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Jubilanti na mesíc leden
Zbránková Marie
let
3. I. 1905

Karolinka 304

93

ing. Mazánek Arnošt
12. I. 1923

Karolinka 83

75 let

Štefániková Zdenka
17. I. 1923

Karolinka 117

75 let

Provázková Anežka
29. I. 1928

Karolinka 343

70 let

Jubilanti

na mesíc únor

Nevrlková Karolina
6. 2. 1928

Karolinka 520

Romanová Marie
8.2.1928

Karolinka 543

70 let

70 let

Krenek František
II. 2. 1913

Karolinka 652

Svatošová Vera
16.2.1928

Karolinka 96

Marek Josef
17.2.1923

Karolinka 28

75 let

Zrotál Karel
17.2. 1928

Karolinka 257

70 let

Matyšcáková Rosina
26.2. 1913
Valícek Augustin
27.2.1918

Karolinka 515

Karolinka 261

85 let

70 let

85 let

80 let

Pavelka Jaroslav
13.12. 1997

Karolinka 239

Orság Martin
25. 12. 1997

Karolinka 651

ÚMR TÍ
Balcarová Ludmila
7.12.1997

Karolinka 652 67 let

Bartošková Anna
9.12.1997

Karolinka 180 671et

Rudolfová Františka
12. 12. 1997

Karolinka 220 74 let

Trlicová Julie
19. 12. 1997

Karolinka 308 84 let

Orságová Julie
3. I. 1998

Karolinka 345

79 let

Chrástecký Pavel
14. I. 1998

Karolinka 171

42 let

Prihlášeno:
Odhlášeno:
Prehlášeno:

Uzavreno k 14. I. 1998
K 31. 12. 1997 mela obec Karolinka 2.949
obyvatel.
V roce 1997
- uzavrelo celkem 18 páru manželství

- narodilo se 31 detí
- zemrelo 41 obcanu
- bylo 65 obcanu prihlášeno

-bylo 31 obcanu
-

odhlášeno
bylo 35 obcanu prehlášeno
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zrušít, místo toho jak sebe vylepšit a uchovat pro
príští generace.
Tomáš Jochec, tajemník

Co je nového na trati
-Ysetín

-Yelké Karlovice

Starostové obcí Horního Vsacka a mesta
Vsetína vyvíjejí již delší dobu úsilí na zachování
trate CD C. 282 Vsetín Velké Karlovice, která je
dle vládního návrhu urcena k privatizaci. O tom
všem již byli ctenári našeho zpravodaje nejednou
informováni a chceme Vám sdelit výsledek
posledního jednání starostu ve veci rušení
nekterých spoju "naší" trati, které se uskutecnilo
dne 13. ledna 1998 na Obecním úrade Karolinka
za prítomnosti predstavitelu CD - Obchodneprovozního reditelství Ostrava a Referátu dopravy
Okresního úradu Vsetin.
Celé jednání bylo konstruktivní a bylo vedeno v
rámci možností všech zúcastnených stran. Jinými
slovy Obchodne-provozní reditelství Ceských drah
Ostrava bylo ochotno zrušit navrhované zmeny,
které vyplývaly z narízení generálního reditelství
CD za predpokladu úhrady ztráty námi obcemi,
které již dotujeme ze svých rozpoctu ztráty CSAD
Vsetín.
Výsledkem bylo zachování spoje 23211/23212
(odj. ze Vsetína 11,20 -12,10 príjezd do Velkých
Karlovic a zpet z Velkých Karlovic odjezd 12,29 a
prijezd do Vsetína 13,25), který byl dle názoru
starostu dostatecne vytížen a jeho ztrátu cca
20.000,- Kc/rok budou Ceské dráhy kompenzovat.
Zároven bylo dohodnuto prodloužit dobu trvání
sezónního vlaku v zimním období o jeden mesíc, a
to od ledna do brezna. Jedná se o spoj c.
23207/23208, který doposud jezdil každou sobotu a
nedeli a 29., 30. a 31. 12. a nyní mimo sezónu
nebude jezdit.
Ostatní zmeny (zrušené spoje), které budou platné
od nového jízdního rádu nebyly zúcastnené strany
schopny vyrešit (vycíslená financní ztráta byla pro
obce neprijatelná a OPR CD Ostrava se musí rídit
príkazem generálního reditele).
Zároven bych chtel starostum dotcených obcí
poprát mnoho trpelivosti v boji za "naši" trat,
jelikož to nemají vubec jednoduché a na
popisovaném jednání se opet presvedcili o tom, že
v
v naší republice neplatí ani slovo ministra
našem prípade slovo exministra dopravy ing.
Martina Rímana, jímž byli starostové ujištováni,
že se neuvažuje pro nový jízdní rád se zmenou
jízdního grafikonu (to vše v dobe, kdy ješte netušil
on ani Ceské dráhy politické zmeny).
K tomuto tématu by se dalo napsat ješte mnoho
stránek, ale sám za sebe si preji, aby Ceské dráhy
už konecne prestaly uvažovat o tom, jak samy sebe

