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Vážení spoluobčané,
V měsíci červnu se zastupitelé obce sešli ke svému 17. zasedání. Na jednání, kterého se zúčastnilo 10 zastupitelů, byly projednány
následující body programu.
ZO schválilo:
- celoroční hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2012 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Velké
Karlovice - bez výhrad
- uvolnění finančních prostředků na „Rekonstrukci obecního úřadu stavební úpravy budovy č. p. 1“ ve výši 1 mil. Kč v roce 2013 a 2,645
mil Kč v roce 2014, pokud bude poskytnuta státní dotace ve výši 10
mil. Kč
- plnění rozpočtu k 31. 5. 2013 a II. úpravu rozpočtu ve výši 658 tis. Kč
nad rozsah připravovaného zateplení budovy a výměny oken mateřské
školy, její rozšíření o nové únikové schodiště včetně stavebních úprav,
které navýší kapacitu budovy o 5 žáků
- ručitelské prohlášení vůči České spořitelně, a.s. ve výši 16 428 tis. Kč
na realizaci projektu Čistá řeka Bečva II, který by měl být zahájen
v měsíci září letošního roku a dokončen v roce 2014. Zároveň
zastupitelé obce schválili Smlouvu o převodu práv a povinností
vyplývajícího ze stavebního povolení na výše uvedenou investiční akci.
- zaměření a finanční vypořádání komunikace Za Vodú v Léskovém
- pasport místních komunikací

Dokončený kruhový objezd
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- převod pozemku p. č.1861/7 o výměře 1584 m formou darovací
smlouvy jako kompenzaci za pozemky poskytnuté pro stavbu mostu
do údolí Bzové
- směnu části pozemku p. č.8201/1 v majetku Obce V. Karlovice
za část pozemků 8391, 409/5 st., 8531/57 a 8531/59. Prodej parcely č.
5599 ZO zamítlo s tím, že je možný její pronájem.
- zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti Vodovody a
kanalizace, a.s. na pozemek p. č. 8150/2, PK 8150/1, 3967/2 - přístup
k novému vodojemu, uložení kanalizace a přípojky NN
- podat žádost o bezúplatný převod bývalého penzionu pro seniory
vTísňavách a přilehlých pozemků
- zařazení pozemku p. č. 5416/1 do Územního plánu obce jako
pozemek určený pro výstavbu rodinného domu

Nový vodojem nad sídlištěm

- materiální pomoc ve formě palivového dřeva Sdružení pro rozvoj Soláně
- finanční dar ve výši 40 tis. Kč jihočeské obci Putim na odstranění škod po povodních 2013

ZO zamítlo :
- zařazení pozemku 1921/3 a části pozemku 1923/1 do Územního plánu jako pozemek pro výstavbu rodinného domu - podmáčená
lokalita, příkrý svah
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- zařazení pozemku 7878/1 - travní porost o výměře 2500 m do Územního plánu pro stavbu rodinného domu - pohledově exponované
louky nedotčené výstavbou
- konání folklorního festivalu dospělých dne 11. srpna 2013 z důvodu, že nebyl finančně podpořen Zlínským krajem ani Nadací Synot.
V programu festivalů zůstává Dětský folklorní festival, který byl podpořen Zlínským krajem a uskuteční se dne 7. září 2013
Miroslav Koňařík

Z obecní matriky
Jubilanti za II. čtvrtletí 2013

85 let

92 let

Milada Seidlová, V. K. 633

Ludvík Stoklasa, V. K. 310

80 let

90 let

Jaroslav Třetina, V. K. 244

Marta Grňová, V. K. 858

Miloš Králík, V. K. 872

93 let

Emil Matyščák, V. K. 127

František Jakeš, V. K. 213

Anna Mužíková, V. K. 405

Jan Solanský, V. K. 501

Božena Gajdošová, V. K. 329

94 let

Ludmila Stavinohová, V. K. 507

Rozálie Stachová, V. K. 882
Všem srdečně blahopřejeme!

Karlovské divadlo
Chtěla bych ještě jednou připomenout naše divadelní ochotníky, protože do minulého čísla jsem to nestihla. Mám pro to několik
důvodů. Jeden je ten, že naše letošní představení bylo vlastně jubilejní. Karlovské ochotnické divadlo by podle kroniky slavilo 145 let
od svých začátků a pro náš současný soubor byla letošní hra desátá v pořadí.
Asi si mnozí z Vás vzpomenou aspoň na některé:
2004 Sirotek v Radhošti
2005 Manželka se nepůjčuje
2006 Ženy ve sněmu
2007 Čert a Káča
2008 Princezna a čert
2009 Paličova dcera
2010 Divá Bára
2011 Trampoty hajného Klobáska
2012 Charleyova teta
2013 Dalskabáty hříšná ves aneb zapomenutý čert
Vladimír Křenek, Jana Kozoková

