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Vážení spoluobčané,

nastává zasloužené období dovolených a
prázdnin. Na konci měsíce června ukončí
školní docházku i děti Základní školy U
Kostela. Všem dětem přeji příjemné prožití
prázdnin a šťastný návrat do školních lavic.
Členům učitelského sboru děkuji za odvedenou pedagogickou práci v nelehké
době. Poděkování patří i všem provozním
zaměstnancům za zajištění bezproblémového průběhu školního roku. V neposlední
řadě děkuji i všem pracovníkům Mateřské
školy Velké Karlovice, která přeruší svoji
činnost na dobu od 1.8.2022 do 31.8.2022.
Krojovaný průvod – všechny fotografie R. Mikulenka

Mezinárodní dětský folklorní festival a řemeslný den
Po tříleté odmlce jsme opět uspořádali v sobotu 4. června 2022 v areálu
Karlovského muzea dětský folklorní festival, na který bylo pozváno
sedm souborů. Krásné výkony předvedlo více než 200 dětí ze souborů
DFS Lokčan z Lokce (Slovensko), Malé Vonice + Valášku Zlín, Kašavjánku, Malé Lipty, Malé Jasénky, SKZR Žródlo - Raciborzanie z Polska a domácího souboru Karlovjánek. Festival se uskutečnil v rámci
projektu přeshraniční spolupráce SR – ČR INTERREG V-A pod názvem Dědictví předků v našich rukách, spolufinancovaného z prostředků EFRR. Pozvání přijal i starosta partnerské obce Babín (Orava),
pan Bc. Martin Matys. Desátý ročník byl zahájen slavnostním průvodem
dětských souborů od základní školy po muzeum. Dramaturgem programu byl pan Rudolf Danajovič, který nahradil z důvodu nemoci naDěvčata z polského souboru Raciborzanie
šeho dlouhodobého partnera Miroslava Ekarta. Slovem provázela Monika Brindzáková. Za velmi nejistého počasí, které nakonec průběh festivalu nenarušilo, se přišel podívat i slušný počet diváků, kteří uměli výkony dětí ocenit. Veškeré zázemí pro vystupující poskytla základní škola,
včetně vydatného oběda s občerstvením. Společně s vystoupením dětí probíhala u muzea i ukázka tradičních řemesel, které s folklorem a
tradicemi úzce souvisí. Děkuji všem vystupujícím, řemeslníkům a spolupořadatelům, kterých opravdu nebylo málo.

Karlovjánek
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Raciborzanie při vystoupení

Pokračování ze str. 1

Starosta Velkých Karlovic a starosta Babína

Děti z Malé Vonice

Investiční výstavba
stavba „Prodloužení vodovodního řadu Miloňov“ bude zahájena o prázdninách a dokončena do 30.11. letošního roku. Trasa vodovodu bude
mimo jiné procházet i stavebním obvodem Miloňov, na který se budou moci budoucí stavebníci napojit. Do veřejné soutěže na dodavatele
stavby se přihlásilo šest firem a zvítězila společnost, která nabídla nejnižší cenu - 8 822 tis. Kč. Rozpočet výše uvedené stavby byl 12 296 tis.
Kč. Vítěznou firmou je společnost AROWANIE STAV s.r.o., Na Výsluní 196/13, 747 94 Dobroslavice.
V měsíci květnu jsme uvedli do provozu vodovodní řad od křižovatky Miloňov po dům s číslem evidenčním 263. V tomto úseku již došlo i
k napojení přilehlých nemovitostí.
Přerušení školní docházky využijeme k uskutečnění investice v základní škole pod názvem „Modernizace elektroinstalace a výměna svítidel
ZŠ Velké Karlovice, stará budova“. Projekt řeší výměnu původních hliníkových rozvodů za měděné, starších zářivkových svítidel za LED
osvětlení, rozvody pro zásuvky, nouzová svítidla, slaboproudé rozvody datové, rozvody rozhlasu a času. Následné zednické práce (zapravení
rýh) a celkovou výmalbu budovy. I když probíhala průběžná rekonstrukce osvětlení (naposledy cca v roce 1990) tak si jistě budova, u které si
v letošním roce připomeneme 70 let od jejího otevření, nová světla zaslouží. Projekt je podpořen dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Ministerstvem pro místní rozvoj je finančně podpořena i další stavba „Oprava místní komunikace č. 30 v obci Velké Karlovice“, a to
z programu na podporu oprav komunikací po kůrovcové kalamitě. Jedná se o místní komunikaci v Miloňově, nad bývalým ovčínem (modrá
turistická trasa), v úseku od odbočky po prostor pro ukládání dřevní hmoty. Do vyhlášené soutěže na dodavatele se přihlásilo pět firem a zvítězila
společnost REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí s částkou 3 060 tis. Kč. Dotace činí 60 %. Komunikace bude mít penetrační
povrch a její oprava bude zahájena na začátku července 2022.
Třetím podpořeným projektem z Ministerstva pro místní rozvoj
ČR je akce „Dopravní hřiště na zahradě MŠ ve Velkých
Karlovicích“. Předmětem zakázky jsou stavební práce při
realizaci výstavby dopravního hřiště včetně umístění herních
prvků a mobiliáře v obci Velké Karlovice. Realizátorem stavby je
firma Hřiště.cz s.r.o., Příkop 838/6, Brno. Celkové náklady 1 340
tis. Kč, z čehož dotace činí 1 072 tis. Kč. Stavební práce byly
zahájeny nyní, ukončení do konce prázdnin.
Přestavbou klubovny, která navazuje na bufet fotbalového hřiště
byly zahájeny stavební práce na tribuně fotbalového hřiště.
Připravovaná přestavba a rekonstrukce tribuny si vyžaduje
provedení výše uvedených úprav a její kolaudaci. Bez těchto
stavebních úprav nedostaneme stavební povolení na celkovou
rekonstrukci tribuny. Přestavbu provádí firma Josef Křenek,
Velké Karlovice č. 1046.
I v letošním roce budou pokračovat práce na opravě
kamenného plotu před kostelem a místním hřbitovem.
Kameník, pan Michal Tlašek se svými pracovníky opraví úsek od
hlavního vstupu ke kostelu po hlavní bránu na hřbitov. Rozsah
Stavba dopravního hřiště u mateřské školy
prací je omezen časovými možnostmi pana Tlaška. Stávající
kovové brány budou nahrazeny novými ve stejném vzhledu.
Brány vyrábí a dodá pan Roman Křenek. Kamenické práce byly v tomto týdnu zahájeny.
Plánovanou přestavbu kinosálu U Potockých na Víceúčelové kulturní centrum odkládáme na základě rozhodnutí zastupitelstva obce. Pro výše
uvedenou Investiční akci máme připravenou prováděcí dokumentaci stavby, stavební povolení a v rozpočtu obce alokovaných 10 mil. Kč +
rezervu rozpočtu ve výši 5,4 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že rozpočet stavby dle nových cen vychází až k 55 mil. Kč (zatím cena bez soutěže),
nechceme stavbu spustit bez dohodnutého finančního krytí v této nejisté době. Vše je připraveno pro nově zvolené zastupitelstvo, které vzejde
z komunálních voleb, konaných ve dnech 23. a 24. září 2022.
Zasedání Zastupitelstva obce
ke svému 19. řádnému zasedání se zastupitelé obce sešli dne 9. 6. 2022 v počtu 14. Celé usnesení najdete na webových stránkách obce
www.velkekarlovice.cz. Mimo jiné zastupitelé schválili uvolnit finanční prostředky na nákup nového vybavení do ordinace zubního lékaře v obci.
Smlouva s paní doktorkou se připravuje s předpokládaným zahájením zubní ordinace do 30.11.2022. Podrobnější a přesnější informace Vám
poskytneme v příštím čísle Karlovského zpravodaje.
Miroslav Koňařík
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Jubilanti za II. čtvrtletí 2022
80 let

85 let

Více jak 90 let

Stanislav Cieplak

Jiří Martinák

Miroslav Jurečka 91 let

Jarmila Jochcová

90 let

Jan Tomek 92 let

Anna Vašutová

Stanislav Kotyza

Milada Seidlová 94 let

Antonín Bukovjan

Všem srdečně blahopřejeme!

