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K U P O M Í N C E N A S V Ě C E N Í NOVÉ BUDOVY 

ŠKOLNÍ V P O D Ť A T É M 

VÝNOS VĚNOVÁN KNIHOVNĚ ŠKOLNÍ. 

Ve Velkých Karlovicích 1880. 
N á k l a d e m v l a s t n í m . Tiskl F r . V a n ě k . Val. Meziř íč í . 
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K UPOMÍNCE NA SVĚCENÍ NOVÉ BUDOVY ŠKOLNÍ 

V PODŤATÉM 

J A N K U T Z E R . 

VÝNOS V Ě N O V Á N K N I H O V N Ě ŠKOLNÍ. 
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Ve Velkých Karlovicích 1886. 
Nákladem vlastním. — Tiskl Fr . Vaněk, Val. Meziříčí. 
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Milým občanům sourodákům 

věnuje 

Spisovatel. 





Předmluva. 

Z každé cesty, jíž jsme vykonali a mi-
lého nám místa, jež jsme navštívili, přinášíme 
si něco na památku. Též já uchystal jsem 
vám, milí sourodáci, památku na dnešní den, 
sestaviv toto »Zrcadélko«. 

Jako máme na milé zesnulé pamatovati 
modlitbou, tak připomínati si máme jich 
činy a jednání a pilně následovati je v 
dobrém a vystříhati se poklesků, jichž oni 
se dopouštěli. 

Mnohý mladý hospodář, kdyby uvažoval, 
kolik namáhání, sebezapření předky jeho 
stálo, než pudů tu, již nyní on lehkomyslně 
zanedcává a utrácí, vypravili, lépe by si 
jí vážil. Možná, že právě na tomto poli tekla 
krev předků jeho. Vezmi, čti a uvažuj; pak 
zajisté se přičiníš, bys hodným stal se předků 
svých. 

.lako není nic dokonalého pod sluncem, 
lak také toto dílko není bez vady. Znalci 
najdou zajisté chyby podstatné. Ty však 
žádám, by nehleděli na dílo samo tak, jako 
spíše na dobrou vůli a krátkost času pro 
nezkušené a chabé péro mé. 
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Rozhled po Karlovicích. 
Na cizince, cestuje-íi od Rožnova do 

Karlovic, učiní již doprava poštovní dojem, 
budíc podivení. Podivení to roste, když 
uslyší pod Solaněm »tu musá slézt* a pěší 
vléci utrmácené údy na horu, Námaha tak 
značná odmění se však krásným pohledem 
na Karlovice s vrchu Soláně. Skutečně 
krásný jest pohled za jasného dne na území 
karlovické ; ano území, nehol! osady marně 
•oko tvé by hledalo. Viděti pouze sem tam 
jednotlivé chaloupky uprostřed šedýcli polí, 
.zelených luk a krásných lesů. Rozsáhlá ko-
tlina obstoupena vrchy Soláněm, Kyvňačkou, 
Beneškami, Vysokou, Trojačkou, Beskvdem, 
Lemešnou a Javorníky, jen k západu jsouc 
prolomena, protkána jest údolími, mírnými 
vrchy a potoky v jednu řeku se sbíhají-
cími. 

Úžas budí v cizinci, slyší-li, že celá 
tato krajinka jest jen Karlovice. Ano, jenom 
Karlovice, a to Karlovice Velké a Karlovice 
Malé. 

Básník Svatopluk Čech prošed r. 1.88 L 
z části Karlovicemi, napsal to to : »Vidím 
dlouhé údolí, utvořené řetězem různo tvarných 
hor, oddělených od sebe tichými údolíčky a 



pokrytých různobarevnými pruhy rolí, ze -
lenými pastvinami a hlavně krásnými tem-
nými lesy. A celou délkou toho údolí, po-
sklonech okolních vrchů i na dně jeho roz -
troušeny jsou sivé chaty dřevěné, tu jedno-
tlivě, tu v párku k sobě přituleně, tam po 
třech skupené a toliko na jednom místě,, 
uprostřed údolí, ve větší chumáč sražené, 
z něhož se vypíná šedivý dřevěný kostel s. 
červeně natřenou vížkou, jako pastýř toho-
rozptýleného dřevěného stáda. Takový obraz 
poskytují Karlovice. Avšak je možná, že je 
odtud abi celé nepřehlížím, že zabíhá to t ě -
kavé stádo chat i hluboko do prostranních 
údolí, jenž uzavírá modravá silhuetla vzdá-
leného horstva*. 

Údolí, jímž básník se ubíral, sluje Mi-
loňov a takových jest zde ještě šest, totiž. 
Leskové, Podťaté, Tísňavy, Jezerny, Bzový 
a Fluskovec, mimo jiných menších. 

Ač Karlovice tvoří dvě osady, Velké a. 
Malé Karlovice, a náleží pozemkem ku dvěma 
panstvím, vsetínskému a rožnovskému, přece 
jsouce spředeny jedna v druhou v podstatě-
tvoří takřka jednu obec, jež se v jistých 
ohledech ani od sebe oddělili nedá. An 
tentýž vývin a tytéž osudy stíhaly obě obce f 
budeme mluviti o Karlovicích, kde toho-
nutně nebude třeba, jako o obci jedné. 

Tak milý čtenáři, jsi-li cizinec a již jsi 
vážil cestu až sem, rozhlédni se ještě j ednou 
po vůkolí a líbo-li, sleduj mne, podíváme 
se trochu po Karlovicích samých. 
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Tent.o hostinec, z něhož postilion Janelc 
právě vychází, aby nás k další cestě vybídl, 
jmenuje se »Čarták«. Polohou, podobou a 
jménem upomíná nás na »Čartáky« pro 
stálé strážníky po horách našich budované. 
Vystavěn rožnovskou vrchností r. 1832. 
Míval až do r. 1883 nájemníky; od toho 
času jest. však majetkem Josefa Vašuta. 

Vsedli jsme zatím opět do vozu a Janek 
popustě opratě, ujíždí z kopce. Ty t rneš? 
Bojíš se snad? Ovšem, taková sráz a tak 
rychlá jizda, jen trochu v právo nebo v levo 
a již jsme v rokli, z níž sotva se zdravými 
údy bychom vylezli. Nedělej si však z toho 
nic, důvěřuj ve mne, tak jako já důvěřuji 
Jankovi, / d e v právo u Matyščáku je zří-
zená letos škola expositurni, vyučuje zde 
zatím Jan Barvič, zdejší rodák. Kopeček, 
z něhož právě sjíždíme, jmenuje se Kapitán. 
Údolím v levo přišli bychom ku známému 
jezeru karlovskému ; odtud název údolí toho 
Jezerný. Pod kopcem v levo jest hostinec 
Jana Petřvalského, vystavěn Františkem 
Jánským, bývalým starostou velkokarlovským. 

Vyjíždíme na mírný kopeček. V právo 
na stromě jest. obraz sv. Antonína, na pa-
mátku jistého Rožnovana zde v cestě zem-
řelého, zavěšen. Byl prý v K. na pouti; jda 
v pondělí domů, usedl v přikopu a tam na 
věky usnul. Byl prý to jakýsi Antonín Kantor 
z Rožnova. Na památku postavili mu tam 
příbuzní onen obrázek. V levo jest kaplička 
Karlem Paigrem stavena již r. 1870, avšak 
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dosud nedokončena.Přijíždíme blíže ku kostelu. 
Tu padne nám nejdříve do oka pěkná nová 
(1879) budova farní školy s pěkně zařízenou 
zahradou. V levo opodál vidíme útulný šedý 
kostelíček ze dřeva s věžičkou červeně na-
třenou. V chumáči budov nachází se če-
tnická stanice, pěkný zděný panský hostinec 
»u Majky*, r. 1883 vystavěny. V levo sta-
rožitný, z pola zděný, z pola dřevěný dům 
Jakuba Barviče vystavěny jakýmsi Kantorem, 
obchodníkem velko-karlovským. Hned při 
něm jest pila, mlýn a valcha, pak hostinec 
»u Fleischmanna«, bývalá to kasárna pro 
iinanční strážníky. Naproti jest byt lékaře 
Viléma Soessera, bývala to celnice (třicátek). 
Za kostelíčkem jest dřevěná fára. skromná 
to družička svého šedého chotě. Údolí dále 
za kostelem sluje Pluskovec; jest tam vodní 
pila, salajna, myslivna a dva hostince. Jdouce 
vedle farní školy, přišli bychom asi v půi 
hodině do území Nového Hrozenkova. Na 
cestě viděli bychom ještě dva hostince a za 
vodou fojtstvi karlovské. 

My však jdeme dále nahoru. Tu vedle 
cesty v právo jest kamenná socha s obrazem 
"Panny Marie na počest úmrtí slavné císa-
řovny Marie Teresie r. 1780 postavena. 

Před mostem v právo u cesty jest 
socha sv. Jana Nepomuckého. Stávala po-
někud výše, kde nyní jest hostinec »u Brauna* 
r. 1871 Josefem Lotem založeny. Na místě 
tom stávala s tará chalupa, v niž obýval 
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jakýsi Paseka, znalec řemesla loupežnic-
kého. 

Dojeli jsme cíle. Vozka zastavil, my 
slezeme. Jsme u sklárny pojmenované Fran-
tiščina huť. Zde jest ústřední kancelář 
firmy S. Reich & Comp., poštovní a tele-
grafní kancelář, ústřední telefonní stanice 
mezi sklárnami v Léskovém a Hrozenkově, 
obecní kancelář, filialka záložny val. mezi-
říčské a agentura několika pojišťovacích 
společností. 

.Jest zde též stálé sídlo chéfa firmy 
uvedené a starosty velko-karlovského pana 
Šalomouna Reicha. Jednopatrový šedý clům 
naproti kanceláři jest od r. 1842 bytem 
páně Reichovým, musí však nyní ustoupiti 
nádhernějšímu sousedu svému, jenž právě 
se dodělává. Jeho jednopatrový soused býval 
od r. 1834 do r. 1860 myslivnou, nyní jest 
bytem p. Františka Krupy, správce továrny. 

Naproti za cestou jest hostinec »u Bie-
dermanna«, v němž Svatopluk Čech tak 
výtečně se vyspal. Vedlejší hostinec nese 
jméno Adolfa Řecka a náleží mezi nejstarší 
v K. Při svém vzniku se asi nenadal, že 
tolika soudruhů se dožije. Jdouce nahoru 
dále, přijdeme k myslivně nadlesného Fr. 
Brodíka vystavené r. 1860. V dřevěném 
jeho předchůdci bývala od r. 1851 do r. 
1854 četnická stanice. 

Údolí v levo jest Miloiiov. Opodál od 
cesty starý domek, bývalá to myslivna; nyní 
byt pro sklenáře. Kousek dále zánovní domek 



radního Josefa Lot.a a naproti v právo stará 
budova 6. 84, bývalá to kasárna. Dále v 
Miloňově jest hostinec »u Meislá«, výše 
Malinův mlýn a pila s malým rybníkem a 
nově zřízena škola expositurní. 

My však pů jdfme po silnici nahoru. 
Z daleka vidíme dvě krásné, mocné lípy, jež 
poukazují, že je sem ruka lidská již asi hned 
v sedmnáctém století sázela. Mezi lipami jest 
kříž, na památku pobití »Slóváků« prý t.udy 
postavený. 

Kousek nad mostem jest hostinec »u 
Hofmanky« a hned dále hostinec »na Novej*. 
V právo jest Beckova, tak zvaná Oravcova 
pila. Přišli jsrne nyní ku kapli vystavěné r. 
1868 a zároveň na rozcestí. V levo jest 
cesta do Leskového, v právo do Podťatého. 

Obrátíce se v levo, prohlídneme si údolí 
Léskové. Nalezneme zde několik pil, mlýn 
zvaný Vaculův. Jdouce asi půldruhého kilo-
metru pěkným údolím, přijdeme ku sklárni 
Marianská huť zvané. Nežli však dorazíme 
k tovární samé, vidíme u můstku v levo 
hortinec »u Schulze,« při sklárni hostinec 
•>u Weissa«. Vedle hostince napříč stojící 
budova zděná jest bývalá »fabrika« na vy-
rábění théru. Zařízena byla r. 1856 a pra-
cováno v ni do r. 1862. Téhož roku posta-
vena nynější sklárna a » fabriky* použito 
za skladiště. Ve fabrice byli hlavní praco-
vníky bratři Josef a František Hruškové. 

