
.#

~<~\ROt'~I S~<y
7.11 ft}\ vaf)}\J

Jubilanti na mesíc cervenec 1996 :

SedlákJosef Karolinka329 70 let
KonaríkováAnna Karolinka224 75 let
PavelkaLudvík Karolinka504 70 let

Informace z matriky

Narozeni:

PribylováSimona Karolinka91 7.6.1996
VaneckaLukáš Karolinka232 17.6.1996

Úmrtí:

Válek Bohuslav Karolinka 19 2.6.1996
Jochec René Karolinka 280 5.6.1996
PaceltováLudmil Karolinka55 13.7.1996
Matoušková Jarmila Karolinka 557 10.7.1996

Prihlášení: 2

Odhlášení: 3

Informace z obecního úradu

Dne 4.7.1996 se konalo již 10.plenární zasedání
obecniho zastupitelstva opet s obsáhlým
programem. Poslanci a obcané byli seznámeni se
zprávou o cinnosti Obecni rady za uplynulé
období. Šlo predevším o informaci o provádeni
investicnich akcí. Ke dni 12.cervence 1996 byly
predány 2 bytové jednotky u školy pro potreby
obecního úradu. Stejne dobre pokracuje i
zastrešeni ZŠ, jejíž dokonceni bude k l.srpnu
1996, tj. o mesíc dríve než je smlouva. Obe
stavby po odstraneni prípadných nedodelku a
závad budou kolaudovány. Plynofikace Batin je
pred dokoncenim, byla trochu zdržena presunem
pracovníku na hlavni komunikaci, kde jsme
museli zajistit radu prací pro provádející

organizaci. Položeni koberce na hlavni trase se
podarilo zajistit po mletém úsilí, obec pak
využila i možnosti za úhradu provést drobné
úpravy našich prostor.
K plynofikaci Barin je treba ríct, že obec akci
brzy ukoncí a je jen na obcanech, aby využili
možnosti napojeni vlastnich domácnosti, nebot
pozdeji si musí obcané zajistit prípojku sami a za
své peníze, nelze také mít stále rozkopané
chodníky a cesty. Úpravy komunikací a
chodníku budou provedeny jen provizorne, aby
byly sjízdné. Predpokládáme definitivni úpravy
podle financnich možností obce v príštím roce
nebo i pozdeji. V každém prípade zahájíme další
trasu plynu smerem na Kobylskou, rozsah bude
závislý na financnich prostredcích obce.
V Kobylské bylo zajišteno rozšíreni verejného
osvetleni o 4 svetelné body, které zajištují
osvetleni témer pro celé údolí.
V dalším bodu programu Plenárního zasedání
byla podána informace o plneni rozpoctu obce za
1. - 5. mesíc. Nutno ríct, že plneni vlastnich
príjmu neni uspokojivé, predevším v oblasti
dani. Nove zavedená dan z príjmu od
právnických osob (tj. podniku a organizací celé
CR) se neplni a pravdepodobne nebude splnena.
Tato dan je naprosto nevýhodná i z hlediska
casového, nebot prichází z ministerstva financí
pozde, zatímco obce potrebují prostredky
pravidelne mesícne na své rozpoctové výdaje a
pokud se delají investice, jsou potrebné nejvíce v
II. a III. ctvrtletí v roce. Zde by mel rozpoctový
výbor a parlament zvážit tuto situaci a obcím dát
príjmy takové, které jsou reálné a casove
pravidelné. Neni plnena ani dan re závislé
cinnosti, i když zde nemusí být výpadek. Vývoj
príjmu se podstatne nezmenil i za I. pololetí
1996 a proto príští rada situaci zváží a omezí
výdaje na investicích - plynofikaci.

