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Vážení a milí spoluobčané,
přiblížili jsme se k závěru letošního roku, který byl pro nás 300. rokem od založení Karlovic Karlem Jindřichem ze Žerotína. K tomuto
významnému výročí obce byla vydána krásná kniha Velké Karlovice 1714-2014 a uskutečnila se řada kulturních a společenských
setkání, která připravili dobrovolní hasiči, pracovníci informačního centra, Základní a Mateřská škola Velké Karlovice a obecní úřad.
Věřím, že si každý z Vás našel program, který se mu líbil, a že jste s průběhem oslav byli spokojeni. Dovolte, abych vyjádřil velké
poděkování všem, kteří se na přípravě a průběhu výročí 300 let Karlovic spolupodíleli.
Souběžně s oslavami obce probíhaly i velké investiční akce, které výrazně ovlivňovaly život v Karlovicích, především pak v údolí
Léskové a Pluskovci. Výstavba kanalizace v letošním „mokrém“ roce komplikovala život skoro každému majiteli pozemků, který byl
kanalizací dotčen. Děkuji Vám za velkou míru trpělivosti a tolerance. Věřím, že v průběhu jarních měsíců příštího roku uvede stavební
firma pozemky do původního stavu a průběžně dojde k napojení nemovitostí na nově vybudovanou kanalizaci. Rovněž tak výstavba
mostů a oprava komunikace II/487 v Léskovém přinesla velké omezení v osobní i nákladní dopravě. Tři nové mosty jsou zkolaudovány
a doprava se navrátila do původního režimu. Určitě je bezpečnější a pohodlnější. Snad si společně můžeme říct, že nám dopravní
omezení a s tím spojené mnohadenní útrapy stály za to.
I. zasedání zastupitelstva obce
Šestého listopadu se ke svému 1. zasedání sešlo nově zvolené zastupitelstvo obce. 14 členů zastupitelstva (jedna členka byla
omluvena) zvolilo ze svých řad starostou obce pana Miroslava Koňaříka, místostarostou obce pana Jiřího Jurečku a za členy rady obce
byli zvoleni pan Vladimír Křenek, Josef Štuler a Josef Vašut. Finanční výbor bude pracovat ve složení Ing. Petr Pšurný - předseda,
členové - Ing. Zdenek Juračák, pan Stanislav Jurečka, pan Petr Koňařík, paní Andrea Křenková. Předsedou kontrolního výboru byl
zvolen Bc. Václav Bartošek, členové pan Miroslav Martinák, Ing. Robert Valchář, pan Roman Zeť a pan Stanislav Sedlák.
Miroslav Koňařík byl určen, aby spolupracoval s odborem územního plánování Městského úřadu Vsetín při zpracování a úpravě
územního plánu obce Velké Karlovice.
V dalším programu zasedání zastupitelé schválili:
- přijetí dotace 4 tis. Kč od Zlínského kraje na náklady vzniklé s odbornou přípravou velitelů jednotek SDH
- dohodu o ručení ve výši 1 690 055,- Kč za Sdružení obcí Valašsko Horní Vsacko, které financuje trasy pro horskou cykloturistiku na
území naší obce. Úvěr, který Sdružení VHV poskytla ČSOB, bude sloužit k předfinancování stavebních prací do doby poskytnutí
dotace
- realizaci projektu „Zateplení hasičské zbrojnice Velké Karlovice“ v rámci Operačního programu Životní prostředí v předpokládané výši
4,5 mil Kč, z toho dotace činí 2,3 mil Kč.
Členové zastupitelstva vzali na vědomí informaci ředitelky mateřské školy, Mgr. Svatavy Koňaříkové o nutné modernizaci kuchyňského
traktu v mateřské škole a zastupitelstvo uložilo členům rady navrhnout finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace do
rozpočtu obce v roce 2015.
Zastupitelstvo Obce Velké Karlovice přeje Vám všem krásné a klidné Vánoce. Věříme, že nový rok 2015 prožijete ve zdraví a
rodinné pohodě.
Miroslav Koňařík, starosta obce

Tříkrálová sbírka
Milí přátelé, opět po roce začínáme s přípravou na Tříkrálovou sbírku.
Je mi ctí poděkovat Vám za loňský výtěžek, který činil neuvěřitelných 546 115,00 Kč. Byl využit na udržení provozu Denního stacionáře
pro seniory a také na projekt sociální rehabilitace Lávka a Úvod do sociálního podnikání (úklidová firma) a
v neposlední řadě na přímou pomoc. V loňském roce se podařilo poskytnout pomoc třem rodinám.
Velké poděkování patří rovněž koledníkům, dobrovolníkům a asistentům, kteří rok co rok obětavě s
ochotou věnují sbírce svůj čas.
Záměrem pro rok 2015 je využít výtěžek Tříkrálové sbírky na nový projekt sociální rehabilitace Lávka.
Tak jako v minulých letech, budeme pamatovat s určitou částkou i na ty, kteří se dostanou do nepříznivé
situace. Termín konání Tříkrálové sbírky je stanoven na dny 9. -11. 1. 2015. Těšíme se na setkání s Vámi.
Za Vaši štědrost děkujeme.
Jménem Charity Svaté rodiny Daria Exnerová
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Jubilanti za IV. čtvrtletí 2014
80 let: Danuše Frydrychová, V. K., 795

V roce 2014 se narodilo 16 dětí, bylo
uzavřeno 29 sňatků (z toho 4 na OÚ,

85 let: Karel Drozd, V. K. 212

6 v kostele, 19 na jiném místě).

90 let: Františka Koňaříková, V. K: 236
Štěpánka Šturalová, V. K. 204
92 let: Božena Martináková, V. K. 66

Všem srdečně blahopřejeme!

