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Vážení a milí spoluobčané,
Při přípravě posledního čísla Karlovského zpravodaje v letošním roce panuje krásné zimní počasí a můžeme jen doufat a věřit, že bílá pokrývka
vydrží i na Vánoce, které v bílém provedení své nezaměnitelné kouzlo ještě umocňují.
Milí spoluobčané, Jménem Zastupitelstva obce Velké Karlovice, pracovníků obecního úřadu i jménem svým Vám přeji příjemné a klidné prožití
vánočních svátků. Rovněž Vám děkuji za spolupráci, pochopení a toleranci v letošním roce. Prožijte rok 2018 ve zdraví a spokojenosti.
Za zastupitelstvo obce - Miroslav Koňařík - starosta obce

Informace obecního úřadu

Oprava komunikace II/481 - Jezerné
Investor stavby - Ředitelství silnic Zlínského kraje, zahájil stavbu rekonstrukce komunikace II/481 od okružní křižovatky po bývalý dům rodiny
Sedlákových. Součástí opravy je i výstavba nového mostu na začátku údolí Jezerné. V současné době jsou prováděny stavební práce na
přípravě výstavby provizorního mostu s lávkou pro pěší, aby ihned po skončení zimy mohl být stávající most demontován a zahájena výstavba
nového mostního tělesa. Stavební práce na opěrných stěnách byly ukončeny a budou pokračovat v jarních měsících příštího roku. Obecní úřad
je rovněž připraven k zahájení výstavby cyklostezky a chodníku pro pěší do údolí Jezerné. Stavební povolení koncem roku nabude právní moci,
v průběhu zimy dojde k výběru dodavatele, aby v květnu mohly být stavební práce zahájeny. Rozsah výstavby bude přímo úměrný úspěšnosti
z dotačních programů. V měsíci srpnu jsme požádali o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu - Cyklodoprava II a začátkem
roku 2018 podáme žádost u Státní fondu dopravní infrastruktury ČR. Vzhledem k velkému finančnímu rozsahu stavby bude úspěšnost
v jednotlivých programech rozhodující a bude ovlivňovat rozsah provedených prací na cyklostezce a chodníku. Součástí této stavby budou i
dva autobusové zálivy u hasičského domu s chodníkem a nástupištěm.

Prezidentské volby
Pro volbu prezidenta České republiky ve dnech 12. a 13.1.2018 jsou v naší obci ustanoveny
opět dva volební okrsky.
Okrsek č. 1 - budova obecního úřadu
Okrsek č. 2 - budova základní školy
Pro případné II. kolo voleb, které je stanoveno na 26. a 27. 1. 2018 bude volební okrsek
č. 2 umístěn do budovy informačního centra. Okrsek č. 1 zůstává v budově obecního úřadu.

14. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce Velké Karlovice se uskutečnilo 29. listopadu 2017 a
zúčastnilo se ho 13 členů a 9 hostů.
ZO schválilo:
- strategické dokumenty „Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností Vsetín“.
- zapojení základní a mateřské školy do projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II“
Hasiči z Léskového rozsvítili vánoční strom (2. 12. 2017)
a schválilo, aby nositelem projektu bylo město Vsetín.
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Poplatek zůstává ve stejné výši jako v roce 2017.
- Dodatek č. 1 k dohodě o společném postupu přípravy a realizace stavby silnice II/481 a Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na
vybudování sjezdů k rodinným domkům včetně výstavby 4 horských vtokových jímek v celkové hodnotě 944 254,- Kč včetně DPH.
- prodej rozpadlých kůlen v údolí Léskové na Polance za 1 Kč a náklady za vklad do katastru nemovitostí.
- vypořádání pozemků pod místní komunikací v Miloňově v úseku od Škaredice po lokalitu stará škola.
- zveřejnit záměr směny pozemků pod místní komunikací k jezeru (úsek od mostu nad hospodou po rozcestí u Martináků).
- zveřejnit záměr prodeje pozemku p. č. 4527/12.
- zveřejnit záměr směny pozemků pod komunikací v Podťatém (naproti lomu k Pavelkům).
- částku ve výši 300,- Kč/bm při zřízení věcného břemene se společností Synot (oboustranně).
ZO vzalo na vědomí:
- informaci o připravovaném prodeji části parcely 7040/9 v Tísňavách.
ZO odložilo:
- stanovení výše odměn neuvolněným zastupitelům do příštího zasedání.
- projednání povrchu komunikace (asfalt, dlažba) III. třídy do Pluskovce v rámci připravované stavby
„Historické centrum obce Velké Karlovice“ rovněž na příští zasedání.
ZO uložilo:
- označit dopravní značkou lokalitu Kasárna na křižovatce do Lopušánek.
Mikuláš u Pružinek (foto R. Růčka)

Z obecní matriky - jubilanti za IV. čtvrtletí 2017

Program IC Zvonice

80 let:
Josef Korytář, V. K. 644
Irena Galíková, V. K. 96

2.12.2017 - 23.1.2018 výstava kožených plastik,
olejomaleb a originálních kožených
kabelek „Kožené svítání" autorky Blanky
Mudrové.
13. 1. 2018 Novoroční koncert
28. 1. 2018 Jan Hrnčárek výstava ke 100. výročí nar.
17. 2. 2018 Draní peří s Karlovjankami
17. 3. 2018 Portáši. Historie a tradice - křest knihy
23. 3. 2018 Autorská výstava

92 let:
Viktorie Oravcová, V. K. 683
93 let:
Štěpánka Šturalová, V. K. 204

85 let:
Edita Králíková, V. K. 872
Josefa Tomková, V. K. 338
90 let:
Františka Kováčová, V.K. 678

95 let:
Pavel Bukovjan, V. K. 54
Všem srdečně blahopřejeme!

Informační centrum a Karlovské muzeum

26. listopadu se u Karlovského muzea a informačního centra konal
již tradičně Kateřinský jarmark se spoustou jarmarečního zboží,
teplých zabíjačkových pochutin, hřejivého punče a sladkého pečiva.
Stánkový prodej obohatili i řemeslníci ukázkou svého řemesla.
Mnozí návštěvníci využili možnost nazdobit si vlastní adventní
věnec nebo perníček a odcházeli již připraveni na blížící se Advent.
Po celý jarmark nás slovem provázela moderátorka Bára
Šimečková, CM Staré Gatě, gajdoš Petr Sovják. Na podiu vystoupil
dětský pěvecký sbor ZŠ Velké Karlovice, Karlovjánek a
Karlovjanky. Již po šestnácté byla otevřena vernisáží v Karlovském
muzeu výstava „16. ročník fotosoutěže Valašská krajina“ a druhou
otevřenou výstavou toho dne byla výstava betlémů, která potrvá do
2. 2. 2018. Všem spoluobčanům a návštěvníkům našich akcí za
jejich přízeň a pomoc při realizaci velmi děkujeme. Za kolektiv IC a
muzea do nového roku přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.

Návštěvnost Informačního centra a Karlovského muzea
Od 1. 1. - 31. 9. 2017 nás navštívilo 35.620 hostů. V porovnání
s minulými lety se návštěvnost obou institucí zvýšila. Za celý rok
2016 to bylo 35.185. (V roce 2015 jen 23.346 návštěvníků).

Akce IC a muzea:
Prosinec 30.12. 2017 v 16.00 Vánoční koncert
v karlovském kostele účinkuje komorní sbor Cantus
Gaudium a hosté
Leden

28.1. v 15:00 Dětské divadelní představení
Kašpárek a ježibaba
16. ročník fotosoutěže Valašská krajina - Karlovské
muzeum
Betlémy - Karlovské muzeum

Únor

25.2. v 15:00 Dětské divadelní představení
Výstava Ludmily Vaškové

Březen

Masopustní příběh – div. představení KOS
1.3. - generálka, 2.3. - premiéra, 17.3. - představení
11.3. v 15:00 Dětské divadelní představení
Kašpárek pánem skalního hradu

Plesy:

13.1.2018 u Galíka - Myslivecké sdružení GIGULA
20.1.2018 Restaurace U Muzea - KDU-ČSL
3.2.2018 Kyčerka - Valašský bál OÚ

Zlaté Vánoce na Soláni
Milí karlovští občané,
blíží se konec roku a s tím i zamyšlení, bilancování a přípravy na čas vánoční. Každý rok
Vám Valašský atelier u Hofmanů přináší něco nového. Letos je to prodejní výstava
akademické sochařky Heleny Hlušičkové s keramickými plastikami, humornými kachlemi a
nápaditými porcelánovými hrnky. Galerie i zahrada s prvním sněhem a vánočními
dekoracemi navodí tu kouzelnou atmosféru Vánoc. Vzpomínám s velkou nostalgií, když
jsme se všichni sešli u krásně prostřeného štědrovečerního stolu. Otec miloval tu vánoční
atmosféru, kdy dům voněl jehličím, dřevem, cukrovím a adventní věnce zdobily celý dům.
V kachlových kamnech praskalo dřevo a my všichni za zvuku vánočních koled vychutnávali
ty nezapomenutelné společné chvíle u toho nejkrásnějšího vánočního stromku, který byl
podle slov naší babičky rok od roku krásnější. Dnes, když jsem zůstala sama jen se svým
jezevčíkem Endym (4. v pořadí) vzpomínám o to víc na Vánoce v širokém kruhu rodiny,
které bývaly tak nádherné. Otevřela jsem dům i zahradu pro Vás, milí karlovští občané,
abych se s Vámi podělila o to výjimečné místo, plné umění, historie, překrásné přírody,
výjimečné ve všech ročních obdobích. Nezapomínejte na ten malebný kopeček, kde se
v legendární hospodě na Čartáku zahřejete u poctivého svařáku. A kdybyste toho umění
měli ještě málo, děvčata na Zvonici Vás rády přivítají, čas strávený na Soláni Vás naplní
hřejivou vánoční atmosférou.
Tak, krásné Vánoce a všechno dobré v novém roce Vám přeje
Marcela Hofmanová-Vajceová

