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Informace z městského
úřadu
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
končí školní prázdniny a doba
dovolených a můžeme krátce rekapitulovat
dění od vydání posledního čísla zpravodaje.
Něco se změnilo a něco zůstává stejné. Neubývá
stále vandalů, kteří s oblibou ničí hlavně
dopravní značky a ukazují tím sílu svých
končetin, méně už ale hlavy….Policie pachatele
nezjistila, i když jde jistě o úzký druh osob,
které se takto „baví“ pravidelně po skončení
diskoték a podobných akcí..
Také se občas zviditelní různí hulváti,
kteří všemu rozumí, pomlouvají zbaběle za
zády a schovávají se na jiné, ale veřejně se
vyjádřit neodváží.
Z těch pozitivních věcí je nutné zmírnit
dokončení nábřežní komunikace včetně
parkovišť u panelových domů.
Akce si
vyžádala finanční náklady ve výši 1,2 mil.Kč.
Věříme, že bude sloužit ke spokojenosti
uživatelů a nebude opakovaně znečišťována
stavebními mechanismy a vydrží v tomto stavu
co nejdéle. Pokračují rovněž opravy dalších
místních komunikací na Bařinách, Marečkově,
v Pluskovečku dle možností rozpočtu měst a
Bytového podniku.
V sobotu 18.srpna proběhl již tradiční
sklářský jarmark s hojnou účastí domácích i
cizích návštěvníků. Mimo jiné atrakce bylo
možné shlédnout výstavu akademického malíře
Jiljí Hartingera v budově MěÚ.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli
na organizaci a přípravě a pomohli
k propagaci Karolinky.
Tak jako v předchozích letech i letos se
opakují přívalové deště, zaplavují komunikace

září 2001
a způsobují škody. Příčinou jsou nefunkční
neudržované příkopy, propustky a svodníky.
Bude proto nutné zaměřit se na opatření, která
zabrání poškozování
povrchů vozovek.
Nepůjde to však bez spolupráce s majiteli a
uživateli okolních pozemků
Do posledních dnů prázdnin přejeme
všem školákům hodně pohody, pěkné počasí a
aby vstoupili úspěšně do nového školního roku
zdraví a odpočatí.
Ing. Klíma Luděk,starosta

„Pára“ přiváží poutníky na Karolinskou pouť

Příspěvky
Sklárna Karolinka – Crystalex
Sklářské muzeum Nový Bor
18.8.-18.11.2001

KAROLINKA
1861 – 2001
Založení Karolininy sklárny v Novém
Hrozenkově Salomonem Reichem v r. 1861
spadá do období rozkvětu na Valašsku.
Historicky doložené počátky sklářské výroby
v bohatě zalesněné oblasti východní Moravy
spadají do 1.pol. 17.stol. Díky podnikatelské
aktivitě židovské rodiny Reichů prosperují