Pavel Bukovjan, V. K. 54

K dnešnímu dni zemřelo 22 občanů

Oprava našeho kostela Panny Marie Sněžné
Vážení přátelé, jak již mnozí z vás víte, byla nám 27. listopadu 2014 schválena
dotace z EHP fondů ve výši 5 048 487Kč, což činí 72% z celého projektu. Na
chybějící zbylou část bude muset farnost najít další finanční prostředky. Pokud
chcete darovat církvi finanční obnos lze to, buď osobně na farním úřadě, nebo
přispět na účet farnosti 1765242399/0800. Dar církvi si lze odepsat z daně z
příjmu, proto i církev v případě potřeby vydává potvrzení o daru.
Náš navržený projekt byl zkrácen o opravu varhan, tudíž se nyní opravovat
nebudou. V této chvíli chystáme poptávku na management projektu, abychom
mohli co nejdříve zadat výběrové řízení na stavební práce.
Moc děkuji všem za poskytnutí jakýchkoliv darů.

Vánoční koncert schol
Schola Velké Karlovice se scholou Nový Hrozenkov vás srdečně zvou na společné koncerty, kde jako jejich host vystoupí folklorní
soubor Hafera z Nového Hrozenkova. Koncerty se uskuteční:
Kostel sv. Jana Křtitele Nový Hrozenkov - neděle 28. prosince 2014 v 16 hodin
Kostel Panny Marie Sněžné Velké Karlovice - neděle 4. ledna 2015 v 16 hodin
Anna Špalková

Program IC Zvonice
Prosinec 28.12. 2014

Vánoční zpívání se Soláňem - tradiční vánoční zpívání
s cimbálovou muzikou Soláň, kde si všichni návštěvníci mohou
zazpívat nejznámější vánoční koledy

Leden 10.1. 2015

Novoroční koncert. V 15 hodin zazpívá pěvecký sbor ze základní školy,
dále zazní vánoční písně a skladby nejen z Evropy ale i zámoří s Drahuškou Míčkovou a jejími sólisty
Výstava obrazů akad. malíře Luďka Majera k jeho nedožitým 90. narozeninám

Březen 14. 3. 2015

František Segrado a architekt Libor Sošťák - výstava plastik

Duben

Neděle velikonoční

5. 4. 2015

Alena Vašutová

Plesy
Myslivecký ples17.1. 2015

KDU - ČSL ples 24.1.2015

Valašský obecní ples 7.2. 2015

Informace z obecního úřadu
Poplatek za svoz komunálního odpadu za rok 2015 přijímá OÚ až od 5.1.2015 Žádáme občany, aby neplatili před tímto datem.
Děkujeme za pochopení.
Pracovní doba na OÚ po dobu svátků:

23. 12. 2014 od 07,00 do 13,00 hod. otevřeno
31. 12. 2014 zavřeno
02. 01. 2015 zavřeno

Stoletý kříž první světové války 1914 – 1918
Zásluhou sdělovacích prostředků (především televize) jsme si letos
opakovaně připomínali 100. výročí rozpoutání 1. světové války 28. července
1914.
První světová válka byla konfliktem mezi dvěma koalicemi: centrálními
mocnostmi v čele s Německem a Dohodou v čele s Velkou Británií, velmocí
s největší koloniální říší. Byla důsledkem krajního zostření rozporů mezi
velmocemi a jejich spojenci, které usilovaly o nové dělení světa.
Bezprostřední záminkou k rozpoutání války se stal dne 28. června 1914
atentát na následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda
d´Este a jeho choť, hraběnku Žofii Chotkovou v Sarajevě. Válku 28.
července 1914 zahájilo Rakousko – Uhersko (pod přímým tlakem
Německa), když vyhlásilo válku Srbsku. Během měsíce srpna vstoupilo do
války šest evropských států a 23. srpna 1914 na straně Dohody se do války
připojilo i Japonsko. Válečná mašinerie se dala do pohybu…
Do 1. světové války narukoval můj pradědeček i dědeček (otec a syn).
Oba bojovali na východní (ruské) frontě. Měli štěstí v neštěstí, protože se
oba z války vrátili, dědeček ale jako válečný invalida. Bylo mu jedenadvacet
let.
Před odjezdem na frontu si v Moravském Schönbergu (Šumperku) do
svého válečného deníku napsal: „Bylo rozhodnuto. Obdrželi jsme plnou
polní výstroj a výzbroj a také malou schránku ze žlutého plechu a v ní
adresa: A. N. Kuk. Inft. Reg. No. 93 I/10 Marskompanie. Schránka se pověsí
na prsa. (V rodinném archívu dědečkovu schránku uchováváme jako šperk.)
Odjíždíme na bojiště. Není vyhnutí – čiň co čiň, hledej své pozemské štěstí
způsoby jakýmikoli – je konec – nyní nás čeká jen smutný, snad zelený, drn
daleko od všech drahých a daleko od rodné naší otčiny. Vnucený poslední
cíl našich mladých životních snů…“
Téměř uprostřed našeho hřbitova stojí velký kříž připomínající oběti Malých a Velkých Karlovic v 1. sv. válce. V jeho spodní části
je reliéf s motivem umírajícího vojáka v náručí Anděla smrti. Nad ním je napsáno 46 jmen mužů, kteří válku nepřežili. V horní části
kříže jsou vytesána tato slova:
„Památce padlých zdejší farnosti ve světové válce 1914 – 1918.“
Kříž je smutný a sešlý časem. Často se u něho zastavím. Když jsem před ním minule stála naposled, napadlo mne, že bychom se
mohli – po sto letech – pokusit alespoň k některým z těch jmen na kříži napsaných připojit tvář a k ní osud, příběh, vzpomínku. Věřím
totiž, že se v rodinách našich občanů ještě stále nacházejí stará fota a uchovává vzpomínka na padlé v 1. sv. válce. Ozvěte se mi,
prosím.
Marie Mikulcová

