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Vážení spoluobčané,
letošní podzim bude ve znamení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V naší obci se bude opět volit ve dvou volebních
okrscích. Okrsek č. 1 v budově obecního úřadu, okrsek č. 2 v základní škole. Ve volební místnosti obecního úřadu mohou volit občané bydlící
v údolí Leskovém, Podťatém, Tísňavách, Miloňově, Miloňovkách, středu obce od pošty nahoru a občané bydlící v rodinných domech s číslem
popisným 655, 927, 925, 883, 475, 922, 879, 868, 435, 924, 923, 950, 973, 1032, 1102, 1113 a v panelovém domě č. p. 384, 350, 301, 305 a
319. V základní škole mohou volit občané bydlící v údolí Jezerné, na Soláni, ve Bzovém, Pluskovci, Pluskovečku, Palúchu, středu obce od pošty
dolů a v sídlišti mimo panelový dům č. p. 384, 350, 301, 305 a 319.
Volby se uskuteční v pátek 8.10.2021 od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu 9.10.2021 od 8.00 do 14.00 hodin. Voliči bude umožněno
hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem ČR.
V tradičním termínu se po roční přestávce uskutečnila pouť, která
opět přilákala spoustu příznivců z širokého okolí. Slavnostně
vyzdobený kostel s bohoslužbou, setkání řezbářů u muzea
s doprovodnými cimbálovými muzikami, cca 120 prodejních stánků
a široké množství pouťových atrakcí bylo dostatečnou nabídkou pro
všechny účastníky pouti.
Zdravotní problémy paní doktorky Mileny Hanákové předčasně
ukončily její dlouholetou zubní praxi ve Velkých Karlovicích.
Přejeme paní doktorce brzké uzdravení, klidný a spokojený starobní
důchod. Na uvolněné místo zatím není náhrada. Požádali jsme
Zlínský kraj – odbor zdravotní o vypsání výběrového řízení na
obsazení místa zubní praxe (v době vydání Karlovského zpravodaje
není výsledek výběrového řízení znám). Novému zubnímu lékaři
můžeme nabídnout kromě ordinace i obecní byt. Občané, kteří byli
pacienty paní doktorky, zatím mohou hledat ošetření u jiných zubních
lékařů. Volná místa jsou především v Olomouckém kraji. Seznam
kontaktů volných zubních lékařů najdete na internetových stránkách
obce.
Ke svému 16. zasedání se sešli zastupitelé obce dne 9.9.2021. Na
jednání mimo jiné schválili plnění rozpočtu obce, 3. a 4. rozpočtové
opatření, Smlouvu o dílo s ing. arch. Michalem Hladilem na vypracování
dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele kulturního domu,
nový Řád veřejného pohřebiště obce Velké Karlovice s ceníkem
pronájmu hrobových míst. Výše poplatku zůstala i nadále víceméně
symbolická. ZO projednalo žádosti o změnu územního plánu a pořízení
doplňku územního plánu obce pořizovatelem-Městským úřadem Vsetín,
odborem ÚPSŘ a dopravy. Zabývalo se žádostmi o prodej a koupi
pozemků a obnovilo závazek Obce na spolufinancování programu č.
16252 - Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024 pro sportovní klub
SKB Velké Karlovice, z. s. včetně příspěvku na sněžné dělo ve výši 40%
pořizovací ceny. Podrobnější informace najdete na webových stránkách
obce.
Miroslav Koňařík (text i foto)

Jubilanti za III. čtvrtletí 2021
80 let

85 let

Více jak 90 let

Božena Macečková

Josef Štajer

Jindřiška Stavinohová 93 let

Ludmila Zbranková

Marie Bukovjanová

Josef Oravec 93 let

Ivanka Foralová

Anna Pokorná

Anna Matochová 95 let
Všem srdečně blahopřejeme!

Akce informačního centra a Karlovského
muzea:

IC Zvonice
25. 9. 2021 Host na Soláni - Richard Konkolski. Český
mořeplavec a vítěz řady námořních závodů, který
třikrát obeplul sám zeměkouli.

