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Jubilanti na
prosinec 1996

mWt listopad

Anna Bitalová
12. 11. 1996
Ludmila Plesníková
21. 11. 1996
Jaroslav Orság
6. 12. 1996
Andela Holíková
15. 12. 1996
Anna Poláchová
16.12.1996
Anna Pavelková
31. 12. 1996

Karolinka 652 70 let

ft

1

Odhlášeni:
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Karolinka 652 85 let
Karolinka 117 75 let

Informace z obecního úradu

Karolinka 125 91 let

Od vydání posledního zpravodaje se
nekonalo
žádné
zasedání
obecního
zastupitelstva,
presto
bylo
v
rade
projednáváno mnoho duležitých záležitostí.
Šlo predevším o zajištení odvozu domovního
odpadu, který budeme odvážet od l.ledna
1997 do Vsetína. Na základe této skutecnosti
byly stanoveny nové ceny a dohodnuty
podmínky, za kterých bude bytový podnik tuto
službu zajištovat i pro obce v.Karlovice,
N.Hrozenkov a Halenkov. Problematika
odvozu a skládkování domovního odpadu
bude i v dalším období stále obtížnejší a
dražší, nebot nemáme možnost vybudovat
novou
skládku odpovídající soucasným
požadavkum .
Obecní rada projednala také ceny za
vodné a stocné od príštího roku s ohledem na
inflacní nárust výdaju spojených s výrobou,
distribucí a cištením odpadních vod, kde tuto
cinnost zajištujeme s minimálním ziskem.
Prehled nových cen je na jiném míste tohoto
zpravodaje v porovnání s cenami VaK Vsetín.
Všechna výše citovaná opatrení jsou
nepopulární, jsou však jsou však nezbytná,
aby se obec nevycerpávala z fmancních
prostredku, které potrebuje na zajištení

Karolinka 225 80 let
Karolinka 107 95 let

Informace z matriky
Narozeni:
Natálie Šuláková
25.101996

Prihlášeni:

Karolinka 549

Úmrtí:
Pavel Makyca
Karolinka 648
27.10.1996
84 let
AnastaziePoláchová Karolinka 308
20.11.1996
75 let
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provozu našich škol, dotaci na dopravní
obslužnost pro CSAD a.s. Vsetín, provoz
obecníhoúradu,místníknihovnu,verejné
osvetlení a další služby, které zajištuje pro

vyžádaly více jako 16 mil.Kc. Patrí ješte
jednou podekování tem, kterí se na tomto
podíleli. Nelze opomenout ani aparát
obecníhoúradu, který nemaloumírou prispel
k dobrémuvyrizovánízáležitostiobcanu.
Záverem bych chtel obcanum Karolinky
poprát klidné prožití svátku vánocních, do
roku 1997 poprát hodne zdraví, osobní
pohodu.