Informační centrum Velké Karlovice
Naše obec má po dvouleté pauze za sebou první velkou akci, a to Velikonoční jarmark u Karlovského muzea, který se uskutečnil 17. 4. 2022.
Tato akce byla uspořádána se spoluúčastí slovenské obce Babín. V rámci této spolupráce u nás předvedly svou řemeslnou zručnost také dvě
slovenské řemeslnice, a to drátenice a paní, která vyšívala lidové vzory. K naší radosti byla letos účast na jarmarku opravdu velká. Návštěvníci
využili velikonoční neděli jednak k prohlídce našeho muzea a probíhajících výstav, ale i samozřejmě k návštěvě samotného jarmarku.
22. 5. 2022 byla vernisáží v Karlovském muzeu otevřena výstava ZUŠ Karolinka pod názvem Umění se nemění. Na této vernisáži předvedly
děti z této školy vystoupení v amfiteátru za budovou muzea a všichni se mohli těšit velkému počtu návštěvníků i přátelské atmosféře. Výstava
je u nás k vidění do 19.6.2022.
Druhá akce, která byla pořádána 4.6.2022, taktéž ve spolupráci se slovenskou obcí Babín, byl Řemeslný den a Mezinárodní dětský folklórní
festival. Řemeslný den začal v 9 hodin u Karlovského muzea a oficiální zahájení dětského festivalu proběhlo ve 14 hodin v amfiteátru za budovou
muzea. Sobotní ráno doprovázela lehká nervozita z proměnlivého počasí, ale nakonec i přes lehkou dešťovou přeháňku se festival vyvedl a
všech sedm dětských souborů pobavilo diváky svým skvělým vystoupením.
Od 17. května u Karlovského muzea letos probíhá pět řemeslných úterků, během kterých se dětem představují nejrůznější řemeslníci. K vidění
už byla například práce s lupenkovou pilou, kovářské řemeslo, šití krojů nebo včelařství. Tuto příležitost obohaceného programu muzea využívají
nejvíce skupiny dětí, trávící čas školních pobytů u nás v obci, ale i ostatní návštěvníci muzea.
Letos v říjnu je tomu již 10 let, kdy byla otevřena rozhledna Miloňová. Za tuto dobu se stala velmi oblíbeným turistickým místem, který
v informačním centru uvádíme jako jeden z výletních cílů, které by v naší obci měli navštívit.

Další plánované akce IC Velké Karlovice
18. 6. 2022 Setkání Nositelů tradic
25. 6. 2022 Malířské cesty kolem Soláně + vernisáž Čtyři malíři
ze Soláně
2. 7. 2022 výstava Františka Papeže
2. 7. 2022 Hrnčířský den
4. 8. - 7. 8. 2022 setkání řezbářů u Karlovského muzea
4. 8. 2022 otevření řezbářské výstavy
5. 8. 2022 koncert skupiny Javory
7. 8. 2022 Karlovská pouť
24. 9. 2022 Myslivecký den + otevření Rybářské výstavy

IC Zvonice Soláň
24. 6. Sečení lúk na Soláni
25. 6. - 16. 8. Malířské cesty kolem Soláně - Ludvík Schneiderka
11. 7. - 16. 7. Malířská škola
13. 8. MFF Léto na Soláni, Janáček na Soláni 2022
20. 8. - 4. 10. Valašský salón výtvarných umělců
15. 10. Host na Soláni – Josef Vejvoda – syn slavného hudebníka,
skladatele, kapelníka a autora po celém světě proslavené polky „Škoda
lásky“ Jaromíra Vejvody, od jehož narození 28. března uplynulo 120 let.

Atelier Hofman - Léto na Soláni
Milí přátelé, tak tady zase máme začátek léta a s ním spojené neuvěřitelné 23. setkání
na třech místech v rámci Malířských cest okolo Soláně. V naší galerii se letos
setkají dva autoři, jeden ze Slezska a druhý z Valašska Jeden studoval v Praze, druhý
v Ostravě - malířka Rosvita Mikulová z Bystřice nad Olší a keramik Aleš Dančák Vsetín.
Slavnostním zahájením výstavy Vás slovem provede Marcela Kovaříková a tu správnou
atmosféru navodí kapela z Českého Těšína Jazz trio Petra Litwory.
Entrée výstav Malířských cest předchází již tradiční Sečení luk se zpěvem, tancem a
hlavě dobrou náladou.
Tak buďte vítáni na 23. setkání ve Valašském ateliéru u Hofmanů, na Zvonici a
v Karlovském muzeu.
Marcela Vajceová
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Vzpomínáme na uměleckého řezbáře Josefa Klabana
letos by se dožil 90 let
Narodil se v únoru 1932 ve Velké Bytči. Jeho otec sloužil u četnictva. Po rozdělení Československa v roce 1939
museli Klabanovi Slovensko opustit. Přestěhovali se do Velkých Karlovic, Josef Klaban se vyučil strojním
zámečníkem, specializace montáž a výroba elektrických motorů. V období před vojenskou službou prodělal civilní
paravýcvik ve Svazarmu ve Vsetíně a téměř dva roky se střídavými úspěchy boxoval za klub MEZ Vsetín. Během
vojenské služby absolvoval Školu důstojnického dorostu s maturitou s nástupem v Kremnici a ukončením
v Liberci. Jeho nepřekonatelná touha po svobodě způsobila, že mu vojenský stav k srdci nepřirostl. Po ukončení
vojenské služby v Hranicích na Moravě krátce pracoval v národním podniku MEZ Vsetín a pak nastoupil na místo
topiče na parníku Československé plavby labsko-oderské, kde byl od roku 1956 až do roku 1959. Věčné vzpomínky na domov a Valašsko
ukončily jeho putování. Vrátil se domů. Stal se členem valašského kroužku Javorník, hrál v kapele jako cimbalista. Několikrát si zahrál v místním
ochotnickém divadle. V roce 1961 byl přijat, už jako postarší žák, na Střední lesnickotechnickou školu v Hranicích na Moravě. Po ukončení
studia nastoupil jako lesník, později jako technik na polesí u Lesního závodu ve Velkých Karlovicích. Od roku 1972 byl normovačem a později
vedoucím informační soustavy na ústředí závodu.
Josef Klaban od dětství vyřezával, ale ta pravá řezbářská práce začala až o hodně později. Byl zakládajícím členem kroužku výtvarníků amatérů
Urgatina, který vznikl v roce 1982 a pravidelně se zúčastňoval jeho výstav. V roce 1992 vydal vlastním nákladem sbírku básní Prožitky
s ilustracemi Marie Mikulcové. Zemřel v roce 2001 ve Vsetíně.
JR (podle knihy Kulturní toulky Valašskem autorky Marie Mikulcové)

Vzpomínka dcery na tatínka řezbáře
Jako by to bylo včera, přivřu oči a cítím nádhernou vůni dřeva,
která se linula z pokoje mého tatínka, kde tvořil nádherná a
jedinečná díla. Jeho tvorba byla pro mne jako pro malou holčičku
fascinující a plná kouzel. Pracoval vždy precizně a na každém
svém díle si nechal záležet. Nikdy nic neodbyl a dodržel vždy
své slovo. Udělal mi ohromnou radost, když mi věnoval jeden
svůj výtvor. Vybavil se mi jeden krásný zážitek z dětství.
V Karlovicích v údolí Jezerné jsme pozorovali s tatínkem raky u
jezera a zastihla nás obrovská bouře, byl to intenzivní zážitek,
který se mi vryl do paměti, strach a zároveň vzrušení, také
smích… Nikdy na ten den nezapomenu, tak jako na svého tátu.
Celé dětství mi byl neskutečnou oporou a přála bych takového
otce každému dítěti. Není dne, kdy by nám nechyběl.
Vzpomínáme na něj s velkou úctou a láskou v srdci. Byl pro mě
tím nejlepším TÁTOU a hlavně úžasným, velkorysým, citlivým,
moudrým člověkem.
Ivana Ilnická, dcera Josefa Klabana

