek ve vlastních príjmech vytvoril základní
predpoklad pro výdajovou cást rozpoctu. V minulém roce
byla príjmová cást rozpoctu významne posílena také
dotacemi z OkÚ Vsetín a to 3 mil. Kc na plynofikaci obce,
1 mil. Kc na zastrešení Základní školy, 0,5 mil. Kc na
sociální byty, 1.535 tis. Kc na danové vyrovnání a další
dílcí dotace, které byly vesmes použíty.

Financní situace obce byla po celý rok 1995 dobrá,
soustavne mela obec uloženy prostredky na termínovaných
vkladech na vyšší úrok, cehož dusledkem je 234 tis. Kc na
pripsaných úrocích za tyto úložky.

Ve výdajové cásti rozpoctu byly výdaje uskutecneny v
rámci rozpoctu. Neplnení v investicní výstavbe je
prerušení rozvodu plynu na Barinách pro predcasný
príchod zimy. Práce budou na jare obnoveny, je
predpoklad i plynofikace v
Kobylské. Také naše podrízené organizace docílily
dobrých výsledku s prebytkem. Rada navrhuje
ponechání prostredku u organizací s dotací do fondu
sociálního, odmen, reprodukce ZP a rezervniho pro
potreby letošního roku. K neinvesticním výdajum u
školství a obecního úradu predkládáme toto doplnující
vysvetlení. Obec dostává príspevek na žáka v materské

škole a základní škole 1.080 Kc ze státního rozpoctu. na
základní umeleckou školu pak žádný prispevek. V
minulém roce jsme obdrželi na školství celkem 388 tis.
Kc, zbývajících 1.481 tis. Kc je z rozpoctu obce. Tak napr.
na 1 díte v MŠ prispívá obec více jako 3.850 Kc rocne. i
když i rodice prispívají urcitým dílem. V této cástce
nejsou zahrnuty mzdové náklady na ucitelky a ostatní
personál, což platí zatím školský úrad. Obdobná situace je
i v ZŠ, kde obec prispívá na žáka 4.000 Kc rocne. opet bez
mzdových prostredku. Stejná situace je i u OÚ. kde cinila
dotace na výkon státní správy 1.619 tis. Kc. z vlastních
zdroju jsme museli dodat 2.157 tis. Kc. Prostredky na
státní správu dostáváme i za obce Velké Karlovice. Nový
Hrozenkov a Halenkov, pro které tuto cinnost zajištujeme.
Pokud nezískáme dostatek vlastních zdroju. nemužeme
realizovat žádné akce nad schválený rozpocet.
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Abychom uvedli na správnou míru neobjektivní
informace, které v obci kolují, zverejnujeme prehled o
výši placeného nájmu z nebytových prostoru v našich
objektech. Sazby za m2 jsou v souladu s unesením
plenárního zasedání z roku 1992 a to i presto, že v
soucasné dobe je nájemné uvolneno, této možnosti obec
nevyužila. V budoucnu musí výše nájemného odpovídat
minimálne skutecné potrebe na údržbu a provoz techto
objektu, nehlede k tomu, že nájemné je nákladová položka
u podnikatele a snižuje zisk a odvod do obce nebo státního
rozpoctu. Stále máme více zájemcu o nebytové prostory,
které nemužeme uspokojit.

Nájemn:t smlouvy, v ° nebytových
prostorech
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Stejne aktuální je problém bytu a bytového
hospodárství. V obci Karolinka je vlastníkem asi 230 bytu
obec, dalších 145 je družstevních. Crystalex a.s. vlastní asi
90 , menší pocty podnikových bytu pak Policie CR
Foresta a další.

Obecní byty získala obec od MNV Karolinka - C.stát.
zákonem c. 172/91 Sb. bezplatne, bez jakýchkoliv závazku.
Nejde tedy o byty státní, ale obecní a jen obec rozhoduje o
jejich využití, správe, prodeji a podobne. V obci Karolinka
je pravomoc v pridelování sverena bytové komisi.
prípadne obecní rade.

