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ŠabršuIová AnastazieKarolinka 117 70 let
10.3.1927
Horácková Jana
12.3.1927
Vráblová Anna
18.3.1922
Cajanová Marie
27.3.1917
Pašková Marie
28.3.1927

Informace z matriky

Narozeni:

Úmrtí:

PlesníkováLudmila
7.2.1997
Lužová Ludmila
12.2.1997
Dockalová Jana
21.2.1997

Krupová Ludmila
7.3.1997

Karolinka 82 70 let

Karolinka 652 75 let

Karolinka 268 80 let

Karolinka 585 70 let

o

Karolinka652
86let

Karolinka 572
84 let

Karolinka 549
20 let

Karolinka 84
84 let

Infonnace z obecního úradu
-----------------------------------------
Ve stredu 5. brezna 1997 se konalo již 13.
zasedání obecního zastupitelstva s velmi
bohatým a nárocným programem. Nejprve byli
poslanci a obcané seznámeni se zprávou o
cinnosti rady, tyto informace byly prevážne
zverejneny ve Zpravodaji c. 1/97, z dalších
informací snad jen to, že od 1.7.1997 hodláme
zvýšit nájemné z nebytových prostor o inf1acní
nárust ve výši 9%.
V dalším bodu jednání byly projednány výsledky
hospodareni obce a podrízených príspevkových
organizací za rok 1996 vcetne použití do
vnitropodnikových fondu a zapojení prebytku k
použití v roce 1997. Docílené výsledky jsou
vesmes pozitivní až na MŠ Karolinka, které byl
negativní výsledek vyrovnán z prostredku obce.
Veškerý prebytek obce bude použit na
financování investic a to predevším na vestavbu
zastrešené ZŠ, cástecne pak na dokonceni
plynof1kace. Ani tento prebytek však zdaleka
nestací na zámery v investicní výstavbe a nelze
proto pocítat s dalšími, byt' i potrebnými akcemi.
Rozpocet obce má svá pravidla, lze použít jen ty
prostredky, které získáme v rámci pravidel z
daní. Presto, že tuto skutecnost stále opakujeme
a zduraznujeme, mnozí obcané se tvárí, že tomu
tak není, uplatnují nesplnitelné požadavky.
Orgány obce musí pak rozhodnout o duležitosti
a uprednostnit ty, které jsou nejpotrebnejší. K
dnešnímu dni nás tíží úver ve výši 5,3,mil. Kc,
na který máme letos povinnost splátky 1,5 mil.
Kc, více obec zad1užovat nehodláme. Došlo k
projednání a schválení studie "Obnovy vesnice",
která zahrnuje realizaci zlepšení životního
prostredí v cásti obce od Kobylské po sklárny.
Na tuto akci se pokusíme získat prostredky z
centrálních zdroju, vlastní prostredky k
provedení budou v letošním roce omezené.
Obecnímu zastupitelstvu byly dány k projednání
dílcí zmeny územního plánu, které byly
schváleny, jde predevším o potreby soukromníku
pro ruzné druhy výstavby. Územní plán obce
plní své poslání a ani v budoucnu
nepredpokládáme žádné prevratné zmeny a
úpravy.

Prihlášeni: 4

Od hlášeni: 2

Pre h 1á šen i: O
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Na poradu jednání byl dlouholetý požadavek na
výstavbu nezbytného hasicského zarÍZem pro
cinnost SDH Karolinka - Stanovnice.Na
základe podpisové akce obcanu nad prehradou a
jejich príslibu podílet se prací a materiálem -
drevem místtúch obyvatel, byla studie
odsouhlasena. Zde je treba nejprve získat
souhlas dotcených orgánu, CHKO, hygieny,
referátu životního prostredí a dalších. Teprve po
tomto souhlase bude zahájena další príprava
akce, která by mohla být zrealizována v príštích
2 letech.