Sta let by se letos dožil malíř Miloslav Svozil
V letošním roce si připomínáme i sté výročí narození umělce, který našel domov ve Velkých Karlovicích. Pan
Miloslav Svozil by se v srpnu dožil 100 let. Narodil se v roce 1922 v Olomouci, tam navštěvoval reálné
gymnázium. Věnoval se výtvarnému umění, plány se studiem ve Francii mu však překazila 2. světová válka,
byl totálně nasazený v Německu. I tam se snažil malovat, pokud to bylo možné. V padesátých letech žil ve
Šternberku, kde bylo soustředěno několik výtvarníků - amatérů, které vedl akademický malíř Vilém Zlámal.
V Praze absolvoval Miloslav Svozil dvouletý kurz kresby a malby při Ústředním domě lidové tvořivosti v Praze.
V roce 1979 přesídlil do Velkých Karlovic, do chalupy pod Beskydem, zde poznal překrásný valašský kraj, jeho
lid, valašské lidové umění a místní kumštýře. V roce 1982 založil ve Velkých Karlovicích kroužek
neprofesionálních výtvarníků URGATINA a stal se jeho dlouholetým předsedou. Letos tomu je už 40 let, co
bylo sdružení Urgatina založeno. Malířská činnost Miloslava Svozila byla přednostně zaměřena na akvarely,
v menší míře maloval i oleje a kreslil, převážně sepií. V grafice se zaměřil na ex libris, byl i členem spolku přátel sběratelů ex libris, vystavoval
dokonce i v Itálii, jeho práce jsou uloženy v několika italských muzeích. Uspořádal 14 samostatných výstav a účastnil se 62 kolektivních výstav.
V roce 1993 přesídlil do Havířova, kde v únoru 2000 zemřel.
Podle knihy Kulturní toulky Valašskem autorky Marie Mikulcové zpracovala J. Ryplová

40 let amatérského výtvarného spolku Urgatina
Výtvarné sdružení Urgatina bylo založeno v roce 1982. Iniciátory a zakladateli byli především malíř Miloslav Svozil, řezbáři Rudolf Bláha, Josef
Klaban, Miroslav Kopec a Michal Žitník, malíř a výrobce dřevěných šperků Emil Polcar, krajkářka a šperkařka Marcela Stávková, holubičkář
Josef Stoklasa a malíř a grafik Josef Vašička. Byl schválen název Urgatina, stanovy spolku a předsedou zvolen M. Svozil. Už v listopadu 1982
výtvarníci poprvé vystavovali v Karlovském muzeu, díky velké návštěvnosti vešlo sdružení ve známost veřejnosti. Skupina se rozrostla a
navázala spolupráci s německými lidovými výtvarníky z Frohnau. Umělci z Urgatiny vystavovali nejen doma, ale i v Německu, v italských
městech (Bologna, Mantova, Benátky…). V roce 1994 byla založena tradice řezbářských dní u Karlovského muzea, Urgatina stála u jejich zrodu.
Přejeme všem výtvarníkům Urgatiny hodně zdraví, tvůrčí práce, výstav a radostných zážitků ze společných akcí. (JR)
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Dění ve farnosti Velké Karlovice
Letnice jsou křesťanský svátek. Připomínáme si jím seslání Ducha svatého na apoštoly po Ježíšově zmrtvýchvstání. Slaví se v neděli 50 dní
po Velikonocích.
V naší farnosti jsme tento svátek oslavili, kromě nedělní mše svaté, i v sobotu 4. 6. 2022 u pastoračního centra tradičním smažením vaječiny
venku na ohni. Jeden z důvodů, proč tento zvyk udržet a nenechat ho vyhasnout, je společné setkání lidí z farnosti různých věkových skupin.
Udělat si čas na posezení, popovídání, zahrát si fotbal či jiné míčové hry. Pozvání přijaly jak ukrajinské ženy, dívky, tak i děti, které nyní bydlí
v našem pastoračním centru a připravili také něco na zub. Pán Bůh dal a počasí nám přálo, setkání splnilo svůj účel a na příští vaječinu se
budeme těšit i na Vás ostatní.
Ve stejný den, ale v dopoledních hodinách se naše schola nazývaná „ZASNĚŽENÁ SCHOLA“ účastnila arcidiecézního setkání schol v Lidečku
v novém farním centru. Tohoto setkání se účastnilo celkem 15 schol a scholiček z celého našeho děkanátu, ale i vzdáleného okolí, jako např.
Příbor, Nivnice, Zlín a další. Prvním bodem programu byla mše svatá celebrovaná novoknězem Dominikem Kovářem, původem z Lidečka, který
mši svatou ukončil novokněžským požehnáním.
Po ní se již scholy začaly připravovat na svá vystoupení pro publikum. V prvním bloku vystoupila schola z naši farnosti. Poté následoval oběd
pro všechny účastníky, po něm program pro děti a druhý blok vystupujících. Tímto chceme schole poděkovat za hezké vystoupení, krásné
reprezentování naší farnosti i obce a i to, že obohacují mše svaté u nás ve farnosti k oslavě našeho Pána.
Michaela Koňaříková

Návštěva P. Rastislava Kršáka
V neděli 12. 6. na Slavnost Nejsvětější Trojice byla
sloužena mše svatá v 10:30 u kaple ke cti Nejsvětější
Trojice v Jezerném. Mši svatou sloužili dva kněží – bývalý
kněz naší farnosti P. Rastislav Kršák společně s P.
Františkem. Otec Rastislav nás svou promluvou povzbudil
k modlitbě svaté Trojice, která nám má být vzorem rodiny
– Bůh otec, Ježíš syn a Duch svatý jako milující matka.
Tato slavnost, stanovená na neděli po Seslání Ducha
Svatého, je jakoby korunou uplynulého období
velikonočních tajemství spásy, neboť k nám hovoří
o našem povolání do dokonalé jednoty s Nejsvětější
Trojicí.
Anna Šimčíková

Charita Nový Hrozenkov slavila 30. výročí založení
Oslava 30. výročí založení Charity Nový Hrozenkov byla zahájena v kostele sv. Jana Křtitele slavnostní mší svatou, kterou celebroval arcibiskup
Jan Graubner, děkan, kněží naší oblasti, starostové a zástupci firem, které nás dlouhodobě podporují a také naši zaměstnanci
a příznivci z okolí. Program, který předkládal rozličné příběhy z jednotlivých služeb Charity Nový Hrozenkov, zpestřily děti svým vystoupením.
Umělecká škola zde předvedla taneční vystoupení pod vedením paní učitelky Veitové. Folklorní skupina Rozinka, kterou přivedli manželé
Zetkovi, zahrála řadu překrásných valašských písní. Hrou vážné hudby na violoncello zaujala paní učitelka z Rožnova pod Radhoštěm Kateřina
Reková a překvapením pro všechny byla i mladičká 13letá zpěvačka z Ukrajiny. Všechny dojala a byla oceněna potleskem stojícího obecenstva.
Slova uznání za službu Charity Nový Hrozenkov pronesl jak prezident Arcidiecézní charity Olomouc otec Bohumír Vitásek, tak její ředitel pan
Václav Keprt, starostka Městyse Nový Hrozenkov paní Stanislava Špruncová a pan arcibiskup Jan Graubner předal navíc paní ředitelce nejvyšší
ocenění v arcidiecézi, medaili sv. Jana Sarkandra. Celý den panovala velmi příjemná atmosféra. Programem nás provázel pan Josef Scharf.
Všem zúčastněným děkujeme, že s námi toto výročí oslavili a byli tam s námi.
Ing. Danuše Martinková, ředitelka Charity Nový Hrozenkov
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Hasiči a mladí hasiči Podťaté
První letošní větší akcí pro náš sbor byly oslavy svátku Sv. Floriana, které proběhly 8. května. Z našeho sboru se zúčastnilo 19 členů. Týden
nato, v sobotu 14. května, jsme společně s členy ostatních karlovských sborů zajeli do Vysoké nad Kysucou, kde proběhlo již 10. setkání hasičů
veteránů, tato akce se velmi vydařila a odjížděli jsme odsud až ve večerních hodinách příjemně naladěni. A aby toho nebylo v tomto týdnu málo,
tak hned v neděli 16. 5. jsme uskutečnili druhý ročník akce “Ukliďme si Česko“, kterou jsme pracovně a interně pojmenovali „Ukliďme si
Karlovice“. Letos jsme se rozhodli pokračovat potokem v Podťatém s ukončením na rozcestí na Světlé. Brali jsme to opravdu poctivě a z gruntu
a spotřebovali jsme všech 30 pytlů, které nám věnoval obecní úřad. Sesbírali jsme i 325 kg železa. Akce se vydařila a odměnou nám bylo
posezení a ukončená se skvělým gulášem a něčím dobrým na svlažení hrdla. Měsíc květen jsme zakončili účastí na okrskovém kole požárního
sportu, kde jsme společně s hasiči od kostela vytvořili kombinované družstvo a reprezentovali Velké Karlovice. Další větší akcí, na kterou se již
připravujeme, bude tradiční Výlet v přírodě v Podťatém a touto cestou si dovolujeme všechny občany pozvat na sobotu 16.7. 2022, kdy proběhne.
Co se týká naší mládeže, jsme cca v první třetině sezóny a musíme říci, že s výsledky jsme nadmíru spokojeni. Aktívní přístup se vyplatil a
prostě zase platí fráze, „kdo trénuje, vítězí“.
Pro konec zimní a začátek jarní sezóny s přechodem do léta jsme vybrali z pozvánek 6 závodů, kde nám velmi záleželo na celkovém umístění,
a to z toho důvodu, že naši závodníci letos končí ve svých kategoriích a budou Karlovice příští rok už reprezentovat ve vyšší věkové kategorii.
Zúčastnili jsme se závodů ve třech ligách a na čtvrtou se právě chystáme. Dovezli jsme 6 cenných kovů, z toho 3 zlata.
Můžeme uvést, že jsme letos zatím ovládli závody v Bukovci, Prahe a dokonce slovenský Svrčinovec, kde se potkaly týmy z ČR, Slovenska a
Polska. Dovezli jsme medaile ze Žďáru nad Sázavou, zimního závodu v Petřvaldu a druhé místo z Ďáblic. To vše v silové disciplíně TFA. Velmi
rádi bychom zkusili závod ještě minimálně v Rakousku nebo Německu, ale především nás čeká ještě 16 závodů v celé ČR.
Zdeněk Dorňák a Martin Pavelka, SDH Podťaté