Každý bydlící obcan v Karolince mel možnost si do 23.
dubna 1991 zakoupit byt za pomerne výhodnou cenu se
závazkem, že pokud byt do 1().ti let zcizí, musí vrátit
poskytnutou slevu. Možnosti zakoupení bytu využilo asi 70
rodin, všem žadatelum bylo vyhoveno. Také zakoupené
byty jsou v soukromém vlastnictví s bremenem podílet se
na údržbe domu. Plenární zasedání obecního zastupitelstva
schválilo zásady pro prodej bytu. které jsou obcanum
známy a obec nebude tyto podmínky menit. Pokud bychom
se bytu zbavili, nemáme již žádnou možnost uspokojit
další zájemce. V soucasné dobe stavíme dva byty, každý
má hodnotu 1.2 mil Kc, s príspevkem státu 320, respektive
370 tis. Kc. V této výstavbe nebudeme pokracovat, pokud
se nezmení dotacní politika ze státního rozpoctu nebo
nebude podstatne zvýšeno nájemné. Nájemné z bytu a jeho
zvyšování je dáno vládním narízením a obecní
zastupitelstvo príjme do 1.7.1996 príslušná opatrení.

Ješte nekolík slov k tepelnému hospodárství. Obec
Karolinka prostredníctvím BP Karolinka provozuje 8
plynových kotelen, které zásobují teplem byty obecní.
podnikové i družstevní. O cenách tepla byla podána
informace v minulém císle "Zpravodaje". Všichni obcané
napojeni na tyto kotelny dostávají na teplo dotaci od státu
prostrednictvím BP Karolinka. v minulém roce to cinilo
337 tis. Kc.

Predpokládáme. že stavební obvod pro rodinné domky v
lokalite Pod Becvou bude v 1. pololetí schválen. Ceny za
pozemky jsou obcanum známy. Prednost maji obcané z
Karolinky, teprve nebude-li dostatecný zájem. nabídneme i
jiným. I když toto území je pro stavbu rodinných domku
témer ideální, bude težké zajistit technickou vybavenost,
nebot príspevek státu je nejvýše 50 tis. Kc na bytovou
jednotku a za to se síte neporídí.

Od roku 1996 byl zrušen i príspevek soukromým
stavebníkum rodinných domku, což ješte ztíží tento druh
výstavby. Z tohoto pohledu se jeví problém jakékoliv
výstavby bytu znacne problematický.

Antonín Reška.
starosta obce
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Oznámení z Obecního úradu

Oznamujeme majitelum psu v naší obci, kterí již na
letošní rok zaplatili poplatek ze psa, že si mohou
vyzvednout na OÚ Karolinka (v kancelári dvere c. 202)
evidencní "známky pro psy".

Dáváme na vedomí všem obcanum, že jsou na OÚ
Karolinka k nahlédnutí "Zásady pro poskytování dotací
Ministerstvem zemedelstvi CR pro rok 1996".

Informace z matriky Ú nor 1996

Úmrtí:
Josef Orság
Ružena Orságová
Marie Haferníková
Karel Gehr
Jirí Kvizdalský
Ludvík Bambušek

5.2.1996
5.2.1996

14.2.1996
14.2.1996
20.2.1996
21.2.1996

69 let
79 let
71 let
29 let
53 let
74 let

Karolinka 544
Karolinka 68
Karolinka 150
Karolinka 354
Karolinka 92
Karolinka 308

Narození'
VeronikaStarová Karolinka17
MichaelaMartišková Karolinka668
Petr Dukát Karolinka502
Jirí Heger Karolinka566

13.2. 1996
16.2. 1996
23.2. 1996
28. 2. 1996

Kultura.