Karlovská padesátka
16. ročník, 27. ledna 2018. Náhradní termín 10. 2. 2018

Mateřská škola Karlovský Trojlístek informuje
Když se ohlédneme za barevným podzimem, vidíme také spoustu nových
vědomostí, návyků a hlavně dovedností, které naše děti zvládly. V průběhu
celého školního roku tradičně doplňují předškolní vzdělávání mnohé
aktivity.
K těm nejzajímavějším patřil pan dirigent, který „hledal“ mezi dětmi
orchestr nebo Adolf Dudek - ilustrátor dětských knížek a časopisu
Sluníčko. Nejstarší děti se celý podzim zdokonalovaly v plavání. Základem
však pro ně zůstávala příprava na vstup do základní školy.
Rozsvícený strom na zasněžené zahradě MŠ pomalu oznámil adventní
čas. Dny s poklidnou atmosférou, která pro děti znamená čas těšení, ale
také spoustu příprav na vánoční dny. Berušky se pustily do pečení
perníčků, Motýlci a Včeličky zase do vánočního cukroví. Všichni přiložili
ruku k dílu při výzdobě celé mateřské školy a Karlovského muzea, nácviku
koled, říkadel, vánočního počítání, vyprávění. Celý školní vzdělávací
program se oblékl do vánočního očekávání. Děti nezapomněly napsat
dopis Ježíškovi - tentokrát v knihovně, kde na děti čekalo milé adventní
povídání u stromečku s paní Vlčkovou.
A už tady byl Mikuláš. Celá mikulášská družina přišla ze základní školy
a moc jí to slušelo. Děkujeme Ivetě, Katce, Elišce, Maxovi a Jendovi z
9. třídy i p. učitelce Mackové, která je doprovázela. Mikulášskou nadílku
doplnilo veselé představení „Klauni z Balónkova“, kterou děti prožily
společně se svými rodiči. Mezi adventními přípravami přivítaly naše děti
krátkým programem nové občánky na obecním úřadě pod vedení p.
učitelky Elišky Şibalové.
Mezi všemi aktivitami nechyběl čas na hry a dovádění se sněhem.
Před zazvoněním zvonečku, který děti přivolá ke stromečku ve svých
domovech, je čeká návštěva mobilního planetária s vesmírným
programem, na který jsme pozvali i děti z 1.a 2. třídy základní školy.
Závěr roku nás všechny zve k ohlédnutí a k poděkování. Děkujeme Vám
- rodičům - za vzájemnou a milou spolupráci, zaměstnancům obecního
úřadu, informačního centra, p. Jiřímu Podešvovi.
Speciální dík patří sponzorům, kteří nás v roce 2017 podpořili: M.E.Z.
Pohony, zastoupeným ing. Romanem Samkem, Apartmány Velké
Karlovice a panu Františku Podešvovi, který MŠ podporuje již několik let.

Berušky a jejich pečení

Adventní vyprávění v knihovně

Stavíš - stavím - stavíme

Usměvavé Berušky u stromečku

Čertí tanec Motýlků s p. uč. Dukátovou

Čerti žádného Motýlka nechtěli

Spokojené Včeličky a jejich p. učitelky

Sníh Berušky prostě baví

Pohádky s panem Dudkem

Hledání nadaných muzikantů

Přejeme všem klidné Vánoce, plné pohody, radosti a lásky. V novém roce 2018 hlavně pevné zdraví a štěstí.
Za celý kolektiv dětí a zaměstnanců mateřské školy Jana Židová, Svatava Koňaříková

Pružinky slavily Mikuláše
Milí čtenáři, po novém roce tomu budou už 2 roky od založení dětské sportovní skupiny PRUŽINKY. Starší děti, především školáci, uvolnily
místo dalším, mladším dětem, proto máme od října tohoto roku ve skupině spoustu nových tváří. Pomůcky pořízené v průběhu roku však slouží
všem dětem, které tělocvičnu navštěvují, například tedy i těm starším, kteří z velké části pokračují ve sportovních aktivitách v rámci SKI
TATRANU Velké Karlovice. Chtěla bych srdečně poděkovat všem rodičům, kteří se opravdu aktivně a s nadšením podílí na organizaci různých
aktivit pro děti, Martině Korytářové a Jankovi Minarčíkovi za celkovou organizaci, všechnu tu energii a čas věnovaný dětem.

Všem Vám přejeme pohodové a
kouzelné Vánoce, v novém roce
hlavně pevné zdraví.
Kristýna Jakešová

Paraskupina „CLAY“ ve Velkých Karlovicích (2.část)
Tři velitelé čet
Josef Solanský, velitel odbojové paraskupiny CLAY ve Velkých Karlovicích po osvobození popsal její vznik a následnou činnost těmito slovy:
„V dubnu r. 1944 jsem se blíže seznámil se škpt. Viktorem Kollandou ze Vsetína, který jezdil často do Vel.
Karlovic za svým bratrem, jenž byl lesním správcem v údolí Pluskovec. V červenci r. 1944 na výzvu škpt. V.
Kollandy (později zatčeného v říjnu 1944 a popraveného v listopadu 1944 na Dol. Bečvě), který byl napojen
na odboj. organizaci Jos. Sousedíka ve Vsetíně a parašut. skupinu „CLAY“, zorganizoval jsem konspiračně
jednotku odbojového hnutí ve Vel. Karlovicích (viz str. 339 publikace Clay-Eva), která měla 12 členů,
převážně mladých, svobodných, spolehlivých občanů a vojáků z první Čs. republiky, a stal jsem se jejich
velitelem.
Členy mé jednotky, která měla 3 družstva, byli mimo mne: Jos. Tomšů, Jaromír Prexl - můj zástupce,
Jaroslav Borák, Ladislav Borák, Josef Janík, Josef Kopp, Oldřich Kyslinger, Bohumil Jakeš, Dobromil Kovář,
Frant. Janík, Jaroslav Slouka a Jan Stavinoha, všichni z Vel. Karlovic.
Naším úkolem podle příkazu škpt. Kollandy bylo vyhledat příhodná místa pro shození zbraní z letadel
v prostoru Vsackých Beskyd-Benešek v katastru Vel. Karlovic, a tyto zbraně ukrýt pro plánované hromadné
povstání na Valašsku, jakmile se přiblíží Rudá armáda. Zbraně měly být shozeny ze západu, z Anglie, pod
heslem „Dobrá země“.
V půli srpna 1944 byly práce na svěřeném úkolu dokončeny a jednotka připravena k příjmu zbraní, ale očekávané heslo „Dobrá země“ po
rozhlasu ze západu stále nepřicházelo.
Mezitím vypuklo 29.8.1944 Slovenské národní povstání a v prostoru Javorníků na valašsko-slovenském pohraničí operovala již předtím
Partyzánská brigáda Jana Žižky, pod vedením por. Janko Ušiaka. Jelikož ze západu slíbené heslo ke shozu zbraní nepřicházelo a my byli
dychtiví pomstít se okupantům za napáchané zločiny, navázali jsme zač. září 1944 prostřednictvím našich spojek Oldřicha Kyslingera (který
svážel koňmi od sedláka Jos. Vašuta dříví z lesa) a Bohumila Jakeše a prostřednictvím starého partyzána brig. Jana Žižky Frant. Moly, spojení
se štábem uvedené part. brigády.
V září a říjnu 1944 spolupracovala jednotka pod mým vedením prostřednictvím našich spojek O. Kyslingera a B. Jakeše s partyzánskou
skupinou, kteroužto jsme podporovali obvazovým materiálem a léčivy (s. Tomšů) a proviantem (obchodník s. Kovář). Dále jsme podávali
informace o pohybech a síle německých oddílů Sd. a Jagdkomanda, které do Karlovic přijely k potírání partyzánů. Mimo to jsme spolupracovali
na převádění partyzánské brigády Ušiakovy při přechodu z Javorníků na Moravu do prostoru Radhošťských hor – Martinák - Pustevny (O.
Kyslinger, Boh. Jakeš a Jos. Janík)
V říjnu 1944 navázali jsme několikrát se spojkou mé skupiny krejčím Boh. Jakešem a členem štábu Partyz. Brig. Jana Žižky tzv. Dr. Janem
Dvořákem (který se později ukázal jako konfident a zrádce) spojení s tajnou odbojovou organizací v Mor. Ostravě, neboť Dvořák, jak uváděl,
byl pověřen štábem brigády J. Žižky, aby navazoval spojení s odbojovým hnutím na Ostravsku.
Začátkem listopadu 1944 byla zorganizována schůzka v prostoru Martináku a Kněhyně, které se zúčastnili členové štábu brig. J. Žižky a
ilegální odboj. organizace z Ostravy a které se zúčastnily také 2 naše spojky, s. Boh. Jakeš a Oldř. Kyslinger i uvedený zrádce Dvořák. Tato
schůzka však byla léčkou, kterou zosnoval zrádce Dvořák a jeho komplici z ostravského gestapa. Silné německé oddíly pak účastníky této
schůzky obklíčily, přepadly a při nastalé přestřelce byli členové štábu brig. J. Žižky i někteří partyzáni těžce zraněni a skupina rozprášena.
Z těchto důvodů se nám s ní už nepodařilo navázat kontakt, neboť se přesunula do Hostýnských a Vizovických hor a taky v důsledku pozdějšího
zatčení některých členů mé skupiny, jak níže uvádím. Našim spojkám B. Jakešovi a O. Kyslingerovi se podařilo z tohoto obklíčení uprchnout.
Po příchodu do Vel. Karlovic mně spojky hlásily, co se stalo. Domnívali jsme se, když se jim podařilo uniknout, že naše skupina není narušena,
že jsme z této situace vyvázli bez následků a nedělali jsme žádné ochranné opatření. Ale konfident „Dr. Jan Dvořák“ provedl svou zrádcovskou
práci.
Členové mé skupiny, se kterými přišel zrádce Dvořák přímo do styku (přespával u nich při příchodu od partyzánů, živili ho, zásobovali
potravinovými lístky, dělali mu doprovod aj.) tj. Boh. Jakeš, Oldř. Kyslinger, obchodník Dobromil Kovář a Josef Janík, byli ráno 6. listopadu 1944
SD a SS oddíly zatčeni, odvezeni k výslechu do hostince Kratochvíl ve Vel. Karlovicích a pak na Jagdkomando do Bílé, odkud se podařilo s.
Josefu Janíkovi uprchnout. Po krutém výslechu těchto odboj. pracovníků byl zatčen v Lužné také učitel Jos. Tomšů, který předtím dovážel pro
partyzány obvazový materiál od drogisty Turpiše ve Vsetíně.
Obdržev od mého zástupce Jar. Prexla telefonickou zprávu o zatýkání členů mé jednotky, uprchl jsem z kanceláře mého zaměstnavatele na
Vsetíně krátce předtím, než členové Jagdkomanda pro mne přijeli, neboť jsem tušil, že krutý výslech nevydržím. Současně uprchl také Jaromír
Prexl. Tím, že jsme s mým zástupcem Jaromírem Prexlem uprchli, přerušili jsme další pátrání a zatýkání Jagdkomanda, neboť ostatní členové
mé jednotky nebyli dosud zatčeným kamarádům již známi.
Od 6. 11. 1944 do 4. 5. 1945 jsem žil po celou krutou zimu spolu se svým zástupcem J. Prexlem v ilegalitě v prostoru Vsackých hor.Dne 4.
5. 1945 po osvobození obce Velké Karlovice Rudou armádou jsem se vrátil domů na čp. 645, kde jsem se zotavoval. Dne 19. 5. 1945 po
částečném zotavení jsem nastoupil mimořádnou vojenskou službu v ČSA, z níž jsem byl v březnu 1946 demobilizován jako podporučík.
Ze zatčených členů mé jednotky, ke kterému došlo dne 6. 11. 1944 vinou zrádce Dvořáka, byli okupanty popraveni: obchodník Dobromil
Kovář ve Vel. Karlovicích, krejčí Bohumil Jakeš a kočí Oldřich Kyslinger v Brně a učitel Josef Tomšů zahynul v koncentračním táboře Tannacher.
Můj velitel škpt. Viktor Kollanda byl popraven na Dolní Bečvě.
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Zástupcem velitele Josefa Solanského se stal Jaromír Prexl.
Jaromír PREXL (22. srpna 1919 - 26. května 2006)
Velitel 1. čety odbojové skupiny Josefa Solanského.
Jaromír Prexl se narodil jako prvorozené dítě manželů Edmunda (9.9.1884 - 1.11.1962) a Marie (26.9.1888 9.3.1954), rozené Fischerové, Prexlových, majitelů pohostinství, ve Velkých Karlovicích, č.p. 285 (dnes restaurace
U Muzea). Vyrůstal s mladší sestrou Boženou (1.1. 1921 - 2.11.1973), která se v roce 1941 provdala za
obchodníka Dobromila Kováře (11.11.1913 - 23.11.1944), popraveného na rozcestí Soláň za odbojovou činnost.
Po absolvování základního vzdělání navštěvoval učitelský ústav ve Valašském Meziříčí, kde maturoval.
Učitelské místo ale nenastoupil a pracoval jako technický úředník na pile svého otce v údolí Bzové. V roce 1942
se oženil se slečnou Alenou Duškovou (10.8.1922 - 17.6.2004), která byla dcerou řídícího učitele Methoda Duška
(5.7.1888 - 28.5.1955) a jeho choti Bedřišky (28.9.1888 - 18.3.1970). V roce 1944 se manželům Prexlovým narodil
syn Jaromír a v roce 1946 dcera Eva.

