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Poděkování
Dlouhá léta jsme chodili kolem hrobky židovské rodiny Reichů v Miloňovkách, která byla ve velmi špatném technickém stavu, včetně
neutěšeného okolí. Před třemi lety jsme požádali vedení Lesní správy Vsetín,
aby nám hrobku pomohli upravit a okolní les přiblížili lesoparku, který zde v
minulosti rostl a navazoval na panský dům se zahradou. Rodina Reichů,
která tyto nemovitosti vlastnila, byla úzce spjata s rozvojem sklářství ve
Velkých Karlovicích. Salomon Reich byl mimo jiné v letech 1874 -1900 i
starostou obce. Za jeho působení došlo k velkému ekonomickému rozvoji
obce. Rozvíjelo se rovněž školství a kultura.
U pracovníků Lesní správy Vsetín jsme našli potřebné pochopení a stavební
práce byly na podzim roku 2015 zahájeny. K dokončení požadovaných úprav
došlo na jaře letošního roku. Z Programu 2020 Lesů České republiky byla
upravena hrobka, její okolí, vybudována stezka, altán, dřevěná lávka a
sadové úpravy. Stavbu prováděla firma JURÁŇ s.r.o., Ústí u Vsetína.
Celkové náklady si vyžádaly částku 1 032,- tis. Kč bez finanční spoluúčasti
naší obce.
Oproti minulosti, kdy lesopark byl pro veřejnost uzavřen, vzniklo nyní krásné
pietní, klidové a veřejně přístupné místo, za které pracovníkům Lesů České republiky - Lesní správy Vsetín - srdečně děkujeme.

Vážení spoluobčané,

součástí Karlovského zpravodaje je i formulář dotazníkového šetření pro tvorbu programu rozvoje obce. Žádám Vás laskavě o jeho
vyplnění a navrácení zpět na obecní úřad, popř. do informačního centra. V údolí Leskové a Podťaté můžete dotazník odevzdat v
obchodě potravin v termínu do 31. 7. 2016.
V programu rozvoje obce chceme určit priority rozvoje obce a stanovit si jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší období. Mimo jiné je
pro nás důležitý Váš názor, zda koupit do majetku obce objekt Karlovky pro přestavbu na kulturní zařízení. Výsledek dotazníkového
šetření nám pomůže při dalším rozhodnutí v zastupitelstvu obce a při zpracování důležitého dokumentu, o jehož průběhu Vás budeme
informovat (elektronickou cestou, na veřejných jednáních zastupitelstva obce).
Miroslav Koňařík
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.

Jubilanti za II. čtvrtletí 2016
80 let:

96 let:

91 let:

Miroslav Mušák, V. K. 248
Marie Bartošková, V. K. 697
Jan Černošek, V. K. 13
Anna Vašutová, V. K. 897
85 let:

Karla Dorotíková, V. K. 26
Anastázie Střelecká, V.K. 198
Ludmila Zbranková, V. K. 264

Anna Mužíková, V. K. 405
97 let:
Rozálie Stachová, V.K. 882

93 let:
Miloš Králík, V. K. 872

Jaroslav Křenek, V. K. 77
Miroslav Jurečka, V.K. 268

Všem srdečně blahopřejeme

IC Velké Karlovice a Miroslav Donutil
2. 6. 2016 se uskutečnilo vystoupení pana Donutila, které bylo věnováno
občanům za možnost natáčení seriálu Doktor Martin ve Velkých
Karlovicích. Program byl pro všechny zdarma a jako bonus diváci dostali
občerstvení. Počasí nám neumožnilo využit amfiteátr u Karlovského muzea
a vystoupení se přemístilo do kinosálu U Potockých.
Talk show pod názvem „ Ptejte se, na co chcete, já vám na to odpovím“
vybídlo návštěvníky k možnosti položit otázky panu Donutilovi, na které
umělec s humorem sobě vlastním odpovídal. Mnoho historek z natáčení
filmů, seriálů nebo z osobního života posluchače pobavilo natolik, že
chvílemi brečeli smíchy. Oceňujeme toto milé gesto filmového štábu, jako
úspěšné završení natáčení tohoto seriálu v naší obci. Doufáme, že pro
všechny zúčastněné to byl příjemný kulturní zážitek. My za informační
centrum (lékárna) doufáme, že nás budou navštěvovat také turisté, kteří po
nás budou chtít informace a ne léky.
Jitka Petřeková

Program IC a muzea Velké Karlovice
25.6. 2016
9.7. 2016
14.7. 2016
4.8.-7.8.2016
4.8. 2016
5.8. 2016
6.8. 2016
7.8. 2016
20.8. 2016
11.9. 2016

Malířské cesty okolo Soláně - výstava akademického malíře Jiljího Hartingera „OHLÉDNUTÍ V ČASE“ (do 31.7.)
Hrnčířský den u muzea. Vystoupí CM Polajka a CM Jiřího Kašpara
Žamboši (foto) vystoupení v amfiteátru u Karlovského muzea v 19 h
22. ročník Setkání řezbářů u Karlovského muzea
otevření výstavy N. Fischerové a výstava jubilantů výtvarného sdružení
Urgatina, od 16.00 hod vystoupí soubor písní a tanců Valašský vojvoda.
od 9.00 hod vystoupí gorolská muzika Bukoň, od 13.00 hod CM Kotula,v
19.00 hod v amfiteátru u muzea koncert kapely FLERET
od 9.00 hod CM Javořina, od 13.00 hod CM Bača
od 9.00 hod gajdoš Petr Sovják, od 12.00 hod CM Jiřího Nechanického
Řemeslný den a ochutnávka medů u Karlovského muzea
Mezinárodní dětský folklorní festival

Knihovna informuje
Jsem ráda, že i v dnešní uspěchané době jsou čtenáři, kteří si do knihovny najdou cestu a že jim knihy mají stále co nabídnout.
V loňském a předloňském roce bylo vyřazeno větší množství knih, které byly již obsahově zastaralé, opotřebované, poškozené, ale
také knihy, které si nikdo nepůjčil již více než 30 let. Knižní fond se průběžně doplňuje o nové knihy, vloni přibylo 448 nových titulů pro
děti, mládež i dospělé a nabídka pro čtenáře je navíc rozšířena o knihy přivezené z výměnného fondu z regionální knihovny ve
Vsetíně.
V měsíci březnu se knihovna již dlouhá léta pravidelně připojuje k celostátní akci Svazu knihovníků a informačních pracovníků
nazvané „Březen – měsíc čtenářů“. Knihovnu navštívily děti z mateřské školy: Včeličky a Motýlci, se kterými jsme si povídali o
knížkách paní spisovatelky Zuzany Pospíšilové: Domeček pro šneka Palmáce a Fánkova dobrodružství.
6. dubna proběhla v salonku nad knihovnou hezká a zajímavá cestovatelská přednáška s promítáním fotografií „Národní parky
západu USA“, své zážitky z cest nám vyprávěla paní Jitka Nevídalová, škoda jen, že nebyla větší účast.
Letos poprvé se naše knihovna ve spolupráci s paní učitelkou Mgr. Boháčovou a prvňáčky zapojila do projektu na podporu
čtenářské gramotnosti „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“, kterou vyhlásilo Sdružení knihovníků a informačních pracovníků
České republiky.
Děti z první třídy základní školy s paní učitelkou Mgr. Ilonou Boháčovou a paní vychovatelkou Mgr. Lucii Krajčovou zavítaly ve
čtvrtek 19. května do knihovny, kde proběhlo „pasování prvňáčků na čtenáře“. Samotnému pasování předcházelo plnění úkolů, kde
děti prokázaly nejen znalost čtení, ale i správného úsudku. Musely se prokousat méně či více náročnými úkoly. Po zdolání všech
zadaných úloh se přistoupilo k samotnému pasování na čtenáře.
Slavnostního pasování mečem se ujala Jitka Petřeková, která se podílela na organizaci akce. Poté děti složily hromadně čtenářský
slib. Na památku všichni dostali malou sladkost, pamětní list, knížku Knihožrouti, přihlášku do knihovny a snad i velkou chuť do dalšího
čtení. Všem malým čtenářům přejeme krásné čtení a prázdniny plné sluníčka. Těšíme se na návštěvy našich„malých rytířů“ v naší
knihovně a na setkání při besedách v příštím školním roce.
Jarmila Vlčková, knihovnice

