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Vážení spoluobčané,
v letošním roce si připomeneme 300 let od založení naší obce. Osmého listopadu 1714 podepsal majitel Meziříčského a
Rožnovského panství, Karel Jindřich z Žerotína, Zakládací listinu, na základě které byla založena ves Karlovice.
Připomenutí výročí bude probíhat v průběhu celého roku, při všech větších kulturních akcích. Hlavní oslavy se uskuteční
první víkend v měsíci září. O podrobném programu společenského setkání budete informování v příštím čísle
Karlovského zpravodaje.
V jarních měsících „postihnou“ Velké
Karlovice, převážně pak údolí Léskové,
dvě velké investiční akce, které omezí
dopravu, zkomplikují zásobování a
znepříjemní běžný život všem obyvatelům.
Zahájí se výstavba kanalizace, oprava
komunikace a mostů. Uvědomujeme si, že
je to v jednom roce hodně stavebních
prací najednou, ale na druhé straně víme, že obě dvě stavby jsou
velmi důležité, a že je nutné je zrealizovat. Rozhodně přispějí ke
zkvalitnění dopravy a zlepšení životního prostředí, především pak
k čistotě povrchových vod. Pokud budete mít jakýkoliv problém
s probíhajícími stavbami, neváhejte nás upozornit, bude-li to
možné, rádi vám vyhovíme.
Miroslav Koňařík, starosta obce

Čistá řeka Bečva II:
Pokračování v odkanalizování obce začne v měsíci dubnu, v částech údolí Pluskovce. Současně se stavební práce přesunou do
údolí Léskové, kde se uskuteční největší rozsah prací v této etapě. Prvotně se budou stavět hlavní stoky, odbočné řády a po
provedených tlakových zkouškách může následovat výstavba kanalizačních přípojek. Samotné provedení přípojek si zajistí
vlastníci nemovitosti sami, na základě hromadného povolení, které vyřizuje ve prospěch občanů obecní úřad. Plastové potrubí
poskytne, tak jako v první etapě Čisté řeky Bečvy, obec. Výkopové práce si uhradí stavebníci. Harmonogram prací bude průběžně
upřesňován a můžete se kdykoliv dotázat na stav výstavby a na jeho pokračování v dané lokalitě. Dokončení akce se plánuje
v měsíci červnu roku 2015.
Rekonstrukce komunikace Beskyd:
Ředitelství silnic Zlínského kraje vybralo ve veřejné soutěži společenství firem Alpina a Repont k provedení rekonstrukce
komunikace v úseku od odbočky Na Sihlu po Beskyd - státní hranici. Oprava komunikace bude probíhat od měsíce dubna
(přípravné práce) do konce května roku 2015. Součástí rekonstrukce je i celková přestavba 3 mostů. U dvou z nich (u obchodu a
penzionu Školka) budou mostní provizoria postavena nad stávajícími mosty a práce budou prováděny za provozu. U třetího mostu
bude automobilová doprava zajištěna objížďkou. Příprava mostního provizoria si vyžádá plnou dopravní uzávěrku, která potrvá 10
dnů a předpokládá se v prvních dnech měsíce května (přesný termín vám upřesníme). Povolen bude pouze provoz osobních
automobilů trvale bydlících obyvatel po mostech cyklostezky. Provoz záchranného systému (hasiči, záchranná služba) bude
zajištěn po lesních komunikacích z údolí Podťatého a z Miloňova. Autobusová doprava po dobu plné uzávěrky bude ukončena pod
hotelem Lanterna. V případě potřeby zajistíme obsluhu horního úseku pomocí obecního automobilu. Nákladní doprava je v období
plné uzávěrky vyloučena. Po vybudování provizorních mostů bude doprava řízena pomocí semaforů. Automobilové a autobusové
spojení zůstane bez omezení. Nákladní doprava nad 30 t bude řešena objížďkou přes Horní Bečvu a Soláň. Stávající omezení 13 t
na komunikaci Velké Karlovice - Hutisko Solanec bude po dobu výstavby mostů zrušeno.