v 19.stol
v oblasti Valašska tyto sklárny:
Františčina huť ve Velkých Karlovicích
(založena r. 1826), sklářská huť ve Valašském
Meziříčí-Krásně (od r. 1855), Mariánská huť
ve Velkých Karlovicích-Léskovém (od r. 1862)
a sklárny ve Vsetíně (zal. r. 1868).
V Karolinině huti se zpočátku vyrábějí
cylindry do petrolejových lamp, duté nápojové
a broušené sklo, od sedmdesátých let pouze
jemnější
kalíškovina.
Pro
společné
zušlechťování sklářských výrobků nejen
z Karolininy, ale i ze vsetínské huti, byla v r.
1871 zřízena brusírna v Jablůnce u Vsetína.
Sklo z Valašska nacházelo odbytiště na
tuzemském i světových trzích. V období po 1
světové válce klesá obliba lisovaného skla,
jehož
levnější
strojová
výroba
byla
v Karolinině huti rovněž nakrátko zavedena.
Rokem 1929 výroba lisované krystalerie
definitivně končí. Foukané sklo se zdobí rytím,
broušením, gilošováním a pantografem, od r.
1932 i malbou.
Do počátku 30.let 20.stol. firma
prosperovala,
budovala,
rozšiřovala
a
zkvalitňovala své technické vybavení. Stále
rozsáhlejší ztráty firmy, k nimž docházelo
v souvislosti se světovou hospodářskou krizí ,
vedly až k jejímu akcionování v r. 1934. Podnik
s novým názvem „Českomoravské sklárny a.s.,
dříve S. Reich a spol.“, se sídlem v Praze
převzal od Reichů celkem 4 sklárny a 2
rafinérie: krásenskou huť ve Valašském
Meziříčí s výrobou osvětlovacího a lisovaného
skla stolního a nápojového, vsetínskou sklárnu
s výrobou
cylindrů,
laboratorního
a
ohnivzdorného skla, sklárny v Karolince
s výrobou lékárenského skla v Úsobrně, dále
brusírnu v Jablůnce a brusírnu a malírnu skla
v Novém Boru .V podniku pracovalo celkem
1962 zaměstnanců, 80% výrobků bylo určeno
na export.
V roce 1946 došlo ke znárodnění
podniku se změnou názvu na „Českomoravské
sklárny, národní podnik“ a v roce 1949
k reorganizaci,
kdy
moravské
sklárny
v Karolince a v Květné vytvořily jednu výrobní
jednotku. Pro sklárnu v Karolince nastalo
období
spolupráce
s předními
českými
výtvarnými umělci (L.Smrčková., A.Matura,
V.Jelínek, P.Hlava, B.Adensamová a další).
V druhé polovině 70-let došlo ve
sklárně Karolinka k zásadním inovacím
technol. zařízení. Byl postaven nejmodernější
celoelektrický tavící agregát vanového typu o
tavícím výkonu 6t/24 hod., zavedeno strojní
broušení skla na německých strojích Kutscher
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a zpuštěna nejmodernější chemická leštírna
broušeného skla německé fy.Achtal.
Po celou dobu 70-80 let se Karolince,
stejně jako mateřskému podniku Crystalex
Nový Bor, dařilo, až na malé výkyvy, si
udržovat konkurenceschopnost na nejsilnějších
světových trzích. V této době se Karolinka
opírala o práci kmenových výtvarníků (A.Švec,
J.Matoušková).
V porevolučních 90.letech překonala
období předprivatizačních nejistot jako součást
a.s. Crystalex Nový Bor, v rámci kterého
vstoupila i do privatizačního procesu.
Crystalex a.s. se stal součástí skupiny
PORCELY
PLUS
a
v současnosti
je
organizačně včleněn do divize BCT a.s. Praha.
V prostředí zvýšené náročnosti privátní
společnosti se Karolinka nadechla k dalšímu
dynamickému rozvoji.
V současnosti
sklárna
navazuje
sortimentně, za aktivní působení vlastního
výtvarného odd. vedeného pí. A.Holišovou, na
svou historickou tradici výroby hladkého nebo
dekorovaného užitkového a stolního skla
ručního charakteru při snaze o zvýšení
schopnosti reakce na vývoj světových trhů.

TJ Sokol Karolinka
Dne 27.6.2001 se na hřišti u Sokolovny, za
krásného slunného počasí, uskutečnilo 1.
dětské zábavné odpoledne.
Pro děti bylo připraveno 10 soutěžních
stanovišť, skládání puzzle, skok v pytli, chytání
ryb, shazování kelímků a jiné, kde soutěžící za
svůj výkon sbírali body, které v závěru mohli
směnit za různé sladkosti.
Připravena byla bohatá tombola, která jistě
mnohé potěšila. Předvedla se zde také děvčata
z junior aerobiku, se svou krátkou sestavou.
Na závěr byl pro všechny zúčastněné,
rodiče i děti, připraven táborák a opékání
špekáčků. Byli zde vyhodnoceni také nejlepší
sportovci z floorbalu a junior aerobiku.
Velké díky patří sponzorům – Pila MSK
a.s. Velké Karlovice, František Podešva, Velké
Karlovice, Zdenka Orságová, Karolinka, Ing.
Pavel Kováč, Karolinka a Dagmar Tylčerová,
Karolinka, bez nichž by se toto odpoledne
nemohlo konat.
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0657/450 486, 0603/865 379, ve Vsetíně:
U Skláren 781, tel. 0657/612 349.