V roce 1944 se zapojil do protinacistického hnutí, stal se zástupcem velitele odbojové skupiny Josefa Solanského (1914 - 1990). Když došlo 6.
listopadu 1944 k zatýkání odbojových pracovníků ve Velkých Karlovicích, ukryl se společně s Josefem Solanským v domě svých rodičů č.p.
612, kde jim na půdě domu připravil zděnou skrýš, průchodnou pouze přes komín, zednický mistr Pavel Mikula (1.4. 1905 - 3.11.1981) z Velkých
Karlovic, č.p. 300. Již v roce 1948 se Jaromír Prexl zapojil do protikomunistické skupiny Světlana. Když mu v roce 1949 hrozilo zatčení a
odsouzení za velezradu, rozhodl se emigrovat na Západ do Rakouska, což se mu ale nezdařilo. Nějaký čas pak pobýval u švagrové Mileny
v Praze, kde se připravoval na další pokus o emigraci. V květnu 1949 se mu přechod státní hranice podařil v místě zvaném „Tři Sekery“ nedaleko
Mariánských Lázní do Německa. Na cestu si vzal jen kousek chleba, útržek mapy a zlatý řetízek - dárek od své choti, který po devatenácti letech
daroval své dceři Evě, když v roce 1968 přijel poprvé do Československa na návštěvu.
Po přechodu státní hranice žil jeden rok ve sběrném táboru v Německu, kde si vydělával příležitostnou prací, trpěl hladem i krutými
podmínkami, které v táboře panovaly. Z Německa chtěl v emigraci pokračovat do Kanady, ale ta již emigranty nepřijímala, nabízela se
Jihoafrická republika nebo Austrálie. Rozhodl se pro Austrálii a z Hamburku nastoupil cestu lodí do Perthu. Na lodi pracoval v prádelně. Po
přistání byl přemístěn do Sydney, odtud do buše, kde pracoval jako lesní dělník, aby uhradil svou cestu lodí organizaci, která mu exil v Austrálii
zařídila. Později pracoval jako dělník v ocelárnách, kde se vyráběly lodní kotvy. Žil v podnájmu v Sydney. Časem si v Liverpoolu nedaleko
Sydney pořídil slepičí farmu, čímž se finančně zajistil. Protože s návratem do Československa již nepočítal, v roce 1955 se se svou ženou
Alenou rozvedl. Seznámil se s českou emigrantkou Věrou Weisovou, která Československo opustila se synem Tomášem a židovským
manželem, bohatým obchodníkem se sklem a kožešinami, již v roce 1948. Věra Weisová svého manžela opustila, rozvedla se a v roce 1955
se provdala za Jaromíra Prexla, který jejího syna Tomáše později adoptoval.
V roce 1966 Věra Prexlová navštívila Československo jako „předvoj“, aby zjistila, jaké zde vládnou poměry a zda by byl možný návrat jejího
manžela do vlasti. V roce 1968 se Jaromír Prexl po devatenácti letech do Československa vrátil a setkal se s příbuznými i se svými dvěma
dětmi. Zpočátku se zabýval myšlenkou, že by v Československu zůstal trvale, ale počátkem sedmdesátých let („normalizace“) se této myšlenky
vzdal. Naposled svou vlast navštívil v roce 2000. Dále žil v Austrálii. Onemocněl rakovinou a 26.5.2006 zemřel. Jeho ostatky byly zpopelněny a
následně rozptýleny v Sydney, v části zvané Leppinkton.
V roce 1968 po tříměsíčním pobytu v Československu se tatínek vracel do Austrálie. Odlétal z Prahy - Ruzyně večer 20. srpna. Za pár hodin
začala přistávat na letišti v Ruzyni sovětská letadla… (21.8.1968 okupace „spřátelenými“ vojsky). Tatínek „opustil“ vlast podruhé,“ řekla mně
Eva Špálová, dcera, roč. 1946.
Velitelem 2. čety, také pětičlenné, byl Josef Janík. Osud této skupiny byl velmi tragický, neboť tři její členové se osvobození naší země nedočkali.
Josef Janík se narodil 12. února 1910 v selské usedlosti ve Velkých Karlovicích, č.p. 63, manželům Jiřímu a Rozálii Janíkovým. Vyrůstal
v početné rodině s pěti sestrami a dvěma bratry: Marie (1907), Anna (1908), Rozálie (1914), Anděla (1916), Celestýna (1918), František (1912),
Jiří (1921).
Spolu s mladším bratrem Františkem se zapojil do protinacistického hnutí, stal se velitelem 2. čety odbojové
skupiny Josefa Solanského z Velkých Karlovic. V jeho četě byli: obchodník Dobromil Kovář (1913 - 1944),
popravený 23. listopadu 1944 ve Velkých Karlovicích, krejčí Bohumil Jakeš (1911 - 1945), popravený
v Brně, a vyučený řezník Oldřich Kyslinger (1913 - 1945), popravený v Brně. V pondělí 6. listopadu 1944,
které je v kronice Velkých Karlovic nazváno „černým dnem“, byla celá 2. četa záhy zrána pozatýkána
gestapem. Josef Janík byl zatčen i s mladším bratrem Jiřím Janíkem, dále s Antonínem Surovčákem a
Marií Poláškovou. Zatčení provedl příslušník gestapa J. Koch - dříve Kuchař,
nar. 23. července 1908 v Brně. V letech první republiky J. Koch (Kuchař) sloužil
jako četník, naposled v hodnosti štábního strážmistra na četnické stanici ve
Valašském Meziříčí a to až do 30. června 1941. Dále je v pramenech o Josefu
(Jakubu) Kochovi (Kuchařovi) uvedeno: „Koch - Kuchař - se stal po okupaci
konfidentem vsetínského gestapa a dnem 1.7. 1941 přešel aktivně do služeb
gestapa ve Vsetíně jako SS Scharführer. Ve Vsetíně působil asi do dubna
1943. Krutě týral a mučil zatčené a má na svědomí na 80 českých vlastenců,
kteří byli popraveni nebo umučeni, a stejný počet odbojářů, kteří si odpykali dlouhá léta v různých koncentračních
táborech. Od roku 1943 působil Koch - Kuchař u gestapa ve Zlíně a pak v Brně, odkud po osvobození zmizel a
údajně se zdržoval v Nürnbergu, západní Německo, kde byl zaměstnán jako bankovní úředník. Podle udání
zajištěného gestapáka Jandy si Koch - Kuchař opatřil falešné doklady, a tak unikl před zatčením. Koch - Kuchař byl
172 cm vysoký, podlouhlého bledého obličeje, měl modré oči, světlé vlasy a údajně nosil brýle. Za své činy nebyl
Gestapák Koch - Kuchař
nikdy potrestán.
Zatčení byli odvezeni do hotelu Kratochvíl ve Velkých Karlovicích, kde byli všichni odděleně vyšetřováni. Jiří Janík a Antonín Surovčák byli
propuštěni, ostatní zatčené gestapo odvezlo do služebny na Bílou. V brožurce „Velké Karlovice v letech 1939 - 1945“, která byla vydána 9.
května 1965 ve Velkých Karlovicích, se na straně č. 23 k této události mimo jiné uvádí: „Při vystupování v Bílé v nestřeženém okamžiku vzdálil
se Josef Janík od auta a utekl. Byla už tma, střílelo se, nastalo bezúspěšné pronásledování. Jedině z této zatčené skupiny se Josef Janík
zachránil, zdržoval se v horách až do 4. května 1945.“
Těmito slovy na Josefa Janíka zavzpomínal jeho syn Miroslav Janík 11.května 2017.
Vzpomínka na mého otce Josefa Janíka
Otec se narodil ve Velkých Karlovicích 12.11.1910 v početné rodině (myslím, že tam bylo 9 sourozenců) na Janíkově gruntu. O otci vím poměrně
málo, protože zemřel už v roce 1962, když jsem ještě chodil na základní školu. Pamatuji si jej jako velmi hodného, klidného a laskavého člověka.
Další znám spíše ze vzpomínek maminky a od některých strýců a tet z Velkých Karlovic z dob, kdy jsme tam příležitostně zajížděli k rodinným
setkáním.
O otcově dětství a mládí tedy nevím vlastně nic, jen to, že Janíkův rod byl v Karlovicích dobře znám. Pamatuji si však, že o mladých letech
otce se hovořilo, že žil bujnějším mládeneckým životem s dalšími vrstevníky a kamarády v Karlovicích. Josef byl také určen ke studiu semináře
v Bratislavě. Ve studiu ale neobstál a vrátil se hned po roce ke svobodnějšímu životu v Karlovicích, kde i všichni pomáhali, co kde bylo kolem
gruntu a ve vesnici potřeba, či se nabízelo.
Podstatně do života otce zasáhla válka. Angažoval se s dalšími místními v pomoci partyzánům a při prozrazení a velkém zatýkání
v Karlovicích se mu podařilo jako zázrakem uniknout, když je po zatčení vezli na stanici gestapa na Bílou. Vysedal jako poslední z aut, kterými
je vezli, nečekaně zůstal na chvíli osamocen a dramatickým útěkem potokem, aby ho nenašli psi Němců, si zachránil život. Dál potom se dostal