V právo na kopečku jest tovární škola 
a nad ní kamenný kříž. Kříž tento stával 
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na vrchu Solani před hospodou. Vichřice vy-
vrátila jej a pádem se přerazil. Na jeho 
místo zakoupen nový kříž železný; tento 
však ležel dost.i dlouho nepovšimnut až nad-
lesní Adolf Johnen smilovav se nad nim, 
dal jej sem přivézti a postaviti r. 1874. V 
právo, v údolí Hanzlůvce jsou dvě budovy 
pro dřevaře r. 1856 postaveny a natřeny 
tliérem od lidu Capúry jmenované. Asi o 
kilometr dále jest hostinec »u Dorňáka.- a 
při něm zvonice. Zvon tento býval na smrku 
u kaple. Vichřice však zlomila smrk a zvon 
pádem se přerazil, čímž pozbyl pěkného 
hlasu. Po vystavění kaple a zakoupení no-
vého zvonu pro tuto, zakoupen jest zvon 
tento Michalem Gavlíkem a tudy postaven. 
Dále v právo u cesty jest pila a mlýn 
»domácký*. Dále v levo na vršku jest my-
slivna »na Bař iněs postavena r. 1849 pů-
vodně ze dřeva. R. 1865 jest opravena a 
stěny vyzděny. V právo u cesty jest chalupa 
č. 306, kdež bývala před časy známá ho-
spoda »u Lachmana*. 

Hod kopcem v právo jest hospoda »u 
Krně«. Budova tato postavena r. 1833 Ši-
monem Holčákem a ubytováni v ní finanční 
strážnici (obrajti). 

Zvolna stoupáme do vrchu »Beskydu« 
jdouce temným lesem. Za lesem u Holčáku 
jest známý strom tisový. Vyjdouce navrch , 
staneme »u tabulí® tvořících zemskou hra-
nici s Uhrami. 

Vrátíme se nyní zpět ku kapli a obrá-
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tíme se v právo do údolí do Podťatého^ 
/ d e v levo jest »Tomkův* mlýn a pila. 
Budova ta patří mezi nejstarší »verky« kar-
lovské. V levo u lesa jes t dvorec »u P a s e -
ěanů«, rodiště s tarosty malo-karlovskélio. 
Budova ta to pos tavena z kamene r. 1793 
pevně i dosti úhledně; jes t to první zděná 
budova v K. Za dvorcem ve strání jes t též 
tisový strom. 

•Jdouce dále, př i jdeme k hospodě »Na 
Podťatém«. jedné z těch nejstaršich. Bývalý 
ten to panský hostinec odkoupil r. 1881 
Leopold Link. .Isme však nyní u školy >v 
Podťatem« a opět na rozces t í ; v levo ces ta 
vede Podťatým dále, v právo vede údolím 
Tísňavami . S ta rá ta to škola pos tavena r. 
Í845 stavitelem Fryšerou na pozemku č. 
225 »u Bílu». 

Jdouce nahoru Pod ta tým, nebudeme si 
vš ímat i nové školy a prohl ídneme si j en 
j iné, co důležitějšího. V právo dále od cestv 
jes t paseka č. 224 »u Pavelku*. Býval t.udý 
prý náčelník karlovských portášů. Budova 
ta to mívala dosti opevněný dvorec, což 
dosud pozorovali lze. Býval tu též fojt., j enž 
zastupoval cejchovní i policejní ú řad v K. 
Vypravuje se o něm, že býval velmi přísný 
a chase prý se ho bála. Když se v patř ič-
nou hodinu chase z hospody nechtělo, tu z 
nenadání objevil se ve dveřích fojt a zkřiknuv 
• marš ! Kot s . . . . , hned vás botem zašlapu*, 
(a bos prý byl) chasa okny hned se vytratila. 

Kousek dále v levo jest pila »Mikolá-
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š<>va« nyní Třetinová. Dále v právo jest u 
cesty mlýn s malým rybníčkem, majetek 
Michala Michuta. Odtud v levo vzhůru »Šte-
cliýlem« vede cesta na »Hařinku«, bývalé 
to javořině k fojtství karlovskému náležející. 
Javořinu tuto koupil od Kantora Pavel Lot. 
Od syna jeho Josefa koupil ji hrabě Eugen 
Kinský r. 18(i5. Od toho času jest tam my-
slivna. 

0 kus dále u cesty v levo jest »Světlá« 
nebo u »Macečka«, kdež nachází se též 
zvonice se zvonem r. 1884. pořízeným. Ze 
Světlé pocházeli též synové Havelkovi pode 
jménem Světlanští Synové- známi. 

Jdouce dále ku Kubáňom, pak v právo 
údolím, přišli bychom k někdy rozkřičené 
krčmě »Bačkárcě«, nyní stánisko, a v p r a v o 
přes vrch n a * Kasárně*, kdež r. 1833 vojáci 
(Poláci) kordon tvořící sídlo mívali. Vraceti 
se nebudeme a rozhledneme, se trochu po 
Javorníku. Území od hřebene až asi do po-
lovice svahu moravského Javorníku osadili 
Uhři a patřilo až do r. 1862 hraběti Ester-
hazymu, když je hrabě Eugen Kinský za 
26000 zl. odkoupil, přivtěliv je statku rož-
novskému a zřídiv zde zvláštní revír na 
»Bačkárce«, později na »Bařince«. Pastva 
po tomto svahu Javorníka rozdělena na 7 
částí »Baranů« a pronajímá se »vrchařoni« 
salaše držícím. 

Rozhled z Javorníka jest krásný. Na 
severovýchodu hory Trojaěka a Vysoká, jež 
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jsme na své obchůzce pominuli a z nichž 
též krásné vyhlídky jsou. Z hory Vysoké 
rozprostírá se před zrakem našim krásná 
krajina rožnovské Bečvy až po Hranice. Na 
severu staroslavný Radhošt, Kněhyně, Smrk 
a Lysá brání dalšímu rozhledu. Na východě 
spatřujeme tatranské velikány, a skály su-
lovské, na jihu krásné údolí řeky Váhu. Na 
západ rozkládá se před námi milé Valašsko, 
jež až po horu Hostýn, ba i tento i s kos-
telíčkem neozbrojeným okem viděti možno. 

Javorníkem projdeme několik salašů a 
sejdeme v právo do údolí Tísňav. Tísňavy 
téměř celé patří Malým Karlovicím. Zde bydlí 
téměř celý představ, ač roztroušeny jsou 
Malé Karlovice po Stanovníci, ťluskavci, 
Pluskovečku, Bzovém, Soláni a sem tam po 
těch kopcích. 

Zde pod kopcem jest paseka Jakuba 
Kálusa prvního radního. O kus níže v levo 
na kopečku jest křiž na památku zde náhle 
zemřelého Martináka. Níže v levo vidíme, 
za vodou starou struhu, památka to zašlého 
mlýna. Hned níže v levo ten statek sluje u 
Třetinů. Zde bydlel poslední lojt malo-kar-
lovský. Zde při cestě jest topol u něhož 
byli provinilci prý přivazováni a trestáni. 

Kousek níže v právo za vodou ozna-
muje nám tabulka, že zde bydlí představený 
obecni. Úhledný tento zánovní domek jest 
sídlo starosty Michala Petřvalského, již po 
třetí jednohlasně zvoleného. Naproti na ko-



— 17 — 

pecku jest zvonice se zvonem r. 1881. po-
řízeným. Níže u cesty jest hostinec »u Wein-
gart,a« a sídlo druhého radního. Tudy u 
Hukovjana pálena část cihel 11a novou školu. 
Jsme ledy zase 11 školy a po takové cestě 
bude milé odpočinutí. 

2 



O s a z o v á n í Karlovic. 

Vřešli jsme takto Karlovice, všímajíce 
si kde c.o důležitějšího. Snadno se domyslili, 
že to u nás vždy tak nevyhliželo, že osada 
naše jen pozvolna vzrůstala a se vyvíjela. 
Jakým spůsobem se 1.0 děio. povíme si. po-
kud nnše skromné síly stači, tuto. 

Dá se souditi, že již z;'- pohanských 
dob byly některé části nynějších K. osazeny. 
Nikoliv snad trvale, nýbrž že poskytovaly 
jistým rodinám a jich stádům letního útulku. 
Jako všude po vlastech našich udržovány 
vrcholy a temena vyšších hor boly za tím 
účelem, aby poskytovaly rozhledu po šíré 
zemi. taktéž i u nás. 

Na důležitějších místech zřizovány hra-
nice dříví, jež se při vtrhnutí neb jistých 
pohybech nepřítele zapalovaly a tak obyva-
tele před náhlým přepadením chránily. Též 
sloužila taková místa předkům našim za vý-
chodiště při jistých náboženských obřadech, 
odkud k posvátnému Radhošti pohlížejíce 
jistými znameními se řídili. Mimo to byla 
holá temena hor širokého rozhledu posky-
tující jistější cestou, nežli temná, pralesem 
pokryté jdolí, jimiž snadno mohlo se za-
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blouditi. V pozdějších dobách zřizovány na 
takových strategických místech budovy (čar-
táky) pro stálé strážníky, kteří tu se svými 
stády pobývali. 

Údolí však zůstávala dlouho ještě pra-
lesem pokryta, v němž proháněla se různá 
zvěř. Dlouho /.kvétala již v&kolní města, ba 
i sousední vesnice, měly již své obecní zří-
zení, než přikročil člověk sem, aby lesy 
mýtil a pak tu trvale se usadil. 

Majitelé panství Vsetínského a rožnov-
ského nestarali se dlouho o území toto, anot 
jim žádného užitku neposkytovalo a též ne-
byla přesná hranice tuto určena. Též Uhři 
a jich nohsledové činíce vpády na Valašsko, 
mívali »stániská« po tomto sváhu Javorníka, 
kam uloupený dobytek odháněli a vycháze-
jíce odtud na »rab&vku< nároky na toto 
území činili. Pindula, Haldovské, Šutarské, 
Žmulek, Kutarské, Kasárně a hlavně roz-
křičená krčma Bačkárka byly takovými sídly 
výbojnými Uhry založenými. Velkou část' 
moravského svahu Javorníku osadili Uhři 
jedině snad proto, aby mohli své vpády na 
Valašsko lépe řídili. Dosud činí území toto 
uherskou enklávu. 

Jiný spůsob osazování K. děl se ze 
strany vsacké po řece Bečvě na horu, ze 
strany rožnovské přes vrch Soláň. Vysíláni 
jsou sem provinilci od svých vrchností, aby 
lesy mýtili a tu se osazovali.-Vypravuje se, 
že prý sem vodili »ludi na provazoch«. Též 
sousední obce Hutisko, Solanec, Prostřední 

2* 
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a Horní liečva vysílaly sem své osadníky, 
abv zakládali zde svá sídla s příslušenstvím 
k mateřské obci. Posud máme příslušníky 
řečených obcí na území našem. V poslední 
době pracuje se o to, aby paseky tyto úplně 
Karlovicím přivtěleny byly. 

Majitelé panství rožnovského podporo-
vali všemožně osadníky tyto, poskytujíce j im 
různých výhod a povolávajíce je i ze Slovák 
i Polska. Dle pověsti jsou prý Kysněáné ze 
Slovák z Kysné, Havlíci a llogelé z Polska, 
Stoklasé z Vigantic atd. 

Dá se souditi, že již v šestnáctém sto-
letí, snad i dříve některé usedlosti zde byly 
stále obydleny; poukazujíc na to mnohé o-
kolnosti ; největší však přírůstek dostalo se 
K. asi ve druhé polovici sedmnáctého sto-
letí. Byly to tehdy smutné časy v tom 17. 
století. Válka zuřila téměř napořád, válka 
t a vedena o náboženství. 

Smutná to pravda. Víra a náboženství, 
páska to spojující lidstvo s Bohem, Stvoři-
telem svým, tyto skvosty každého člověka 
nejen zdobící, nýbrž odchovávajíce jej pro 
život mravný, lidem i Bohu libá. připravujíc 
j e j zároveň pro život nadpozemský, jenž má 
býti vzácným odkazem po otcích zděděným, 
s nímž nemá se ledabylo zacházeli, byla pů-
vodem tolika krve prolévání. 

Poslyšme, jak to přišlo. 
.liž v 15. století šířilo se učení prote-

stantské v několikera odstínech po vlastech 
našich a našlo dosti přívržencův. Předkové 
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naši přilnuly k němu zcela. Po dvě st.ě let 
odchovávani byli v náboženství tom. Kato-
ličtí panovníci neoblíce je trpěti ve svých 
zemích, obmezovali jich svoboda nábožen-
ství rřízným spůsobem, vypovídajíce je též 
z vlasti. 

Vrchnosti katolické pronásledovaly je 
na svých statcích různým spůsobem, nutíce 
je ku své víře. Byly to pro ně vskutku 
smulné časy na mnohých místech. Obě strany 
podněcovány též mnohými kazateli svými, 
až pravý cit náboženský ustoupil náboženské 
vášni a slepotě. Domnívali se zajisté každý, 
že tím Boliu slouží, pronásleduje-li jinověrce 
až k smrti, zapomínaje při tom, že křivdit.i 
není zásadou křestanství, že učitel náš, 
Kristus Pán, jen vlídným slovem vyučoval, 
napomínal a kázal přítele i nepřítele milovati, 
jemu to činiti co jemu milé a příjemné jest, 
konati kázal. 