Vzhledem k tomu, že jde o neplánovanou
akci, bude treba získat zdroje i od sponzoru,
zatím se rýsuje možnost asi 400 tis. Kc, akce
bude mít hodnotu více jako 1,5 mil. Kc.
Ocekáváme, že obcané Stanovnice se do akce
zapojí a tím se doreší i problém tohoto údolí.
Dále bylo rešeno množství majetkoprávtúch
záležitostí, prodeju a výkupu pozemku a dalších
majetkových záležitostí. K této problematice jen
to, že obecm úrad se snaží obcanum uvést jejich
majetkové záležitosti do porádku, bohužel sklízí
námitky, že se obec domáhá neceho, co má
obcan v porádku. Opak je pravdou, každý by si
mel uvedomit, že pokud nemá vlastni pozemek.
kolaudaci a zápis v katastru nemovitostí, netú
vlasttúkem a pokud s majetkem disponoval je
kupující a prodávající v situaci, že tYto úkony
jsou neplatné a mohou v budoucnu vést k
soudtúm sporum. Doporucujeme proto obcanum,
aby si sami dali veci iniciativne do porádku,
stejne tak bude postupovat i obecm úrad a pokud
je nám známo i místní závod a.s. Crystalex.
Obecm zastupitelstvo odhlasovalo také vstup do
obcanského sdružem "SPORT" Karolinka,
vcetne príspevku na telovýchovnou cinnost. K
této organizaci jen tolik. že za prvoradý úkol
považujeme zlepšení telovýchovné cinnosti,
doreŠe1Úmajetkových záležitostí a vyporádání
financmch záležitostí. Obec chce být
plnoprávným clenem a bude mít zájem na
dorešem majetku práV1Úchzáležitostí tohoto
sdružem.
Z diskuse na zasedátú vyplynulo, že je treba v
maximální míre dávat informace obcanum.

Budeme proto i nadále využívat všechny
dostupné prostredky k tomuto úcelu. Máme
bohužel i takové zkušenosti, že nekterou
informaci jsme opakovali nekolikrát a presto
byla zkreslene vykládána, rozširována a urcitá
cást obcanu ji takto zkreslene i príjala a stávají
se zdrojem dalších dezinformací. To je špatné,
ale nem proti tomu obrany, pokud si obcané
nebudou chodit pro informace tam, kde jim
muže být dána pravdivá odpoved' jako treba na
jednátú zastupitelstva, které podává obcanum
dobrý prehled o cinnosti v obci,
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zverejnnované zápisy z jednání obecm rady a v
neposledtú rade i Zpravodaj. Jako príklad
uvádíme problém "Zdravotnictví"v obci, který se
dostal i na stránky regionálmho tisku. Dopis
reditele nemocnice v této záležitosti uvádime
samostatne na jiném míste.
Každý obcan má právo v souladu se zákonem o
obcích se dotazovat a ptát a neznám jeden
prípad, kdyby obcan nebI prijat a nebylo s mm
hovoreno at pracovníky OÚ nebo poslanci.
Záverem bych chtel vyslovit presvedcem, že
drtivá vetšina obcanu v Karolince má vytvoreny
a vytváreny podmínky k dobrému životu a záleží
na všech, aby byly ješte lepší.

Antomn Reška

Citace dopisu od Okresm nemocnice Vsetín
pana MUDr. Metelky Martina - reditele
nemocnice:

uVážený pane starosto,
v dobe,kdy jsme diskutovalinad budoucností

strediska v Karolince a postupem casu jen o
rehabilitacním oddelení, prislíbil jsem podat
informaci o duvodech, prípadného premístem
této ordinace. Tyto by Vám sloužily i k
prípadnému zverejnem pro obyvatele Vaší
oblasti.
Zdravotnictví Ceské republiky prochází
zmenami. Týkalo se to systému úhrady za
poskytnutouzdravotní péci a postupne i zmen
vlastnických pomeru. Nevyhnulo se to ani
Valašsku. A tak došlo ke zmene vlastnických
vztahu v jednotlivých obcích. Vše nebylo
zprivatizováno.Proto mohla vzniknout situace,
kdy obec vlastní zdravotnickéstredisko a jsou
zde ruzní nájemtúci.
Okresm nemocnice Vsetín zrušila ordinaci
tuberkulózy a respiracmch onemocnem v
Karolince, vzhledem k tomu, že struktura
obyvatelstvase zmenila a tím se zmenilo i
využití tohoto pracovnište. Odbome a ani
ekonomicky nebyla podpora další existence
tohoto detašovanéhopracovište.Zustala již jen
ordinace rehabilitace. V tu chvili vedem
nemocnicehledalovýhodnejšírešetú.
Nejdríve bylo nutné zjistit, zda nedojde k
omezem dostupnosti této péce pro obyvatele,
kterí využívají služeb rehabilitace. Protože do
Karolinky dojíždejí i z ostatních obcí, vhodné
premístem v této oblasti muže znamenat
dokoncespravedlivejšídostupnost,aniž by byla
zhoršena zdravotní péce. Okresní nemocnice
Vsetín musí zajištovat také Lékarskou službu
prvni pomociv NovémHrozenkove.Nabízelose
výhodnérešem.
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Koncentrovat z pochopitelných duvodu, služby
zajištované Okresní nemocnicí Vsetin, na jedno
místo. A protože obec Nový Hrozenkov se k
tomuto nápadu stavela pozitivne a velmi
aktivne, došlo k premístení rehabilitacního
pracovište. Tyto duvody, které jiste každý
pochopí, vedly k tomu, že Karolinka již nemá
"svoje" rehabilitacní pracovište. To je sice
umísteno ve vedlejší obci, ale dostupnost pro
celou oblast zustala prakticky beze zmeny.
Vždyt došlo k posunutí asi o 6 km ke Vsetínu.
Vážený pane starosto, myslím si, že toto
vysvetlení je dostacující k tomu, aby
nedocházelo ke zkreslení duvodu. Není potreba
Wedat za touto zmenou nic jiného, než že
Okresní nemocnice Vsetin musí hospodarit
rozumne a majetek státu obhospodarovat jak
nejlépe umí."

