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Vážení spoluobčané,
stále přetrvávající hygienická opatření směřující k ochraně zdraví lidí proti nemoci COVID 19 nás přiměla k zamyšlení, zda pořádat karlovskou
pouť v celém jejím rozsahu, či nikoliv. Vzhledem k tradičně vysoké návštěvnosti pouti i k očekávanému velkému přílivu turistů do naší obce
v průběhu prázdnin nemáme v úmyslu ještě více Vás vystavovat možnému riziku onemocnění novým koronavirem SARS-CoV-2. Rovněž se dá
velmi těžko odhadovat epidemická situace, která bude začátkem měsíce srpna. Může být lepší, stejná, nebo po návratu lidí ze zahraniční
dovolené ještě horší. S ohledem na bezpečnost spoluobčanů se Rada obce Velké Karlovice (s většinovou podporou členů zastupitelstva)
rozhodla neorganizovat stánkový prodej - nepronajímat pozemky ve vlastnictví obce ke krátkodobému prodeji, ani k umístění jiných pouťových
atrakcí. Rovněž budou zrušeny kulturní akce pořádané Informačním centrem Velké Karlovice v období poutě. Mše svatá, která je nosným
tématem pouti, při splnění hygienických opatření, v našem krásném dřevěném kostele Panny Marie Sněžné zajisté proběhne. Děkujeme Vám
za pochopení.
Ve čtvrtek 11. června 2020 se ve společenském
sále Masarykovy veřejné knihovny uskutečnilo
vyhlášení soutěže Nejlepší knihovnice/knihovník
okresu Vsetín za rok 2019, kterou pravidelně od
roku 2009 vyhlašuje Masarykova veřejná knihovna
Vsetín. Za rok 2019 byla oceněna naše paní
knihovnice - Renáta Holčáková, Místní knihovna ve
Velkých Karlovicích - za vynikající práci v knihovně,
za úpravu prostor a vytvoření dětského koutku, za
rozšíření služeb a aktivit knihovny a za zvýšení
návštěvnosti a zájmu občanů. Srdečně děkujeme a
blahopřejeme k ocenění.
Pro děti školou povinné začínají prázdniny a končí
tak školní rok, který pro všechny přinesl řadu změn
a nových zkušeností. Na nové podmínky si museli
zvykat nejen děti, ale i učitelé a rodiče. Učitelskému
sboru děkuji za odvedenou práci v netradičních
podmínkách a dětem přeji pohodové a slunné
prázdniny. Absolventům 9. třídy přeji hodně
úspěchů na novém působišti.
Miroslav Koňařík

Naše nejstarší občanka, stoletá paní Anna Mužíková
O své prababičce nám napsala
pravnučka Katrin:
Moje prababička Anna Mužíková z údolí
Leskové oslavila 16. května své sté
narozeniny. Tento věk je opravdu
vysoký, a pro spoustu z nás možná
neuvěřitelný, ale je důležité se pozastavit
i nad tím co už se za ty roky stalo.
Kupříkladu 29. září 1938 „o nás bez nás“,
1. září 1939 druhá světová válka,
17. listopadu 1989 sametová revoluce,
2. ledna 1993 rozdělení Československa
a spoustu, spoustu dalšího. Nutno také
zmínit, že moje prababička vychovala 2
dcery a k dnešnímu dnu má 4 vnoučata
a 9 pravnoučat. Aktuálně si vede dobře a
je ráda společně s celou rodinou.
Katrin Kretíková
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V tomto čísle si
můžete přečíst
Anketa o koronaviru
(str. 4)
Letní kino v Karlovicích
(str. 5)
Osvobození naší obce
před 75 lety (str. 10)
Nové vybavení pro
hasiče (str. 15)

Jubilanti za III. čtvrtletí 2020
Klementýna Sedláková

Žofie Matějková

Vlastislava Pavelková

Jiřina Oravcová

Anna Mužíková

Jan Tomek

Josef Křenek

(16. 5. 2020 100 let)

Josef Vašut

Jan Křenek

Ludmila Zbránková

František Jochec

Marie Štulerová

Milada Seidlová

Všem srdečně blahopřejeme

Jaro bez turistů v IC a muzeu Velké Karlovice

Akce IC Zvonice Soláň

Plánovaná oprava IC se posunula z měsíce dubna na březen.
Nuceného uzavření pro koronavirovou nákazu jsme využili
k rekonstrukci podlah, výmalbě a celkové údržbě vnitřních prostor
IC Velké Karlovice, viz foto.

27. 6.

1.7. Jindřiška Růžičková
5.7. František Papež

Výzva ze tmy výstava
Obrazy
výstava

6.-12. 7. Malířská škola na Soláni
25. 7.

v 18.00 hod. Koňaboj - moravská hudební
skupina na pomezí folk-rocku a world music
koncert v amfiteátru

8. 8.

v 17.30 hod. koncert Justina Lavashe věnuje se hudbě, v níž spojuje folk, blues a
jazz a mění je v originální dynamický styl,
který doplňuje charismatickým soulovým
hlasem.

22. 8.

XV. Valašský salon - přehlídka valašských
umělců

Z Atelieru Hofman
Milí Karlovští občané, jsem moc ráda, že jsme konečně mohli otevřít naši
galerii a zahradu. Příroda se po deštích krásně zelená. Nám rozkvetly
rododendrony, ze kterých se mohou radovat i naši hosté.
Výstava paní Všetičkové se konečně dočkala obdivovatelů.
Na letošní Malířské cesty okolo Soláně chystáme výstavu obrazů Emmy
a Báry Srncových doplněnou keramikou Michala Plíhala a výstavu
obrazů pana Jaroslava Kováče pod názvem „Barvy mého života 2“ k jeho
životnímu jubileu. Bohužel letos budou výstavy zahájeny bez vernisáže.
Přejeme vám krásné léto a radujte se s námi z každého dne, který nám
přináší všechny radosti související se životem u nás doma na Valašsku.
Marcela Vajceová
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Malířské cesty - Augustin Mervart a Jiří
Heřman - malíři moravské krajiny

Něco hezkého na podívání s přáním klidné a spokojené letní dovolené. Fotografie je od pana Josefa Pavlína

Pamětník Ludvík Stoklasa
Na dětský den 1. června jsem opět navštívil nesmírně vzácného a ochotného
pamětníka z Podťatého, pana Ludvíka Stoklasu. Po třech letech jsme udělali revizi
našich záznamů o nacistické okupaci a uvedená data upřesnili a rozšířili. Probrali jsme
všechny důležité události, které jsme znovu důsledně zrevidovali a otevřeli další
souvislosti. Náš věcný a konstruktivní dialog byl tak zajímavý a poutavý, že jsem si
neuvědomil, že probíhá již tři hodiny... Je nesmírně obdivuhodné, v jaké fyzické i
psychické kondici je náš vzácný spoluobčan, který 26. března oslavil famózních 99 let!
Když jsem jej před třemi lety navštívil, zrovna štípal dřevo... Tentokrát sice dřevo
neštípal, nesklízel seno a nedělal ani jiné sedlácké práce, které dosud s radostí dělá.
Svými otázkami a informacemi jsem jej zatížil možná víc, než jsem měl v úmyslu. Na
základě zkušeností se sběrem informací od pamětníků, které jsem udělal za
posledních 15 let, mohu jen konstatovat, že takovou dlouhodobou i okamžitou operační
paměť jsem u osob starších 80 let ještě nezažil. Dokáže rychle reagovat, a na otázky
odpovídá věcně, uváženě a bez náznaku nesprávného zkreslení. Když si uvědomím,
že už teď nevím, kdy přesně začal zákaz provozu restaurací kvůli viru, neumím si
vysvětlit, jak si pan Stoklasa může květnové dny osvobození 1945 tak přesně
pamatovat. Tuto vynikající paměť mu mohou závidět lidé, kteří ještě nedosáhli ani
středního důchodového věku.
Je dobré, že pan Stoklasa ochotně mluvil, i když jsem žádal o ohlášení schůzky, ale vnučka to nestihla.

Jan Drozd

Nová budova Charity Nový Hrozenkov
Vážení přátelé, už se pomalu zabydlujeme v našem novém středisku. Stěhování v této „koronavirové“ době nebylo vůbec jednoduché. Chtěli
jsme však minimalizovat možnost kontaktu administrativy s klienty na domě v Halenkově a také se nám přiblížilo ukončení nájmu v prostorách
na Nábřežní 175 v Karolince. Všichni dohromady jsme se tak postupně ve dvou týdnech přesunuli zpět tam, kde Charita Nový Hrozenkov před
necelými třiceti lety začínala, do Nového Hrozenkova.
Pod jednou střechou je zázemí největší naší služby, Charitní pečovatelské. Dále pak Osobní asistence, Domácí zdravotní péče s hospicovou
péčí a sociální rehabilitace spolu s poradnou (pro seniory, hospicovou péči a pozůstalé). Neméně důležití jsou sociální pracovníci, kteří zjišťují
potřeby u žadatelů služby, pomáhají s vyřízením příspěvků na péči apod., dále zde nechybí pracovnice zodpovídající za auta, která pomáhají
zajistit služby všude tam, kde naši uživatelé žijí. Ročně se s těmito auty najezdí více jak 130 000 km. Aby mohlo být zajištěno vše, jak má být,
musí se spousta věcí zapsat, spočítat, vytvořit metodiky, pracovní postupy, a to vše vykázat na úřady, abychom mohli dostat alespoň část
finančních prostředků na mzdy pracovníků a provoz organizace. K tomu musí být i administrativa.
Finanční prostředky získáváme jak z Ministerstva práce a sociálních věcí, přes Krajský úřad ve Zlíně, tak přímo z Krajského úřadu ve Zlíně.
Částí přispívají obce regionu, kde poskytujeme služby a samozřejmě uživatelé služeb, kteří si za služby částečně platí dle zákona o sociálních
službách. To, co pak zbývá uhradit, se snažíme získat z jiných zdrojů - nadací, grantů a od firem i soukromých osob.
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Investiční akce, kterou je i tento dům, jsme v poslední
době řešili přes granty EU, prostřednictvím MPSV a
Ministerstva pro místní rozvoj. Tyto akce jsou velmi
náročné, hodně jsme tomu věnovali času i energie,
aby se nám podařilo vše dotáhnout úspěšně až do
konce.
Doba, kdy jsme museli čekat, od podání žádosti po
rozhodnutí o výsledku, zda finanční prostředky na
rekonstrukci a zakoupení získáme, trvala více než rok.
A pak, když jsme měli již rozhodnutí o přidělení 95 %
finančních prostředků, došlo ke komplikacím, které se
řešily opět celý rok. Nakonec se řešení obrátilo v náš
prospěch a po výběrovém řízení jsme mohli v červenci
2019 začít s rekonstrukcí. V polovině února proběhla
předávka stavby a koncem února následovala
kolaudace.
Stavební projekt nám připravila firma ARCHIKA s.r.o. z Boršic, stavbu provedla firma TESP Contract s.r.o., stavební dozor zajistil Ing. Vlastimil
Rapant, za Charitu NH měla na starosti koordinaci Mgr. Martina Pončíková, projekt administrovala firma INNOVA Int. s.r.o.
Na pětiprocentní spoluúčasti z celkových nákladů se podílela jako hlavní partner firma Lesy augustiniánského opatství, dále pak firma Austin
Detonator a Kayaku Safety Systems.
Všem partnerům, kteří na stavbě s námi spolupracovali, bych chtěla mnohokrát poděkovat. Jsme velmi rádi, že máme společné zázemí pro
terénní služby a administrativu pod jednou střechou.
Slavnostní otevření, které bylo plánováno na březen, bude přesunuto na podzim. Budeme rádi, pokud se za námi zastavíte.
Ing. Danuše Martinková, ředitelka

Anketa

motto: „Vodu oceníme teprve, když nám vyschne studna.“

Když jsem žádala stálé dopisovatele o příspěvky do letního čísla zpravodaje, napadlo mě přidat pár otázek a vytvořit malou anketu, protože
prožíváme dobu, kterou nikdo nikdy ještě nezažil. Úplné ochromení života, izolaci, zákaz všech akcí, zákaz shromažďování. Všechno skončilo
ze dne na den, škola, bohoslužby, divadla, kina, sportovní akce, restaurace, hotely…
Odpovědi mě překvapily a potěšily. Proto se chci o ně podělit s Vámi, čtenáři našeho čtvrtletníku. (JR)

1. Co vám doba koronaviru vzala?
2. Co vám dala?
3. Jak se změnil a změní váš život do budoucnosti?
Fotbalisté
1. Jak se říká: „Všechno zlé je pro něco dobré“ Doba koronaviru nám sice soutěž přerušila, ale zároveň nám částečně pomohla se udržet
v krajském přeboru. Soutěž se anulovala, nikdo z týmů nepostoupil a ani nesestoupil, ale pevně věřím, že náš tým má a bude mít dost síly
na krajský přebor.
2. Dala nám prostor na údržbu stadionu a na vybudování umělé závlahy na našich hřištích v Karlovicích a Karolince. Tímto chci poděkovat za
kladný postoj Obci Velké Karlovice a Městu Karolinka za finanční podporu a všem, kteří se brigád účastnili (od benjamínků, dorostu až po
muže a ženy).
3. Byla to dlouhá pauza, ale už se těšíme na začátek nové sezóny, která by měla začít v 2. polovině letních prázdnin.
Josef Mikula

Biatlon

1. Zatím nic.
2. Klid a skoro dokončení střelnice, na kterém se podíleli nejen dorostenci, ale i junioři a muži.
3. To je právě to, co ještě nikdo neví.

