KARLOVSKÝ

ZPRAVODAJ

LÉTO 2014 | VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VELKÝCH KARLOVICÍCH | www.velkekarlovice.cz
LÉTO 2014 | VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VELKÝCH KARLOVICÍCH | www.velkekarlovice.cz
Vážení spoluobčané,
v měsíci červnu se zastupitelé sešli na 22. zasedání Zastupitelstva obce Velké Karlovice, jednání se
zúčastnilo 12 členů zastupitelstva obce, kteří projednali tyto body programu:
ZO schválilo:
- Celoroční hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2013, včetně Zprávy o výsledku
hospodaření Obce Velké Karlovice za rok 2013 kontrolního oddělení Odboru kanceláře ředitele
Krajského úřadu Zlínského kraje - bez výhrad.
- Účetní závěrku účetní jednotky Obce Velké Karlovice za období 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
- Plnění rozpočtu a II. úpravu rozpočtu ve výši 1 303 tis. Kč
- Záměr prodeje pozemku p.č. 5527/6 v k.ú. Velké Karlovice
- Zřízení věcných břemen pro společnosti ČEZ distribuce a RWE
- Hospodaření v obecních lesích za rok 2013
ZO vzalo na vědomí:
- Zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci za rok 2013
- Informaci o Studii obnovy historického centra obce od kruhového objezdu směrem do Pluskovce po železniční přejezd, podklady k
tomuto projektu jsou k nahlédnutí v Informačním centru Velké Karlovice
Jiří Jurečka, místostarosta obce
Informace pro občany
Oprava komunikace a výstavba nových mostů v údolí Léskové - výstavba mostů v Léskovém bude ukončena k 30. 10. 2014, oprava a
pokládka nového konečného povrchu silnice je naplánována na jarní měsíce roku 2015.
Výstavba nové kanalizace nyní probíhá v údolí Pluskovec a Léskové. Rovněž v letošním roce bude zahájena výstavba kanalizace na
sídlišti za obecním úřadem. Termín dokončení stavebních prací na odkanalizování jmenovaných oblastí je jaro 2015.
Soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu bude probíhat i letos. Přihlaste se na OÚ. Hodnotit se bude během srpna.
Valašský kroužek při ZŠ prosí rodiče, kteří mají doma neodevzdané kroje, aby je vrátili do školy.

Rekonstrukce mostu v Léskovém

Fotbalisti slaví postup

Z obecní matriky
Jubilanti za II. čtvrtletí 2014
80 let:

93 let:

Miloslav Koňařík, V.K. 872

Jaroslav Třetina, V.K. 244

Justina Kysučanová, V.K. 362
91 let:

94 let:

Miloš Králík, V.K. 872

Anna Mužíková, V.K. 405

František Jakeš, V.K. 213

95 let:

Ludmila Stavinohová, V. K. 507

Rozálie Stachová, V.K. 882

Všem srdečně blahopřejeme

Program jubilejních 20. řezbářských
dní před karlovskou poutí
Obecní úřad Velké Karlovice ve spolupráci s Informačním centrem Velké Karlovice a Karlovským muzeem pořádají v rámci realizace
projektu Přes Javorník chodník při příležitosti výročí 20 let od zahájení Řezbářských dnů ve Velkých Karlovicích 20. setkání řezbářů a
výstavu řezbářů jubilantů. Řezbářské dny proběhnou ve dnech 7. – 10 8. 2014 u Karlovského muzea.
Doprovodný hudební program:

Čtvrtek 7. 8. 2014 15:00

Slavnostní zahájení řezbářských dní, vystoupí hudecká muzika Javorníček z Hvozdnice a
zazpívají Karlovjanky

Pátek 8. 8.

dopoledne od 9:00 do 12:00 bude hrát flašinetář, odpoledne CM Kyčerka z Karlovic, večer
v 19 hod koncert Hradišťanu

Sobota 9. 8.

dopoledne od 9:00 do 12:00 Pavol Fábik a Pohronci, odpoledne CM Vincúch

Neděle 10. 8.