Vánoční program 2014 ve farnosti Velké Karlovice
24. 12. ST 15.00 Vánoční vigilie /Mše/ pro děti; 24.00 Půlnoční mše
25. 12. ČT 8.00 Mše; 10.30 Mše
26. 12. PÁ 8.00 Mše; 10.30 Mše; 16.30 vánoční koledy u kostela KARLOVJANKY
27. 12. SO 8.00 Mše; 16.30 1. vánoční koncert v kostele, smíšený sbor Cantus Gaudium
28. 12. NE 8.00 Mše; 10.30 Mše
29. 12. PO 8.00 Mše
30. 12. ÚT 8.00 Mše
31. 12. ST 15.00 Děkovná mše se slavnostním Te Deum
1. 1. ČT 8.00 Mše; 10.30 Mše
2. 1. PÁ 8.00 Mše
3. 1. SO 7.30 Adorace; 8.00 Mše
4. 1. NE 8.00 Mše; 10.30 Mše; 16.00 2. Vánoční koncert v kostele, schola z Velkých Karlovic a N. Hrozenkova, Hafera
5. 1. PO 8.00 Mše
6. 1. ÚT 18.00 Mše ke slavnosti Tří Králů
9. - 11. 1. 2015 PÁ-NE Tříkrálová sbírka ve farnosti
P. Rastislav Kršák, svd

Jak vznikal portrét Karla Jindřicha ze Žerotína mladšího
Při tvorbě jarní výstavy při příležitosti 300 let založení Velkých Karlovic bylo jasné, že v úvodu výstavy by měl být portrét zakladatele
Karlovic - tedy Karla Jindřicha ze Žerotína. První - to by napadlo každého a tedy to napadlo i mě - jsem si vyťukal jeho jméno na
Googlu - a ouha, zde bylo jen několik portrétů jmenovce - Karla Jindřicha ze Žerotína staršího, jenže ten žil o několik desítek let dříve.
A zde začalo pátrání po Karlu Jindřichu mladším a orientování se
v širokém rodokmenu Žerotínů. Po dotazech v muzeu ve Vsetíně,
ve Valašském Meziříčí, v Rožnově a v Kuníně bylo zřejmé, že jeho
portrét není znám, přesto jsem zkoušel dále - na místech, kde
Žerotínové panovali. V Přerově - u PhDr. Jiřího Lapáčka z tamního
okresního archívu, na zámku ve Velkých Losinách, kde je
soustředěno největší množství portrétů Žerotínů, dokonce jsem
zavolal paní hraběnce Žerotínové na zámek v Bludově, který byl
Žerotínům po restituci navrácen a kde v současnosti rodina
Žerotínů bydlí. Telefon zvedl pan komoří a za chvíli mi předal paní
hraběnku. Na můj dotaz stran existence portrétu mi bylo řečeno, že
na takové malichernosti není čas, že je nutno se starat o lesy a
pozemky, po chvíli však paní hraběnka roztála a rozpovídala se o
historii obrazů, které se po znárodnění za komunistů stěhovaly a
poztrácely. Větší část by snad měla být na zámku ve Velkých
Losinách.
V té době v nás uzrál nápad, portrét Karla Jindřicha namalovat a
tak dalším krokem byl hovor se zástupcem kastelána pro mobiliář
velkolosinského zámku panem Jiřím Doupalem, který byl nakonec
naším největším zdrojem informací. Od něj jsme se dověděli
mnohé o charakteristických fyziognomických rysech meziříčské
větve Žerotínů a o jejich osudech v 18. a 19. století. Důvodem
mnoha nejasností a chybějících historických materiálů by podle něj
mohla být mimo jiné choroba jednoho z potomků – Ludvíka
Antona, který trpěl stihomamem a v hrůze, že někdo usiluje o jeho
život, zničil a spálil mnoho listin a jiných předmětů. Také jsme se
dozvěděli od pana Doupala, že na zámku v Losinách je mnoho
portrétů, o kterých není známo, kdo na nich je vyobrazen. Historici
mají velký zájem o identifikaci portrétovaných osob, dokonce
požádali Kriminalistický ústav v Praze, který má v tomto směru
zkušenosti i technické možnosti, ale historici nebyli vyslyšeni.
Pan Doupal nám nakonec zajistil alespoň portréty blízkých
příbuzných - bratra Františka Ludvíka a otce Siegfrieda Erdmanna, podle kterých Ludmila nakonec vytvářela imaginární podobiznu
Karla Jindřicha.
Zbývalo zjistit, jak byl oblečen a jak vypadal jeho účes případně paruka. Ludmila se obrátila na svou kamarádku Vlaďku
Hrubešovou, která zpracovává také kostýmy pro členy historických vojenských spolků mimo jiné z napoleonských dob. Vlaďka poradila
pana Radima Dostála, který ochotně poradil a popsal alespoň přibližný oděv „komořího Jeho císařsko-královského Veličenstva,
plukovníka a velitele slavného pluku kyrysníků falckraběte Neuburga“ Karla Jindřicha ze Žerotína. Napsal: „Na hlavě by měla být
alonžová paruka, dále by měl mít oblečen černěný kyrys a přes něj kabátec, doplněn chráničem krku, na krku nákrčník či šátek,
jelenicový kolet byl bez límce. S tímto zadáním se Ludmila pustila do kresby portrétu.
Břetislav Vašek
A portrét se moc povedl. Máte možnost vidět jej v budově obecního úřadu. (pozn. red.)