Stavba kostela v Karolince

Neobvykle priznivý prubeh pocasí letošní zimy
umožnil neprerušení prací na stavbe kostela.
Podarilo se pokrytí stavby zhotovením strechy,
která ceká jen na lepší pocasí, aby byla prikryta
strešní taškou. Budování veže pokracuje
betonárskými pracemi. Do veže máme prislíbeny
tri menší zvony, které nám chtejí venovatfarníci
z Olomouce. Dále se pripravuje vyzdívání ploch
mezi mezi opernými pilíri zdením z pripravených
cihel. V príprave jsou také okna, na jejichž
rešení se podílí také akademický malír Ilja
Hartinger a zhotovení dverí. Od dárcu máme
prislib na zaplacení obetního stolu a
svatostánku. Pan Borák z Velkých Karlovic nám
pripravuje ze dreva dominantní sochu Panny
Marie, na kterou usporádaly ženy samostatnou
sbírku. Paní Dorotíková z Velkých Karlovic
rezbuje stylovou soupravu obrazu krížové cesty.
Naše ženy už pilne pripravují mešní roucha a
další textilní vybavení. Zájem a nadšení pro
vcasné dokoncení stavby našeho kostela je
príkladný.
Je treba zvlášt podekovat všem obetavým
obcanum z Karolinky, Nového Hrozenkova i
Velkých Karlovic, kterí nezjištene pomáhají na
stavbe pri ruzných odborných i pomocných
pracech. Dík patrí i naším ženám, které se
starají o stravování a varí obedy tem, kdo
prijdou na stavbu pracovat.
Znovu prosíme a vybízíme všecky obcany, aby

prišli a pomohli pri stavbe našeho kostelícka.
Každá pomoc bude vítána v odpoledních
hodinách a hlavne o sobotách.
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Nekteré Z našich žen navštevují domácností v
obci a prosí o .financní prispení na stavbu
kostela. Každého dárce bude v budoucnu hrát

myšlenka, že podle svých možností prispel a
podílel se na tak bohumilém díle.
Podle sdelení otce Studeného, který stavbu
našeho kostela vede, je termín dokoncení stavby
a posvecení kostela stanoven na 12.cervence
tohoto roku, pred svátkem Panny Marie
Karmelské. Na tento den bude také prenesen
termín porádání karolinského Sklárského
jarmarku.

Zdenek Doležálek

Historie základního
Karolince

školství v

Letos to bude 136. let od založení sklárny
Karolininé Huti v bývalém Novém Hrozenkove (nyní
Karolince). Hut založili podnikatelé bratri Reichové
z Vídne. S tímto datem souvisí také vznik první
školy v místní obci Reichové, práve tak jako
postavili domky pro své zamestnance, dbali na to,
aby na Valašsku bylo méne analfabetismu a aby
byla zvýšena kulturní ~roven obyvatelstva. Se
sklári a odbornými pracovníky oboru, kterí byli
privedeni z Bavorska, Cech, prišli krome remeslné
dovednosti také hudebníci, divadelní ochotníci,
amatéri, ruzné výtvarné cinnosti a tím byl vytvoren
predpoklad pro zábavu a další použování ve volném
case po práci, jak bylo už v té dobe žádoucí. První
ucebny školy byly 2.trídy základní školy pod
" Horou" (dum ješte stojí, vyrábí se tam
šindele), 2.trídy byly v kancelárich úredníku závodu
(dnes už budova neexistuje, a byla oproti dnešní
samoobsluze) a I.trída byla v dome za obecním
úradem. Pametníci vzpomínají na pana naducitele
Berga, p. ucitele Kratochvíla, který svým
príkladem propagoval telovýchovu. První
obecná škola v Karolince, petitrídka byla
postavena a otevrena v roce 1928. Je to budova, kde
je nyní Zdravotní stredisko. Vystrídali se tam
páni reditelé Blaboli/ v., Hráb C. , Dušek,
Holešovský, páni ucitelé, Grým, který založil
dechovou kapelu Sokola, pan Bartoník A.., který byl
funkcionárSokolaa zahynul za okupace 1942v
koncentracním tábore, p. ucitelé Winkler, Cenek
Jan, kterí byli režiséry místních divadelních
ochotníku, a funkcionári Sokola, fotbalového klubu
V. Slavie, p.Morkovský c., jednatel V. Slavie,
Matyšcák Jan - režiser divadla v Sokole a tvurce
dekorací pri ruzných príležitostech, pani ucitelky
Cablíková-Grymová, Matyšcáková-Špacková,
Bartoníková, také divadelní ochotnicky divadla.
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To byli krome ješte jiných vzdelvatelé, kterí mimo
uceni ve škole, starali se o výchovu, vzdelání obcanu
a meli velký podil na kulturní úrovni v obci a okoli.