Pobavit, zahrát si a zasportovat přišlo na
150 dětí od dvou do patnácti let. Věříme, že se
jim tento den líbil a že příští rok přijdou znovu
a my tak budeme moci založit novou tradici,
konání zábavného odpoledne každý rok.
ses.A. Tylčerová
náčelnice jednoty

•

Koupím poštovní známky – jednotlivě i
celou
sbírku.
Ing.
Jiří
Brož,
Svazarmovská 1692, Rožnov pod
Radhoštěm. Tel. 0602/764 752.

•

Marie Hořčicová – obchod s palivy
v Novém Hrozenkově (tel.: 0657/651364)
nabízí sezónní slevy na uhlí, dále prodej
koksu, černého uhlí, dopravu vozidly
AVIA a LIAZ, zemní práce, prodej
štěrku, písku a cementu.

•

TEPAZ – HKM Vás zve do prodejny v
Novém Hrozenkově proti zastávce ČD.
Otevřeno Po – Pá 9 – 12, 13 – 17:30,
v sobotu 8 – 11 hod. Prodejna nabízí
dárkové zboží, sklo, keramiku, drahé
kameny,zlaté a stříbrné šperky, vonné
svíce, aromatické svíce a další zboží.

•

Jan Hořelica TRAFIKA – Radniční
náměstí 42, Karolinka Vám nabízí prodej
novin a dalších tiskovin, dobíjecí kupony,
na objednávku Twist a Go sady, spotřební
materiál – CD-R, CD-RW, počítačové
příslušenství,
baterie,
příslušenství
k mobilním telefonům …

•

Chcete si splnit svá tajná přání?
Využijte úvěrů České spořitelny!

Inzerce
•

Veškeré druhy osobního a majetkového
pojištění, finanční poradenství, stavební
spoření,
penzijní
připojištění
ve
spolupráci s Vámi navrhne a realizuje: S.
Herynk, Generali pojišťovna, a. s., Na
Kopečku 937, 756 06 Velké Karlovice.
Tel. 0657/644 105 nebo 0605/759 572.

•

Dámská krejčová ušije rychle
kvalitně. Tel. mobil: 0606/931 093.

•

Oceňování nemovitostí pro daňové a
bankovní účely a pro dědické řízení. Ing.
Miroslav Polách, Vsetín – Semetín 1494,
tel. 0657/619193. Kontakt: paní Jaroslava
Vojkůvková, Karolinka 255. Tel.
0604/827156.

•

•
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FINANČNÍ PORADENSTVÍ. Nevíte,
kde nejlépe a nejbezpečněji umístit
úspory? Poradím. Penzijní fondy,
splátkový prodej apod. Libor Křenek –
Karolinka. Mobil – 0604/561 664 nebo
0604/296 335 – kdykoliv. Přijedu i domů.
LESNÍ ZNALECKÁ KANCELÁŘ –
Ing. Radek Zádrapa, nabízí oceňování
lesů a polností pro úřední i soukromé
účely. V Karolince: Bařinská 43, tel.
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Úvěry na nákup zboží a služeb
hotovostní
spotřebitelské
bezhotovostní
od 5000 do 100 000 Kč i bez ručitele
a na počkání!

Při splnění obchodních podmínek není
výše úvěru omezena – individuálně
úroková sazba již od 12,1% p.a.
Hypoteční úvěry
v rámci
nového
programu
TOP
BYDLENÍ Vám poskytneme hypoteční
úvěry se zvýhodněnou úrokovou
sazbou.

Úvěr

ke sporožirovému
kontokorent

účtu

–
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Splníme všechna Vaše přání

Kultura

Bližší informace Vám rádi poskytneme
v naší pobočce v Karolince: Radniční
nám. 42, 756 05 Karolinka, tel. 0657 –
450 401

Volejbal
Karolinka opět ve Welzově
letos již po osmé se 16.června sokolští
volejbalisté zúčastnili turnaje v německém
Welzowě.
Po vyhrané základní skupině je po několika
letech čekalo opět finále. V tom už Karolinka

na svého nejlepšího německého soupeře
nestačila a v turnaji obsadila druhé místo,
přesto je stříbrná pozice za současného stavu
velkým úspěchem.
František Puškáč
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