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Vážení a milí spoluobčané,
připravili jsme pro Vás mimořádné číslo Karlovského zpravodaje, prostřednictvím kterého Vás chceme pozvat a seznámit
s průběhem oslav 300 let od založení naší obce. Toto významné výročí si průběžně připomínáme již od začátku letošního
roku (první výstava o Karlovicích v Karlovském muzeu, oslava svátku svatého Floriána za účasti místních a pozvaných
hasičských sborů, požehnání kamenné sochy sv. Floriána na hasičské zbrojnici, hasičská soutěž O pohár obce Velké
Karlovice). Založení obce si připomeneme i při čtyřdenním setkání řezbářů u muzea ve dnech 7. – 10.8.2014, kdy se
uskuteční již 20. ročník velmi zajímavého setkání řezbářů z Čech, Moravy a Slovenska. Při letošním jubilejním ročníku
vystoupí i Hradišťan s Jiřím Pavlicou. V neděli bude tradiční pouť, letos u příležitosti 260 let kostela Panny Marie Sněžné.
Hlavní dny oslav jsou připraveny na 5. - 7. září
2014. V pátek odpoledne bude křest knihy
Velké Karlovice 1714 – 2014, vernisáž
výstavy o nové knize u muzea, kulturní
program. V sobotu dopoledne se uskuteční
slavnostní zasedání zastupitelstva obce
s pozvanými hosty, otevření nového obecního
úřadu pro veřejnost, představení folklorních
souborů v údolích Karlovic, (Léskové, Podťaté,
Jezerné, Pluskovec) společný průvod obcí,
mezinárodní
folklorní
festival,
jubilejní
vystoupení sourozenců Ulrychových a na závěr
společné posezení při cimbálovce. Nedělní
dopoledne bude zahájeno slavnostní mší
svatou za Boží ochranu Karlovic a Karlovjanů
v našem kostele a odpoledne bude věnováno dětskému mezinárodnímu folklornímu festivalu. Jubilejní rok ukončíme
8. listopadu 2014, vyhlášením výsledků soutěže „Moje Karlovice“ v kinosále u Potockých. Bližší informace k oslavám
naleznete v níže uvedených programech.
Věříme, že si najdete pro Vás zajímavý program a připravovaných oslav se zúčastníte. Těšíme se na setkání s Vámi.
Za přípravný výbor Miroslav Koňařík

Zakládací listina Karlovic
Já Karel Jindřich, pán ze Žerotína, dědičný pán panství Meziříčí, Rožnov,
Tylovice etc., komoří Jeho císařsko královského Veličenstva, plukovník a
velitel slavného pluku kyrysníků falckraběte Neuburga dosvědčuji touto
listinou:
Rozhodl jsem se, že ve svých rožnovských horách, jejichž držení mně
nedávno J. V. potvrdilo, založím novou ves jménem Karlovice, aby několik
mých poddaných, kteří se tam již skutečně usadili, ve svém živobytí a jeho
udržování mohli snadněji pokračovati. Sami přede mne předstoupili
s pokornou nejposlušnější prosbou, abych jim – pokud by to byla má vůle –
tu milost prokázal a na několik let je na osazených místech osvobodil a
vyvázal ze všech císařských dávek a vrchnostenských povinností.
Proto v uvážení jejich pokorné a nejposlušnější prosby, i pro to, aby i oni,
rozhojnivše své živobytí, řemesla i prostředky, mohli budoucně jak císařské, tak panské povinnosti tím lépe nésti, a také
ze své osvědčené milosti a pro budoucí paměť dobrého skutku, uděluji jim tímto listem milost, že výše řečení moji
karlovští poddaní obyvatelé mají svá význačná obecní místa se všemi náležitostmi a užitky pro sebe a své dědice, pro
dědice jejich dědiců jako svůj majetek a dědičný statek bez jakékoli újmy nebo překážky i od mých nástupců neb jejich
dědiců na věčné časy držeti a míti a právo prodati neb darovati kdy se jim to zlíbí a vrchnost to za dobré uzná. Avšak
z každého prodeje neb odstupu těchto gruntů zaplatí do vrchnostenských důchodů 3 krejcary z každého rýnského
zlatého.
Aby však již zmínění obyvatelé mohli své výše řečené živobytí, řemesla a prostředky povznésti, povinnosti k císaři a
vrchnosti plniti, budou po celá tři léta, počínajíc dole napsaným datem, osvobozeni ode všech jak císařských tak
panských břemen a dávek, ať se jakkoliv nazývají neb zavedeny budou. Potom také ode všech vrchnostenských robot
dopředu konaných nebo zaostalých budou rovněž od dole uvedeného data osvobozeni na celá čtyři léta, vyjma takové
roboty, k níž se sami dobrovolně přihlásí. Ve 3. a 4. roku jsou povinni a zavázáni při nově zřízeném majerhofu
v Karlovicích pomáhati při chovu vrchnostenského dobytka, sečení panského sena a otavy, stavění do kop a sklízení
s panských polí, při čemž dovoz přísluší vrchnosti. Zároveň se však každý ze zmíněných obyvatel zavazuje povinně,
nikoho nevyjímaje, že po uplynutí čtyřleté lhůty, milostivě povolené, bude mně jako své dědičné vrchnosti odváděti
všechny odedávna obvyklé daně, stejně jako jiní poddaní panství meziříčského a rožnovského, a všechny podle zákona
příslušné povinnosti k vrchnosti bude konati bez výjimky, výmluvy nebo vytáček.
A tak všechno to, co je v tomto založení obsaženo a napsáno přísluší držitelům oněch uznaných karlovských gruntů,
jejich manželským dědicům i dědicům jejich dědiců provždy k volnému používání a od mých dědiců neb příštích majitelů
tohoto panství nezrušitelně a bez disputace.
K potvrzení a zachování toho všeho vědomě svoluji, aby k mému podpisu byla přitisknuta má šlechtická pečeť.
Tak se stalo na zámku Meziříčí 8. dne měsíce listopadu Anno Domini tisíc sedm set čtrnáct.
L.S. C. Zierotin mpmp plukovník
Mimo to , co jest zde uvedeno, budou všichni moji karlovští poddaní ještě povinni a zavázáni nejen bděle a pilně
dohlédati na značně rozlehlé a dříve sporné hory, aby mně jak ze vsetínské tak i z uherskoslovenské strany budoucně a
pro všechny časy nepotkala jakákoli ani nejmenší újma nebo škoda, nýbrž sami podle svých možností a sil budou
odvraceti všecko zlo, ztráty a škody a ve všem jako moji věrní poddaní budou podporovati můj užitek a prospěch.
Čímž toto celé doplňuji.
Actum item die ut supra.
L. S.