V souboru se vystřídalo hodně účinkujících, ale někteří „přežili“ všechna představení a tvoří spolehlivé jádro souboru. Stálicí je pro nás
A. Hořelicová, jejíž výkony jsou ozdobou každého představení. Ale i mnozí další se léty vypracovali a stali se zkušenými divadelníky I. Prejzková, J. Kozoková, L. Křenek, J. Minarčík, M. Prejzek, R. Zeť, J. Janota, V. Němcová, J. Juračák a další. Vlastně bych měla
jmenovat všechny, protože dávají divadlu nejen svůj čas, ale i plno dobrých nápadů. Je radost s takovým kolektivem pracovat a já jim
všem za sebe, a snad i za Vás, děkuji.
Poděkování nepatří ale jen hercům. Bez nehrajících spolupracovníků si vůbec naši práci neumím představit. Jsou to naši technici Radek Janota a Jirka Podešva. Jejich šikovné ruce a kufříky s nářadím jsou u nás všech ve velké úctě. Stejně důležitá jsou u nás i
děvčata, která dodávají výtvarné nápady pro tvar a vzhled scény - paní Jarka Adamová, Lenka Holčáková, Iva Podešvová a Milena
Mikulová. S organizací představení vždy pomáhají obětavě děvčata z IC.
Závěrem chci poděkovat našim sponzorům - p. Kudělkovi a p. Adamovi, s jejich pomocí náklady spojené s provozem nás tak nebolí.
Celkem musím s radostí říct, že lidí kolem ochotnického divadla v Karlovicích každý rok přibývá, a to je dobře - všem velké díky!
Ivanka Foralová

Volejbal
Volejbalisté Velkých Karlovic úspěšně reprezentovali na turnaji v Halenkově.
Druhé místo z loňska naši volejbalisté sice neobhájili, ale podařilo se jim získat
třetí příčku.
Pořadatelé z Halenkova měli vše skvěle zajištěno a postarali se o zázemí pro
všechny účastníky. Pořadí: 1.místo - WOCO Vsetín, 2.Místo - Halenkov - Doliny,
3.místo - Karlovjani, 4.místo - Halenkov Velorex, 5.místo - volejbalisté z Martina
Slovensko.
Zleva: Andrea Křenková, Zdeněk Dorňák, Milada Mičkalová, Josef Koňařík, Petr
Koňařík, Zdeněk Ilichman, Dole: Radek Paločko, Štěpánka Mičkalová, Jakub
Mičkal.
Andrea Křenková

Pepi maraton
Do Velkých Karlovic se v sobotu na v pořadí druhý závod Valašskopovážské MTB série sjelo 131 bikerů z České republiky a
Slovenska. Celkovou účast na 9. ročníku ovlivnila jak nepříznivá předpověď počasí (která se hlavně v první polovině závodu bohužel
vyplnila), tak velká konkurence závodů v jiných regionech. Pořadatelé přesto s potěšením uvítali, že se na start v hlavní kategorii
postavili téměř všichni bývalí vítězové a tudíž
favorité závodu.
Hned po startu se na čele vytvořila silná skupina
tvořená Nikolou Ivanovem, bratry Janem a
Ondřejem Fojtíkovými, Karlem Hartlem a
domácím matadorem Svatoplukem Janečkou.
Hlavně vítěz z roku 2011 Nikola Ivanov
dokazoval, že mu jízda v dešti a na technickém
blátivém terénu vyhovuje a zhruba v polovině
závodu se rozhodl k sólovému úniku, který
úspěšně dotáhl až do konce a zvítězil s
náskokem 2 minuty 14 sekund před svými
pronásledovateli. Druhé místo v celkovém pořadí
vybojoval v cílovém finiši Ondra Fojtík před
Karlem Hartlem.
Mezi ženami se na poslední chvíli kvůli nemoci odhlásila dvojnásobná vítězka Kamila Procházková, a tak mohla vítězství na
Karlovském Pepimaratonu premiérově slavit Jana Bednaříková.
Pořadatelé byli po závodě spokojeni hlavně s tím, že se na těžké trati nikdo vážněji nezranil a srdečně zvou všechny závodníky, kteří
se letošního ročníku zúčastnili i ty kteří letos nepřijeli, na příští jubilejní 10. ročník Karlovského Pepimaratonu .
Říká se konec dobrý, všechno dobré. Ve chvíli, kdy absolutní vítěz na delší trati Nikola Ivanov přebíral na stupních vítězů cenu, svítilo
nad cílovým prostorem sluníčko. Věříme, že závodníci se ve Velkých Karlovicích cítili velmi dobře a že nám slunce posvítí i na jubilejní
10. ročník, který se pojede 31. května 2014 u příležitosti 300 let založení Velkých Karlovic.
Karlovští účastníci: Janečka S., Stavinoha R., Surý P., Vachala T., Srba R., Ondřejka J., Fischerová N.
Jiří Podešva