-

-

Hrací automaty v naší obci
Parlament Ceské republiky schválil zmenu
poplatku za užívání hracích automatu a naše
obecní zastupitelstvo bude stát zacátkem roku pred
problémem stanovení výše poplatku za automaty v
naší obci. Doposud byly poplatky príjmem obce, a
to ve výši 25.000,- Kc/automat/rok. Tento byl
novou
vyhláškou
zmenen
na
30.000,Kc/automat/rok s tím, že 15.000,- Kc bude
príjmem obce. Ta má možnost si vylepšit tento
príjem obecne závaznou vyhláškou, kde stanoví
80.000,doplatek v rozmezí od O
Kc/automat/rok.
Pro lepší prehled uvádíme nekolik císel za
období od 1. 7. 1995 do 30. 6. 1997, které uvádejí
pohyb penez v automatech v zarízeních na
katastrálním území naší obce.
Za sledované období vydal obecní úrad celkem
41 známek za povolení provozovat hrací automaty.
Sledované období zahrnuje ctyri pololetí a z toho
vyplývá, že na našem území bylo v prumeru v tuto
dobu v provozu 10,25 hracích automatu. Príjem
obce za 24 sledovaných mesícu byl 512.500,- Kc.
Do automatu bylo vloženo celkem 9.596.094,Kc a hráci vyhráli 6.982.400,- Kc. Hrubý zisk
provozovatele a pronajímatele
místa byl
2.613.694,- Kc. Jen pro zajímavost uvádíme hrubý
prumerný výdelek jednoho automatu za jeden rok,
který je 127.497,- Kc.
Tato císla jsme uvedli z toho duvodu, aby si
zejména hráci uvedomili, jak pramalou nadeji mají
na výhru a záleží jen na nich, zda se automaty
uživí, ci ne.

-

Tomáš Jochec, tajemník

Moser v Karolince
V pondelí 12. 1. 1998 byl v Karolince oficiálne
zahájen provoz brusicské dílny sklárny Moser,
Karlovy VaTy.Dílna se nachází v budove internátu
Integrované strední školy sklárské z Valašského
Mezirící, se kterou sklárna úzce spolupracuje.
Jak nám sdelil reditel sklárny pan Antonín Vlk,
hledá Moser možnosti pro systematické zvyšování
výrobních kapacit. Vzhledem k tomu, že se
naskytla možnost získat v Karolince kvalifIkované
pracovníky, rozhodlo se vedení sklárny Moser ke z
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rízení zmínené brusírny. Toto rozhodnutí zapadá
do dlouhodobé úvahy o posilování obchodních
aktivit a zvyšování výroby sklárny.
Možná neuškodí nekolik informací o vlastní
sklárne Moser tak, jak jsme je získali od vedení
firmy.
Sklárna Moser patrí k významným sklárským
manufakturám se svetovou povestí. Tuto svou
pozici budovala po radu let a podarilo se jí najít
vlastní nezamenitelný profil.
Základní filosofií sklárny byla a je produkce
ceského
krištálového
skla
zušlechteného
rukodelnými technikami, hlavne brusem a rytinou
uvedené techniky urcují podobu výrobku sklárny
a dávají jim nárocný umelecký charakter. Toto
zamerení dal sklárne již Ludwig Moser, který v
Karlových Varech v roce 1857 továrnu založil
Do roku 1892 nemela sklárna vlastní hut a pro
zušlechtování v rafinaci musela polotovary
nakupovat. Teprve v letech 1892 - 1893 se
podarílo po složitých jednáních získat povolení ke
stavbe sklárské huti na predmestí lázenského
mesta Karlovy Valy. Od té doby mohla továrna
rozširovat svou výrobu bez závislosti na dodávkách
surovin z cizích skláren.
V letech 1900-1930 zaznamenala sklárna pod
vedením zakladatele Ludwiga Mosera a pozdeji
jeho syna Leo Mosera obrovský rozsah. Do výroby
byly zavedeny pro sklárnu typické ploché brusy,
barevné skloviny, oroplastik a další výrobky a
sklárské techniky.