CM Staré gatě a Chotár

Program Zvonice - léto 2014
20. června 20.30 - Svatojánské čarohraní - amfiteátr na Soláni
Letní a svatojánské zvyky předvedou soubory ONDRÁŠEK z Frýdku-Místku a SOLÁŇ z Rožnova pod
Radhoštěm.
27. června 18.00 - XV. Sečení luk na Soláni - louka u Korytářů
Soutěž o nejlepšího sekáče Soláně. Vystoupí CM Soláň, ženský pěvecký sbor Karlovjanky, Mužský sbor
z Kunovic, Valašský sbor portášský
28. června 16.00 - XV. Malířské cesty kolem Soláně
Krajina a kytice v tvorbě Břetislava Polišenského, Křest publikací edice Soláň. Hudební doprovod lidová hudba
Bystričan. Výstava potrvá do 20.8.2014
6. července 16.00 - Dareband - amfiteátr na Soláni
7. - 13. července - Malířská škola na Soláni
9. srpna

10.00 - Haferové mlsání - ochutnávka dobrot z hafer
13.00 - Folklorní festival - Lidové písně, tance, zvyky, řemesla a obyčeje představí tři stovky učinkujících
z blízkého regionu i ze Slovenska.

23. srpna 16.00 - Valašský salón - výstava umělců z Valašska i okolí
30. srpna od 10.00 - Řemesla na Soláni - řemeslná dílna s lektory z Moravy a Slovenska, Valašsko - goralské slavnosti
21. září - Vaření povidel, předení lnu

Řemeslný den u Karlovského muzea
16. 8. bude řemeslný den s ukázkami tradičních řemesel, o hudební doprovod se postará kapela Z horní dolní a dál na jih

Poděkování paní profesorce
Janě Tomkové

Milí spoluobčané,
v současné době je pracovním týmem Místní akční skupiny Valašsko - Horní
Vsacko, z.s. připravována Integrovaná strategie rozvoje území Valašska Horního Vsacka na programové období 2014 - 2020. Tento ucelený rozvojový
dokument by měl reflektovat potřeby našeho regionu a jeho obyvatel vztažmo k
čerpání prostředků z fondů Evropské unie na realizaci potřebných a žádoucích
záměrů obcí, příspěvkových, neziskových organizací a podnikatelských subjektů
působících v našem regionu. Z důvodu souladu tohoto dokumentu se
skutečnými potřebami našeho regionu a jeho obyvatel byli do jeho přípravy
intenzivně zapojováni zástupci různých organizací a široká veřejnost, a to
formou dotazníkových šetření, veřejných projednání, jednání u kulatých stolů v
tematických skupinách a intenzivní komunikace.
Více informací o Místní akční skupině, z.s., o realizovaných projektech v
uplynulém programovém období a Integrované strategii rozvoje území na
období 2014 - 2020 se dozvíte na webových stránkách www.masvhv.cz nebo na
facebooku www.facebook.com/MASVHV.
Touto cestou bychom chtěli především poděkovat všem aktivním
spoluobčanům, kteří se do přípravy Strategie jakýmkoliv způsobem zapojují a
tím se podílejí na tom, abychom na to naše Valašsko - Horní Vsacko byli i v
budoucnosti právem pyšní.
Za celý náš pracovní tým Vám přeji pohodové letní dny.
Kristýna Jakešová

Hudební stan o púti
Od středy 6. srpna až do sobotní noci 9. srpna
2014 proběhne opět multižánrový hudební
festival s názvem „Hudební stan“. Organizátorem
je jako vloni Dědictví Velkých Karlovic. Budou
zastoupeny různé hudební žánry. Můžeme uvést
pár jmen. Za folk se představí Bára Petříčková
z Rožnova p. R., vsetínská Noca, Tabáskova
partyja. Z Brna přijedou alternativní Květy a Mucha. Příznivci world
music se mohou těšit na Jitku Šuranskou, která za své CD
„Nězachoď slniečko“ získala cenu Anděl 2013. Písně Vysockého
zahraje Alexej Kudrjavcev z Moskvy. Jazzová scéna bude
zastoupena legendárním trombonistou Mojmírem Bártkem se svým
swingovým bandem z Brna, Chosé DeLaHoz s kapelou. Zatančit si
budete moci s pražskou kapelou RestArt v čele s karlovskou
rodačkou Lenkou Borákovou. Můžete si přijít vyzkoušet bubnování
afrických rytmů se skupinou Rytmus pro život ze Zlína. Dále zazní
legendární Ciment, Spytihněv, Reggay, Veselá bída a další.