Zasedání zastupitelstva obce

Dne 16. června 2016 se uskutečnilo 8. zasedání zastupitelstva, kterého se zúčastnilo 12 zastupitelů a 16 hostů.
ZO schválilo:
- upravený program 8. zasedání.
- hospodaření v obecních lesích v roce 2015.
- účetní závěrku obce Velké Karlovice sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015.
- plnění rozpočtu obce k 31.5. 2016.
- II. a III. úpravu rozpočtu obce v celkové výši 2 663 tis. Kč.
- zařazení půdní vestavby v ZŠ Velké Karlovice, studie chodníku pro pěší v údolí Pluskovec a inteligentního ukazatele rychlosti v údolí
Léskové do investičních akcí Obce Velké Karlovice.
- poskytnutí finančního příspěvku ve výši 19 tis. Kč společnosti Vršák s.r.o., Velké Karlovice 911 na pořízení kamerového systému
s pokrytím pohybu osob ve vozidle na místní komunikaci v Malé Hanzlůvce.
- Metodický pokyn Zastupitelstva obce Velké Karlovice pro zadávaní a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu.
- směnu části pozemků parcela č. 583/3 o výměře 83 m2 ve vlastnictví Obce Velké Karlovice za parcelu číslo 584/3 o výměře 83 m2 ve
spoluvlastnictví manželů Pavla a Růženy Smílkových.
- Smlouvu o zřízení věcného břemene o uložení zemního vedení na parcele č. 4007/3 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. .
- dlouhodobý pronájem části pozemku parcela číslo 4755/1 ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. za účelem
rozšíření vodního zdroje v údolí Miloňovky.
- Smlouvu o možnosti provést stavbu na cizím pozemku uzavřenou mezi Obcí velké Karlovice a společností SYNOT REAL ESTATE,
k.s. k uložení dešťové kanalizace na pozemku p. č. 2291/23 v k. ú. Malé Karlovice.
ZO udělilo souhlas:
- s celoročním hospodařením obce a závěrečným účtem za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké
Karlovice za rok 2015, kontrolního oddělení Odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje – bez výhrad.
ZO doporučilo:
- řediteli Základní školy Velké Karlovice projednat jmenování nového zástupce ředitele výše uvedené školy s pracovníky pedagogické
rady a přihlédnout k jejich doporučení.
ZO vzalo na vědomí:
- závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko a Sdružení obcí Horní Vsacko za rok 2015.
ZO uložilo:
- předsedovi rady školy svolat zasedání rady školy, projednat jmenování nového zástupce ředitele školy a poskytnout zřizovateli školy
stanovisko Rady školy Velké Karlovice k jmenování zástupce ředitele.
- radě obce svolat místní šetření za účelem projednání prodeje pozemků parcela číslo 5588/1 a p. č. st. 637/6.
- radě obce uskutečnit dotazníkové šetření ohledně koupě objektu „Karlovka“ a zadat zpracování jednoduché studie, která popíše
nutné úpravy k přestavbě objektu na kulturní dům.
ZO odložilo:
- žádost manželů Šínových o směnu pozemků z důvodu probíhající digitalizace katastru Velkých Karlovic.
ZO zamítlo:
- žádost pana Jakuba Zetě o zařazení pozemku p. č. 4683/2 do nového územního plánu obce jako pozemku pro umístění skladu
materiálu.
Miroslav Koňařík

Podmínky napojení domovních přípojek ČŘB II
Na vybudování kanalizační přípojky poskytuje obec Velké Karlovice potrubí o
průměru BN 150 mm. Výkop a montáž si hradí každý majitel přípojky sám.
K vyzvednutí potrubí je nutno změřit délku přípojky, aby nedocházelo ke
zbytečnému řezání potrubí. Potrubí si lze vyzvednout po předchozí domluvě u
pana Zapalače nebo Mužíka na obecním úřadě.
Po napojení na hlavní kanalizační řád je potřeba sepsat smlouvu se
společností VaK Vsetín, a.s. Žádost o připojení na kanalizaci je možno
vyzvednout buď ve společnosti VaK Vsetín a.s., nebo na Obecním úřadě ve
Velkých Karlovicích. Ke každé žádosti je nutno přiložit skutečné zaměření
kanalizace. Poskytne je na obecním úřadě pan Jurečka nebo paní Švachová.
Dále je možnost pro občany bydlící v těch oblastech, kde není vybudovaná
kanalizace, uzavřít smlouvu se společností Vak Vsetín a.s. na vývoz jímek a
septiků fekálními vozy, které byly pořízeny v rámci projektu ČŘB II. U tohoto
druhu likvidace splaškových vod je postup stejný jako při napojení na
kanalizační řád.
Kontakty:
Obecní úřad Velké Karlovice
Vydávání potrubí: František Zapalač, tel. 724 958 642,
Josef Mužík, tel. 721 052 271
Vydání skutečného zaměření kanalizace, formulář žádosti o připojení na
kanalizaci: Jiří Jurečka, Alena Švachová
VaK Vsetín, a.s. Telefonní kontakt – 571 484 072, 571 484 030
Provozní doba: pondělí a ve střed od 8.00 do 16.30, v úterý dle objednávek a
ve čtvrtek od 7.00 do 14.30 (Polední přestávka denně od 12.30 do 13.00 hod)

Program IC zvonice
24.6.2016 XVII. Sečení luk na Soláni
25.6.2016 XVII. Malířské cesty kolem Soláně –
Miroslav Machala, Jana Baletková
Červenec
4.7.-10.7.2016 Malířská škola
Srpen
13.8.2016 Mezinárodní folklorní festival Soláň
Haferové mlsání
20.8.2016 Valašský salon výtvarných umělců
Září
10.9.2016 Řemeslný pořad – „Chleba z pece“

Poznačte si do diáře:

Karlovský gastrofestival Blíží se další
Karlovský gastrofestival! V pořadí již 8. ročník se
uskuteční v sobotu 1. a neděli 2. října na tradičním
místě, v údolí Léskové a opět nabídne ochutnávky
specialit místních hotelů, hospůdek a penzionů,
farmářský trh, soutěže o nejlepší frgál a klobásu i
další zajímavé doprovodné programy.
Více informací: www.karlovskygastrofestival.cz

Milí čtenáři,
po skončení předchozího období Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika jsme avizovali, že bude
snahou naši obec zvelebovat a zatraktivňovat s podporou těchto finančních prostředků také v dalším programovém období. Aby se
jednalo o efektivní a smysluplný projekt se stejnou výchozí situací na obou stranách hranice, začala naše obec na konci minulého roku
spolupracovat s obcí Babín na slovenské straně. Obce jsou od sebe poměrně vzdálené, ale přesto spojené tradicí svých regionů –
řezbářstvím.
Cílem připravovaného projektu je na obou stranách kromě společných setkání řezbářů realizovat Galerie lidového řezbářství.
Prioritou Velkých Karlovic je rekonstrukce objektu vedle Informačního centra za účelem realizace takové expozice a vybavení galerie.
V Babíně už Galerii lidového řezbářství mají, ale objekt také vyžaduje značnou rekonstrukci. Galerie budou nejen výstavními
expozicemi, ale také zázemím pro časté a pravidelné setkávání řezbářů a jejich řemeslo. V objektech vzniknou také prostory pro
pořádání různých řezbářských dílen. V případě úspěšnosti projektu je plánována realizace těchto aktivit na příští rok.
Už letos proběhnou tradiční Řezbářské dny u Karlovského muzea za účasti řezbářů z partnerské obce. Stejně tak se i někteří naši
řezbáři budou účastnit Rezbárskeho plenéru v Babíně.
Věřme, že tato snaha o zachování kulturního dědictví v našich regionech, zvýšení atraktivnosti naší obce v tomto ohledu a
předávání tradic mladším generacím bude oceněna a projekt podpořen. O úspěšnosti či neúspěšnosti projektu Vás budeme s určitostí
informovat v zimním vydání Zpravodaje.
Celému realizačnímu týmu bych prozatím alespoň touto cestou chtěla poděkovat za spolupráci a všem přeji pohodové a prosluněné
letní dny.
Kristýna Jakešová, koordinátor projektu