Zvonice na Soláni

Roman Štvrtecký

1. Zvonici vzala návštěvníky a kulturní život…
2. Čas… využití času k odpočinku, využití probouzejícího jara k procházkám do přírody, věnování se všemu, co nám udělá radost …
uvědomění si lidských hodnot a životních priorit.
3. Určitě větším nadhledem, nepodléháním strachu, držením se optimismu… uvědomění si těch „nejobyčejnějších věcí na světě“… Úcta
k přírodě…
Radka Turpišová

Atelier Hofman

1. Především návštěvníky, kterým naše výstavy a zahrada s nádhernými výhledy na panoráma Javorníků přináší pohlazení po duši.
2. Rozhodně si víc vážíme toho, co máme okolo nás. My jsme v tuto dobu udělali spoustu práce na zahradě, která by nám při normálním
provozu komplikovala život. Vyměnili jsme v našem areálu lavice. Náš náročný terén jsme vybavili novým zábradlím jak z důvodu
bezpečnosti, tak abychom usnadnili chůzi po zahradě. Také naše 2 lípy se dočkaly omlazení.
To bylo z pracovního hlediska. A co se týká mého osobního života. V této složité době jsem zjistila, kdo je opravdu mým přítelem na kterého
se mohu spolehnout.
3. Náš život do budoucna by se neměl moc změnit, pokud se koronavirus nevrátí.
Marcela Vajceová
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Truck Trial team Ogaři
1. Koronavir nám vzal hlavně svobodu a mně chyběly společné chvíle, které jsem trávil s přáteli.
2. Tato doba nám dala pocit, že nejsme všichni ztraceni, a pokud jde opravdu do tuhého, umíme tahat za jeden provaz.
3. Jelikož dělám v cestovním ruchu, tak mně tato doba hodně změnila život. Ale věřím, že vše zlé se v dobré obrátí a všichni budeme zase
svůj život prožívat jako dřív.
Roman Zeť

Mateřská škola

1. Tato doba nám naštěstí nevzala to nejcennější, co máme. Naše zdraví a zdraví našich blízkých. Jednoznačně nám však ze dne na den vzala
sociální kontakty, a to jak v osobních, tak i v profesních vztazích… naše děti nám ve školce prostě chyběly.
2. Náhlé „zastavení času“ nás vedlo k přehodnocení svých priorit. Koronovirová doba nás donutila přibrzdit v jindy hektickém světě a zamyslet
se nad věcmi, na které za běžných okolností nezbýval čas. Začali jsme si více vážit maličkostí, které jsme dříve brali jako samozřejmost.
Získali jsme také čas k profesní sebereflexi a k hledání nových inspirací ve vzdělávání našich dětí.
3. Člověk je od přírody bytost přizpůsobivá a dokáže se vyrovnat s nástrahami, které si pro něho život připraví. I my ve školce pracujeme na
tom, abychom mohli úspěšně překonávat budoucí komplikace, které mohou ve vzdělávání našich dětí opět nastat.
kolektiv mateřské školy

Karlovjanky

1. Vzala nám společenství. Možnost sejít se, povykládat, zazpívat si. Karlovjanky přišly o všechna plánovaná vystoupení, festivaly, folklorní
akce, na které jsme se těšily, třeba vzpomínkový pořad „Ozvěny Valašského Slavína“ v rožnovském muzeu v přírodě, folklorní festival Léto
na Soláni, Letokruhy a další.
2. Dala nám jiný náhled na běžné věci a děje života. Najednou si uvědomíte, že nic z toho, co jsme dosud považovali za samozřejmé, vůbec
samozřejmé není. Člověk si začne vážit úplně obyčejných věcí, že neprší (nebo naopak že prší), že svítí sluníčko, že mu zavolal někdo
blízký a zeptal se, jestli něco nepotřebuje…
3. Nastane asi větší pokora, budeme rádi, když se podíváme do lesa, na kopec na rozhlednu, nemusíme létat letadlem za zážitky do daleké
ciziny, užijeme si i v blízkém okolí. I když bezprostřední nebezpečí už pomine, přece jen bude člověk opatrnější a bude zvažovat, jestli
opravdu musí absolvovat hromadné akce.
Jitka Ryplová

Hasiči

1. Omezení nás zastihla během rozjeté krajské ligy uzlovacích soutěží, které jsme se účastnili s mladými hasiči jako jediný tým z okresu
Vsetín. Jde o desetidílný seriál soutěží od listopadu do března s průměrnou účastí 250–300 dětí v každém kole. Od půlky ligy měly naše
výkony vzestupnou tendenci a nahoru jsme šli v individuálním i týmovém hodnocení. Poslední dvě kola jsme kvůli zákazu museli oželet, ale
i tak jsme si naši premiéru v lize užili. Celkové 25. místo z 43 týmů v naší kategorii je dobrý výsledek na který chceme v budoucnu navázat.
Následující tříměsíční pauza znamenala zastavení tréninkových příprav na letní sezónu soutěží mladých hasičů, zrušení závodů a
setkávání celkově. To se nyní vrací do normálu, i když ne v původním rozsahu. U „velkých“ hasičů jsou ztráty minimální. Zabijačka
proběhla, soutěž zimní železný hasič Velkých Karlovic v březnu jsme uspořádali jako první a na dlouhou dobu poslední závod v ČR.
Školení, schůze a zkoušky se taky víceméně stihly.
2. S absencí sportovních a kulturních akcí se nám naskytlo nezvyklé množství
volného času o víkendech. Nevím, nakolik je to přímý důsledek
koronaopatření, ale máme dovezeno, nařezáno a nachystáno dřevo na
otop pro další roky, upraveno okolí zbrojnice a hotové jarní práce. To se jistě
hodí, protože vzhledem k zaměření našeho SDH na děti a sport se budeme
v dalších měsících potýkat spíše s časovým nedostatkem.
3. V tuto chvíli neumím posoudit dlouhodobé dopady na naši organizaci.
Velkou změnu aktuálně nejsme schopni rozpoznat, je příliš brzo, zásadní
události nás mohou teprve čekat. Jsem optimistou a věřím, že věci se dají
do pořádku tak rychle, jak to bude možné, protože je to všeobecně žádoucí.
Zároveň zůstaneme obohaceni o zkušenost z této mimořádné situace, kterou
jsme si všichni povinně prošli. Pokud má nastat změna, přál bych si, aby to
byla změna k lepšímu.
Lukáš Vojvodík, SDH Velké Karlovice - Tísňavy

Hotely HP Tronic

1. Ta podivná doba mi vzala pocit bezpečí a naprosté samozřejmosti, že žijeme
v době velké svobody, kdy se můžeme bavit a potkávat se svými blízkými a
kamarády bez jakéhokoliv omezení, chodit na zajímavé akce, koncerty,
divadla, k lékaři, zubaři, vyprovázet své děti každý den do školy atd.
2. Naučila mě řešit jisté pracovní problémy zcela z jiného úhlu pohledu. Velmi
si vážím toho, že pracuji ve společnosti, která umí složitá období
ustát
férově vůči každému jedinci, který je její součástí. Nepropustili jsme v této,
pro gastronomii složité době, jediného zaměstnance, přičemž náš skvělý
hotelový tým se postavil čelem i k pracím, které před touto dobou nikdy
nedělal a v režimu postupného odškrtávání úkolů, které jsme si vytyčili na
dané období, na nás čekaly krásné reakce našich prvních hostů. Obzvlášť ti
stálí chválili, kolik jsme svépomocí udělali práce. A je krásné slyšet své
kolegy, jak si povídají o tom, na čem pracovali a jak je těší hezký momentální
výsledek!
3. Doba uplynulých 3 měsíců mě dovedla k myšlenkám, že žádná energie není
bezedná, že mohou nastat situace, které prostě ovlivnit nemůžeme, a že
člověk v dnešní době musí mít vždy nazbyt síly, aby uměl ustát těžká
období. Chtěla bych si najít prostor na sesumírování všeho, co se mě
nějakým způsobem dotklo a využít maxima myšlenek a informací pro
seřazení životních hodnot a svého rodinného i pracovního poslání.
Zuzana Vašutová
-5-