CO SE DĚLO V KNIHOVNĚ?
Se Sandrou Pogodovou v naprosté „pogodě“
V dubnu byla naším hostem obývákového povídání herečka, moderátorka, zpěvačka i spisovatelka Sandra Pogodová. A byla jedním slovem úžasná. Myslím, že nebudeme daleko od pravdy, když řekneme, že nás skutečně hodila do „pogody“. A vlastně ani moc nevadilo, že jsme velkou
část akce absolvovali bez elektrického proudu. Velice nadšená byla i sama protagonistka. Jak se nechala slyšet, takovou atmosféru při svém
vystoupení ještě nezažila.
Velké díky Aničce Pavelkové a jejím děvčatům za bezchybný, nejen cukrářský, catering, květinářství Mirky Vojvodíkové za nádhernou jarní
výzdobu a Josefu Vráželovi za „svícení“ a luxusní fotky.
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Večer s Andersenem plný zázraků
„Celý svět je plný zázraků, na které jsme si však tak zvykli, že
je nazýváme všedními věcmi....,“ nechal se kdysi slyšet Hans
Christian Andersen a my jsme z této jeho myšlenky vyšli při
pořádání letošního Večeru s Andersenem v naší knihovně. A
snad se nám to, po dvouleté covidové pauze, alespoň maličko
podařilo...
Zázraků jsme objevili spoustu... a jednomu se dokonce možná
naučili.
Velké poděkování za pomoc o tomto večeru patří Červené
Karkulce, princezně Elze a jedno speciální „díky“ kouzelníku
s fotoaparátem panu Josefu Vráželovi.
Vzhledem k velkému zájmu a přání rodičů, jsme se rozhodli
uspořádat pohádkový večer v knihovně i pro menší děti. O
termínu konání budete včas informováni.
A co plánujeme dál? Čekají na vás další „obýváková“ povídání,
ale také besedy pro školy. Určitě byste si pak neměli nechat ujít
13. října cestovatelskou besedu Petra Nazarova o Novém
Zélandu.
(ren)

Sedm statečných
Když jsme si v roce 1987 v akci „Z“ vybudovali na rozcestí
Soláň prodejnu JEDNOTA, nenapadlo mne, že bude po 35
letech uzavřena, následně zbourána a na jejím místě
postavena prodejna nová. 18. května letošního roku byla
prodejna celkem náhle uzavřena. Svou práci v ní ukončil
skvělý kolektiv sedmi žen (sedmi statečných žen) ve
složení: vedoucí Alena Mynarčíková, zástupce vedoucí
Pavla Řepková, pokladní Foteini Tzontzou, Radmila
Koňaříková, prodavačka Zuzana Kysučanová, vedoucí
úseku masa Adéla Chudějová, prodavačka masa Jana
Tomková
Podle mne jsou ženské kolektivy problematičtější než
kolektivy mužů (moje osobní zkušenost). Vztahy
v kolektivech žen jsou často napjaté, to ale neplatilo pro
kolektiv paní vedoucí Aleny Mynarčíkové, proto jsem se
zeptala.
Co je příčinou toho, že jste tak skvělý kolektiv?
„Pracujeme společně mnoho let, známe se dobře navzájem i své rodiny a můžeme se spolehnout jedna na druhou.“
Pohádaly jste se vůbec někdy?
„V každém kolektivu, větším nebo menším, občas dojde k různým rozmíškám, také i u nás, ale vždy jsme našly společné řešení. Problémy,
které se vyskytnou, řešíme, pokud to jde, společně. Některá rozhodnutí vedení družstva ale vyřešit samy nemůžeme, například uzavření
prodejny.“
Každé ráno připravené, příjemné, ochotné vyhovět, to jsou ženy z prodejny
JEDNOTA. Jejich věkový průměr je padesát let. Vychovaly a vychovávají 12
dětí, dvě z nich se již těší ze 4 vnoučat. Služebně nejstarší v naší prodejně na
rozcestí Soláň je paní Pavla Řepková, slouží již 30 let, navíc vede od začátku
obrazovou kroniku, do které zaznamenává pracovní, ale také všechny
mimopracovní aktivity kolektivu, k nimž patřily svátky a narozeniny, vzájemné
návštěvy, příležitostná setkání, společné výlety, návštěvy divadelních
představení atd.
V době coronavirové epidemie zpočátku bez roušek, později v rouškách a
následně v respirátorech společně čelily nepřízni doby tím, že neztrácely
humor. Před Vánocemi v prodejně tiše zněly koledy a paní prodavačky si daly
do vlasů různé ozdoby k uctění Vánoc i konce roku a o Zeleném čtvrtku byly
všechny v zeleném (nápad paní R. Koňaříkové). Bylo to úžasné…
Do prodejny JEDNOTA jsem chodila nakupovat, ale také si popovídat, protože
mi od jisté doby schází rozhovor. S paní A. Mynarčíkovou, která vede kolektiv „sedmi statečných“ od roku 2006, jsme někdy zavzpomínaly na
Karla Gotta. Byla jeho velkou fanynkou a v roce 1975 si s ním pořídila na Beneškách foto. S paní P. Řepkovou sbíráme již několik let příležitostné
poštovní známky, s paní F. Tzontzou jsme si povídaly o jejím rodném Řecku a paní Z. Kysučanová mně opatřovala různé plakáty pro obecní
kroniku, když jsem ji psala. Pro mne byla prodejna na rozcestí Soláň více než jen obchod. Proto mně bylo velmi smutno, když jsem v jejích
dveřích uviděla sdělení, že její provoz končí.
Marie Mikulcová
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KARLOVSKÝ TROJLÍSTEK INFORMUJE
Školní rok 2021/2022 již pomalu doznívá a my Vám nabízíme malé ohlédnutí za nevšedními zážitky z naší školky. Třetí pondělí
v březnu jsme přijali „Ponožkovou výzvu“ a na každou nožku jsme obuli jinou ponožku, čímž jsme oslavili lidskou jedinečnost a
podpořili tak lidi s Downovým syndromem. Následující den nás ve zdejší knihovně přivítala paní Holčáková, která si pro nás
připravila zajímavý edukační program o knihách. Prvního dubna jsme si dopřáli trochu té aprílové legrace. Tento den úzce spojený
s žerty jsme pojali netradičně. No řekněte, kdo by nesnil o tom, že by jeden celý pracovní den strávil v pyžamu? My jsme si tento
sen ve školce splnili. Nechybělo tak zpívání ukolébavek, pravá plyšáková bitva, Večerníčkův taneček…, zkrátka na ospalost a
lenošení rozhodně nezbyl čas. Pilní jsme byli i na Velikonoce. Navštívili jsme Hvězdárnu Valašské Meziříčí, kde jsme se dozvěděli
zajímavosti o pašijovém týdnu a o hlubokém vesmíru, kde také najdeme velikonoční symboly. Po této přípravě jsme nachystali
pro rodiče velikonoční tvořivé dílny. Děti předvedly krátký program a pak jsme se společně pustili do vyrábění velikonočních
ozdob. V dubnu měly děti ze třídy Motýlků plnou hlavu zápisu do 1. třídy, proto jsme se byli podívat ve škole, abychom se seznámili
s jejím prostředím. Vůně připravovaného oběda nás zavedla do školní kuchyně a touha po setkání s loňskými předškoláky zase
do 1. třídy. Dětskou zvědavost uspokojila paní ředitelka základní školy, která jim ukázala všechny důležité a zajímavé prostory.
Konec dubna nám zpestřila beseda s trenérem VHK Vsetín, který děti motivoval k tomuto sportu a seznámil je s hokejovou
výstrojí. S bohatým programem nás navštívila také speciálně cvičená fenka Elsa v doprovodu paní Pavlíny Dujkové. Děti se
dozvěděly, jak se zachovat při útoku agresivního psa, viděly ukázku cvičeného pejska, se kterým si zahrály i pohybové hry. Na
závěr děti zrelaxovaly u příjemné psí masáže. Konec dubna patřil čarodějnicím. Do školky jsme přišli všichni patřičně vystrojeni.
Zprvu jsme si pořádně zařádili, vyrobili kouzelné lektvary a naučili se čáry z lexikonu kouzel. Po poctivém zaškolení jsme se vydali
na náš tradiční pochod po Velkých Karlovicích. V květnu jsme mysleli především na všechny maminky. Tato životní role je krásná
a naplňující, na druhou stranu umí být však i náročná. Proto jsme pro ně připravili na naší zahradě „Wellness pro maminky“, kde
o ně pečovaly jejich děti. Svaly procvičily v posilovně a při kondičním tréninku. Nechybělo ani kadeřnictví, kde je děti učesaly.
Maminky jistě potěšilo, že nůžky nebyly součástí vybavení našeho kadeřnického salónu. Nechyběla ani cukrárna s laskominami.
V bižuterii jim děti vyrobily krásné náramky a v hand-made zase přání na památku. Maminkám přišla jistě vhod i relaxační masáž.
Na závěr maminky prošly sprchou lásky do kavárny a k ohništi, kde si s dětmi opekly lahodné špekáčky. Den matek jsme si na
školní zahradě opravdu užili. Omlouváme se všem tatínkům, kteří nám s humorem připomínali, že i oni slaví svůj svátek. Proto
by chtěl celý kolektiv mateřské školy prostřednictvím Karlovského zpravodaje popřát všem karlovským tatínkům všechno nejlepší
ke Dni otců, který se slaví 19. června…, ale fakt si to ty maminky užily :-). A tímto jsme se už dostali k měsíci červnu, který začal
oslavou dětského dne, během něhož děti hledaly ztracený poklad karlovských zbojníků.