Naše „včelí královna“
Motto: „Včelíny mě okouzlují. Představuji si, co nebo kdo se v nich skrýval. Kolik včelstev v nich přebývalo.
Kolik nektaru a pylu donesly včely do úlů v nich umístěných. A ta vůně vosku, a to šumění včel… Vyletují
z úlů jako malé stíhačky, aby do úlů donesly co nejvíce zásob pro nastávající generaci. To všechno je
úchvatné. Postavím se před včelín a sleduji ten shon.“
Ludmila Uherková, předsedkyně ZO ČSV Velké Karlovice
Včelařství je velmi starý obor živočišné výroby, který se zabývá chovem včel pro získání medu, vosku,
včely mají nezastupitelnou roli v rostlinné výrobě a sadařství (opylování).
Včelařství má velmi dlouhou historii. Již člověk dnešního typu znal včelu medonosnou, která svůj
evoluční vývoj zakončila již před velmi dávnou dobou. První zmínka o získávání medu člověkem, stará
15 tisíc let, byla nalezena ve Španělsku (kresba či malba v jeskyni Cauveas de la Arana).
V našich zemích (v české kotlině a na Moravě) včelstva chovali již Bójové, později přirozeně i Slované.
První písemné zmínky o včelařství pocházejí z klášterních dokumentů z 10. a 11. století, neboť mniši se
mimo jiné zabývali také včelařstvím (medovina).
V roce 1775 císařovna Marie Terezie vydala patent, který zbavil včelaře všech poplatků, výroba medu a
vosku se nedanila, za převážení včelích produktů se neplatilo clo. V 18. století vznikly první včelařské
Ludmila Uherková
školy, mezi nimiž byla i včelařská škola ve Vsetíně. O něco později začaly vznikat první včelařské spolky.
Včelařský spolek ve Velkých a Malých Karlovicích byl založen roku 1926, jak ve své práci „Od brti ke včelínu“ uvedla současná předsedkyně
ZO ČSV Velké Karlovice paní Ludmila Uherková.
Paní Ludmila Uherková se narodila 15. července 1953 manželům Petru a Ludmile Koňaříkovým. Dětství prožila v Novém Hrozenkově Vranči, č.p. 320, s rodiči a mladším bratrem Zdeňkem.
Po absolvování základní školy navštěvovala v letech 1968 - 1971 střední odborné učiliště v Šilheřovicích, kde se vyučila v oboru kuchař číšník. Jako kuchařka pracovala v restauračních zařízeních Jednoty, v UP závodech, před odchodem do důchodu (do roku 2013) v nemocnici
ve Vsetíně.
V červenci 1973 se slečna Ludmila Koňaříková provdala za Jaromíra Uherka z Velkých Karlovic. V rodné obci svého manžela si postavili
dům a společně se starali o tři syny Jaromíra, Tomáše a Vlastimila. V roce 1994 ovdověla. Po smrti svého manžela prožívala nejtěžší období
svého života, jak mi řekla. V současné době se těší ze čtyř vnoučat, která jí do života vnášejí radost, sílu vrhnout se do všeho očekávaného i
neočekávaného střemhlav a naději, že bude mít pokračovatele ve včelaření.
Včelaření je velmi náročný koníček zvláště pro ženu. Tahle skutečnost paní Ludmilu
neodradila, vůně včel, vosku a medu ji natolik přitahovaly, že se rozhodla jít ve šlépějích
svého otce, který se chovu včel věnoval. Začátky jejího snažení byly těžké, ale v práci
vytrvala a dnes se stará o sedmero včelstev.
V roce 2004 byla zvolena předsedkyní Českého svazu včelařů, základní organizace
ve Velkých Karlovicích, kterou velmi úspěšně vede do současnosti. Členskou základnu
tvoří 34 chovatelů (členů ČSV) a pět nečlenů. V katastru obce Velké Karlovice je 279
včelstev. Devítičlenný výbor se schází každý sudý měsíc v roce (je jedinou ženou v tomto
výboru). Dvakrát do roka se koná členská schůze. V lednu je to schůze výroční, na které
přednášejí své zprávy referenti. Plánuje se činnost organizace na nastávající rok. Probíhá
sběr vzorků měli, které se odevzdávají na úřad Státní veterinární správy ve Vsetíně, odtud
se odesílá na SVS do Olomouce k vyšetření. Členové základní organizace vysadí každý
rok asi 50 ovocných stromků, seji semena rostlin bohatých na pyl a nektar, touto činností
se snaží obohatit včelí pastvu v naší obci.
Koncem listopadu se členové organizace scházejí podruhé, aby si převzali dotaci na
zakrmení včelstev a zaplatili členské příspěvky a pojištění na včelstva na příští rok.
V roce 2014 se paní Ludmila Uherková zasloužila o vydání sborníku „Od brti ke
včelínu“, ve kterém stručně zmapovala historii a současnost včelařství ve Velkých
Karlovicích.
O letošní snůšce mi paní Ludmila Uherková řekla: „Snůška je letos velmi špatná, i když
včely dobře přezimovaly a v březnu velmi dobře nasadily, výborný byl i prolet (včely si
vyprázdnily výkalové váčky), ale následná nepřízeň počasí v dubnu, trvající až do 20.
května způsobila, že včelstva zeslábla v důsledku nedostatku pylu. Včelstva nenabyla na
síle, a proto letos med téměř nebyl.“
Sborník „Od brti ke včelínu“
Paní Ludmila Uherková je skromná, pracovitá a velmi aktivní žena, která ctí přírodu. Umí roubovat stromy, ráda cestuje, věnuje se turistice, je
členkou místního divadelního souboru „KOS“, k jejím koníčkům patří sbírání map. V místě, které navštíví, si vždy koupí mapu, aby se mohla
na navštívená místa nad mapami vracet. Je to pozoruhodná žena, je to naše „včelí královna“.
Marie Mikulcová

DOPISY Z MORAVSKÉHO SLOVÁCKA
Občas mi pošta doručí dopis z Dolního Němčí. Dne 27. října letošního roku jsem v poštovní schránce opět našla dopis z Moravského
Slovácka. Stojí v něm následující:
"Chvála Kristu, paní Mikulcová!
Už jsme se dlouho nezdravily, tak přijměte srdečný pozdrav z Moravy - Dolní Němčí a taky ještě jednou vděk za to krásné zpracování života
našeho p. Rady Ant. Kolíska (stále se k němu vracím).
A teď velká prosba. Zasílám zase na mši sv. za p. Kolíska a jeho zemřelou rodinu a na kostel - 1000 Kč. A prosím ještě 1000 kč dejte, jak
uznáte za vhodné, tetičkám, co uklízejí hrob p. Kolíska a jestli je to možné, kupte nějakou kytku (nebo ty tetičky, co uklízejí hrob) teď na
dušičky na hrob. Tisíceré díky za vše. Chovancová M.“
Paní Marie Chovancová je neteří pana faráře Antonína Kolíska, která v dětství jezdila do Velkých Karlovic na různě dlouhé a různě časté,
především ale prázdninové pobyty, které způsobily, že si k naší obci vytvořila krásný trvalý vztah a občas naši obec navštíví.
Marie Mikulcová