Jaro v karanténě

Covid-19 se Velkým Karlovicím protentokrát už asi vyhnul, ale
alespoň pár zářezů si u nás připsal, mimo jiné zrovna na účet naší
rodiny. Protože není jisté, že se do podobné situace jako my
nedostane i kdokoliv z vás, dovolím si pár postřehů k uplynulým třem
měsícům, které jsme strávili zpočátku v dobrovolné a později
v nařízené karanténě. Naše domácnost měla po dobu karantény 7
členů, které budu v textu pro jednoduchost označovat čísly, která
zároveň udávají věk dané osoby - může to být někdy důležité. (10,
22, 26, 32, 48, 51, 75)
Nemoc, jak ji chytit a jak se projevuje
Naše rodina si nákazu přivezla pravděpodobně z Prahy, kde 22
studuje na Zemědělské univerzitě. Jeden z vyučujících na této škole
byl sice mezi prvními třemi zachycenými pacienty v Česku, ale 22 se
s ním ani teoreticky nemohl potkat, pravděpodobnější je, že virus
získal v metru, v hospodě, nebo jinde ve veřejném prostoru. Nikdo
z rodiny nebyl v Itálii ani v jiné rizikové oblasti, nestýkáme se s nikým
z nejvíce postižených zemí, dodržujeme základní pravidla hygieny
atd… Dostali jsme to prostě, ani nevíme jak. Nemoc sama měla
v našem „vzorku populace“ různý průběh a příznaky.
22, 26, 48 a 51 jsme byli nemocní, 10, 32 a 75 byli pravděpodobně
jen nakažení, ale žádné příznaky nemoci neměli. Mít covid 19 je asi
jako mít chřipku, ale takovou jinou. Prvních několik dnů máte horečku,
většinou odpoledne, a celkem vysokou. K tomu všichni únavu, taky
dost nezvyklou. I když už se vám udělá lépe, i menší fyzická aktivita
vás zase skolí, teplota stoupne a únava je taková, že můžete fakt jen
ležet. U každého to trvá jinak dlouho - od 1 do 3 týdnů. K tomu celá
škála dalších příznaků, u každého jiných: ztráta chuti a čichu, suchý
kašel, zánět spojivek (občasné nenadálé pálení očí), studené nohy…
bylo toho víc, něco už jsme zapomněli. Proti všem předpokladům
nejlehčí průběh nemoci měla 75, pouze pár dnů jiné únavy, než je
obvyklá. Léčit se není jak, jen na teplotu panadol a kapky proti kašli.
V novinách se řešilo, že škodí brufen, a moje zkušenost je taková, že
ač ho normálně na horečku beru, tentokrát mi neudělal dobře, takže
na tom asi něco bude. Horší než sama nemoc je asi ta mediální
masáž, která způsobí, že tak trochu pořád čekáte, kdy se začnete
dusit a skončíte na márách v přeplněné nemocniční chodbě, zvlášť
když máte všechny přitěžující okolnosti: věk 50+, nadváhu, vysoký
tlak atd… No ale po 2-4 týdnech se všichni příznaků víceméně zbaví
a pak už jen čekají, až se zbaví i samotného viru.
Karanténa
Jakmile u 22 propukly příznaky nemoci - bylo to koncem února, snažili
jsme se potvrdit nebo vyvrátit, že je za tím opravdu ta nová nemoc.
Pro jistotu jsme vzali 10 ze školy, a kontaktovali jsme hygienickou
stanici a obvodního lékaře dvacetdvojky. Bohužel testovat nás
nechtěli, nepatřili jsme do rizikových skupin turistů navrátivších se
z Itálie. Ani poukaz na možné spojení s nemocným učitelem na VŠ
nepomohl.
Kolem 4. 3. onemocněl i 51, ostatní členové rodiny bez příznaků.
Dodržujeme jakousi dobrovolnou karanténu, což v našem případě,
vzhledem k tomu, že žijeme v bezpečné vzdálenosti od ostatních
(myslím z epidemiologického hlediska) není až tak velký problém.
Připomínám, že k tomu datu je v Česku 8 potvrzených případů. O
každém tom člověku přitom ministr zdravotnictví sdělí národu
v televizi téměř všechno, takže zpětně jsem rád, že nás nikdo
netestoval…
Příznaky nemoci se moc nelepší a 17. 3. volám tedy podle pokynů na
internetu svému obvodnímu lékaři, kterému je popisuji a žádám o
odeslání na testy. Jsem ujištěn, že je to jen chřipka, kterou „tam mají
všichni“ a dostávám několik babských i lékařských rad, co dělat.
Další nemocný v rodině je 26, naštěstí je celkem rychle z nejhoršího
venku, další na řadě je 48. To už máme začátek dubna, informací o
nemoci je celkem dost, ale testy pro samoplátce probíhají jen
v Praze, tam se nám z mnoha důvodů jet nechce, volám tedy
3. dubna opět svému obvodnímu lékaři, popisuji průběh nemoci u
všech nemocných v rodině, neúspěšně žádám o odeslání na testy a
dostávám několik babských i lékařských rad… Jelikož jsme v té době
doma už čtyři nemocní, nebo téměř uzdravení a stále nemáme jistotu,
co nám vlastně je, 26 kontaktuje informační linku ke koronaviru 1212,
a doslova vyprosí test alespoň pro 48, která je aktuálně jediná
s jasnými příznaky nemoci. 3. dubna jede konečně 48 na testy a za
2 dny jí volá paní z hygieny, že test je pozitivní a že nám teda jako
rodině začíná karanténa. Všichni ostatní musíme také na testy. Na
nejbližší odběrné místo do Zlína se radši dopravujeme sami, i když
nám nabízí sanitku se zakuklenými odběrateli vzorků.

Z prvních testů vyjde pozitivní výsledek ještě 51 a všem běží prvních
14 dnů v oficiální nařízené karanténě. Oznamujeme to těm několika
málo lidem, s kterými jsme přišli do styku, zajišťujeme si nákupy a
další vyřizování od přátel a užíváme si druhý měsíc doma. Nebudu
vysvětlovat, jaký je systém karantény v rodině, sám jsem jej doposud
úplně nepochopil, a bohužel to zřejmě nepochopil ani státní aparát,
nicméně se střídáním negativních a pozitivních testů jsme jako rodina
v karanténě další měsíc, posledním z nás končí až 4. června - tedy
zhruba 3 měsíce od prvních příznaků nemoci u prvního nakaženého.
Každý z nás za tu dobu absolvoval minimálně pět cest do Zlína na
testy. Přitom celá ta anabáze by se zřejmě dala zkrátit tak na jeden
měsíc, stačilo by od začátku vědět, že to opravdu je TA nemoc.
Jak vám pomůže stát
Nikdo z naší rodiny není voličem stávající vládní garnitury, ale
domnívám se, že i kdyby snad byl, příště už by nebyl. Nepomůže vám
nikdo - vlastně i když potřebujete jen radu, co máte dělat, abyste se
choval zodpovědně, nikdo vám neporadí. Upozorňuji, že my jsme po
státu nic nechtěli - naopak, většina z nás přispívala i v karanténě do
státního rozpočtu, potřebovali jsme jen informace. Snad to šlo chápat
v prvních týdnech této epidemie - neepidemie, ale kvalifikovanou
informaci, kterou by někdo zodpovědný vzápětí nevyvrátil jinou, často
opačného významu, jsme nedostali až do konce karantény, tedy tři
měsíce od příchodu nemoci do země. Informace zřejmě nedostali
praktičtí lékaři, hygienici, a informace nebyly ani nikde k dispozici, a
že jsme prohledali něco webů státních institucí. Přitom stačilo tak
málo - pár stránek nějakého obecně platného manuálu, co dělat.
Místo toho posloucháte ze zpráv jen chvástání, jak všechno zvládají,
jak se od nich učí celý svět a jak konečně řídí stát jako rodinnou firmu.
My teda definitivně do této rodiny patřit nechceme, a doporučuji
všem, aby se z ní co nejdříve poroučeli taky. Pokud pak někdy dojde
k nějakému návratu nemoci (mluví se o podzimní vlně), všem lze jen
poradit: pokud nejste tak nemocní, že potřebujete do nemocnice,
zůstaňte doma, omezte kontakty s okolím, zvláště se starými a
nemocnými, dodržujte pro jistotu všechna doporučení hygieniků,
chovejte se zodpovědně - ale rozhodně se vyvarujte dostat se do
spárů státu. Na jedné straně vám hrozí přísné tresty za porušení
karantény, a na druhé straně vám ten, kdo ty tresty uděluje, není
absolutně schopen říct co a kdy smíte a co ne. Děsí mne představa,
jak stát s těmito packaly může zvládnout tzv. chytrou karanténu, když
není schopen nastavit pravidla ani pro tu obyčejnou.
My jsme měli štěstí, že žijeme ve velkém domě, kde má víceméně
každý svůj pokoj a můžeme trávit spoustu času venku. Představa, že
bych byl tři měsíce zavřený s několika, byť milými lidmi v 3+1 někde
na sídlišti, je hrozná.
Co na to lidi
Na tuto otázku si může odpovědět každý sám, že… Určité obavy lze
určitě pochopit, zvláště v prvních týdnech po příchodu nemoci - sami
jsme je měli. Přesto, a právě proto jsme se snažili před lidmi, s kterým
jsme se potkali, o našem stavu nic nezamlčovat. Reakce, které jsme
zaznamenali, byly různé.
Řada lidí nám celé měsíce velice ochotně pomáhala s nákupy,
vyzvedáváním věcí na poště a jinde, různými pochůzkami, atd…
našly se i ochotné úřednice, když bylo třeba něco neodkladného
vyřídit (děkujeme, přátelé), jiní projevili účast a zájem. I když
evidentně sami neměli dost informací a pokynů, co dělat, snažili se
nám pomoci i někteří zdravotníci a hygienici schopní improvizovat a
použít selský rozum. Hodně pomůže trocha humoru, zvlášť toho
černého. Někteří z těch, co nám pomáhali, se nesetkali
s pochopením u svých blízkých, někteří o nás šířili historky, kterým
se TEĎ lze jen smát. Byli i tací, pro které je člověk s touto nemocí
něco jako pacient s AIDS, který se nakazil stykem s homosexuálními
domácími zvířaty. Zpětně díky i za to, lidská blbost někdy - a
s odstupem - pobaví.
26-ku hodně rozlítil (nas..l) e-mail, který jí přeposlala kamarádka až
ze Španělska. Jeden rozhořčený stoupenec východních filozofií jí
z Karlovic psal o 26-čině nezodpovědnosti, s jakou šíří po nezkažené
vesničce strašnou nemoc…
Tak ještě jednou: díky všem za pomoc a díky i těm, kteří se nás
alespoň neštítili.
Dalo by se toho o kovidu-19 a životě s ním napsat určitě více, ale jak
už to bývá, člověk má tendenci zapomínat, zvláště to méně příjemné.
Tak třeba zas někdy po nějaké další epidemii na shledanou a buďte
zdrávi.
Josef Adam, 51
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Marie Oravcová
V roce 1962 se škola v Podťatém změnila na školu dvojtřídní, do
které docházelo 54 dětí a v roce 1966 se stala součástí
1. základní devítileté školy. Počet dětí v Podťatém klesal, a tak
se v roce 1987 ve škole přestalo učit.
Marie Oravcová - pokračovatelka odkazu Miroslava Tettera. Poslední
učitelka málotřídní školy ve Velkých Karlovicích, Podťaté.
Narodila se 19. 7. 1937 ve Velkých Karlovicích č. 208 v zemědělské
rodině jako druhá z pěti sourozenců. Otec Josef Drozd (17. 3. 1904
- 28. 2. 1999) vedl zemědělskou usedlost na Selském Příschlopu,
matka Marie (25. 8. 1913 - 13. 8. 1964) rozená Koňaříková, se starala
o početnou rodinu v domácnosti. Manželé Drozdovi vychovali tři syny
(Josef, Antonín, Jan) a dvě dcery (Marie, Anežka).
Do národní školy v Podťatém začala chodit v září 1944, do střední
školy chodila rovněž ve Velkých Karlovicích. Od roku 1953
navštěvovala Jedenáctiletou střední školu (gymnázium) ve Vsetíně.
Po maturitě přešla na Pedagogickou školu v Novém Jičíně, kde
získala v roce 1957 způsobilost pro vyučování v 1. - 5. ročníku.
První dva roky učila v okrese Vítkov, nejdříve v Budišově nad
Budišovkou v mateřské škole a poté na Národní škole v Podlesí
u Budišova.
Tam s dětmi nacvičila divadelní představení Šípková Růženka, se
kterým jako kočovníci (přepravováni na traktoru), hostovali
v sousedních obcích. Ráda na to vzpomíná.
Na vlastní žádost byla v roce 1959 přeložena do okresu Vsetín, a to
do Semetína u Vsetína, kde ale nenastoupila (z Velkých Karlovic by
se nedostala včas na začátek vyučování), a proto na jeden rok vzala
místo v družině na Vsetíně. V témže roce se vdala (říjen 1959) za
Josefa Oravce, mají dceru Marii.
Od září 1960 přešla do Národní školy v Ústí u Vsetína a po mateřské
dovolené byla umístěna na Základní devítiletou školu v Halenkově,
kde učila 6 let. Když začala dcera chodit do školy (v roce 1967), byla
přeložena do Velkých Karlovic - Podťatého. Tam učila 20 let, do roku
1987, kdy byla škola zrušena. Další léta, až do odchodu do důchodu
roku 1999 učila na I. základní devítileté škole ve Velkých Karlovicích.