Martina Žáčková

Týden kultury na Valašsku
Sedm dní plných kulturních zážitků - takový bude konec prázdnin ve
Velkých Karlovicích díky novému festivalu, který chystá tamní Resort
Valachy.
Přijeďte si ve dnech 22. až 28. srpna užít nový festival Týden kultury na
Valašsku.
V neobvyklém prostředí cirkusového šapitó v údolí Léskové, na parkovišti
u sjezdovky Razula a dětského parku Razulák, se můžete těšit na
divadelní představení, ale také koncert či stand-up comedy. To vše jistě
zpříjemní poslední dny letních prázdnin.
Vstupenky je možné zakoupit on-line na www.valachy.cz nebo
osobně v recepci Golfového hřiště Horal (u hlavní budovy hotelu Horal).
Šapitó má omezenou kapacitu, proto doporučujeme včasnou rezervaci.
Pokud máte zájem vidět všechna představení, doporučujeme zakoupit
Týdenní vstupenku za zvýhodněnou cenu 2 290 Kč.
Výtěžek z festivalu poputuje na charitativní účely ve Zlínském kraji.
(foto je z divadelní hry Rychlé šípy)

pondělí 22. 8.
od 18:00 hod

Program Týdne kultury na Valašsku
Cirk La Putyka - Airground - Velkolepé představení „moderního cirkusu“, které si pohrává nejen se zemskou
přitažlivostí. Závěsná akrobacie za doprovodu živé hudby, pohybové a taneční divadlo, které vás dostane do
nebeských výšin. (450 Kč)

úterý 23. 8.
od 18:00 hod

Komici s.r.o. – Stand-up comedy, při níž se představí hvězdy pořadu „Na stojáka“. Těšit se můžete na baviče
a moderátora Miloše Knora, komika a kouzelníka Richarda Nedvěda a herce a moderátora Tomáše Matonohu. (350
Kč)

středa 24. 8.
od 18:00 hod

Javory Beat – Známé Javorovské písničky v beatovém kabátě. Znělý hlas sourozenců Ulrychových za doprovodu
kytar, kláves a perkusí. (290 Kč)

čtvrtek 25. 8.
od 18:00 hod

Jaroslav Dušek - Čtyři dohody – Nezapomenutelné představení průvodce osobní svobodou a zamyšlením nad
sebou samým v podání herce a improvizátora Jaroslava Duška a jeho přátel. (450 Kč)

pátek 26. 8
od 18:00 hod

Jaroslav Dušek - Pátá dohoda – Úspěšné pokračování Čtyř dohod, tentokráte o svobodě být sám sebou.
Jedinečný zážitek s Jaroslavem Duškem a jeho přáteli. (450 Kč)

sobota 27. 8.
od 18:00 hod

Slovácké divadlo Uherské Hradiště - Rychlé šípy – Mirek Dušín se svými přáteli v dlouhodobě nejúspěšnějším
představení Slováckého divadla (od roku 2008 již více jak 400 repríz). Foglarovský příběh na divadelních prknech
pod beskydskými horami. (350 Kč)

neděle 28. 8.
od 11:00 hod

Městské divadlo Zlín - Cesta do pravěku - Příběh o dětském dobrodružství, odvaze a hlavně o mamutech
a tyranosaurech z pera Karla Zemana. Představení pro děti. (120 Kč)

Jízda motorovými vozidly v terénu a zákon

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí
znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je
potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například,
že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších
vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský
průkaz? Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti
levnější.
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k
moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi
do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní
cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské
unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu
rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení
cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží.
Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti
má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých
zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako
například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst
zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost
cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem.
Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také
do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie,
Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání
občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho
platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě
do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému
stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou
působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není
nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na
úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce
předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že
má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad,
lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu
činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než
30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené
lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn
poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování
osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na
adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii,
doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu
daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s
nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé
státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální
dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území
nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální
doba platnosti 6 měsíců. Podrobnosti k těmto i dalším
podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského
úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva
zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části
„Státy a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy

Podmínky pro vjezd motorových vozidel mimo silnice – tj. do
terénu, upravuje hned několik zákonů. Rozhodující většina území
státu mimo komunikace je pro motorová vozidla legálně
nepřístupná!
Jízda lesem mimo chráněná území
Vjezd motorových vozidel do lesa výslovně zakazuje zákon č.
289/95 Sb. (o lesích). Podle § 3 jsou lesem i zpevněné pozemní
komunikace. Lesní zákon v §20 odst. I zakazuje v lese, tj. i na
lesních účelových komunikacích, rušit klid a ticho a dále jezdit
a stát s motorovými vozidly. Porušení zákazu je přestupkem
podle § 53 odst. I, písm. g) lesního zákona, za který může lesní
stráž nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností uložit
fyzické osobě pokutu do výše 5 000 Kč. Vedle lesního zákona i
zákon č. 449/2001 Sb. (o myslivosti) v § 9 zakazuje plašit zvěř, a
to jakýmkoliv způsobem. Myslivecká stráž je oprávněna
v odůvodněných případech zastavovat vozidla.
Jízda mimo komunikace v chráněné krajinné oblasti
Beskydy
Porušení zákazu vjezdu mimo silnice a místní komunikace
v CHKO je klasifikováno jako přestupek podle § 87, odst. 3,
písm. n) ZOPK, za který může orgán ochrany přírody – Správa
CHKO, případně Česká inspekce životního prostředí, uložit
pokutu až do výše 100 000 Kč.
Přestupky na úseku ochrany přírody jsou na území CHKO
Beskydy oprávněni řešit členové stráže přírody – strážci,
ustanovení Správou CHKOB a inspektoři České inspekce
životního prostředí.
Přestupky a porušení zákazů stanovených v lesním zákoně
(včetně území CHKO Beskydy) řeší:
Orgán státní správy lesů – odbor životního prostředí úřadu
s rozšířenou působností
Členové lesní stráže, ustanovení příslušným OSSL
Inspektoři České inspekce životního prostředí
Jiří Lehký, správa CHKO Beskydy (kráceno)

Elektronická evidence tržeb
Začínáme od 1. prosince

Koho se evidence týká?

Podnikajících fyzických a právnických osob, které
přijímají platby v hotovosti.

Které tržby se budou evidovat?

Platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale
například i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou
peněženkou. Nebudou se evidovat platby bankovním převodem.

Kdy se začne evidovat?

1. prosince 2016 (1. fáze) ubytovací a stravovací
služby
1. března 2017 (2.fáze) – maloobchod a velkoobchod
1. března 2018 (3.fáze) ostatní činnosti vyjma těch ve
4. fázi, (např. svobodná povolání, doprava, zemědělství)
1. června 2018 (4. fáze) vybraná řemesla a výrobní
činnosti

Kde zjistit více?
Přehledné a aktuální informace o evidenci tržeb včetně odpovědí
na nejčastější dotazy naleznete na

www.etrzby.cz

Aplikace pro nahlášení pálení na stránkách HZS
HZS Zlínského kraje má na svých internetových stránkách
spuštěnou aplikaci, která mimo telefonické oznámení umožňuje
nahlásit občanům i firmám pálení klestí a odpadu prostřednictvím
internetu. Hlášení o pálení je připraveno tím způsobem, že
uživatel vyplní do formuláře příslušnou obec, datum a čas pálení,
jméno zodpovědné osoby, název zodpovědné organizace,
telefon, dále přesné místo a způsob zajištění. V další části
upřesní místo podle

mapy.
Odesláním vyplněného formuláře je pálení zaevidováno na
Krajském operačním a informačním středisku HZS Zlínského
kraje. Evidence slouží pro ověření místa pálení pro případ, že ve
stejném prostoru bude ohlášen požár. Je však nutné upozornit,
že hasiči pálení nepovolují!
Pro občany platí, že jim hlášení důrazně doporučujeme, pro firmy
je to povinnost.
paleni.hzszlk.eu

Motto: Rozděluj a panuj. . .