Cesta k němu nebyla vůbec lehká. Děti musely splnit mnoho úkolů a vynaložit hodně úsilí, aby se k pokladu dostaly. Nakonec
všechno dobře dopadlo a děti měly úspěch. S poučným a zároveň zajímavým programem pro naše děti přijeli dva policisté
z Obvodního oddělení Karolinka, kterým děkujeme za nezapomenutelný zážitek. Dětem představili toto povolání, upozornili je na
chování v určitých situacích, ukázali jim ochranné pomůcky, které si děti mohly i vyzkoušet. A samozřejmě nemohla chybět ani
důkladná prohlídka policejního vozu včetně zapnutých výstražných světelných a zvukových zařízení, která se ozývala široko
daleko. Tímto děkujeme všem obyvatelům sídliště za shovívavost, páni policisté totiž podlehli kouzlu našich dětí. Třída Včeliček
a Motýlků se vydala na školní výlet do DinoParku Ostrava. I když nám počasí nejprve nepřálo, nakonec se přece jen umoudřilo.
Děti si užily 3D kino, projížďku DinoExpresem, procházku DinoBludištěm a další zákoutí tohoto zábavného parku. A třída Berušek?
Ta si zaskotačí v herním labyrintu v Dětském světě u nás ve Velkých Karlovicích. Nové herní prvky se také připravují i na naší
školní zahradě. V červnu již započaly terénní úpravy nutné pro vybudování dopravního hřiště. Tímto bych chtěla moc poděkovat
zástupcům Obce Velké Karlovice za přípravu a realizaci projektu „Dopravní hřiště na zahradě MŠ ve Velkých Karlovicích“.
Rodičům našich dětí děkujeme za výbornou spolupráci a za účast na školních akcích. Jste skvělí. Poděkovat bych chtěla také
zaměstnancům mateřské školy za jejich celoroční úsilí a podporu ve vytváření harmonického a podnětného prostředí pro naše
malé karlovské děti. Můj dík za Vaši práci je větší než jakákoliv slova, kterými bych se mohla v tomto článku vyjádřit. Na závěr
přejeme všem čtenářům krásné slunečné léto plné odpočinku, klidu a nezapomenutelných zážitků. Budoucím prvňáčkům přejeme
šťastné vykročení do základní školy. Těšíme se na 1. září 2022, kdy se opět společně setkáme a přivítáme nové kamarády.
Jana Maňáková
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Týden kultury zahájí 18. 8. Divadlo Bez zábradlí
Nenechejte si ujít další ročník charitativního Týdne kultury na Valašsku. I letos se můžete těšit na pestrý divadelní program v cirkusovém šapitó
na louce pod Lanternou. Výtěžek z festivalu opět pomůže dobré věci. Část výtěžku vždy směřuje k potřebné rodině přímo z regionu.
Program Týdne kultury na Valašsku:
18. 8. - Divadlo Bez zábradlí: Blbec k večeři (V. Vydra, J. Carda, R. Hrušínský)
19. 8. - Agentura Harlekýn: Na zlatém jezeře (S. Stašová, L. Frej)
20. 8. - Divadlo NAVĚTVI: Kouzla skřítků
20. 8. - Pantheon production: Benátky pod sněhem
21. 8. - Loutkové divadlo Ostrava: Hrnečku, vař
21. 8. - Malé Divadlo Komedie: 1 + 1 = 3
22. a 24. 8. - Jaroslav Dušek: Čtyři dohody
23. 8. - Jaroslav Dušek: Pátá dohoda
Prodej vstupenek a info: www.tydenkultury.cz
Jágrův kouč bude přednášet na Lanterně
Spa hotel Lanterna od letoška pořádá speciální tematické pobyty zaměřené na
osobní rozvoj. První akcí bude 10. - 13. 7. Sebekoučink s Marianem Jelínkem,
uznávaným koučem manažerů a sportovců, který léta spolupracoval mj.
s Jaromírem Jágrem. Pro zájemce z regionu je možné využít program i bez
ubytování a rezervovat si účast na jednotlivých přednáškách. Více na
www.valachy.cz/pobyty/sebekoucink-s-marianem-jelinkem
Příměstské kempy Resortu Valachy
Pokud ještě nemáte kompletní program pro děti na prázdniny, můžete využít
nabídku Letních příměstských kempů Resortu Valachy:
11. – 15. 7. – téma Valašská příroda
1. – 5. 8. – Bike / In-line kemp
15. – 19. 8. – Pevnost Boyard
Program je pro děti od 6 do 15 let, probíhá od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin,
zahrnuje oběd, dvě svačiny a pitný režim. Na všechny termíny jsou ještě volná
místa. Info: www.valachy.cz/kempy
Tip na akci: Kongres inteligentního pohybu a Barvy jógy
Známý Kongres inteligentního pohybu, který se obvykle koná v Rožnově, zavítá
v létě i do Velkých Karlovic. V sobotu 23. 7. se můžete těšit na workshopy,
besedy, koncert i letní kino na louce pod hotelem Lanterna se zajímavými hosty
(Sandra Pogodová, Jaroslav Dušek, MUDr. Helena Máslová, Viliam Poltikovič,
Jana Šelle a další). Více na www.kongresip.com

V neděli 24. 7. naváže festival Barvy jógy s pečlivě
vyladěným programem s Terezou Winklerovou a jejími
hosty, který přiblíží méně obvyklé aspekty jógy – např.
embryo jógu, dance jógu, obličejovou jógu či jógu dechu.
Více na www.proudyinspirace.cz
Občerstvení a elektrokola u Bistra Razula
Bistro Razula u sjezdovky Razula zůstává během letní
sezóny v každodenním provozu. Nabídku jídel v létě
doplňují oblíbené kurzy pečení pizzy s šéfkuchařem
Josefem Tydlačkou.
Na parkovišti naproti bistra je v létě otevřena půjčovna
elektrokol (denně 8:00 – 19:00) a využít tu můžete i lekce
in-line bruslení. Info: tel. 778 111 200.
Hudební večery a grilování na Horalu
Wellness hotel Horal připravil opět na léto oblíbené
hudební středeční večery na terase. Každý druhý týden
vystoupí oblíbený valašský muzikant Bolek Vjaclovský
(poprvé již 6. 7.), v ostatních termínech zahrají Kamila
Polonyová, Zbyněk Tvarůžek a další.
Každý víkend Horal nabízí grilované speciality, vždy
v neděli i s živým cimbálem od 11 do 16 hodin.
Pochod broučků - akce 1. 7. pro děti u Horalu
Červnová Pohádková cesta lesem přilákala k hotelu Galik
na 500 dětí. Pokud jste ji nestihli, můžete se stavit na další
hezkou akci. K zahájení prázdnin se uskuteční Pochod
broučků v pátek 1. 7. u hotelu Horal. Děti si pod vedením
instruktorů od 18:30 vyrobí lucerničky a po setmění se
vypraví na dobrodružnou procházku po Kulíškově naučné
stezce. Připraven bude i táborák s kytarou.
Martina Žáčková