Foto z loňského ročníku Hudebního stanu

Jindra Zvěřinová

Paní profesorko, chtěla bych Vám touto cestou
poděkovat za vynikající přípravu mého vnuka
Jiřího
Lešinského
v oblasti
matematického
vzdělání. Loni ukončil 9. třídu na škole, kde
působíte jako učitelka matematiky. Měla jsem z něj
velkou radost, když pod Vaším vedením
absolvoval celostátní kolo finanční gramotnosti
v Praze, pod záštitou pražské obchodní banky,
spolu
se
spolužačkami
Holčákovou
a
Hodulákovou. Byla jste jistě šťastná, když se Vaši
žáci umístili v Praze v silné konurenci na skvělém
3. místě v republice. Škoda, že Vaše vynikající
vzdělání a snahu neocenilo ředitelství školy, kde
působíte. Podle mě byste si zasloužila
vyznamenání. Vždyť matematika je věda a vtlouci ji
někdy i nechápavým žákům je úkol vskutku
nadlidský. A Vy to přesto dokazujete každou
matematickou hodinu, každý školní rok. Když můj
vnuk Jiří nastoupil do střední školy dopravní
v Ostravě, začal nosit domů samé pochvaly
z matematiky. Vesele se k tomu vyjádřil: „Ještě že
nás profesorka Tomková tak dřela v matematice.
Teď jsem nejlepší ve třídě z matematiky.“
Proto Vám chci poděkovat a popřát hodně
dalších pedagogických úspěchů, pevné zdraví
Vám i Vašim milovaným rodičům, o které se
staráte. S úctou babička Anna Drozdová.

Hasiči Velkých Karlovic slavili
V neděli 11. května 2014 jsme se hasiči Velkých Karlovic
shromáždili před hasičskou zbrojnicí sboru u kostela, abychom
si připomenuli a společně oslavili hned několik výročí. Jako
každoročně počátkem května slavíme svátek svatého Floriána patrona hasičů - a den matek.
Letos jsme měli mimořádnou příležitost připomenout si 150
let od založení prvního dobrovolného hasičského sboru
v Čechách - ve Velvarech na Kladensku.
Další dobrou příležitostí bylo připomenout si 300 leté výročí
založení Velkých Karlovic. Při této příležitosti udělilo SHČMS na
návrh okrsku starostovi a místostarostovi obce titul „Čestný člen
sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“.
Socha sv. Floriána na
Titul „Čestný člen“ se mimořádně uděluje fyzickým osobám,
hasičské zbrojnici
které nejsou členy sdružení, a přesto se významným způsobem
zasloužily o prospěch hasičstva a svými občanskými postoji a aktivitami podporují jeho
činnost.
Titul starostovi obce předal člen vedení hasičů ČR a předseda ústřední kontrolní a
revizní rady Dr. Josef Juráň (FOTO).
Mezi dalšími pozvanými hosty nechyběly družební delegace ze Slovenska - DZH
Vysoká nad Kysucou vedená tajemnicí Vlastou Gajdicovou, DHZ Jablonové, kterou vedl
předseda Číčka Petr, delegací Horní Bečvy s členem krajské rady velitelů Svatoplukem Divínem. Celý den nám zpestřila 15 členná
dechová hudba z Prostřední Bečvy - Záhořané.
Po projevech starosty okrsku hasičů Jaromíra Vojvodíka a starosty obce Miroslava Koňaříka byly dále slavnostně předány pamětní
medaile velitelům, starostům sborů a výboru okrsku k 150 letému výročí založení prvního hasičského sboru. K tomuto výročí připnul
Dr. Juráň stuhu na historický prapor Velkých Karlovic.
Závěrem před odchodem do kostela jsme měli milou povinnost popřát všem
zúčastněným hasičkám - matkám k jejich svátku s poděkováním a předáním kytičky.
Pod vedením místostarosty okrsku Josefa Zbranka s prapory a za pochodu jsme se
odebrali do našeho kostela, kde za hasiče sloužil mši svatou otec Josef Střečka.
Následovalo posvěcení sochy svatého Floriána u hasičské zbrojnice. Tuto sochu
věnovala hasičům obec Velké Karlovice k již zmiňovanému výročí sdružení a obce.
Překvapení se dlouho a úspěšně tajilo a my hasiči vedení obce ještě jednou
děkujeme za dar. Věříme, že hasiči
jsou významnou složkou, na kterou
se obec může vždy spolehnout.
Od hasičské zbrojnice jsme se
přesunuli ke Karlovskému muzeu,
kde starosta poděkoval za zdařilý průběh akce a hostům předal sborník „Karlovské
zrcadélko“ k výročí obce.
Pro téměř 150 hostů připravili společný oběd a občerstvení členové sboru
z Jezerného, za to jim patří velké poděkování. Jelikož jsme počítali s nepřízní
počasí, byl v prostorách u muzea postaven členy obecní pracovní čety stan, za což
jim taktéž velmi děkujeme.
Naši hosté z družebních sborů a členové měli možnost v muzeu shlédnout
výstavu k 300 letému výročí založení obce, čehož využili a byli velmi nadšeni.
Doufáme, že se hasičská neděle zúčastněným líbila. Video z této akce možno shlédnout na www.youtube.com