obec Bytovýpodnik.
Byly projednány dve alternativy obecního
rozpoctu na rok 1997, z kterého vyplývá, že
nemalé prostredky musíme vynaložit na
splátku úveru na zastrešení základní školy,
dále pak zajistit potreby našich odvetví a jen
málo zbývá na investicní výstavbu. Po
zkušenostech neplnení daní od právníckých
osob v roce 1996, nemužeme rozpocet v
príjmech nadhodnotit, abychom se nedostali
do financních potíží v prubehu roku. Investice
hodláme smerovat do školství, neuvažuje se s
bytovou výstavbou. Rozpocet bude schvalován
na PZ dne 11.12.1996. Na tomto plenárním
zasedání se budeme zabývat problematikou
zdravotnictví v obci. Po privatizaci našeho
zdravotního strediska se podstatne zmeníla
situace. Nemocnice s poliklinikou Vsetín
nezajištuje ve zprivatizovaných strediscích
žádné další služby lékari z nemocníce. Z toho
duvodu nám dala i výpoved z rehabilitacního
zarízení., a to i bez ohledu na to, že jsme
žádný nájem nebrali. Toto rozhodnutí NsP
Vsetín ucinila i presto, že dopis reditele
Dr.Metelky z 12.1.1996 ríká, že ambulance
rehabilitace a fyzioterapie bude pokracovat ve
své cinnosti bez omezení. Rada se touto
problematikou zabývala, po jednání s paní Dr.
Kozlovskou bylo odsouhlaseno, že detské
oddelení bude pronajato bezplatne do
31.12.1997. Stejné jednání bylo i se
zástupcem GYNEKO S.r.o. Vsetín, bezplatný
nájem do 31.12.1997. S obema bude jednáno
po 1.1.1997 o úhrade nezbytných služeb. Další
dva lékari MUdr. Jura, obvodní lékar a zubní
lékar MUdr. Havel nájemné z pronajatých
zarízení platí. Presto jsme zverejnili inzerát na
možnost dalších lékarských služeb v obci,
žádní nájemci se neprihlásili, naopak detská
lékarka a GYNEKO požadují menší prostory,
obema bylo vyhoveno.
Rada projednala informaci o postupu
prací na plynofikaci, která byla ukoncena na
pokraji Kobylské, o dalším pokracování bude
rozhodnuto v príštím roce. Stejne tak byly
ukonceny práce na místním hritove, který byl
oplocen. Tím byly splneny úkoly výstavby v
obci pro rok 1996. I když na hodnocení
letošního roku je dost casu, možno v této
oblasti hodnotit letošní rok jako mimorádne
úspešný. Zastrešení základní školy v
rekordním case, výstavba 2 bytu, v podstate
skoncení plynofikace a další drobné akce si

Antonín Reška
starosta

Vodné a stocné pro rok 1997.
puvodní

nová

cena (s DPH) cena (s DPH)
vodné 1stocné
vodné/stocné
(VaK Vsetín)

rodinné domky
+
bytové jednotky

7,30 1 5,10

7,90 1 5,50
(10,40/4,83)

podniky
+
podnikatelé

8,90 1 6,60

9,70 1 7,20

(14,9118,09)

Karolinský zpravodaj

9/1996

-

3

----

Výsledky voleb v Karolince:
L.kolo:
kandidát:
1. Jirí Kozák
2. Aglaia Škarpová
3. Milan Halbich
4. Robert Dostál ,CSc
5. Vladimír Oplt
6. Zdenek Rolinc

pocet hlasu:
1
12
95
154
144
121

Tucne vytišteni kandidáti postoupili v rámci
volebního obvodu c.17 do druhého kola.

~
kandidát:
4. Robert Dostál
5. Vladimír Oplt

pocet hlasu:
288
187

Za volební obvod c.77 byl zvolen senátorem
ing.Vladimir Oplt.
V naší obci prišlo k volebním urnám v prvním
kole 530 volicu z 2.204 volicu.
Ve druhém kole tento pocet klesl na 476 ze 2.220
volicu.

Základní umelecká škola Karolinka
Základní umelecká škola pripravuje na mesíc
prosinec:
Loutkové divadlo s Mikulášem, které se uskutecní
v pátek 6. prosince v 16.00 hod. v zasedací síni
Obecního úradu. Prosíme rodice detí, aby své
podepsané balícky odevzdávali u p. uc. A Veitové
nebu u red. školy M. Havlové.
Vánocni koncert se uskutecní v nedeli 8. prosince
ve 14.00 hod. v zasedací síní Obecního úradu.
Všechny srdecne zveme!
Živý Betlém bude usporádán v nedeli 22. prosince
od 16.00 hod. pred budovou Obecního úradu v
Karolince.
Srdecne Vás všechny zve Základní ume'1ecká
škola v Karolince.
Martina Havlová, reditelka ruš
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"Mikolášská nadílka NADACI"