Zatím máme úver od sporitelny ve výši 4,2 mil na
školu a další prijímat nebudeme, nebot neni
reálnost splátek.
Podle programu bylo jednáno o doplnku územního
plánu a jeho regulativech. Dochází ke sníženi
stavebnich míst v lokalite "Pod Becvou" o 1
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rodinný dum. Ostatní podmínky vcetne ceny
pozemkuzustávajínezrneny.Nebylanám priznána
dotace na síte v této lokalite, proto se zatím
nebudou budovat, teprve po prodeji pozemku.
Pokud nebude zájem u místních obcanu,
nabídnemeje i jinýmobcanum.
Obec požádala na príští rok o dotaci na
malometrážníbyty nad stravovacím pavilonem.
Výstavbaje závislá na státní dotaci, obec na
bytovouvýstavbuzvlastních prostredkunemá.To
jen více stežuje bytovou problematiku, která je
nerešitelná.
Plenární zasedání odsouWasi1oprodej kulatiny pro
Kostelní výbor v Karolince na výstavbu kostela, za
symbolickou cenu jako pomoc pro realizaci této
akce. Tuto stavbu si zajištuje Kostelní výbor sám
za podpory sponzoru a obcanu. Zarízení smutecní
obradní síne a hrbitova provozuje Bytový podnik,
který má pripraveno oplocení a uzavrení ješte v
letošním roce v rámci svého rozpoctu. Stejne tak
pecuje o místní komuníkaci a její sjízdnost.
Zarízení je stále více využiváno a není na míste
vést jakékoliv polemiky o potrebe a úcelnosti a
záleží jen na obcanech, zda využijí toto zarízení
nebo ze zvyku a tradice v Novém Hrozenkove a
Velkých Kar1ovicích.Vzáveru se plenární zasedání
zabývalo dopisem závodu Crysta1ex a.s., který
požaduje nájemné za prostory materské školy, i
když se smluvne zavázal k bezplatnému používání.
Z usnesení vyplývá se touto situací zabývat na
príštím plenárním zasedání.
Bylo také odsouWaseno vydání publikace obce k
50.výrocí trvání obce vcetne propagacních
materiálu.
Projednány byly také nezbytné majetkoprávní
záležitosti.
Záverem možno ríct, že plenární zasedání splnílo
své poslání nejen svým obsahem, ale i prubehem.
Poskytlo poslancum a obcanum dobré informace o
prubehu cinnosti v obci za I. pololetí 1996.
Také pro II. pololetí zustává ješte radu problému,
jako skládkování domovního odpadu, nebot
31.7.1996 se uzavírá skládka v Lušové. Stále se
reší zdravotníctví, kde NsP Vsetín privatizací
zdravotního strediska ponechává základní
zdravotní péci a její zajištení na soukromých
lékarích, což nám stežuje situaci nyní na detském
oddelení a v budoucnu není vylouceno i na jiných
úsecích..
A úplne na záver obecní úrad preje všem obcanum
príjemnou dovolenou a po dovolené hodne elánu
do další práce.

Antonín Reška, starosta
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Sbor dobrovolných hasicu ve Stanovnici

Údolí Stanovníce tvorí samostatnou odleWou
cást naší obce. Dríve mela Stanovníce podstatne
vetší osídlení než má v soucasné dobe, mela velký
fond zemedelské a lesní pudy. Byla tu škola a
obchod, aby odleWé údolí bylo nejnutneji
vybaveno. Práve tato vzdálenost a nepružné spojení
s Karolinínou Hutí navodily myšlenku založení
místního samostatného hasicského sboru ve
Stanovníci, který by pohotove a s casovým
náskokem moW zdolat prípadný požár v oblasti
tohoto lidnatého údolí.

11. února 1934 se sešla ve stanovnícké škole
valná hromada za úcasti bratru hasicu z Karoliníny
Huti starosty Pechácka, Šauera, Helera, Blábolila a
Vehovského a 21 obcanu Stanovníce k první
ustavující schuzi. Byli tu jednohlasne zvolení do
výboru vzníkajícího sboru Josef OhIyzek, Jaroslav
Jochec a Josef Ku1cák. Do samaritánského kursu
byl vyslán František Orság Jurovský.

Za dva mesíce na to byla svolána valná
hromada za úcelem volby velitelstva, rozdelení cet
a jiných funkcí. Nácelníkem byl zvolen Josef
Ohryzek a podnácelníkem a pokladníkem Jaroslav
Jochec. Dále byla ustavena ceta lezcu ve složení:
Petr Orság-cetar, Jan Orság -hospodár, František
Orság -samaritán, Vladislav Orság, Petr Vrážel a
Pavel Zbranek - trubac. Cetu stríkacu tvorili: Jan
Konarík - cetar, Josef Ku1cák - jednatel, Josef
Petrek, Jaroslav Zbranek, Jaroslav Pavlica a Josef
Vrážel.