50. výročí sloučení Malých a Velkých Karlovic
2. července letošního roku uplyne padesát let od chvíle, co byla naše obec po 192 letech rozdělení spojena v jeden správní celek
Velké Karlovice, pod vedením: Cyril MIKULEC (1930 – 1987), předseda MNV, Antonín KALUS (1912 – 2002), místopředseda,
František ZEŤ (1918 – 2006), tajemník.
8. listopadu 1714 obec Karlovice založil Karel Jindřich ze Žerotína, v čase sporů o hranice mezi vsetínským a rožnovským panstvím
(Již patnáctým stoletím se v těchto místech táhly vleklé spory o pohraniční javořiny.), které v roce 1774 – po pouhých šedesáti letech
trvání obce – ukončila císařovna Marie Terezie tím, že obec rozdělila na dvě, s vlastním fojtstvím, později s vlastní samostatnou obecní
správou. Je nás ještě mnoho, kdo si pamatujeme v naší dolině na dva místní národní výbory: velkokarlovický v čísle 70 a
malokarlovický v č. 786, v Pluskovci.
Jaká byla Marie Terezie, žena, která svým rozhodnutím téměř na dvě třetiny trvání Velkých Karlovic výrazně zasáhla do života jejich
obyvatel?
Prameny o císařovně Marii Terezii říkají, že to byla žena starostlivá, vlídná panovnice, přísná
vychovatelka a vládkyně (konzervativních názorů), vnímavá manželka a matka, která se mimo
protokol a etiketu projevovala jako citlivá a velmi zranitelná žena.
Marie Terezie se narodila 13. května 1717 v 7.30 hod. ráno v Hofburgu ve Vídni, kde byla ještě
téhož dne pokřtěna. Obdržela jména Marie Terezie Walburga Amálie Kristina. S místem jejího
narození byl spojen téměř celý její život. Narodilo se jí tam několik ze šestnácti dětí (11 dcer a 5
synů), z nichž šest se nedožilo dospělosti (tři děti zemřely na neštovice, nemoc, která také ničila
krásu jejích dcer. Patnáctým dítětem Marie Terezie byla dcera Marie Antoinetta (1755 – 1793),
která se jako patnáctiletá v roce 1770 provdala – na přání matky – za francouzského krále Ludvíka
XVI. Během Francouzské revoluce ji postihl hněv obecného lidu a 16. října 1793 byla veřejně
popravena, sťata gilotinou.
V Hofburgu ve středu 29. listopadu 1780 kolem deváté hodiny večer Marie Terezie zemřela. Bylo
jí 63 let. Císařovna Marie Terezie se v posledním období života cítila stará a zbavená sil. Množství
porodů, neustálé politické problémy, rostoucí odcizení s jednotlivými dětmi, především osvícensky
orientovaným synem Josefem II., vyvolávaly v ní pocit, že její čas se navršil, že bude potřebné
odejít za svými zesnulými, což jí přinášelo jistou útěchu, „…ale chvěji se před strašným účtem, který
budu muset vyrovnat,“ svěřila se v dopise hraběnce Enzenbergové 20. února 1775. Marie Terezie
napsala dvě závěti. V dodatku ke druhé z nich přesně určila, jak má být pohřbena. Zemřela koncem
listopadu. Jen několik dnů před smrtí prohlásila o mlhavém listopadovém počasí: „Špatné počasí na tak dlouhou cestu.“
Otcem Marie Terezie byl císař Karel VI., jímž vymřel habsburský rod po meči. Tzv. Pragmatickou sankcí z roku 1713 jí zajistil
nástupnictví v habsburských zemích po ženské linii, mnohé žadatele o její ruku (byla prý hezká) z dynastických důvodů odmítl, ale 12.
února 1736 jí (devatenáctileté) dovolil sňatek s milovaným, o devět let starším, Františkem Štěpánem Lotrinským, od roku 1745
římskoněmeckým císařem Františkem I.
Marie Terezie svého manžela milovala celý život, tolerovala mu občasnou nevěru, neboť dobře znala jeho slabost pro ženy, zvláště
pro tmavovlásky. Když 18. srpna 1765 v půl desáté večer zemřel v nedožitých 57 letech, Marie Terezie truchlila. Po boku milovaného
manžela, kterému říkala „myšáčku“, ale na kterého i žárlila, prožila dvacet devět let, z nichž dvanáct byla gravidní (v jiném stavu). Když
ovdověla, oblékla si smuteční šat. Smutek (černé vdovské šaty) nosila až do své smrti.
Matkou Marie Terezie byla Alžběta Kristina, s níž se císař Karel VI. oženil 1. srpna 1708. Manželé dlouho neměli děti a Alžběta
Kristina své zdravotní problémy léčila také v Karlových Varech. Konečně dne 13. dubna 1716 porodila dlouho očekávaného dědice
trůnu Leopolda Johanna, jenže ten po několika měsících života dne 4. listopadu 1716 zemřel. Po synovi se Alžbětě Kristině narodily tři
dcery, Marie Terezie (1717 – 1780), Marie Anna (1718 – 1744) a Marie Amálie (1724 – 1730), a tak se Marie Terezie stala dědičkou
habsburského trůnu. Českou královnou korunována nebyla.
Použitá literatura: Marie Terezie, Soukromý život panovnice, Hannes Etzlstorfer, Praha, 2000 – možno zapůjčit v naší obecní
knihovně.
Sloučení obcí (vybráno z kronik a archivních pramenů)
„Byla zvolena komise pro sloučení obcí (počátkem roku 1966, pozn. aut.): J. Mládenka, R. Svoboda, Fr. Trochta za OV KSČ. Předseda
komise Josef Vašut, členové komise: Jan Holčák, Cyril Mikulec, František Zeť, Vavřinec Zeť, Jaroslav Grňa, Štěpán Bambuch, Antonín
Kalus. Návrh na sloučení obcí byl zaslán na KNV Ostrava, ten sloučení schválil.
V sobotu 2. července 1966 byla zvolena sloučená pléna poslanců obou národních výborů. Tím byl dokončen dlouhý řetěz jednání o
sloučení, která probíhala s přestávkami už od roku 1945 a ke kterému se kladně vyjádřili občané obou obcí. Pro sloučení bylo
z Velkých Karlovic 70,7 %, proti 12,0 %, nevyjádřilo se 17,3 %.
Do čela MNV (místního národního výboru) byl zvolen Cyril Mikulec, tajemník František Zeť. Oba zkušení političtí pracovníci. Byly
převzaty písemnosti z MNV Malé Karlovice. Nábytek byl ponechán k dispozici požárníkům.“ Pamětní kniha obce Velké Karlovice, str.
175.
„Okresní národní výbor na Vsetíně na svém plenárním zasedání dne 15. června 1966 rozhodl ve smyslu ust. § 16 zákona č.
36/1960 Sb. o územním členění státu, aby obce Malé Karlovice a Velké Karlovice byly sloučeny. Podle usnesení Severomoravského
krajského národního výboru v Ostravě ze dne 29. června 1966 bylo toto sloučení obcí provedeno k 1. červenci 1966 a pro obě
sloučené obce stanoven název Velké Karlovice. Registratura Místního národního výboru Malé Karlovice byla uložena od roku 1937
v kanceláři místního národního výboru v domě čp. 128. Řada písemností z činnosti Místního národního výboru Malé Karlovice se
nedochovala. Písemnosti, které se dochovaly, byly předány do trvalé archivní úschovy v Okresním archivu ve Vsetíně dne 8. března
1990 pod přír. č. 8/90.“ MNV Malé Karlovice (1943) 1945 – 1966 zpracovala Alena Hejsková, Vsetín 1994, evidenční číslo pomůcky
225, str. 7 – 8.
Členové rady: Josef Minarčík, Arnošt Šrott, Karel Machač, Josef Zeť, Josef Vašut, Leo Bača, Jan Holčák, Jindřich Šindelář, Anna
Křenková. Plénum tvořilo 51 poslanců.
Marie Mikulcová