Na podzim roku 1946 pri prímém jednání s
reditelem Ceskomoravských skláren panem
Macháckem z Prahy bylo prislíbeno, re náhradou
za výstroj, kterou si ponechá tovární sbor, mimo
jiné i 2 motorové stríkacky, továrna prevede
obecním hasicum svuj pozemek na vybudování
hasicské zbrojnice. Tímto by mela být vyrešena
rada hospodárských rozporu mezi obema sbory a
nastoleno bratrské vzájemné soužití.
Funkcní cinnost sboru, dík obetavému vedení
hlavne Rudolfa Klímy a Bohuslava Babice, se
rychle zesílila. Náborem mladých se opet rozrostl
pocet clenstva. Výbor porádal hasicské plesy,
kácení máje a okrsková
cvicení spojená se
svecením dvou stríkacek, získávány byly postupne
další financní prostredky, které byly ihned použity
k mimorádne levným nákupum inventáre.
Napríklad byly v Praze zakoupeny v likvidující
továrne dve motorové stríkacky, hadice, navijáky,
prilby a brzy na to opatreny pracovní stejnokroje
pro m1JŽmro.Posléze byl prikoupen další inventár
z pohranicí jako rebre, hasicská bricka, hadice
apod.
Štastné budování sboru melo vliv na duveru
starého clenstva, jakož i na cvicení pohotovosti
nových clenu. Hasicské techniky bylo použito
napríklad pri likvidaci po:žMudomku v Prostrané
ulici, hospodárské budovy tovární restaurace u
Klímu i dalších požáru. Hasici se osvedcili
rovnež pri ohrorení povodnemi ve Stanovníci a
Kobylské.
Nutno konstatovat, re obec Nový Hrozenkov
projevila malou štedrost v podpore, podporu sboru
však projevili príznivci. Budující cinovníci i
clenstvo sboru zasluhovali mimorádného uznání.

Koncem listopadu navštívil naši základní školu
J?3l1 Radomir

Polášek

z Karolinky

- Bzového.

Reknete si, na tom není nic zvláštního. A prece.
Pan Polášek totiž venoval NADACI pri ZŠ
Karolinka financní cástku, jakou nám doposud
nikdo ze soukromých podnikatelu neposkytl. Jeho
práním je, aby tyto peníze byly využity na podporu
ekologické výchovy na škole nebo na zakoupení
potrebných pomucek pro žáky.
Chceme mu i touto cestou uprímne podekovat.
Mgr. Alena Ondrušová
predsedkyne NADACE

Šachový kroužek
pracuje na ZŠ Karolinka za podpory DDM RoŽDOV
plR pod vedením 1. Vrážela a R. Valo. V listopadu
dosáhli mladi šachisté v žákovské sportovní lize
prvního úspechu druhým místem v okresním
kole si zajistili postup do lednového krajského
kola v Ostrave! Úspech je o to cennejší, re byl
dosaren za úcasti družstev z mestských škol.

-

Sbor dobrovolných
Karolinka

hasicu obce

Historie vzniku obecních dobrovolných hasicu
v Karolinine Huti sahá do dvacátých let první
republiky. Bohurel všechny záznamy z doby jejich
za1orení,jako i záznamy jejich pocátku a rozvoje,
se ztratily. První písemné zprávy zacínají až od
roku 1945 v knize zápisu o porádaných
výborových a clenských schuzích.
V roce 1945 se místní hasicský sbor rozštepil,
a to ustavením továrního sboru hasicu
Ceskomoravských skláren v Karolinine Huti.
Znamenalo to, re pocet obecních hasicu se po
rozštepení podstatne snížil. S výzbrojí a výstrojí to
bylo ješte horší. Sboru obecních dobrovolných
hasicu nezbylo témer nic, jen odhodlání znovu se
pustit do základního budování jak clenské
základny, tak i jejího materiálního vybavení.
Základní kádr tvorili clenové Josef a Rudolf
Klimovi, Josef Orság Dujka, Bohuslav Babica,
Adolf Vítek a Cyril Horák. S firmou
Ceskomoravské sklárny bylo po celou dobu
jednáno o vrácení nebo aspon rozdelení výzbroje,
ale konecné dohody nebylo dosareno. Jednání bylo
znacne stíreno tím, re nekterí starí cinovníci sboru
presídlili trvale do pohranicí a tak oslabili vedení
sboru.