Výpis z usnesení zastupitelstva obce konaného dne 19.3.2014
ZO schválilo:
- plnění rozpočtu obce k 31. 12. 2013 a k 28. 2. 2014
- I. úpravu rozpočtu ve výši 3 465 tis. Kč
- smlouvy o partnerství při realizaci projektu „Otevřené brány“ pro rok 2014 a roky 2015 - 2018 (spolupráce mezi Římskokatolickou
farností V. Karlovice, Zlínským krajem a Obcí V. Karlovice, která umožňuje vstup do kostela Panny Marie Sněžné v období od
května do září s doprovodem průvodce. Příspěvek obce 40 tis. Kč, Zlínského kraje 22 tis. Kč)
- dodatek č. 1 o poskytnutí finančního příspěvku Zlínskému kraji za účelem zajištění dopravní obslužnosti (autobusového spojení)
ve výši 218 195 Kč/rok 2014
- finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Velké Karlovice na zpracování projektu vytápění a opravy kostela - 60 tis. Kč
- smlouvu o zřízení věcného břemene na parcelu PK 8150/1 - přípojka NN k vodojemu VaKu Vsetín
- smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 86/28, 79/7, 82/2, 8076/104, 8076/106, 8527/44 ve prospěch firmy Synot
Real Estate za účelem uložení vodovodního potrubí
- zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 8201/1
- smlouvu o finančním příspěvku Ředitelství silnic Zlínského kraje na opravu sjezdů k rodinným domkům a na místní komunikace v
zastavěné části obce - 410,5 tis. Kč
3
- 18 m dřeva na topení Sdružení pro rozvoj Soláně
- zhotovení plakety paní Heleny Mičkalové, k nedožitým 80. narozeninám
- finanční kompenzaci manželům Jurajdovým a Čotkovým za pozemky pod novým mostem a komunikaci do údolí Bzové za ½
pozemků p. č. 1848/2, 1847/2 a celý pozemek p. č. 4441/7 v hodnotě 400,- Kč/m2.
ZO zamítlo:
- jmenování přísedícího u Okresního soudu ve Vsetíně
- žádost Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm na finanční podporu rozšíření
autobusového spojení 40 tis.
- dohodu o finančním příspěvku s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje na vybudování sjezdu z nového mostu v údolí Bzové ve výši
216 tis. Kč
ZO uložilo:
- starostovi obce prověřit zápis stavební parcely č. 1494, která je ve vlastnictví Obce Velké Karlovice

Z obecní matriky

Statistika z roku 2013

Jubilanti za I. čtvrtletí 2014

Počet narozených dětí v obci :

19

80 let:

90 let:

Počet přihlášených občanů do obce: 26

Josef Valigura, V.K. 899

Karel Šturala, V.K. 296

Počet odhlášených občanů z obce: 42

Metoděj Solanský, V.K. 123

92 let:

Zdeněk Ohryzek, V.K. 775

Petr Dorotík, V.K. 26

Zdeňka Škorňová, V.K. 173

93 let:

Počet zemřelých občanů obce:

30

Celkem uzavřeno sňatků:

21

• sňatky občanů Velkých Karlovic:
• sňatky občanů jiných obcí:

5
16

Ludvík Stoklasa, V.K. 310

Všem srdečně blahopřejeme

(10 chlapců, 9 děvčat)

(21 na území obce, 9
mimo obec)
(4 v obřadní místnosti
OÚ, 5 v kostele, 12 na
jiném vhodném místě)

Přes Javorník chodník
Milí spoluobčané,
listopadem 2013 byla zahájena realizace projektu Přes Javorník chodník
spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální
rozvoj v rámci OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR částkou 32 783,65
EUR. V lednu 2014 proběhl v partnerské obci Hvozdnica festival
Javornícke ozveny – Podoby dávnych Vianoc, na němž se kromě
tamějších folklórních souborů představil také ženský pěvecký soubor
Karlovjanky a dětský soubor Karlovjánek. V současné době probíhá
zadávací řízení na dodavatele ozvučovací aparatury, která po technické
stránce velmi zkvalitní zázemí pro akce pořádané u Karlovského muzea.
V rámci realizace projektu také intenzivně probíhá příprava na
Řezbářské dny ve Velkých Karlovicích, které budou zahájeny 7.8.2014 v
15 hodin u Karlovského muzea vystoupením ženského pěveckého
souboru Karlovjanky a potrvají do 10.8.2014. Řezbářských dnů se bude
účastnit 22 řezbářů z české strany a 3 řezbáři ze slovenské strany a
budou provázeny cimbálovými muzikami
Kyčerka, Hradišťan, Javorník a dalšími
cimbálovými muzikami a místní dechovou
kapelou. Před Řezbářskými dny bude při
příležitosti 20 let od zahájení této akce vydán
Katalog řezbářů. V nejbližší době budete o
všech připravovaných akcích informováni také
prostřednictvím webových stránek obce.
Velké díky za konstruktivní a příjemnou
spolupráci patří celému realizačnímu týmu, který
se podílí na implementaci projektu a především
na tom, aby bylo za dalších 300 let v Karlovicích
přinejmenším tak dobře jak je v současnosti.