Osobnost Valašska
Marie Podešvová 1901-1994
„Valašský pasekář je gazda zcela zvláštního rodu. Bývalá chudoba a odloučenost z něho vychovala
všeuměla, který si dovede poradit se vším. Kromě obdělávání polí, chovu dobytka a práce v lese si
každý dovede urobit cokoliv z jednoduchého nábytku, vykopat studnu, nastrouhat šindel, postavit
dřevěnici.“
Marie Podešvová
24. června letošního roku uplynulo 115 let od narození Marie Podešvové, spisovatelky, která se svým
dílem zařadila mezi významné osobnosti Valašska.
Marie Podešvová, rozená Jarušková, se narodila v Praze. Mládí prožila v Brně, kde absolvovala
gymnázium, v roce 1921 pokračovala ve studiu na institutu Maintenon v Paříži, což jí později umožnilo
překládat z francouzštiny. Vytvořila několik rolí v němém filmu. V roce 1926 se provdala za
akademického malíře Františka Podešvu. Manželé Podešvovi žili v Praze, ale v roce 1938 i se dvěma dcerami natrvalo přesídlili na
Soláň ve Velkých Karlovicích, kde se oba věnovali umělecké činnosti: František Podešva malování, Marie Podešvová slovesnému
umění, neboť již od třicátých let publikovala drobné práce a pod pseudonymem Marie Jansenová překlady z francouzštiny. Knižně
debutovala v roce 1959 románem „Poslední rok“, který je dílem z rodu místních prvotin, které předznamenalo celou následující tvorbu
Marie Podešvové, již charakterizovalo hluboké porozumění pro život beskydských horalů a láskyplný vztah k valašské přírodě a lidem
na Valašsku.
Marie Podešvová, která poznala ještě chudobné Valašsko s jeho svéráznými tradicemi, psala pro dospělé i dětské čtenáře (Zuzajda
a Jurajda, 1962), napsala dvě knihy o životě a díle Františka Podešvy, do její tvorby patří také překlady z ruštiny.
Velmi ráda cestovala, na Soláni manžele Podešvovy navštěvovala celá řada významných osobností kulturního života naší vlasti,
uspořádala nespočet besed ve školách i v různých kulturních zařízeních. Žila, i když na samotě, plnohodnotný život, který se uzavřel
18. října 1994 v nemocnici ve Valašském Meziříčí. Po zpopelnění byly její ostatky 20. května 1995 uloženy na Valašský Slavín ve
Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
O posledním měsíci svého života Marie Podešvová v poslední její knize „Zlatá brána“ (1984) napsala tato slova: „Říjen dostal
zřejmě název od jelení říje, ale měl být spíše nazván velkým malířem. Jen přijeďte někdy v říjnu k nám na kotáry ve slunečný den,
uvidíte, jak nádherně dokončuje barevné náčrty zářivého měsíce září! Celá paleta mého muže tolik barev nemá.“
Marie Mikulcová
Vzpomínka na pana Alfreda Kollandu
23. května zemřel ve věku nedožitých 90 let Alfred Kollanda. Narodil se 29. prosince 1926 ve Vsetíně do rodiny lesního správce
Alfreda Kollandy a jeho ženy Hildegardy, rozené Winklerové. Dětství a mládí prožil v Pluskovci, oblíbil si myslivost a sport, zejména
fotbal a sjezdové lyžování. Lyžovat se naučil na Koncové a na Třeštíku, kde byl jeden z prvních lyžařských vleků v okolí. Po maturitě
na gymnáziu nastoupil roku 1946 na lesnickou fakultu v Brně. V lyžování se stal ihned akademickým reprezentantem Československa.
Následně se stal členem širšího výběru československé reprezentace dospělých ve slalomu a obřím slalomu, pravidelně se
zúčastňoval soustředění v rakouském Kitzbühelu. V roce 1948 byl z politických důvodů vyloučen z vysoké školy i z reprezentace. Při
fotbalovém utkání utrpěl vážný úraz pravého kolena a musel se vzdát výkonnostního sportu. Paradoxně díky tomuto úrazu se nedostal
do PTP, pomocných technických praporů, kam jej chtěli odeslat političtí představitelé obce. Odsloužil si vojenskou službu v Kežmarku
na Slovensku jako vzorný voják. Po návratu z vojny se mu po nějaké době podařilo získat vytoužené zaměstnání jako správce polesí.
Oženil se s Lubou Dvořáčkovou z Vyškova. Dál se věnoval sportu, aktivně, i jako organizátor lyžařských závodů. Byl jedním ze
zakládajících členů TJ Ski-turist Velké Karlovice, trenér lyžování, aktivní fotbalista, trenér házené. Dlouhých sedmnáct let žili
s manželkou odděleně, každý se svými rodiči, po narození dcery Kateřiny získali byt ve Velkých Karlovicích, ale po dvou letech odešli
do Vyškova, Alfred Kollanda pracoval jako zástupce obchodního ředitele v dřevařském závodě v Bučovicích. Přestože prožil téměř
polovinu svého života mimo své rodiště, na své Karlovice a údolí Pluskovec nezapomněl. Rád se vracel za kamarády. Byl stoupencem
Masarykových myšlenek a hodnot první republiky. Po celý život zůstal čestným mužem, byl oblíben ve společnosti, uznáván a
respektován. Měl rád hudbu, hrál výborně na klavír. Do posledních chvil svého života byl optimistou se smyslem pro humor. (J. D.)

Pokračování oprav kostela
První etapa oprav kostela, která je financovaná z EHP fondů směřuje do zdárného konce. Doposud byly obnoveny špatné krovy
střechy, vyměněny šindele, obnovena věžička kostela, očištěny zvony, dále byla obnovena podlaha na kůru, vytvořeny a osazeny
repliky makovic křížů a očištěny a osazeny samotné kříže. Uložení hlavního kříže kostela bylo značně složité, protože musel být
osazen za pomoci plošiny, což bylo velice náročné, ale nakonec vše zapadlo na své místo tak jak má být. V rámci první etapy se také
podařila instalace elektronického zabezpečení, které je již spuštěno. První etapa oprav končí k 30. červnu.
Jelikož se nám podařilo vysoutěžit nižší předpokládanou cenu na stavební práce, můžeme zbylé prostředky použít na druhou etapu
oprav, tak aby došlo k vyčerpání veškerých finančních dotačních prostředků. Na druhou etapu je již zpracován projekt a bude
zahrnovat tyto nové aktivity: opravu oken, dveří, dřevěnou podlahu do lavic, nátěry šindelů a také fládrování lavic, tzv. žilkovaný nátěr.
Předpokládaný konec druhé etapy, a tedy i ukončení projektu, je plánován na listopad 2016. Věříme, že veškeré aktivity budou
probíhat bez větších problémů a vše bude dokončeno v daném termínu. Po ukončení stavebních prací všechny srdečně zveme na
slavností mši svatou s dalším programem. Datum bude ještě upřesněno.
Anna Šimčíková