-

~"7'
...

"Rok 1997" - jaký byl...

t~

~"
\I

.J

Dílna MOSER v Karolince

Pocátkem 30-tých let rodina Moseru opouští
sklárnu a odchází do zahranicí. Moserové byli
židovského puvodu a s postupujícím nacismem
zacínala pro ne být v západoceském pohranicí
horká puda.
Po válce byla sklárna Moser, obdobne jako
ostatní výrobci užitkového skla, zaclenena do
sklárské firmy Crystalex. Od té se však již v roce
1988 oddelila a v roce 1991 byla premenena na
akciovou spolecnost. V roce 1992 se sklárna Moser
oddelila v rámci obchodní cinnosti od Skloexportu
a v následujícím období vyváží továrna své
výrobky do zahranicí samostatne. Z celkové výroby
stolních nápojových souboru, fantazie a dalšího
sortimentu je urceno pro vývoz 60% produkce a
zbývající cást je prodávána v Ceské republice ve
vlastních prodejnách sklárny.
Sklárna Moser má v soucasné dobe 420
zamestnancu. IDavní výroba je soustredena v
Karlových Valech a krome nové dílny v Karolince
má Moser další výrobní provoz (brusírnu a
malírnu) na Severní Morave v Bystríci nad Olší.
Ve vývozu jsou nejsilnejšímí trhy pro sklárnu
USA, Japonsko, zeme Evropské unie a Dálného
východu. Snahou sklárny, k níž smerují zmeny
posledních let, je zajistit dodávky prímo do síte
vybraných
detailních
obchodu
ve
všech
rozhodujících zemích. Moser také založil v
zahranicí vlastní obchodní firmu v USA a Rusku.
Rozmanitost a široký sortiment výrobku sklárny
Moser, nepreberné tvary, cistý krištál a prekrásné
barvy, to vše prodchnuto silou tradice a kvalitou
rucní práce. Zde je pramen úspechu a trvalého
zájmu o výrobky znacky Moser.

Ani jsme se nenadáli a je tady rok 1998. Jak to
všechno uteklo a do konce druhého tisíciletí
vlastne zbývají dva roky, tj. 750 dní, z kterých už
letošní rok nekolik umazal.
Ve všech oblastech našeho každodenního života
se koncem každého roku konají a porádají ruzná
vyhodnocení a ankety (jako napr. ve všech druzích
sportu, v kulture i v politickém živote).
Možná, že by stálo za zvážení zamyslet se i nad
tím, jak to bylo v minulém roce v naší obci
pohledem mým, pohledem radové obcana. Svoji
úvahu budn psát tak, jak jsem to zažil a videl sám.
Naše obec na mne pusobí jako docela
konsolidovaná a dostupná pro všechny, tak jak to
má být. V príštím roce budeme slavit 50 výrocí od
jejího založení a na tuto událost se budeme muset
náležite pripravit (v roce 1949 se osamostatnila od
obce Nový Hrozenkov).