Tím ale její práce s dětmi nekončila. Po krátké době šla znovu učit,
většinou na zkrácený úvazek a později jen zastupovala, když bylo
potřeba (do roku 2007).
Ve škole se věnovala metodické činnosti, byla předsedkyní
metodického sdružení pro 1. - 4. ročník, připravovala děti na
zdravotnické i jiné soutěže - s dětmi se zúčastňovala okresních i
krajských kol, psala školní kroniku, nacvičovala spartakiádní sestavy.
Řadu let pracovala v ROH (revolučním odborovém hnutí), kde
vykonávala různé funkce.
Jako velká část učitelů byla i ona zapojena do práce v obci. 11 let
byla poslankyní MNV a předsedkyní sociální a zdravotní komise,
z toho vyplývala práce v radě MNV.
Paní učitelka Marie Oravcová byla v kantorské práci velmi svědomitá,
spolehlivá, pracovitá, že často neměla mnoho času na své koníčky,
k nimž patřila četba, v zimě oblíbené běžecké lyžování a v létě
cestování na kole. O prázdninách jezdila s manželem nejen po
Československu, ale i do sousedních a vzdálenějších států.
Zúčastňovali se zájezdů, které pořádala škola a UP závody.
Byla hodnou paní učitelkou, mírnou, laskavou, k dětem velmi
pozornou. Svěřené děti i svou práci milovala. Pro velkokarlovické
školství odvedla velký díl poctivé práce, za což jí patří dík.

Marie Mikulcová

INFORMACE ZÁKLADNÍ
ŠKOLY
Již několik let vydává ZŠ časopis Šipka. Vlivem
událostí posledních měsíců její letní vydání
nevyjde. Život školy se však nezastavil, proto bychom o něm krátce
informovaly společně s výchovnou poradkyní v rámci Karlovského
zpravodaje.
Také naše škola pracovala od 11. března, kdy byly plošně uzavřeny
školy, formou distančního - dálkového vzdělání.
Každý danou situaci uchopil v prvních dnech zcela individuálně - tak,
jak dokázal. Někteří se zorientovali rychle, jiní potřebovali delší čas.
Postupně se začala dařit výuka přes moderní technologie. Všem
učitelům patří velké poděkování a dvojnásobné za dny, kdy museli
zvládat výuku dálkovou i klasickou.
Pochvala patří samozřejmě také žákům, především těm, kteří pilně a
svědomitě pracovali. Cenné zkušenosti nám předali také rodiče, pro
které tyto dny byly zkouškou trpělivosti a mnohdy i zcela nového
pohledu na učitelskou práci.
Při organizovaném uvolňování zavedených opatření dalo
Ministerstvo školství možnost výběru - postupně navštěvovat školu
nebo se nadále vzdělávat dálkově.
Dveře školy se opět otevřely 11. května a to pro žáky 9. ročníků, poté
25. května pro první stupeň a následně od 8. 6. přišli i žáci stupně
druhého. Z hlediska hodinové dotace jsme se snažili dát žákům
maximální množství výuky, co nám prostory a celková organizace
dovolily.

U nás tuto možnost využilo 64% žáků. Zodpovědný přístup se zúročil
zejména žákům 9. ročníku v přijímacím řízení na střední školy.
Jedna žákyně bude pokračovat v dalším studiu na škole
s uměleckým zaměřením, kam byla přijata na základě úspěšně
složené talentové zkoušky již v lednu. Tři žáci si zvolili učební obory
na učilištích, kam byli přijati na základě jejich studijních výsledků. 8.
6. se uskutečnily jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého
jazyka na střední školy s maturitou, kterých se zúčastnilo 18 našich
žáků. Někteří se na tyto zkoušky připravovali doma, většina však
(78% deváťáků) v době dobrovolné výuky navštěvovala čtyřikrát
týdně přípravu ve škole. Všichni žáci byli ke studiu přijati. Dva, kteří
sice byli na jednu školu přijati, ale chtěli by na tu druhou, čekají na
vyjádření v odvolacím řízení. Mají díky velmi těsnému umístění pod
čarou reálnou šanci uspět. 91% našich žáků bylo přijato na obě
střední školy, z nichž si vybrali tu, která je jejich srdci bližší. Velká
část našich deváťáků se umístila v celkovém pořadí přijímaných
účastníků v první desítce a několik žáků bylo dokonce na prvních a
druhých místech. Novou životní etapu, která je po prázdninách čeká,
nastartovali dobře a skvěle reprezentovali nejenom sebe, ale i
karlovskou školu.
Věříme, že se jim bude v budoucnu dařit a že nezapomenou na svou
základní školu, ve které budou mít dveře vždy otevřené. Jejich
závěrečným zvoněním bude předání štafety současné osmé třídě a
své poslední vysvědčení si slavnostně přeberou na obecním úřadě
30. června.
Všem přejeme zasloužené a odpočinkové prázdniny plné slunných
dnů, radostných úsměvů - předně pak patnácti nastávajícím
prvňáčkům!
Za vedení školy Mgr. Svatava Koňaříková
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BYLI, A NEJSOU
BYLA, A NENÍ

Rodina Křivčíkova: Vavřinec KŘIVČÍK, Anna KŘIVČÍKOVÁ, František
KŘIVČÍK (syn), Josef KŘIVČÍK (syn),
v některých materiálech je uváděn
ještě třetí syn Jan.
V minulosti mizeli z našich „sesterských“ obcí - z různých důvodů - jednotlivci i celé rodiny. Byly, a nejsou.
Jednou z takových rodin byla i rodina
Vavřince Křivčíka, která žila na hřebenu horského masivu Javorníky.
Její osud byl a je velmi smutný a nám
ji v naší obci již nic nepřipomíná: chalupa, usedlost, paseky, ale ani hroFrantišek Křivčík
bové místo (jen do roku 1992 patřící
rodině Křivčíkových) blízko kostela na našem hřbitově. Osud této rodiny
mne velmi zajímal, protože do něho zasáhla 2. světová válka. Pátrala
jsem v různých archivech po Anně Křivčíkové (vdově po Vavřinci Křivčíkovi) a jejích synech. Nabízím výsledky svého snažení (nedokončeného)
s mnoha otazníky, které odkazuji příštím hledačům pravdy a historie…
„Při převádění partyzánů v první polovině října 1944 od Štiavníku na moravskou stranu pomáhal také pasekář František Křivčík, hajný Josef Surovčák z Malých Karlovic - Tísňav, Oldřich Kyslinger z Velkých Karlovic
a další pomocníci.
Rovněž skupince partyzánů vedené por. Jánem Ušiakem se podařilo dostat se úspěšně na Moravu. O několik dnů později, než skupina Ondreje
Meleka a Martina Valaštiaka se Ušiakova partyzánská skupina uchýlila
za neustálých bojů v pohraničním prostoru na vrchol Javorníků do prostoru zvaného Na kasárni. Skupina zde zaujala palebné postavení a vyčkávala. Por. Ján Ušiak s několika partyzány se mezitím v tamních obydlích doptal na doporučenou osobu, lesního dozorce. Ten je všechny převedl na moravské paseky k Františku Křivčíkovi. Ušiakova skupinka partyzánů se na radu pasekáře rozhodla zůstat zde ke krátkému odpočinku.
Z blízké usedlosti rolníka Petřeka (Františka, pozn. aut.) bylo pro partyzány přivezeno jídlo. Členům štábu byl pak nabídnut nocleh v příbytku
pasekáře Františka Křivčíka, ostatní se uložili ve stodole.
Za noci dorazila k pasekáři Křivčíkovi také další skupina partyzánů, které
se podařilo probít se z nepřátelského obklíčení nad Štiavníkem. Vedl ji
mladý moravský partyzán František Molo.
V době pobytu Ušiakovy skupinky partyzánů u pasekáře Františka Křivčíka se od ní oddělil Jan Dvořák, který byl štábem vyslán uvědomit o
přechodu oddílu ze Slovenska na Moravu a o jeho potřebách odbojové
pracovníky na Vsetínsku a na Ostravsku.“ (Josef Přikryl, 1. ČS PARTYZÁNSKÁ BRIGÁDA JANA ŽIŽKY, 1976, Profil, Ostrava, str. 95-96)

HISTORIA MAGISTRA VITAE
Letos v květnu tomu bylo 75 let, co skončila 2. světová válka, která
si v našich obcích Velkých Karlovicích a Malých Karlovicích vyžádala životy 42 mužů, žen a dětí.
Pět let jsem se snažila pátrat po jejich tragických osudech. Ve 37
případech se mi podařilo v různých archivech, za pomoci rodinných
příslušníků obětí a několika pamětníků dohledat jejich smutný konec života. Zůstalo mi ale ještě 5 mužů, jejichž životní příběh jsem
již nezpracovala. Ty ponechávám k prozkoumání příštím badatelům, ctitelům historie, které v naší obci již máme a další budeme
jistě mít.
Historii 2. světové války se již několik let intenzivně věnuje pan Mgr.
Jan Drozd, pan Luboš Martinák z Jezerného a velkými nadějemi pro
nás v naší velkokarlovické dolině jsou Josef Pavlín (student vsetínského gymnázia) a Zdeněk Drienovský, čerstvý absolvent naší základní školy. Jeho velmi působivý text se silným závěrem „Arbeit
macht frei…“ jste si jistě přečetli v jarním čísle obecního zpravodaje
v části školní časopis ŠIPKA (odpovědný redaktor Renata Holčáková) na str. č. 3. Přeji si, moc si přeji, aby se oba chlapci, až si
„odslouží“ svá studentská léta, do naší obce vrátili a vřadili se do
skupiny historiků, z nichž se v naší dolině časem staly legendy,
mezi ředitele škol Jindřicha Dudu, Jindřicha Vašuta a učitele Arnošta Šrotta a Helenu Mičkalovou, neboť bude stále platit ono
známé „HISTORIA MAGISTRA VITAE“.

6. června 2019 jsem obdržela z Archivu bezpečnostních složek
z Prahy 3, Siwiecova 2428/2 dopis s touto informací: „…k Vaší
žádosti Vám sděluji, že v evidencích bývalého Studijního ústavu
ministerstva vnitra byly nalezeny záznamy k osobě Josefa Křivčíka, nar. 1. dubna 1913, které odkazují na archiválie uložené
v Archivu bezpečnostních složek, Moravském zemském archivu
v Brně a ve Slovenském národním archivu v Bratislavě.
K osobě Františka Křivčíka, nar. 4. května 1919 a Anny Křivčíkové, nar. 9. listopadu 1882, nebyly bohužel nalezeny žádné záznamy.“
Anna Křivčíková - 9. 11. 1882 - zemřela v roce 1961, uvedeno i
1962, Malé Karlovice, domovská obec Mariková - Bukovice 1015
(Pov. Bystrica), vdova, zatčena 30. 11. 1944 v Malých Karlovicích, spolupráce s partyzány, podzemní hnutí K. H. Victoria
R.N.G (také P), ale také uvedeno datum zatčení 26.11.1942 za
čtyřměsíční poskytování útulku vlastencům, vězněna na Bílé, evidenč. číslo státního úřadu pro vál. poškozené P/100297/7 D.P. č
1665/20, 30% invalidity Malé Karlovice 191.
Josef Křivčík - 1. 4. 1913 Dobříš, domov. Obec Velké Karlovice,
zatčen 26. prosince 1940 Malé Karlovice, propuštěn 5.5.1945,
převádění přes hranice - skupina kpt. Malén(?), vězněn 4 roky, 4
měsíce a 24 dnů v Keischein, Biach, Čadca, Trenčín, Vsetín, Zlín,
Hodonín, Brno, evidenč. č. stát. úř. pro vál. pošk. I/240692/7,
D.L.č. 2001/2, 65% invalidity.
František Křivčík - 3. 5. 1919 v Malých Karlovicích, Mariková, vojín, pěší pluk v Žilině, pomocník partyzánů, zatčen, vězněn
v Brně, nezvěstný. 21. dubna 1947 vedení sdružení českých partyzánů ve SNR, pobočka ve Vel. Karlovicích zaslala data Fr. Křivčíka na udělení válečného kříže, který mu ale udělen nebyl.
V dopisu, který jsem obdržela z Moravského zemského archivu
v Brně, je mimo jiné uvedeno: „K osobě Františka Křivčíka se nám
podařilo najít pouze v kartotéce k fondu B 279 Státní úřad pro válečné poškozence Brno kartu Anny Křivčíkové, která byla zřejmě
matkou výše uvedeného a žádala po státu odškodnění za smrt
Františka Křivčíka. Bohužel spis není ve fondu uložen. V dalších
fondech jsme nic nenašli.“
Josef Křivčík žil na samotě č. p. 191 sám. Bylo mu 68 let, když ho
v jeho stavení koncem roku 1981 bez pozornosti kohokoliv zastihla náhlá smrt. Přesné datum jeho úmrtí neznám. Začátkem
roku 1982 byly jeho ostatky uloženy do hrobu jeho matky na našem hřbitově. Po čase opuštěná Křivčíkova samota shořela.
Na místě, kde stávala, ji již nic nepřipomíná. Byla, a není…
Na závěr svého pátrání po obětech obou světových válek v našich obcích nabízím řadu informací, které by ale bylo potřebné
ověřit, doplnit a upřesnit. Smutný osud Křivčíkovy rodiny k tomu
přímo vybízí. Snad se najde badatel, který tu výzvu přijme. Předem mu za to děkuji.
Marie Mikulcová