26.9.2021 Myslivecký den + vernisáž výstavy Myslivecké
zvyky a tradice ve fotografii
Karlovské muzeum

9. 10. 2021 PhDr. Alena Podzemná - výstava obrazů
k životnímu jubileu, vernisáž zahájí PhDr. Karel Bogar.

26.9.2021 výstava plakátů z výstav Karlovského muzea
Karlovské muzeum
12.11.2021 Pochod broučků, organizovaný Unií rodičů ZŠ VK,
který začíná u Karlovského muzea

24. 10. 2021 - Host na Soláni - Milan Pitkin - český
hudebník, bavič a komik

13.-14.11.2021 Mezinárodní festival outdoorových filmů
kinosál U Potockých

25. - 31. 10. 2021 Týden turistických informačních
center ČR

21.11.2021 divadelní představení „Já nejsem Ježíšek, ale
Kožíšek“
kinosál U Potockých

Ve vazbě na Světový den pro rozvoj informací
vyhlásila A.T.I.C. ČR na období od 25. do 31. října
TÝDEN turistických informačních center ČR.

28.11.2021 Výstava andělů

Karlovské muzeum

28.11.2021 Kateřinský jarmark Velké Karlovice

7. 11. 2020 Dušičky a dvanáct posvátných nocí
zimního slunovratu - slovo, zpěv, psalterium RNDr.
Hana Sar Blochová

28.11.2021 výstava Valašská krajina Karlovské muzeum

Přednáška spojená se zpěvem na téma: Slovanská
tradice úcty k mrtvým předkům a bohům temného období
před zimním Slunovratem byla v křesťanství nahrazena
svátkem Dušiček a časem adventním, jež předcházely
narození Ježíše, u Slovanů zrození slunečního Boha.

Atelier Hofman
Milí Karlovjané, doufám,
že jste si léto užili
v pohodě a ve zdraví.
Naše jubilejní výstava
skončila a na její místo
přichází další
v zastoupení
valašského autora pana
Pravoslava Dordy
z Dolní Bečvy a pana
Karla Frantela
z Mikulova.

13. 11. 2021 - Sváteční odpoledne při příležitosti 15.
výročí otevření Zvonice.
Jak to všechno bylo …. vzpomene autor projektu Zvonice
Doc. Ing. arch. Jiří Kotásek CSc., předseda Sdružení pro
rozvoj Soláně. Jeho vzpomínání doprovodí cimbálová
muzika Soláň. Odpolednem provede Doc. MgA.
Drahomíra Míčková.

Kolekce pastelů pana
Dordy Vás okouzlí svojí
krásou, něhou a čistotou
výtvarného projevu.
Pan Frantel Vás ohromí
svými plastikami
v podobě zátiší, jejichž
bohatost, třpytivost a
nápaditost je nesmírně
inspirující zážitek pro
všechny návštěvníky
této výstavy.
Jsou to dva velké
přírodní kontrasty, které
přináší Valašsko a jižní
Moravu.
Pokud nám
nadcházející podzim
přinese příznivé počasí,
můžete obohatit svou procházku o krásný kulturní zážitek u nás
v galerii.
Marcela Vajceová
-2-

20. 11. 2021 Hudební odpoledne v duchu nastávajícího
adventního času - Vánoční vinšovaná pošta. Slovem
doprovodí a nastávající vánoční čas přiblíží doc. MgA.
Drahomíra Míčková, která představí doc. MgA. Zdeňka
Šmukaře, který zazpívá árie, vánoční písně a koledy,
klavírní doprovod doc. MgA. Marta Vašková.
27. 11. 2021 Vánoční výstava paličkovaných obrazů
Boženy Hambálkové a dřevěný betlém v životní
velikosti řezbáře Romana Mikuše.
12. 12. 2021 Pečení a zdobení perníčků. Vůně medu a
perníkového koření je v řadě domácností symbolem
adventu. Tradiční ukázka pečení a zdobení perníčků
v kachlových kamnech nejen pro děti, ale všechny,
kteří se těší na vánoční čas.
28. 12. 2020 Vánoční zpívání s cimbálovou muzikou
Soláň. CM Soláň dokáže vtáhnout návštěvníky do
sváteční atmosféry Vánoc zpíváním a hraním
valašských koled.