Hasiči slavili
V sobotu 18.5.2013 oslavil sbor dobrovolných hasičů Velké Karlovice - Léskové 80.let od svého založení. Oslavy začaly mší svatou za
všechny zemřelé a žijící hasiče. Pak se přesunuli do gril srubu Razula, kde byla zahájena zpěvem našich milých Karlovjanek
slavnostní schůze. PhDr.Josef Juráň předal pěti zasloužilým členům hasičské vyznamenání. Bratr Jan Jurečka obdržel Řád svatého
Floriana za 60 let činnost ve sboru. Je to nejvyšší vyznamenání jaké může dobrovolný hasič obdržet. Ve 14.00 začalo hasičské
zábavné odpoledne, k jeho dobrému průběhu velmi přispěli dětský folklorní soubor Karlovjánek, Pěvecký sbor při ZŠ Velké Karlovice,
CM Troják z Valašské Bystřice, SDH Halenkov, který předvedl ukázku moderní techniky, SDH ZOD Velké Karlovice, který předvedl
ukázku požárního útoku, všem patří naše poděkování. Dále bychom chtěli za podporu této akce poděkovat Obecnímu úřadu Velké
Karlovice, Resortu Valachy, p. Luborovi Gáškovi, p. T. Chudějovi, Martinovi a Ivovi Jakešovým, autodopravě František Podešva, p.
Janě Dočkalové, p. Petru Stoklasovi, p. Mirce Vojvodíkové, manželům Románkovým a všem ostatním. I když počasí sice hasičům moc
nepřálo, akce byla velmi vydařená. Vytěžek z této akce byl předán bratru Janu Tomkovi jako příspěvek na zakoupení elektrického
invalidního vozíku.
Za výbor SDH Velké Karlovice - Léskové Zdenka Mouleová

5. Karlovské hudební léto
I tento rok jsme pro všechny milovníky živé muziky připravili pásmo jedenácti autorských koncertů. Program na letošní, již 5.ročník
nevznikal lehce, ale nakonec se vše podařilo, a tak se kromě hvězdných Plavců můžeme těšit na další skvělé muzikanty. Našli jsme je
tentokrát nejen u nás, ale také v Irsku a Rusku, takže poprvé s mezinárodní účastí. A tak se budeme celé léto v pátek (kromě
pouťového sobotního termínu) v podvečer potkávat při ochutnávce různých hudebních žánrů a stylů. Chtěli jsme připravit program
pestrý, tak si vyberte a přijďte poslechnout. Vstupné je jako tradičně dobrovolné. Více o interpretech včetně zvukových ukázek najdete
na www.karlovskehudebnileto.cz a našem facebookovém profilu.
Lubor Gášek
28.6. v 19.00 SVÍTÁNÍ - vícehlasé melodické folkování
5.7. v 19.00 RENÉ SOUČEK - svérázný písničkář z Fajneho - Mjesta
12.7. v 19.00 PLAVCI S JANEM VANČUROU - folk a country s “Klasiky svého oboru”
19.7. v 19.00 SOVA & SLAMÁK; JITKA ŠURANSKÁ - netradiční dvojkoncert
26.7. v 19.00 HELEMESE - melodický šraml-šanson-bigbít
3.8. v 19.00 J.OIEN - irský písničkář na Valašsku
9.8. v 19.00 LJOŠA KUDRJAVCEV, JIŘÍ VONDRÁK - písně Okudžavy a Vysockého nejen v češtině
16.8. v 19.00 BUJABÉZA - kapela i pro gurmány
23.8. v 19.00 BANDABAND - muzika z duší, která se s tím nepáře
30.8. v 18.00 EPY DE MYE - energický beatfolk z Jižních Čech
6.9. v 18.00 UKULELE TROUBLEMAKERS - závěrečný rockový odvaz
Koncerty se konají v areálu Penzionu Pod Pralesem ve Velkých Karlovicích - Léskovém.
Koncerty budou pořádány za každého počasí, vstupné dobrovolné.
Změna programu vyhrazena. Více informací na www.podpralesem.cz a tel. 603281052

"Divadelní stodola" u muzea
festival loutkových divadel pro děti se koná v neděli 30. června 2013
dopoledne:
9.30 - Bobři od Bobří řeky - Divadlo Plyšového medvídka Prostějov
11.00 - Kašpárek a čaroděj - Kašpárkův svět Opava
odpoledne:
13.30 - O nebojsovi - Divadlo V batohu - Frenštát
15.00 - Rytíř Šnofonius a princezna Mordulina - Starost Prostějov
16.30 - Čertovské hrátky - Rožnov p. Radhoštěm
V případě nepříznivého počasí se festival koná ve stodole; vstupné 20,- Kč