Ve chvíli, kdy píši tyto řádky, vzpomínám na paní Marii Poláškovou (od
Majerky), skvělou vypravěčku a pamětnici, za kterou jsem často chodívala pro její vzpomínky. Opustila nás 20. května 2018.
Jednou jsem ve dveřích našeho domu našla zastrčený tento lístek. Je
na něm napsáno: „Já Polášková byla jsem tady u vás a asi žádný
doma. Mám půjčenu tu knihu o těch Karlovicích. Trochu jsem přebírala
ty obrázky, je tam ten Josef Tomšů, přijďte, porovnáme s tou vaší fotkou a podíváte se i na ostatní obrázky, ale bylo by dobré, kdybyste mně
zavolala a domluvily by jsme se. S pozdravem Polášková Marie. Tel.
571 ### ### pevná linka. Na shledanou.“ Čest její památce.
Když jsem psala o Františku Tomkovi (26.11.1925 - 8.2.1945, Rajnochovice) a o destrukční akci jím provedené dne 28. září 1944 v měšťanské škole na rozkaz velitele průzkumné čety Stanislava Kozy, jehož jméno je vytesáno do podstavce pomníku Partyzána na Beskydu,
neměla jsem o Stanislavu Kozovi (zatčeném 3. listopadu 1944 v bunkru u Čertova mlýna nedaleko hory Kněhyně, těžce raněném do páteře a 15. ledna 1945 popraveném v Kounicových kolejích v Brně) informace o jeho rodině. Po osudu Stanislava Kozy pátrali i jiní, ozvali
se mi, a tak díky jim a cennému rozhovoru s jeho dcerou Drahomírou
dne 4. dubna 2020 (4. června jí bylo 80 let) mohu doplnit následující:
Stanislav Koza pracoval jako dělník v kamenolomech, při práci v jednom z nich se ve slovenském městě Rajec seznámil se slečnou Josefou Slaboňovou, kterou na Okresním úřadu ve Vyškově v roce 1939
(po nuceném odchodu ze Slovenska) přihlásil jako svou zákonitou
manželku s tím, že doklady doloží později.
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Vzhledem k válečným událostem se tak již nestalo a oba mladí lidé žili
v nesezdaném manželství. 4. června 1940 se Stanislavu Kozovi a jeho
choti v Tučíně narodila dcera Drahomíra, vystudovala Střední
průmyslovou školu v Přerově a VŠ v Olomouci, stala se učitelkou. Ve
školství zůstala až do odchodu na zasloužený odpočinek. Žije v Lipníku
nad Bečvou. Její o dva roky mladší bratr Jiří se narodil 15. března 1942
v Přerově, odkud se v roce 1946 s maminkou i sestrou přestěhoval do
Jeseníku, aby si tam jeho starší sestra mohla vyléčit nemocné plíce.
Vyučil se zedníkem, prezenční vojenskou službu si odsloužil u
Pohraniční stráže na jižní Moravě. Následně přesídlil do Ústí nad
Labem za příbuznými, kde žije dodnes se svou rodinou. Oba
sourozenci navštívili naši obec, aby i u nás, kde v roce 1944 Stanislav
Koza působil, na svého otce zavzpomínali.

EPITAF (na pomník mé padesátileté amatérské novinařiny)
No tak já už se loučím, plakat dnes nebyl by hřích,
Protože má dopisovatelská činnost končí.
Pro mne byla překrásná.
Nevím, zda jí bylo nebo nebylo dost…
Sbohem a šáteček…
Velkokarlovická dolino, mně totiž ubývá sil, v „severním větru“
který je krutý…