Vítání občánků za rok 2020 a 2021

Jelikož se z důvodu koronavirové pandemie vítání občánků v roce 2020 nekonalo, uskutečnilo se 17. a 18. června a zúčastnilo
se jej 24 dětí (z 30 pozvaných) narozených v období od listopadu 2019 do dubna 2021. Blahopřejeme rodičům i dětem!

Vítání občánků 17. června 2021

Vítání občánků 18. června 2021

Vystoupení dětí z mateřské školy

My jsme Valaši, jedna rodina…
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Svátek svatých Cyrila a Metoděje
(u kaple na rozcestí Podťaté)
Je letní pondělí, 5. července, svátek svatých Cyrila a Metoděje. Oblékáme sváteční šaty, startujeme kola a vyrážíme na mši svatou pod širákem,
ke kapli zasvěcené těmto dvěma věrozvěstům. Už zdálky vidíme neobvyklý obraz, který se nám naskytne jenom jednou do roka; kaplička je
otevřená, okolo ní jsou rozestavěné lavičky, a dokonce i dva veliké slunečníky. Lavičky jsou zaplněné a s radostí rozeznáváme známé tváře.
Parkujeme kola pod mohutnou lípou a jdeme si najít svoje místečko.
Mši svatou slouží otec Jaroslav z farnosti Prakšice, který je zrovna v Karlovicích na táboře se svými ministranty. Bohoslužbu doprovází zpěvem
naše „Zasněžená schola“. Už se těšíme, až si s nimi na závěr zazpíváme: „Svatý Cyrile a Metoději, národ český k vám dnes hledí: zachovejte
víry Velehrad!“
Po ukončení mše jsme všichni pozváni k občerstvení. Koštujeme výborné vdolky a věnečky, osvěžujeme se minerálkou a kdo nešoféruje, může
si i přiťuknout na zdraví. Obdivujeme úsilí všech, kteří takovou krásnou slavnost připravili a rezonuje v nás myšlenka, že svatí Cyril s Metodějem
se též nestranili běžného života, ale naopak se mu chtěli přiblížit, a tak přinést světlo víry do života každému, s kým se setkali. Domů odjíždíme
se slovy jiné písně: „Apoštolů to dílo požehnané, dědictví otců zachovej nám Pane.

Mgr. Pavla Šrubařová, foto Jitka Ryplová a Josef Pavlín

Pouť 2021
Při svátku Panny Marie Sněžné, který přesně vychází na 5. srpna se konají
poutě. Letos vycházela pouť na neděli 9. srpna. (Pokud je 5. srpen v neděli,
pondělí nebo úterý, může být pouť v prvním týdnu srpnového měsíce).
Tento náš svátek má úžasnou historii, neboť má společnou událost, která nás
pojí s nejstarší mariánskou bazilikou v Římě, Santa Maria Maggiore (patří
mezi 4 nejvýznamnější stavby Itálie a také zde byli přijati obhájci
staroslověnského jazyka, svatí Cyril s Metodějem). Touto událostí je Boží
prozřetelností označení svatých míst v srpnových dnech sněhovou
pokrývkou.
Pan farář, otec František nás přede mší svatou uvítal a představil hlavního
celebranta této pouti, kterým byl o. Marek, rovněž ze Společnosti Božího
Slova. Momentálně působí v Bratislavě a patří mezi znalce Písma svatého (je
možné ho vidět v televizi Lux apod).
Jeho promluva
směřovala
k důležitosti
rodiny. Otcovství a mateřství je vyvolený úkol každého z nás a záleží, jestli se
necháme vést Božím konáním. Žít příkladem víry a co je nejdůležitější, že podle ní
bychom měli konat živé skutky (a to je právě mnohdy nesnadný úkol). V prosbách
jsme prosili i o uchování „údržbu“ památek a věcí, ale v přeneseném slova smyslu i
uchování daru víry, který nám byl věnován.
Proto opět nesmíme zapomenout na všechny, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili
do příprav na zdárném konání poutě.
Obzvláště bych vyzdvihl práci ogarů Egrových z Karolinky, kteří obětavě více než
měsíc natírali celý kostelík i přilehlé budovy, a přitom využili neskutečně krásné
požehnané počasí. Poděkování patří i kameníkům z Halenkova, kteří pod záštitou
obecního úřadu, opravovali plotovou nadezdívku, včetně masivní kamenné římsy
(zatím od horního konce po bránu kostela). Dílo je opravdu zdařilé a kdo neví, ani
by netušil, že je to zgruntu nové. V neposlední řadě nesmíme zapomenout i na pracovníky obecního úřadu.
„Nechť společné dílo naše je výsledkem života a dění ve farnosti a obci naší.“
Více informací a fotografií najdete na našem farním webu farnostvelkekarlovice.mablog.eu
-4-