Hra Milana Kundery na ochotnickém jevišti

S dramaty lvJi/anaKundery, v Paríži žijícího jednoho z
nejuznávanejších svetoznámých romanopiscu, setkáváme
se na našich profesionálních jevištích pomerne zrídka.
Protože autokritický spisovatel soucasné uvádení svých
starších titulu Majitelé klícu a Ptákovina zapovedel, jedná
se zpravidla o diderotovskou variaci Jakub a jeho pán. V
ríjnu 1992 touto inscenací v cinohre Národního divadla v
Srne (režie Ivo Krobat) navázal alespon cástecný kontakt
s rodným mestem, kom se v polistopadovém období vracel
vždy jen krátce a na zaprenou. Titul následne vydan.v
nakladatelstvím Atlantis, provázel spontánní zájem všech
vrstev obecenstva a na základe reprezentativní ankety
Klubu prátel cinohry ND získal za rok 1992 Cenu diváka.

Nyní se této vnimatelsky nárocne intelektuální hry,
nasycené nadcasovými paradoxy o clovecím pozemském
údelu, ujal - patrne poprvé u nás - také amatérský
kolektiv. Je jím vyspelý Divadelní soubor Jana Honsy Z
Karolinky, kde se prednedávnem poráda~v mezikrajové
cesko-slovenskéjevištní prehlídky pozoruhodné úrovne a s
nímž rádi spolupracovali prední proftsionální režiséri
vcetne prorektora JAMU Aloise Hajdy. Režisérem
slovesne vytríbeného podobenství s po~vfónií dejových
motivu a relativizujícím pohledem na životní putování lidí
je dramaturg zmínené brnenské inscenace Dr. .vJiroslav

Plešák, který do hlavních rolí sluhy Jakuba a jeho Pána
obsadil Libora Krenka a Stanislava Šuláka. V
programovém letáku k premiére pak najdeme dramatikuv
portrét i jeho známou kresbu.

Na žádost o souhlas k uvedení hry na Valašsku dostal
režisér odjindy nepríliš sdílného autora z Paríže srdecnou
odpoved: kterou pro zajímavost ocitujeme: "NJi~vpríteli,
samozrejme že ano. A samozrejme bez jakéhokoli nároku
na autorský honorár. Pozdravujte ode mne Vaše prátele v
Karolince a reknete jim, že mi udelali velikou radosti Váš
Afilan Kundera. "

(Svobodné slovo, 27.2.1996)

Spm1

Lyžarský vlek

Dne 24. února 1996 zahájil provoz lyžarský vlek v
Karolince. S jeho využitím jsou problémy: nedostatek
snehu, není zájemcu, kterí by se starali o jeho cinnost. 5 -
6 lidí nestací pokrýt potreby, které toto zarízení má. Z
toho vyplývá, že obec Karolinka, lyžari, zájemci o vlek
nejsou, a ani v budoucnu, nebudou schopni utáhnout
nároky jak financní, tak technické pro dobrý provoz
vleku. Elektrína, nájem, úcast dobrovolníku prí lyžování
jsou nad možnosti uspešného využití stávajícího zarízení.
Snad vytvorení spolku, který by vzal na sebe starost o
sjezdové lyžování, by mohlo pomoci v udržení dobrého
zajímavého sportu i pro turistiku a z toho možný príjem
pro podnikatele v obci. Je na uvážení všech, kterých se to
týká, co budou ochotni udelat proto, aby vlek pro
sjezdování fungoval.

Vodní nádrž na Stanovnici.

V letošním roce uplyne 10 let od dokoncení stavby
vodní prehrady ve Stanovnici. Celosvetovým problémem
se stal v poslední dobe nedostatek pitné vody pro
konzumaci obyvatelstva. Také u nás vyvstala otázka
zajištení pitné vody nejen pro mestská sídlište, ale i pro
rodinné domky. V sedmdesátých letech, po konzultaci s
geodety a vodními hospodári, byla pro úcely výstavby
vodní prehrady vytypována oblast údolí Stanovnice. Po
rozsáhlých prípravách byla v cervnu roku 1975 slavnostne
zahájena výstavba vodní nádrže v dolní cásti
stanovnického údolí nad Karolinkou. Projekcní práce byla
sverena generálnímu projektantovi Hydroprojekt Brno,
generálním dodavatelem stavebních prací byl Ingstav
Brno, závod Kojetín. Neoddelitenlou soucástí prehrady
bylo také postavební náležité úpravny pitné vody.