Pieta na Ztracenci
V neděli 8. května jsem se účastnila piety na Ztracenci. Konala se po dvou letech odmlky způsobené
pandemií. Mně bylo tam nahoře krásně smutno…
Smutno - z naší obce na pietě byla jen paní Jiřina Fischerová s rodinou
Krásně - zásluhou pana starosty z Makova je na památníku deska se jmény dvou dříve neznámých
vojínů 1. československého armádního sboru v SSSR.
Pieta začala v 11 hodin nástupem jednotky hasičů ze Stanovnice pod velením Josefa Řepky.
Následovalo kladení věnců, krátké proslovy, hymny, letos bez hudby, zpívané.
Na slavnostním aktu se zúčastnili: Docent Karol Janas, primátor Povážské Bystrice (krátce promluvil),
Miroslav Mikulčák – předseda OV ČSBS (krátce promluvil), Martin Pavlík – starosta Makova, Jozef
Šimek, řezbář z Makova - autor desky se jmény vojáků, paní starostka z Karolinky Marie
Chovanečková - kladla věnce k památníku, rozdávala jako vždy vdolky, paní Marie Kantorová (ročník
1929) - přímá účastnice, pamětnice.
Opět se vařil guláš, závěrem se zpívaly hymny. Bylo zamračeno, ale bez mlhy, viděli jsme na hory,
cesta hřebenem byla blátivá, nepršelo, účast menší než dříve. Vojenská stafáž se letos také nekonala,
ani narcis letos na Ztracenci nekvetl jako dřív, vždy jsem se s ním pozdravila - scházel mi… Scházelo
mi tam toho víc, ale díky za to, co tam bylo.
(mim)

Léto buď pozdraveno!
Do naší velkokarlovické doliny přicházíš po jaru, které probouzí přírodu k životu ze zimního spánku. Přicházíš na krátký čas, chudičce oděné.
Tvůj příchod ohlašují rozkvetlé keříky planých růží. Když jdeš horami, svou hlavičku před tebou skloní nejeden hříbek, rozvoní se heřmánek,
vstavače na loukách se rozsvítí, břehy zurčivých potůčků zmodrají pomněnkami a do řídkého obilí, pokud ještě někde bylo naseto, vběhnou
chrpy a vlčí máky. Jahodami zesládnou paseky, které později zmodrají borůvkami. Nastává čas sklizní.
Dovolíš, aby na louce zavonělo seno a dívky si z kopretin věnce uvily. Do nich přidaly zvonky, kartouzek
a rmen. Z hnízd vyvedeš novou ptačí generaci a nám v teplém stínu nabídneš kukaččin smutek. Jen
obilí již v naší dolině nedozraje a ženci a žnice již nebudou sklízet. Snad bych ještě navázala povříslo a
jím svázala snopek, uvila dožínkový věnec, co do Štědrého dne vždy zdobil prostor nad dveřmi
v kuchyni, a z režné, cukru, skořice a hřebíčku připravila „vařenici“. To se krásně s nostalgií vzpomíná.
O svaté Anně zchladíš rána, po soumraku dovolíš padat hvězdám a nám si cokoliv přát… O něco
později Vavřinec předpoví podzimu, co jej bude čekat a jaký bude.
Léto, v naší dolině jsi krátké, chudičce oděné, ale přece jen veselé. Proto buď pozdraveno!
Marie Mikulcová
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Dvě nové publikace místních autorů
Labyrint a myšlenky Františka Papeže
Motto:
„Dva blízcí lidé jsou jako andělé, každý s jedním křídlem. Když se chtějí vznést, musí se obejmout.“
LABYRINT (ve středověkém bájesloví
palác krále Minoa na Krétě s nesčetnými
chodbami, bludiště) a MYŠLENKY, to je
osmačtyřicetistránková
publikace
Františka Papeže, kterou tvoří černobílé a
barevné ilustrace, myšlenky a verše
z tvorby autora.
Obsah práce tvoří tři části: autorovy
myšlenky, autorova poezie – slovesné
umění, ukázky autorovy výtvarné činnosti
(barevné).
S mnohými
myšlenkami
Františka Papeže se čtenář jistě ztotožní,
nad jinými se patrně zamyslí, s dalšími
může polemizovat. Druhou část publikace
Františka Papeže tvoří poezie, obor
krásné
literatury.
Vedle
rytmické
organizace jazykového projevu je pro
verše (poezii) charakteristické obrazné a
náznakové
vyjádření,
výrazně
emocionální a interní. Poezie Františka
Papeže čtenářům pootevírá dveře do
umělcovy duše, do tajemna jeho duše…
Třetí díl publikace tvoří barevná část.
Nevelké dílo Františka Papeže je v našem
velkokarlovickém uměleckém miniregionu
něčím novým, ojedinělým, co si zaslouží
pozornost.

Hlubinou prastaré báje
poločas rozpadu
vytrácí naši paměť
Ránu vraženou
do lůna rodné brázdy
jitří pluh života
Nicotně malá zrnka chtění
raší a mizí
v zapomnění…

Marie Mikulcová

Kniha Ludvíka Dorňáka
Šindeláři z Velkých Karlovic
V pátek 10. června přivezl pan Jiří Sloupenský, nakladatel a majitel tiskárny
v Lanškrouně čerstvé výtisky nové knihy, která obohatí historii Velkých
Karlovic zmapováním ruční výroby šindelů. Pan Sloupenský má
dlouhodobě dobré vztahy s Karlovicemi, např. vydal všechny knihy paní
učitelky Heleny Mičkalové.
Autor Ludvík Dorňák se už delší dobu zabýval myšlenkou na napsání této
knihy, pečlivě sbíral podklady a použil i své vlastní archivní materiály, texty,
články z tisku i fotografie, aby kniha byla co nejobsažnější a pravdivě
vypovídala o nedávno minulé historii výroby šindelů ve Velkých Karlovicích.
Zvláštností knihy je, že je psána ručně, Ludvík Dorňák ji napsal propiskou,
svým vlastním rukopisem, mimochodem hezkým a dobře čitelným. Zmínil
všechny šindeláře i pomocné pracovníky, kteří kdy pracovali ve firmě.
Čtenář tam najde spoustu zajímavostí, dozví se, kde všude karlovičtí
šindeláři pracovali, které střechy v republice i ve světě pokrývali. Kniha je
k dostání v Informačním centru Velké Karlovice, v IC Zvonice na Soláni a
v prodejně papírnictví pana R. Boráka.
Sám autor Ludvík Dorňák ke knize poznamenal:
Je to vzpomínka na staré šindeláře, kteří od padesátých let
proslavovali Velké Karlovice svou precizní rukodělnou prací. Děkuji
všem sponzorům, kteří se na vydání této publikace podíleli a měli
zájem, aby se na ně, výrobce šindelů léty prověřenou starobylou
technikou, nezapomnělo.
Přejeme knize, ať dobře slouží Karlovjanům i přespolním a ať působí
čtenářům radost, ať si tam každý najde své známé a příbuzné, kteří toto
řemeslo dovedli k dokonalosti a předávali dalším generacím.
Jitka Ryplová
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Vítání občánků na Obecním úřadě ve Velkých Karlovicích v červnu 2022. Všem dětem i rodičům blahopřejeme!

Kotlíkové dotace pokračují i v roce 2022

Zlínský kraj spustil příjem žádostí z Programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových
domácnostech Zlínského kraje, tzv. nových kotlíkových dotacích. Příjem žádostí probíhá do
31.8.2022. Kdo si může o dotaci požádat?
Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, tedy rodinného domu, bytové jednotky v bytovém
domě nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci ve Zlínském kraji, který v nemovitosti
zároveň bydlí a vytápí starým kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující min.
třídu 3 dle ČSN EN 303-5. Výměna neekologického kotle je možná za kotel na biomasu, tepelné
čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel.
Průměrný čistý příjem na osobu žijící v domácnosti žadatele nesmí překročit v roce 2020 částku
170.900,- Kč. Výměnu zdroje tepla žadatel chystá anebo byla uskutečněna po 1. 1. 2021. Dotace
je 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace dle typu vyměňovaného kotle:

▪
▪
▪

kotel na biomasu AUTOMATICKÝ i RUČNÍ max. 130.000,- Kč,
tepelné čerpadlo max. 180.000,- Kč,
plynový kondenzační kotel max. 100.000,- Kč.