Bylo ujednáno provést sbírku ve prospech sboru
na stavbu zbrojníce a zaslat žádosti velkostatkum,
obcím a majitelum lesa o dary dreva. Provizorne
byla postavena prostá drevená kulna, jako základ
pro uskladnení získaného materiálu a chudého
vybavení vzníklého sboru. Už tenkrát nesla hrdý
název "hasicská zbrojníce".

Tolik ze zápisu o ustavení Hasicského sboru ve
Stanovníci.

Cinnost sboru byla pravidelná. Podle zápisu v
protokolní kníze byla zamerena nejen na cinnost
obou cet, které mívaly pravidlená cvicení, ale i na
cinnost kulturní, jako sehrání divadelní hry
Richarda Branalda "Nestyd' se tatínku" v
Delníckém dome v Karoliníne Huti a také v
Malých Kar1ovicích v Tísnavách. Dále se
porádávalo kácení máje, dožínkové zábavy, hodové
zábavy a jiné.

IDavní úsilí bylo venováno zajištování
materiálu na stavbu zbrojníce a financních
prostredku na zakoupeni výstroje a výzbroje pro
družstva. Obec Nový Hrozenkov darovala 8
kubíku, Malé Karlovice 3 kubíky a Spolek lesa
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Skalicí 3 kubíky dreva na stavbu zbrojnice, ale
panství Thonetovo nedalo nic.

Zajímavý je zápis v protokolni knize ze schuzí
stanovnických hasicu, kde mimo jiné byl schválen
14.8.1834 návrh Jana Konaríka, re kdo bez rádné
omluvy nepríjde do schuze, zaplatí pokutu 1,- Kc.

7. listopadu 1935 byla zakoupena rucni
hasicská stríkacka na konský potah ve Velkých
Karlovicích a bylo usneseno opatrit pujcku na
zakoupeni výzbrojea hadic.

3. ledna 1936 porádali stanovnictí hasíci prvni
Hasicský ples v hostinci u Malíku.

Podle pokladní zprávy z valné hromady
16.1.1938 celkový príjem obnášel 1.173,- Kc,
vydání 1.123,30 Kc. Jmeni sboru cinilo 8.283,30
Kc. Sbor mel tehdy dluh na výstroji a výzbroji
3.712,- Kc, takre cisté jmeni sboru obnášelo
4.414,- Kc. Také bylo usneseno neporádat letos
ples, ale každý clen prispeje do pokladny obnos,
který by zaplatil na vstupném. Také bylo navrreno
usporádat koncem cervence hasickou slavnost, na
kterou by sbor nacvicil prostná cvicení se
sekyrkamí.

Financní situace Hasicského sboru ve
Stanovnici byla natolik slabá, re nebylo možno
prozatim prijímat nové cleny pro nedostatek
penežních prostredku k zakoupení potrebné
výstroje a výzbroje.

V dobe okupace vyvíjel sbor minimální cinnost,
o cemž svedcí zápisy, re za celý rok byla svolána
jen jedna clenská schuze, dve výborové a
usporádána jen tri cvicení. Po skoncení války se
cinnost sboru opet obnovila a navázala na starou
tradici, jak po stránce výcviku, tak i kultruní. Ze
sborových prostredku bylo usneseno zakoupit a
doplnit výzbroj a výstroj a porídit pet
vycházkových obleku.

Podle zápisu ze dne 11. cervna 1947 byl tu
ustanoven hudební odbor pri sboru, na jehož
vybavení bylo z pokladny uvolneno 2.000,- Kc a
vedením byli povereni Pavel Zbranek a František
Kret.

Na valné hromade dne 18. ledna 1948 za
prítomnosti 24 clenu bylo sdeleno nácelníkem
Okresní hasicské jednoty, re na rekonstrukci
hasicské zbrojnice bylo prideleno 20.000,- Kcs.
V diskusi bylo usneseno prikrocit ke stavbe nové
zbrojnice. Za tim úcelem byl zvolen stavební výbor,
jehož clenové byli: Tydlacka Josef, Helis Valentín,
Zbranek Jaroslav, Vojvod.ík Josef, Konarík Jan a
celé predstavenstvo sboru. Byl schválen dopis
Zemské hasicské jednote s žádosti o vypracování
projektu.