Marie Mikulcová

Justina Drienovská, matka 14 dětí
V letošním roce bychom vzpomněli nedožitých 90 let jedné, často opomíjené ženy. Ženy, která neměla lehký
život, a přesto se svým manželem dokázala vychovat 14 dětí.
Justina Mekynová se narodila 5. června 1930 na Slovensku v obci Dunajov nemanželskému páru Cecilii
Letkové a Matěji Mekynovi. Její rodiče spolu krátce žili, ale když se z jejich vztahu narodila dcera Justina, v té
době už spolu nebyli. Mladičká matka se o malou Justinu nedokázala postarat, a tak se jí vzdala a donesla ji
jejímu otci Matěji, který sám začal malou dcerku vychovávat. Znovu si domů přivedl novou ženu, a Justině tak
i novou maminku. Se svou druhou známostí se tentokrát oženil a narodila se jim dcera Štefanie a syn Matěj.
Otec Matěj všechny své děti miloval, ale nevlastní matka, jak už to tak bývá, je holt nevlastní. K malé Justině
se chovala jako k úplně cizímu člověku a taky jí to dávala často najevo - Justina se musela starat o celé
hospodářství a domácnost. Zato se svými nevlastními sourozenci měla pěkný vztah. Otec se jí před matkou
sice zastával, nikdy však nic proti jejímu slovu nezmohl. Justina tak prožila smutné dětství, které ji
Justina v roce 1954
do budoucna velice poznamenalo.
Po absolvování povinné školní docházky chtěla Justina pokračovat v dalším studiu, to však bylo ze strany nevlastní matky zamítnuto, což ji
velice zasáhlo. Začala tak pracovat v nově založeném družstvu a od roku 1951 na vlakovém nádraží v Žilině, kde v roce 1952 poznala i svého
celoživotního partnera Josefa Drienovského (1933), coby mladého vojáka povinné vojenské služby. Oba se do sebe zamilovali a téhož roku i
vzali. Přestěhovali se k Josefovým rodičům do města Obyce na Slovensku, kde se jim narodila dcera Anna (14. 11. 1953).
Po krátkém rodinném soužití se rodiče chtěli nastálo usadit. Malou Annu přenechali
na výchovu její babičce, u které vyrůstala až do svých 8 let. Její rodiče získali práci
v družstvu v Olomouci, kde se jim narodila dcera Marie (29. 9. 1956), synové Pavel (2. 7.
1958) a Josef (26. 1. 1960) a dcera Eva (2. 9. 1961). Jak dětí stále přibývalo, bylo potřeba
rodinu lépe zabezpečit, a proto se roku 1962, už i s dcerou Annou, odstěhovali do
Prostějova, kde získali zaměstnání a byt ve družstvu. Zde se jim také narodili synové Karel
(21. 9. 1962) a František (29. 12. 1963). Jenže pro tak početnou rodinu byl městský byt malý,
a navíc byli kvůli velkému rodinnému počtu ostatními odsuzováni rodiče, stejně jako jejich
děti ve škole. Justina proto rozhodla, že se rodina odstěhuje zpět do Obyc, kde se jim v roce
1965 (17. 8.) narodila dvojčata Darina a Milan. Syn se však narodil s rozštěpem, a zůstal tak
na celý život postižený.
Ale ani v rodném kraji se jim přivítání nedostalo. Jejich dalším cílem se proto stalo
družstvo v Uherském Hradišti, kde rodina pobývala mezi lety 1965-1967, ale i zde nastala
stejná rodinná situace jako v Prostějově. Jednou se k nim doneslo, že na Valašsku v obci
Velké Karlovice shánějí do družstva nové pracovníky s možností bydlení v rodinném domku.
Neváhali a v roce 1967 se natrvalo po 11letém putování konečně usadili. Děti zde začaly
navštěvovat základní školu, a tak se pomalu s novým domovem sžily. Po smrti Josefova
otce se sem v roce 1968 přestěhovala i jeho matka Anna Drienovská (roz. Válová) a
ve stejném roce se jim narodila dcera Zuzana (7. 2.).
Když Justinina nejstarší dcera ukončila základní školu, další studium jí bylo po matčině
vlastní zkušenosti zamítnuto. Anna tak prožívala ty samé pocity jako kdysi její maminka - i
v mnoha dalších ohledech. Anna se tak naplno začala věnovat neustále přibývajícím
sourozencům, kteří ji od malička vnímali jako milující maminku - tak jako ona kdysi svoji
babičku, která byla s nimi v každé chvíli. Poděkování se jí však od matky nikdy nedostalo.
Babička - Justina, manžel Josef a jeho matka Anna a Justina nechápala život mladých dívek a ani svých dcer, který jí byl v mládí odepřen. V roce
děti Anna, Marie, Pavel a Josef v roce 1961.
1970 byla matce Josefa zjištěna zákeřná nemoc, poslední chvíle svého života si přála prožít
doma, tudíž se přestěhovala zpět do Obyc. Po jejím úmrtí Josef s Justinou zdědili domek, který prodali, a rozhodli se svou rodinou přestěhovat
do nového domu, který vystavili v Podťatém na Světlé vedle tamějšího JZD.
Mezi lety 1970-1974, kdy probíhala výstavba domu, se jim narodily poslední 4 děti: Iveta (14. 11.
1970), Ludmila (14. 11. 1972), Emílie (25. 11. 1973) a nejmladší syn Zdeněk (29. 11. 1974). Roku
1975 se už 16členná rodina přestěhovala do nového domu.
Když se dcera Anna poznala se svým budoucím manželem Janem Šváňou, matka ji vyhnala
z domu, což Anna velice těžce nesla. Přišla tak o sourozence, které všechny, jak sama říkala, dodnes
bere jako svoje děti, a nedočkala se ani nikoho z rodiny na své svatbě. V roce 1979 se Anna s rodinou
odstěhovala na Slovensko a více se s rodiči nesetkala. Velice ji to však pořád mrzí, ale jak mi sama
kdysi řekla: „Mamka nemala pekné detstvo, preto sama nikdy nespoznala, co je to materská láska.“
Justina měla ke své rodině silné citové pouto, proto nechtěla připustit, aby o ni přišla. Když pak
v roce 1998 ztratila svého manžela, se kterým strávila celý život v zaměstnání, pracovali jako
ošetřovatelé skotu, a to jejich zdraví velice poznamenalo, bylo to pro ni poslední životní ranou, se
Justina s manželem Josefem v 80. letech
kterou se nikdy do své smrti nesmířila.
Jak těžký měla asi babička život. To že sama neměla pěkné dětství, které prožila v nenávisti, v těžké práci, a hlavně bez mateřské lásky,
kterou se snažila dopřát aspoň svým dětem, kterých vždy toužila mít 20. Trápilo ji někdy, jak se ke své dceři zachovala? To už se asi nikdy
nedozvíme. Justina Drienovská zemřela doma 19. ledna 2001 v odpoledních hodinách na celkové vyčerpání organismu ve věku nedožitých 71
let. Je pohřbena se svým manželem Josefem na místním karlovském hřbitovu. Tak končí životní pouť jedné ženy, která během své cesty dala
život 14 dětem. Jakou by dnes asi měla radost ze svých 23 vnoučat a 18 pravnoučat?
vnuk Zdeněk Drienovský
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75. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ KARLOVIC 1945
Je tomu právě 75 let, kdy byly naše tehdejší obce Malé a Velké Karlovice osvobozeny od nacistické okupace. Vzhledem k novým
skutečnostem, objeveným ve válečném deníku a lexikonu wehrmachtu a dalších zdrojích, došlo k upřesnění a velmi zajímavým
zjištěním. Díky výpovědi pana Pavla Bukovjana z Jezerného (*1956) žijícího v Praze se konečně podařilo zjistit hlavní události
4. května při dobývání sedla Soláně, které mu sdělil jeho otec Pavel Bukovjan (1923 - 2011).
Přibližně v polovině dubna se v budově bývalé horní školy ubytovala dokonce část nechvalně známého
protipartyzánského oddílu SS-Edelweiss. Nejednalo se tedy o Vlasovce - příslušníky ROA - rudé
osvobozenecké armády gen. Vlasova, kteří byli pouze v Praze a v Čechách. Termín Vlasovci paušálně
používají všechny texty na Valašsku, označující jednotně vojáky rusky mluvící v německé uniformě. U nás
se jednalo o speciální protipartyzánské komando - Abwehrgruppe 218 „Edelweiss“(Protěž alpská) ze
Slovenska, které zde napáchalo nejhorší zločiny proti lidskosti na Kľaku a Ostrém Grúni. Oddíl AbW 218
měl čtyři oddíly složené z kavkazské, kozácké, německé a slovenské části. Druhá část jednotky s velitelem
Erweinem von Thun-Hohensteinem byla ubytovaná v Liptále. Tato skupina rozdílně mluvících jednotlivců
si nejen v naší obci vysloužila velmi špatnou pověst. Byli často opilí, hluční, a především svým neurvalým
chováním obtěžovali místní obyvatele, nejen mladé ženy a děvčata.
Příslušníci polovojenských jednotek OT - Organisation Todt, které tvořili muži neschopní vojenské
služby, váleční zajatci a místní občané přinucení k práci, stavěli od poloviny dubna na cestách z Léskového
do centra obce obranné protitankové zátarasy z mohutných klád a kamení. Vojenské zákopy byly
vybudovány také na Pinduli - Lemešné, a především na Makovském průsmyku a Bumbálce. Poslední týden
v dubnu obsadily ustupující německé a maďarské štáby školy v Podťatém, Tísňavách, Léskovém a také
hostince a ubytovny po celé obci. Byly rozmístěny polní houfnice, protitanková děla a těžké kulomety.
V pondělí 30. dubna zasedal v hostinci u Jakešů (dnes U Muzea) německý vojenský soud, který odsoudil
Paramilitární jednotky OT
za dezerci a vlastizradu dva mladé německé vojáky. Praporčíka Klause Prüssmana a Rudolfa Smidla.
((ilustr.f.soudu na výstrahu Němců popraveni oběšením na jasanech na rozcestí
Oba byli po rychlém
Soláň, kde zůstali až do 3. května při ústupu wehrmachtu. Ve stejný den odpoledne spáchal
sebevraždu Adolf Hitler a Eva Braunová.
Teprve v úterý 1. května, tedy den po osvobození Ostravy, Žiliny a v den odchodu Němců
z Uherského Hradiště uslyšeli karlovjané poprvé z dálky první dělostřeleckou palbu blížící se
fronty. Byla to palba 4. rumunské armády, která zahájila postup na průsmyky Bílých Karpat
od Makyty na Střelnou a od Půchova na Vlárský průsmyk. Občané, zejména ve středu obce,
stavěli máje a očekávali příchod svých osvoboditelů. Poštovní úřad byl Němci obsazen a
podminován trhavinami. Tento den ráno nový německý kancléř Josef Goebbels, který byl
teprve několik hodin ve funkci a jeho žena Magda zavraždili všech šest svých dětí a společně
spáchali sebevraždu. Večer 22:00 rádio Hamburk pustilo do éteru
dramatickou sedmou symfonii Antona Brucknera. Poté říššký
Poprava oběšením na drátě (ilustr. foto)
prezident admirál Karl Dönitz zveřejnil smrt říšského vůdce
Adolfa Hitlera a účelově uvedl, že padl hrdinskou smrtí v hlavním bunkru v Berlíně. „Mým prvním úkolem je
zachránit německý národ před zničením od postupujícího bolševického nepřítele. Pouze z tohoto důvodu
pokračuje boj.“
Na druhý den, 2. května, se tato nejsenzačnější zpráva celé války šířila na všech frontách doslova jako lavina.
Jak dosvědčuje pan Ludvík Stoklasa z Podťatého: „Hitler kaput, Berlin kaput, alles Deutschland kaput….“ Vojáci
wehrmachtu ztratili většinou další motivaci k boji, avšak nechtělo se jim do sovětského zajetí, kde očekávali jistou
odplatu, trýznění a pomalou útrpnou smrt.
Tento den byl zahájen útok na Javorníky 1. čs. armádním sborem. Na severním křídle ve směru od Žiliny a Bytče
a také ve směru od linie Čadca - Turzovka - Makov - Bumbálka - Horní Bečva - Rožnov pod Radhoštěm, postupoval
17. gardový motostřelecký sbor gen. Nikifora Medveděva, který vedl hlavní sílu útoku v rámci 17. armády gen.
Gastiloviče 4. Ukrajinského frontu Andreje Jerjomenka. 4.brigáda a její průzkumná rota našla mezeru v obranném
pásmu na hřebenu u Papajského sedla v Huslenkách a postupovala dál údolím Kychová. K večeru pronikla do týlu
německých vojsk a de facto rozvrátila souvislou obranu hřebene Javorníků. Zastavila vlak a znemožnila ústup vojsk
Generál Medveděv
po silnici a železnici od Karlovic na Vsetín.
Útok na Velké Karlovice
Dne 3. května před polednem byl zahájen dělostřelecký útok naší armádou kpt. Viléma Sachera na Léskové a Beskyd. Podle svědectví pana
Ludvíka Stoklasy (*1921) byly ostřelovány také obranné pozice na Pindulském sedle, které pomáhal budovat. Zrovna odcházel se svým strýcem,
když začaly explodovat první minometné granáty. Další útok na přístup ke Karlovicím přes sedlo Ztracence byl
4. úderným praporem kpt. Ladislava Svátka zahájen až v 17 hodin odpoledne. Během těchto bojů zahynuli již nám dobře známí tři vojíni
našeho armádního sboru - Rudolf Miko ze Sabinova, Ludvík Somoši a Andrej Rapčan z Drabska. K velkému překvapení se až letos zjistilo,
že Rapčan byl příslušníkem Rudé armády, poněvadž figuruje na seznamu krasnoarmějců, které vypracoval úřad Malé Karlovice pro vsetínský
okres. Ing. Milan Kopecký v dubnu 2020 uvedl: „Účast rudoarmějce v našem sboru není obvyklá, pokud by nebyl specialista, nebo
řidič.“ Rapčan zřejmě nemohl narukovat do naší armády po anexi Podkarpatské Rusi v listopadu 1944, kdy byl vydán Stalinem zákaz přijímat
občany Zakarpatské Ukrajiny do čs. armády. Proces odevzdání našeho území byl Benešem stvrzen v březnu tzv. Rusínským Mnichovem. (o nás
bez nás.)
3. květen - osvobození středu obce
Podle válečného deníku velitele 3. brigády Jaroslava Selnera a deníku Karla Klapálka, byly Malé Karlovice a
střed Velkých Karlovic, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinina Huť a Horní Bečva osvobozeny navečer 3. května.
Tento den po 18. hodině sestoupila průzkumná rota z Bukorýšky, kde pozorovala z tamní letecké pozorovatelny
ústup Němců z rozcestí Soláň. Poté vstoupila na křižovatku, kde umístila stráže s kulomety a pokračovala
k vlakovému nádraží. Zde se potkali s druhou částí roty a střed obce byl tím pádem osvobozen. Jedna část
průzkumné roty sestoupila také z Velehradu na Volkov, kde bylo u Vašutů umístěné dělo. Maďaři ve zmatku otočili
kanón na opačnou stranu a domnívali se, že od Karolinky postupuje vojsko.
Od 15. hodiny začal ústup 320. Volks Grenadier gen. Emmanuela von Kilianiho a rozbité 16. maďarské divize
z Léskového, Hanzlůvky, Podťatého, Lopušánek, Tísňav, Javorníčku a Pluskovce. Motorizované německé
jednotky a těžké povozy od Huslenek až do Karlovic měly jedinou zpevněnou cestu přes Soláň do
Rožnova.Ostatní pěší vojsko využilo k ústupu Dinotice, Brodskou, Kobylskou a další údolí. Atmosféru ústupu
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Jaroslav Selner

nenáviděných okupantů vystihl jedinečně Jindřich Vašut ve svém materiálu 1986: „Nekonečný had povozů, automobilů,
děl a pěšího vojska se táhne do Jezerného. Nikdo nemluví. Jdou zvolna s hlavami svěšenými, jako pohřební průvod.
Rachotí jen kola povozů a haraší kroky pochodujících vojsk. Poslední četa vojáků pochoduje z Léskového. Okolo
šesté hodiny byl klid.“ Na hřebenu Javorníků hlavní část 3. brigády přenocovala a dělostřelecký oddíl byl v Makově.
4. květen - příjezd rudé armády
Na druhý den ráno 4. května přijela první ruská samochodka
SU-76 k měšťanské škole z Podťatého, jak dosvědčuje pan
Stoklasa. „Žádné jiné obrněné vozidlo přes nás již
Emmanuel Killiani neprojelo. Poté přijela z Léskového další samohybná
děla, což dosvědčují lidé na rozcestí Podťaté.“ Velitelem
109. pluku samohybných děl byl mjr. Petr Vasiljevič
Frolov. Po nezbytném průzkumu sovětské jednotky
pokračovaly v postupu do Jezerného na Soláň.
Dlouhou dobu, nebylo možné získat podrobnosti o
událostech z této lokality, neboť žijící pamětníci se
sem přistěhovali až po válce. Unikátní svědectví podal
pan Pavel Bukovjan, který dnes žije v Praze. Při
dobývání Soláně, které proběhlo pravděpodobně již
mezi 7.-9. hodinou, padl starší seržant Ivan
Georgijevič Popov *1923, který byl krátce pochován
na našem hřbitově vedle vojáků ze Ztracence. Jeho
tělo bylo dvakrát exhumováno a přemístěno. Poprvé
mjr. Petr Vasiljevič Frolov pro uvolnění místa našemu partyzánovi Josefu
Borákovi, pochovanému 10. května. Podle svědectví paní Milady SeidlovéMičkalové (*1928) byl uložen hned vedle dnešní studny, což potvrzuje také
PaedDr. Marie Mikulcová. V seznamu válečných hrobů našeho faráře Kolíska pro
ministerstvo obrany 1948, není o ruském vojákovi žádná zmínka, a tak bylo
záhadou, kde voják skončil a kde vlastně je. Podle podkladů nesmírně bohatého
archivu pana Romana Babice ze Vsetína-Leskovce, byl Ivan Popov exhumován
společně se všemi vojáky Rudé armády celého vsetínského okresu na vojenský
hřbitov do Frýdku dne 3. prosince 1945.
Podrobné vojenské a další informace s jedinečnými výpověďmi svědků
nejen o osvobození naší obce, osvobození Javorníků, našich letcích v
Británii, partyzánském i civilním odboji a nezveřejněných událostech 2.
světové války, budou k dipozici k zakoupení v připravovaném rozsáhlém
syntetickém spisu na Informačním centru.
Jan Drozd