Tak bylo i u nás. Násilné zavádění ka-
tolictví na Valašsku přimělo předky naše 
ku vzpouře proti své vrchnosti, tak že se 
několikráte srotili, katolické statky plenili a 
ve své zaslepenosti i zrády na zeměpánu a 
své vlasti se dopouštěli přímým podporová-
ním krví i statky nepřátelův vlasti. Tot 
hrozné! NeníC zde namís tě , bychom všecky 
ty svízele, jež naše milé Valašsko potkaly, 
vypsali*, spokojíme se toliko s těmi, jež na 

* Kdož by více o našem Valašsku zvěděti chtěl, 
ať přečte si »Dějiny města Vsetína a okolí vsackého* 
od M. Václavka, »Paměti Val. Meziříčí a městečka 
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osazování území našelio jakýsi vliv měly a 
jichž se asi též předkové naši buď přímo 
nebo nepřímo súčastnili. 

'J ak na př. r. 1620 sebrali se Vsaeané 
a poplenili panství a zámek Lukov. V lednu 
r. 1621. poplenili Vyzovice, Zlín a Maleno-
vice, činíce všude veliké zádavy. V únoru 
téhož roku táhli i s Rožnovany na Val. Me-
ziříčí, byli však od císařských u Křivého 
dílem pobyti (na 600), dílem rozehnáni. 

Vůdcové jejich byli jakýsi fojt (iolda, 
fojt Macháček z Hovězí, fojt. z Vidče a ja-
kýsi Vandula, fojt ze Lhoty. 

Téhož roku vyrojili se opětně Vsaeané 
a Rožnované pod vůdcem Adamem z Víč-
ková a plenili biskupské statky Hraniče a 
Kelč. 

Když v říjnu na to přihrnuli se Uhři 
na Valašsko, spojili se s nimi, dobyli Přibora, 
ba i krajinu u Frýdku a Míslku poplenili. 

Dosud dařilo se Valachům dosti dobře, 
anil! ušli zaslouženému trestu, (asař zaměst-
nán jsa jinde válkami, nemohl dostatečný 
počet vojska proti odbojníkům vyslali: když 
však uzavřel mír s Betlenem (iaborem, vy-
dal zároveň tak zvaný generální pardon 
s tavům odbojným. 

Všakr . 1623 vzbouřili se opětně Valaši. 
Jelikož ani v politickém ani v nábo-

ženském ohledu usmířili se nedali, odbývána 
na panství vsetínském generální exekuce r. 
Krasna« od Ecl. Domluvila a »Roř.nov« od Fiant . 
liayera. 



1627. Dostavili se Charváti (Kroboti) a vo-
jác i ti trýznili, věšeli a stříleli obyvatele, 
nešetříce při tom ani starých ani mladých, 
co napadli to pobyli. Obce musily vystavili 
rever.-', v němž obce t.y prohlásily, že jako 
nepřátelé císaře a kardinála Dietrichstejna 
svůj život a majetek propásly, ale že jim 
přece udělena milost', začež slibuji za sebe 
a za své potomky nejpřísnější oddanost a 
věrnost zeiněpánu a své vrchnosti, v opač-
ném případě prosí, by se zakročilo proti 
nim vmečem a plměm«. 

Na tom . nebylo ještě dosti. Valaši poru-
šili opětně věrnost císaři a dopouštěli se 
pod vůdcem Adámčíkem nových zločinů 
roku 1639. 

Též ku Švédům přidali se Valaši pod 
vůdcem Kovářem, byli však u Lipníka r. 
1643 poraženi. Nicméně podporovali Švédy 
dopravami i různými zásobami. 

Nyní byla však míra zločinů dovršena 
a trest byl v patách. Císařští pocl vůdcem 
Buchheimem přitáhli r. 1644 na Vsetín s 
několika katy a nastala strašná exekuce. 
Na dvě sté Vsacanů bylo utraceno a obce 
vystavily nový revers dokládajíce že »k opět-
nému odboji byli svedeni od svých kazatelů.* 

Exekuci touto Valaši opět skrotli i zdálo 
se, že bude pokoj na vždy, anoť s nimi v 
ohledu náboženském mnohem rozumějí a 
mírněji zacházeno a třicetiletá válka ruku 
1648 se ukončila, po niž Švédové nadobro 
odtáhli. 
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Nebylo tomu tak. 
' lurek a Uliři nenechali předky naše v 

pokoji. Brzy vypukla císaři válka s Uhry. 
Tito povolali na pomoc Turky a Tatary. 
Přes sto tisíců Tatarů přišlo jim k pomoci 
a 25 tisíců mužů překročivše Váh, přešli 
na Moravu, kdež strašně řádili. 

V této době Valaši napravili z částí 
chybu, jíž ve dřívějších dobách se dopouštěli. 

Na vyzvání s radostí opouštěli rodinný 
krb, aby věnovali páže své vlasti a císaři, 
aby smyli vinu, jíž dopouštěli se proti oběma 
jako přívrženci Uhrův a Švédův. Vypravili 
se na hranice uherské a činili zde záseky, 
bránivše kde jaký průsmyk proli zběři t a -
tarské. Velit.elem jejich byl biskupský lenní 
soudce Jiří Valérian 1'odsťatský z Prusinovie. 

Tak vidíme předky naše na hranici há-
jiti vlasti proti sveřepému nepříteli, .lako 
jest jen jeden Bůh a jedna víra, v níž člo-
věk své svědomí ukájeti a Bohu blížiti se 
může, tak má člověk též jen jednu vlast, v 
niž se zrodil, odchoval a žije. A kdybychom 
prošli svět celý a shlédli jeho ráje všech 
krajin, nebude nám nikde tak tnilo, tak vohio 
jako ve vlasti, kdež každé místečko upomíná. 
nás na nenahraditelné mládí a známé, s 
nimiž jsme rostli. Tak shledáváme předky 
naše plnili jednu z nejpřednějších povinností. 

Přes to však Tataři vtrhli v říjnu na 
Moravu, zajali mnoho lidí a mnoho pobili. 
Ze Vsacka odvedli 14(3 koní a 308 kusů ho-
vězího dobytka. 
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Sl.rašně zuboženo bylo Valašsko pády 
těmi 

Míra svízelil nebyla však ještě dovýšena. 
V Uhrách vypuklo povstání proti císaři a 
nespokojenci" vnikali nepřetržitě do Moravy 
zádavy zde činivše. Předkové naši pilně 
střežili hranice. Též strašný mor dostavil 
se na Moravu a strašně řádil r. 1679 a 
1680. Povstalci nelekali se ho a vtrhše r. 
1680 opětně na Valašsko, zle tu řádili. 

R. 1683 vytáhlo opětně po 201etém 
míru do póle proti císaři 200 tisíců turků 
a táhli přímo na Vídeň. Valaši hájili tehdy 
též statně hranice proti»odvěkému nepříteli*. 
Ku střežení přechodů Trojačky, Javornikův 
a průsmyku lisského najaty byly dvě kum-
panyje po 160 a 106 m. ze Vsacka, Hukvald 
a Meziříčská. Uhři též nelenili a jako vždy 
vtrhli i nyní se SOtisíci m. na Moravu svým 
obvyklým spůsobem tu hospodaříce. 

S pomocí Boží a krále polského byli 
Turci u Vidně poraženi a byl to též po-
slední vpád jejich na Moravu. Uhři však 
ještě nepřestávali činiti nájezdy k nám. 

Nespokojenci uherští, tak zvaní Kuruci 
činili veliké zádavy na Valašsku. Byla to 
zběř sebrána ze všech národu, ponejvíce 
vojáci z řemesla. 

Lidé tito v dobách těch válečných od-
vyknuvše prácí a spořádanému životu, na 
loupení a pohodlný život uvyknuvše, každé 
příležitosti se chápali, by choutce své za-
dost učinili. Mezi náčelníky jejich byli též 
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dva Esterházové, kteří majíce v bezprostřed-
ním sousedství našem své statky, činili n 
nás časté zádavy. Rá i na svou pěst v po-
kojných dobách podnikali líjjruci loupež-
nické vpády k nám, To jsou vlastně ti 
Slováci, o nichž tolik pověstí u nás se za-
chovalo. 

Hlavní takové vpády pod vůdcem Oez-
kavem činili Kumci v letech 1704, 1705, 
17Ó7 a 1708. Porážkou u Trenčína r. 1708 
byli povstalci rozprášeni a Oczkay přešel 
na stranu císařovu. Povstalci však r. 1709 
spustošili opět Slovácko, až mírem szath-
marským r. 1711 učiněn řáděni tomu konec. 
Rebelie vzala konec avšak jednotlivé 
houfy ješlě pokud to šlo, činily u nás zá-
davy. 

"Uvedeme zde některé pověsti, jichž 
množství se zachovalo, jež však pro obme-
zenosť místa nelze nám všecky za/.namenati. 

Pověsti tyto nejlépe' uvádí nám na 
pamět, jak krušný život měli předkové naši, 
zaujímajíce území toto. Bohužel hynou i 
tyto pověsti mezi lidem a těch starých je 
po skrovnu, kteří by ještě dovedli je vy-
pravovati. Přástvy mizí, neboC len se již 
tak nepěstuje jako dříve a na místě těch 
schází se chasa v krčmách, kdež všecko 
jenom nic moudrého slyší a vidí, zvykajíc 
tak životu nevázanému. 

Vypravuje se : 
Ešče lež sa Karlovice vybudovaly, měli 

Bečevjané stánisko v Léskovém, tam kde je 
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"včil Vigančan. V tem stánisku byli bača, 
valach a hoůák. Slováci chodívali tehdy na 
zajímky sem a sbírali statky (dobytek), a 
l ě š č f sa jim kdo bránil, zabili. Valaši v 
Etániskoch byli dycky přichystaní s nějakým 
oružím (nástroj, zbraň) a vartúvali ve dně v 
noci, aby jich Slováci z nenadánky nepře-
li ad li. 

Ráz sa vám též , Slováci v noci přihr-
nuli na vršalníkv (bača, valach a lioůák) u 
Vigančanů; ale bača nespal; na první vanu 
zabil jedneho Slováka a žehnal valacha aby 
•sa bránili. Slováci ale už žatým u t é p . Potem 
byl ale umřel báča, který byl též valacha 
o půl druha fanta syrá ošidil. Po smrti sa 
byl zjavil valachovi v noci a prosil ho, aby 
m u to odpustil, že ho o ten sýr ošidil, že 
tam nemá pokoja. >A jak je to s tým Slo-
vákem, co si ho zabil, dyž pro půl druhého 
funta sýra nemáš pokoja'?« ptál prý sa ho 
valach. 0 tem není ani zmínky, člověk sa 
móžé bránit, edem za ten sýr mosím trpět', 
pravil duch. »No já ti odpúščám«, pravil 
valach a od tej doby nic neviděl. 

Slováci u Volků. 
Dyž sa Karlovice budovaly, byly tu 

z prvu samé stániska s kolihami a košary, 
až nějaký Volek prý vystavil první chalupu. 
Slováci si ty stániska přiosobovali a ne-
chce-li dopustit, aby sa tu Moravčíci usa-
zovali. Raz sa též přihrnuli k Volkovi. Ten 
j ich učúl, pozavíral všecky dvéři, sám s 
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J jabú (ženou, manželkou) vyléz na hftru, 
děcko dál do kozuba (dutý vykíř ve střeše 
pod hřebenem) a vzal dva pluháky (dlouhé 
ručnice): žena mu nabijala a 011 sa postavil 
na schody. Slováci vylámali dvéři a hnali 
sa do jizby a na liflru. Na liůru nechcel 
žádný jít, lebo sa každý bál. Vůdca jejich 
byl zamrazený* a l.en šel napřed. Dyž uhled 
Volka ve schodech, otevřel hubu a ukazuja 
prstem do ní, pravil : »Tuto mi střel!« Ten 
střelil a trelil ho zrovna do huby, až sa 
lmt^d zvalil. Jinde by sa ho střelná r a n a 
nebyla chytla. Druzí viďaci to, utékli. Z a týni 
sa žebralo vjecej osadníkůch, hnali sa "za 
Slováky a v Pluskovci jich pobili mnoho. 
l)osei (dosud) sa tam praví na Slovákově**. 

Slováci na fojtství. 
Ráz sa vám též přihrnuli Slováci na 

fojtství a začali tam a okolo rabovat'. Osad-
níci zbudovali si už buben a vartúvali. Tu 
začali bubnovat, ludé sa zhúkli, statky Slo-
vákom odebrali a pobili jich mnoho; až n a 
Javorník sa za nimi hnali a tam jich po-
bij ali. 

Raz vám přišli Slováci na fojtství. 
Osadníci sa ohradili a tak po sobě střílali 
až dosel ešče kulky ve dřevoch najdeš. Dyž 
sa Slováci j inač do stavena dostat nemohli, 

* Tak očarován, že se lio střelná rána ne-
chytla. 