Na clenské schuzi 15. kvetna 1948 byl schválen
vypracovaný projekt a zaslána žádost o povolení na
MNV v Novém Hrozenkove k lámání kamene na
stavbu zbrojnice v lomu na Malé Stanovnici. Zápis
ze dne 3. ledna 1949 ríká, re MNV zamítl stavbu
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zbrojnice a doporucuje opravit stávající zbrojnici.
Dále bylo usneseno, re kámen nalámaný na stavbu
nové zbrojnice se prodá, jakmíle se najde zájemce.

Pokladní zpráva za rok 1948 ríká, re celkové
príjmy sboru cinily 39.368,- Kcs, vydání 8.985,-
Kcs a pokladní zustatek 30.382,- Kcs. Usneseno
podat objednávku na novou stríkacku, výzbroj a
výstroj.

V dalších letech se presto pripravovala stavba
zbrojnice. Byl zakoupen písek a šterk a nalámáno
75 metru stavebního kamene, který byl odvezen k
základum. Stanovnicané pritom odpracovali 674
hodin a s konskými potahy 196 hodin.

Na ustavující schuzi 22. února 1953 byly
schváleny stanovy a projednán nový organizacní
rád. Podle neho náklady na výzbroj a výstroj bude
hradit MNV ze svého rozpoctu.

V roce 1953 byla pridelena stanovnickému
sboru "Stratílek" - motorová stríkacka. Tak se
družstvo konecne dockalo, re mohlo provádet
cvicení prakticky a ne jen "na sucho". Tím se
podstatne zlepšila cinnost družstva i jeho
akceschopnost. V té dobe cvicili družstvo mužu,
dorostu i žáku, zvetšila se clenská základna hlavne
o reny a bylo ustaveno družsvo ren.

V roce 1965 bylo konecne prikroceno ke stavbe
požární zbrojnice, sice jen jako garáre, ale podle
plánu postupne pro výstavbu celého požárního
domu. Težkosti kolem této stavby byly nesmírné.
Kdo mel jen trochu možnost, každý priložil ruku k
dílu. Byly to také problémy v rodinách, hlavne u
manre1ek, protore muži vetšinu casu obetovali
stavbe zbrojnice. Funkcionári MNV venovali
tomuto dilu patricné pochopení a pomoc.

Pak prišel osudný rok 1984, kdy bylo
rozhodnuto definitivne o stavbe prehrady v dolní
cásti Stanovnice. Stavbe predcházela vystehování
usídlených domorodcu, jejichž domy mely být
zaplaveny budoucí prehradou nebo stály v její
bezprostrední blizkosti. Domy puvodních majitelu
vykoupil stát a tito vlastníci si postavili nové domy
v Karolince, v místní cásti Bariny.

Nedaleko nad zacátkem prehrady stála práve
stanovnická hasicská zbrojnice, kterou si obcané v
nedávné dobe tak pracene vybudovali. I když
zbrojnice nebyla v bezprostrední blízkosti
prehrady, vydaly nadrízené úrady striktní príkaz
zbrojnici zborit. Bylo to strašné rozcarování pro
obyvatele Stanovnice, protore hasicská zbojnice
byla také kulturním a spolecenským centrem a
nositelkou tradic této odlehlé cásti obce. Obcané
protestovali kde se dalo, ale bezvýsledne. Nadeje
na postavení nové zbojnice byla v nedohlednu.
Následovalo všeobecné rozcarování.

Po zborení zbrojnice se ocitla hasicská technika
v malé stodulce Zdenky Zbrankové a pozdeji v
kulne, kde je dosud. Cinnost tamnejších hasicu
byla tim velmí stírená, zvlášte v podzimním a
zimním období. Zarízení se nedalo vytopit a pri
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schuzíchvýboru se meselo sedet v zimnících s
cepicína hlave.

Poslední zimu se pomery zlepšily, protože
manželé Orságovi poskytli ke schuzování svoji
místnost.Krometohov dopoledníchhodinách,kdy
nejezdi autobus, poskytují hasicum odvoz svým
autem.

Velkýmprínosembylozavedenítelefonu,který
sloužíjak sboru,tak i verejnosti.Je to velkápomoc
pro 5 km vzdálené údolí a hasici jsou vdecni
obecnímu úradu, že tuto akci financoval.