Oslava 90. narozenin paní Františky Koňaříkové
z Velkých Karlovic
V pondělí 8. 12. proběhla v Domě pokojného stáří pro seniory charity
Svaté rodiny Nový Hrozenkov oslava hned dvou významných životních
jubileí a to 90 let p. Vaňka z Modré a paní Františky Koňaříkové
z Velkých Karlovic. Celá oslava se nesla v příjemné adventní atmosféře
za účasti rodinných příslušníků oslavenců, personálu a vzácné návštěvy
ženského pěveckého souboru Karlovjanky z Velkých Karlovic. Tato
návštěva potěšila a byla milým dárkem pro oba oslavence. Tímto
děkujeme za účast Karlovjankám, personálu za celou přípravu oslavy a
jubilantům přejeme vše dobré a pevné zdraví do dalších let.
Ludmila Heriánová

Sociální rehabilitace
Od 1. 12. 2014 poskytuje Charita Nový Hrozenkov občanům novou sociální službu s názvem „Lávka - Sociální
rehabilitace“.
Projekt je určen pro takovou skupinu lidí, kteří se potřebují naučit žít s trvalým zdravotním omezením, či jinými
obtížemi a v praktickém životě překonávat některé nepříznivé dopady tohoto omezení. Chtějí zůstat v místě, které si
vybrali pro svůj život a v okruhu osob, v rámci kterého svůj život chtějí prožít.
Ve službě jde převážně o nácvik a podporu při různorodých činnostech, vedení uživatelů ke všem aktivitám
směřujícím k dosažení lepší samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.
Kontakt:
Vedoucí služby: Marcela Cholevíková, DiS., tel. 733 685 408
Místo poskytování služby: Zdravotní středisko Karolinka, Vsetínská 71

300 let Velkých Karlovic - malá rekapitulace akcí k výročí obce
Výstava v květnu - Obrazy z dějů Karlovských - autor Břetislav Vašek
Velmi reprezentativní výstava Malířské cesty - 4 ze Soláně
Malířské cesty okolo Soláně patřily v roce výročí obce čtyřem umělcům ze Soláně.
Karel Hofman se zaskvěl svými vynikajícími portréty a krajinami.
František Podešva byl zastoupen jak pracemi z raného období, tak i z poslední doby jeho tvorby.
Jana Kobzáně představovaly jeho nezaměnitelné kresby a Aloise Schneiderku reprezentovaly figurální i krajinářské motivy.
Výstavu zhlédlo 6.100 návštěvníků.
Letošní pouť byla také ve znamení výročí, 20. ročník Setkání řezbářů byl zahrnut do projektu Přes Javorník chodník – řezbářům byl
vydán souborný katalog, v Karlovském muzeu vystavovali 4 jubilující členové výtvarného sdružení Urgatina. V pátek večer jsme měli
možnost slyšet muziku Hradišťan.
Oslava 260 let Karlovského kostela
Folklorní festivaly v září, Jubilejní koncert Javory a Javory Beat, otevření OÚ, vernisáž výstavy a křest knihy Velké Karlovice 1714 2014. V průběhu tvorby knihy o Velkých Karlovicích se nám podařilo sesbírat a oskenovat kolem 3000 dokumentů a fotografií, které
byly k dispozici autorům kapitol. Otevřely se nám rodinné archivy skrývající poklady dosud nezveřejněných i sto let starých fotografií.
Některé byly zapůjčeny pouze pro tuto příležitost, větší část bude tvořit základ archivu Karlovského muzea, který chceme dále
rozšiřovat.
7. listopadu - Blahopřání Velkým Karlovicím -program žáků základní a mateřské školy
8. listopadu zahrál v kinosálu U Potockých Jaromír Nohavica a Robert Kusmierski - koncert byl pro všechny, kteří neváhali 2 hodiny
stát frontu na lístky, velkým zážitkem. Jaromír Nohavica byl spontánní, vzpomínal na své mládí a podotkl, že se v Karlovicích cítí zase
dobře (že by naděje na další koncert?). Několikrát všechny rozezpíval. Jeho komunikace s Robertem Kusmierskim i s publikem
vytvořila skvělou atmosféru. Výbornou práci odvedl také zvukař a osvětlovač - až se nechtělo věřit, že se vše odehrává v kinosále ve
Velkých Karlovicích.

Fotosoutěž Valašská krajina
Letošní 13. ročník měl 3 kategorie, a to krajina, lidé a Velké Karlovice.
Soutěž probíhala od 12. srpna do 31. října 2014.
Celkem se zúčastnilo 161 autorů s 1007 fotografiemi. V kategorii Krajina: 753 fotografií. V kategorii Lidé: 154 fotografií. V kategorii
Velké Karlovice: 100 fotografií. Výstava potrvá do 31. 3. 2015.
V závěru roku bude znovu vystaveno dílo lidového řezbáře Jana Petřeka ze Skalky, které získalo Karlovské muzeum v r. 1976. Část
sbírky bylo na několik let uloženo v depozitu. Během letošního roku figurky i všechno příslušenství, tvořící tematické celky
zaznamenávající lidové zvyky a obyčeje, řemesla, muzikanty, pověsti i všední život zrestauroval František Papež. K vidění budou od
poslední adventní neděle – 21. prosince. Výstavu zahájí ve 14 hod Bohuslav Vašut, pravnuk Jana Petřeka. Zahraje CM Kyčerka.