Milí přátelé,
jak už to v tomto adventním čase bývá, přicházíme k vám s informacemi ohledně nadcházející Tříkrálové sbírky. Ta se i tentokrát samozřejmě
uskuteční v lednu - přesně od 5. do 7. ledna 2018. V tyto dny vás navštíví naši obětaví koledníci, kteří rok co rok vycházejí do ulic a uliček
našich dědinek a koledují pro dobrou věc.
Naším velkým úkolem pro nadcházející rok, na který bychom chtěli využít část výtěžku z TS, je zakoupení tepelného čerpadla pro Víceúčelový
charitní dům v Halenkově, díky kterému ušetříme více než polovinu nákladů na vytápění. Uspořené finance pak budeme moci investovat do
nákupu potřebných kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, na údržbu automobilů, jež jsou stěžejní pro fungování našich terénních služeb,
na aktivity Denního stacionáře Slunečnice.
Další část finančních prostředků získaná z vašich darů bude jako již každoročně sloužit k okamžité pomoci lidem z našeho okolí, kteří se
dostanou do nepříznivé životní situace.
Věříme, že se nám i s vaší pomocí podaří tyto plány zrealizovat.
Děkujeme všem, kdo přispějí, ať už finančně do pokladniček koledníků či na bankovní účet, modlitbou nebo třeba svou pomocí při sbírce.
Děkujeme i za to, že každoročně s láskou přijímáte naše koledníky.
Daria Exnerová, koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Nový Hrozenkov

Svěcený učaroval všem od Karlovic až po Vsetín
"Víte, já na jedno ucho neslyším, ale když jsem zavřela oči a zaposlouchala se, najednou se mi
zdálo, že zase slyším na obě," hlesla dojatá návštěvnice zcela vyprodaného adventního koncertu
Charity Nový Hrozenkov, který se uskutečnil v kostele sv. Jana Křtitele v Novém Hrozenkově.
Účinkujícím byl tentokrát jeden z nejlepších světových houslových virtuózů Jaroslav Svěcený, na
kytaru jej doprovázel Miloslav Klaus.
"Je vidět, jak má každou notu promyšlenou a vystavěnou. Ví, jak chce, aby každý tón zněl," říká
další z účastnic, učitelka houslí. Nadšeni odcházeli však i ti, co hudbě třeba zas až tak nerozumí:
"Víte, já byl na koncertě vážné hudby poprvé a vlastně z hecu. Díky tady tomu pánovi, ale určitě ne
naposled," slibuje muž středního věku s velkýma upracovanýma rukama. "Viděla jste ty jeho prsty?
Tu rychlost?", dodá ještě a sám pro sebe kroutí nevěřícně hlavou.
Touto bezesporu vydařenou akcí Charita Nový Hrozenkov slavnostně uzavřela letošní rok, jenž
se celý nesl v duchu oslav 25. výročí jejího vzniku. Součástí koncertu bylo také kratičké seznámení
s aktivitami charity, kterého se ujala její ředitelka Danuše Martínková, a především poděkování
vedoucím a dlouholetým pracovníkům. Zároveň byl všem přítomným představen první nástěnný kalendář Charity Nový Hrozenkov na rok 2018.
Výtěžek z koncertu, jenž byl díky spolupráci s nadací Divoké husy zdvojnásoben, bude použit na pořízení stropního zvedacího systému do
Domu pokojného stáří v Novém Hrozenkově.
Velké poděkování patří Obecnímu úřadu ve Velkých Karlovicích za zapůjčení dvou prodejních stánků na koncert a partě pana Zapalače za
jejich odvoz. Děkujeme.
(ren)

s pomocí dřevařů, kteří ho odnesli kus cesty na zádech, aby se ztratily stopy. Tak byl zachráněn jeho život. Do konce války se pak v zimě
1944/1945 skrýval v zemljance někde pod Soláněm s bratrem Františkem, který zase uprchl z nasazení v Německu. Teta Máňa (sestra otce)
jim tam donášela potraviny, a tak dočkali konce války, i když, myslím, s dosti podlomeným zdravím.
Válka ale nezastavila žádné životní osudy, a tak k ní také patří příběh známosti mého otce s naší budoucí maminkou. Prostřednictvím sestry
Týnky se seznámil v roce 1943 s její spolužačkou Jarmilou Horečkovou z Horní Bečvy a tato známost z válečných let vedla až k manželství. Je
moc pěkné vidět i dnes na fotografiích, které otec s budoucí naší maminkou po cestách mezi Bečvami a Karlovicemi zdařile pořizovali (přestože
ve válečných časech) štěstí těch mladých lidí, kteří chodívali spolu, tam i zpět přes hory, i s dalšími přáteli a členy rodin, s kterými se setkávali.
Svatba byla 15. září 1945. 19. března 1946 se pak narodil bratr Josef a já potom o dva roky později, 22. dubna 1948.
Otce si pamatuji jako velmi hodného a mírného člověka, který se cele věnoval rodině, nám, i když byl příležitostně i veselým a vítaným
společníkem přátelům naší rodiny, která se usadila v Novém Jičíně. Nejdříve otec pracoval na radnici, ale po převratu v roce 1948 musel se
svým nežádoucím původem přejít k manuální práci na regulaci vodních toků. Hodně času tratil různým dojížděním. Po zdravotních potížích
potom pracoval jako řadový úředník v okresním stavebním podniku. Příležitostně jsme zajížděli do Velkých Karlovic, kam se otec velmi rád
vracel. Bylo to obvykle na zabíjačku, či jiné rodinné události, někdy také o prázdninách, ale ne moc často. Byla to setkání velké rodiny, kde se
nám to líbilo, kvůli mnoha bratrancům a sestřenicím. Karlovice, tety a strýcové byli pro nás vždy něčím originální a zajímaví lidé, měli pořád co
řešit. Ale víc to šlo nějak mimo nás, my jsme si užívali pro nás exotiky Janíkova gruntu, Janíkova kopce a návštěv všech tet a strýců v Karlovicích.
Nejvíce jsme při tom pobývali u Potockých, teta Anička (sestra tatínka) a strýc Víťa byli našimi kmotry a vždy se nám velmi věnovali, nikdy
nezapomněli poslat vánoční stromek, jedličku z Karlovic i dárky a zajímali se trvale o náš rozvoj.
V padesáti letech otec vážně onemocněl zánětem ledvin, dle lékařů beznadějně, ale pomohl mu spolužák, vynikající odborník na ledviny
MUDr. Doc. Jan Brod (možná rodák z Karlovic?), který později emigroval do Anglie. Otec se tehdy z onemocnění ledvin po dlouhodobé léčbě
v Praze dostal, maminka za ním stále jezdila. Bohužel však náhle zemřel na infarkt už v 52 letech, v den, kdy se po letech nemoci chystali
s maminkou na valašský bál v Novém Jičíně. Vnuků se tak pro naše mládí nedočkal. Myslím, že tam v rodě bylo víc potíží se srdcem, velmi
mladá zemřela se srdečním postižením i otcova sestra teta Roska, po které potom vzali do péče jejího syna Milana bezdětní strýc a teta Potočtí.
Pochován byl otec na karlovském hřbitově, potom si však maminka přála, aby ho měla nablízku a přenesla místo jeho posledního odpočinku
do Nového Jičína. Na otce i ona vždy a stále vzpomínala jako na výborného manžela a otce a takového jej přenesla i do mých vzpomínek.
Zapsal syn Miroslav Janík 11. května 2017

Velitelem 3. čety, pouze dvoučlenné, byl Jaroslav Slouka, který jediný nebyl velkokarlovickým rodákem, pocházel totiž z Blažovic u Brna. Členem
jeho skupiny byl pouze Jan Stavinoha z Velkých Karlovic.
Po osudu Jaroslava Slouky jsem dlouho marně pátrala, a tak jsem se rozhodla pro výzvu v našem
obecním zpravodaji, na kterou se mi ozvala paní Marie Polášková „od Majerů“, Karolinka č.p. 165. Sdělila
mi, že pana J. Slouku znala a odkázala mne na paní Martu Ondrovou (roz. Střeleckou) z Vel. Karlovic
č.p.477, kterou jsem navštívila. Ta mi sdělila, že pan J. Slouka pracoval na MNV v kanceláři a že
pocházel z Blažovic u Brna. Na OÚ v Blažovicích jsem získala tel. číslo na pana Petra Slouku,
autodopravce, který je synovcem pana J. Slouky, a ten mi zavolal a dal kontakt na dceru J. Slouky Jitku
Jarolímovou, která žije v Olomouci.
Jaroslav Slouka, velitel 3. čety (nar. 11.5.1917 v Blažovicích u Brna, zemřel 28.12.1982 v Olomouci)
Jaroslav Slouka se narodil v Blažovicích, okres Slavkov u Brna, v rodině zámečníka Antonína a Anny
Sloukových. Vyrůstal se dvěma bratry (Vladimír 1910 - 1986, Antonín 1915 - 1990) a dvěma sestrami
(Anna 1913 - 2007, Marie 1921 - 1993). Dva synové manželů Antonína a Anny Sloukových vystudovali,
třetí syn převzal živnost, obě dcery pomáhaly v hospodářství. Druhá světová válka přerušila studia
Jaroslava Slouky, proto si začal hledat práci i mimo okolí svého rodiště. Tak se stalo, že přijel do Velkých
Karlovic, kde se v roce 1944 zapojil do protinacistického hnutí. Bydlel u rodičů velitele Josefa Solanského
v domě č.p. 645, 4. května 1945 byl ustanoven členem 1. revolučního národního výboru. Ve Velkých
Karlovicích pracoval jako účetní Pastevního družstva javornického pod vedením Augustina Opluštila a
Jaroslava Macha a na obecním úřadu.
Po osvobození Jaroslav Slouka dostudoval v Prostějově obchodní akademii, přesídlil do pohraničí, kde pak prováděl kontroly na státních
statcích. Často měnil bydliště, což jej i jeho rodinu unavovalo. V roce 1949 se Jaroslav Slouka oženil s Annou Trebortovou, narozenou
7. prosince 1930. V tom čase pracoval v Moravském Berouně jako účetní. Po svatbě se novomanželé Sloukovi usadili v Hanušovicích, kde se
jim narodila dcera Jitka (1949), která později vystudovala Pedagogickou fakultu PU v Olomouci, a syn Jaroslav (1951), který se vyučil tesařem.
O čtyři roky později se rodina Sloukova přestěhovala do domku jejich kamaráda ve Smržicích na Prostějovsku. Tam žila do roku 1965, následně
přesídlila do Olomouce. Jaroslav Slouka pracoval po celou tuto dobu v semenářském a pěstitelském podniku v Prostějově. Jeho choť Anna
Slouková pracovala nejdříve v domácnosti, později působila jako účetní, po získání pedagogického minima pracovala ve školce jako
pedagogická pracovnice. Velkým snem Jaroslava Slouky bylo od dětských let létání. Začal s výcvikem, ale pro zranění oka, které utrpěl, výcvik
pilota nedokončil. Ve volném čase se věnoval včelařství a pěstování kaktusů. Jaroslav Slouka byl pohledný muž, společenský, který nepokazil
žádnou společenskou akci.
„Až v dospělém věku jsem se od maminky dozvěděla o minulosti mého otce, nikoli však o jeho účasti v odboji. Otec byl často odvážen
k výslechům, někdy i na několik dnů. Nám dětem ale rodiče nikdy neřekli, kam otec odjíždí. Otec žil v neustálém strachu a stresu, což vedlo
k jeho předčasnému úmrtí. Zemřel v pětašedesáti letech na infarkt v Olomouci, kde je pochován,“ řekla mi o svém otci Jitka JarolímováSlouková, která žije v Olomouci.
Rodina Sloukova se velmi často stěhovala: Moravský Beroun, Hanušovice, Smiřice, od roku 1966 Olomouc. Jaroslav Slouka jako kontrolor
prováděl různé kontroly ve státních statcích, později pracoval ve šlechtitelských ústavech, např. ve Šlechtitelském a semenářském ústavu
v Holicích. Náročná práce, časté stěhování a dojíždění do zaměstnání jej velmi unavovaly, následovaly srdeční problémy (infarkty), třetí srdeční
příhodě Jaroslav Slouka 28. prosince 1982 podlehl. Dočkal se ale dvou vnoučat, Tomáše a Dalibora. Paní Anna Slouková zemřela 13. listopadu
2011 v Olomouci, svého manžela přežila o 29 let.