„Javorník, Javorník,
přes Javorník chodník,
až sa mně milá vdáš,
kam já budem chodit?
Jedna sa mně vydá
a druhá mně roste,
přes Javorník chodník
nikdy nezaroste.“

Přeji všem pohodové jarní dny.
Kristýna Jakešová, koordinátor projektu

Informace pro vlastníky lesa

V důsledku mírné zimy letošního roku a srážkového deficitu lze předpokládat zvýšený výskyt podkorního hmyzu, a to zejména kůrovců
na hlavní hospodářské dřevině, smrku. Škody v lesích způsobené tzv. kalamitními druhy kůrovců mohou rychle nabývat na rozsahu.
Základní preventivní ochranná opatření proti tomuto podkornímu hmyzu se skládají z několika hlavních pravidel:
1) včasné odstranění veškerého materiálu vhodného pro namnožení a vývoj škůdce. Odstraňuje se především smrkové dříví,
které je atraktivní pro kůrovce, a to zlomy (včetně stojících zbytků kmene), vývraty, ale také čerstvě vytěžené dříví a větve po těžbě.
Vytěžené dříví je nutno včas odvézt z lesa. Pro likvidaci větví po těžbě se používá pálení, štěpkování nebo drcení.
2) včasné vyhledávání napadených stromů v porostech a v porostních stěnách. Napadené stromy rychle zavadají a jehličí mění
barvu. Stromy je nutné včas vytěžit a dříví odvézt z lesa, případně odkornit, nebo ošetřit chemickými prostředky, např. Vaztakem.
3) používání odchytových zařízení a tzv. lapáků. Na zjištění množství škůdce se používají lapače s feromonovými návnadami.
V některých případech lze využít lapáky, jedná se o pokácený strom (přikrytý větvemi). V obou případech je velmi důležitá častá
kontrola, včetně stanovení dalšího postupu při výskytu škůdce. Jedná se o poměrně složitou problematiku, v daném případě je
nutná pomoc odborného lesního hospodáře, který dokáže vyhodnotit danou situaci.
Mezi dva nejvýznamnější škůdce patří:
Lýkožrout smrkový (Ips typographus) je to významný kalamitní škůdce lesa. Vyskytuje se převážně ve starších
smrkových porostech nad 60 let věku, kde nejprve napadá čerstvě vytěžené dříví, polomy, při přemnožení
napadá i zdravé stromy. Teplé a slunečné počasí urychluje vývoj tohoto škůdce a může zvýšit počet generací.
Vývojové stádia: vajíčko, larva, kukla a dospělec (4,5-5mm dlouhý černohnědý brouk). Napadené smrky
poznáme podle odlupující se kůry, změny barvy jehličí, drtinek a závrtů na patě a kmeni stromu.
Lýkožrout lesklý (Pityogenes chalcographus) je to také kalamitní škůdce, který napadá zejména mladší
porosty - mlaziny, tyčkoviny a tyčoviny. Základem porostní hygieny u tohoto škůdce je odstranění těžebního
odpadu (větve, vršky), ale i materiálu z prořezávek a probírek. Napadené stromy poznáme dle žloutnutí jehličí,
které dále rezaví a opadává. Na kmeni jsou patrné drobné závrtové otvory. Vývojové stádia: vajíčko, larva, kukla
a dospělec (1,6-2,8mm dlouhý, hnědočerný, lesklý brouk).
Lýkožrout smrkový
A na závěr citace z Lesního zákona č.289/1995 Sb.- podle § 32 musí vlastník lesa provádět taková opatření,
aby se předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů na les a dle §33 vlastník lesa je povinen přednostně provádět těžbu
nahodilou, tak aby nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů.
Úřední hodiny:

MěÚ Karolinka (k.ú.Malé Karlovice) Pavel Planka
Polesí-Léskové ( k.ú.Velké Karlovice) Dušan Bártek
Pondělí 13.00 - 15.00 hod.
Středa 13.00 - 15.00 hod.

Lesy České republiky, s. p.