IC Zvonice Soláň
Červenec 2013
7.7.2013 "ONDRAŠ, PAN LYSE HORY" - komedie se zpěvy lidu lašského - lašská divadelní společnost "GIGULA
7.7.2013 - 14.7.2013 Malířská škola na Soláni - Oživení tradice krajinomalby na Soláni Vedení malířské školy odbornými lektory akademický malíř Luděk Majer a MgA. Martin Gaja
13.7.2013 14:00 Mažoretky amfiteatr
13.7.2013 16:00 Mezi notami a kolejemi - hudební pořad Jiří Švidrnoch - Zvonice
Srpen 2013
9.8.-10.8. 2013 MFF Léto na Soláni - slovenský soubor Váh, orchestr Broln, Kašava, Soláň, Jan Rokyta ml. s pořadem
o Leoši Janáčkovi, soutěž v odzemku a další.
17.8. 2013 - IX. Valašský salon
31.8.2013 - Dožínky - exteriérové vystoupení souboru Troják z Valašské Bystřice s dožínkovým pásmem u Zvonice
Září 2013
21.9.2013 Affecto - komorní soubor čtyř zpívajících mužů

Krajina mého srdce (slohová práce studentky z Ostravy)
Okamžitě poté, co jsem slyšela zadání této práce, se mi vybavilo jediné místo z celého světa, a to Velké Karlovice. Navštívila jsem
různá pěkná evropská místa, ať už to byly nekonečné písečné pláže nebo vysoké hory s nádherným okolím. Přesto tahle valašská
obec v Beskydech mi přirostla k srdci nejvíce. Je to způsobeno snad všemi aspekty, které existují. Strávila jsem zde celé dětství,
jelikož zde bydlí mí prarodiče. Zažila zde túry, které se mi zdávaly nekonečné. Brázdění zdejších lesů na lyžích s notnou dávkou
adrenalinu, stavění vodní hráze ve vsetínské Bečvě s představou, že vybudujeme koupání pro celou obec a taky celý měsíc prázdnin
s mou sestřenicí, která vždy měla ty nejbláznivější nápady. Dnes už pro mě tohle místo má význam trošku jiný. Z dětského utrpení na
kole se vyklubala obrovská vášeň k cyklistice, z nekonečných túr nekonečné a nezapomenutelné výhledy, z Bečvy zůstala jen řeka
plná vzpomínek a dětské divočení se proměnilo v posezení s místními kamarády v mé nejoblíbenější hospůdce, kde
z nevysvětlitelných důvodů pivo chutná o něco víc než kdekoliv jinde.
Veškeré mé zážitky se vztahují k údolí zvanému Leskové, které je lemované zalesněnými kopci. Původní dřevěné stavby perfektně
navazují na zdejší přírodu a jsou vhodně doplňovány dřevěnicemi novými. Zdejší genius loci mírně kazí zděné stavby postavené
neuváženě v dobách komunismu. Proto vždy raději sejdu z hlavní silnice a vydám se do zdejších kopců, kde stěží potkám člověka ,
natož stavbu. Naopak, jestliže se nějaké stavení objeví, obvykle mívám pocit, že snad vyrostlo s okolní přírodou, tak dokonale sem
zapadá.
Na kterémkoliv vrcholu mívám hned několik pocitů naráz. Ten první, okamžitý, je pocit dobrého výkonu. Ono nejsou to sice žádné
velehory, ale vyjít a v poslední době hlavně vyjet zdejší kopec taky vyžaduje značnou dávku námahy. Poté odkládám kolo a zaujmu
místo ve vysoké trávě, kde mám pocit dokonalého splynutí s přírodou. Naskytne se mi nádherný pohled na beskydské vrcholky
lemovaný lesy, velkými lány s lučním kvítím, valašskými růžemi a azurovou oblohou s bohatě načechranými sněhobílými mraky.
Dokonalé místo k přemýšlení.
Bylo by škoda nezmínit, jak Velké Karlovice vypadají v zimě. Když je štěstí a napadne hodně sněhu, připadám si, že jsem se ocitla
v pohádce nebo líp v těch nejvyhledávanějších koutech mé fantazie. Neumím si představit romantičtější místo. Jelikož i sůl je zde
zbytečná, silnice jsou bílé. Na krajích silnice se tvoří několikametrové závěje. Potok zamrzá. Střechy jsou pokryty vysokou vrstvou
sněhu. Veškeré nedokonalosti lidských výtvorů jsou rázem skryty, je vidět jen poetický kouř z neviditelných komínů. A vrchol nastává,
když hustě sněží. Ani Ladovy obrázky by tuhle scenérii nedokázaly popsat.
Kdybych to měla shrnout, tak ať už brázdím zdejší lesy při honbě za hřiby, sjíždím svahy na lyžích nebo projíždím hřebenovku
na kole, vždy se dočkám tolik vytouženého klidu duše a mysli, a to dělá Velké Karlovice krajinou mého srdce.