Dareband
Dne 29. prosince 2014 v 19 hodin bude v kinosále U Potockých vánoční koncert kapely Dareband. V listopadu vydala kapela vánoční
CD s názvem „Upadla ně koleda“. CD je v prodeji také v Informačním centru v Karlovicích.
Křest CD ve Vsetíně byl skvělý hudební zážitek. Jejich koledy jsou moc krásné, příjemné na
poslech, čisté a jemné. Zpočátku se zdají složité, ale během chvilky si je lidé pobrukují, jako
kdyby je znali léta. Jedna z nejkrásnějších, téměř pohádková, je koleda „Dívej, jak ta
hvězda svítí“.
Přejeme, aby vánoční koncert kapely Dareband potěšil Vaše uši i srdce a zpříjemnil
sváteční atmosféru Vánoc.
Za IC a muzeum Velké Karlovice Jarmila Adamová a Soňa Kollandová
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Mateřská škola Velké Karlovice
Léto uběhlo jako voda a v plně obsazené MŠ KARLOVSKÝ TROJLÍSTEK jsme přivítali nejen nové děti, ale i novou posilu paní
Blaženu Pochybovou. Od začátku školního roku jsme pilně pracovali a plnili náš školní vzdělávací program, abychom měli v mateřské
škole nejen hezké prostředí, ale hlavně - abychom se naučili mnoho nového. Hezký podzim nám nabídl řadu příjemných aktivit, zvláště
venku v naší krásné přírodě. Jako správní „Karlovjané“ jsme se podíleli také na závěrečných oslavách ke 300 letům založení obce a
všem ukázali, že i my malí umíme být šikovní. Zúčastnili jsme
se výtvarné soutěže „Valašsko očima dětí,“ kterou pořádala
Místní akční skupina Valašsko-Horní Vsacko, kde se naše
obrázky velmi líbily. Dostali jsme zvláštní ocenění i odměnu.
Podzim se přehoupl do adventního času. Již tradičně jsme
pomohli s dekorací oken Karlovského muzea. Krásně jsme
svými výrobky nazdobili MŠ, aby se Mikulášovi a jeho
pomocníkům u nás líbilo. Za velikou snahu nás odměnil
ježíšek pod rozzářeným stromečkem v každé třídě spoustou
dárků.
Na sklonku letošního roku mnohokrát děkujeme sponzorům a
všem, kteří MŠ jakkoliv podpořili a pomohli! Zejména panu F.
Podešvovi, M. Pavelkovi, K. Provázkovi, Patr. Koňaříkovi, J.
Podešvovi, Nadaci Synot, Apartmánům Velké Karlovice, Jakeš
WOOD SYSTEM s.r.o. a obecnímu zastupitelstvu.
Zasíláme vánoční pozdrav všem bývalým zaměstnancům a
poslední poděkování naší dlouholeté spolupracovnici paní
Vilmě Zapalačové, která nás v květnu po těžké nemoci
opustila.
Klidné Vánoce a do nového roku 2015 šťastný krok v plném zdraví Vám za všechny děti a zaměstnance mateřské školy přejí
Jana Židová a Svatava Koňaříková

Přes Javorník chodník
Milí spoluobčané,
l
letošní rok se nesl ve znamení výročí 300 let od založení Velkých Karlovic, které si obec připomněla hned několika událostmi. V srpnu
při Karlovské pouti proběhlo 20. setkání řezbářů u Karlovského muzea. Při příležitosti výročí 20 let od zahájení Řezbářských dnů ve
Velkých Karlovicích byl vydán katalog řezbářů. Nejvýznamnější událostí však bezesporu byl zářijový Mezinárodní folklorní festival Přes
Javorník chodník, který byl zahájen v pátek 5.9.2014 vernisáží výstav a křtem knihy o Velkých Karlovicích. V sobotu 6.9.2014 a
v neděli 7.9.2014 program pokračoval vystoupeními pozvaných folklorních souborů z Moravy a Slovenska. Festival se těšil
návštěvnosti nejen místních, ale také návštěvníků obce a sklidil obrovský úspěch. Díky finančnímu příspěvku z Evropského fondu
regionálního rozvoje se podařilo organizačně i technicky tyto akce velmi dobře zajistit a především přispět k prohloubení spolupráce
s partnerskou obcí Hvozdnica na slovenské straně. Díky tomuto příspěvku byla pořízena také ozvučovací aparatura, která značně
zkvalitnila technické zázemí pro pořádání různých akcí u Karlovského muzea.
Nyní, po realizaci projektu Přes Javorník chodník, bych chtěla i touto cestou s pokorou a velkou úctou poděkovat všem, kteří se
jakkoliv podíleli na implementaci projektu a na organizačním a technickém zajištění všech společenských událostí, které v roce 2014
proběhly. Zástupcům partnerské obce Hvozdnica děkujeme za jejich srdce, které nám i tady v Karlovicích nechali a Vám všem přeji
pohodové sváteční dny a šťastný a úspěšný nový rok 2015.
Kristýna Jakešová, koordinátor projektu