Hydrologie a vodní ekosystémy
Několik citací z vítězné semestrální práce posluchačky univerzity 3. věku, paní Věry B. Tato práce mě zaujala svým neotřelým
pohledem na problematiku. Je zajímavě napsaná, ráda jsem si ji přečetla a předávám dál. (J. R.)
„Pro svou práci jsem si vybrala vodní ekosystémy, které jsou typické pro místo, které mám ráda. Je to místo, kde žiji a které je mi
důvěrně známé. V naší krásné zemi není tato oblast z pohledu hydrologie jediná ani jedinečná. Já jsem se ale na ni podívala
trochu podrobněji a trochu jinýma očima. Uvědomila jsem si ještě více nejen krásu, ale hlavně různorodost prostředí, ve kterém
žiji“. (To jsou úvodní věty semestrální práce.)
-

Pramen řeky Bečvy

„Řeka Bečva je největším levostranným přítokem řeky Moravy. Je to soutok Vsetínské Bečvy, která je dlouhá 59,5 km a kratší
Rožnovské Bečvy, která se k ní se svými 37,6 km přidává ve Valašském Meziříčí. Obě řeky pramení ve stejném pohoří,
Vsetínských vrších. Vsetínská Bečva na jižní straně vrchu Čarták, na Trojačce (880 m.n.m.), Rožnovská Bečva na severní straně
vrchu Vysoká. Od Valašského Meziříčí teče společná Bečva do Tovačova, kde se vlévá do řeky Moravy. Její délka je 120,2 km.
Řeka Morava pokračuje dále na východ a pod hradem Děvín se vlévá do řeky Dunaje.Ten po dlouhé cestě končí svou pouť
v Černém moří. Řeka Bečva patří do přímoří Černého moře“.(Dále paní Věra popisuje tok řeky Bečvy od pramene, zmiňuje přítoky
a přidává své zážitky z pěší pouti)
„…pokračuji malebným údolíčkem Malá Hanzlůvka, podél stejnojmenného potoka. Cestou narazím na velkou tůň, kde roste
orobinec a kuňkají žáby. Tady se zastavím, kolem leží ještě sníh, ale silnice je suchá a teplá. Na informační ceduli se dovídám, že
tůň vznikla v roce 1995 v rámci péče o krajinu. Žije v ní několik druhů živočichů. Slouží především k rozmnožování skokana
hnědého, který sem táhne z potoka, kde přezimuje. Ještě jsem nedočetla, když za sebou slyším podivné mručení, ohlédnu se a
vidím několik žab, jak skáčou z onoho potoka přes silnici k tůňce. Jako by chtěly dokázat, že informace jsou pravdivé. Několik jich
zůstalo sedět u mých nohou. Bála jsem se pohnout, abych na některou nešlápla. Bohužel mnoho jich při své pouti přes silnici
zahyne pod koly aut. Kromě skokana hnědého žije v tůňce a blízkém okolí i kuňka žlutobřichá, ropucha obecná, čolek horský a
mlok skvrnitý. Všichni tito živočichové jsou zákonem chránění. Půjdu-li ještě dále po této turistické trase, dostanu se k pralesu
Razula, který je Národní chráněnou rezervací. Rozprostírá se v pramenném vějíři potoka Hanzlůvky. Ten je levým přítokem Bečvy“.
-

Karlovské jezero

„Karlovské jezero je jedinou přírodní nádrží ve Vsetínském okrese. Vzniklo sesuvem půdy a kamene do vodního zdroje a je
dotvořeno lidským zásahem. Je napájeno horským potůčkem a rybářsky obhospodařováno. Je zde pstruh obecný i duhový, kapr
nebo tolstolobik. Žije zde rak říční a bahenní, unikátní svou velikostí a vitalitou. Nejedná se bohužel o čistou populaci raka říčního,
ale o hybrid raka říčního a bahenního. Pestré je i druhové zastoupení perlooček a vyskytuje se zde v České republice vzácná
perloočka-věšenka cípatá a mnoho jiných živočichů“.

„Nejdůležitějším předpokladem zlepšování jakosti povrchových vod je výstavba čistíren odpadních vod, a rozumné hospodaření
v zemědělské a průmyslové výrobě. Spotřeba vody, zejména vody pitné, na celém světě s rostoucím počtem obyvatel i s rozvojem
průmyslu a zemědělství neustále stoupá. Spotřeba vody charakterizuje stupeň životní úrovně. Mezi jednotlivými zeměmi jsou velké
rozdíly, ovlivněné i geografickou polohou a klimatickými podmínkami.
Naše obec má vybudovanou kanalizaci i čističku odpadních vod. Některá větší rekreační a hotelová zařízení v naší obci mají
vybudovanou jak vlastní čerpací stanici a úpravnu vody, tak i čističku odpadních vod“.
-

Závěr

„Když se ohlédnu zpět, vidím řeku Bečvu, se všemi svými přítoky, jako bohatě rozvětvený strom. Neposkytuje ovoce ani potřebný
materiál ale to nejcennější: VODU. Řeka Bečva se svými přítoky pramenícími v lesích, je pro naši obec bohatým vodním zdrojem.
Voda řeky Bečvy na území obce Velké Karlovice až po město Karolinka je zařazená do 1. stupně znečištění, tj. voda čistá. Řeka
Bečva je považována za nejlépe udržovanou řeku České republiky. Jsme na ni právem pyšní“.