-

-------

Na valné hromade 7.7.1945 byli do vedení sboru
zvoleni:
starosta
JosefKlíma, hoteliér
místostarosta
Josef Orság-Dujka, strojní
zámecník
velitel
Antonín Davídek, brusic skla
1. zástupce
velitele
Antonín Tomášek, brusic skla
2. zástupce
velitele
František Bambuch, obchodník
jednatel
Rudolf KLíma, obchodník
pokladník
Cyril Horák, rídicí ucitel
zbrojmístr
Bretislav Orság, zámecník
hospodár
František Davídek, brusic skla
samaritní zpravodaj
Jan Myšák, brusic skla
další clenové
Josef Zbranek, Jan Príhoda,
Ladislav Orság, Karel Peiger
revizori úctu
Karel Tylcer, Tomáš Tichý
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K 31.12.1946 mel sbor 65 bratrí a 1 sestru.
Hotovost cinila 11.430,30 Kcs a 66.000 Kcs bylo
uloženo na vázaném vkladu u sporitelny. Sbírka
pri novorocním roznášení pozvánek vynesla
10.085 Kcs.
Tolik ze zápisu Františka Bambucha z roku
1946.
Na jare 1947 byl pozván architekt Gajovský z
Ostravy, za jehož úcasti bylo projednáno prevedení
pozemku od Ceskomoravských skláren a
projednány podrobnosti k výstavbe nové hasicské
zbrojnice. Místo pro stavbu nové zbrojnice bylo
vybráno pobili
topolu ve stredu obce,
vykolíckováno a architekt Gajovský poveren
vypracováním plánu. Ihned bylo zapocato s
intenzivním shánením materiálu jako písku,
kamene, cihel a dreva i zajištováním pracovních
sil. Byla navržena pracovní povinnost clenstva a
usporádní sbírky mezi obcany i vetšími podniky,
které osobne navštívila skupina clenu výrobu.
Stavba zbrojnice byla zahájena 29. brezna
1947. Práce se rozbehly po odpolednech, každé
chvile bylo využito. Cást clenu provádela výkopy
základu, cást zajištovala dovoz stavebního
materiálu a další lámali kámen v lese.
25. kvetna 1946 navštívil naši obec ministr
zahranicí Jan Masaryk k slavnostnímu odhalení
památníku TGM a všem hrdinum padlým za vlast.
Hasicstvo Karolininy Huti se této slavnosti hojne
zúcastnilo.
V nedeli 17. srpna byly základy zhruba hotovy
a do nich slavnostne položen základní kámen.
Slavnosti predcházelo pozvání všech okolních
hasicských sboru, stran, korporací a úradu.
Odpoledne bylo vítání hostu, polní bohoslužby na
sokolském hrišti a posvecení základního kamene.
Odpoledne bylo poplachové cvicení, poklepy
pozvaných hostu na základní kámen a slavnostní
proslovy. Potom následovala tanecní zábava,
koulení kuželek o ceny, strelnice, kolo štestí a
tombola.
Hasici v lese vytežili 70 kubíku kulatiny z
darovaného dreva. Stavba rychle pokracovala
vybetonováním deky nad sklepy. Z obecní pujcky
200.000,- Kcs bylo vyplaceno sboru 100.000,- Kcs
a zbytek mel být poukázán až po zaknihování
pozemku. Byla prish'bena státní dotace ve výši
180.000,- Kcs.
Pozdeji byla vybudována vlastní hrubá stavba z
drevených trámu, revnitr vyomítaná, v prvním
patre byla zasedací sín a v podkroví byt pro hasice
domovníka.
Termín slavnostního otevrení nové zbrojnice
byl stanoven na 15. srpna 1948. V tento dense