Historie Sboru dobrovolných hasičů v Čechách a na Moravě
Před 150 lety, 12. března 1864, byly schváleny stanovy prvního českého sboru dobrovolných hasičů, který vznikl ve Velvarech na
kladensku. U jeho zrodu stál obchodník z Velvar, Karel Krohn. Během pobytu v Hamburku, kde získával zkušenosti s prací v
obchodním domě, zaujala Krohna obratnost tamních dobrovolných hasičů. Po návratu neváhal a začal pracovat na založení obdobné
organizace. 22. května 1864 ve velvarském hostinci Na Sladovně byla první ustavující valná hromada prvního českého dobrovolného
sboru, který funguje dodnes. Příklad Velvar záhy následovala další česká města, např. Roudnice a Kolín, na Moravě vznikla první
organizace ve Velkém Meziříčí. Jestliže v roce 1870 existovaly v českých zemích dvě desítky jednotek dobrovolných hasičů, o čtyři
roky později jich bylo už více než sto. V současnosti máme v České republice tři organizace sdružující dobrovolné hasiče. Zdaleka
nejpočetnější členskou základnu má Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, která má přes 355 000 členů. Dvě menší sdružení,
Česká hasičská jednota a Moravská hasičská jednota pak registrují dohromady kolem 11 000 členů. Dobrovolné sbory v rámci
jednotek požární ochrany pomáhají profesionálním hasičům při zásazích. Dobrovolní hasiči jsou na mnoha místech republiky
významnými organizátory kulturních a společenských akcí. V Česku je nyní více než 7000 dobrovolných sborů. Dobrovolní hasiči by se
neobešli bez podpory Obce. I u nás ve Velkých Karlovicích, které letos oslaví 300 let od svého založení, máme 6 dobrovolných
hasičských sborů s více než 300 členy. Na poli sportovním nás úspěšně reprezentují družstva mužů, žen i veteránů.
Jaromír Vojvodík, starosta okrsku SHČMS

Salomon Reich v kronikách a pramenech
Neoddělitelnou součástí dějin Velkých Karlovic je období, kdy v naší obci žili
představitelé dvou menšin: německé a židovské. V druhé polovině 19. století a na
počátku 20. století se významnou mírou podíleli na životě v naší obci.
- v roce 1900 se k židovství hlásilo 60 lidí
- v letech 1892 - 1896 byla v naší obci po přechodnou dobu zřízena soukromá
německá obecná škola určena pro děti německých úředníků Reichových skláren.
Škola neměla vlastní budovu a děti se učily v pronajaté místnosti u Mláděnků (na
Machůzkách).
V roce 1826 byla ve V. K. postavena sklárna Františčina huť, kterou vrchnost
zpočátku provozovala ve vlastní režii.
V roce 1840 sklárna přešla do nájmu sklářské podnikatelské rodiny Reichů.
V roce 1885 sklárna vyráběla okenní sklo a jemně broušené sklo a na jedné peci
produkovala ročně 6 500 kop (kopa - 60 skleněných výrobků). Výrobky nacházely
odbyt na Moravě, v Uhrách a v Haliči. Sklárna Františčina Huť (v pramenech je
napsaná oběma velkými písmeny) zanikla v roce 1912.