Turisté informují o programu na rok 2014
Vybíráme ze stránek oddílu www.tatranturist.cz:
Sobota 26. dubna: Jarní výstup na Soláň
Sobota 24. května: Na novou rozhlednu na Velkém Javorníku
Sobota 5. července: Přechod Velkého Choče, zájezd objednaným autobusem
Pokud máte někdo zájem, i když nejste členy Tatranturistu, můžete se akcí zúčastnit. Vše najdete na uvedené webové adrese.

Z nejranější historie osídlování Karlovic
V naší dědině vznikalo od počátku 18. století tzv. rozptýlené pasekářské osídlení a naši předkové se živili obděláváním půdy a
chovem dobytka. Mezi prvními obyvateli byly celé rodiny, které do našich lesů přicházely z rožnovské strany: 21 rodin pocházelo
z Rožnova, 3 z Tylovic, 7 z Vigantic, 6 z Hutiska, 7 ze Solance, 3 z Dolní Bečvy, 12 z Horní Bečvy a 5 z Vidče.
V roce 1835, po 121 letech od založení obce, žilo v naší vsi již 3 437 obyvatel, stálo 313 domů - chalup. Naši předkové chovali 130
koní, 825 kusů skotu a 865 oveček. Od počátku 18. století měla vrchnost v naší dědině potašárnu, kterou pronajímala židovským
podnikatelům. Bývala u nás stanice portášů a v 1. pol. 19. století také celní a třicátkový úřad. V roce 1843 bylo u nás 8 moučných
mlýnů a 13 vodních pil. Karlovice byly velké nejen podle jména a rozlohy, ale i podle demografických údajů, které zpracoval PhDr.
Ladislav Baletka v knize Okres Vsetín, 2002, Vlastivěda moravská.
mim

Karel Jindřich z Žerotína (zakladatel)

(moc toho o něm není k dispozici, ale budu shánět dál v archivu, třeba do podzimu ještě něco přidám). „Karel Jindřich z Žerotína
(1669 – 1716), byl plukovníkem Neuburských kyrysníků. 8. listopadu 1714 na zámku v Meziříčí vydal jako pán Rožnova listinu, jíž
založil v rožnovských horách, jež mu byly snad císařem přisouzeny, novou ves Karlovice, osvobodil osadníky na tři roky od
císařských a panských dávek a na dobu 4 let od robot. Jiřího Hudečka ustanovil dědičným a svobodným fojtem odměnou za platné
služby, prokázané meziříčské vrchnosti ve sporu s panstvím vsetínským hraběte Mikuláše Illésházyho.“
Karel Jindřich z Žerotína pocházel z linie Falkenberské. Když v roce 1706 Maxmilián Antonín z Žerotína, jímž vymřela
vízmberskolosinská větev žerotínského rodu, zemřel, přešlo panství Meziříčí - Rožnov podle jeho poslední vůle na Karla Jindřicha
z Žerotína (1669 – 1716), kterému bylo v té době 37 let.
Zakladatel naší obce, Karel Jindřich z Žerotína, byl voják. Velel kyrysnickému pluku falckraběte Neuburga a byl císařským
komořím. Jeden pramen o něm tvrdí, že nebyl žádný lidumil a že dal pobořit obydlí vsetínských poddaných na sporných územích.
V Meziříčí se prý nepokládal za domácího, byl tam cizincem.
Městu prý příliš nakloněn nebyl. Na svém panství odmítal zakládat pivovary. V roce 1712, ale pivovar založil v Rožnově.
Na svém dvoře údajně hospodařil dobře a v roce 1712 vystavěl hamry mezi Zubřím a Zašovou.
O dva roky poději (1714) položil základní kámen pro nový kostel řádu trinitářského v Zašové, který byl vysvěcen až po jeho smrti
v roce 1725. Osmého listopadu 1714 založil ves Karlovice.
Karel Jindřich z Žerotína zemřel ve věku 47 let 27. února 1716. Po jeho smrti zdědil panství bratr František Ludvík (1669 – 1731).
Místo jeho nezletilých synů spravovala panství Ludvíka Karolina ze Žerotína, rozená z Lilgenau, až do roku 1743, kdy panství
převzali bratři Michal Josef a František Josef z Žerotína.
Karel Jindřich měl ještě jednoho bratra Bernarda Ferdinanda z Žerotína.
V roce 1815 prodala alodní statek Valašské Meziříčí – Rožnov Marie Josefa, dcera Ludvíka Antonína z Žerotína, Františku Josefu
hraběti Kinskému. Naší další vrchností se tak stali Kinští.
mim