Inzerce

Smutný listopad roku 1944 (2. část)
Vánoce roku 1944 byly v naší obci smutné, i když se blížil konec války. Z východu postupovala po těžkých bojích na Dukle Rudá
armáda, ze západu spojenecká vojska, ale Valašsko bylo sevřené bolestí a strachem z listopadových událostí. V nejedné valašské
chalupě zůstala u štědrovečerního stolu navždy neobsazená židle. V naší obci tomu tak bylo u Prexlů, a Kovářů, u Kyslingerů, u
Jakešů, v rodině Františka Dolínka, který zahynul 17.3.1944 v Mauthausenu a Cyrila Mužíka, který dne 10.10.1944 zemřel na následky
týrání „Jagdkomanda“ den předtím. V roce 1944 se uzavřel i krutý osud židovské rodiny Bačovy a Weissovy, smutno bylo u Tomšů a u
Kollandů. Jaké byly životy těch, kteří roku 1944 již ke štědrovečernímu stolu přijít nemohli…
Dobromil Kovář 5. 11. 1913 – 23.11. 1944
Dobromil Kovář se narodil 5. listopadu 1913 v Brně manželům Štěpánovi a Anně Kovářovým. Měl dva bratry a dvě sestry. Manželé
Kovářovi vychovávai své děti v chudobě, ale ve vzájemné úctě a lásce. Z Brna se rodina Kovářova časem přestěhovala do Vsetína.
Dobromil Kovář se vyučil obchodníkem. Nejdříve prodával ve Vsetíně, později začal podnikat v naší obci. Krátce prodával v domě č.
269 u Orságů, který je dnes součástí našeho muzea, zavzpomínala paní Marie Polášková, Karolinka č. 165, později v domě pana
Jindřicha Vašuta na křižovatce Soláň, který byl asanován, nakonec si pronajal obchod i byt v domě č. 451 u Grossmannů.
V dubnu roku 1941 se Dobromil Kovář oženil se slečnou Boženou Prexlovou. Záhy se zapojil do protifašistického odboje. V nedávno
vyšlé publikaci „Valaši, nedajme sa“, která byla vydána na počest 70. výročí odboje proti fašizmu na Valašsku je na stránce 7 napsáno:
Partyzáni chodili do karlovských hospod a obchodů. Na svou účast v takové akci vzpomíná Miroslav Čech (Böhm): „Zastavili jsme se u
místního obchodníka na křižovatce u kostela. Dostali jsme dvě kořalky pro velitele a jednu pro mužstvo, salám, asi 1000 cigaret a
drobnosti.“ Při této návštěvě byl přítomen též konfident Jan Dvořák a obchodníkovi Dobromilu Kovářovi se tato návštěva stala osudná.
Tolik citace.
V neděli 5. listopadu 1944 Dobromil Kovář oslavil své 31. narozeniny. Ráno 6. listopadu byl zatčen gestapem a 23. listopadu
popraven. Následně byl odvezen do Moravské Ostravy ke zpopelnění. Dne 21. ledna 1945 byla urna s popelem Dobromila Kováře
vydána gestapu v Moravské Ostravě. Není známo, co s ní gestapo udělalo, rodině předána nebyla. Dva měsíce po popravě Dobromila
Kováře se jeho choti dne 25. ledna 1945 narodila dcera Dobromila.
V říjnu 1945 bylo Dobromilu Kovářovi uděleno vyznamenání ČS. VÁLEČNÝ KŘÍŽ 1939 „in memoriam“, 6. dubna 1948 na paměť
účasti v národním boji za osvobození Československa v letech 1939 – 1945 vyznamenání PAMĚTNÍ ODZNAK „In memoriam“ a 9.
května 1951 ministr vnitra udělil Dobromilu Kovářovi vyznamenání za účast v druhém národním odboji PAMĚTNÍ ODZNAK DRUHÉHO
NÁRODNÍHO ODBOJE „In memoriam“.
František Dolínek 5.3. 1922 – 13.3. 1944
František Dolínek se narodil v Prostějově na Hané, kam
někdy v roce 1941 – 1942 odjela z naší obce za prací
(službou) slečna Ludmila Krabicová (23.7. 1920 – 26.12.
1997). Tam se oba mladí lidé potkali, zahleděli do sebe, ale
do jejich osudů vstoupila válka. V červenci 1942 odcestoval
František Dolínek do pracovního tábora v Hirschbergu.
Pracoval v továrně, kde se vyrábělo umělé hedvábí.
Pracovalo se převážně v noci, ve dne se spalo, jídla bylo
málo, jak psával v dopisech.
Když se František Dolínek dozvěděl, že jeho děvče je
v jiném stavu, přivodil si vážný úraz, vrátil se do protektorátu,
kde se s Ludmilou Krabicovou oženil, aby ji nenechal „v
hanbě“, jak se tenkrát říkávalo. 1. Dubna se manželům
Dolínkovým narodila dcera Věra. František Dolínek se se
svou dcerou nikdy nesetkal. Po svatbě se totiž musel vrátit
do lágru. Z adresy „Gasthaus- Post-Lager Hirschberg-Rsgb.
Kumenrsdorf“ posílal své ženě dopisy a pohlednice. Psal o společné budoucnosti až se vrátí domů. Domů se už ale nevrátil.
V zimě roku 1944 se v pracovním táboře začala vyvíjet ilegální činnost. Vedení lágru pátralo po jejích organizátorech. Protože
pátrání bylo neúspěšné, bylo rozhodnuto, že každý desátý muž bude transportován do koncentračního tábora v Mauthausenu. Byl
mezi nimi i František Dolínek. 13. března 1944 se jeho životvotní dráha násilně uzavřela. Bylo mu 22 let. (Na foto druhý zleva)
Oldřich Kyslinger 10.12. 1913 – 12.1. 1945
Oldřich Kyslinger se narodil 10.12. 1913 manželům Františku a Anně Kyslingerovým v domku č. 418
ve Velkých Karlovicích jako jejich třetí dítě. Měl dvě sestry, Ludmilu (1912), Zdenku (1928) a dva
bratry Aloise (1910) a Františka (1927). Po absolvování obecné školy se Oldřich Kyslinger vyučil
řezníkem u Potockých, ale vlastní živnost neprovozoval, různě pomáhal při zabíjačkách.
Do života Oldřicha Kyslingera výrazně zasáhl přelom roku 1929-1930, kdy jeho rodinu opustil otec
František Kyslinger. Sám odcestoval do USA, aby tak vyřešil rodinné finance. Původně měla do USA
přesídlit celá Kyslingerova rodina, ale paní Anna Kyslingerová (8.10.1887 – 10.6.1943, roz. Boráková)
cestu do Ameriky odmítla a s dětmi zůstala doma. František Kyslinger se z Ameriky rodině už
neozval, doma po něm zůstaly dluhy. V roce 1934 musela paní Kyslingerová prodat hospodu i
s obchodem nájemkyně Aloisie Pelouchové č. 276, dnes penzion u Kučerů u železniční zastávky a