Petr Koňařík

MATEŘSKÁ ŠKOLA „KARLOVSKÝ TROJLÍSTEK“ INFORMUJE
Úderem prvního září vstoupil do našich životů nový školní rok 2021/2022. Co nám přinese? To je otázka.
Já ale věřím, že nadcházející školní rok nám umožní po celou dobu vzdělávat děti v běžném režimu tak, jak
jsme byli donedávna zvyklí. Tak, aby společně s námi mohly děti v maximální možné míře objevovat nové
poznatky, získávat nové zkušenosti, a hlavně učit se společně se svými vrstevníky.
V tomto školním roce se v naší školce vzdělává 71 dětí, což je nejvíce za poslední 4 roky. Jsme rádi, že
pokračujeme ve vzrůstajícím trendu v počtu přijatých dětí. Ve třídě Motýlků jsme přivítali 26 dětí, z nichž 22
se bude připravovat na další cestu školním životem, která je zavede do lavic první třídy. Ve třídě Včeliček
je zapsáno 27 dětí, u kterých budeme podporovat jejich bezbřehou zvědavost a potřebu učit se novým
věcem. Třídu Berušek navštěvuje 18 dětí, což je maximální možný počet vzhledem k počtu přijatých dětí
mladších 3 let. U nich se zaměříme na zvládání odloučení od rodičů, budeme posilovat jejich sociální roli
ve skupině a poznávání s ostatními dětmi. Abychom co nejvíce pomohli těmto dětem s jejich integrací, zapojila se naše školka do Operačního
programu pro výzkum, vývoj a vzdělávání. V rámci projektu „Kvalitní předškolní vzdělávání ve Velkých Karlovicích III“ získala školka finanční
prostředky na personální podporu – chůvu. Náš kolektiv zaměstnanců se tedy rozšířil a v září jsme mezi nás přivítali Mgr. Annu Přikrylovou,
která bude dětem pomáhat v oblasti sebeobsluhy, v zajištění bezpečnosti a ochrany a v uspokojování jejich individuálních potřeb. Cílem tohoto
projektu je také propojit u dětí teoretické znalosti ze školního prostředí s jejich využitím v praxi, a to zejména v oblasti polytechnické,
environmentální či v podpoře kreativity a logického myšlení prostřednictvím projektových dnů v MŠ.
Kolektiv zaměstnanců Vám všem přeje krásný a teplý podzim plný sluníčka, co nejméně podzimních plískanic a co nejvíce důvodů k úsměvům
na rtech.
Jana Maňáková

Týden kultury pomohl Míšovi Žitníkovi

Charitativní festival Týden kultury na Valašsku, který pořádal od 19. do 25. srpna Resort Valachy, opět pomohl potřebným. Získanou částku
přes 220 tisíc korun na závěr festivalu převzali zástupci mobilního hospicu Strom života a rodiče Míši Žitníka z Velkých Karlovic, který trpí
vážným poškozením mozku.
Festival, jenž se tradičně odehrává na louce pod hotelem Lanterna v cirkusovém šapitó, nabídl za sedm dnů devět představení, která zhlédly
čtyři tisícovky návštěvníků. „Díky partnerství se společností RENOMIA a Jaroslavu Duškovi, který se vzdává části honoráře, jsme mohli letos
předat potřebným navýšenou částku. Stromu života to pomůže pokrýt náklady spojené s návštěvami postižených rodin a péčí o ně. Rodina Míši
Žitníka částku investuje do nákupu nového vozíku,“ přiblížila Zuzana Vašutová, ředitelka Spa hotelu Lanterna, která spolu se zástupci RENOMIA
a Jaroslavem Duškem předávala šeky za Resort Valachy a firmu HP TRONIC.
Festival se letos konal popáté. Za tu dobu již pomohl potřebným částkou téměř milion korun. Během pěti let přinesl do Velkých Karlovic 50
představení, která zhlédlo 19 000 návštěvníků. Příští ročník se plánuje na 18. až 24. srpna 2022.