** Panský hajný Sedlák nalezl tam při zaklá-
dání školky skutečně lidské kosti. 
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ehceli okéncem lézt do chléva. Ale ve chlévě 
byla dívka, ta popadla lopato a lopatu jim 
hlavy odvázala, tak že .jich deset zabila; 
ostatní utékli. 

Slováci u Minárčíků. 

Dyž byl ešče u MinárCíku mlýn, byl 
tam mynářem nějaký Vodka. Ten jak Slo-
váci přišli, zamrazil všecky naše ludi a dyž 
na sebja střílali, vytahovali Moravčíci kulky 
zpoza Sáder a stříleli nimi na Slováky a 
mnoho jich pobili. 

Slováci na Badúrce. 

Raz táhli Slováci na Moravu na za-
jímky. Přijďaci na Bacfúrku, zastavili sa, 
odpočívali a radili sa. Hejtman jejich začal 
zývat a zývnja pravil: ».lakože sa mi J>a-
u i i r a V " tem přišla kulka od naších a 
trefila ho zrovna do huby, že sa hned' 
"vyvrátil. Býl též zamrazený. Od teho 
baďúraňá dostalo to místo tam méno Ba-
ďúrka. 

Též Bráno v dostal prý to jméno od toho, 
že tam jakéhosi Slováka Búřanu zabili. 

Slováci na Javorníku. 

Dokel ty zajímky trvaly, nebylo u nás 
dobře, ludě nebyli svým statkem jistí, mu-
seli dycky strach pást (míti strach), varty 
stály dycky a mnoho luda sa pobilo, jak 
jVIoravčíkftch tak Slovákách. 
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Kaz sékli Slováci lňku port Javorníkem 
a ta patřila už Moravčíkom. Svědomí jim 
nedalo pokoja, lebo sa báli. aby na ně Mo-
ravčíci nepřišli. Tu vám jednomu secovi 
vléz do kubíka (nádobka dřevěná neb ro -
hová, jíž sekáči s vodou a kamenem ku 
broušení kosy vždy s sebou nosí) čmei a 
začal tam hučet. On poěúvá, co to? myslí, 
že zdaleka kdosi mluví a praví : »LaIa! 
Moravčíci idú.« »Dyž hučení nepřestávalo, 
dostali strach a utékli«. 

Za takových dob a takých poměrů dělo 
se osazování K. Mnohý mladý hospodář 
nyní více vážil by si půdy po otcích zdě-
děné, kdyby uvažoval, že předkům jeho ne 
tak lehce bylo t.ě půdy dobývali, jak lehko-
myslně on s ní nyní zachází. 

Nakolik zúčastnili se naší karlovští 
předkové výše uvedených povstání, nedá se 
určili, jisto jest, že při tom též byli. Též v 
K. v době té nejvíce obyvatelstva přibylo, 
jednak vypovězenými sem provinilci, jednak 
dobrovolným přírůstkem, uchylujícím se před 
hlukem válečným. Pokoje tu však> nenalezli. 

Nutno též zmíniti se o jistém druhu 
lidí, kteří zde od pradávna útulek mívali, 
totiž loupežnici. V bouřlivých těch dobách 
mnozí lidé odvyknuvše práci a spořádanému 
životu, přilnuvše k zahálce, oddávali se lou-
pežení. Vypravuje se, že též pověstný lou-
pežník Ondráš již jako chlapec se tu zdr-
žoval. O jistém Pasekovi se vypravuje, že 
činíval se svou rotou loupežné vycházky 



až do Polska. Doposud slýchat i mezi lidem, 
když peněz nemá, že půjda na lontkorunu* 
t. j. na »rabúvku«. 

I'ověsť," ovšem lichá vypravuje: V 
Lantkrouně býval kdysi bohatý žid Ten 
okázal tisařovnej (císařovně) Marii Terezii, 
že ona je proti němu edem hofrava (po-
druhyně). Tu t.ísařovna rozkázala, aby prý 
ludě "na něho šli a ho vyrabovali, trestu 
aby sa nebáli. Karlovjané též šli na milého 
žida. ale nepořídili nic, lebo žid měl při 
sobě za pacholky samé čerty. Dvarazv mu-
seli odtáhnut. Tu jim poradila jakási baba. 
aby si dali na hlavu pod klobúk po kúsku 
hliny á tak na milého žida táhli. Pacholci 
viďaci jich táhnut, pravili židovi: l e n r á z ti 
už nepomůžeme, lebo táhnu na ta po zemi 
a pod zemůú a zeberaci sa, odběhli žida a 
tož t.eprv ho vyrabovali. 

Z pověsti této zřejmě vysvítá, že hle-
děli loupežné své vycházky omluviti výmys-
lem o dovolené výpravě na žida. 

£e takový nevázaný život líbil se mno-
hým, vysvítá.z písně: 

Nebudu já doma bývat, 
nebudu já doma líhat, 
půjdu já ku horám, 
ku zbojnickým komorám, 
tam sa budu dobře mívat. 

Též mnohé poklady po horách našich 
zakopané ukazují na loupežnická sídla. Po 

* Lnndkrone, městečko v Haliči. 
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Pusekovi zakopaný poklad nachází prý se 
v obvodu šesti, sáhů v místě nynějšího ho-
stince u Brauna, kde dříve obraz sv. .lana 
•Nep. se nacházel. 

Zavedením sboru portášského vymizely 
pozvolna čety loupežnické, leč trvalo hezky 
dlouho, než mnohým rodinám z hlavv lou-
pežné choutky se vykouřily. Tak ještě v 
letech čtyřicátých utvořila se tlupa dobro-
druhů z rodin Matěřánkň a Pavelků. Dobro-
druhové tito znepokojovali Karlovice a okolí 
po několik let pod vedením jisté .Mariany 
Holčákové, vulgo Babčákové až dopadeni 
jsouce, kriminálním soudem v Nov. Jičíně 
(číslo vynálezu 199) odsouzeni Mariana I lol-
čáková, její manžel Michal Holčák, .loseť, 
Pavel, Jan a Jiří Matéřánka, pak Petr a 
Pavel Pavelka, tito poslední též »Světlanši.í 
pacholci zvaní, ku mnohaletému žaláři, z 
nichž prý jeu jeden trest svůj přežil. 

Dospěly jsme doby, v níž pomýšleno 
již na založení obce. Dlouho to trvalo, než 
předkové usadili se tu stále i na zimu. Dle 
pověsti mívali zde jen »letoviska«, na zimu 
pry se stěhujíce. 

Vypravuje se, že jednou nedopatřením 
zůstala jim ovce při stěhování tudy. Když 
z ja ra nazpět přišli, nalezli ovci živou i se 
vzácným beránkem. Jisto jest, že před za-
ložením obce již po delší dobu tudy přebý-
vali stále; neboC při založení osady bylo tu 
již přes 200 domovních čísel. 
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Boku 1.711 založil šlechetný majitel 
statku rožnovského hrabě Karel Jindřich ze 
Žerotina tudy osadu, dav jí po sobě jméno 
Karlovice. 

Dříve nazývala prý se kraj inka naše 
Dolina Urgátina. 

o^-foV-3-o 
©><Ke) 
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Další o s u d y a vývin Karlovic. 

Po založeni osady obdržely Karlovice 
své rychtáře a fojty jsouce takto podřízeny 
přímé správě statku rožnovského. Tu však 
vznikl spor mezi majiteli panství rožnovského 
hrabaty z Žerolina a majiteli panství vset. 
hrabaty z Illišházu o přesné hranice mezi 
svými statky v Karlovicích. Dlouho vedena 
pře, až slavné "paměti císařovna Marie T.e-
resie učinivši na inapě čáru, při tu rozhodla. 
Panství vsetínskému připadla část Bzového, 
část Soláně, téměř celý Pluskovec a Tísňavy, 
část Stanovnice, Pluskověcek a j . ; ostatní 
připadlo statku rožnovskému..'Vsetínská, znač-
ně menší část nazvána Malé Karlovice, (po 
svém odtrhnutí též Odtrhla Strana, obyvatelé 
její Odtrhlané), větší rožnovská část Karlo-
vice Velké. 

Tak vyvinovaly se obě obce pocl svými 
vrchnostmi až do zřízení konstitučního, na-
čež přiděleny Malé Karlovice okresu rožnov-
skému. 

Po celé století děl se vývin K. jen po-
zvolna. V době té vedlo se předkům našim 
asi nejlépe. Hojnost půdy a výborné pastvy 
poskytovaly jim nadbytečně skromných jich 
potřeb. Tak mohli žiti spokojeně, neboť s 
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počátku neodváděli daní a roboty neměli. 
Ha i později roboty byly velmi malé. 

Tento tichý život kalily však půtky se 
Slováky, jež dosud nepřestávaly. Rylo j i m 
háj i t i půdy těžce nabyté a býti stále na 
stráži. Vzpomínají se vpády a půtky na Slo-
vákově, kdež mnohé kosti nalezeny. U Ku-
báňů »na zahradě* odhnalo »krdel« (houť) 
Slováků »půltřeta chlapa, dva chlapi a ogar,* 
který j im »pluháky« nabíjel. Hlavní však 
půtka svedená r. 1733 na Machůzkách, kdež 
59 mrtvých, kromě raněných zůstalo a tam 
pochováni jsou. Karlované však zvítězili, 
.leště téhož roku zasazeny na místě tom dvě 
lípy a mezi n imi holý dřevěný kříž. 

Jiná důležitá událost v tomto století 
jest zavedení portášů a vystavení kostelíčka 
s farou. Též císař Josef 11. jeda prý z Uher 
přes Trojačku a Rabí na Rečvu, o Karlovice 
zavadil. 

Hned počátek tohoto století ukázal se 
na události bohatý. Po bitvě u Slavkova (r. 
1805) táhlo oddělení Rusů Karlovicemi do 
vlasti nazpět. 

Starý Mazoch pásl právě dobytek u dor-
ňáckého stavu, když tudy Rusové táhli. 

Válek francouzských súčastnili se před-
kové naši taktéž. RyloÉ několik Karlovanů 
n Slavkova, Lipska, ba i v Paříži. Též do-
vozem pomáhali. 

Rrzy po franc. válkách sběhla se nová 
událost. Na doléháni ředitele svých statků 
Josefa Hrobníka prodala lantkraběnka Josefa 

3 * 
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v. Fúrstenbergů roz. z Žerotínů statek allod. 
Meziříčí, Rožnov a Krásno dne 7. února 
1.815 Františkovi de Paula .los. hraběti Kin-
skému z CUynic a Tel.ova za 850000 zl. 
Tento odkázal statek dětem svým Domini-
kovi, Rudolfovi, Eugenovi, Marii a Anně 
Františce, kteří jej společně drželi od roku 
1823—1853. 

Eugen hrabě Kinský vyplativ bratry a 
sestry, stal se r. 1853 samostatným majite-
lem statků. Roku 1883 odevzdal statek synu 
svému a nynějšímu majiteli Rudolfovi hrab. 
Kinskému, načež r. 1885 zemřel. 

/ a výše uvedeného ředitele statku, .T. 
Dobníka postavena r. 1.826 skelná huť a dne 
23. ledna 1.827 slavnostně dp. Františkem 
Ořechovským vysvěcena a Františčina Huť 
pojmenována. Prvým správcem byl Alois 
Hayda a příručním jeho úředníkem Ján Ze-
linka z Kroměříže. 

R. 1.827 stavěna silnice přes vrch Soláň 
a dále Karlovicemi do Uher, což trvalo ně-
kolik let.. 

Uhři nemohli dosud na území toto za-
pomenouti a vedli neznámým nám způso-
bem stížnost', bezpochyby až u samého trůnu. 
Přisvojovali si území od Trojačky po vset. 
Iiečvě až po halenkovský kostel a potok 
ťrovazný. Neboť, bezpochyby následkem 
toho, dostavila se až do Karlovic komise 
{dne 6. července 1829) vysokých hodnostářů. 
V. Moravy byl přítomen guber. rada baron 
Menich, pán na Koričanech, guber. rada z 
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Hranic, krajský he j tman z Uli. Hradiš tě se 
svým příručím atd. X Uher dostavili se lir. 
PalíTv-Hunedi a ještě tř i »obergešpánové«. 
Celkem bylo tu 35 osob. 

Brzy" po této komisi navšt ívi l K; s ám 
zemský, guberner h rabě lnsagie s chotí a gub. 
r adou z Hranic J a n e m z Pileu. Zastavil i se 
u p rávě dohotoveného mostu při kostele 11a 
cestě k Soláni a poobědvavše v huti , zpě t 
k Val. Meziříčí odjeli. 

Téhož roku dne 24. ř í jna jezdilo se již 
n a saních a z ima i sníh t rval až do 23. 
dubna r. 1830. 