1
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Rok 1997 se zapíše do dejin naší obce tím, že
pres veškerou snahu se nepodarilo zachránit
mužstvo dospelých ve fotbale. Vyvrcholila tak
krize v tomto oddíle, která trvala již delší dobu. Z
duvodu špatného obsazování sportovní ubytovny,
byla tato predána k dispozici obecního úradu. Snad
jenom cas a dejiny obce poodhalí, kdo tuto snad
sportovní tragédii zavinil.
Povodne, které nás zacátkem cervence postihly,
byly za obetavé pomoci dobrovolných hasicu a
spoluobcanu celkem zvládnuty.
Mnohým z nás se lonský cervenec vryje dlouho
do pameti. Byl zde totiž dostaven a otevren
rímskokatolický kostel. Nechce se mi verit a ten,
kdo je zde starousedlík, mi dá za pravdu, že se to z
minulosti té malé menšine verících podarilo.
Architektonicky velmi zdarilá stavba dokonale
zapadá do naší obce.
Svuj vzhled mení i naše základní škola. Zbrusu
nové zastrešení školy likviduje zatékání do tohoto
objektu, delá ze školy krasavici a to hlavní je, že
zde vzniká sál pro kulturní cinnost celé naší obce.
Od mesíce zárí prožívá svoji privatizaci
sklárna. Výmenou vedení sklárny zacíná tak závod
další etapu svého trvání.
Pri vstupu na obecní úrad jsem si všimnul
plánu na stavbu hasicského domu ve Stanovnici.
Stavba hezká, úcelová, dobre už rozestavená a co
je hlavní pro Stanovnici velmi potrebná.
Vzpominám-li dále, pak jsem rád, že v naší
obci již tradicne dechová hudba zahajuje svým
hraním nový rok, že se zde staví máj, že zde
probehl tradicní sklárský jarmark. Jak místní, tak i
závodní hasici usporádali nekolik zdarilých akcí.
Taky sportovci obou jednot dávali o sobe patricne
vedet.
Za zmínku jiste nebude na škodu vzpomenout
mnohá jednání našeho obecního úradu ve veci
udržení železnice Vsetín Velké Kar1ovice. Tato
jednání probíhala i v Praze, ovšem za jakých
podmínek, to se zde dá težko popsat.
Chtel bych svoji úvahu o roku 1997 nejak uzavrít.
Napsal jsem to, co jsem videl a zažil. Vím, že toho
bylo daleko více a mnoho vecí jsem opomnel. Snad
se mi to podarí napsat nekdy príšte. Presto mi však
dovolte jednu poznámku. V minulosti bývalo
dobrým zvykem odboru ze sklárny jednou za rok
pozvat své bývalé pracovníky
duchodce na
besedu. Tuto jsem v minulém roce nezaznamenal.
Jestli ale byla, pak se odborum omlouvám.
Naše ani ne trítisícová obec toho v minulém roce
hodne udelala, a proto si prejme do letošního roku
ješte více úspechu a dobré pohody.

-

-

-

Karel Malík

Práce rybáru
Potkáme-li rybáre s udicí a plným vakem
ulovených ryb, nezasvecený by mohl nabýt dojmu,
že clenství v rybárském svazu prináší jen samý
užitek a výhody. Ovšem opak je pravdou. Aby byla
vody dostatecne zarybneny, musí se o to rybári
dobre postarat.
Pryc jsou casy, kdy prírodní rozmnožování ryb
bohate postacilo potrebám rybáru. V soucasné dobe
je rybáru mnohem více, a proto každý clen má
stanovenou základní pracovní povinnost 10 hodin.
Využívá-li povolenky pstruhové i mimopstruhové
je to 20 hodin. V prípade, že z vážných prícin
nemuže hodiny odpracovat, musí za každou
hodinu zaplatit 50,- Kc. Tyto peníze jsou použity
na zaplacení prací pro rybárství. Placení hodin
není pro nás vhodné, proto trváme na odpracování
a jen ve vyjímecných prípadech zaplacení.
Od pracovních povinností je osvobozena mládež do
15-ti let, která má povinnost odevzdat 3 kg
suchého chleba a peciva na krmení ryb. Dále pak
ženy, nemocní clenové, kterí nemohou pracovat a
duchodci nad 60 let. Tito však dobrovolne pracují
a i když nemusí, tak se nemalou zásluhou podílejí
na plnení rybárské práce.
V minulém roce bylo udeláno na potocích 23
nových splávku a 14 poškozených bylo opraveno
celkem za 595 hodin. Po lonské velké vode je
nezbytné v tomto roce více udelat. V oprave
rybárské líhne ve Velkých Kar1ovicích-Milonove
55 hodin, práce budou pokracovat v tomto roce s
ukoncením nejpozdeji ve tretím ctvrtletí.
Na nádrži v Novém Hrozenkove bylo provedeno
prosekávání ledu, krmení ryb a delání porádku v
celkovém poctu 210 hodin. Provoz rybnícku v
Halenkove-Provazném 235 hodin.
Na ochrane cistoty vody provádené vodní stráží
170 hodin. Vysazování pludka pstruha obecného
do všech potoku 690 hodin. Práce na rybárském
hospodárství v Hovezí 507 hodin, kde máme i
výterové stredisko pro umelý chov ryb. Rybí líhen
máme nad prehradou Bystricka s kapacitou 1 mil.
200 tis. jiker. Tato líhen byla poškozena velkou
vodou a opravena tak, že je již v plném provozu.
Odlovy, pre1ovy a umelý chov 204 hodiny, pri
rybárských závodech na nádrži v Novém
Hrozenkove 300 hodin, na ostatní drobné práce
pripadá 175 hodin. Celkový pocet odpracovaných
hodin je 3.141.
Clenové meli do 15. ledna t. r. odevzdat povolenky
mimopstruhové se správne vyplneným sumárem
úlovku.