Výročí karlovské mlékárny

Mlékárna stávala přibližně v místě dnešní pošty. Sváželo se do ní mléko z celých Karlovic na vozech tažených koníky. „Pamatuji,
jak Jezerným jezdil vozík, na něm hrkotaly konve, jedna byla i naše a ten vozík tahala dříve naše hodná klidná leskle černá
kobylka Vranka,“ vzpomíná Dr. Marie Mikulcová.
25. září 1964 naše mlékárna vyhořela, škoda činila 140 tis. Kč. Letos tomu bude 50 let.
Tři půlkulatá jubilea oslaví letos nejkrásnější dům v Karlovicích - Schneiderkův na Soláni.
1939 - malíř Schneiderka se usazuje na Soláni (75 let)
1959 - následuje malíř Karel Hofman (55 let)
1999 - paní Marcela Vajceová - Hofmanová buduje památník svému otci.

mim

V letošním roce si připomínáme výročí 300 let trvání
naší obce. Většina společenských, kulturních a
sportovních akcí se bude konat v rámci oslav tohoto
výročí. V muzeu bude výstava o historii Karlovic,
můžeme se těšit na předpouťové akce a samotnou
pouť, kde si připomeneme nejen výročí Karlovic, ale
také 260. výročí našeho krásného kostela Panny Marie
Sněžné. První víkend v září se bude konat folklorní
festival. Do tisku se připravuje kniha o Karlovicích,
kterou si budeme moci letos zakoupit. První vlaštovkou
a příspěvkem k našemu výročí už je divadelní hra
karlovských ochotníků. Pod režijním vedením Ivanky
Foralové
nastudovali
a
s velkým
úspěchem
hrají Naše furianty L. Stroupežnického. Představili se
nejen třikrát na domácí scéně ve Velkých Karlovicích,
ale i ve Vsetíně, na Hovězí, v Orlové a ještě je čeká
šest vystoupení: 4. 4. ve Valašské Bystřici, 5. 4.
v Karolince, 6. 4. ve Velkých Karlovicích, 13. 4. na Horní
Bečvě, 20. 4. a 26. 4. zase doma v Karlovicích. Velké
díky všem hercům i technickým pracovníkům, které sice není vidět na jevišti, ale bez nichž by se divadlo neobešlo. Největší dík
patří paní učitelce Ivance Foralové. Můžeme mluvit o velkém štěstí, že ji v Karlovicích máme. Co by za to některé obce daly!

IC Velké Karlovice informuje
Velikonoce u Karlovského muzea
Velikonočním jarmarkem 20. 4. 2014 nás bude provázet po celý den paní Bára Šimečková, zahraje CM Vincúch i gajdoš Petr
Sovják, zazpívají děti ze Sboru při ZŠ Velké Karlovice a zatančí Karlovjánek. V tradičních dílnách si děti budou moci ozdobit
perníčky, namalovat vajíčko, vyrobit píšťalku i plést tatary. Jarmareční zboží a dobroty bude možné si koupit na nádvoří
Karlovského muzea.
Karlovské muzeum začne sezónu výstavou pod názvem: „S živou pamětí k srdci domova, 300 let od založení Velkých
Karlovic“. Výstava bude dokumentovat historii Velkých Karlovic v příbězích, dokumentech a listinách, obsahem budou také
předměty a historické fotografie z archivů institucí a místních obyvatel, které zatím nebyly vystavovány. Tímto všem děkujeme za
poskytnuté materiály a prosíme o pomoc při rozšiřování našeho archivu. Materiály skenujeme, originály vracíme.
V květnu vydá Obec Velké Karlovice k výročí 300 let Velkých Karlovic reprint Karlovského zrcadélka – první písemné zmínky o
Velkých Karlovicích. Karlovské zrcadélko vyšlo v r. 1886 k upomínce na svěcení nové budovy školní v Podťatém, sestavil jej Jan
Kutzer, výnos byl věnován knihovně školní, nákladem vlastním tiskl Fr. Vaněk, Valašské Meziříčí. Zachovalo se pouze pár výtisků,
po částech vycházely v časopise Dolina Urgatina – dvě čísla tohoto časopisu budeme mít také v prodeji v Informačním centru.
Do konce školního roku připravíme vždy poslední neděli v měsíci v kinosále U Potockých dětem divadelní nebo filmové
představení. 27. 4. 2014 to budou filmové pohádky a 25. 5. 2014 divadelní představení: Dětský divadelní soubor – RARÁŠCI
z Opavy – O Palečkovi.