Salomon Reich

V roce 1855 velkostatek Valašské Meziříčí - Rožnov zřídil v údolí Léskové továrnu na výrobu dehtu. Továrna však nepřinášela
očekávaný efekt a proto v ní byla roku 1862 výroba zastavena. Budovu si pronajala firma S. Reicha. Tak v roce 1863 v jejím
sousedství vznikla sklárna Mariánská huť. Sklo se v ní vyrábělo na dvou pecích: na jedné tabulové sklo na druhé sklo luxusní - lampy,
lustry a sklo barevné. Jeho zbytky - zelené a modré „kamínky“ lze dodnes najít v řece Bečvě, která je na horním toku „sklonosná“!
Kolem roku 1880 se tabulové sklo v huti přestalo vyrábět a sklárna přešla na výrobu skla lisovaného.
V roce 1865 zřídil S. R. pro děti zaměstnanců sklárny v Léskovém soukromou školu, která byla roku 1890 změněna na veřejnou. Roku
1892 byla pro ni postavena nová budova pro tři třídy.
Rodina Reichů pocházela ze Staré Huti, nevelké osady pod hradem Buchlov. Tam se 1. ledna 1817 narodil i Salomon Reich. Jeho otec
Isaak Reich byl celkem třikrát ženatý a měl 13 dětí. Provoz Staré Huti vedl až do smrti v roce 1834, poté ho na čas vystřídala jeho
vdova Charlotta, rozená Schönbecková. Skutečnými následovníky se ale stali teprve dva z jeho synů z druhého manželství – Samuel a
Salomon - kteří s nevlastní matkou založili roku 1837 firmu Samuel Reich a spol. Salomon Reich jako osmadvacetiletý muž přišel do
Velkých Karlovic, kde se ujal jeho rodinou právě najaté panské sklárny. Byl to „budovatel valašských skláren“: Karlovice - Léskové,
Karolinka, Krásno a Vsetín. Splynul s valašským
prostředím, takže se říkalo, že je nekorunovaným
králem na Karlovicku jako Thonet na Vsetínsku.
Největší místnost v jeho „Panském domě“ sloužila za
S. R. jako soukromá synagoga pro bohoslužby
příslušníků židovské komunity v Karlovicích, Novém
Hrozenkově a Halenkově.
Na internetu je podobizna S. R. z roku 1880 - na
60tiletém „králi karlovském (karlovickém)“ nebylo nic
královského. Byl menšího vzrůstu, drobnější, měl
minimum vlasů, dobře pěstěný vous, zvídavý a mírně
skeptický výraz. Od mládí se věnoval sklářství, měl
slušné technické vzdělání. Hodně cestoval, rád chodil
pěšky. Často jezdil na velké trhy do Ruska, zpravidla
cestoval přes Krakov a Lvov, naposled roku 1863
z Velkých Karlovic. V roce 1876 byl ve Velkých
Karlovicích zvolen starostou a starostoval zde až do
Hroby na židovském hřbitově v Jezerném
smrti 1. dubna 1900. Uspořádal špatnou finanční
situaci obce. Obci získal opět jmění. Se S. Reichem je spojeno v naší obci především školství, které velmi podporoval. Budoval školy,
např. školu v Miloňově za 5 500 zl. Na všech školách pořádal vánoční nadílky, po dobu 4-5 měsíců zajistil dětem podávání polévek.
Vybudoval silniční spojení Karlovic se světem, v obci zřídil poštu a stal se jejím prvním poštmistrem. Byl čestným občanem Velkých
Karlovic a Vsetína, byl nositelem rytířského kříže Řádu Františka Josefa. Lidmi byl velmi ctěný a vážený.
S. R. rád chodil v doprovodu pěšky po okolí, nechával si povídat o kraji i lidech, tak se seznamoval se situací v rodinách jeho
zaměstnanců, dělníků. V kočáře vozíval děti, když jel obcí. Kronika také říká, že byl schopen svého dělníka i uhodit (pohlavek). Údajně
rád hrál karty, především když vyhrával, začal-li prohrávat, zíval a tvrdil, že musí jít spát. Rozloučila bych se citátem z jedné z kronik:
„S. Reich se chtěl nechat pokřtít, aby se mohl oženit se slečnou Marií Barvičovou, bývalou učitelkou, která bydlela na Kalincově. V
karlovském kostele si nechal postavit i lavici u oltáře na straně sakristie, ale jeho příbuzní mu hrozili, že ho z firmy vyhodí, tak toho
nechal.“