Teprve nyní nastává reálná nadeje, že v brzké
dobe se snad zacne stavet hasicský dum ve
Stanovnici, sice podstatne menší, ale obyvatelé to
uvítají a jsou pripraveni darovat na stavbu opet i
drevo ze svých lesu. Je mílé konstatovat, že zájem a
touha o postavení nové hasicské zbrojnice
stanovnicanypres všechny svízele a zklamání
neopustilaa jsou odhodláni zase priložit ruku k
dílu a prí stavbe se zapojit.

Zdenek Doležálek

Budeme mít v Kobylské a Ratkove
dostatecnou elektriku?

Obyvatelé techto údolí, obzvlášte v horních
oblastech si dlouho právem stežují na
nedostatecné napetí v elektické síti. Projevuje se
to kolisáním intensity proudu. Ph pecení bývají
koláce rysušeny, motory se prehfívají a ve
vecerních hodinách svetlo mrká a bliká, kazí se
oci.

Už radu let obcané protestovali u rozvodných
energetických závodit a dožadovali se posílení
dodávky elektriny. Není divu, kdy byla rybudována
se skoro nic nedelalo na její posílení. Tenkrát
sloužila elektrina hlavne ke svícení, použití rádia,
žehlicky nebo ryjímecne vahce. Dnes jsou to
boilery na ohrev vody, elektrické sporáky a peclcí
trouby, televizory a spousta ruzných elektrických
spotrebiciJ samozrejmých v každé moderní
domácnosti, které však vyžadují dostatecný pfíkon
elektrického proudu.
Konecne se podahio získat možnost zásadnlho

posílení elektrické síte, ale narazilo se na
nepochopení místních obcaniJ Pavla DiJjky z
Kobylské c. 676 a Marie Masty / Orságové z
Ratkova c. 286, kterf nesouhlasí s postavením
nových stožáru a vedení rysokého napetí na svých
pozemcích. Tím je tato akce zastavena a obcané
Kobylské a Ratkova jsou bez šance na kvalitní
dodávku elektrického proudu. Jak bude verejnost
hodnotit postoj obou uvedených obcaniJ ??

Zdenek Doležálek
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Hasici ze skláren v tomto pulroce.

Jak jiste všichní víme, sezóna souteží hasicu je v
plném proudu. Rozbehly se všechny, od tech
nejnižších okrsku až nejvyšší, to jest "Velká cena
Ceské republiky" . Zeptali jsem se tedy pana
Františka Bafáka, velitele hasicu ze skláren, jak na
tom jejich mužstvo je. Bylo nám sdeleno toto:
po peti soutežích o Velkou cenu CR, též nazvanou
extraliga, vedou hasici ze skláren o dva body. Není
to moc, ale když zvážíme, že techto souteží je
celkem za celou sezónu 14, tak je to zacátek a
nástup dobrý. K tomu je treba ješte dodat, že mezi
extraligoujsou zváni na další souteže a závody. No
a tam si vedou také dobre. Zucastnili se taky nocní
souteže v Odrách. Zde bylo 53 družstev, a jak jinak
-sklárny vyhrály. Obvodová soutež na Halenkove -
15 mužstev - 1. místo. Okresní soutežzvaná
okresní liga ve Stanovnici,pres velmi nepríznivé
pocasí 1. místo. Hasicská soutež v Ostrave po
mírnémzakolísání 10. místo.Hnedpak v nedeliv
Radíkove 3. místo. Nebylo by správné hovorit
jenom o mužích. Ve sklárnách závodí i družsvo
žen. Presto, že ženy soutežítolik nemají, mají se
však cilek svetu.Tri první místa,a to v Dolanech,
v Ostravea v Karolince,mluvíza všechno.
Podali jsme Vám krátkou informaci o cinnosti
hasicu ve sklráne. Za námi je pul roku, zbývá
druhápulka letošníhoroku a tak si jenom prejme,
abychomna záver sezónya roku jsme vám mohli
napsatjenomto nejlepší.