V roce 1976 byly provádeny prímé geodetické práce,
stanovení síte pevných bodu, osazování orientacních
kamenu a trubek.

V roce 1977 byly již zahájeny prípravy stavenište:
postavení 2 panelových domu s inženýrskými sítemi pro
ubytování pracovníku stavby, demolice stávajících budov.
stavba železnicní vlecky pod budoucí hráz, preložka
silnice do Stanovnice a výstavba levobrežní komunikace.
Práce postupovaly rychlým tempem. Rodinné domky
urcené k demolici byly vykoupeny a majitelum nabídnuto
místo v dolní cásti obce k DOstavenínoVÝchobYdlí.
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V roce 1978 byla pod hrází postavena betonárka,
dokonceny ubikace, rozšíreno nádraží v Halenkove,
zapocaty výkopy odvodnovacích príkopu, hloubení pro
injekcní a
patrovou štolu v hrázi, upravena príjezdová komunikace
na hráz a výkopy pro regulaci Stanovnického potoka pod
budoucí hrází.

V roce 1979 byl težen vývoz zeminy, pokracováno ve
stavbe levobrežníkomunikace, zahájena betonáž injekcní a
patrové štoly a výkopyzákladu pro úpravnu vody.

V roce 1980 bylo zapocato s navážením zeminy na
hráz, zahájena betonáž základu pro úpravnu vody,
pokracováno s betonáží injekcní štoly a odberní veže,
uvedena do provozu 1. etapa levobrežní komunikace se
sjezdem do údolí Stanovnice.

V roce 1981 pokracováno v sypání hráze, betonáží veží
a injekcní štoly, montáž potrubí do úpravny vody, montáž
ocelové konstrukce na úpravne vody, pokracováno s
výstavbou levobrežní komunikace.

V roce 1982 bylo uloženo 364.000 m3 zeminy na
sypání hráze, do té doby už bylo navezeno 625.000 m3
zeminy z celkového objemu hráze 1.035.000 m3. Betonáž
injektcní štoly byla dokoncena vcetne vstupních bloku a
bylo na ni potreba 4.500 m3 betonu. Pokracovaly vrtné a
injekcní práce na injekcní clone. Od 1.7.1982 byly
predány do UŽÍváníobjízdní komunikace kolem nádrže v
celkové délce 7,5 km, v hodnote 38 miliónu Kcs. Dále to
byly práce na odberném a výpustném objektu, montáž
ocelové konstrukce na strojovne a opláštení, montáž
technologického zarízení CKD Blansko ve štole. Na
úpravne vody dokoncena montáž ocelové konstrukce a
zastropení, vcetne osazení obvodního plášte, montáž
technologie ze Sigmy Hranice. Státní lesy Velké Karlovice
provedly zalesnení 28 ha plochy v I. ochranném pásmu
kolem prehrady. Na trase vodovodu do Vsetína provedena
kompletace potrubí a objektu. Pokracovalv práce na
stavbe vodojemuv Ústí a na SYChrove. .

V roce 1983 bylo dokonceno sypání hráze k datu 15.
listopadu. Celkem tu bylo do prehradního telesa uloženo
1.185.000 m3 zeminy. Dále bylo pokracováno na úseku
injekcní clony, na úpravne vody v Karolince, výstavbe
vodojemuv Ústí a na Sychroveve Vsetíne, výstavbe bytové
jednotky pro hrázného i provozní budovy a díspecinku
Severomoravských vodáren a k:maI171Jcí Vsetín a objektu
zarízení stavenište.

V roce 1984 se pracovalo na úprave hráze, injekcní
clone, štole a odberovém objektu, úpravách v zátopvé cásti
nádrže, stavbe domku hrázného, úpravne vody, na
vodovodních rádech do Vsetína, vodojemech v Ústí ,
Sychrove, Hovezí, Huslenkách, Halenkove a provozní
budove a díspecinku SmVaK Vsetín.