S. R. zemřel bez dědiců, ale nikoliv bez dětí. Milostné záležitosti řešil tak, těhotnou kuchařku nebo služku vyplatil a ta pak
následně jeho dům opustila.
Všechny valašské sklárny až do první světové války prosperovaly, rozpadem monarchie ale jejich vývoj ustrnul. Firma S. Reich
a spol., kterou již vedl Salomonův syn Julius, se navíc kvůli celosvětové hospodářské krizi dostala do problémů a roku 1934 byla
přeměněna na akciovou společnost Českomoravské sklárny. V té ovšem již Reichové neměli majoritní podíl. Tragédií pro
židovskou rodinu byla pak druhá světová válka, při níž většina členů neunikla holocaustu.
Němci a židé ve Velkých Karlovicích by se mohli stát tématy diplomových prací / bakalářských, magisterských, doktorandských /
našich vysokoškolských studentů. Věřím, že by se jim velmi seriózním bádáním v archivech a pramenech podařilo objasnit některé
mezery v dějinách naší obce. Nebyla by to snadná práce, ale pro Karlovičany velmi záslužná.
Zpracovala Dr. Marie Mikulcová
Překlad z časopisu Zentralblatt für Glassindustrie und Keramik o Salomonu Reichovi ze dne 10. dubna 1900
Vídeň: dne 1. dubna t. r. zemřel zde (míněno ve Vídni) šéf jedné z největších a nejproslulejších složek sklářského průmyslu
Rakouska, pan Salomon Reich, v požehnaném věku 82 let. Smrtí tohoto význačného muže ztrácí rakouský sklářský průmysl
jednoho ze svých největších průkopníků a význačného zasloužilého reprezentanta. Pan S. Reich zemřel klidnou smrtí, bez utrpení.
Všichni želíme jeho ztráty.
Narodil se v roce 1817 jako syn J. Reicha, majitele skláren na Buchlově. Ve věku 17 let vstoupil do podniku svého otce, který
založil a provozoval v této době 3 sklárny. Tehdy se pracovalo ještě zastaralými metodami a mladý Reich se snažil tyto za všech
okolností odstranit. Podařilo se mu skutečně postavit sklářský průmysl na Moravě na moderní základy. Zavedl ve svých závodech
topení plynem a také první parní pohon při broušení. Pan Reich byl nevšedně nadán pro zakládání nových podniků, jež uváděl
s nezměrnou energií v život. Zaváděl všechny dostupné pokrokové technické novinky. Ač ve svých rukou soustředil veškeré
technické vedení všech detašovaných závodů, stále ještě nacházel čas, aby se živě zajímal o mnoho dalších podnětů. Žil svou
prací. Plným využitím technického pokroku v praxi se mu podařilo rozšířit výrobu natolik, že realizoval prodej sklářských výrobků na
světovém trhu vybudováním skladů v Berlíně, Amsterodamu, Miláně, Neapoli, Paříži, Varšavě, Londýně a New Yorku.
Pan Salomon Reich byl významným lesníkem, jeho firmě patřil lesní velkostatek Velké Karlovice, který vzorně obhospodařoval a
který se stal cílem početných exkurzí různých sdružení a vedení lesních komplexů včetně vysoké školy lesnické ve Vídni. Prvním
lesním hospodářem byl ing. Rudolf Zahrada, absolvent vysoké školy lesnické ve Vídni.
Mimo práci věnoval pan Reich každou volnou minutu svého času otázkám veřejným, všeobecně prospěšným, nebo humanitním
zařízením. 25 let byl starostou ve Velkých Karlovicích, kde měl své stálé sídlo. V obvodu svého okrsku zřídil sedm škol. Výrazně
působil při budování silniční sítě, při regulaci Bečvy, při zalesňování pustých holin, zasadil se o vybudování železnice. Byl
starostlivým otcem své obce, všemi milován a
nevšedně vážen. Věnoval značné částky humanitním
účelům: zaopatření přestárlých dělníků, péči o chudé,
zařizoval dětské školky a zaopatřovací ústavy, ve
školách vánoční nadílky a polévky pro chudé žáky.
Pro své velkorysé smýšlení a svou neúnavnou
činnost byl stejně vysoce vážen nejen obyvateli
německými, ale i českými. Na celé Moravě byl velmi
populární osobností.
Zůstal svoboden, zanechal dva adoptované syny,
a sice Ignáce a Julia Reicha. Byl čestným občanem
mnoha měst na Moravě. Byl vyznamenán vysokým
císařským vyznamenáním, řádem Františka Josefa,
čímž byla oceněna na nejvyšších místech jeho
záslužná činnost v průmyslu a jeho práce pro veřejné
Hrobka rodiny Reichovy v Miloňovkách. Dnes téměř zapomenuta.
blaho.
Zasloužila by si odpovídající úctu a péči
Z něm. originálu přeložil J. Mach, upravila J. Ryplová

Karlovské hudební léto 2014
Ač se to nezdá, už pět let údolí pod pralesem Razula pátek co pátek
rozezní hudba. Na pódiu se střídají autorské kapely s písničkáři, mladí
muzikanti s hudebními legendami, kapely místní s těmi přespolními.
Letos tedy pošesté odstartuje KHL a tak v průběhu celých letních
prázdnin každý pátek od 19 hodin hrajeme. Ve stejnou dobu pak za
každého počasí vystoupí celkem 10 autorských kapel.
Pokud se chcete už teď těšit na někoho konkrétního, můžeme slíbit
známý Fleret, Dareband, keltskou hudbu i ochutnávku z Bretaně. Celý program KHL naleznete na
webových stránkách Penzionu Pod Pralesem.