konaly v míste krajské vyrazovací hasicské
závody. Do slavnostního výboru byli zvoleni
všichni clenové stávajícího výboru a další noví
agilní príznivci. V kníre zápisu schází záznam z
této slavnosti, takže podrobnosti nelre uvést. Je
tam pouze uvedeno, že celkove stavba zbrojnice
stála 1.140.039,- Kcs, ovšem bez hodnoty práce
clenu a obcanstva.
Konecne tedy získala Karolinina Hut svuj
vlastní hasicský dum s pomerne dobrým
vybavením. Mimorádné vypetí všech hasicu a
jejich príznivcu bylo korunováno zaslouženým
úspechem. Všichni mohli být hrdi na tak poctive
provedenou stavbu s úplným záremím a pekným
vzhledem.
Po dokoncení stavby uzavrelo vedení místních
obecních hasicu dohodu s Místním národním
výborem o propujcení prvního
poschodi
hasicského domu pro MNV k umístení jejich
kanceláre a oddací síne. MNV tak prevzal starost o
údržbu a další vybavení celého domu. V druhém
poschodí zustal malý byt pro hasice domovníka,
místnost pro schuzování hasicu a menší pokoj, kde
se vystrídala místní domovní správa, verejná
bezpecnost i kancelár Ingstavu.

Další cinnost hasicského sboru, už s novým
názvem v Karolince, zaznamenala podstatný útlum
nadšení vzhledem k požadavkum doby povinne
porádat a úcastnit se politických školení, mladí
museli založit pionýrský a svazácký oddíl. Do
cinnosti hasicu, prejmenovaných na požárníky,
citelne zasáhla komunistická mašinérie. Aktivita
sboru se merila poctem odpracovaných hodín na
nejruznejších akcích a úcastí na politickém dení.
Tomu neunikla žádná verejná organizace.
Ušlechtilá myšlenka bratrské vzájemné pomoci,
pospolitosti a obetování se jeden pro druhého byla
prekrývána frázemi jako "Buduj vlast, posílíš mír"
apod.
Po roce 1989 byl požárníkum opet vrácen
nárev hasici, znovu se stal jejich patronem sv.
Florián a nastal návrat k puvodním krásným
ideálum a cílum našeho hasicstva.
Hasici všech trí karolinských sboru obecních,
sklárenských a stanovníckých žijí dnes a pracují ve
vzájemné shode a pospolitosti a také spolecne
vyjíždejí k požárním zásahum a akcím. Jejich
dorost se úcastní každorocne rady hasicských
souteží a jejich umístení až na malé vyjímky bývá
vždy mezi prvními. Družstvo mládeže obecního
sboru se umístilo v roce 1995 na mezinárodní
hasicské souteži v Itálii na tretím míste, což je
výkon znamenitý. Je to vizitka pravidelného
obetavého tréninku pod
správným vedením.
Záverem nutno zduraznit, že clenství v hasicském
sboru je naprosto dobrovolné a veškerá
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hasicského
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ochotní nezištne pomoci s nasazením vlastního
zdraví,ba i života.
Proto si važme práce hasicu, dbejme na
požárníbezpecnostv našich domácnostechi jejich
okolí a podporujmeje. Plne si toto zaslouží!

cinnost je provádena zdarma. Pouze v pracovní
dobe, kdy se hasic Zúcastnuje likvidace požáru, je
mu jeho ušlá mzda refundována z obecních
prostredku. Hasici nezasahují jen pri zdolávání
požáru, ale pomáhají pri všech ohroženích
verejnosti, at už se jedná o prírodní katastrofy,
dopravní a ekologické havárie apod. Vždyjsou

~
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dne 29.3.1947.

liedakcni rada KaroJin3kéhozpravodlÚe prqe v~em
obcanum na~j obce i 4irokého oko JíprQemné prožiH
3válkú vánoCDít:ba v4e nejJep~í do nového roku 1SSY.
o .-/.v'rr; I /

/~ M~NV

~

/i~

~

~~

~

-

t",