Rok 1985 byl prevážne ve znamení dokoncovacích
prací. Jednalo se o dokoncení hráze, injekcní štoly,
regulace pod hrází, zalesnení 1.pásma hygienické ochrany,
pravobrežní lesní cesty, kultivace pozemku, asanace
sesuvu na levobrežní ceste, dokoncení domku hrázného,
asanace v povodí prehrady, práce na úpravne vody a
technicko provozní budovy, vodojemech a vodovodních
rádech na trase Karolinka - Vsetin. K 31.12.1985byla
stavba vodního díla na Stanovnici ukoncena v 1. cásti a
príslušné objekty

predány do provozu a UŽÍvání Povodí Moravy Brno a
SmVaK Ostrava, závod Vsetin.

V roce 1986 byla na dokoncovacích pracech ješte
provedena úprava a dokoncení prehradní hráze, injekcní
clony, úpravy na konci vzdutí, preložky elektrického
vedení, príjezdu pod hráz, asanace v zátopové cásti,
rekultivace pozemku, práce na úpravne vody, vodovodní
rády a vodojemy na trase do Vsetína.

Nad Karolinkou bylo tak vybudováno dílo vodní
prehrady v celkové hodnote 329 miliónu Kcs ve stavební
cásti, není tu zahrnuta hodnota technologie stavby. Po
svém dokoncení je prehrada krásným doplnkem prírodní
scenérie Horního Valašska.

Stavba prehrady trvala 10 let. Její soucasná kapacita je
prumerne 380 litru vody za vterinu. Zatím je využívána asi
jen z poloviny. Vydatnost potoka ve Stanovníci je i v dobe
sucha obdivuhodná. Prehrada má stále dostatek vody,
zatím cojiné prehrady bývají poloprázdné.

Z pocátku meli mistní obyvatelé obavy, že prehrada
naruší povetrnostní klima v okolí Karolinky, že bude
castejší výskyt mlh a cetnejší deštové srážky. Nic z toho
záporného se nesplnilo. Naopak vodní nádrž dobre
pohledove zapadla do prírodního svérázu údolí Stanovnice.
Brehy prehrady byly osázeny jehlicnatými stromy, takže
pohled na prehradu ze silnice bude brzy zaclonen
vzrostlým lesem.

Obcané ze Stanovnice si stežují, že se jím podstatne
prodloužila cesta do Karolinky, protože silnice, která
kopíruje okraj prehrady s jejími meandry je o 2 km delší
než puvodní prímá cesta, která vedla stredem prehrady.
Také chov dobytka a hospodárská cinnost je v tomto údolí
podstatne nižší. Podmínkou hospodarení je vybudování
kvalitních uzavrených hnojišt', dostatecne zabezpecujících
úniku mocuvky do vodotece. Zbourání hasicského domu
ve Stanovníci, který byl také centrem spolecenským,
Stanovnicané težce nesou.

V roce 1991 vznikla spousta dohadu o kvalite vody v
prehrade. Podporily to také polemické clánky v denním
tisku. Pro objektivní posouzení bylo vydáno jednání s
príslušnými orgány, to je Povodím Moravy, které je
správcem a provozovatelem prehrady a dalšími
kompetentními instituacemi. Po konecném posouzení
opakovane odebíraných vzorku vody bylo jednoznacne
konstatováno, že kvalita vody v prehrade je na mimorádne
dobré úrovní a odpovídá druhému místu cistoty vody v
rámci prehrad podobného typu v CR.

Z pocátku zásobovala naše prehrada pitnou vodou Ústí,
Leskovec, Lužnou, Horní Lidec a Valašské Klobouky s
okolím. Pozdeji byl odber rozšíren do Luhacovic,
Slavicína, Jablunky a dalších obcí východní cásti okresu
Zlín. V lonském roce došlo k zapojení Va1ašského
Mezirící a RoŽDovaaž po Horní Becvu na náš vodovod.