140 let kaple Nejsvětější trojice (Sv. Jana) v Jezerném
Kaplička byla vystavěna v letech 1870 - 1873 Karlem Paigrem. Ještě v roce 1886 píše Jan Kutzer, že je nedokončená, ale už roku
1888 schválil obecní výbor na její opravu příspěvek 50 zlatých. Je to drobná lidová stavba s cibulovitou, šindelem pokrytou vížkou. Na
dlažebním kameni před oltářem je nápis:
Zde rozimej boži
lásky a milosti
máš mít otevřenu
branu
wěčnej radosti.
MDCCCLXXIII
V roce 1904 žádal farní úřad konzistoř, aby kapli posvětil. Chtěli, aby mohli
v ní jedenkrát v roce sloužit mši. Konzistoř dala podmínku, aby byl
pozemek připsán kapli. Teprve v roce 1907 bylo žádosti vyhověno a jednou
v roce v oktávu po svátku Svaté Trojice mohla být mše sloužena.
Původní zvon byl zabaven ve prospěch armády 7. září 1917 a odvezen do Pešti. Nový byl slavnostně pověšen 9. září 1923. Vážil 29
kg a pravděpodobně byl koupen nový, nejsou prozatím o něm doklady. Přesto měl pohnutou historii. Jako většina zvonů byl zabaven
pro potřeby 2. světové války. Dostal se do Ostravy k roztřídění. Ve skupině C byl zvon ze Svárova u Uherského Hradiště. Skupina C
znamenala starý a cenný. Dozorce sběrných surovin Antonín Vrzala pocházel ze Svárova, proto zvon ze Slovácka uschoval a odvezl
ke známým. Nahradil jej zvonem z Jezerného s náležitostmi svárovského zvonu. Tak dostal jezerňanský zvon značku i popis, které
neodpovídaly jeho stáří a hodnotě. Jezerňanský zvon putoval na fotografování a natáčení zvuku do Prahy, kde na něj došla řada až za
tři roky. Mezitím válka skončila. Obce, kterým zvony patřily, byly vyzvány, aby si je v Praze vyzvedly. Vyzvání dostali i ve Svárově.
Antonín Vrzala jel do Prahy a zvon dovezl do Velkých Karlovic. A tak od roku 1945 vyzvání zvon svárovský i jezerňanský. Díky
Antonínu Vrzalovi. Odyseu zvonu zapsala Dr. Marie Mikulcová podle farní kroniky.
Z knihy Heleny Mičkalové Cesty za minulostí a krásou

Květinová soutěž
Letos opět budeme hodnotit nejzdařilejší květinové úpravy. Pokud máte obavy, že k Vám členové hodnotící komise
nezavítají proto, že nebydlíte zrovna u hlavní cesty, můžete zatelefonovat na obecní úřad, aby se Vaše zahrádka,
okno či balkon dostaly do hodnocení, které bude probíhat v srpnu. Budou jako loni tři hlavní ceny a asi 15 vedlejších.
Všichni ocenění obdrží diplom a malý dárek. V porotě zasedne i vítězka loňského ročníku, která tímto nemůže
soutěžit. Takže mají šanci na výhru zase jiní.