Tatranturist Velké Karlovice představuje
plán turistických akcí na druhou polovinu roku 2020
28.6. rozhledna Kralovec
Valašské Klobouky, rozhledna Kralovec, Ploštiny, Požár, Val. Příkazy 11 km
Bus: Kratochvíl v 6.29-7.35hod, Vsetín - vlak - Klobouky 8.05 - 8.43 hod.
Garant: Jurečková
5.9. Hora Šíp (Velká Fatra) MALÝ BUS (přihláška + platba 400,-)
Obec Stankovany, po žluté na Šíp 1169m, zadný Šíp 1152m, Podšíp, po zelené
zpět
Stankovany velké převýšení 4,5 hod. (10,5km)
bus: rozcestí Soláň 6.00 h., 6.10h OÚ Garant: Valigura J.
27.9. Makov - Třeštík
Makov, chata Polana, chata Kmínek, Bumbálka, Třeštík, Babská, Leskové 15km
Nahlásit se, pojedeme auty!
sraz: 8.00h. Na rozcestí a OÚ Garant: Válek J.
25.10. Vsetín - Huslenky
Vsetín Ohrada, sedlo Lysný, U Krošenků, Ochmelov, U Sivků, Huslenky 14km
bus: Kratochvíl 8.25 h. Garant: Jurečková
15.11. poslední výšlap a schůze 13.00 hod.
Karolinka, Na Kání, Kyčerka, Kaplička Štrčková, U Muzea
bus: rozcestí Soláň 8.29 h Garant: Jurečková
31.12. Silvestrovský pochod - rozhledna Miloňová
Sraz: Miloňovský most, kolem 10 h. (podle autobusů) Garant: Zeťová
Závazné přihlášky na autobusové zájezdy podávejte:
Mirce Minarčíkové na mobil: 606 249 485 nebo email:
miroslava.minarcikova@email.cz nebo Mirce Valchářové na poště.
Při velké nepřízni počasí je možné, že se výšlapy mohou přesunout na jiný
termín.

Prosím sledujte webové stránky www.tatranturist.cz
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Akce pořádané SDH Tísňavy
3.7. Noční TFA Velké Karlovice + dětské TFA zbrojnice Tísňavy
4.7. O Valašský širák - zbrojnice Tísňavy

Jede, jede poštovský panáček…
Motto:
Poštovní schránka
Jiří Wolker
Poštovní schránka na rohu ulice,
to není nějaká lecjaká věc.
Kvete modře,
lidé si jí váží velice,
svěřují se jí docela.
Psaníčka do ní házejí ze dvou stran,
z jedné smutná a z druhé veselá.

Pět pracovnic naší velmi pohledné pošty, dvě u přepážky a tři v terénu, se
v nedávno skončené koronavirové karanténě nečekaně ocitlo v tzv. „první linii“
možného nakažení. Poštovní úřad neuzavřely a pracovaly dál. Především ty
v terénu po cestách naší velkokarlovické doliny s rouškami na tváři za námi
přijížděly v autech nebo na kole (za každého počasí) a přinášely nám poštovní
zásilky (milé i nemilé), vždy příjemné a ochotné prohodit i několik slov, za což jim
patří velký dík. Ve sdělovacích prostředcích se o nich téměř nemluvilo, i když si
to zasloužily, protože nám „ohroženému druhu“, jak jsme byli nazváni my starší,
zprostředkovávaly spojení se světem. Dokonce nám u přepážky „doručovaly“
roušky, které pro nás obstarával obecní úřad. Tedy ještě jednou dík.
Závěrem bych si dovolila poděkovat ještě vždy vstřícnému, usměvavému a
pohodovému kolektivu žen v prodejně JEDNOTA na rozcestí Soláň, které
zpočátku bez jakékoliv ochrany statečně čelily možné nákaze koronavirem. Tedy
také velký dík!
Marie Mikulcová

Zpívající řeka - Vsetínská Bečva
Ř etěz kapiček H2O
E legantní, třpytivý, n e p o s t r a d a t e l n ý
K rálovna krásy
A nositelka života
V jarním čísle obecního zpravodaje mne zaujal milý článek
slečny Jitky Petřekové „I dům má duši“. V jeho závěru se
jeho autorka doznala k tomu, že je jí líto, jak z naší
velkokarlovické doliny postupně mizejí nebo jsou
rekonstruovány staré valašské chalupy.
Její slova mne přiměla k přemýšlení o tom, čeho lituji já. Protože jsem o řadu let starší, než je slečna Petřeková, častěji vzpomínám
na časy minulé, a tak lituji více věcí v naší obci… Nějak se někam zatoulaly v čase - připadá mi.
Protože po posmutnělém nemocném jaru přišlo mezi nás i ne příliš veselé léto, dovolila jsem si napsat několik myšlenek o naší
řece - Vsetínské Bečvě, která je matkou všech našich potoků a potůčků v obci. Jako starostlivá maminka je již po celá staletí
všechny svádí do svého koryta, aby je bezpečně odvedla až k Valašskému Meziříčí a tam spojila s potoky z Rožnovska.
Celý svůj život jsem prožila na „poloostrově“ u Mikulců „za vodú“, jak se o naší usedlosti v minulosti říkalo. Z východu ji vymezoval
potok Jezerný, přes který vedl mostek a na usedlost rodiny Janíkovy brod, z jihu a západu řeka Bečva, přes kterou si vždy v létě
postavili Švecovi, prarodiče paní Věrky Valigurové dřevěnou lávku, po které jsme se sestrou běhávaly do obchodu, když bylo
potřeba. Jen ze severu byla hora a les.
Dokud neměli naši předkové studnu, chodívali pro vodu do potoku Jezerný - pro sebe i pro dobytek. Rodiče již studnu měli, ale
potok Jezerný i řeka Bečva byly součástí našich životů celoročně. Do jejich vod jsme chodili máchat prádlo (i v zimě), když
zamrzly, vytáhly jsme se sestrou brusle na klíček. V létě jsme vodou z Bečvy zalévaly maminčiny záhony zeleniny na břehu řeky,
všichni jsme se chodili do Bečvy koupat, ale někdy také hledat zatoulané minihejno hus, nebo z našeho „přístaviště“ v potoce
Jezerný silnou letní bouří odplavenou vanu či škopky.
Veselo bývávalo u splavů u Tomšů a u Barošů, kam se chodilo koupat více lidí (třeba vzpomenu slečny Jonelu a Dagmar
Kacerlovy nebo pana učitele Jaroslava Boráka, který pobýval v hezké chatce nad Bečvou (ta chata tam dodnes stojí). Ale veselo
bývalo i v místě o kousek dál, kde nyní stojí čistička odpadních vod. Tam se rozprostírala louka, co patřila rodině Tomšů. V horkých
letních dnech se její část na břehu řeky vždy proměnila v malou zelenou pláž, plnou dek a různých podložek na opalování. V tom
místě se řeka Bečva malinko zatáčí (my jsme tomu místu říkali „v kútě“), proto tam byly její břehy z obou stran zpevněné betonem
a vyzdívkami z kamenů dodnes patrnými. Bylo to pohledné místo, kde kluci a mladí muži vystavěli hráz, aby v řece bylo více vody.
Ale plavat jsme se tam se sestrou nenaučily. To se nám podařilo naučit až u prarodičů v Uherském Ostrohu. Já se ale stále bojím
vodní hloubky a moji příbuzní z jihu mi vždy s úsměvem říkali, že plavu jako Kraken - bájný řecký titán.
A ještě bývalo veselo na levém břehu Bečvy za základní školou, když v její budově bývaly vždy v červenci pionýrské tábory. Jistě
by zavzpomínali ředitelé škol Josef Vašut a Josef Bartošek, třeba zavzpomíná i paní učitelka A. Solanská.
Ještě se synovcem jsme chodívali do Bečvy sbírat modrá a zelená sklíčka („kamínky“) splavená ze zaniklých skláren v údolí
Léskové nebo sedávat ke splavu u Barošů a sledovat marné snažení některých pstruhů vrátit se proti proudu řeky zpět.
Jsou chvíle, kdy si zajdu ke splávku v potoku Jezerný, nebo se posadím někam na břeh Bečvy a naslouchám řeči vody, jak „zvoní,
cinká, ševelí, šeptá, zurčí a bublá, šplouchá, šumí, hučí, repotá, úpí a kvílí, burácí, řve, ječí a hřímá, sténá a vzdychá a směje se,
hraje na stříbrnou harfu, klokotá jako balalajka, zpívá jako varhany, duje jako lesní roh a hovoří jako člověk v radosti nebo žalu.“
(nezapomenutelný Karel Čapek). Nevím, co oba povídají veselého či smutného, nerozumím jim, ale snad to tuším…
Přeji si, abych ještě jednou v životě uslyšela naši Vsetínskou Bečvu zpívat o čistých březích bez plastů, o stříbrných pstruzích a
třeba i o racích, co chodí vždy nazpátek…
Marie Mikulcová
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Informace z farnosti Velké Karlovice
S pověřením o. Františka Vás všechny zdravíme.
Jak úžasné je mít svobodu, určitě jsme si to všichni v této době uvědomili a je za to
třeba děkovat Bohu a lidem, kteří se o ni zasloužili a v neposlední řadě i život položili.
S radostí oznamujeme, že náš kostel Panny Marie Sněžné opět žije modlitbou
veřejnosti (o. František po celou dobu v soukromí sloužil mše za nás a za naše drahé)
a všichni jste srdečně zváni. Ano, ještě malá opatření zůstávají, jako při vstupu
desinfekce rukou, v přílišné blízkosti rouška, nebo při podávání pokoje pokývnutí
hlavou.
Naše největší křesťanské svátky velikonoční jsme museli prožít ve svých domovech. A
možná to tak mělo být, neboť jsme byli více pospolu a pohromadě jako rodina
s myšlenkou, že čas věnovaný druhému ničím nenahradíš!
Již od května probíhá projekt Otevřené brány, kdy je kostel přístupný s průvodcem.
Květen, červen a září pouze víkendy a státní svátky, a prázdninové měsíce červenec
a srpen každý den. Ve všední dny a sobotu je otevřeno od 9:30 do 17:30 a neděle od
11:30 do 17:30.