Rybí osádka v prehrade je rízena Ceskou akademií ved
a Vysokou školou -výzkum rybárství v Brne. Podle jejich
instrukcí se udržuje pocetní stav ryb v prehrade a sami
také
provádejí se správcem nádrže odlov ryb. Pro verejnost je
chytání ryb v prehrade zakázáno.
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Obec Karolinka má svuj vlastní samostatný vodovod z
drívejších dob, tudíž není napojena na vodu z prehrady.
Pitná voda pro Karolinku se získává infiltrací vody z
Becvy a vykazuje dobrou kvalitu.

Historie telovýchovy a sportu v Karolince

Pocátkem druhé svetové války byly zrušeny všechny
televýchovné spolky, utichla veškerá cinnost na poli
telovýchovy a sportu v obci Novém Hrozenkove i cásti
Karolininné Huti. V roce 1940 povolila nemecká okupacní
moc založení oddílu kopané v Karolininné Huti pod
jménem "Mládež národního sourucenství " a také
telocvicnou cinnost. Zacala se hrát házená mužská i
ženská v rámci okresu. Byl to hlavne Franta Jakubcík,
který shromáždíl hráce Bitalu Tondu, Konvicného
Štepána, Orsága Josefa, Egra Evžena, Boháce Frantu a
další. U žen byla hlavním iniciátorem Kveta
Kyslingerová, Lída Veningerová - Nemcová, Nada
Bambušková, Ruda Bitalová. Protože v pozdejší dobe byla
mládež totálne nasazována, hrála se házená 4 roky. V
kopané to bylo jinak a zde použiju archivu SK
Karolininné Huti, založené 23. zárí 1940 jak zaznamenal
archivár, clen výboru založeného klubu, ucitel Cyril
Morkovský.V kronice klubu velmi peclive vedené je
napsáno toto:

V roce 1940 hrála fotbalové zápasy zdejší mládež
Národního sourucenství lv1.N.S Nový Hrozenkov. U
vetšíny hrácu, jakož i u ostatních príznivcu sportu byla
snaha obnoviti zde sportovní klub, který se zde pred
dvema roky rozpadl jenom proto, že jím bylo odnato
hrište.

Aby i tato težká práce nebyla zase marná. muselo se
pom.všleti pred založením na stálé a pekné místo pro
hrište. Deputace clenu byla s prosbou na obecním úrade.
aby nám obec nejak pomohla. Odešlí odtamtud s
neporízenou. Vyjednávalo se pak s místními rolníky o
pronájem pozemku na hrište. Ale ani u nich nepochodili.
Konecne však s popudu nájemce tovární restaurace
Josefa Klímy. který mel v nájmu i kus pozemku. hned za
restaurací. bylo toto místo slíbeno pro hrište. Restauratér
Josef Klíma jel hned do Prahy, aby reditelství C.US
pronajalo toto místo. Dalo mu to hodne práce. ponevadž
se v Huti našli i lidé. kterí tomu nepráli, poukazovali
stále. co se znicí pole atd. Už se zdálo. že se vše
rozpoadne. Reditelství mu však místo pro hrište prece
slíbilo, ale musel se též sám tohoto pozemku zríci bez
náhrady ve prospech klubu.

Po nutných predcházejících formalitách na úradech
byla svolána "Ustavující valná hromada SK. Nový
Hrozenkov", na 23. zárí 1940. Valná hromada se konala v
nedeli dopoledne o 9. hodine ráno v restauraci u Klímy.
Jaké však zklamání. Když mel v 9hodin prijet zástupce
Slezské župy. na nádraží ho ocekávalo jen nekolik tech
nejobetavejších. a to Jan Erdinber. Rudolf Hepler. Rudolf
Sarj. Oldrich Šarj. Cyril Morkovský a z povzdá/í se dívalo
jen nekolik zvedavých ogarn. Jmenovaní honem se rozešli

po Huti a sháneli známe. aby aspon nekdo byl valné
hromade prítomen. Byla odložena o hodinu pozdeji. kdy se
prece sešlo nekolik lidí. aspon hráci zakládajícího klubu.

Ustavující valnou hromadu zahájil pred málo cleny za
prípravný výbor ucitel Cyril Morkovský. Z hostí byl
prítomen br. Blažek ze SK. Vsetín jako delegát Slezské
župy.