Následkem vypuknut í cholery v Uhřích 
zřízen i u n á s pohraniční kordon. 

h n e 19. července 1831 přibylo do K. 
dvě a půl setniny polského pluku Nuezan a 
dne 7. s rpna opět dvě a půl se tniny od t é -
hož pluku Velitelem pluku byl ba ron l l aynau . 
Podplukovnik, který po dobu tu v R o ž n o v ě 

.býval , slul ba ron Rath . Prvým setníkem byl 
Otčenášek, druhým p á n z Kolilů, t ře t ím bar . 
Wride , čtvrtým Karaezni , a pá tého za s tu -
poval nadporučík neznámého n á m j m é n a . 

Pyly to smu tné časy! Obyvatelé v d o b ě 
té, přede žněmi, museli »kupovat«, výdělku 
nebylo, mimo to muselo z počá tku na 300 
lidí n a h ran ic i denně n a vys tavění ba ráků 
»čartáků« pracoval i . Č a r t á k y t y t o stály vždy 
na 500 sáhů od sebe. Robeny byly z desek 
(prken) a pobity š indelem. Kromě toho m u -
seli obyvatelé o potřeby vojska a obsluhu 
pečova l i a j iné p ráce konat i . 
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Draho na tehdejší dobu bylo veliké. Ceny 
v Karlovicích byly tyto : 

rež (obilé) stálo 8 zl. 20 
pšenice (žito) » 11 — 

oves » 4 » — 

ječmen » 6 > 30 
kaše prosná « 11 » — 

maso hovězí libra — » 11 
» skopové » — 12 
Nejhorši při toni bylo, že nebylo peněz 

mezi lidem, ba ani obilí k dostání. »Kdyby 
zlo to mělo 3 měsíce trvati,« píše dp. Fr. 
Ořechovský, »zahyue náš ubohý lid.« 

Též povodeň veliká přišla v době té na 
K. Dne 13., 14., 15. a 16. září pršelo velmi 
silně a vody vystoupily ze svých břehů. 
Bečva vystoupila na 4 stopy nad břeh. Potok 
Pluskověc byl v r. 1812 ještě ve stejné výši 
s cestou. Po této povodni prohlouben u 
hospody na 10 stop. 

V době té připomíná se již kaplan v 
K., jistý Čeněk Brichta. 

Konečně slitovalo se nebe nad ubohými 
Karlovany a vojsko, všech pět setnin (1100 
mužů), odtáhlo dne 16. října r. 1831 do Rož-
nova. Druhého dne táhlo na Příbor a třetího 
do Místku. Obyvatelstvo plesalo, volněji po 
té to nevítané návštěvě si oddychujíc. Ne 
však všickni. Mnohá Karlovanka ronila hořké 
slzy za odcházejícími a tři dokonce, nemo-
houce tak snadno se rozloučili, sprovázely 
s ta tné Poláky až do Místku. 

Roku 1832 pukl zvon a sice ten větší. 
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Ještě toho roku jest v Olomouci Fr. Stánkem 
přelit, o 9 liber zvětšen a t. r. na štědrý 
den o 4-. hodině odpoledne vyvěšen. 

Roku 1833 nastala Karlovanům nová 
strast. Zakládány katastralní mapy a do K. 
dostavilo se 9 geometrů mimo svých příru-
čích. Výlohy obce na toto měřeni činily 
1300 zl. šajriů. Mimo toho musili občané 
mnohé práce konati. 

Toho roku (1833) připadla stoletá pa-
mátka svedení půtky se Slováky na Machůz-
kách. Nový plechový obraz na kříž byl za 
tím účelem přibyt a dne 27. října slavně dp. 
f r . Ořechovským vysvěcen. Byla prý to pěkná 
s lavnost ; na čtyři tisíce lidi bylo přítomno. 
Fři obřadu tomto assistovali knéží: Mikoláš 
Vychodil, koop. z Nov. Hrozenkova a Josef 
Kaum, koop. z Karlovic. 

Jako když po veliké bouřce vyjasní se 
obloha a my těšíme se krásnému večeru, 
tak usmálo se milé nebe na Karlovany. Ve 
druhé polovici listopadu přišli do K. peníze, 
"vlastně přivezli je. Za 1600 zl. stříbra •sa-
mých dvacítek jak mléko.« Dostalo se jiní 
od aráru odměny za práce konané r. 1831 
při »čartákoch«, a to odměny dobré. 

BylaC jim placena spotřebovaná prkna 
po 8 kr. stříbra. Vozkové dostávali 1 zl. 
36 kr, denně. Nádenníci po 8 kr., posluho-
vači 7 kr. a tesaři po 18 kr. stříbra denně. 
Pěkně to peníze na ten čas a tím vzácnější, 
ani se jich předkové naši nenadáli. 
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lí. 1836 dne 31. března strhla se s t rašná 
bouřka mezi 4 a 5 hodinou po poledni, 
která asi půl hodiny trvala. V krátké době 
té uhodilo asi 20kráte. Padaly veliké kroupy ř 
sníh a déšt. 

Též r. 1840 spadl snili velmi časně. 0 
cíšařských hodech jezdilo se již na saních. 

li. 1842 převzali sklárnu (Františčinu 
hut) bratří Reichové a toho samého roku 
přesídlil sem nynější starosta Šalomoun Reich, 
zvoliv Karlovice za stálé sídlo. 

Několik let uplynulo v pokoji. Tu však 
nastaly útrapy nové. Dostavil se rok 1846 a 
s ním veliké zlo pro kraj náš, totiž hniloba 
zemáků. Nemoc tato připisována za trest, 
pro nemírné pití kořalky. Činěny od mnohých 
dobrovolné sliby, jiní byli přemlouváni ba i 
donucováni, by nápoje toho se vzdali. U 
mnohých to pomohlo, mnohý však, sotva 
slib složil, upadl v předešlou neřest a místo 
jednoho hříchu dopustil se dvou. Sliby t a -
kové skládány slavně v kostele. 

Též rok 1847 byl velmi neúrodný a n a -
stal veliký hlad, dosud »hladný*rok- nazýván. 
Bída mezi lidem byla veliká. Obilí bylo velmi 
drahé, a to nebylo k dostání. Za krávu koupil 
sotva měřici rži, nebo kaše. Lid jedl trávu, 
pohanské a jiné slupiny i různé jiné nezá-
živné včci. .lak při tom vypadal, snadno se 
domysliti: samé bledé, přižloutlé a napouchlé, 
tváře s divně svítícíma očima. 
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Ahv zlo bylo dovršeno, přišli ku konči 
roku (na lioží Narození) vojáci, by bránily 
možnému sem vpádu v Uhřícli válčícího 
Košuta. Půl druhé setniny pěššího pluku le-
želo zde až do října 1.848. Též utvořena ná-
rodní garda?,, majíc za účel pomáhali vojsku 
při vpádu nepřítele. 

S novým politickým zřízením braly se 
věci též v jiných směrech k lepšímu. Úrod-
nějšími lety oddechlo si obyvatelstvo poněkud, 
leč nouze, ač nikdy taková jako dříve, trvala 
mezi lidem až do let. sedmdesátých, totiž 
do zavedení lepší světové komunikace. 

Dne 1.2. listopadu r. 1852 napadlo na 
sáhu vysoko sněhu a veškero spojení i s 
nejbližšimi sousedy bylo přerušeno. Mnozí 
Kartované byli v Meziříčí na trhu a nemohli 
se domů dostali. 

Dne 19. srpna Í854 po silném 24 hodin 
trvajícím dešti rozvodnily se potoky a řeka 
líečva v míře veliké. Mosty téměř všecky 
byly potrhány a mnoho škody naděláno. — 
Hostinský Matyščák (líalinec) z »Dolního 
šenku« s nasazením vlastního života sotva 
rodinu svou zachránil. 

Dne 2(>. srpna r. 1855 snesla se strašná 
bouře nad Karlovicemi. Kroupy až (i lotů 
těžké padaly a nejvíce okolo kostela řádily. 
Úroda, tehdy velmi pěkná, zničena nadobro. 
Kostel'poškozen, že i na oltáři ležely křoupá-
na dlaň zvýši. V stínu ležely kroupy přes 
týden. Vůkolní budovy též velmi utrpěly a 
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ješ tě téhož roku musel býti opraven kostel, 
fara i škola. 

Roku 1855 a 1856 vystavělo panství v 
Leskovém továrnu na vyrábění théru a z 
tolio pocházejících výrobků, které se i s 
uhlím do světa rozvážely. 

R. 1859 súčastnili se Karlované činně 
s vojskem řadovým války rakousko-italsko-
francouzské v Itálii, z n ohž v bitvě u Sol-
íerina padl Martin Tomek (od Bařiny). 

li. 1862 počato se stavbou sklárny v 
Léskovém. Továrna na ther zrušena a vy-
s tavěna rozsáhlá budova zděná. 

R. 1866 účastno bylo na čtyřicet Kar-
lovanů války v Cechách u Trutnova, Skalice, 
a Hradce Králové, z nichž tři zůstali na bo-
jišti mimo jiných těžce raněných. Též v ná-
mořní bitvě pod Tegetthoíem u ostrova Lissy 
byli Karlované. 

Dne 5. srpna t. r. překvapeny byly Kar-
lovice dobrodružnou rotou Klapkovou, kteráž 
nemohouc dále do Uher vniknouti, přes Kar-
lovice, Rožnov, Val. Meziříčí hledala u Hra-
nic spojeni s Prušáky. Rota tato přenoco-
vavši u kostela, táhla druhého dne z rána 
k Rožnovu. Druhého dne k večeru táhla 
skadrona hulánů, jeden prápor pěchoty (ve-
směs Poláci) s dvěma děly za Klapkou. Též 
před cholerou nebyly Karlovice uchráněny. 
Zemřelo tudy na šedesát osob na tuto nemoc. 

R. 1878 súčastnilo se mnoho vojínů z 
Karlovic okupace Bosny a Hercegoviny. 



R. 1880, dne 4. srpna, byla veliká po-
vodeň. Voda vystoupivši ze svých břehů, 
potrhala mnoho mostů a nadělala značných 
škod. 

R. 1883 počalo vyjednávání o stavbě 
nové školy v Podťatém, kteráž nyní se světí 
a podnět dala ku sestaveni tohoto spisku. 



Duchovní zpráva. 

V době osazováni K. bylo ještě málo 
kostelů na Valašsku našem. Chodi l i bylo 
předkům našim k náboženským výkonům 
buďto do Rožnova, nebo až na Vsetín. Proto 
také málo do kostela chodili. 

Příroda bylat j im chrámem, v níž tužby 
své k Bohu vysýlali. Nedělního času schá-
zívali se na j istých místech, kdež »písmáci« 
čítávali z Písma sv., neb j iné náboženské 
knihy, aneb vycházeli, zvláště v době služeb 
Božích do poli, tu se modlívajíce. Pěkný 
tento zvyk pozoroval i až dosud. Z vůkolních 
kostelů vystavěn nejdříve na Hutisku a to 
)•. 1732 ze dřeva, brzy však (r. 1748) z 
tvrdého staviva. Karlovice jsou přifařeny 
sem a dosud platí obec hutiské faře 10 zl. 
ročně. Po dvacet let chodili K. na Hutisko. 
B. 1752 zřízena u nás kuratorie a současně 
též v Hrozenkově. 

Bylo to právě na štědrý den (24. pro-
since) r. 1852 an do l i . zavítal se svou 
vlastní příležitostí prvý duchovní prvý du-
chovní správce Jakub Bednařík z Archle-
bova. Přibyv sem, nenalezl tu n i kostela n i 
bytu. Bylo se mu ubytovati u »Kubiců« 
naproti kostela. Přibyvši sem fojtem ukázáno 



mu inísto pro nový kostel a kaplička pro-
zatím zbudovaná na místě, kdež nyní farský 
sklep stojí. Druhého dne (11a Boži Narozeni) 
jel P. Bednařík s fojtem 11a saních do Rož-
nova, kdež povinné tři mše sv. odslouživ a 
vypůjčiv si tu kalicha, dva ornáty, dva 
svícny a jiné potřeby, domu se navrátil. 

Na sv. Štěpána čtena první mše sv. v 
řečené kapli. 

Brzy potom (i. května r. 1853) počato 
se stavbou kostela a fáry. Pracováno velmi 
pilně, neboť již 15. července přesídlil P. 
Bednařík do nové fary, ubytovav se ve 
světnici, již nyní kooperator obývá, ostatní 
místnost pro čeled ponechav. Též se stavbu 
kostela pokračováno rychle, neboť již 15. 
srpna r. 1854 čtena tu první mše sv. a 
21. srpna téhož roku jest slavnostně vysvě-
cen děkanem val. meziříčským ku cti III. 
1J. Marie Sněžné a odbývána pouť. Pouť 
odbývána dlouho ještě tu neděli po 21:. srpnu 
až r. 1(J11 přeložena na první neděli po P. 
Marie Sněžné (5. srpna), což t rvá až dosud. 

Největší zásluhu o vystavění kostela 
měl František lir. z Žerotina. 