Jan Stavinoha člen 3. čety
Jan Stavinoha se narodil 26. června 1920 manželům Janu (1879 - 1957) a Marii (1890 - 1975) Stavinohovým
na zemědělské usedlosti ve Velkých Karlovicích, č.p. 257. Dětství prožil s pěti sourozenci, třemi bratry a dvěma
sestrami. V roce 1948 se oženil se slečnou Jindřiškou Křenkovou z Eliášova. Manželé Stavinohovi vychovali
čtyři děti: Karla (1948), Jana (1950), Marii (1951) a Ludmilu (1955). Pan Jan Stavinoha pracoval
v dřevozpracujícím průmyslu (UP závody ve Velkých Karlovicích) jako dělník. Od dětských let měl vztah
k tradicím, k valašskému folklóru. V letech nacistické okupace se zapojil do odbojové činnosti, stal se členem
protinacistické skupiny Josefa Solanského, která měla spojení se skupinou Josefa Sousedíka ze Vsetína,
následně se skupinou „CLAY“ Antonína Bartoše. Na protinacistickou činnost pan Jan Stavinoha nevzpomínal,
ve své rodině o ní nikdy nehovořil, pro jeho rodinu tak zůstala „bílým místem“ v jeho dlouhém životě. Jan
Stavinoha zemřel 24. září 2011 ve věku jedenadevadesáti let, jeho ostatky jsou uloženy v rodinné hrobce na
hřbitově ve Velkých Karlovicích.
Můj velký dík patří dětem všech čtyř mužů za pomoc v sestavení a napsání životopisů jejich otců, kteří se zúčastnili protinacistického odboje
v naší obci. Jsou to: Eva Špálová - Prexlová z Prahy, Miroslav Janík z Valašských Klobouků, Jitka Jarolímová - Slouková z Olomouce a Jan
Stavinoha z Velkých Karlovic. Stejný dík patří paní Marii Poláškové z Karolinky, která mně pomohla v pátrání po Jaroslavu Sloukovi.
Marie Mikulcová

Poklady valašských chalup (dřevjanic, murovanic)
I když první zděný dům byl v naší obci postaven již v roce 1724 ve dvoře č.p. 238, naši předkové svá obydlí stavěli ze dřeva. Z kamenů a dřeva
budovali celé dvorce (např. fojtství) i chudobnější dvojdílné, velmi prosté chalupnické stavby. Místo pro obydlí si naši předkové pečlivě vybírali
a na stavbu se dlouho připravovali. Budování svého obydlí pak vnímali jako „obřad“, který zaznamenal pan učitel Arnošt Šrott (1908 - 1993).
Zde jsou jeho slova:
„Místo, kde měla stát nová chalupa, muselo být blízko vody, což nebyla věc snadná. Na úbočích bylo a je vody dost, zato na temenech zřídel
stálé vody nebylo nadbytek. Taková slunná mýtinka, chráněná lesem od větrů, to bylo, panečku, zákoutí, radost tam bydlet. Ne z každého dřeva
se smělo stavět. Muselo být jedlové nebo smrkové, tak zvané vybrané „zádusky“ (stromy rostlé velmi pomalu a ve stínu), husté a tvrdé jako
křemen, proto trvanlivé. Muselo býti skáceno v listopadu, ale ne při nově, ale jen tehdá, když měsíček šel dolů, aby dobře vysýchalo.
Když měl hospodář všechno připraveno, pozval se kněz, aby místo posvětil. Mezi dřeva se vkládaly lískové pruty, na Bílou sobotu svěcené
nad ohněm, hořícím vedle kostela, aby chránily dům před ohněm a od zlých duchů. Do úhlu druhého dřeva od základu se vydlabal kříž, do
kterého se dávaly peníze, aby jich v domě bylo dostatek, mravenčí hnízdo, aby se v chalupě zdržovali dobří hosté, a všechno se vykropilo
svěcenou vodou, aby zlí duchové neměli k lidem přístup. Pod podlahu, kde potom stál stůl, se uschoval svatý obrázek, posvěcené kočičky nebo
kousek chleba, kde mělo stát lůžko, dával se růženec, aby každý, kdo v něm bude spát, měl krásné sny. Rovněž při stavbě stodoly se do
každého rohu základů schovávalo něco pšenice, ovsa, ječmene, křibice a pohanky. Chlév byl postaven tak, aby krávy měly hlavy obrácené
k východu. Když byla chalupa postavena, ještě nevymechovaná a nevylátkovaná, vypravil hospodář pro tesaře a zedníky „víchovou“, hostinu
pro všechny, aby Bůh žehnal potomkům, kteří v domě budou bydlet.“
20. století stavbám ze dřeva příliš nepřálo, ale na přelomu tisíciletí se dřevěnice do našich končin začaly vracet, jenže bez pokory, zbožnosti
a úcty k přírodě - vlastní našim předkům - bez rituálních obřadů, bez vzkazu potomkům, což vypovídá o tom, že žijeme v uspěchané době, ve
které na rituály našich předků není čas, a ve které se ještě navíc pokora jaksi nenosí…
Když jsme před deseti lety opravovali v našem domě dvě místnosti, našli jsme ve stropě jedné z nich desku z dvacátých let minulého století.
Je na ní kresba tužkou od malíře Jiřího Heřmana (26.4.1892 v Paříži - 9.6.1969 v Bystřici pod Hostýnem) s jeho podpisem a s podpisem mého
dědečka Michala Mikulce (1870 - 1932). Na desce je nakreslena celá naše usedlost před rokem 1927 se starou valašskou chalupou, stodolami,
„ovčírnou“, všemi dalšími hospodářskými budovami a dvěma zemními sklepy - zlatý poklad našeho domu, vzkaz od mých předků… Míjím-li
novou dřevěnici, říkám si, jaký vzkaz, jaký poklad do ní vložil její majitel pro své potomky.
Křibice - také křibica, podřadnější rež, která se rozvětvovala (kříbila) do četných odnoží.

Vánoční stromek
Blížily sa Vánoce a u Klobásů ještě neměli nachystaný vánoční stromek. Táta Klobásů tesal
a sestavoval na novostavbách krovy, aby vydělal nejakú korunu. Doma ho čekala manželka
a čtyři děti. Vrátiv sa domů ze světa, už v předsíni voněly zázvorky a pracny, ale stromek ještě
nachystaný nebyl. Rozhodl sa tedy, že půjde poprosiť hospodářa Jedličku, jestli by si mohl
v jeho hoře nájiť nejakú jedličku. Hospodář byl svolný, nemohl Klobásovi odmítnúť, bude na
jaro staviť stodolu a dobrého a zkušeného tesařa bude potřeba. „Dojdi si do jedlovej hory
v Úplazách, budu tam těžiť, tak si nejaký vršák uřež, šak sa nejak vyrovnáme.“ Tak sa tata
Klobása vydal do Úplaz. Dni už před Vánoci sú krátké, než sa tam doplahočil, už sa trochu
šeřilo. Hledá, hledá, měří zkušeným okem vršky, no moc času na to nemá, začíná sa dobře
stmívať. No konečně neco okem našel, co by mu pasovalo a stúpá do koruny stromu, aby to,
co si vyhédl, uřezal. Gazda Jedlička sice svolil, aby si Klobása vršek uřezal, ale šel ho
špizovať, aby si náhodú neuřezal stromky dva. Táta Klobása už zajel ostrú pilkú do kmeňa
stromu, řézne raz, dvakráť, třikráť a tu sa z vyššího patra stroma ozve roztřepaný hlas: „Ať si
kdo si, nech teho, chceš, abych spadnul?“ Klobása sa vylekal a povídá: „Kdo tam sakra sedí
na tem vrše?“ „No to su já, Jan Krkoška“, povídá roztřepaný hlas. „Nemáme doma eště
stromek, tož sem si myslel, že si tu v jedlovéj hoře neco utnu.“ Gazda Jedlička opodál to slyší
a volá: „A keho si sa ptál, že si z mojí hory možeš vzíť stromek?“ Krkoška na vršku sa zachvěl
strachem, viděl, že je zle, začal škemrať a prosiť o odpuštění. „No tak polez dolů, ten vršák
nech Klobásovi a uřež si jiný. Ale to ti povídám, pěkně si to u mňa odpracuješ.“ Tak sa ten
večer uřezaly stromky dva a děcka u Klobásů a Krkošků měly velkú radosť. Vánoce sú přecaj
svátky klidu a odpuštění, nebo ne?
Ludmila Uherková