Karlovské muzeum - výstavy
Velká galerie
1. 5. – 22. 6. 2014 S živou pamětí k srdci domova - 300 let od založení Velkých Karlovic
28. 6. – 3. 8. 2014 Malířské cesty okolo Soláně: 4 ze Soláně Karel Hofman, Jan Kobzáň, František Podešva, Alois Schneiderka
Malá galerie
1. 5. – 25. 5. 2014 Jaroslav Králík výstava akademického malíře a grafika
31. 5. – 22. 6. 2014 Výstava prací žáků ZUŠ. Součástí vernisáže bude zábavné odpoledne pro děti k MDD a kácení máje.
28. 6. – 3. 8. 2014 Josef Vajce, výstava akademického sochaře
Řemeslné úterky
od 13. 5. do 17. 6. 2014 vždy v úterý mohou návštěvníci muzea shlédnout řemeslníky při práci a řemeslo si také vyzkoušet

IC Zvonice na Soláni
Březen
Duben

29. 3. 2014 Výstava Stano Mikovčák Sochy. Výstava potrvá do 18.5.2014.
20. 4. 2014 Neděle velikonoční

Květen

10. 5. 2014 Pani mamo,švarnu cerku matě. Pořad věnovaný 160. výročí narození Leoše Janáčka
24. 5. 2014 Vernisáž výstavy Sklářská škola Val. Meziříčí
Červen
20. 6. 2014 Svatojánský večer
27. 6. 2014 Sečení luk na Soláni
28. 6. 2014 Malířské cesty Zdeněk Burian
Červenec 6. 7. 2014 Dareband na Soláni

Farnost Velké Karlovice - program na půst a Velikonoce 2014
Denně kromě nedělí - meditace z knihy „Výzva lásky“, každou středu 17.30 - křížová cesta, pátky 18.00 - dětské křížové cesty,
neděle 9.00-10.20 - postní adorace
5. dubna - 9.00 Děkanátní setkání mládeže Rožnov pod Radhoštěm
5. dubna - předvelikonoční svátost smíření Karolinka a N. Hrozenkov 16.00-18.00
6. dubna - předvelikonoční svátost smíření V. Karlovice 15.00-17.00
6. - 13. dubna - Týden modliteb za mládež
17. dubna - Zelený čtvrtek, mše v 18.00
18. dubna - Velký pátek, obřady v 17.30
19. dubna - Bílá sobota, adorace 8.00-19.00, mše v 19.30
20. dubna - Velikonoční neděle, mše v 8.00 a v 10.30 (svěcení velikonočních pokrmů)
21. dubna - Velikonoční pondělí, mše v 8.00

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu: 5. 6. - 7. 6. 2014 (Čt - So)
Sběr použitého textilu: 2. 6. - 6. 6. 2014 na obecním úřadu
Připomínáme lhůty kontrol a čištění spotřebiče paliv a čištění spalinové cesty, tj.
komína. Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 91/2010 Sb.
Vlastník spotřebiče paliv o výkonu do 50 kW včetně, což se týká většiny rodinných domů, by měl zajistit čištění spalinové cesty 3x
ročně, kontrolu spalinové cesty 1x ročně, výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátu 1x ročně. Toto nařízení platí pro spotřebiče
na pevná, kapalná i plynná paliva. Čištění spotřebiče na pevná paliva je možné provádět svépomocně podle návodu výrobce, za
podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.

Široká nabídka výhod a příspěvků pro všechny skupiny klientů VZP ČR:
Skupina 1:
Junior 0‐17 let + 364 dny ‐ 500 Kč:
a) Očkování nehrazené z v.z.p.: cestovní, hepatitida A, proti rotavirům, klíšťové encefalitidě, meningitidě atd.:
b) Fixní ortodontický aparát (FOA)
c) Rehabilitační aktivity nehrazené z v.z.p. nebo hrazené nad rámec v.z.p:

aktivity lázeňského typu:
např. masáže, solná jeskyně, sauna, parní lázeň celotělová kryoterapie, zábaly,koupele, lymfodrenáže, inhalace, baňkování,
whirlpool, hydrojet, perličková koupel, Kneippův chodník atd.
cvičení:
cvičení na balonech, cvičení proti bolesti zad, kalanetika, pilates, chůze na pohyblivém pásu (heat),
posilování pomocí klouzavých desek (flowin), plavání (nikoliv závodní plavání ve sportovních klubech).