Dle pověsti měl státi na Machůzkách 
(mnohem místněji, asi u prostřed obce na 
Pěkném položeni), však jakási fojtka nechtěla 
prý »do Slovák* choditi do kostela a jakási 
Kvintěna darovati místo, kde nyní stojí a 
tak z toho zešlo. Obě ženštiny prý kostela 
neužily. Fojtka prý se oběsila na ?lésce« 
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ještě před jeho dostavěním a l ívintěna byla 
prý v něin »raz« a umřela. 

Duchovní správcové od založení kura-
torie po tuto dohu jsou tito. 

1. Jakub Bednařík rodem z Archlebova 
od 24. prosince 1752 do 1. října 1762. pře-
přesazen jsa aniž se ví kam. 

2. František Žiška (neznámo odkud) 
od 20. ř í jna 17(52 do 30. dubna r. 17(58; 
přesazen, neví se kam. 

3. Isidor Vrána (neznámo odkud) od 
7. května 1768 do 2. května 1776 ; přesazen 
opětně aniž se ví kam. 

5. František Veselý, rodák z Kojetína, 
od 6. května 1776 do 17. dubna 1784. ,lsa 
stížen souchotěmi, umřel jsa 38 let stár a 
pochován jest před hlavním oltářem. 

5. Jan lírepeš, rodák z Místku, od 12. 
července r. 1784 do 13. května r. 1798. 
Dostal se za faráře do Halenkova a později 
do Dolního Štěpánova, kdež roku 1835 
zemřel. 

Tomuto duchovnímu správci učiněna 
r. 1788 od vrchnosti nabídka, že mu dodávati 
bude až do dvora ročně 35 sáhů bukového dříví 
pro všecky časy, zaváže-li se platiti 10 zl. ročně; 
dále, že mu popustí na 12 měřic pole kolem 
dvoru, pak louku na 4fůry sena, opětně z a p o -
platek 10 zl. ročně. Nabídnutí to však řečený 
pán nepřijal, l iyvmimochodemnavěc tu tázán 
v Olomouci r. 1827 Frant. Ořechovským, 
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odpověděl: »Milý pane bratře, kdož se toho 
nadál, jak bude, já jsem jenom »špei,l« a 
měl jsem od farníků plný dvůr bukového 
dříví, a co se rolí týká, podobně jsem žád-
ného nedostatku neměl. Mléka, smetany,, 
másla měl jsem nejen dostatek pro mou 
potřebu, ale jsem ještě každoročně i dva 
centy topeného »putru« odprodal. Ovsa jsem 
dostal každoročně aspoň 200 měřic; polovici 
jsem prodal a měl jsem chleba hojnost, na 
co mi byly role. Telat jsem dostal na mše 
sv. každoročně aspoň 120. a baranců. mla-
dých aspoň 80 kusů. .lá tak teď dobře ne-
mám ve Štěpánově, jak jsem měl v Karlo-
vicích, jen že je tam to obtížné, to mne 
pryč vzbuzovalo«. 

Takými byli líarlované dokud se jim 
lépe vedlo; dělili vše se svým duchovním 
pastýřem. 

6. Karel Růžička z Dřevohostic> od 7. 
září 1798 do 20. září 1801. Dostal se do 
Hostie. 

7. Jan Malyaš z Paskova, od 2. února 
1802 do 29. července r. 1800. Dostal se do 
Předmostí u Přerova. 

8. Václav Schoíer z Veselíčka, od 24. 
Prosince r. 1806 do 18. listopadu r. 1812. 
ktal sa farářem v Kladkách. 

9. Václav Volný z Příbora, od 8. května, 
r. 1813 do 1. února 1821; dostal se za fa-
ráře do Nákla. 

10. .lan Navrátil z Velké Senice, od 



2. září r. 1822, do 31. srpna 1826; dostal 
se za faráře do Drahanovie. 

11. František Ořechovšký, rodák z Ko-
jetína, od 20. prosince r. 182(> do 1. čer-
vence. 1850. Dán jsa na stálý odpočinek, 
přesídlil do Kojetína, kdež také zemřel. 

Kněz tenl.o žije dosud v čilé paměti 
Karlo Vand a svou pilnosti poskytl nám 
mnohou krásnou památku, zaznamenávaje 
každý důležitější děj. Gest památce jeho! 
Za něho r. 1834 utvořena z kuracie fara. 
Byl tudíž prvním farářem. 

12. Antonín Feigerle, rodák z Náměště 
u Olomouce, od 17. října 1850 do 13. května 
r. 1858. Umřel zde a pochován jest, v právo 
u vchodu do kostela. 

13. Josef Sychra z Vratikova, od 21. 
října r. 1858 do 13. března 1872, kdež zemřel 
a pochován jest v levo u vchodu do ko-
stela. 

14. .lan Nep. Nepustil, rodák z Ohořelic 
u Litovle. Školu navštěvoval ve svém ro-
dišti; gymnasium a bohosloví studoval v 
Olomouci. Po vysvěcení svém r. 1807 dostal 
se za kooperatora do Karlovic a po smrti 
svého předchůdce stal se, na zvláštní žádost 
obce, dne 12. března 1873 farářem, kdež 
až dosud působí. Karlovice jsou tedy jeho 
první stanici a — neřeknu nic, mohl by 
mysliti, že mu výhodnější fary nepřeju. 

Při zakládáni kostela nepadl zajisté na 
mysl takový vývin obcí, jaký se skutečně 
udál a proto nemůže pojmouti všecko obe-



censtvo. Nemilé a zdraví nebezpečné jest 
pro obecenstvo, musí-li přes dvě hodiny do 
kostela pilně běžeti a přijdouc tam, najde 
kostel nacpaný a nuceno jest zůstali na hřbi-
tově v chladu a zimě. Veienutna byla by 
s tavba nového kostela, jakkoliv bychom se 
se starým útulným kostelíčkem neřádi lou-
čili. Nedá se však na to nyní mysliti; obec 
nemajíc obecního jmění pražádného, vyčer-
pána a vysílena jest jinými, pro ten čas 
nutnými náklady, nemůže se k činu takému 
odhodlali a nenajde-li se nějaký mecenáš, 
který by na stavbu značně přispěl, zůstane 
přání naše dlouho ještě pouhým — přáním, 
Nejvýhodnější místo pro nový kostel v bu-
doucnosti jest zajisté na Machůzkách; tam 
ve středu obou obci, vyvinul by se mnohém 
čilejší život, všecko by se tu soustřeďovalo 
a za nedlouho vyvinul by se tu pěkný a 
důstojný městýs. 

Též hřbitov nevyhovuje účelu a nutno 
jest je j buď rozšířiti, nebo nahraditi j iným; 
čeká se však na nejbližší budoucnost, jak 
ta ukáže, kde a jak by se měl zaříditi. 

Vnitřní i zevnější úpravě věnuje se 
péče vzorná. Nejvíce okrášlen a opraven 
jest za nynějšího dp. faráře P. Jana Ne-
pustila. 

(vi-^oV*-0 
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Školství . 

Až do nynějšího století nelze vůbec o 
Školství mnoho mluvili, t.í.n méně o školství 
našem. Písmáci vyučovali jednotlivé osoby 
sem tam čteni, psáti uměl však zřídka kdo. 
Knih v jazyku našem nebylo, pouze knihy 
modlitební a několik kronik tisklo se po 
česku. 

Školy byly sotva ve městech a ty byly 
bídné, jak svým zevnějškem, tak vnitřní 
úpravou, na vesnicích nebylo žádných, .liž 
slavné paměti Marie Teresie a syn její Josef 11. 
nahlížejíce nutnou potřebu školního vzdělání 
pro veškeren lid, počali školy zakládati i po 
venkově. Zajisté, kdyby předkové naši byli 
měli dostatek kostelů a škol. v nichž se lid 
i mládež utvrzuje a navádí v poznáni Boha, 
vlasti, církve a lidskostí, v konání svých 
povinností, nebyl by se nechal svésti k od-
boji proti vlasti a zeměpánu, byl by ušel 
hrozným toho následkům. 

Lidu našemu ducha bystrého, mysli 
otevřené, scházela ona místa, v nichž se 
srdce šlechti, rozum bystří a mysl povznáší 
k Bohů, Stvořiteli a Zachovávateli veškeren-
stva. Díky Bohu, doby ty minuly a my máme 
5 ' 
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stánky důstojné úkolu vznešeného, máme 
knihy a jiné pomůcky v jazyku našem, jimiž 
můžeme dále se vzdělávati, stále se zvele-
b o váti, abychom stávali se stále lepšími a 
dokonalejšími, bychom pozvolna blížili se 
tam, kam patříme, totiž k nebi. Na nás jest. 
bychom hřivnu nám svěřenou nezakopali, 
nýbrž náležitý počet z ní vydati mohli. 

Nyní všimněme si, jak se školství u 
nás vyvíjelo. Bohužel schází nám však bližší 
prameny, z nichž bychom čerpali mohli 
látku a spokojiti se musíme prozatím tím, 
čeho dopátrati bylo nám v době této možno. 

První škola zřízena byla u kostela a tu 
připomíná se prvním učitelem jistý Liberda. 
Vyučoval prý v chalupě u kostela (u Korábů). 
Roku 1821 vystavěna škola z tvrdého staviva. 
1 toku 1829 uvádí se již učitelem Jan Folta. 
Po smrti jeho (r. 1849) nastoupil místo jeho 
Pavel Kunda (dříve byl od r. 1846 v Pod-
ťatém). Po smrti tohoto (1.865) stal se uči-
telem nynější nadučitel p. Florian Šula. Pod-
učitelem tu byl od roku 1879—1883 pan 
Pavel Zgabaj. rodák z Val. Meziříčí a po 
tomto od r. 1883 až dosud, p. Pavel Lot, 
rodák zdejší. 

Druhá veřejná škola postavena ze dřeva 
i'. 1845 v Podťatém a r. 1846 stal se tu 
učitelem Pavel Kunda. Po odchodu jeho na 
1'arní školu (r. 1840) stal se nástupcem jeho 
Fr. Konvář, který zde až do své smrti r. 
1872 působil. Nástupcem jeho stal se Jan 
Petřvalský a po odchodu tohoto roku 1879 

4 * 
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prov. a roku 1882 defin. správcem pisatel 
těchto řádků. 

Během času nevyhovovala stará škola 
u kostela požadavkům nové doby a nemohla 
se rozšiřiti a tak vzorným přičiněním starosty 
p. Ř. Reicha postavena krásná budova pro 
novou školu a rozšířena na dvoutřídní. H. 
188G zřízena při ní expositura s vyučováním 
na Soláni a v Miloňově. 

Též budova staré školy v 1'odtatém sešla 
již tak. že musela býti opravena a náklad 
rozpočten na 1200 zl. Při tak velikém ná-
kladu byly by zůstaly zdi staré a chatrné, 
které by v krátké době zase značného ná-
kladu vyžadovaly, rozhodlo se obecní za-
stupitelstvo, že postaví školu novou. Vší 
chvály zasluhujícím přičiněním starosty p. 
Š. Reicha postavena škola, nikoliv nádherná, 
-však pohodlná a účelu úplně vyhovující, 
kterou nyní světíme a která obci ku cti na 
dlouhou dobu bude. 

Též v Leskovém zřízena bude škola 
veřejná. 

Před otevřením veřejné školy v Podťa-
tém vyučoval Michal Gavlík v domě č. 240 
a tentýž pak od r. 1850—1859 v Léskovém 
č. 30(5. Od r. :l 865 stává též tovární škola 
v Léskovém. Prvním učitelem (1865—1867) 
byl t am Valentin Dobeš, nyní učitelem v Pří-
bore. Po odchodu jeho byl tam učitelem 
pisatel tohoto (1867—1872). Od r. 1.872— 
1.874 vyučoval tam A. Ohanka, pak opět 
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pisatel tohoto až do r. 1879. Od toho roku 
vyučuje tam sl. Em. Maturova. 

Hlavní podporou zdejšího školství jest 
a byla hned od počátku nových zákonů škol-
ních uvědomělá místní školní rada. Prvním 
předsedou (1870—1879) byl pokroku milovný 
a upřímný přítel školstva p. nadlesní Adolf 
Johnen, nyní lesmistr ve Vsetíně, .lelio při-
činěním opraveno ve školství mnoho. V u-
znání jeho zásluh zvolilo jej obec. zastupi-
telstvo též čestným občanem. Po jeho od-
chodu zvolen předsedou neméně pečlivý 
starosta p. Š. Reich. Nemoha se zcela škol-
ství věnovati, vzdal se úřadu toho (1881) 
a od toho času vede předsednictví zase o -
soba schopná a pečlivá, dp. far. J. Nepustil. 