Karolinský zDravo~i 1/199&

5
Výdej povolenek platných v roce 1998 byl pro vody
mimopstruhové 17. ledna a pro vody pstruhové
probehne 21. února 1998 od 8
11 hodin v
zasedací místnosti Obecního úradu Karolinka.
Povolenky budou clenum vydány jen po predložení
platného rybárského lístku. Kdo ho nemá, má
možnost si ho zakoupit v úredních hodinách na
obecním úrade svého bydlište.
"Petruv zdar!"
Bohumir Fiala
predseda místní skupiny Karolinka

-

Úprava cen stravného ve školní
jídelne ZŠ Karolinka
Od 1. února 1998 budou zvýšeny ceny
stravného pro všechny kategorie strávníku školní
jídelny ZŠ Karolinka v návaznosti na Vyhlášku
Ministerstva školství C. 313/97 Sb. Podle této
vyhlášky dochází ke dvema duležitým zmenám
ruší se státni dotace pro žáky ve výši 2,- Kc na
jeden obed a dochází ke zmene normativu, tj.
cástky na nákup potravin.

-

Od 1. 2. 1998budou tyto sazby stravného: žáci
1. - 4. rocníkuzaplatíza jeden obed 13,30Kc,
žáci5. - 9. rocníku 15,10Kc a dospelí29,00Kc.
Mgr. Zdenek Kovarík
reditel školy
-------------------------------------------------------------

Prijmete pozvání
na cyklus
vybraných kapitol církevních dejin
Prednáší pan Mojmír Trávnícek
Zacátek ve ctvrtek
po mši svaté 18.45
v kostele Panny Marie Karmelské
v Karolince
ROZPIS
12.2.
1. SMYSL A VÝZNAM CÍRKEVNÍCH
DEJIN. KRESTANSKÝ ŽIVOT V
PRVNÍCH STOLETÍCH.
26.2.
2. CÍRKEVNÍ OTCOVÉ VÝCHODU I
ZÁPADU, ROZVOJ
NAUKY VE
SVOBODNÉ CÍRKVI.

12. 3.
OD
3. MNIŠSTVÍ A REHOLE
NOVOVEKU:
STAROVEKU
K
OTCOVÉ POUŠTE, KLÁŠTERY,
NOVOVEKÉ
ŽEBRAVÉ
RÁDY,
REHOLE.
26. 3.
4. MISIJNÍ ROZMACH BAROKA V
CESKÝCH
ZEMÍCH
(CEŠTÍ
MISIONÁRI VE SVETE)
16. 4.
5.
"ZEMEPIS
SVATÝCH"
V
CESKÝCH ZEMÍCH:
PRÍBEHY
CIZÍCH SVETCU V CECHÁCH V
PRUBEHU STALETÍ.
30. 4.
6. CÍRKEV V NOVÉ DOBE: SVETCI
A MUCEDNÍCI NAŠICH CASU
SRDECNE ZVE FARNÍ ÚRAD
NOVÝ HROZENKOV
-----------------------------------------------------------

UPOZORNENÍ
Redakcní rada Karolinského zpravodaje nabízí
všem obcanum možnost uverejnení inzerátu v
našem zpravodaji.
Príjem inzerátu
Kde: Místní knihovna Karolinka paní Bártková
Kdy: Pondelí, streda: 13-17, pátek: 9-12, 13-17
Príjem inzerátu do 15. dne v mesíci.

-

Ohlédnutí za kulturními
akcemi
- 16. 11. 1997 houslový recitál prof. Stanislava
Noska
- 26. 11. 1997 cestopisnáprednáška "Africké
fotosafari"JUDr.Bureše
- 28. 11.-2.12. 1997výstava"Betlému"
Velkýdík za tuto akcipatrí paní
JaneDockalové
- 6. 12. 1997 dvepredstaveníloutkového
divadlaprí ruš Karolinka
spojenés Mikulášskounadílkou
- 14. 12. 1997 Vánocníkoncertruš Karolinka
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- 22. 12. 1997 Živý Betlém pred radnicí
- 25. 12. 1997 vánocní hra detí z Vell\ých
Karlovic v místním kostele
- 27. 12. 1997 vánocní hra krestanské mládeže
Hovezí "OnarozeníJežíše
z
Krista "(režie Libor Krenek)
- 2. 1. 1998 novorocní vytrubování místní
dechové hudby
- 4. 1. 1998 koncert chrámového sboru
z Velké Bystrice pod vedením
P.Josefa Olejníka
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