Karlovský gastrofestival je zrušený
Karlovský gastrofestival se ani letos neuskuteční. O zrušení 11. ročníku, jenž se měl konat 1. až 3. října, bylo rozhodnuto s ohledem na nejistou
situaci a přetrvávající omezení. „Nemáme jistotu, že by bylo reálné akci uspořádat v souladu se všemi podmínkami, k nimž patří i kontroly a
korigování počtu i pohybu návštěvníků. Nemohli bychom za této situace přinést návštěvníkům kvalitní a příjemný zážitek, na jaký jsou zvyklí,“
vysvětlil ředitel pořádajícího Resortu Valachy Tomáš Blabla s tím, že termín pro příští rok už byl stanoven a to na 7. až 9. října 2022.
Wellness hotel Horal chystá v původním termínu gastrofestivalu alespoň menší akci pro gurmány, a to Podzimní grilování s živou hudbou. O
víkendu 2. a 3. října bude připravena nabídka zvěřinových specialit, v sobotu atmosféru zpříjemní muzikant Bolek Vjaclovský, v neděli
cimbalistka Broňa Dočkalová.

Tipy na akce: Podzimní kouzlení a Běhej Valachy
Nenechejte si ujít dvě zajímavé akce Resortu Valachy v sobotu 16. října.
U hotelu Galik se uskuteční tradiční závod Běhej Valachy s dvěma trasami pro dospělé (6 a 12 km) a dětskými závody v sedmi věkových
kategoriích. Dětské závody začínají v 9:30, hlavní závod dospělých v pravé poledne.
Od 15 hodin se pak bude konat u Bistra Razula oblíbená akce pro děti Podzimní kouzlení. Těšte se na tvoření z dýní a dalších přírodních
materiálů, soutěž o nej výtvory a závěrečnou stezku odvahy.
Bistro Razula u sjezdovky Razula zůstává i po prázdninách v celotýdenním provozu, nabízí mj. šest druhů pizzy a čerstvé frgály. Otevřeno je
denně od 9 do 21 hodin (během podzimu se může měnit - aktuální info na www.razula.cz).
Martina Žáčková
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Ze školní kroniky školy v Léskovém
Kronika - zápis dějů v časovém sledu, letopis, obvyklá forma historických záznamů. (heslo ze slovníku)
V devatenáctém století patřily Karlovice k nejlidnatějším osadám na Valašsku. Bylo to tím, že v obci byly založeny dvě sklárny; v roce
1826 to byla Františčina huť ve středu obce a v roce 1863 Mariánská huť v údolí Léskové. V té době byla v každém karlovickém údolí
škola, neboť dětí bylo mnoho a bylo třeba je vzdělávat.
V obci působilo několik pokrokových učitelů, kteří ve svých školách úhledným písmem do školních kronik zaznamenávali vše,
co pokládali za důležité.
Jak uvedl správce obecné školy ve Velkých Karlovicích v údolí Léskové Karel Dušek 31. července 1891: „Nechceme všem líčiti život národů,
nýbrž jen stručně předvedeme důležitější události naší školy a příběhy údolí, jež těsně s nimi souvisí.“
Vraťme se na chvíli v čase do konce 19. století a přečtěme si něco ze stoleté kroniky.
20. listopadu 1890 „Moravský zemský sněm usnesl se dnes povoliti obci Vel. Karlovicím k provedení stavby dvoutřídní obecné školy v Léskovém
půjčku 6 000 zl. Súročitelnou 4% a splatnou v 10 stejných ročních lhůtách.“
16. září 1891 „Školní rok započal slavnými
službami Božími ve zdejším chrámu Páně.“
V kronice jsou pečlivě zapsány vizitace
inspektorů, všechny návštěvy školy, obdržené
dary, ale i narozeniny a jmeniny císařských
manželů.
19. listopadu 1893 „V neděli dne 19. listopadu
1893 v den to jmenin J. V. naší nejmilostivější
císařovny Alžběty, který důstojným a obvyklým
způsobem slaven, svěcena budova školní.
Škola byla z venku jakož i uvnitř krásně
ozdobena, ověnčena a prapory říšských a
zemských barev opatřena. Před školní budovou
vystrojena krásná brána s následujícím
nápisem:
„Vzdělanost
největší
majetek
národa.“ Svěcení ustanoveno na 2 hodiny
odpoledne.“
Následuje podrobný popis slavnosti, zápis
uzavírají podpisy zúčastněných.