Marie Mikulcová

Vesele i vážně v přednovoročním čase
V posledních letech často slyším, že žijeme v hektické době, která nám ubírá čas k tomu, abychom se v denním
běhu na chvíli zastavili a zamysleli se nad kolotočením světa a nad smyslem života. Konec roku znamená dlouhé
zimní večery, které přímo vyzývají k zamyšlení, a tak si dovoluji pro takovou poklidnou chvíli nabídnout následující
téma:
VDOLKY, NEBO FRGÁLY?
Kdykoliv míjím stánek pečiva s poutačem, na němž je uvedeno: valašské frgály, frgály, Cyrilovy frgály, pokaždé
je mi trochu smutno na duši.
V té chvíli si totiž vždy vzpomenu na paní Annu Matochovou (1921-2010) a jejího
chotě Jana Matochu (1915-1981) z Velkých Karlovic, Jezerného, čp. 303. V roce
1970 a v roce 1980 jsme si u manželů Matochových zadali upečení vdolků na
Anna Matochová
rodinnou oslavu. Paní Anna Matochová naši zakázku přijala, ale přála si, abych jí
s pečením přišla pomoci. Předem mne upozornila na to, že budu potřebovat solidní zástěru a spolehlivou
pokrývku hlavy, aby na vdolcích nespočinuly mé vlasy. Byl konec června roku 1970, jednoho dne záhy ráno, když
jsem patričně vybavená potřebnými pomůckami přišla k Matochům. Těsto i vše ostatní, co jsme k pečení
potřebovaly, bylo již připraveno a pan Matocha již roztápěl pec. V domku všechno vonělo, kuchyň i jeden pokoj a
chodbičku proměnila paní Matochová v pekárnu. Všude byly rozložené desky pokryté prostěradly a tzv. máslovým
papírem. Dlouho jsme neotálely a pustily jsme se do práce. Paní Matochová pracovala s jistotou mistryně a mě,
zpočátku zcela roztřesenou, provázela jejím výrobním
procesem, jako provází zkušený lodivod loď mezi útesy.
V poledne jsme lehce poobědvali, pozdě odpoledne bylo
dokonáno, do večera vše pomyto a uklizeno a pak přišel
ten okamžik, jemuž jsem zpočátku zcela nerozuměla.
Paní Anna Matochová začala pečlivě prohlížet jednotlivé
kusy pečiva a občas některý vydělila od ostatních se
Manželé Matochovi
slovy, že to není vdolek, ale frgál.
Nedávno jsem listovala v souboru slov "Tak mluvíme pod Radhoštěm", jehož autory jsou
František a Mojmír Horečkovi (Rožnov pod Radhoštěm, 2011), a tak jsem si vyhledala
heslo frgál (stránka 126). V legendě k tomuto heslu je mimo jiné uvedeno, že se jedná
o velký kruhovitý koláč, zvaný také pecák či lopaťák, a že slovem frgál se hanlivě
označovaly jen špatně upečené či deformované vdolky, typické valašské pečivo.
A tak pozor! Dovoluji si tedy všechny lidi varovat před prodejci valašských frgálů,
Pečení vdolků v peci u Matochů
špatně upečených valašských vdolků - "nepodarků".
Občas se synovcem projíždíme obcí Palačov, někdy se i zastavíme v prodejně, kde místní stále nabízejí valašské vdolky, které tam v místní
pekárně stále pekou, jak hlásá poutač při vjezdu do obce.
Marie Mikulcová

Co to je truck trial?
Je to sport, který je o jezdeckém umění, o tom, jak překonat zdánlivě
nepřekonatelné. Na všech závodech se projíždí abnormálně těžký terén, někdy i
uměle vytvořený. Není to o tom pouze zdolat prudký svah, je to o tom, se v tomto
terénu orientovat a projet stanovenou sekci a umístěné branky i za cenu, že nevíte,
zda zákony o zemské přitažlivosti budou platit, nebo je posunete o něco dál. Pokud
to nevyjde, poperete se s těmito zákony příště znovu. Otázku, zda se v sekci, kde
je plno bahna i vody „utopíte“, nebo úspěšně projedete, si většinou závodníci
pokládají až po závodě. Pro toho, kdo projede, je to otázka zcela jasná, pro toho,
kdo neprojede, je to výzva, jak takové náročné úseky pokořit příště. Protože
hranice, o které si člověk myslí, že je nepřekonatelná, je ve skutečnosti mnohem,
mnohem dál. Nic pro slabé nátury. Je to sport pro opravdu silné jedince.
Náš truck trialový team Ogaři tvoří dvě posádky, a to Roman Zeť navigovaný
Jiřím Jurečkou a Josef Drozd se Zdenkem Horákem. Samozřejmě nemůžeme
opomenout Lukáše a Míšu Drozdovy, kteří jsou součástí týmu a se svou buginou
se zúčastňují traktoriád. Lukáš Drozd ve své kategorii pravidelně získává ocenění, a to
nejen v Česku, ale i na Slovensku. My jsme letos jeli jen tři trucktrialové závody v rámci
mistrovství České republiky, a to v Milovicích, kde Josef Drozd se Zdenkem Horákem
skončili na druhém místě a já s Jiřím Jurečkou jsme dojeli čtvrtí. V květnu následovala
Mohelnice, kterou máme moc rádi a všechny vás zveme příští rok na trial v této krásné
lokalitě. Tam dojela posádka Josef Drozd se Zdenkem Horákem třetí a já s Jurou opět
čtvrtí. Poslední námi odjetý závod z celkových sedmi byl Kunštát. Opět nádherná
lokalita kousek od Boskovic přinesla první posádce zase druhé místo. Druhá posádka
jela pozměněná, a to řidič Jiří Jurečka, navigován Milanem Drozdem z Podťatého, který
měl premiéru. Skončili na osmém místě. Na to, že jeli poprvé, to byl pěkný výsledek.
Z našich dalších aktivit musím připomenout besedu o truck trialu v kinosále U
Potockých v rámci outdoorového festivalu. Myslím, že ten, kdo přednášku navštívil,
získal přehled, o čem naše závody vůbec jsou. Samozřejmě nesmím zapomenout
poděkovat našim sponzorům, kamarádům a rodinám, bez kterých bychom tento krásný
sport nemohli dělat.
Chtěli bychom poděkovat všem příznivcům a sponzorům truck trial teamu Ogaři za podporu v roce 2017. Do nového roku chceme popřát všem
mnoho pracovních a osobních úspěchů.
Za truck trial team Ogaři Roman Zeť

Matěj Bača

Člen golfového klubu Horal Velké Karlovice
Hráč Beskydského golfového klubu Ropice
Po úspěšné sezóně 2016, kdy se Matěj stal mistrem ČR v mladších žácích, celkovým
vítězem národní golfové tour a jedničkou na žebříčku České golfové federace, měla
být letošní sezóna 2017 pro Matěje odpočinkovou.
Plánovali jsme vyzkoušet nějaké zahraniční turnaje, ale hlavně jsme chtěli vynechat
psychický tlak z výsledků a začít hrát golf víc pro radost.
Zimní příprava probíhala stejně jako každý rok v hale a simulátoru na hotelu Horal.
Tam trénoval téměř každý den až do poloviny března. Potom následovaly kempy na
Matěj na European Olympic Hopes Trophy (Brno - Kaskáda)
Slovensku a v Brně.
Sezóna měla začít na konci dubna turnajem Národní golfové tour
mládeže v Telči, ale ... přišla první nominace do Národního teamu U16
na turnaj European Olympic Hopes Trophy (Brno). Tam se Českému
týmu i Matějovi moc nedařilo a po prohře s Maďarskem skončili na 4.
místě.
Poté už následovaly turnaje Národní golfové tour v Telči a Olomouci
(3 a 4. místo). Před letními prázdninami bývá nejnáročnější období,
dohánějí se známky ve škole a přibývá turnajů. Aby toho nebylo málo,
byl nominován na 1. a 2. kolo extraligy mužů, jako nejmladší člen
Beskydského golfového klubu Ropice (Třinec), jako náhradník. V 2. kole
nahradil nejhoršího hráče a poté se děly věci, které zásadně ovlivnily
zbytek jeho sezóny. Matěj zahrál nejlepší výsledek celého kola extraligy
a pomohl teamu k prvnímu místu v základní části extraligy. Samozřejmě
v teamu zůstal a byl oporou. Následovala první zahraniční akce
mezinárodní mistrovství Slovinska v Ljubljani, 3. místo bylo hodnoceno
kladně a viděli jsme, že jsme schopní držet krok i s ostatními státy.
Prázdniny začaly mistrovstvím ČR žáků, ze kterého si Matěj odvezl
stříbrnou medaili. Následovalo mezinárodní mistrovství ČR juniorů hrané
Reprezentační tým ČR na Evian Junior Championship (zleva: Filip Jakubčík,
na hřišti v Ropici.
Tereza Chlostová, Denisa Vodičková, Matěj Bača)
V srpnu byl nominován do týmu 14 a 16 let. U14 se hrály v Berouně
a opět to cinkalo, Beskydský tým si odvezl zlaté medaile.
Už to vypadalo, že závěr prázdnin budeme moci věnovat
přípravě na blížící se konec sezóny a přišla největší pecka,
nominace do reprezentačního týmu ČR na světový pohár týmů do
14 let ve francouzském Evianu. Je
to největší turnaj na světě pro tuto
věkovou kategorii. Byla to
obrovská motivace, proto jsme
vypustili všechny ostatní turnaje a
podřídili vše přípravě na tento
turnaj.
Šlo
o
nejcennější
zkušenost i nejtěžší hřiště, na
jakém jsme doposud hráli. Český
tým obsadil 7. místo a mezi
chlapci se Matěj umístil na
Mistrovství ČR žáků na Kunětické Hoře (Matěj Bača, Filip Jakubčík, Lukáš Janda)
17. místě.
Na základě sezónních výsledků byl Matěj nominován do Národní reprezentační skupiny České republiky pro
sezónu 2018, s kterou absolvoval dvě soustředění. Motivace pro následující sezónu je obrovská. V zimě ho
čekají s národním týmem soustředění ve Španělsku a Turecku.
Cílem příští sezóny je úspěch na mistrovství žáků ČR, mezinárodních mistrovstvích v Evropě a opět
Matěj Bača
reprezentovat Českou republiku na světovém poháru týmů v Evianu.
Leo Bača