Predsedou SK. Nový Hrozenkov byl zvolen bratr Josef
Klíma a do výboru byli zvoleni témer všichni z
prítomných. Nálada prítomn.vch na schuzi byla dobrá.
ale rozcházeli se s vedomím težké práce a odpovednosti.
protože mysleli. že se nenajdou druzí. kterí by v první
težké práci pomohli.

FUNKCIONÁRI NOVE Z4LOŽENÉHO KLUBU:
Klíma Josef predseda
Sklár Jan 1. místopredseda
LažnovsÁ.ÝJaroslav 11.místopredseda
Orság Cyril cestný predseda
Ing. Šedo cestn.v clen

VÝBOR:

ŠarfOldrich. ,Š'arfRudolf Alorkovský Cyril, Maciga
Norbert, Polášek Jan. Myšák Jan, Duchon Rudolf.
Šulák Jaromír. Orság Jaromír.

NAHRADNÍCJ:
Erdinger Adolf. Orság František, Niebauer Miroslav.
Konvicn.vŠtepán. Hepler Rudolf. Bitala f;7ktor.

N..4CELNÍK: Cabák Stanislav

Na podzim v roce 1940 ,,/noho fotbalových zápasu
nebylo a ty by~vhrány jen na cizím hrišti. Úspechu nebylo.
protože hráci nemeli za sebou ješte žádn.vch zkušeností a
skoro vždy prohrávali. Ale ani to nikoho neodradilo v
další práci.

Bylo však ješte mnoho a mnoho jin:vch starostí. Klub
nemel v inventári skoro nic. jenom neco málo. co zustalo
po rozpadnuvším se klubu Valašská Slavia Nový
Hrozenkov.Obetaví bratri Rud. Kepler, Jan Erdinger. Š'orf
Rudolf a Oldrich sháneli potrebné veci pro hráce. Starší
hráci sami darovali klubu kopacÁ.y. štulpny, holene a
chránítka, jiní je zase propujcili. kJladší hráci zase jezdi Ii
na zájezdy za vlastní peníze, aby se ušetrilo pro klub.
Sehnalo se tak mnoho vecí, které úplne stací pro zacátek.
O tyto veci se stará jako o svoje hospodár 01. Šarf

Casto se dela~v i sbírÁ..-vna inventár. Ješte na podzim se
zacala upravovat hrací plocha. Neudelalo se tam však
mnoho, protože nasta~v brzy kruté mrazy. Pan Ing. Šedo
nám vymeril a vykolíkoval nivelacní plán.

Vedení klubu je presvedceno. že klub se zde udrJí. když
je prekonáno to nejhorší. V klubu je dostatek zdejších
dobrých hrácu, kterí mají chut do práce. dále poctivých a
pricinlivých funkcionáru. Nakonec bylo by nepekné.
kdybychom nepodekovali reditelství C.lv1.S. které nám po
prímluve p. Josefa Klímy pozemek pronajalo. Cekáme
však. že v prípade pomoci. potreby nám zase vyjde vstríc.

Tím koncí rok 1940.

Sportu zdar!

(pokracováni príšte)
Cyril AlorkovsÁ.ý

Štepán Konvicný
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Sklárské remeslo na Morave má budoucnost

Není v naší republice mnoho oboru, které by snesly
srovnání s vyspel)'ITlsveÚm a mohly se proto pocítat k
"rodinnému stríbru". Tradicní ceské sklárství (zejména v
oborech foukac, brusic, ci rucní malba skla) k nim patrí.
Svedcí o tom slibne se rozvíjející výroba a rust e:\.l'Ortní
schopnosti sklársk)'ch firem. a nejen tech velk)'ch.