C. Zierotin m.p. plukovník

Listina tato německy psaná je uložena v okresním muzeu ve Vsetíně. Zčeštil ředitel Richard Pavlík.
Podle starých zápisů bylo v r. 1713 usídleno na území dnešních Karlovic 200 rodin. Ve výše uvedené listině nejde o
novou kolonizaci, nýbrž o nové pojmenování dědiny. Také Jiří Hudeček, dříve zde usazený, byl jmenován vrchností
prvním fojtem za věrné svědecké výpovědi ve sporech o Javorníky. Oberst Graf von Zierotin byl Němec, česky vůbec
neuměl. (obecní kronika)
Poznámky: LS – locus sigilli (lat.) – místo pro pečeť
mp – manu propria – vlastní rukou (připojovalo se ke jménu, aby byla zřejmá autenticita podpisu)
Actum item die ut supra – stejného dne jak svrchu uvedeno

Obec Velké Karlovice
ve spolupráci s Informačním centrem Velké Karlovice
a Karlovským muzeem pořádají v rámci realizace
projektu Přes Javorník chodník

20.

setkání řezbářů
u Karlovského muzea
a výstavu řezbářů jubilantů

7. 8.

ČTVRTEK
15:00 Slavnostní zahájení řezbářských dní,
vystoupí hudecká muzika Javorníček z Hvozdnice
a zazpívají Karlovjanky
PÁTEK

8. 8.

od 9:00 do 13:00 bude hrát flašinetář,
odpoledne CM Kyčerka z Karlovic,
večer v 19 hod koncert Hradišťanu
SOBOTA

9. 8.

od 9:00 do 12:00 Pavol Fabík a Pohronci,
odpoledne CM Vincúch
od 17 hodin v kostele Panny Marie Sněžné
koncert křesťanské hudební skupiny
Gold Bend a karlovské scholy

pouť

ve Velkých Karlovicích
NEDĚLE

10. 8.

CM Staré gatě a Chotár
v 10:30 Mše svatá

Soutěží se v těchto oblastech: výtvarné práce, fotografie, klipy a videa, pěvecká a taneční čísla, literární tvorba,
prezentace a jiné. Každá oblast má svého garanta, který povede žáky celou soutěží a poskytne potřebné informace. Na
slavnostní akademii v kinosále u Potockých budou vítězné práce představeny veřejnosti v rámci bohatého a pestrého
programu. Všichni jste srdečně zváni.

Vernisáž dvou výstav v Karlovském muzeu

bude součástí řezbářských dní. Ve čtvrtek 7. 8. 2014 v 15.00 se otevře výstava výtvarného sdružení Urgatina – své řezbářské práce
představí Tomáš Dujka, Bohuslav Vašut a Vladimír Klimeš. Doplněny budou malbou Bohumily Václavíkové. Na výstavě výtvarného
sdružení Vypečení se představí Martin Cigánik, Stefan Osciatka a Karel Švach.
Soňa Kollandová

Program Karlovského hudebního léta 2014
V pátek 11. července večer odstartoval šestý ročník multižánrového festivalu Karlovské hudební léto u penzionu a hospody Pod
Pralesem ve Velkých Karlovicích. Novinkou letošního ročníku je přestavěné a jinak situované pódium o rozměrech osm krát šestnáct
metrů. Posluchači se mohou těšit ještě na 5 hudebních vystoupení. Začátek je vždy od 19:00 hodin.
2.8. (So) - KELT GRASS BAND
9.8. (So) - ŽAMBOŠI
15.8. (Pá) - PASS
22.8. (Pá) - BRAN
29.8. (Pá) - NEW ORLEANS BAND

Hudební stan o púti
Středa 6. 8.