Noc kostelů v Karolince

Určitě bez povšimnutí nezůstalo obnovení kapličky Nejsvětější Trojice v Jezerném, kde
byla 7. 6. 2020 sloužena mše. Podrobnosti k projektu a opravě se můžeme vrátit v dalším
vydání.
První svaté přijímání se přesouvá na podzim tohoto roku.
„Zasněžená schola“ nás provází každou neděli v 10:30, a velkého zpěvného úspěchu se
zasloužili při obohacení liturgie a volného pásma v Karolince při projektu Noci kostelů dne
12. 6. 2020.
V neděli 14. června byla sloužena slavnost Těla a Krve Páně (Božího Těla), ke které patřilo
procesí se svátostí oltářní. Průvod byl veden kolem kostela se čtyřmi zastaveními, při nichž
otec František žehnal rodinám, farnosti a celé obci.
Více informací, včetně rozpisu bohoslužeb, fotogalerie a jiné, na webových stránkách
farnosti (farnostvelkekarlovice.mablog.eu)
Petr Koňařík

Slavnost Božího Těla

KNIHOVNA MIMO PROVOZ
Nejspíš jste již také zaregistrovali, že naše knihovna zůstává nadále uzavřena i přes
„uvolňovací“ opatření spojená s koronavirovou epidemií. Důvod je velice prostý (a
krásný). Náš zřizovatel se rozhodl využít situace a zahájil tolik
potřebnou rekonstrukci sociálních zařízení a také úpravu dalších prostor knihovny.
Tento krok nám přinese nejen adekvátní zajištění hygieny v knihovně (včetně
přebalovacího pultu pro miminka, bezbariérovou toaletu atd.), ale nabídne také s tím
spojenou spoustu dalších možností. Například uskutečnit v příštím roce Noc
s Andersenem i s možností přespání dětí v knihovně, realizovat příměstské letní
tábory, zahájit projekt book-start pro naše nejmenší atd. atp.
Prosíme tedy všechny nedočkavé čtenáře ještě o maličko trpělivosti. I když máme
zavřeno, neznamená to, že bychom na vás zapomněli. Naopak. Všechny novinky
na knižním trhu pro vás budou připraveny. A k tomu navíc spousta zajímavých akcí
- samozřejmě s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci. Namátkou zmiňme
odložené pasování prvňáčků na čtenáře, večer s Andersenem a rytířským turnajem,
v září by se v prostorách knihovny měla rozjet výuka angličtiny a italštiny, v plánu
jsou naše „obývákové“ besedy a také vánoční koncert. Pozvání přijaly dvě velké
hvězdy - Daniel Hůlka a Vladimír Vrabec. Jména evokující silný zážitek. O všech
akcích budete samozřejmě včas informováni.
Renata Holčáková

Přírodní lyrika
Nemnoho epika
Troška prózy
Jako šafránu poezie
To je víla Flórie
(Napsala a ilustrovala
Marie Mikulcová)

KOS
Karlovský ochotnický soubor
I letos měl náš soubor pro své diváky připravené divadelní představení.
Bylo to „Jedenácté přikázání“. Představitelé všech postav krásně zvládli
texty, přivezli jsme kostýmy, připravili scénu a v sobotu 29. února
odehráli premiéru. Podařila se! Data ostatních představení doma i v okolí
byla naplánována. A pak to přišlo - stop! Koronavirus! Co se dá dělat,
nejsme jako profesionální divadla závislí na výdělku, hrajeme jen pro
radost. I tak by byla škoda vynaložené práce a času všech zúčastněných.
Tak jsme rozhodli a doufáme, že na podzim osvěžíme paměť a
plánovaná představení uskutečníme. Snad koronavirus dovolí - k radosti
nás všech a doufáme i zklamaných diváků.
Ivanka Foralová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVSKÝ TROJLÍSTEK INFORMUJE
Jindy krásné jarní období, které nám přináší
spoustu vjemů a v naší školce se koná mnoho
vzdělávacích akcí, bylo letos nečekaně
poznamenáno přítomností nezvaného viru
„koroňáka“. Ten zapříčinil, že se naše školka
od 16. března neplánovaně uzavřela. Přicházet
v tomto čase do tříd a neslyšet výskot a smích
dětí při hrách, bylo opravdu nezvyklé a smutné.
Toto období jsme využili nejen ke generálnímu
úklidu a k dezinfekci prostor, ale i k renovaci
zahradních prvků a k započetí práce na
zabezpečení vstupů do MŠ. Díky tomuto opatření bude zamezen vstup
nepovolaným osobám do areálu a budovy a rovněž se zabrání případnému
samovolnému odchodu dítěte.

Během tohoto složitého období proběhl i nestandartní zápis do
školky, který se letos uskutečnil bez přítomností rodičů a dětí.
Od nového školního roku se tak můžeme těšit na 17 nových
kamarádů. Letos se rozloučíme se 14 dětmi, které si v září
poprvé nasadí aktovku a vykročí do 1. třídy. S nimi se v rámci
kolektivu školky rozloučíme pasováním na školáky, které
spojíme s opékáním špekáčků, sportovními soutěžemi,
bobříkem odvahy a zakončíme přenocováním v naší školce.
Veselo bude i v době letních prázdnin, kdy bude naše školka
otevřena celý červenec. V měsíci srpnu se uzavře a její dveře
se pro děti opět otevřou 1. září, kdy zahájíme nový školní rok
2020/2021.
Celý kolektiv MŠ přeje všem čtenářům Karlovského zpravodaje
pohodové a prosluněné letní měsíce plné krásných zážitků.
Jana Maňáková

Novinky z Resortu Valachy: příměstské kempy i pečení pizzy pro děti
Co je nového v hotelech Resortu Valachy v údolí Léskové? Období nouzového stavu je dočasně uzavřelo, nyní se jejich fungování postupně
vrací zpět do „starých“ kolejí. Některé akce pro letošní rok musely být zrušeny nebo přesunuty, neuskuteční se například Týden kultury
na Valašsku. Připraveny jsou ale i novinky:
➢

Příměstské kempy pro děti: Hledáte kvalitní zábavu pro děti
na prázdniny? Přihlaste je na příměstské kempy Resortu Valachy. Děti
se mohou zúčastnit dvou pětidenních kempů, v dalších termínech bude
možné děti přihlašovat i na jednotlivé dny dle vašeho výběru.
Objevování zajímavostí přírody Beskyd, vaření pod širým nebem,
zábavné hry v duchu orientačních sportů nebo třeba poznávání
portášských tradic a dovedností: to vše čeká na děti v rámci programů,
jejichž centrem bude hřiště u Bistra Razula (při nepříznivém počasí
hotel Galik). Kempy jsou určeny dětem od 7 do 15 let, budou probíhat
od 8 do 16 nebo 16:30 hodin. Pětidenní kemp stojí 2 000 Kč, jednodenní
700 Kč, cena zahrnuje i dvě svačiny, oběd a pitný režim. Registrace:
www.valachy.cz/razula/kempy/

➢

Originální zážitek pro děti slibuje novinka: kurzy pečení pizzy v Bistru
Razula. Děti si vyrobí vlastní pizzu pod vedením šéfkuchaře Spa hotelu
Lanterna Josefa Tydlačky a po upečení si na ní mohou rovnou
pochutnat. Kurzy se konají každé pondělí o prázdninách.

➢

Bistro Razula u sjezdovky Razula je na letní sezónu připraveno s novým sortimentem (burgery, pizza, grilovaná žebra a sýry…)
i vylepšeným posezením, nově zde vzniká i herní zóna pro děti s ohništěm a stezkou valašských strašidýlek. Každou středu a sobotu jste
zváni na posezení u ohně s opékáním u kytary a výletem za strašidýlky. Nově Bistro Razula nabízí návštěvníkům Velkých Karlovic také
snídaně nebo hotovky ve skle.

➢

Na terase hotelu Horal se každý víkend griluje, každou středu je připraven podvečer s živou hudbou.

➢

Závod horských kol Bike Valachy byl v červnu z pochopitelných důvodů zrušen, nově je jeho termín stanoven na 29. srpna.
Martina Žáčková

Biatlon
Během jarních měsíců starší sportovci trénovali každý individuálně.
Součástí přípravy nebyl pouze sport, ale i škola, jelikož je čekala
důležitá zkouška na střední školu, a to přijímací řízení. Po vydání
zpravodaje už budeme vědět, zda naši biatlonisti stříleli za pět nebo
za nula
.
Mladší žactvo se rovněž věnovalo studiu, ale bez sportovní aktivity
s biatlonem. Teď už se tréninky pomalu rozjíždí a děti se pozvolna
dostávají do tempa. Sportovní aktivita je různorodá, využíváme nejen
sportoviště v Miloňovkách, ale objíždíme i naše kopečky a poznáváme
krásu Karlovic i místních trailových tratí. (fota - stavba střelnice)
Daniela Detriková
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SDH Velké Karlovice U kostela
Vybavení pro zásahovou jednotku
Jako v předchozích letech Zlínský kraj vyhlásil dotace v programu Dotace obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje
RP12-20.
Dotace byly vyhlášeny pro sbory dobrovolných hasičů a jejich požární jednotky zařazené v JPO II a JPO III, kam patří i naši členové zásahové
jednotky. Přes dotaci se nakoupil izolační dýchací přetlakový přístroj spolu s komponenty, jako je tlaková láhev, celoobličejová ochranná maska
a zádový nosič. Dále bylo nakoupeno plovoucí čerpadlo Niagara 2, Elektrocentrála GEKO 6400, motorová pila STIHL MS 261 C-M, pět párů
zásahových rukavic HOLÍK, čtyři páry zásahových bot DEMON FIRE III, dva zásahové třívrstvé obleky ZAHAS a dvě kompletní přilby MSA
Galet F1XF. Cena vybavení se vyšplhala na celkovou výši cca 260 tis. Kč, kdy 69,78% bude uhrazeno z Fondu Zlínského kraje a 30,22%
z rozpočtu Obce Velké Karlovice.
Díky za podporu naší obce, která zajistila vše potřebné a dofinancovala nákup z prostředků obce určených pro provoz naší zásahové jednotky.
Získání těchto prostředků je pro jednotku velkým přínosem a neocenitelnou pomocí.

Dopravní automobil pro jednotku dobrovolných hasičů U kostela
V loňském roce se podařilo zrealizovat nákup dopravního automobilu VW CRAFTER 4MOTION, který byl spolufinancován Evropskou unií
z dotačního programu IROP, celková částka byla 1.290.223,- Kč. Z Evropské unie byla poskytnuta dotace ve výši 1.066.300,- Kč. Zbytek
dofinancovala obec, kdy zároveň dokoupila nadstandartní výbavu v hodnotě 65.000,- Kč. Za to jsme nesmírně vděční, a ještě jednou velké díky.
Vloni se nám po třech letech podávání žádostí podařilo získat dotaci na cisternu, tento projekt by se měl uskutečnit během tohoto roku.
Nejpozději začátkem příštího roku se tak můžeme těšit na „nového člena“ naší jednotky.
SDH Velké Karlovice U kostela

Dopravní automobil VW Crafter

Vybavení pro zásahovou jednotku

Truck Trial
Letošní sezona pro náš trialový team kvůli covid - 19
nezačala vůbec dobře. Zatím nám zrušili závody
v Mílovicích, Mohelnici a Stráži pod Ralskem, kam
jsme se letos těšili, neboť v této lokalitě jsme ještě
nezávodili. Ale přesto doufáme, že se situace zlepší a
8. srpna pojedeme do Kunštátu na první letošní
závody. Koncem srpna máme naplánovaný ještě
závod v Kladně a 26. září bychom měli ukončit sezónu
v Jihlavě. Samozřejmě, že ani Lukáš nemůže vyjet na
žádný závod v traktoriádě, neboť jsou prozatím
všechny zrušeny.
Doufám, že tuto zákeřnou epidemii všichni přečkáme
ve zdraví a opět se všechno navrátí k normálu, na který
jsme byli všichni zvyklí.
Roman Zeť
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Inzerce

Nabízíme servis čistíren odpadních vod (ČOV),
jejich opravy, kontroly a vývozy kalů.
Odběry vzorků z ČOV i z výustí a zajištění vývozů.
Kontakt: Mobil: 736 647 488, 603 104 551
e-mail: lenka.podhanyiova@cheport.cz

Úhrada místního poplatku za svoz
komunálního odpadu a za psa
Zastupitelstvo Obce Velké Karlovice svým
usnesením č. 4/10 ze dne 23. 4. 2020 posunulo
splatnost obou místních poplatků na 30. 6.
2020 (původně 30. 4. 2020).
Žádáme Vás, abyste příslušné poplatky
k tomuto datu uhradili a vyzvedli si pytle na
odpad a známku na popelnici na rok 2020.
Od 1. 7. 2020 nebudou vyváženy popelnice bez
nalepené známky, která je pro smluvní
svozovou firmu dokladem o úhradě poplatku.

Sběrný dvůr
po přechodném období
byl znovu uveden do
provozu sběrný dvůr
v termínech: středa od
8.00 hod. do 12.00 hod.,
odpoledne od 13.00 do
18.00 hod. a v sobotu
od 8.00 hod do 13.00
hod. Využívejte, prosím,
této služby, abyste
nemuseli odkládat předměty většího rozměru u kontejneru
na tříděný odpad, pokud se tento do nádoby nevejde (viz.
foto). Přiděláváte práci jiným, kteří by mohli vytvořit něco
užitečnějšího ve prospěch obce.
Děkujeme Vám
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