Karlovské muzeum (45. výročí jeho založení)
26. června letošního roku uplynulo 45 let od otevření našeho muzea, které se stalo od jeho počátku významným kulturním centrem
nejen v naší obci, ale i v celé části tzv. Horního Vsacka.
Dovolím si zavzpomínat na dobu, kdy naše muzeum vznikalo a vzniklo, neboť to nebyla doba bezproblémová, kdy každý záměr
vedení obce byl snadno proveditelný. Naše muzeum se totiž „rodilo v bolestech“. Muzeum bylo zřízeno v napůl zděném a napůl
roubeném kupeckém domě (snad z roku 1813), který patřil rodině Karla Barviče, posledního velkokarlovického fojta. Posledními
nájemníky domu byli: Josef Kacerle (1898 – 1969) s dcerami Jonelou a Dagmar, který byl tvůrcem v naší obci nejznámějšího betlému,
organizátorem slavných „papučových“ bálů na chatě Soláň, na které se chodilo pohodlně tancovat v papučích, trhovníkem na poutích,
kde nabízel voňavá perníková srdce, vyplněná bonbóny a ozdobená malým zrcadélkem. Já mám pana „Jožu“ (tak se mu říkalo)
Kacerleho spojeného i se smutnou vzpomínkou z roku 1956, kdy k nám přišel pietně vyzdobit jednu místnost našeho domu pro
zesnulou tetu Cecilii. Lidé si v té době pana Josefa Kacerleho pro tuto práci, kterou prováděl velmi citlivě, najímali, neboť tenkrát se
pohřby vypravovaly z chalup, domků a usedlostí nebo z naší márnice, která byla na našem hřbitově vybudovaná jako „márovna“ a
„kostnice“.
Tři místnosti v roubené části Barvičova domu obývala rodina JUDr. Vladimíra Schneidera (1910 – 1960). V zadní místnosti –
kuchyňce jsem často pobývala, neboť tam měla paní Zdenka Schneiderová (1909 – 1984) šicí stroj, na kterém jako skvělá dámská
krejčová dokázala vykouzlit ze starých šatů či kousků látek oděvy elegantní a jako nové. Velmi ráda jsem tenkrát jako -náctiletá do
Barvičova domu docházela, neboť jsem chtěla být moderně a elegantně oblečená. Kde ty časy jsou? Kde jen jsou... V malé místnosti
vedle kuchyně byl pokojíček, malá ložnice, v největší místnosti celého Barvičova domu měli Schneiderovi obývací pokoj s nádherným
nábytkem a velmi rozsáhlou knihovnou, která patřila panu doktorovi. V roce 1966 paní Dr. Marie Robenková, dědička domu čp. 267
dům nabídla k prodeji, název „kupecký dům“ dostal až po jeho přeměně v muzeum. Paní Marie Robenková byla dáma, valašská
patriotka, která velmi často přijížděla do Velkých Karlovic, především na akce pořádané muzeem, někdy společně s paní spisovatelkou
Marií Podešvovou (1901 – 1994). Jednou jsem od paní Marie Robenkové dostala dopis, ve kterém mne upozornila na to, že jsem
v článku o chatě Soláň, který vyšel v regionálním tisku, chybně použila maskulinum Soláň, když slovo Soláň je femininum, tedy slovo
ženského rodu. Bylo úžasné, jak jí záleželo na všem, co se jakkoliv dotýkalo naší obce, Valašska. S úctou na ni vzpomínám, setkaly
jsme se několikrát a každé setkání s ní bylo pro mne velmi zajímavé.
V roce 1973 byl vedoucím našeho muzea ustanoven pan Jindřich Vašut (1911 – 1997), ředitel II. základní školy, který v roce 1987
napsal práci „Karlovské muzeum“. Na stránce 8 této práce k založení muzea uvádí. Cituji:
„Přání mít v Karlovicích muzeum se splnilo, když v roce 1966 ONV koupil prostorný dům č. 267 z roku 1813. Potomek rodu Barvičů
a dědička domu Dr. Marie Robenková jej prodávala. Dům
zakoupil ONV jako obydlí pro cikány, kteří byli v rámci
„cikánské akce“ přiděleni obci Velké Karlovice. Zásluhou
tehdejšího předsedy MNV s. Cyrila Mikulce MNV
přistěhovalým cikánům přidělil jiný objekt v Tísňavách –
dřevěný barák po německých financích. Cikáni nebyli s tímto
spokojeni a odjeli nazpět na Vsetín a do Velkých Karlovic se
již nevrátili. MNV provedl nákladnou adaptaci objektu a
rozhodl, že v něm bude instalováno muzeum – „Karlovské
muzeum“. Tento nadsazený název nadělal v pozdější době
těžkosti. Nadřízené úřady nechtěly pochopit, že je to pouze
název „Síní tradic a výstavních síní MNV“. Jazykovědci
nechápali zase, že „Karlovské“ vyvěrá z tradic našeho nářečí
(spor karlovské – karlovické).
V roce 1968 byly zahájeny opravy. V roce 1969 byly
opraveny omítky venku i vevnitř, komíny, elektrifikace, odkrytí
a renovace stropů, položena kamenná dlažba. V roce 1970
byly úpravy a opravy dokončeny. Výdaje na generální opravu
muzea činily 137 500,- Kč.
Byly rozeslány dopisy občanům, aby odprodali nebo
darovali do muzea předměty, které mají muzeální význam. Sbírkovou akci vedl s. učitel Arnošt Šrott. První fáze sbírky nebyla úspěšná.
Byl proto požádán Okresní vlastivědný ústav o pomoc. Přesto byl zahájen znovu sběr v obci (s. Cyril Mikulec). Z výsledku byla
provedena instalace v pravé polovině budovy. Prostory v pravé straně objektu měly sloužit jako vlastní muzeum, levá část jako
pohostinství a půdní prostory jako výstavní síně obrazů. Ve velké místnosti pravé strany byly za pomoci Okresního vlastivědného
ústavu ve Vsetíně instalovány denní potřeby, nářadí a náčiní našich předků. V kuchyni byla zřízena ukázka staré valašské kuchyně
s příslušným nábytkem, nářadím a náčiním. Staré předměty byly získány od občanů darem. Fotografie pořídil fotograf Okresního
vlastivědného ústavu s. Miroslav Langer. V malé světnici byla umístěna „pamětní síň karlovského odboje“. Příslušné exponáty zapůjčil
Vojenský historický ústav v Praze. Muzeum bylo slavnostně otevřeno 26. června 1971. Slavnostní zahájení bylo pod záštitou ONV, OV
KSČ a I. Čs. Partyzánské brigády Jana Žižky. Návrh plakátu dělal I. Hartinger (budova muzea – linoryt). Stejný motiv byl na
vstupenkách. Ve výstavních prostorách na půdě vystavovali akad. malíři František Podešva, Karel Hofman a Ilja Hartinger. Obrazy
výstavy byly prodejné. Instalaci muzejní části prováděli s. Eva Urbachová a s. Břetislav Dadák. Otevření muzea a výstavy řídil s. Cyril
Mikulec, předseda MNV, který vzpomněl pokrokových tradic obce. Výstavy obrazů uváděl Dr. Michal Plánka. Při otevření hrála
cimbálová muzika souboru Portáš z Karolinky. Na závěr byla taneční zábava v kulturní jizbě v Pluskovci.
V prostoru muzea zastávala funkci pokladní p. Anděla Kacerlová, která tuto práci vykonávala pouze rok. O měsíc později byla
zjednána za průvodkyni a pokladní s. Antonie Heinová (učitelka 14. 7.1913 – 2. 6. 1990). Muzeum bylo otevřeno do 20. září 1971 a
navštívilo je podle odhadu asi 5 000 návštěvníků.“ (Tolik citace Jindřicha Vašuta. Pokračování příště. Na fotografii ze slavnostního
otevření Karlovského muzea v roce 1971 je Petr Křenek, Cyril Mikulec, Karel Machač, Jonela Kacerlová a další zúčastnění.)
Marie Mikulcová

Technické služby Vsetín s.r.o. oznamují, že ve dnech 5. července 2016 (státní svátek - úterý) budou
provádět svoz komunálního odpadu a 6. července 2016 (státní svátek - středa) svoz tříděného odpadu PLASTY v plném rozsahu, který připadá na tyto dny.

Mateřská škola KARLOVSKÝ TROJLÍSTEK

objevování světa se svými dětmi na jejich další životní cestě.

S prvním letním dnem se přiblížil i konec školního roku
2015/2016 pro naši MŠ. Opravdu jsme letos nuceni školu
uzavřít k 1. 7. 2016, a to z důvodu rozsáhlé rekonstrukce
školní kuchyně a sklepních prostor. Všem Vám předem
děkujeme za pochopení, ale stavební úpravy jsou
nevyhnutelné.
Jaro i počátek léta utekl v naší školičce velmi rychlým
tempem a bude to i tím, že jsme spolu s dětmi prožili toto
období množství zajímavých aktivit. Zmíníme alespoň
návštěvu Muzea hraní v Olomouci, předplavecký výcvik, jarní
besídku všech dětí pro rodiče, divadelní představení,
poznávání Velkých Karlovic v terénu, hry a malování
v přírodě.
Před sebou máme ještě pár dnů, ve kterých budeme
hledat pirátský poklad, oslavovat konec školního roku, loučit
se s nastávajícími školáky, které čeká i tradiční Bobřík
odvahy večerním lesem a noc v mateřské škole.
Letos naši školu opouští rekordní počet prvňáčků – třicet
dětí, které usednou do dvou prvních tříd. Přejeme jim veselý
a pohodový přechod do ZŠ. V deníčku co nejvíce jedniček a
máme přání i pro rodiče. Tatínkové a maminky, hodně
trpělivosti a radosti při společných chvílích u učení a
Za kolektiv MŠ Martina Švajdová

Poděkování ředitelky MŠ:
Vážení rodiče, v závěru školního roku Vám děkuji za milou spolupráci a vstřícnost. Obzvláště Vám, kterým
„docházka“ do MŠ již skončila. Věřím, že vědomosti a dovednosti, které Vaše děti v naší škole získaly, jsou
dobré a zcela plynule na ně budou navazovat v základním vzdělávání.
Velký dík patří i Vám, kteří jste naše děti podpořili finančně nebo pomohli jinak a také mým pedagogickým i
provozním kolegyním. Bez jejich píle, tvořivosti, vzájemné tolerance a úsměvu na tváři by mateřská škola
nemohla fungovat.
Všem přeji slunné léto a načerpání nové energie.
.
Mgr. Svatava Koňaříková