s dětmi žít v nájmu u rodiny Mičkalovy č. 284, dnes Jakešovo proti kostelu. Následně přesídlila do vedlejšího stavení, chaloupky na
kopečku, kterou rodina Kyslingerova v letech 1969 – 1970 zrekonstruovala, dnes č. 531 rodiny Marie Kovaříkové, zavzpomínal pan
František Kyslinger, který žije ve Vsetíně – Rybníky.
V této tíživé rodinné situaci začal Oldřich Kyslinger žít a pracovat na usedlosti svého strýce a tety Josefa a Žofie Vašutových, kde se
staral o koně, pracoval s nimi v lese. U Vašutů za kostelem jej 6. listopadu zatklo gestapo.
Oldřich Kyslinger byl urostlý sportovní typ muže, fotbalista, veselý, společenský, rád hrával na harmoniku a zpíval. Byl hodný, ale
energický a rázný. Znal lidi na samotách, znal krajinu, proto v polovině října 1944 pomáhal při převádění partyzánů od Štiavníku na
moravskou stranu. V té době se sblížil s pohlednou Miladou Gramerovou z Brna, která s ním u Vašutů pobývala, a s konfidentem
ostravského gestapa Miroslavem Jaškem, který vystupoval – podle pokynů ostravského gestapa – jako vedoucí ilegální komunistické
organizace v Moravské Ostravě. V knize Josefa Přikryla „1. ČS partyzánská brigáda Jana Žižky“ je na straně 220 uvedeno, že ilegální
pracovníci z Velkých Karlovic Bohumil Jakeš, který měl v Mor. Ostravě bratra železničáře a Oldřich Kyslinger usilovali o navázání
spojení s tamním odbojovým hnutím. Setkání s Miroslavem Jaškem se jim však stalo osudné. Oldřich Kyslinger s Bohumilem Jakešem
prožili své poslední Vánoce roku 1944 ve vězení gestapa v Brně. Zbývaly jim poslední týdny života.
Marie Polášková
Ve věznici gestapa v Brně – Cejlu prožívala Vánoce 1944 také Marie Polášková, jediná žena zatčená 6. listopadu 1944 v naší obci.
Narodila se v rodině dělníka Antonína Poláška a jeho ženy Johany dne 23. 9. 1920 ve Velkých Karlovicích č. 594. Vyučila se dámskou
krejčovou, protože však měla velmi nemocnou matku, musela po vyučení od roku 1939 zůstat doma k jejímu ošetřování a vedení
domácnosti. V roce1938 navázala známost s Františkem Molou, který od roku 1941 bydlel s ní ve společné domácnosti. S ním se
zapojila do protifašistického odboje. Působila jako spojka, odbojářům zprostředkovávala úkryt na pasekách, pro partyzány opatřovala
potraviny a osobní věci. Od konce září 1944 udržovala spojení s partyzánským oddílem Jana Žižky, se skupinou, kterou vedl František
Molo.
Ve vsetínském archívu je uložen spisový materiál – vzpomínky – Marie Poláškové – Jandové, v němž uvádí: „Dne 6. 11. 1944 o 7.
hodině ráno obklíčili naši chalupu Němci, byla jsem zatčena a odvezena k výslechu do hotelu Kratochvíl, kde týráním a bitím po mně
vymáhali přiznání, co vím o partyzánech, kde se skrývají, proč jsem za nimi chodila, kde se skrývá Fr. Molo. Postupně vyslýchali další
zatčené pomocníky: Oldř. Kyslingera, Boh. Jakše, Křivčíka, Dob. Kováře a dalších. Pak mne převezli na svou stanici do Bílé, kde jsem
byla podrobena dalšímu krutému výslechu a kde mne usvědčoval také Dvořák z velitelství part. brigády, jehož jsem poznala. Stavěla
jsem se jako pomatená a neuvedla jsem žádná jména. Pak jsem byla transportována do Ostravy, kde se opakovaly výslechy na stejné
téma. V Ostravě mě usvědčovali nějaká žena a Dvořák. Na ženu volal gestapák Mili, neviděla jsem jí ale do tváře, protože jsem musela
stát čelem ke zdi.
Po ukončení výslechu jsem byla převezena do Brna, do věznice gestapa na Cejlu, znovu vyšetřována a bita. V Brně jsem byla
vězněna s Annou Drozdovou – Gajdošovou z Velkých Karlovic, s Anežkou Holišovou ze Zubří a dalšími, na jejichž jména si již
nevzpomínám.
V roce 1944 prožíval své poslední Vánoce Artur Bambušek, Štěpán Gajdoš, František Křivčík a učitel Josef Tomšů – všichni
v nacistických vězeních.
Za poskytnuté informace a fota děkuji Františku Kyslingerovi, Věře Chudějové (Dolínkové), Evě Kučerové a Mgr. Marii Kovaříkové.
Marie Mikulcová

Komentovaná procházka krajinou
Od dubna letošního roku probíhá ve vybraných lokalitách České republiky (Horní Vsacko je jednou z nich) projekt „Pracovní
návyky“. Jeho řešitelem je Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Hlavním cílem
projektu je podpora zaměstnanosti. Snažíme se aktivně vyhledávat skupiny a jedince, kteří chtějí nastartovat či rozvíjet činnost, která
povede k vytváření pracovních míst, a nasměrovat je na místa a odborníky, kteří jim pomohou např. s vytvořením kvalitního
podnikatelského záměru či jim poskytnout informace, kde a koho žádat o finanční podporu. Spolupracujeme také s Úřadem práce, kde
jsou vybíráni nezaměstnaní, kteří mají možnost využít individuálního poradenství a proškolení.
Kromě výzkumníků, kteří v regionech dlouhodobě působí, pracují v našem projektu také specialisti z přírodovědných, humanitních i
technických oborů. Jejich posláním je mapovat lokalitu z pohledu jejich oboru a v konkrétních případech také nabídnout konzultaci.
Tým specialistů pořádá tématická setkání, která nazýváme „létající cirkusy“ – podle slavných skečů britské skupiny Monthy Python. V
rámci nich se snaží poukázat na téma či problém, na něž specialisté při svém bádání narazili a nastínit jeho řešení. Forma cirkusů je
různá, jedná se kupříkladu o komentované procházky krajinou, na nichž se věnují jak historii krajiny, tak jejím přírodním podmínkám, a
rádi se s posluchači pustí do diskuze o tom, co je trápí či zajímá v jejich obci. V Karlovicích je tato komentovaná procházka plánována
na jaro příštího roku a jedním z témat, kterým se budou odborníci zabývat je pestrost karlovských luk.
Zajímá Vás historie karlovických luk a co můžeme udělat pro to, aby zůstaly zachovány a plnily nadále svou funkci v krajině? Přijďte
na naši komentovanou procházku. Podrobnější informace se dozvíte v příštím čísle.
Veronika Machálková