Karel Malík

z kultury

Divadelníci usporádali v mesíci cervnu na
zahrade u školky trochu opoždene, ale za to
úspešne "Kácení máje" s programem. Dobrý
program,dobréobcerstvenía stále dobrýmuzikant
Mirek Trebula, to vše bylo zárukoudobré zábavy.
A taky že ano, tak to bylo hodnocenopocetným
publikem. Horší to bylo s pocasím. Ale aní to
nenarušilo dobrou náladu a zábavu, která trvala
ješte dlouhoprespulnoc.

Divadelní soubor ve velmi složitých
podmínkách pokracuje v dobré tradici

Náš divadelní soubor se zúcastnil Krajské
divadelní prehlídky ve Štramberku. V silné
konkurenci se podarilo našemu souboru vyhrát a
tím postoupit na Národní prehlídku vyspelých
divadelních souboru ve Vysokém nad Jizerou,
která se uskutecní v pUli letošního ríjna. Je to tedy
letos již po patnácté, kdy se náš soubor dostal mezi
ceskou elitu amatérského dívadla. Chceme touto
cestou divadelnímu souboru podekovat za vzornou
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reprezentaci naší obce a do Vysokého nad Jizerou
jim poprát nmoho úspechu!

Karel Malík

Naše dechovka na prehlídce na Hovezí

Hasici na Hovezí usporádali dne 30. cervna 1996
prehlídku dechových hudeb. Prehlídky se
zúcastnily dechové hudby z Velkých Karlovic,
Karolinky, Nového Hrozenkova, Halenkova,
Zdechova a Hovezí. Nehrálo se ani pred porotou,
ani na umísteni, hrálo se proto, aby se muzikanti
sešli, popovídali si a s chutí si pak zahráli. Bylo to
hezké a ti diváci, kterí prišli, jiste nelitovali. A jak
naše dechovka? Byla nejvetší a pod dirigentem
Jirím Mackem ze Vsetína hrála dobre. Je moc
dobré, ŽJ:,o tyto akce má zájem Okresní referát
kultury. Naši karolinští diváci se mají taky na co
tešit. Pozvali jsme totiž všechny dechovky na
Sklársk:ýjarmark, který bude 17. srpna 1996, kde
probehne II. rocník prehlídky dechových hudeb
memoriál Emila Diimlera. Jako host zde taky bude
hrát 55-ti clenná vojenská dechová hudba z
Olomouce. A tak si jenom prejme - hodne diváku a
moc hezké pocasí.

Karel Malík

Nebezpecený bolševnÍk velkolepý

Bolševník velkolepý je rostlina z celedi
mrkvovitých, v naší prírode dosahuje statného
vzrustu až 3 metru. Puvodem je z okolí Kavkazu a
byl dríve vysazovánjako okrasná rostlina.

V okrese Vsetín byl bolševník velkolepý :qišten
na 25 místech, kdy se nejvíce vyskytuje v
podhorsk:ýchoblastech a v údolích potoku. Šírení
napomáhali v mínulých letech z neznalosti i nmozí
obcané, kterí si tuto rostlinu vysadili do zahrádky
anebo si plodenství se zralými semeny prinesli
domu. Bolševník mUŽJ:,na zahrádce za nekolik let
zpusobit úplnou pohromu tím, ŽJ:,zaroste celý
prostor pozemku. navíc dochází k nepríjenmým a
težce hojitelným popáleninám, zejména u detí.
Bolševník je nebezpecný predevším svou toxicitou,
tj. obsahuje látky, které zpusobují na potrísnené
kuži puchýre s charakterem popálenin, kdy
slunecní zárení zpuchýrující úcinky štávy ješte
zesiluje. Puchýre se zahojí až po nekolika
mesících.Množivostbolševníkuje obrovská- z
jednoho kvetenství mUŽJ:,dozrát až 5.000 semen a z
jedné rostliny až 20.000 semen. Bolševník se v
naší prírode rozširuje tak nebezpecne, ŽJ:,zamoruje
celé pozemky. Jak IikvidQjeme bolševník
Bolševník se likviduje jednak mechanicky
opakovaným

Karolinksý zpravodaj 7/1996

posekáním listu a stonku (pokud jsou rostliny
nekvetoucí) a chemicky - napríklad herbicidem
Roundupem, kdy je nutné opatrne posbírat
kvetenství a ta zlikvidovat samostatne spálením.
Pri likvidaci musí být zachována zvýšená
opatrnost.