Karlovský minipivovar začíná provoz v červenci. Těšte se na první karlovské pivo!
www.podpralesem.cz

FC Velké Karlovice Karolinka opět divizní!
V sobotu 14. června se na našem
fotbalovém
stadionu
uskutečnila
velkolepá podívaná. Náš sloučený
fotbalový klub FC Velké Karlovice
Karolinka dosáhl podruhé ve své
společné historii významného úspěchu.
Stali se přeborníky zlínského kraje a
postoupili do druhé nejvyšší zemské
soutěže - severomoravské divize. Je
tomu přesně deset let kdy se naši borci
poprvé objevili na pět let v divizní
soutěži. O našem letošním vítězství se
rozhodlo díky vynikajícím výsledkům
jarního kola. Hoši suverénně vyhráli
všechny zápasy doma i venku s
výjimkou
druhých
Boršic,
kterým
nešťastně podlehli 2 : 1 a v
předposledním kole Fryštáku 2 : 3 kde
však již bylo o postupu rozhodnuto. Po
přechodném
výkonnostním
úpadku
došlo
ke
generační
výměně
a
konsolidaci týmu. Doplněním hráčů z Foto společná zleva: Hráč Mazáč Jakub, Ondřejka Tomáš, Zeť Roman ml., Maliňák Pavel, Mikula
blízkého okolí vznikl nový mladý Josef, Červenec Peter, Křenek Robert, leží Kučera Jan, Melichařík Michal, Barčák Peter, Sváček
perspektivní tým. Novými akvizicemi jsou Martin, Vašut Vojta, Pavelka Jan, Králík Adam, Maliňák Jan, Škrobák Pavel, trenér Ondřejka Petr,
obránci Křenek
Robert (Hutisko), Podešva Michael, Štuler Martin
Melichařík Michal (Rožnov p R.), útočník
Barčák Peter (Vysoká). Delší dobu u nás působí záložník Červenec Peter (Štiavnik) a brankář
Sváček Martin (Nový Jičín). Doufejme, že mladé družstvo bude neméně úspěšné jako jejich
předchůdci, přestože z původního vítězného týmu sezóny 2003/2004 již v týmu nikdo nehraje
a z divizních časů hraje pouze Červenec a Mikula Josef. Kádr vlastních odchovanců oddílu
tvoří Kučera Jan (kapitán), Vašut Vojtěch, Zeť Roman, Ondřejka Tomáš, Štuler Martin,
Pavelka Jan, Maliňák Pavel, Podešva Michael, Maliňák Jan. Trenérem týmu je dlouholetá
opora karlovské kopané Ondřejka Petr.
Po posledním hvizdu posledního utkání s Morkovicemi propukla mezi hráči a diváky
obrovská euforie radosti, uvolnění, kolektivní sounáležitosti a klubového patriotismu. Domácí
fandové skandovali jména našich hráčů a při předávání poháru předsedou zlínského
fotbalového svazu sklidili hráči několikrát aplaus. Cenu diváků za nejužitečnějšího hráče
převzal brankář Sváček Martin. Nejlepším střelcem nejen družstva, ale celého zlínského kraje
se s 21 brankami stal Škrobák Pavel. Památeční trikoty a klubové šály předali starosta obce a
náš hokejový reprezentant Jiří Hudler ze Vsetína. Chlapci i někteří příznivci oslavili svůj
sportovní úspěch nesmírně velkolepě a pečlivě připravené oslavy svým rozsahem, intenzitou a
délkou snad předčily i oslavy vítězství v lize mistrů…. Věříme, že si na fotbal najde zase cestu
tolik diváků, jako tomu bylo před deseti lety a přiláká k fotbalu zejména školní mládež, neboť z
Karlovic hrají v současné době pravidelně jen čtyři žáci. Svým dalším historickým úspěchem
dalo naše áčko mužů nejen sobě, ale i svým fotbalovým fanouškům, sponzorům a trenérům
Hokejista Jiří Hudler předává klubové šály
nejhezčí dárek k oslavám tři sta let trvání naši krásné obce.
Jan Drozd