Domov pro seniory Karolinka
Domov pro seniory Karolinka je zařízení
příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín,
které zřizuje Krajský úřad Zlínského kraje za
účelem poskytování pobytových sociálních služeb
seniorům.
Posláním Domova pro seniory Karolinka je
poskytování ubytování, stravy, ošetřovatelských
služeb a dále zprostředkování zdravotních a
sociálních služeb seniorům, kteří z důvodu věku
nebo zdravotního stavu potřebují přiměřenou
podporu nebo pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu tak, aby život uživatele v
domově byl srovnatelný se způsobem života jeho
vrstevníků v domácím prostředí.
Mimo jiné zařízení poskytuje uživatelům možnosti společenského a kulturního vyžití dle jejich chuti, zájmu a zdravotního stavu a
vytváří podmínky pro aktivní využívání volného času. K tomuto účelu slouží i ergo-terapeutická dílna, kterou senioři mohou využívat k
různým činnostem a tvořit dle chuti a fantazie z různých materiálů.
Pokud byste chtěli seniory podpořit v jejich činnostech, v naší dílně využijeme různé materiály, které se v domácnostech mnohdy
stávají již odpadem. Jsou to například staré obrázkové kalendáře, časopisy, větší odstřižky látek, staré knoflíky i různé výtvarné
potřeby, které již nikdo nevyužívá (výkresy, štětce, barvy) atd. Pro založení zahrádky v DS Karolinka bychom uvítali sazeničky květin,
keřů apod.
S našimi uživateli využíváme i metodu reminiscence. Pod tímto cizím slovem se skrývá vzpomínání. U těchto aktivit je vhodné
použít i různé staré předměty, které mohou pomoci k vybavení si některých zážitků a vzpomínek. Také zde by vaše podpora mohla být
využita. Upotřebíme různé „zbytečnosti“ jako staré dobové předměty (drobný kus nábytku), obrázky, fotografie, pohledy, plakáty,
nářadí. V domově také pořádáme různé jednorázové společenské a sportovní akce. Můžete shlédnout ve fotogalerii na
www.socialnislužbyvsetin.cz
Na tyto akce je možno přispět sponzorskými dary v různé podobě (finanční či věcný dar - uvítáme např. drobnosti do tomboly kosmetika, sladkosti nebo drobné dárky pro radost). Domov pro seniory Karolinka pořádá také pravidelně na podzim Den otevřených
dveří, kdy nás můžete přijít navštívit.
Pokud jsme Vás oslovili a rádi byste nás podpořili, kontaktujte prosím ergoterapeutku - Mgr. Ivanu Jetenskou, tel: 777 120 063,
Email: iv.jetenska@gmail.com
Bc. Denisa Kurcinová, DiS

Orelské setkání s Mons. Janem Graubnerem
V březnu se sjeli mladí členové Orla zblízka i zdáli na Velehrad na Stojanov, kde
o víkendu probíhala ústřední duchovní obnova s Otcem arcibiskupem Mons.
Janem Graubnerem. K naší radosti se naše řady letos rozrostly a duchovní
obnovy se účastnilo 33 mladých z jednot naší župy a to Uherského Hradiště,
Vizovic, Starého Města, Domanína, Kunovic, Polešovic, Vnorov i ze vzdálenějších
míst Velkých Karlovic, Karolinky, Mořkova a Strážnice.
V pátek začínalo duchovní setkání mší svatou v kapli na Stojanově. Sloužil ji
Mons. Jan Graubner spolu s P. Janem Turkem, uherskohradišťským děkanem a
P. Bernardinem Šmídem z Uherského Hradiště. Účastníci se hned zapojili
ministrováním i čtením. V programu bylo několik přednášek, končilo se v neděli
mší se společným zpěvem. Po obědě se všichni rozjeli do svých domovů.
Josef Škrabánek

Setkání seniorů ve Velkých Karlovicích
Květnové setkání seniorů a zaměstnanců z terénu se uskutečnilo tentokrát netradičně ve Velkých Karlovicích. Využili jsme nabídky o.
Rastislava Kršáka, který nám ochotně poskytl prostory kostela Panny Marie Sněžné a přilehlého pastoračního centra ve své farnosti.
Pro setkání byl vybrán den, na který připadá v katolickém kalendáři slavnost Těla a Krve Páně, dříve známá spíše pod názvem Boží
Tělo. Mše svatá měla díky tomu slavnostní ráz, který navíc umocňovalo i prostředí malebného valašského kostelíka. O. Rastislav se ve
svém kázání zaměřil na význam eucharistie v životě křesťana. Jestliže tedy chceme ve svém životě něco změnit, musíme začít od
eucharistie. V závěru o. Rastislav vyzdvihl důležitost pravidelného svatého přijímání, zvláště u nemocných, kterým je velkou posilou a
vyzval přítomné, aby se v případě potřeby nebáli požádat své kněze o návštěvu spojenou s udělením této svátosti.
Po skončení mše svaté a závěrečném požehnání jsme se postupně přemístili do přilehlého pastoračního centra, kde už bylo pro
všechny účastníky připraveno bohaté občerstvení. Při posezení u kávy nebo čaje a dobrot, které připravila šikovná děvčata z
pečovatelské služby, došlo i na tolik potřebné vzájemné sdílení.Chvíli s námi pobyl i pan farář, do té doby než ho odvolaly d alší
povinnosti jeho kněžské služby.
Setkání proběhlo již tradičně ve velmi příjemné, téměř rodinné atmosféře. Není divu, že jsme se při loučení shodli na tom, že se už
nyní těšíme, až se po prázdninách opět uvidíme.
Marta Koňaříková, pastorační asistentka