Průmysl a obchod. 
Do založení sklárny (1.827) byl obchod 

i průmysl pranepatrný. .Jednak špatné cesty 
stěžovaly náramné veškero spojení s ostat-
ním světem, jednak výrobky naše byly ne-
patrné. Vyváželo se nejvíce plátno a máslo, 
ono až do Pešti. »Furmani« udržovali styk 
s ostatním světem, jezdíce ponejvíce s cizím 
zbožím do Pešti, Vídně. Terstu i Hamburku. 
Kupců u nás nebylo, nejpotřebnější věci ob-
starávaný v sousedních městech zvláště o 
výročních trzích, nebo je »řurmani« ze světa 
přiváželi. 

Bohaté lesy ležely dosud ladem, netušíce, 
že i na ně v krátké době přijde řada. Když 
v letech třicátých vydávál polesný sedlákům 
buky, bylo tolik pokácených, starých kmenů 
•v lese hnijících, že nemoha se hnouti, jim 
prý až domlouval: »Sedláci, lajdaci, dřevo 
tady hnije a vy ho neberete*. Na nejvýše 
pálilo se něco uhlí a vyváželo se přes Vsetín 
do světa. Pálení uhlí trvalo až do let šede-
sátých. 

Vedlejším zaměstnáním při práci lesní 
bylo sbírání hubáně. Bukový hubáň sbírán, 
dřevnatých částí zbaven a vysušen, prodával, 
se z počátku sem přicházejícím kupcům, 



hlavně Vidčanům, později však zdejším pře-
kupníkům, kteří jej dále prodávali. Mnozí 
též zcela tím se zabývali. 

Výnosnějším zaměstnáním bylo pálení 
»škvarků* z popele. Nejlépe »v břehu* (na-
kloněné rovině) položeny dvě klady asi 1-4 
m. od sebe. Půda mezi němi vyhrabána, 
urovnána a vyplněna asi na 8—10 cm. po-
pelem. Napřió na klády položena krátká 
dřeva v podobě můstku, načež všechno zemí 
obloženo a upěchováno. Na dolním konci 
takto povstalého komínu rozdělán silný.oheň, 
až žárem tím popel se roztavil a v podobě 
»škvarků« dolu stékal. Škvarky tyto prodá-
valy se běličům do Frenštátu a jinde až i 
po 8 zl. stříbra cent. Výroba tato nesla se 
až do let šedesátých. 

Obchod s dřevem počal se již v létech 
třicátých vyvíjeti; ne,bot již tehdy vyváželo 
se něco »pravidel« (dlouhá, neotesaná dřeva), 
prken a šindele. Po založeni silnic zmáhal 
se obchod s 3 tovarem«, až v letech pade-
sátých a šedesátých největšího rozsahu do-
sáhl. V letech čtyřicátých a později mívali 
slovenští obchodníci tudy své »íaktory«, 
kteří pro ně zboží kupovali. Též nyní známý 
boháč a baron Popper býval tudy takovým 
laktorem. Pily vodní, jindy počtem nepatrné, 
"Vzrostly až na 25. Nyní jest jich ještě 12, 
z těch však polovice jen živoří a brzy za-
nikne. Vývoz do Uher trvá dosud, však zvolna 
zaniká. Ňyni vyváží se ponejvíce na Vsetín. 
V letech šedesátých vyváželo se z M. Kar-
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lovic mnoho kmenů silných, tesaných, ěfe i 
50 m. dlouhých až do Hamburku na stavbu 
lodí a na stožáry. 

Z bukového dřeva vyráběny loukotě až 
po naše časy. Též lopaty vyráběny a vyvá-
ženy daleko do Německa. V letech padesá-
tých přibyvši sem lopatáři, usadili se v Les-
kovém. Měli od pánu chalupu za vodou na -
proti Podešvovi čís. 128. Brzy však odešli,, 
nebot špatná komunikace zdražovala jim 
tovar, že nemohli vycházeli. Též chalupa 
brzy zanikla. 

Domácího výdělku od založení skláren 
poskytuje děláni dřiví, klad na .prkna a jiné 
potřeby. V zimě poskytuje dovoz dřeva do 
továren na saních značného výdělku. 7. pří-
hodnějších míst se též plaví po vodě. lin-
kové klády potřebují se v továrnách na 
formy, množství se jich vyváží na Halenkov 
do T ho ne to v é továrny. 

Jiný důležitý předmět obchodu karlov-
ského jest třislo. Od dávna vyváží se do o-
kolnich měst, hlavně Brumova, Val. Klobouk,. 
Vyzovic, Slavičina, Zlína. Kyjova, Uhr. Hra-
diště, Buchlovic a j. Až do let osmdesátých 
vyvážely se »koruny« (kůra smrková, tříslo) 
jen z hrubá sekané, v novější době jsou 
zvláštní stroje na drtění třísla. Obchod tento 
kvete dosud, ač utrpěl nesvorností »koru-
nářů* značně v poslední době. Docílenou 
nyní shodou povznese se však snad zase. 

Nejdůležitější odvětví karlovského prů-
myslu jest sklářství. Nejen že zaměstnává v 
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továrnách samých značné množství lidí, než 
i mimo továrny poskytuje značného výdělku 
děláním dříví, dovážením a plavením ho na 
místa tesařskou, zednickou a nádennickou 
prací, odvážením různých látek a m. j. 

Od založeni sklárny (r. 1827) do roku 
184-2 vyráběno sklo jen tabulové a něco 
dutého (zelené, sklenáři »zelenáři« zváni). 
Též pod správou p. Reichovou vyráběno 
totéž sklo. než v rozsahu mnohem větším. 
R. 1863 vystavěna sklárna v Leskovém a 
dělány tu z počátku jen tabule, později však 
sklo - křídové« a »barevka«. Nyní vyrábí se 
tu sklo tlačené (pressované) a barevka. La-
bule vyrábí se v dolní huti (Františčina hulí). 
Zavedením pecí a tabuli >belgických« utrpěli 
»tabulári« značně a slabší musili ustoupí ti. 

Sklo vyváží se clo všech zemí a končin 
evropských i mimoevropských. Vývoz skla 
děl se i do odlehlejších měst, jako Krakova, 
Hilska, Uh. Hradiště a j. vozmo. Až do let 
osmdesátých vyváželo se množství skla ta-
bulového do Ííotěšové k Váhu, odkud po 
vodě dále do zemí podunajských se rozvá-
želo. Po zavedení železnic vyváženo sklo na 
stanici Polonii a odtud dále rozváženo. Nyní 
děje se vývoz hlavně přes Vsetín. 

Řemesla a jich výrobky obmezuji se do-
sud pouze na spotřebu domácí. Dříve dovedl 
si nejpotřebnější věci poříditi každý sám a 
dovednost ta byla tehdy velepotřebna, neboC 
byl téměř každý na sebe sama poukázán. 
Dovednější člověk byl vším, tesařem, zed-



níkem, stolářem atd. Jen některá řemesla 
byla v jistých rodinách dědičná, na př. mly-
nářství. kovářství, totiž ta, která vyžadovala 
více a důkladnějších nástrojů. Za nynějších 
dob však taková všeřemeslnost více škodí 
než prospívá. Kdo se mnohému učí, (vlastně 
ničemu fádně neučí) kdo vše dělá a délati 
chce, nenaučí se ničemu řádně a nemůže 
se svým výrobkem dále přijíti. Doufejme, že 
nám nový živnostenský řád dovedných ře-
meslníků odchová. 

Mimo toho hledá výživy mnoho náden-
niků na Hané a v Rakousich. Šindeláři chodí 
opět, do Uher na výdělek. Mnoho dívek mla-
dých odchází do vůkolních měst, kdež slouží, 
nebo v továrnách pracují, odkud však s ne-
valným prospěchem domů přicházejí. 



Kroj. 
Původní kroj starých Kar lova® byl 

Tyze slovanský a vkusný. Mužský oděv 
všední tvořila košile se širokými rukávy 
(valašské), úzkým »obojkem« (límcem) čer-
veně vyšívaným. i 'od krkem zapínala se 
špendlíkem, na prsou »špinkou* (kotoně z 
čisté bílé rohoviny vkusně vyřezávaný s 
jehlou na připínání, asi jako nynější mo-
derní »bróže«). Úzké nohavice z bílé do-
mácí houně, v létě též spodky z hrubého 
domácího plátna. »Brunetek* (vesta bez límce) 
s dvěma řadami knoflíků a pestrým vyší-
váním, barvy červené neb zelené. Na to 
oblékala se »halena«. Tato byla z pravidla 
z »buré« (tmavošedé) houně, měla úzké 
rukávy s červenými vvložky a červeným 
stojatým límcem. Haleny bílé nosí dosud 
Vsacané v okolí Zděchova a dále k Bru-
novu. Halena ustoupila záhy slovenské ne-
vkusné »huni« a jest nyní sotva dle jména 
známá. Nohy kryty »kopyci« (nohavky z 
bílé houně) a »krpci» s »opankami« (dlou-
hými řemeny okolo kopyc otočeným). Hlavu 
kryl vysoký klobouk. »Kostelní* (sváteční) 
oděv byl podobný jen jemnější a dražší. 
J emná košile, brunclek čistý a vyšívaný, 
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nohavice »z modrého* sukna s bílou pod-
šívkou, a boty s »borytáši* (třapce na ho-
leni dolů visící). Halenu zastoupila »župice« 
ze zeleného sukna, červenými výložky a 
též takovým stojatým límcem. Ještě r. 18B9 
bylo u nás přes padesát župic, nyní bychom 
jich sotva pět nebo šest našli. 

lJri svatbách a jiných obřadech připí-
nán na župici »])ás« široký, vkusně vyši-
vaný. Dnes bychom ho darmo hledali. V 
zimě nošen krátký »kožuch*. Ženský spodní 
šat skládá se ze třech částí. Spodní část 
(od kyčlí dolů) kryje »rubáč«, od kyčlí až 
po páže »opléčko«, prsa, ramena a ruce až 
po lokte pokrývají »rukávce*. Místo sukni 
nosila se v zadu »kasanka«, v předu »fěr-
toch*. Na nohou nosí se »kopýtka« (no-
havky z vlny pletené) a na nich »krpec«. 
Ve svátek nosila se kasanka černá a fěrtoch 
s »okolniců«. Na nohou »sbírané« punčochy 
a »strívó* nebo »papuče* vkusně vyšívané. 
Trup kryla »kordulka* ve svátek »cimazí-
nové* a krátký »kožuch*. Ve svátek »lajblík* 
z černého sukna, kožešinou bílou podšitý a 
na něm čistá, bílá, vkusně vyšívaná »loch-
tuška« (ubrus). Za zvláštních okolností no-
sila se »župa« ; pěkný to dlouhý kabát z 
černého sukna, bílou kožešinou podšitý, liš-
čí N <J 11 lemovaný a vkusně vyšívaný. Na hlavě 
šatka »vyvázaný*. 

Krásný tento kroj vymizel již téměř 
nadobro a místo zaujaly sukně orleanové, 
všelijaké jupky a různé tretky novomódní. 



Valach, jindy tak na kroj syůj pyšný 
a nedůtklivý s kulturou (šedou) i kulturní 
oděv přijal. Před 20 - 2 5 lety každý, i slušně 
po městsku oděný, byl u nás »trhanem« a 
nyní máme téměř dobrou polovici samých—. 
Zvláštní případ udal se v Leskovém. Du-
chovní šel procházkou nahoru. Na stráních 
po obou stranách cesty pracovaly v poli 
ženštiny. Sotva je byl duchovní minul, tá-
zala se jedna té druhé v protějším břehu : 
»Haňo, co to ide za t rhán hore ?« >clyť je 
to kněz«, dostala v odpověď. 



Jiné ve ře jné i soukromé úřady. 

.Já jsem synek portovního, 
ínám obušek uhodím ho. 
.iá jsem synek bystry, 
mám obušek jistý, 
eh, bata, uhodím ho! 

Ano, portáš byl u nás první (místo 
vrchnopanských) úřední a důležitou osobou 
a zároveň junák. Portáši byli zřízeni za tím 
účelem, jako asi nynější četníci. Hlavní úlo-
hou jich bylo čistění krajiny od zběře lou-
pežnické domácí i cizí. Zřízeni byli jen na 
Valašsku, neboť tu nejvíce zběře loupeživé 
se nacházelo. Zřizováni byli jen z Valachů 
v to jen z Dobrovolníků. Několikráte byli 
portáši povoláni, leč brzy opět jsou roz-
puštěni, až r. 1717 trvaíe jsou zřízeni a 
teprve r. l!S29 na dobro zrušeni. 

Zbraní portášovou byl silný obušek, 
krátká ručnice, obyčejně perletí a mosazí 
vkusně vykládaná a šavle. Kromě toho měl 
portáš pletenou mošnu na chléb, toulec (rožek) 
na prach a olovo a provaz na spoutání 
chycených loupežníků. Provaz měl na konci 
olověnou kouli; portáš hodil po loupežníků 
provazem, který se pak kolem těla loupež-
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nikova otočil a jej k zemi porazil. Za uni-
formu měli portáši svůj národní kroj va-
lašský t. tmavozelenou župiei ze vsetínského 
sukna. Celý sbor portášský skládal se z 
jednoho poručíka, jednoho šikovatele, ná-
městka Éřkovatelova, pěti desátníků a 54 
sprostých. Rozděleni byli v šestero desát-
nictvo po devíti mužích a jednom desátníků. 