POZOR: úhrada způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů bude pouze v
případě, že výměna byla již realizována, případně byla vystavena závazná objednávka,
a to v termínu do 30. 4. 2022.
kotliky@kr-zlinsky.cz nebo telefonicky: 577 043 411 (provoz kotlíkové linky v úředních
hodinách).

S přípravou formuláře Žádosti Vám mohou pomoci na svém území místní akční
skupiny Zlínského kraje. V naší obci se obracejte na paní Válkovou.
Ing. Naděžda Válková, Obec Velké Karlovice velkekarlovice@volny.cz tel. 571 422 424
osobní konzultace po telefonické domluvě, více: www.kotlikovedotace.cz
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Přihlášky přijímá Lukáš Vojvodík
Tel. 731 475 775

Myslivecký spolek Gigula Velké Karlovice
Vážení spoluobčané, dovolte abych Vás krátce informoval o naší
činnosti v uplynulém mysliveckém roce.
Myslivecký spolek Gigula vykonává právo myslivosti na pozemcích
o výměře 3 513 ha, má v současné době 43 členů a tři čekatele,
přičemž nově jsou čekateli Lukáš Korytář a Jan Vašut.
Pokud se týká statistik lovu - bylo uloveno celkem 43 kusů vysoké
zvěře, z toho 13 jelenů, 13 laní a 17 kolouchů. Musím zmínit
skutečnost, že 4 ulovení jeleni bodově dosáhli na bronzovou
medaili, což je v současné době v naší honitbě jev nevídaný a všem
našim členům, kteří svoje většinou životní jeleny ulovili, ze srdce
blahopřeju. Jedná se o Ondru Boráka, Josefa Kaděrku, Pavla
Walczyska a Josefa Řepku. Jelen Jakuba Menšíka zůstal těsně
pod hranicí bronzové medaile.
Srnčí zvěře jsme ulovili celkem 28 kusů, přičemž jenom
nahlášených úhynů této zvěře bylo dalších minimálně 30 ks.
Dále bylo uloveno 69 kusů černé zvěře, 62 lišek, 16 jezevců, 25 kachen,
3 zajíci, 15 kun, 30 holubů hřivnáčů a 5 vran šedivek. Společné lovy byly
pořádány v omezené míře tak, jak to umožňovala epidemiologická
situace.
Stejně jako v ostatních honitbách na katastru naší obce a okolí, tak i my
jsme zaznamenali zvýšený výskyt zákonem chráněného vlka obecného
(Canis lupus). Ať už se jedná o přirozenou populaci této šelmy, migrující
k nám ze Slovenska, nebo o uměle vysazované páry, každopádně se
jejich výskyt začíná na početních stavech spárkaté zvěře projevovat.
Nemyslím si, že je možné dlouhodobě nechat stavy této šelmy bez
regulace tak, jak je tomu doposud. Pokud tomu tak bude, budou za pár
let chodit do lesa s obavami o svoji bezpečnost nejenom myslivci, ale i
ostatní návštěvníci přírody. O tom, že v lese nebude ani živáčka, není
potřeba pochybovat. Jeden z našich hlavních finančních zdrojů
zajišťujících činnost spolku - prodej zvěřiny se do budoucna jeví jako
velmi ohrožen. Je potřeba mít na zřeteli, že ze státního ani jiného
rozpočtu nečerpáme žádné příspěvky ani dotace a na svoji dobrovolnou
zájmovou činnost si musíme peníze zajistit výběrem členských příspěvků, svojí činností a z vlastní kapsy. Těšíme se na setkání s našimi
spoluobčany při prodeji zvěřinového guláše, který chceme letos tradičně pořádat v době konání karlovské pouti. Doufám, že v zimě bude po
delší odmlce opět myslivecký bál, který jsme už dva roky nemohli pořádat kvůli pandemii. Všem našim členům, kteří se aktivně podílejí na
pořádání těchto akcí a celkovém fungování spolku, chci poděkovat za jejich úsilí a snahu při zajišťování potřeb spolku a popřát dobrou mušku
a hodně loveckých úspěchů v novém mysliveckém roce.
Chtěl bych touto cestou požádat všechny návštěvníky lesa o ukázněnost a úctu k přírodě a krajině, ve které žijeme. Červen je obdobím rození
mláďat, proto prosím mějte svoje čtyřnohé kamarády na vodítku a nedělejme v lese to, co tam nepatří - což jsou určitě motorky, ohňostroje a
jiná hlučná činnost. Závěrem bych rád poděkoval všem spoluobčanům, našim blízkým a příznivcům za pochopení, podporu naší činnosti a
popřál všem pevné zdraví a klidné dny.
LOVU – LESU ZDAR! Josef Štuler – předseda výboru MS

MOTOKROSOVÁ SEZÓNA ZAHÁJENA
Po důkladné zimní přípravě zahájil David Podešva
motokrosovou sezónu MMČR juniorů 3. dubna 2022
v západočeských Horažďovicích. Tam jezdce pořádně
potrápilo počasí. Nejen že teplota byla blízko bodu mrazu,
ale nechyběla ani sněhová pokrývka. Nevlídné počasí však
Davida nezaskočilo a obsadil krásné 2. místo.
Další závod seriálu MMČR juniorů se uskutečnil 7. 5.
v Horním Újezdu u Litomyšle, kde bojoval o první příčku
s rakouským závodníkem Eliasem Ederem z týmu KTM.
Elias měl více štěstí a v cíli byl o dvě sekundy dříve. David
si tak zatím drží celkově 2. místo v seriálu. Před sebou má
však ještě šest těžkých závodů.
V rámci tréninkové přípravy se účastní i menšího seriálu
Motocross Nova Cup. Tento seriál má celkem sedm závodů,
z nichž čtyři jsou již odjety a David ve všech obsadil
1. místo.
Do konce sezóny ho však čeká ještě spousta dřiny, a
proto nezbývá nic jiného, než mu držet palce a popřát mu, aby se ze závodů radoval minimálně stejně tak, jako doposud a sezónu dokončil
hlavně ve zdraví.
Jarmila Podešvová
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VOLEJBAL
Na sobotu 25. 6. 2022 připravují volejbalisté TJ TATRAN Velké
Karlovice tradiční volejbalový turnaj amatérských smíšených družstev.
Tentokrát 8. ročník, který se koná po dvouleté pauze v Karolince na
Sokolském hřišti.
Turnaj odehrajeme na 2 antukových hřištích. Pravidla budou upravena,
aby vyhovovala časovému harmonogramu, rozlosování družstev bude
v 10 hodin. Jsou pozvány týmy z Halenkova, Lužné, Vrútek (SK),
Nového Hrozenkova, Šumperka a my budeme mít dvě družstva.
Na akci přivítáme také diváky, pro které připravujeme občerstvení.
Na tradičním mezinárodním Josefovském halovém turnaji v Halenkově
19. 3. 2022 naše smíšené družstvo obsadilo 1. místo. Byl to po dvouleté
turnajové pauze skvělý výsledek.
Andrea Křenková