Takto vypadala škola v Léskovém, později mateřská školka, nyní penzion
17. září 1894 „Dne toho započal školní rok
1895. Veškerá mládež školní shromáždila se ve svých třídách a šla se svými učiteli do chrámu Páně, v němž důstojný pan P. Jan Nep. Nepustil,
farář a katecheta zdejší sloužil velkou mši svatou. Přítomná byla též ctěná místní školní rada. Po mši svaté vrátili se žáci do školy, kdež k nim
správce školy o významu tohoto dne promluvil a je napomenul, jak pracovati a se chovati mají.“
Ve školním roce 1894 - 1895 chodilo do dvou tříd školy 171 dětí.
Tradicí školy byla oslava vánočního stromku, která se konala každoročně. O ní je v kronice napsáno: „O Vánocích na štědrý den 1896 odbývána
byla slavnosť „vánočního stromku“ slavnostním způsobem jako léta předešlá. Dítky byly poděleny obuví a šatstvem, jablky, cukrovinkami a
rohlíky v ceně 127 zl., kterýžto obnos daroval starosta zdejší obce velkoprůmyslník S. Reich.“
Starosta obce je v kronice zmiňován velmi často, jeho jméno je také spojeno se zřízením tzv. „polévkového ústavu“. „Od 1. prosince 1897 až
do 1. dubna 1898 byla dávána 40 žákům polévka, na kterouž náklad vedl zdejší starosta p. S. Reich. Polévku vařila choť nadučitele p. Adéla
Dušková.“
V kronice je věnována pozornost i různým politickým událostem. „Její veličenstvo císařovna a královna Alžběta, matka chudých, těšitelka trpících
a zarmoucených, zavražděna zločinnou rukou anarchisty dne 10. měsíce září 1898 v Ženevě.“ V kronice je také velká pozornost věnována 50.
výročí nástupnictví císaře Františka Josefa I., je v ní citován i dopis císaře ze dne 8. prosince 1898, který zaslal hraběti Thunovi.
K roku 1899 se v kronice váže několik velmi zajímavých zápisů, první z nich se týká výuky ve škole: „Přípisem slavné c. k. okresní školní rady
ze dne 2. ledna 1899 čís. 2428 povolila veleslavná c. k. zemská školní rada výnosem ze dne 23. prosince 1898 čís. 15064, aby se na dvoutřídní
obecné škole ve Velkých Karlovicích v údolí Léskovém vyučovali chlapci nejvyšších dvou stupňů ručním pracím. Vyučování udíleti bude Karel
Dušek, nadučitel na zdejší škole.“
Druhý zápis je smutný: „Dne 17. dubna 1899 zemřel pan František Krupa, správce skelné huti a obecní radní ve Velkých Karlovicích. Byl lidumil
a dobrodinec školy, pročež očí všech oplakán. Důkazem, že byl od všech milován, byl pohřební průvod.“
Několik zápisů věnoval pan nadučitel Karel Dušek také svému zdraví. Poslední zápis pořídil 14. září 1902, neboť: „Výnosem veleslavné c. k.
zemské školní rady ze dne 5. září 1902 čís. 14292 byl zdejší správce školy Karel Dušek jako správce školy trojtřídní obecné školy ve Velkých
Karlovicích „u kostela“ ustanoven.“
Z roku 1900 ještě jeden zápis: „Dne 1. dubna 1900 přišla smutná zvěsť, že zdejší starosta, velkoprůmyslník a velkostatkář, majitel řádu Františka
Josefa, pan Salamoun Reich zemřel ve Vídni.“ Citát je jen malou částí více než celostránkového zápisu.
Kronika je vedena až do roku 1935. Poslední zápis pořídil dne 10. července 1935 řídící učitel František Štěpánek. Toho roku byl školní rok
ukončen 28. června. Ze školy bylo propuštěno 11 žáků, postoupilo 141 žáků, 18 žáků opakovalo.
Řídící učitel František Štěpánek (narozen 20.7.1903) byl zatčen za odbojovou činnost v organizaci „Obrana národa“. Stanným soudem v Brně
odsouzen k trestu smrti a 3. února 1942 v koncentračním táboře Mauthausen popraven.
Marie Mikulcová
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Vzpomínka na otevření Karlovského muzea před 50 lety
Dne 26. června 1971 bylo muzeum slavnostně otevřeno. Na fotografii, pořízené při této události vidíme cimbálovou muziku Petra Křenka, říkali
si Portáši.
Petr Křenek, učitel, byl primáš, hrál na více hudebních nástrojů – toho dne seděl za cimbálem, protože nedorazil cimbalista, kterým byl Jan
Jochec z Nového Hrozenkova.
Zdeněk Pohořelský, učitel, basista – jediný z nich žije.
Vilém Trampota, sklář, violista, bratr pana učitele Trampoty z Miloňova.
Josef Niebauer, sklář, houslista.
U židle stojí pan učitel Karel Machač, za ním Jan Ondrovčák, předseda historické komise při partyzánské brigádě Jana Žižky.
U mikrofonu hovoří PhDr. Michal Plánka, historik umění, pocházel z Javorníčku, nar. 28.2.1917 Malé Karlovice, absolvent gymnázia Vsetín,
UK v Praze, UP v Olomouci. Byl ředitelem Oblastní galerie ve Zlíně, psal články, studie, monografie (Břetislav Dadák, Ilja Hartinger, František
Hlavica, Karel Hofman, Jana Kobzáňová a další)
Ve světlém saku Cyril Mikulec,
předseda MNV v letech 1966 –
1975.
Vedle něho stojí Jan Tomana,
tajemník pro ideologickou práci.
Mezi oknem a dveřmi stojí
v krásném
kroji
paní
Jonela
Kacerlová (Krbcová), dcera pana
Josefa Kacerleho, autora betlému,
dříve v tomto domě bydleli v levé
části.
V pravé části domu bydlela
rodina Schneidrova (manželé a
dcera
Zdenka),
paní
byla
švadlenou, krásně přešívala staré
věci…
Pionýrka by podle K. Machače
mohla být Švecová ze Bzového,
nebo z Pluskovce, mohla by se
poznat na fotografii.
To malé děvčátko by mohla být
Pavla Kacerlová, neteř paní Jonely
Existovala kronika muzea, do níž pořizovala první zápisy paní učitelka Antonie Heinová. Možná někde je…
Marie Mikulcová