Skupina 2:
Dospělí od 18 let ‐ 500 Kč:
a) Očkování nehrazené z v.z.p.: cestovní, proti klíšťové encefalitidě, hepatitidě A/B, pneumokokovi, chřipce atd.
b) Rehabilitační aktivity nehrazené z v.z.p. nebo hrazené nad rámec v.z.p

aktivity lázeňského typu:
např. masáže, solná jeskyně, sauna, parní lázeň celotělová kryoterapie, zábaly, koupele, lymfodrenáže, inhalace, baňkování, whirlpool,
hydrojet, perličková koupel, Kneippův chodník atd.
cvičení:
cvičení na balonech, cvičení proti bolesti zad, kalanetika, pilates, chůze na pohyblivém pásu (heat), posilování pomocí klouzavých desek
(flowin), plavání (nikoliv závodní plavání ve sportovních klubech), jóga

c) Prevence melanomu

pro klienty, kteří si sami vyžádají preventivní vyšetření, a které provedl lékař dermatolog (kožní),
vyšetření je provedeno optickým (ručním) dermatoskopem (max. výše příspěvku 300 Kč) nebo
digitálním dermatoskopem (max. výše příspěvku 500 Kč)

Skupina 3:
program Maminka ‐ 500 Kč:
Nositelem příspěvku je těhotná žena nebo žena, která porodila v kalendářním roce 2014.
O příspěvek je možné zažádat na základě předložení těhotenského průkazu nebo rodného listu dítěte:
a) předporodní kurz; který realizuje poskytovatel zdravotních služeb,
b) cvičení a plavání pro těhotné,
c) přítomnost partnera u porodu,
d) příspěvek na odběr pupečníkové krve pro vlastní potřebu nositelky příspěvku (Národní centrum tkání a buněk (NTC), Cord
Blood Center (CBC), FN Hradec králové – Tkáňová ústředna)
Skupina 4:
Bezpříspěvkoví dárci krve, plazmy (BDK) a nepříbuzní dárci kostní dřeně (BDKD) ‐ 1000 Kč:
a) dárci mohou čerpat navíc na rehabilitační aktivity nehrazené z v.z.p. uvedené ve skupině 2 Dospělí pokud darovali
bezpříspěvkově v kalendářním roce alespoň 1x krev, plazmu a nebo kostní dřeň.
b) nárok na 35 dní cestovního zdravotního pojištění zdarma pro dárce, kteří darovali dvakrát krev za poslední rok nebo třikrát
za poslední dva roky nebo jsou držiteli Zlatého kříže nebo Jánského plakety
Čerpání příspěvků ve všech skupinách je vázáno na povinné členství v Klubu pevného zdraví. Součástí Žádosti o příspěvek je souhlas
klienta/zákonného zástupce s přihlášením do KPZ jako podmínka k vyplacení příspěvku.

Poznámka:

Uznána může být i 1 vstupenka nebo daňový doklad v minimální hodnotě 100 Kč na jednu aktivitu nebo více vstupenek v celkové
hodnotě min. 100 Kč. Příspěvek lze poskytnout do 3 měsíců od data vystavení daňového (účetního) dokladu o úhradě
aktivity.
Vyřízení příspěvku musí být provedeno osobně nebo na základě plné moci. Příspěvek může čerpat klient VZP ČR, který nemá
pohledávky u VZP ČR. Není od 1.1.2015 přeregistrován k jiné zdravotní pojišťovně.
Příspěvky si můžete vyúčtovat na kterémkoli přepážkovém pracovišti VZP ČR. Bližší informace obdržíte i na detašovaném
pracovišti VZP ČR v zasedací místnosti MěÚ Karolinka: úřední hodiny každé pondělí od 900 do 1200 a od 1300 do 1600 hod.
Přejeme Vám příjemný rehabilitační a ozdravný zážitek. Současně vítáme nové klienty naši zdravotní pojišťovny, kterým,
stejně jako našim stálým klientům, poskytneme v maximální míře naše služby a pomoc.

Těší se na Vás kolektiv pracovnic VZP ČR Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm a Karolinka
Za redakční radu J. Ryplová, J. Vlčková, J. Rypl. Tisk GRAFIA NOVA Rožnov pod Radhoštěm