Přírodní bohatství Karlovic je výjimečné,
8. díl - Staré ovocné sady a odrůdy
Také v Karlovicích jako i v jiných valašských dědinách jsou
typickým fenoménem zdejší krajiny vysokokmenné ovocné
stromy - staré odrůdy jabloní (Jadernička), hrušek (Špinka),
slivoní (Špendlík) i třešní. Ovocný sad nebo alespoň několik
ovocných stromů provázelo každé stavení. Dnes už přežilo jen
pár starých stromů. Někteří dobří hospodáři si sami naroubovali
staré osvědčené odrůdy ovoce a své sady obnovili. Většina sadů
však nezadržitelně stárne a mizí. Stejně tak mizí ovocné aleje a
stromořadí podél cest, které by sice při dnešním velkém provozu
nemohly poskytovat konzumní ovoce, ale jsou významným
estetickým prvkem naší venkovské krajiny.
Vlivem současných moderních trendů bydlení a vůbec situace
Vysoké kmeny snad nejsou příliš praktické pro sklizeň ovoce, ale
na venkově, který se vylidňuje, respektive stává se stále více
řekněte, nejsou krásnější?
prostorem chalupářů, ovocných stromů i ostatních listnatých
dřevin neustále ubývá na úkor vysazování okrasných jehličnanů.
Pokud se sází listnáče, jsou jimi namnoze převislé smuteční formy, každopádně výškově pod úrovní střechy domů. Děje se tak nejen
u nových moderních staveb, ale bohužel i u starších domů a dřevěnic. Prostor se stává více uniformním, protože se stírají rozdí ly mezi
zelení městskou, respektive veřejnou, a venkovskou, která je typická právě ovocnými dřevinami. Vytrácí se malebnost a poetičnost
vesnice, vytrácí se jeden z typických prvků naší valašské krajiny. Estetické vnímání každého člověka je jistě různé a každý má právo si
zvolit vlastní styl zkrášlování svého domova. Jen na zamyšlenou předkládám úvahu, zda vysazováním jehličnanů, jako jsou tuje a
cypřišky, nedáváme našim domovům příliš mnoho smutku a nevytváříme si z nich předčasně hřbitovy.
Ti, kteří chtějí sázet ovocné stromy, mají už dnes zase možnost koupit stromky starých odrůd, které jsou osvědčené tady v horských
podmínkách. Naše legislativa opět povoluje množení starých odrůd a dají se koupit stromky i na vyšších kmenech (odborně polokmeny
nebo vysokokmeny), které se dříve tady pěstovaly. Můžete si je koupit ve školkách Zlíně - Malenovicích, Bojkovicích, Příboře, Podhoří
nebo Štiříně.
z publikace S. Bočka „Ovocné dřeviny v krajině“ vybrala J. Zvěřinová. I tento seriál o přírodním bohatství vzniká za přispění ZK

Přírodní a kulturní dědictví valašských Karpat pro další generace
Tak se jmenuje projekt, který podpořil Zlínský kraj z podpogramu „Podpora ekologických aktivit v kraji“. Tento projekt uskutečňuje
občanské sdružení Dědictví Velkých Karlovic a jeho cílem je posílení vědomí odpovědnosti za péči o místní přírodní a kulturní zdroje a
uchování krajiny s její biodiverzitou (rozmanitostí).

Děti na výukovém programu Valašská krajina

Zemákové odpoledne u muzea s výstavou odrůd zemáků a moštováním

Díky dotaci jsme spustili webové stránky (www.dedictvivk.cz), které informují o přírodním dědictví Velkých Karlovic a naší činnosti;
rozšířili jsme nabídku výukových programů EVVO pro děti o program o přírodě Velkých Karlovic a program o stromech a lesu;
zorganizovali jsme osvětové akce ke dni biodiverzity, ptactva, životního prostředí nebo ke dni stromů (výstava starých odrůd jablek).
Nezapomínáme ani na udržování tradic a připomínku událostí hospodářského a liturgického roku na dědině - „Končiny s pochováváním
basy“, velikonoční hrkání, vaječnica nebo tematické akce - podzimní kopání zemáků - „Zemákové odpoledne“.
za Dědictví Velkých Karlovic o. s. J. Zvěřinová

Kaple sv. Cyrila a Metoděje
V letošním roce oslavíme výročí příchodu slovanských
věrozvěstů na Moravu. Je to už těžko uvěřitelných 1150 let.
V celé republice se konají přípravy na tuto oslavu.
I v Karlovicích se opravuje kaplička na rozcestí Léskové Podťaté. Stavba kaple byla dokončena v roce 1867. Zvon
byl zrekvírován v první světové válce, nahrazen byl novým,
ale ten byl zabaven pro potřeby druhé světové války.
Současný zvon byl koupen po válce péčí strany lidové.
V kapli je pravidelně zvoněno, dříve díky rodině Oravcové,
v posledních letech se tohoto úkolu ujala paní Žofie
Martináková, která taky pečuje o úklid uvnitř a úpravu okolí
kaple, neúnavně vysazuje kytičky a stará se o ně.
Jitka Ryplová

Program IC Velké Karlovice
Akce:
6. 7.