Po nekolika letech porevolucního prešlapování už je
na,íc také našim sklárum jasné. že toto postavení se bez
kvalitního sklárského dorostu nelze dlouho udržet.
Nejlepším dukazem. že i v tomto ohledu je na tom
moravské sklárství dobre. muže ~1 nedávné vynikající
umístení žáku ISŠ sklárské z Valašského Mezirící v
rezortní souteži odborn)'ch znalostí a dovedností v
ucnovských oborech sklár-foukac a sklár-brusic. která se
konala v Kamenickém Šenove. Prestižní soutež foukacu
"o nejšikovnejšího skláre" zde vyhrál její žák Bohuslav
Pisklák, ucen sklárny Karoliny. zatímco jeho kolega z téže
školy Ondrej Strnadel obsadil tretí místo. Velkou radost z
tohoto umístení meli i jejich mistrí L. Kretík. Z. Orság a
K. Križka: "Toto setkání je motivující nejen pro ucne. ale i
mistry odborné V)'llk}'. Zdar ucnU je vlastne velikou
odmenou za jejich pedagogickou práci. když financní
ocenení pokulhává. Sklárina je drina. ale hezká. V)"sledky
souteže jsou jedna vec. ale vyhrál i poradatel a my jsme
spokojeni s v)'konysoutežících. Opravdu umí a snaží se."

Velmi dobre skoncili Valaši (ucni sklárny Karolinka) i
v souteži družstev - foukacu (na 2. míste o necelé ctyri
body za \ítezn)'ch družstvem domácích). Žáci z
Valašského Mezirící obsadili na,íc i tretí místo. V souteži
brusicu pak z 21 soutežících obsadili 5. místo ve volné
tvorbe Daniela éervenková a 7. a 10. místo v povinné cásti
souteže Roman Štáva. David Mišun z OP Karolinka.

"Vítezúm chci podekovat a poblahoprát. SV)'ITl
vynikajícím v)'konem nám vytvorili dobrou startovací
pozici do souteže malíru skla. která se letos poprvé bude
konat u nás na Valašsku". rekla nám k tomuto Olga
Hofmannová. reditelka {SŠ sklárské ve Valašském
Mezirící. Naše škola totiž byla letos poverena usporádáním
"Sklárské Palety". která se zde bude konat ve dnech I I. -
1-4-.brezna 1996.

Sklárská paleta je celorepubliková soutež žáku
ucebních oboru umeleckoremeslné zpracování skla pro
malbu skla a malír skla s odborn)'1TIzamerením pro malbu
skla. Tuto soutež garantuje odborná sekce sklársk)'ch a
keramických oboru a odborné strední školy. sponzorují ji
Mesto Valašské Mezirící. (svou úcast prislíbilo i Mesto
Vsetín), MŠMT, MK, MH éR a zejména sklárské firmy.

Naším zámerem je rozšírit tuto tradicní akci o
regionální soutež pro žáky v)1Varných oboru základních
umeleckých škol. v)1varných kroužku DDM a jednotlivce
- deti a mládež v oboru portrét - figura (malba na
sklenených tabulkách formátu A5. A-4-a A3. malba banek)
a o radu doprovodných kulturních akcí pro úcastníky obou
souteží i širší verejnost -country bál. vecer lidové hudby.
varhanní koncetr. vystoupení cimbálové muziky. ,-)'stavu
žákovsk)"chprací aj.

Tím se tato tradicní soutež stane také v)'Zl1all1nou
regionální kulturní akcí.

stalex Sklárna KarolinkaInformace a.s. Cry

V rámci oslav 135 let založení Sklárny v Karolince
bude 17. srpna 1996 usporádán "Sklárský jarmark". V
programu bude zarazeno vystoupení Vojenské dechové
hudby 2. armádního sboru a prehlídka dechovek Horního
Vsacka.

Jarní sklárský ples se uskutecní 30. brezna 1996 v
prostorách b)valé materské školy.

Zamestnanci Sklárny Karolinka darovali na nadaci
JUDr. Šlinzové (na zakoupení mamografu) 6.5-4-1.-Kc.

Sklárna Karolinka nezapomíná ani na sponzorování
Místní knihovny a Domova duchodci! v Karolince. kde
prispívá podle S\-)'chmožností.

Další aktuální informace pos~1neme v príštím vydání.
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