Stanice měli v Karlovich, Celádné, Hro-
zenkově, Bystřici, Hoštálkové a v Lidečku 
(časem byl v Johanové a na Hovězí de-
sátník s jedním mužem). Poručíku a šiko-
vateli náleželo vrchní dozor nade vším 
sborem vésti a jednou za, měsíc každou 
stanici přehlednout.]. Platu dostával poručík 
HO zl., šikovatel (5 zl., desátníci po 6 zl. 

{měsíčně a prostí po 3 kr. denně. Dle po-
věsti bývali portáši u nás u Pavelků č. 224. 

Jiným veřejným úřadem byl u nás úřad 
celní (třicátek) zřízený po zavedení cla z 
Uher a do Uher. Umístěn byl v domě, kdež 
nyní lékař p. V. Soesser bydlí. Při vývozu 
a přívozu zboží musel každý ohlásiti se a 
naplatili třicátý díl hodnoty jeho (třicátek); 
jinak bylo mu zboží zabaveno a vinník po-
kutován. 

K vedlejší službě tohoto úřadu sloužil 
sbor pohraničních a finančních strážníků 
pode jménem obrajtů v živé paměti dosud 
žijících. U nás byly dvě stanice; jedna u 
kostela (nyní Fleischmann), druhá v Les-
kovém (nyní Krfta). Na stanici bylo po (i 
"•ž <S mužích s jedním šikovatelem. V době 
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té kvetlo u nás pašeráctví (šverci) silně a 
mnoho zla natropeno. Sbor tento zanechal 
u nás smutnou památku tím, že naučil žen-
štiny naše, poskytuje jim hojnost tabáku 
zdarma kouřiti, což dosud naši krásnou 
plet hyzdí, ač již pozvolna zaniká. 

Po uvedení nového politického zřízení 
vyzdvižen jest sbor tento a jeho místo ustou-
pil sbor nový, sbor dělnický. U nás zří-
zena stanice r. 1851 o třech mužích. Uby-
továni byli v chalupě, kdež nyní panský 
dům p. nadlesního stojí. Po několika letech 
byla stanice zrušena, až nově r. 1.873 opět 
zřízena. Na stanici jest jeden závodčí a dva 
muži. 

Poštovní a telegrafický úřad. Za sta-
rého politického zřízeni donášeny zprávy 
úřadní k nám jednou až dvakráte v týdnu. 
Písemní dopravy děly se velmi nepravidelně. 
R. 1853 zřízena tu poštovní filialka a posel 
docházel denně do Val. Meziříčí, později do 
Rožnova. R. 1869 zřízena jízdní pošta do 
Rožnova a zároveň dochází tam též posel. 
Jízdní pošta vyjede o 2 h. z K. a přibude 
do R. o 6. h. ranní. Odtud vyjede o 10. 
h. dopoledne a přibude do K. o 2. h. spo-
ledne. Posel vyjde o 10. h. dopoledne a 
přibude do R. o 3. h. spoledne. Odtud vyjde 
o 9. h. večer a přibude do K. o 3 h. ráno. 
Zvláštního povšimnutí zasluhje posel p. .lan 
Havlík. Docházel od počátku poštovního 
zřízení po šest a půl roku do Val. Meziříčí 
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denně; odtud dochází s malými přestávkami, 
s počátku denně, později přes den, až po 
dnes do Rožnova. Uvážiine-li délku cesty 
vůbec, a cestu do Rožnova přes Solaň zvlášt, 
pak jeho zachovalost tělesnou, musíme se 
podiviti jeho tělesné konstrukci. 

Telegrafní úřad zřízen u nás v srpnu 
r. 1870. . 

Poštmistrem od založení poštovního 
zřízení až do r. 1880 byl p. Šal. Reich,-
maje k tomu patřičné úřiidníky. Toho roku 
však postoupil úřad bývalému svému expe-
diloru p. Janu Veselému. 

Lesní správa svěřena s počátku jednomu 
'4myslivci«, jenž býval v domě, kdež nyní 
losef Kislinger bydí, a několika hajným. 

. ' 'ozději bydlil v domě při huti (nyní p. • 
Křupa) až r. 1860 přesídlil do nynějšího 
bytu. R. 1849 založen revír na Bařině a 
přidělen nadlesnému při huti. II. 1863 zřízen 
opětně revír na Bačkárce (nyní Bařinka) a 
podřízen téže správě. Vsetínské panství po-
stavilo v letech čtyřicátých myslivnu a 
zřídilo revír na Pluskovci. Nynější správu 
vedou pp. Fr. Brodik, nadlesní, Ed. Pietsch, 
revírník na Bařině, AI. Seidl, revírník na 
P»ařince (rož.) a Jan Fischer, revírník na 
Pluskovci (vset.) 

Rozšířené správy vyžaduje sklářství. 
Nynější úřadníci jsou tito pp.: V huti Fran-
tiščině Frant . Křupa, správec, Gustav Duffek 
a dva (iramišové knihvedoucí, Václav Kis-
linger, strojvedoucí. V Marianské huti Ignác 

r> 
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Weiss, správec; Frant. Sim a Jan Weingart 
strojvedoucí a N. Cirkus, knihvedouci. 

Lékařství zastoupeno hned na počátku 
let šedesátých p. Stefánem, jenž bydlil prý 
v domě, kde nyní hostinec »u Brauna« st.ojí. 
Nepobyv tu dlouho (asi od r. 1852 do 1854), 
odstěhoval se do Rožnova. R. 1868 stal se 
zdejším lékařem p. Vil. Soesser. Fo dvou 
letech odstěhoval se do Olomouce, zaujal 
místo jelio p. Josef Lautner, který zde až 
do r. 1883 pobyl. Místo jeho zaujal opětně 
p. Vil. Soesser, který zde po dnes působí. 



Spolky. 
Heslo našeho nejmilostivějšího panov-

níka ^spojenými silami* dochází sluchu u 
všech národů a jednotlivci spojuji se v čet-
nější šiky (spolky), by spojenými silami cíle 
docházeli tam, kde toho jednotlivci nemožno. 
Též u nás záhy zřizovány spolky takové. 
První spolky u nás byly »Květoslav«, zpě-
Nácky spolek a »Kasino.* Zřízeny byly ku 
konci let sedmdesátých a na počátku let 
osmdesátých. Oba spolky však záhy se roz-
padly okolnostmi nepříznivými. V novější 
době zřizují se opět spolky. R. 1885 zřízen 
spolek »vojenských vysloužilců. Spolek ten 
čitá asi 45 členů činných a 20 přispívajících. 
Skromný to počet na zdejší vysloužilce. Vý-
bor tvoří tito pp. : Michal Jurečka, předseda, 
Jan Kvinta, místopředseda, Ant. Slavíček, 
Pokladník, Jan Olšák, Michal Křenek, Sam. 
Sulc, Fr. Drozd, .Josef Minarčik, Josef Bar-
tošek, Jan Pavelka, Michal Minarčik a Jak. 
Kalus, výboři. 

S ohledem na rozsáhlost obcí zřízen r. 
1886 pro velké a Malé Karlovice zvláštní 
živnostenský spolek. Spolek ten čitá asi 80 
Členů a výbor tvoří tito pp.: Fr. Trcek, pře-
s e da , Jakub Barvič, místopředseda, Ant. Sla-
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viček, Adolf Grossmann, Jan Olšák, Adolf 
lieck, Sam. Šulc, Mich. Petřvalský, výbofi; 
,lan Kalus, .lan Vašut a Rudolf Patzelt,, ná-
hradníci; Leopold Link a Ad. Braun, revisoři 
účtů. Též pomocnický spolek se zřizuje. Nej-
více postrádáme čtenářského spolku ; že do-
sud nestává, vina veliká rozsáhlost osady. 

I 



Obecní správa. 
Za starého politického zřízení vedly 

vrchnosti správu obce svými fojty a rych-
táři. Též v tomto odstavci spokojiti jest se 
nám s tím, co po ruce máme, jednak proto, 
že nám pro krátkost času nebylo možno 
spolehlivých dat sehnati, jednak proto, že 
by nás to příliš daleko vedlo. Vzpomínky 
zasluhuje jistý fojt liíl, po němž zachovala 
se nám ním vlastnoručně dobře psaná lis-
tina z r. 1737 stran pastvy jednající. Dle 
našeho bude to asi onen fojt, jenž P. Bed-
naříka sprovázel do Rožnova. Posledním 
fojtem ve Y. K. byl Karel Barvič, v M. K. 
•lan Třetina. 

Novým politickým zřízením vložena ob-
cím do vlastních rukou správa (samospráva) 
a prvním voleným starostou v M. K. byl Fr. 
Volek (1850—1808), pak Josef Lot (1868— 
1871); po jeho přesídlení do V. K., J. Bu-
kovjan (1871—1879). Od této doby po třetí 
jednohlasné volbě vede správu pan Michal 
Petřvalský, starosta pokročilý a svědomitý, 
schopen úkolu těžkého, jako jest vedení obce 
tak chudičké, jako jsou M. K. 

Prvním starostou ve V. K. byl Frant. 
Janský (1850—1872) a po něm vždy jedno-
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hlasně volen jest p. Šalomoun Reich. Není 
úlohou naší bychom tuto někoho velebili a 
na úkor jiných vynášeli. Nezmíniti se však 
o skutečných zásluhách jiných, jich zneuz-
návat.i, buď si kdo buď, bylo by nejen ne-
vděkem, nýbrž i hříchem. Povinnosti naší 
jest všimnouti si blíže činnosti tohoto pána. 

Jakožto továrníka nebudeme si ho líčiti, 
leží to mimo rámec náš a též jest, dosta-
tečně znám ; nejlépe znají ho studující všecli 
odborů a obou národností, jichž značná řada 
jest. Tudy sluší vzpomenoúti jen jeho píli, 
sebezapření a snahu na povznešení svého 
závodu. Nám jedná se jen o něho jakožto 
starostu. 

Při nastoupení jeho bylo obecního dluhu 
okolo 1200 zl. Nyní dluh zaplacen a za jeho 
úřádování postaveny dvě školy, jedna v ná-
kladu 11000 zl., druhá v 6000 zl.. ovšem 
též za subvence zemské 5000 zl. Školy o-
patřeny pomůckami namnoze vzácnými a 
školy nové opatřil krásnými zahradami. — 
Školní mládeži pořádá bohaté vánoční strom-
ky, opatřuje učebné nářadí, náklady nese na 
výlety, které až i na Vsetín se podnikají. 
Třicéti žákům dává po celý rok obědy. Že 
učitelstvo všude podporuje, jest věcí známou 
a dostalo se mu též uznáni vys. c. k. zem-
ské školní rady. 

V obecní správě vynakládá veškeru péči, 
by drobnější pře z obce nevycházely a doma 
svorně se vyrovnaly, .lak chudinu podporuje, 
dostatečno je známo dary veřejnými. Kolik 
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však výloh stojí prkna, nebo rakve, povozy 
při pohřbu, nebo dodávání kněze a pohřby 
samé, ví nejlépe jeho pokladník. V uznání 
jeho zásluh obrátila se obec na místa pa-
třičná, by udělena byla muži tomu odměna, 
nepochodila však valně z příčin nám ne-
známých. Vedlo by nás daleko kdybychom 
měli všechno dopodrobna vypisovali a kon-
číme jen přáním, by obci naší dostalo se 
vždy takových starostů a jemu patřičného 
uznání. 

Mimo uvedených starostů tvoří obecní 
sbory tito pánové: 

Ve Velkých Karlovicích: Josef Lot, 1. 
radní, Josef Mynarčík, 2. radní, hr. Rudolf 

i Kinský, Fr. Brodík, dp. Jan Nepustil, Adolf 
Beck, Jan Gašek, Jan Kvinta, Josef Borák, 
Jan Havlík, Jiří Hlinka. Jan Pavelka, Josef 
Maceček, Josef Obšivač, Ond. Janíček, Jan 
Kysučan, Jan Drozd, výboři. 

V Malých Karlovicích: Jakub Kalus, 1. 
radní, Kašpar Weingart, 2. radní, Fr. Bolf, 
Jan Třetina, Josef Martinák, Jan Koňařík, 
Josef Drozd, Jan Kalus, Pavel Kalus, Josef 
Petřek a Jan Fišer, výboři. 

* * 
* 

Konče skrovnou práci tuto. přeji si, by 
vznítilo lásku k milé domovině, vzbudilo u 
nás dosud tak chatrnou vzájemnost a našlo 
schopnějšího péra, které by domácí perly z 
hlubin zapomenutí vynořilo. 
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