V údolich Stanovnici, Bzovém byly školy
dvoutrídky a jejich reditelé pánové Fojt J, Horák
Cyril, Holešovský, jsou vzpomínáni od tamnejšich
obyvatel pro jejich obetavost pri pusobeni ve
prospech tamních spolužijících. Škola ve Bzovém
zanikla v sedesátýcjh letech, dnes je tam škola v
prírode. Škola ve Stanovnici byla zavrena pri
pocátku stavby prehrady.

Pro ucne ve sklárne byly pokracovaci školy, které
nahrazovaly meštanku, která byla v Novém
Hrozenkove. Základni škola, její ucitelé, ucitelky
byli duležitým cinitelem ve spolecenském živote,
pusobili v místních spolcich, organizacfch, vedli k
národnímu uvedomení, vlastnictví, což bylo velmi
nutné za Rakousko-Uherska, za první republiky a za
druhé svetové války. Jejich cinnost se také promitala
V úrovni skláru, brusicu i ostatních pracovníku huti a
obce, mohly vyrust osobnosti pro spravováni obce,
spolku. Z techto pak také byli ucitelé hudby jako
bratri Cenkové Bedrich, Tonda, Trampotové Vilém a
Jan, Eddingri Adolf a Tonda, Dumleri Emil a Lada,
dále Pavelka Josef, Bambušek Sláva, Novák Tonka a
také ucitelé cviceni v Sokole, DTJ, v Hasicském
sboru Hartinger Jula, Fišerové Jara a Jožka,
Šarfové Josef a Rudolf, Davidci Tonda a Franta,
Sokol Jan, Konvicný Jan, Bambušek Jula, Dumler
Josef, Bambušek Josef, Barcák Josef, Hamšik Josef,
Novák Josef a mnozí další.

Národni uvedomení vlastenectví se projevilo ve
druhé svetové válce. Obcané Karolinky se
organizovali v odboji proti okupaci v Obrane
národa, byli partyzány. V této cinnosti obetovali
žiVoty Novák Franta, Cabla Josef, Konvicný Josef,
Bambušek Sláva - zahynul jako letec v Anglii,

partyzáni Jurícek Franta, Dujka Petr, Tomancové
Josef a Lada, Vašci Josef a Lojza, Švecovi Lojza a
mnozí jiní nejmenovaní. Víc než 20 obcanu z
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Karolinky bylo žalováno pro odboj proti národnímu
nepríteli. Celková úroven, politická, spolecenská v
obci byla vysoká. Základem pro toto konstatováni a
sdeleni byla škola, vzdelání, poznáni, že jen správné
uvedomení, schopnost vedou k dobré prospešné
spolecnosti.

Proc se to stále opakuje píše. Je to tak, že lidská
spolecnost se vraci ve své pameti, k tomu dobrému,
co bylo vytvoreno, udeláno. Má to být pro
uvedomení odpovednosti k budoucfm, aby príklady
vedly k pokracováni, aby byla udržena hrdost,
dustojnost v naši zemi. A chceme-li mit místo,
oprávneni v budouci Evrope, kde velel uznají ty malé
jen pro jejich vyjimecnou schopnost, pracovitost a
tím se tito stanou prínosem pro lidskou spolecnost
všude.

Štepán Konvicný

Otevrení nové sklárny.

Ve stfedu 1. brezna 1997 bylo v Karolince v huti
Charlota utaveno první sklo. Podnikatelé, zároven
pracovníci, sklári, vedoucí Ivan Štefánik, pan
Konarík Josef a jeho syn našli odvahu k podnikání
se svou prací, schopnosti, což je velmi chvályhodné.
V této huti se budou vytváret, vyrábet umelecké,
dekorativní predmety k ozdobe bytu, k dekoraci
obytných prostor, místností domu, budov.
Podnikatelum tohoto druhu cinnosti mužeme prát
úspech, který muže být prospechem pro obec. Na
výstavbe pece v huti se podl1ely nekteré spolecnosti
i osobnosti jako Ing. Pešek Z Nového Boru.
Jako všechno, co vzniklo v Karolince,
bude jiste podrobováno kritice a lze verit,
že to nebude neprejícnost, co bude tento malý
podnik provázet.

-