Šachové okénko - jaro 2022
Mladí šachisté z Velkých Karlovic hrající za Šachový klub TJ Karolinka se utkali se soupeři na mezinárodním turnaji v Karolince v divadle dne
23. 4. 2022, pořádaném Šachovým klubem TJ Karolinka k 50. výročí založení šachového oddílu skvělým organizačním týmem. V kategorii A
bylo 32 účastníků, v kategorii B 32 účastníků. Byla zaručená hojná účast, po velké turnajové odmlce (kovidová doba) si všichni s radostí zahráli.
V turnaji A hráli muži i ženy společně, oceněni byli zvlášť. V turnaji B hráli kluci a holky společně a oceněni byli rovněž zvlášť. Mezi ženami
jsme zástupce Velkých Karlovic a Karolinky neměli, mezi muži ano. V turnaji A byl uprostřed tabulky Elefteris Vlachopulos z Karolinky (ELO
1655) se ziskem 4 bodů, Roman Křenek z V. Karlovic (ELO 1340) se ziskem 3,5 bodu, dále pak Vladimír Křupala z Karolinky (ELO 1135) 2,5
bodu, Jakub Křenek z V. Karlovic 1,5 bodu, se dvěma body ještě Petr Vilímek a Pavel Maňák z Karolinky. Tito všichni poměřili své síly s takovými
hráči jako je Jakub Ryšánek z TJ Valašské Meziříčí (ELO 1906), který získal 1. místo.
V turnaji B jsme měli velké zastoupení. Turnaj vyhrál Štěpán Klimeš z Šachového klubu Vsetín se ziskem 6,5 bodu, 2. místo Matyáš Holiš
z Karolinky 6 bodů, 3.místo Petr Křupala z Karolinky 5,5 bodů, dále pak Marek Dostál z Velkých Karlovic 4,5 bodu, Šimon Orság z Velkých
Karlovic 4,5 bodu, Lukáš Lizůch z N. Hrozenkova 4 body, Rostislav Alfeldij z Karolinky 3,5 bodu, také si zahráli kluci z Ukrajiny, kteří se
přistěhovali do Karolinky, Ivan Sidor a Vasil Sidor, měli po 2 bodech.
Chvíli na to jsme pořádali pohár 1.VASTO – dne 14. 5. 2022 –
Šachový turnaj mládeže.
Hrálo se ve třech kategoriích: do 10 let, do 13 let a do 16 let. Zástupci
z Velkých Karlovic Šimon Orság, Marek Dostál. V roli rozhodčích byli
u kategorie do 10 let Elefteris Vlachopulos z Karolinky, u kategorie do
13 let Roman Křenek a u kategorie do 16 let Jakub Křenek oba
z Velkých Karlovic, kteří dříve také reprezentovali v tomto turnaji.
Tento turnaj se uskutečnil opět po dvou letech za finanční podpory
firmy 1.VASTO Vsetín. Turnaje byly přerušeny z důvodu covidu. Pokud
by byli mezi vámi zájemci o šachovou hru, přijďte si zahrát od září zase
každý pátek odpoledne k nám do šachového klubu v Karolince.
Zvláštní poděkování patří panu Vladislavu Bambuškovi z Karolinky,
který vede klub již několik let a vše na jedničku zvládá, i když letos
jsme slavili jeho osmdesátiny. Přejeme mu hodně zdraví a elánu do
dalších let.
Andrea Křenková

Zájezd turistického oddílu do Slovinska
Koncem května jsme se dočkali očekávaného a dlouho kvůli
covidu odkládaného zájezdu do Slovinska. Slovinsko je krásná
hornatá země, které dominují Julské Alpy s nejvyšší horou
Triglav. Počasí vyšlo na jedničku, pršelo jen při zpáteční cestě,
kdy jsme měli zastávku v hlavním městě Lublaň. Městem nás
provázela dcera paní učitelky Vlasty Drgové, která v Lublani žije
a vyučuje na univerzitě. Celý program byl velmi pestrý a bohatý,
prošli jsme nádhernou soutěsku Vintgar, navštívili jezero Bled a
městečko Kranj, kde jsme byli ubytováni v hotelu. Lanovkou
jsme vyjeli na horu Vogel, kde jsme obdivovali horskou květenu,
výhledy na Julské Alpy a na Bohinjské jezero. Kolem jezera
jsme se prošli a někteří se i vykoupali. Další den jsme navštívili
Postojanskou jeskyni a Predjamský hrad, který je z velké části
vytesán ve skále a napojen na jeskynní soustavu podzemních chodeb. Zážitky překrásné, průvodce Zdeněk Drga je zkušený horský vůdce,
organizátoři to vymysleli skvěle. Děkujeme Mirce Minarčíkové, Svaťce Zeťové a řidičům Romanu Zeťovi a Josefu Valigurovi, že nás tak dobře
vedli a vezli. Catering cestou autobusem zajišťovala Bohuška Bučková. Díky, Bohuško! Skvělý zájezd, už se těšíme na další.
(JR)
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BIATLON - LETNÍ PŘÍPRAVA V DOLOMITECH
Ve dnech od 4. do 11. června jsme společně s ED systém Silvini
teamem jeli na společné soustředění na silniční kola do italských
Dolomitů. Měli jsme celkově pět krásných, ale přitom náročných
etap od Val di Fiemme kde jsme vyjeli na Pampeago pass, který
jsme taky později vyhodnotili že byl nejtěžší protože při 28 stupních
horka se do 10% kopce šlape poněkud náročněji. Dále potom přes
passo Giau, passo Sella, passo Pordoi až například po passo
Fedaia, kde letos také končila jedna z etap na Giro d’Italia odkud
byl nádherný výhled na nejvyšší horu Dolomit na Marmoladu.
Samozřejmě těch pass bylo mnohem víc ale vyjmenovávat je zde
by bylo na dlouho. Při našem týdenním pobytu v Dolomitech jsme
najezdili více než 490 km s převýšením přes 12 000 m. Teď už jen
krátce odpočinout a pokračujeme opět ve středu, tentokrát už na
horských kolech u nás ve Velkých Karlovicích, kam taky dorazí
dorostenci z Letohradu, kteří už se těší až je vytrestají ty naše
karlovské kopce.
David Štvrtecký

A

Golfová sezóna začala
Nezvykle brzo začala letošní turnajová sezóna. Na konci března se hrál
ve španělském rezortu Soto Grande prestižní Nations Cup. První účast
Matěje Bači na tomto turnaji byla velmi povedená. Turnaj měl velmi dobře
rozehraný, před finálovým kolem se držel na 8. místě. Poslední kolo se
hrálo ve velmi náročných podmínkách. Silný vítr srazil Matějovo snažení
až do třetí desítky celkových výsledků. I tak byl nejlepším českým hráčem.
Po návratu následoval první turnaj na domácí scéně. V Brně na
společném turnaji s profesionály předváděl opět hezký golf a víkend
završil šestým místem.
Před Matěje se dostali pouze čtyři profesionálové a jen jeden amatér.
Poté následovala jeho premiéra v německé Bundeslize. Hned v prvním
startu byl nejlepším hráčem týmu a svému týmu ze Stuttgartu pomohl
k průběžnému druhému místu v tabulce. Druhé kolo Bundesligy se hrálo
v Mannheimu, místní hřiště určitě nebude patřit mezi Matějovy oblíbené.
Přestože patřil opět mezi nejlepší hráče tak se týmu moc nedařilo a
skončili na čtvrtém místě.
2.- 4. 6. se hrál největší turnaj sezóny German Boys. Na turnaj se Matěj
moc těšil. Zvlášť, když se mu tam loni dařilo a hřiště si mohl vyzkoušet i v
prvním kole Bundesligy. Vše vypadalo skvěle. Hra v předchozích týdnech byla výborná, a připrava se taky povedla.
Bohužel se Matějovi nepovedlo první kolo turnaje. Nedařilo se rozehrávat jamky z odpaliště a pak přicházely tresty z nepřesnosti. Po dobu
celého kola skóre rostlo až na konečných +4. To bylo na vedoucí příčky dost daleko.
Zlepšená hra ve druhém kole s výsledkem -1 slibovala ještě šanci na slušný výsledek. Ve třetim kole byla hra vynikající, spousta šancí na birdie,
ale končila na hraně jamky, a tak se posun do lepších pozic nekonal.
S konečným skóre +6 to bylo dělené 58. místo.
Tolik z odehraných turnajů. Další akce budou: třetí kolo Bundesligy a první účast na Mistrovství Evropy v kategorii mužů ve španělské Valencii.
Leo Bača
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Nabízíme servis čistíren odpadních vod (ČOV),
jejich opravy, kontroly a vývozy kalů.
Odběry vzorků z ČOV i z výustí a zajištění vývozů.
Kontakt: Mobil: 736 647 488, 603 104 551
e-mail: lenka.podhanyiova@cheport.cz

Termíny akcí SDH Velké Karlovice -Tísňavy
8.7.

dětské TFA Velké Karlovice od 16 h u zbrojnice v Tísňavách - dětská soutěž v hasičském víceboji

8.7.

noční TFA Velké Karlovice od 21 h u zbrojnice v Tísňavách - soutěž v hasičském víceboji

10.7. O Valašský širák od 11 h u zbrojnice v Tísňavách - požární útok družstev
17.9. Schody Sůkenická od 9 h u rozhledny Sůkenická - dětský závod ve výběhu do schodů rozhledny
17.9. TFA Sůkenická od 13 h u rozhledny Sůkenická - soutěž v hasičském víceboji
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