Hasiči z Léskového dodrželi tradici a rozsvítili vánoční strom 2014
Vážení spoluobčané, sousedé, v sobotu 6.12.2014 opět přivítali sváteční období adventu a svátků vánočních dobrovolní hasiči
z Léskového rozsvícením vánočního stromu 2014 za doprovodu Mikuláše, anděla i dvou čertisek. Sváteční chvíle začala po 17. hodině
za velmi početné účasti a dobré nálady sousedů, hostů, přátel a také
turistů. Tímto chceme poděkovat za překvapivě velkou účast, která
nám byla odměnou a zavazuje nás v této sváteční tradici pokračovat.
Velice si jí vážíme a těšíme se, že se opět potkáme u této pěkné
příležitosti i v dalších letech, aby se nám dařilo udržet a rozvíjet tuto
tradici vánočních svátků. Krásnou sváteční atmosféru nám navodil
svými písněmi sbor Karlovjanky pod vedením paní Jitky Ryplové, za
což jim velmi srdečně děkujeme a taktéž za doprovod Mikuláše,
anděla a hrozivých čertisek, kterým patří také velký dík.
Dospělí se příjemně bavili, zpívali a tancovali, rozmlouvali mezi sebou
u svařeného vína a vynikající vařenky. Děti si hrály, čerti je strašili a
hodný anděl s Mikulášem, děti těšil balíčky sladkostí a dobrot. Ale
pozor! Zadarmo to nebylo. Za písničku, za básničku i za hezký usměv,
některé i za přátelský slib, že se polepší a budou poslouchat své
rodiče. V úvodu akce byl rozsvícen VÁNOČNÍ STROM LÉSKOVÉ
2014 a během akce zpestřen krásným ohňostrojem.
Za realizaci a plnou podporu celé události děkujeme:
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ - LÉSKOVÉ (hl. organizace,
manipulace a zajištění),
Autodoprava, manipulace – Otec & syn František Plánka z Velkých Karlovic, rodina Václava Holčáka z Léskového věnovala strom,
František Bukovjan (těžař), Penzion ŠKOLKA - Léskové (zajištění občerstvení,
hudební produkce, partner akce). Jiří Podešva a Dan Mikeška (elektrikáři) za podpory
Obecního Úřadu Velké Karlovice.
Významné jmenovité poděkování patří: Miloši Kolářovi, Richardu Rustlerovi,
Miroslavu Zápecovi, Janovi Štefaňákovi, Silvii Rustlerové, Stanislavu Vojvodíkovi,
Milanu Večeřovi, Lucii Krajčové, Romanu Zaoralovi, Jarkovi Smazalovi, Jirkovi
Frydrychovi, Josefu Tomkovi, Jiřímu Horáčkovi.
Bez všech těchto výše uvedených, by nebylo možno celou akci realizovat a tímto
jim patří naše velké díky.
Za finanční pomoc a zajištění celé události bychom chtěli poděkovat následujícím:
Richard Rustler (RUSTLER CZ - Centrum pojištění); Tomáš Chuděj (STK KOPR);
Vladimír Vůjtek ml. (sportovní manažer)
Sbor dobrovolných hasičů Léskové, přeje všem sousedům a spoluobčanům Velkých
Karlovic spokojené svátky vánoční, mnoho zdraví, štěstí v novém roce 2015.
Za sbor dobrovolných hasičů Velké Karlovice – Léskové, léta Páně 2014, R.Rustler

Národní týden trénování paměti
Milí spoluobčané, rádi bychom Vás pozvali na osvětovou přednášku v rámci „Národního týdne trénování paměti“,
který se koná v týdnu od 16. do 23. března 2015 na celém světě a kde se veřejnost dozvídá o výsledcích
výzkumu mozku srozumitelnou formou.
V letošním roce se poprvé tato akce uskuteční u nás ve Velkých Karlovicích. Úvodní přednáška bude
v úterý 17. března 2015 v 15.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Karlovice
Zveme všechny, kteří o danou akci mají zájem, aby se přišli podívat, jak takové trénování paměti vypadá. Cílem Národního týdne
trénování paměti je přesvědčit nejen seniorskou populaci, že si ještě docela slušně pamatuje, když jí někdo poradí, jak na to.
Trénování paměti je také efektivní nástroj proti mentálnímu zhoršování paměti a zároveň rychlá cesta ke zvýšení vašeho sebevědomí.
Lektorkou kurzů je trenérka II. stupně PhDr. Lenka Denkocy. Následující osvětová přednáška je určena pro veřejnost a koná se
zdarma. Přijďte se podívat, že na tom vůbec nic není a budete si pamatovat i to, co si myslíte, že vůbec nikdy nemůžete zvládnout.
Celou akci pro seniory naší obce organizuje vedení obce Velké Karlovice. Těšíme se na Vaši účast.

Karlovská padesátka
Tradiční závod v běhu na lyžích klasickou technikou na 25 a 50 km Karlovská padesátka odstartuje v příštím roce v sobotu 21. února v
10.00 hodin na závodišti dostihové stáje Valencio. Hromadný start závodu je krásnou podívanou pro všechny příznivce běžeckého
lyžování. Očekáváme účast 800 závodníků. Občané Velkých Karlovic se mohou závodu zúčastnit zdarma.
M. Koňařík
Redakce Karlovského zpravodaje přeje všem svým čtenářům radostné Vánoce a hodně dobrých nápadů v novém roce.
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