Ve druhé polovině března letošního roku zahájila neoficiálně svou činnost dětská sportovní skupina PRUŽINKY, která je ryze
dobrovolnickým uskupením rodičů malých, předškolních a menších školních dětí (věkové rozpětí cca od 2,5 do 8 let) z Velkých
Karlovic. Skupina byla primárně založena za účelem aktivní podpory rozvoje a koordinace všestranného pohybu u menších dětí a také
za účelem vytvoření pohybového návyku jako zcela přirozené součásti života již v raném dětském věku. Lekce probíhají jednou týdně
za přímé účasti rodičů, kteří nám jsou velmi často nápomocni.
Zřizovatelem skupiny je místní Obecní úřad, který nám maximálně vstřícným jednáním pana starosty Koňaříka a místostarosty p.
Jurečky, poskytl zásadní finanční podporu na nákup sportovních pomůcek a umožnil nám také bezúplatně využívat prostory tělocvičny
OÚ. Tímto bychom jim chtěly znovu upřímně poděkovat za bezvadné zázemí a podporu, kterou nám již od počátku vyjadřovali.
K dnešnímu dni máme za sebou 14 hodin a vzhledem k tomu, že jsme do této aktivity šly s určitými obavami a nejistotou, o to více nás
velmi těší velký zájem rodičů a i samotných dětí, což je pro nás tou největší odměnou a zároveň i motivací do další práce.
Jsme přesvědčeny, že i kdyby se nám ve všech dětech nepodařilo probudit vášeň pro sport jako takový, ale budou do hodin
docházet s radostí třeba i jen proto, že se zde potkají se svými novými kamarády či se budou těšit na nějakou novou hru, pak tato
aktivita naplní náš záměr. A zároveň také snad přispěje ke zdravé budoucnosti našich dětí i ve smyslu vnímání důležitosti budování
dobrých mezilidských vztahů a týmové spolupráce.
Martina Korytářová a Kristýna Jakešová
zakladatelky a realizátorky skupiny

Fotbal
Vážení Karlovjané, dovolte mi, abych se ve stručnosti zastavil nad uplynulým ročníkem fotbalové sezóny 2015/16. Spíše tedy budu
hovořit o jaru, které bylo pro mužstvo „A“ hodně důležité. Vzhledem k tomu, že nový lídr střídačky Ivo Davídek neměl dostatek času na
seznámení se s mužstvem, musel tak činit během jarní soutěže a to je potom poměrně složitá cesta. Podle výsledku lze usuzovat, že
se mu to nadmíru povedlo, nicméně ale nebylo to dílo náhody.
Ivo Davídek je typ trenéra, který dá hodně na hráče, diskutuje s každým a naslouchá jejich názorům. Upřednostňuje způsob hry,
který si hráči jakoby sami zvolí, ale opratě drží pevně v rukou. Hráči se mu za to odvděčili veskrze srdnatým zápalem do hry, i když
chyb by se našlo habaděj. Už několikrát bylo vyřčeno, že od Karlovjanů se čeká spíše bojovnost než herní kvalita. To se potvrdilo i na
jaře, ovšem nutno zaznamenat navýšení herní kvality, čehož si několikrát všimli i domácí diváci a po zásluze odměňovali naše borce
potleskem. Ano, bojovný fotbal s touhou míče rozehrávat, pokud to situace dovoluje, se divákům líbí a naši borci to nesčetněkrát
nabídli. Rozhodovalo se až v samotném posledním kole, nicméně všichni jsme si říkali, že by byla škoda, kdybychom divizi neudrželi.
Možná si řeknete, že je to nad naše síly, ale jak praví klasik: „Malým je ten, kdo si dává malé cíle!“.
Když se podíváme dovnitř sestavy, tak velkou oporou byly obranné řady v čele s jejich kapitánem Pepou Mikulou. Sváčkovy nuly na
koncích utkání jej vynesly na samý vrchol brankářských statistik, nadstandardně hraje Martin Štuler s Tomášem Ondřejkou a Martinem
Pavelkou, záloha taktéž hrála solidně a v útoku se začal skvěle zabydlovat Tomáš Chuchma, když o kvalitách Pavla Škrobáká nemůže
být pochyb.
Velkou pochvalu ale zaslouží všichni ti, kteří alespoň na pár minut
naskočili do utkání, je to zásluha všech, že na Horním Vsacku se hraje
divizní kopaná, když třeba naše okresní město na to nemá.
Nutno na tomto místě zmínit i dospělácké „béčko“, které
s úspěchem obývá horní pozice tabulky okresního přeboru. Zde to
mají kormidelníci hodně těžké, protože, jak Adam Králík starší, tak
Luboš Škrobák staví sestavu vždy až těsně před utkáním, musí čekat,
jak kdo nastoupí v prvním mužstvu a jak jsou na tom ostatní se
zdravím. Kádr mužstva bude na podzimní soutěž značně obměněn a
tak se těšíme, co přinese mladá dorostenecká krev do týmu.
Bylo to podařené jaro, nicméně nelze strkat hlavu do písku před
problémy, shánění financí je rok od roku složitější, dost spoléháme na
dotační tituly, kde se nám daří a spoléháme taktéž na naše tradiční
hlavní partnery a tím jsou obec Velké Karlovice a město Karolinka.
DĚKUJEME A ZACHOVEJTE NÁM PŘÍZEŇ.
Jaroslav Valián, předseda

Volejbalisté TJ TATRAN
V sobotu 11.6.2016 pořádali volejbalisté TJ TATRAN Velké Karlovice
již tradiční volejbalový turnaj amatérských smíšených družstev. Turnaj
se konal v Karolince na Sokolském hřišti.
Počasí akci přálo a umožnilo turnaj odehrát na 2 antukových
hřištích. Pravidla byla upravena, aby vyhovovala časovému
harmonogramu, rozlosování družstev bylo v 10 hodin, vyhlášení
výsledků proběhlo v 17 hodin. Akci se podařilo uspořádat díky široké
členské základně a sponzorům: Restauraci Kamenný sklípek Vsetín,
Karosárně Šimčík, Hotelu Horal a také Obci Velké Karlovice.
Na akci nás přišli podpořit také diváci, pro které bylo připraveno
občerstvení, z družstev nás navštívili přátelé ze Šumperka – ti turnaj
vyhráli i když věkový průměr byl s naším totožný  a odnesli si 1. cenu,
pak také družstvo Amerika z Brumova, Lužná, Halenkov. Naše 2
družstva se na bedně neumístila, ale letošní rok přinesl i výsledky se
kterými jsme byli spokojeni. Tomuto turnaji předcházel například turnaj, kterého jsme se účastnili na Slovensku ve Vrútkách u Martina.
Tam byly pozvány z Valašska 2 týmy a to jeden z Karlovic a druhý z Halenkova. Náš tým se umístil na 2. místě.
Na tradičním Josefovském halovém turnaji v Halenkově 19. 3. jsme pak obsadili 2. a 3. místo dvěma karlovskými družstvy. Budeme
se těšit na léto, že si protáhneme tělo na plážovém volejbale.
Andrea Křenková

Mládežnický tenisový oddíl ve Velkých Karlovicích
Ve Velkých Karlovicích působí také mládežnický tenisový oddíl pod vedením
šéftrenéra Mgr. Daniela Jokeše z Tenisové školy Vsetín. Řady věrných
mladých tenistů, kteří začínali trénovat ještě s panem Žilinským, se rozšířily o
benjamínky. Ti od podzimu 2015 pravidelně trénují, přes zimu v tělocvičně a od
května každé pondělí na tenisových kurtech na Machůzkách . Mladší a starší
žáci trénují ve středu a přes zimu si několikrát vyzkoušeli i tréning ve vsetínské
tenisové hale na Bobrkách. Velice mě těší, že se díky vsetínským trenérům
v Karlovicích mládežnický tenis zachoval a budeme s nadějí očekávat další
zážitky spojené s tenisovým sportem.
Andrea Křenková