Výstavy:
Den hrnčírů u Karlovského muzea

29. 6. - 28. 7.

Jana Krejzová - hlína ohněm pálená vodou chlazená

1. 8. - 4.8. Setkání řezbářů u Karlovského muzea

6. 7. - 28. 7.

Kov a vosk - Stanislav Vojvodík, Unipar

17. 8.

Řemeslný den - ukázky řemesel

1. 8. - 1. 9.

Výtvarné sdružení Urgatina - řezbáři jubilanti

7. 9.

Mezinárodní dětský folklorní festival

8. 9. - 31. 10.

Fotosoutěž valašská krajina

28. 9.

Svatováclavský den

Jarmila Adamová

Z Orelské kroniky
Píše se rok 1922, Zpráva pokladníka:
Příjmy za celý rok: příjem za celý rok bylo 18 102 kč, vydáno 16 369 kč zbývá v pokladně 1733, ale z toho je půjčeno členům na
tělocvičný oblek 1676 kč, takže pokladní hotovost činí 56 kč, celková bilance je taková: pokladní hotovost 56 kč, půjčeno členům na
šaty 1676, uloženo v Raifeisence 169 kč, celkový majetek 1 902 kč. Pasiva: Dluh V Raifeisence 8900 kč, takže máme dluhu 6997,
sarančímu fondu jsme půjčili 880 kč, které obdržíme. Nemovitý majetek: Jeviště a knihovna a jedenáct židlí.
Zpráva knihovníka: Knihovna obsahuje 300 svazků v ceně 800 korun, půjčuje se každou neděli dopoledne ve farní síni. Nových knih
bylo letos koupeno 14 a některé byly znova vázány. Vydalo se na knihovnu ze spolkové pokladny 154 kč . Knihovník si stěžuje, že
půjčovatelé velice nepořádně knihy vracejí a mnoho se jich ztrácelo.
Volba místní rady Jednoty: Starosta schůze: br. Jiří Janík. Jeho náměstkem zvolen Josef Holčák z Miloňova, pokladníkem opět
zůstal Josef Paprskář, hospodářem zvolen br Josef Švec, náčelníkem je Josef Vašut, náčelnicí Cecílie Drozdová, dva členi: Volková
Anastazie a Plánková Anna, Vzdělavatel: P. Antonín Kolísek, kromě toho zvoleni: Praporečníkem Cyril Vašut, přehlížitelem účtu,
knihovníkem a dopisovatelem do novin br. Michal Surala.
Volné návrhy: Br. Kolísek podal zprávu, co vyjednává v koupi židlí, br. Cyril Vašut, navrhuje, aby se nyní v zimě cvičilo pouze jednou
týdně a ujednáno příští neděli pořádat spolkový ples. Orelskou hymnou valná schůze skončila.
Josef Škrabánek

Získejte dotaci na obnovu a údržbu svých pozemků
Pokud vlastníte louku, kterou nestíháte sekat, louku zarůstající náletem, starý neudržovaný sad, nevyužitelný mokřad nebo jiný
pozemek, na jehož údržbu nemáte čas ani prostředky, využijte toho, že vaše pozemky se nachází v CHKO a získejte na jejich údržbu
nebo výsadbu nových ovocných stromů dotaci z operačního programu fondu životního prostředí - podpora biodiverzity.
Cílem těchto projektů je zejména obohatit krajinu o kvalitní odrůdy ovocných stromů hodících se do místních podmínek a zabezpečit
druhové bohatství luk a pastvin pomocí tradičních metod:
1.) Obnova druhově bohatých luk pastvou a ručním sečením
2.) Odstraňování náletových dřevin z luk
3.) Výsadba ovocných stromů (obnova příp. založení sadů nebo výsadba stromů podél cest)
4.) Výstavba tůní a rybníčků
Zkušený projektový manažer Zdeněk Poštulka nabízí majitelům pozemků bezplatné zpracování projektové dokumentace a přípravu
společné žádosti o dotaci. Pro přihlášení a více informací nás kontaktujte emailem velkekarlovice@hotmail.cz, nebo na telefonu
774 22 33 59, případně osobně členy Dědictví VK o. s.
Jindra Zvěřinová
Za redakční radu J. Ryplová, J. Vlčková, J. Rypl. Uzávěrka příštího čísla je 15. září. Tisk Grafia Nova, Rožnov p. R.