Biatlon
Po letní přípravě nastává ta podzimní část tréninků. S novým školním rokem nám přibyla také spousta
nových tváří, a to především z řad těch nejmenších. Jsme rádi, že o tento sport mají děti takový zájem.
Podzim proběhl v duchu tréninků především na kolečkových lyžích, ale nechyběla také atletická příprava.
Začala se znovu využívat i tělocvična ve škole, ve které se trénuje pomocí her a gymnastických prvků.
Absolvovalo se také pár závodů běžeckých, některé i na kolečkových lyžích. Konec října patřil také odjezdu
do Vysokých Tater a zdejšímu třídennímu soustředění s přespáním na Zbojnické chatě. A jelikož nedávno
napadl sníh, tak jsme přezuli a začátkem prosince už brázdili sněžnou stopu. Veškerá příprava teď směřuje
k zimním závodům a letošní sezóna je zároveň i olympijská. Doufáme, že naše tváře uvidíme na Zimní
olympiádě dětí a mládeže, která se bude konat v Pardubickém kraji, biatlon přímo v Letohradu. Všem
našim závodníkům přejeme v letošní sezóně co nejlepší možné výsledky.
Markéta Chudějová

První rok mladých hasičů Velkých Karlovic
Bilancování uplynulé sezóny končícího roku 2017 se týká i mladých
hasičů z Velkých Karlovic. Je to hodnocení opravdu originální,
protože srovnání s minulými léty chybí. Ne však, že bychom cenné
paměti poztráceli, smazali nebo zničili. Po cca 25 letech jsme
obnovili tradici kroužku mladých hasičů ve Velkých Karlovicích, a
proto je tato sezona pro nás první.
První „trénink“ jsme uspořádali 1. dubna. Nebyl to apríl, pár
nadšenců se objevilo. Jarní měsíce jsme strávili v tělocvičně, kde
jsme pracovali na fyzické kondici. Postupem času, jak přibývalo
sluníčka a zeleně, jsme se přesunuli do našeho hasičského domova
ve zbrojnici v Tísňavách. Základní seznámení s nejběžnějšími
hasičskými prostředky vystřídal trénink konkrétních disciplín.
Rychlost a obratnost jsme pilovali při závodech na 60 m
s překážkami. V této disciplíně závodník na 60 m trati přeskočí
výškovou překážku, uchopí hadice, které přenese přes kladinu.
Poté rozvine hadicové vedení, zapojí do rozdělovače a proudnice, proběhne cílem. Oblíbená individuální disciplína vyústila na Slovensku
v založení nové ligy pro mladé hasiče, a to Stredoslovenské hasičské ligy v šedesátkách. Sedmikolový ligový seriál obsahuje jak závody za
kopcem (Kolárovice, Zákopčie), tak i ty vzdálenější (Martin, Turčianské Teplice). Jako jediný český tým jsme se stali pravidelným účastníkem
ligy a vítaným zpestřením slovenských dětských závodů. Do soutěží jsme nešli s výsledkovými ambicemi, ale i samotná příprava, soutěžní
atmosféra a porovnání s vrstevníky má pro mladé závodníky podstatný význam. Zkušenosti, technika provedení i výsledky se každým dalším
závodem zkvalitňují. Tečku šedesátkové sezony jsme udělali koncem roku v Ostravě na prestižním závodu Českého halového poháru, kde
startovalo asi 800 mladých hasičů. Kromě této disciplíny se věnujeme i požárnímu útoku, který má ve Velkých Karlovicích dlouhou tradici,
podepřenou mnoha úspěchy. Pozadu nezůstává ani nejmladší hasičská disciplína TFA - silový hasičský víceboj. Na TFA soutěžích se v kategorii
dospělých prezentujeme už 5 let, pořádáme 3 vlastní závody a letos jsme přidali i dětskou verzi. Možná si říkáte, jak souvisí silový víceboj
s dětmi? Není to tak protichůdné, jak se může na první pohled zdát. TFA (Toughest Firefighter Alive, volně přeloženo jako nejtvrdší hasič
přežívá) je disciplína, která asi nejvíce vystihuje komplexitu fyzické přípravy hasiče. Tak jako u zásahu, i u TFA je třeba být připraven na vše.
Soutěže nemají striktně dané překážky, délku trati apod. Překážky jsou za sebou poskládány tak, aby
vznikla souvislá trať, kterou může závodník zdolávat na čas. Tato rozmanitost je určitě nejvýraznějším
(a nejoblíbenějším) rysem TFA. Dětská kategorie nevyžaduje zásahový oblek, přilbu, boty a dýchací
přístroj jako u dospělých, což ve výsledku přidává závodníkovi cca 15 kg. Nejmladší železní hasiči
zdolávají překážky inspirované dospělou verzí. Tahání traktorové pneu, motání hadice, schod se zátěží,
tunel, bariéra a mnoho dalších jsou pro mladé závodníky stejnou výzvou jako pro jejich starší kolegy.
Dětské TFA Velké Karlovice jsme uspořádali při dospělém nočním TFA v červenci. 35 závodníků bylo
příjemným překvapením. Zvlášť, když podobná atrakce ve Zlínském kraji není. Principů TFA využíváme
i při tréninku ke zvýšení obratnosti a kondice. Kategorii dorostenců připravujeme intenzivněji na závody
v „plné polní“, která je totožná s dospělou kategorií. Odběhnout jsme si během sezony stihli i branný
závod. Jak název napovídá, jde o disciplínu, kde mladí hasiči využijí jak obratnost, tak vědomosti. První
pomoc, hasicí přístroje a jejich použití, základní uzle, topografické značky, orientace v terénu, střelba
ze vzduchovky a mnohé další jsou ryze praktické (nejen) hasičské dovednosti.
Mladí hasiči se však nevěnují jen soutěžení, i když to je jistě ta nejviditelnější část. Oblíbené jsou
exkurze do hasičských zbrojnic spojené s prohlídkou techniky a vybavení. Podívali jsme se mezi
profesionální hasiče na Vsetín, do Zlína, Púchova, Žiliny, Břeclavi a k jednotce v Karolince. Instruktáž
první pomoci jsme testovali na stanici horské služby na Kohútce. Neformální ukončení prázdnin jsme
pojali jako plavbu na raftech z Břeclavi do rakouského Hohenau.
Sezona mladých hasičů je náročná, zároveň však pestrá. První rok v životě nové organizace je vždy zvláštní pozitivní motivací, která poskytuje
dostatek energie k překonání prvotních překážek. V roce 2018 nás čeká hodně práce, ale předpokládám také neméně nadšení a zábavy.
Sledovat úryvky z našeho hasičského života můžete na Facebooku - Mladí hasiči Velké Karlovice nebo živě zpravidla každou sobotu odpoledne,
v zimních měsících v tělocvičně, v létě u zbrojnice v Tísňavách. Nábor nových mladých hasičů probíhá celoročně na trénincích a ostatních
hasičských akcích.
Malí i větší hasiči z Velkých Karlovic přejí malým i větším Karlovjanům příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku vše dobré.
Lukáš Vojvodík, SDH Velké Karlovice - Tísňavy

Orelský den
28. září 2017 na svátek svatého Václava patrona České země jsme společně
s Dědictvím Velkých Karlovic uspořádali orelský sportovní den. V 8:00 hodin jsme
naše společné setkání zahájili mší svatou, kterou sloužil náš nový duchovní otec
P. František Kantár, který při kázání připomněl, jak po vzoru sv. Václava je důležité
dnes se pro druhé obětovat. Po mši svaté jsme chystali skákací hrad, který je
velice oblíbený u dětí. Pak se všechny přítomné děti zapisovaly na startovní listinu
a rozdávala se také startovní čísla. Děti jsme měli rozdělené do čtyř kategorií od
těch nejmenších, po ty nejstarší ročníky. V 10:00 hod byl zahájen závod do vršku,
kde během trasy čekaly různé úkoly, které děti cestou plnily, např. lezení po
lanech, poznávání hub, rostlin a další záludné úkoly, za které dostaly hodnocení
a body. Vyšlo nám krásné počasí, které přispělo ke skvělému průběhu farního
sportovního soutěžení. Děti si dopřály poledního skvělého guláše. Po závodech
byli z každé kategorie 3 nejlepší vyhodnocení a děti také dostaly symbolický
dárek. Děkuji všem, kdo se jakkoliv podíleli na tom, aby tento den byl krásný.
Jmenovitě za podporu zdejšímu obecnímu úřadu, Dědictví Velkých Karlovic,
místní organizaci KDU-ČSL a farnímu úřadu ve Velkých Karlovicích.
Za Jednotu Orel Ve Velkých Karlovicích Josef Škrabánek

Sbor žen Karlovjanky přeje všem krásné Vánoce.
S lítostí oznamujeme, že tradiční štěpánské
koledování 26. 12. se letos pro nemoc nebude
konat.
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