Zjistíte-li kdekoliv výskyt bolševníku
velkolepého, sdelte toto neprodlene na príslušný
obecní úrad nebo na níŽJ:,uvedené místa:

1. Okresní úrad Vsetín, referát životního
prostredí, tel 0657/614023
2. Správa ochrany rostlin Vsetín, tel. 0657/4665
3. Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod
Radhoštem, tel.0651/55592 .

Vlastnici pozemku mohou na likvidaci bolševníku
obdrŽJ:,tdotaci z Ministerstva životního prostredí v
rámci Programu péce o krajinu v roce 1996. Na
území CHKO Beskydy se žádá prostrednictvím její
Správy v Rožnove pod Radhoštem, mimo CHKO
Beskydy prostrednictvím Okresního úradu Vsetin,
referát životního prostredí (odd. ochrany prírody).
Žádost podává vlastník pozemku nebo jeho
nájemce, podrobnosti sdelí na výše uvedených
institucích.

Vojkuvková Jaroslava

t

ft. ..
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135 let sklárny KAROLINKA

1861 -1996

0.5.

odštepný závod

SKLÁRNAKAROLlNKA

Crystalex a.s. od 1. ledna 1994 tvorí 7 sklárských
odštepných závodu v Cechách a na Morave.
Jedním z techto závodu je práve Sklárna Crystalex
a.s., odštepný závod Karolinka, který v letošním
roce má 135 let svého trvání.
Sklárství v moravském egionu má bohatou tradici i
historii a jeho koreny sahají na Valašsku až do
pocátku 17.století. Rozvoj sklárské výroby však
nastává predevším pocátkem 19. století. V této
dobe se predevším projevila podnikatelská rodina
Reichu, která pronajala radu již existujících
malých hutí na Morave, Rakousku, Polsku ci
farinérií v Cechách.

Karolinský zpravodaj 7/1996

Jako jedinou sklárnu, kterou od základu postavila,

byla práve Charlotten hutte (Karolininahut), nyní

Karolinka, která práve pred 135 lety zahájila
výrobu bežného hostinského skla. Kolem roku
1870 byla postavena druhá pec a na té pracovali
zkušení sklárí, kterí se zabývali výrobou
nápojového a stolního skla. Tito sklán, z nichž
mnozí získávali remeslnou zkušenost v ruzných
evropských sklárnách, pocházeli z celé rakousko-
uherské monarchie. Koncem 19. století se zde
vyrábelo i technické sklo a sklárna zacala
produkovat výrobky zušlechtené technikou
broušení, leptání a malování.
Behem celé své existence se Sklárna v Karolince
výrazne zmenila. Prakticky stejná zustala pouze
základní technologie v rucní výrobe. K zásadním
zmenám došlo v technologii tavení skla, príprave
sklárského kmene, leštení kyselinou a malé strojní
mechanizaci.
Výrobní program je ovlivnován remeslnou
zrucností všech výrobních profesí, techniku a v
neposlední rade výtvarníku, kterí vtiskují
výrobkum z Karolinky specifickou tvár všech
technologií, výtvarnou koncepci a pojetí dekorace.
V soucasné dobe je rozhodující pro existenci
závodu získávání odbytu výrobku na další teritoria
za predpokladu zvýšení produktivity a snížení
vlastních nákladu.
Za tohoto predpokladu bude práce 650
zamestnancu Sklárny v Karolince šírit i nadále
dobré jméno ceského skla i publicitu tohoto
puvabného a rázovitého kraje do celého sveta.

Odborová organizace spolu s vedením
závodu Crysta1e:x: KAROLINKA

porádají

V sobotu 17. srpna 1996
,

SKLÁRSKýJARMARK
Program:
. Možnost návštevy sklárny (seznámení široké verejnosti

s prací skláru na zajímavých výrobcích). Prodej sklárských výrobku ve všech cenových relacích. Prodej dalšího zbožÍ v centnI Karolinky - tradicní trh. Od 10.00 hodin koncert dechových hudeb. Od 11.00 hodin koncert Posádkové hudby Olomouc. Od 16.00 hodin tanecní zábava
. Pripravenoje rovnežbohaté obcerstvení

Vstup do závodu od 8 do 12 hodin za 5.- Kc
Najarmark od 8 do 17 hodin - vstup volný

Koná se za každého pocasí

Srdecne zvou poradatelé