TFA Železný hasič Velkých Karlovic a O Valašský širák
Relativně mladou disciplínou požárního sportu je hasičský víceboj TFA. Plným názvem Toughest Firefighter Alive - nejtvdší hasič
přežije. Pro lepší pochopení této disciplíny si udělejme malý historický exkurz. Na počátku 90. let 20. století uvedla firma Scott v USA
na trh nový typ dýchacího přístroje s přetlakovou automatikou a pár nadšenců ve spojení s hasiči se rozhodlo demonstrovat zvýšené
nároky, kladené na nový typ DT, přímo v praxi. Původně mělo jít o simulaci běžné hasičské činnosti s odborným monitorováním
zúčastněných. Nebyli by to ovšem hasiči, kteří samozřejmě vzápětí z obyčejného testu udělali soutěž: závodník v kompletní výstroji,
dýchacím aparátem a těžkých botách tahal hadice, běhal po schodech, mlátil kladivem a tahal figurínu do úplného vyčerpání za
asistence nevěřícího obecenstva, které nechápalo, jak se může člověk dobrovolně zničit. Soutěž si záhy získala takovou popularitu, že
v mnohých státech USA začala fungovat národní kola, až se nakonec celý koncept přenesl i za oceán do Austrálie i Evropy. Začalo
vznikat více modifikací původní soutěže, která se odbývala v kompletní „plné polní“ v celkovém čase cca tří minut, zrodil se tzv. TFA
čtyřboj, sestavený ze čtyř disciplín, z nichž prvá obnáší roztažení a poté smotání hadic, ve druhé soutěžící zápasí s kladivem, figurínou
nebo jinou zátěží a překonávají 3m vysokou bariéru, dále jde o vynášení a vytahování zátěže na určitou konstrukci a závěrečná
disciplína totálně umrtví soutěžící při výběhu do 10, 15, či 20-ti podlaží.
Po loňském zkušebním 0. ročníku TFA ve Velkých Karlovicích se 36 účastníky přivítáme opět závodníky u hasičské zbrojnice v
Tísňavách na nočním TFA Železný hasič Velkých Karlovic v pátek 11.7. od 21:00. Závod je unikátní tím, že se jedná o 1 ze 3 nočních
soutěží tohoto druhu v České republice a na Slovensku, které probíhají za umělého osvětlení. V lokální modifikaci na závodníky čekají
následující disciplíny. Vytažení 2 hadic B do výšky 3 m, přenesení 2x 20l kanystrů, přeskakování pneumatik, 2m bariéra, 60 úderů do
hammerboxu 8kg kladivem, smotání hadice B, roztažení zavodněné hadice B, převalování traktorové pneu. Novinkou letošního ročníku
je kategorie mužů nad 40 let, kterou doplňují obvyklé kategorie muži a ženy. Zajímavostí pro diváka může být i to, že v těchto
soutěžích spolu soupeří jak dobrovolní, tak profesionální hasiči bez jakéhokoliv rozlišení. Nedlouho po víceboji TFA čeká hasiče další
zápolení a sice 27. ročník soutěže O Valašský širák v požárním útoku v neděli 13.7. od 10 hodin u hasičské zbrojnice v Tísňavách.
Lukáš Vojvodík, s využitím materiálů tfa-czech.cz, SDH Velké Karlovice - Tísňavy

Pozvánka na připravované akce
Malířské cesty kolem Soláně (27. - 28. červen 2014)
Zvonice na Soláni pátek 27. června v 18 hodin na louce u Korytářů Sečení luk na Soláni, soutěž o
nejlepšího sekáče Soláně. Hudební a pěvecké vystoupení: cimbálová muzika Soláň, Karlovjanky,
mužský sbor z Kunovic, Valašský sbor portášský. Pod večerem provází Jaroslav Halašta.
Valašský ateliér u Hofmanů na Soláni sobota 28. června ve 14 hodin vernisáž výstavy Ohlédnutí, Karel
Hofman, kresba, Marcela Hofmanová - Vajceová, keramika. Úvodní slovo Dalibor Malina a Milena
Klasová, hudební doprovod Bronislava Dočkalová, cimbál a Jitka Plátková, zpěv. Výstava potrvá do 31.
8. 2014, otevřeno v sobotu a v neděli 10 - 18.
Zvonice na Soláni sobota 28. června v 16 hodin vernisáž výstavy Krajina a kytice v tvorbě Břetislava
Polišenského. Křest publikací Knižní edice Soláň - obrazy Soláně a Kysuc v současnosti a proměnách
věků. Úvodní slovo PhDr. Alena Podzemná, hudební vystoupení Lidová hudba souboru Bystřičan.
Výstava potrvá do 20.8. Otevřeno po - pá 9 - 17 hod.
Karlovské muzeum Velké Karlovice sobota 28. 6. V 18 hodin vernisáž výstavy Čtyři ze Soláně. Úvodní
slovo PhDr. Dalibor Malina, Josef Vajce - socha, úvodní slovo Jiří Finger. Výstavy potrvají do 3. 8.
Otevřeno denně od 9 do 17h.

Za redakční radu J. Ryplová, J. Rypl. Tisk Grafia Nova Rožnov p. R. Uzávěrka příštího čísla 15. září 2014.