Tambaro (folk) Rožnov, 4DOGS (rave-rock) Valmez, RestArt Lenka Boráková (alternativ rock) V. Karlovice

Čtvrtek 7.8.

Deep-m-ocean (jazz) Valmez, Alexej Kudrjavcev Moskva, Tabáskova partyja (folk) Jasenná
Jitka Šuranská (folk, world music) Zlín, držitelka Anděl 2013

Pátek 8.8.

Jitunk Kampeny (folk) Zlín, Noca (folk) Vsetín, Veselá bída Vsetín, Ciment (hard rock) Valmez
Spytihněv (underground) Rožnov pod Radhoštěm

Sobota 9.8.

Rytmus pro život (workshop) Zlín, Hrozně (alternative-rock) Brno, The Young Pekáč Mojmíra Bártka (swing,jazz,
rock) Brno, Květy (alternativa) Brno, Ležérně vleže Vsetín, Reggay (reggae) Zlín, Mucha (alternativa) Brno

7. mezinárodní folklorní festival Léto na Soláni, sobota 9. srpna 2014
Haferové mlsání - ochutnávka tradičních pokrmů z hafer. Hraje Malý Beskyd, Bystrinka, Ostravica
Louka u Zvonice - Aj vy páni řemeslníci - lidové a řemeslné dílny, řemeslnické tance
Slavnostní zahájení festivalu u pamětní desky Jana Rokyty
Louka u Zvonice - Děcka, pojďme si hrát.... - účinkují: Malý Radhošť, Bystrinka, a Beskyd
Hlavní scéna Amfiteátr - Zbojnické chodníčky - pořad o odzemku a zbojnících. Představí se ogaři ze souborů Vsacan,
Radhošť,Nadšenci, Ostravica
19.00 - Louka u Zvonice - Zpěvy (v přírodě) - účinkují: Karlovjanky, sbor souboru Valašský Vojvoda, Kelčovan, sbor souboru Grúnik
20.30 - Hlavní scéna Amfiteátr - Ej toč sa děvča, toč sa.... - závěrečný program se soubory Nadšenci, Vsacan, Ostravica, Radhošť
a Bystrinka
Alena Vašutová

10.00 12.00 14.30 15.00 17.00 -

Řemeslný den 16. srpna
Na Řemeslném dni u Karlovského muzea už tradičně uvidíte p. Jana Tomka z Léskového vyrábět žebře, p. Podešvu štípat šindele,
chlapi Mužíkovi z Ďobáku přijdou dělat rýny a ukážou výrobu i spravování hrábí. Těšíme se také na Romana Křenka, který nám
předvede své kovářské umění. Je úžasné, kolik lidí se v Karlovicích řemeslům věnuje a jsou ochotni nám své dovednosti ukázat.
Opět se zúčastní paní Uherková, které se vloni podařilo sesbírat 13 vzorků medu od místních včelařů a připravit z nich velmi příjemnou
ochutnávku. Vzorky byly výtečné, nejvíc čárek v dotazníku získal med z Kuřičkova od Ladislava Kořínka, dále med z Podťatého od
nejstaršího včelaře ZO ČSV pana Ludvíka Stoklasy a od paní Ludmily Uherkové z Mozartovy ulice.
V letošním roce ze svého medobraní dodá vzorek 15- 20 včelařů, většinou to bude med medovicový. Květového medu je v naší lokalitě
málo, nejsou u nás lány řepky, máku ani slunečnic. Včelstva sbírají nektar na loukách a v lese. Náš med proto voní bylinami. Med je
produkt včelstev, která pilně sbírají každou kapičku nektaru i medovice a ukládají v úlech do malých buněk v plástech. Část spotřebují
pro svou obživu, přebytek je pro včelaře. Včelstvo je dokonale sehrané společenství, o které se stará lidský jedinec – včelař. Jejich
společná práce má kladný vliv na přírodu. ZO ČSV Velké Karlovice má 40 členů. Byla založena v roce 1926. Nejstarší členové jsou
Ludvík Stoklasa, 93 let a Karel Šturala, 90 let. Předsedkyní je L. Uherková, jednatelem ing V. Vašut a hospodářkou A.Uherková.
Jarmila Adamová, Ludmila Uherková
Za redakční radu J. Ryplová, J. Rypl. Tisk Grafia Nova Rožnov p. R. Uzávěrka podzimního čísla bude 15. září