Digitalizace katastrální mapy
Vážení občané Velkých Karlovic. Obecnímu úřadu bylo doručeno OZNÁMENÍ o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho
vyložení k veřejnému nahlédnutí. (Vyvěšeno na úřední desce Velkých Karlovic.) Katastrální úřad Vsetín v něm oznamuje, že v budově
Obecního úřadu Velké Karlovice, v prvním patře zasedací místnosti, v období od 11. 07. 2016 do 22. 07. 2016, vždy v pracovních
dnech pondělí a středa od 8:00 do 16:30 hod., úterý a čtvrtek od 7:00 do 15:00 hod. a pátek od 7:00 do 13:30 hod., bude vyložen
k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu a to týkající se jen
katastrálního území Velké Karlovice. Katastrální úřad zdůrazňuje, že v průběhu zmíněného období, ale jen ve dnech pondělí a
středa, bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu. V ostatních dnech budou požadované údaje
poskytovány poučeným zaměstnancem obce. Do obnovovaného katastrálního operátu je současně možné v daném období
nahlédnout
i
na
webových
stránkách
Českého
úřadu
zeměměřického
a
katastrálního
na
adrese:
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx. Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 9. 8.
2016.
Účelem obnovy katastrálního operátu přepracováním je tzv. digitalizace katastrální mapy. Jde o převod stávající analogové (na
plastové folii) katastrální mapy v měřítku 1:2880 a součastně papírové mapy zjednodušené evidence pozemkového katastru v měřítku
1:2880 a vznikne tak jediná grafická mapa, to je katastrální mapa digitalizovaná. Touto digitalizací katastrální mapy může dojít na
jednotlivých listech vlastnictví ke změnám parcelního čísla, doplnění druhu pozemku a způsobu využití pozemku, a také ke změně ve
výměře parcely. Tyto změny vyvolávají zákonnou povinnost vlastníka pozemku podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok
následující po roce, v němž tyto změny nastaly. Nejen z těchto zákonných důvodů Vás občany Velkých Karlovice prosíme, abyste
tomuto OZNÁMENÍ věnovali patřičnou pozornost. Děkujeme.
Robert Valchář

INZERCE

Zhodnocení divadelní sezóny
Vážení přátelé karlovského divadla, chtěl bych touto cestou zhodnotit letošní divadelní sezónu a také bych vás chtěl nechat trošinku
nahlédnout pod tu naši divadelní pokličku, z níž vy jako diváci, vidíte až pouze hotový „pokrm“, jímž je divadelní představení.
Tento rok jsme si připravili představení Starostou za zásluhy, na námět J. K. Klicpery – Každý něco pro vlast, které poměrně výrazně
upravila naše paní režisérka Ivanka Foralová. Kromě Velkých Karlovic jsme představení předvedli v našich obvyklých působištích jako
je Hovězí, Karolínka, Horní Bečva, Orlová (kde jen pro zajímavost hostujeme jako jediní ochotníci, jinak si tam zvou pouze
profesionály). V letošním roce jsme rozšířili naše výjezdy o nové působiště. Na pozvání paní Streitové z OÚ Vigantice jsme hráli v
místní hospůdce s malinkým jevištěm a menším sálem, do kterého, nevím jak, se jim podařilo vměstnat cca 100 návštěvníků. Diváci
byli úžasní, atmosféra vynikající. Snad jsme přispěli k nové tradici, protože jsme již pozvaní na příští rok.
A protože je pro nás Česká republika malá, tak jsme se letos vydali i na Slovensko, konkrétně do Makova, kde jsme byli mile
překvapeni krásným zázemím, sálem DK a zájmem místních o naše představení. Velmi nás překvapily členky FS Makovanka, které
nám přišly po konci představení zazpívat a zahrát přímo do šatny. Taktéž z Makova máme již dnes pozvání na příští rok.
A nyní již zmíněné nahlédnutí pod pokličku, jak vlastně divadelní představení vzniká a co vše je nutné udělat, než si vůbec dovolíme
před vás předstoupit.
V podstatě se začíná již v létě, kdy je třeba přelouskat různé divadelní hry, aby se vybraly takové, které mají divákovi co říci, aby se
pobavil a uvolnil od každodenního stresu. Tady musím vyzdvihnout jedinečnost naší paní režisérky, která má obdivuhodný cit pro výběr
správné hry a typového obsazení jednotlivých postav. Přibližně v polovině září se většinou poprvé scházíme ve větším počtu k první
čtené zkoušce, na které má paní Foralová již většinou představu o obsazení rolí a další se pomalinku „utřepává“ v průběhu dalších
čtených zkoušek. V průběhu dalšího měsíce se různě upravují texty ( pokud k tomu je prostor ) tak, aby to bylo pro diváka zajímavější,
více vtipné a hlavně, aby text šel jednotlivým hercům tzv. do h…. úst, zkrátka aby se mu to dobře říkalo. Takže v polovině října jsou
role rozdány a nyní nastává to další a největší martýrium, jak to skloubit, aby se všichni herci, kteří mají samozřejmě různá povolání,
pracovní turnusy apod., mohli účastnit společných zkoušek. Mohu vám říci, že není výjimkou, že se všichni společně sejdeme až těsně
před generálkou.
V průběhu měsíce ledna musíme začít navrhovat kulisy (při jejich výrobě hraje neocenitelnou úlohu Radek Janota) tak, aby na
začátku února už stály, abychom mohli začít doplňovat mobiliář - stoly, židle, vázy. Vše samozřejmě musí odpovídat zvolené hře a
době, ze které vychází. Nyní jsme již v půlce února, kde samozřejmě všichni již znají své texty nazpaměť a mohou se věnovat dalším
důležitým věcem jako je výraz, problém co s rukama, kde se pohybovat, abychom nestínili kolegy, mám sedět nebo stát, uvidí všechny
na jevišti i diváci na kraji atd. Nyní je potřeba obléci jednotlivé postavy do patřičných kostýmů. Ty šikovnější z nás jsou schopné si
kostým ušít samy, my méně obratní s jehlou a nití musíme nahlédnout do svých šatníků, ale většinou si již několik let kostýmy
zapůjčujeme od ostravského divadla. Také
musíme zvolit vhodný hudební doprovod,
umístit ho na správná místa ve hře, zvolit
správné osvětlení jednotlivých míst jeviště
apod. V této oblasti patří velký dík Jirkovi
Podešvovi, protože i při svém velkém
pracovním vytížení se této role zhostí vždy
velmi precizně.
Poslední týden před generálkou se
dolaďují tzv. „davové scény“ to jsou scény,
kdy jsme na jevišti všichni. Je nutné vyladit,
abychom o sebe nezakopávali, nezakrývali
se, aby každá část jeviště byla vyplněna
pohybem, dějem a hlavně, aby na jevišti
hráli i ti přítomní, kteří zrovna nemluví. Kdo
z Vás se někdy postavil na jeviště, určitě mi
dá za pravdu, že toto je pro dokončení hry
to nejtěžší a nejsložitější.
A nyní jsme těsně před generálkou a
začíná ta správná nervozita mezi námi.
Budou se diváci smát tam, kde si myslíme,
že by se smát měli, budou se bavit, nebude
to v některých částech představení pro diváka zdlouhavé, bez děje? Tato nervozita z nás spadne většinou při prvním smíchu nebo
potlesku.
Nejoblíbenějším představením pro nás ochotníky je naše závěrečné domácí představení, derniéra. Už v průběhu dřívějších
představení nás napadají různá zpestření, obohacení, jak přivést kolegy herce do situace, se kterými se ve hře nesetkali a na které
musí improvizací reagovat, případně jiné pro diváky zajímavé situace. Nemusím jistě zdůrazňovat, že jednotlivé vtípky si navzájem
neprozrazujeme. Samozřejmě i tyto vtípky mají svá určitá pravidla jako - neměly by zasahovat do děje, kde se divák dobře baví nebo
že není účelem zesměšnit kolegu na jevišti a z navozené situace by se mělo dát vybruslit (např. nelze nechat hlavního hrdinu zemřít na
začátku hry). O oblíbenosti derniéry svědčí opakovaná návštěva diváků, kteří přišli na normální představení a pak i na derniéru.
Velké poděkování patří naší paní režisérce Ivance Foralové, která je naším srdíčkem, které nás jako herce rozproudí po celém
jevišti, ale taky kolegům ochotníkům, kteří, aby diváky pobavili, obětují nejen hromadu volného času, ale někteří i svou dovolenou.
Taky bych chtěl velmi poděkovat za maximální podporu a vstřícnost vedení našeho obecního úřadu v čele se starostou Miroslavem
Koňaříkem, pracovnicím z informačního centra, ale hlavně největší dík patří vám našim divákům, kteří chodíte na naše představení,
protože největší odměnou za naší práci je spokojený divák.
Ing. Marek Drozd, Karlovský ochotnický soubor KOS
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