Stáří
Panta rei – vše plyne v prostoru i čase. Jsme předurčeni pobývat na této krásné Zemi po určitou dobu. Vymezený čas návštěvy zde nám
poskytuje nebývalé množství šancí na uplatnění, avšak jen jejich mizivou část jsme schopni plně uchopit a realizovat ku prospěchu svému a
svého okolí. Jsme jako řeky, počínáme svoji pouť z malého pramínku, aby pokračoval sílíc do potůčku, říček, slévajíc se a sílíc přítoky do řek,
překonávaje na své pouti mnohé překážky a nástrahy, jež jí do cesty klade příroda i lidé. Voda na své pouti rozdává všemu kolem sebe radost
i obživu, je schopna dávat i brát život, zlobit se a hrozit. Svoji pouť, unavena, končí splynutím v nekonečném prostoru moří a oceánů. Tak i život
člověka. Vstoupí do světa jako křišťálově čistá bytost, prost všech špatností, vybaven životní silou k překonání strázní, které jej čekají na jeho
cestě. Přijímá i rozdává, zlobí se i raduje, dává život potomkům, je však schopen i život brát. Vymezený čas ukrajuje roky, měsíce a dny, stáří
se nezadržitelně hlásí se svými problémy, člověk se ohlíží za svým životem a bilancuje. Aniž si to uvědomujeme stáváme se součástí
nekonečného celku, kde zanecháváme svůj podpis, otisknutý v našich potomcích - pokračovatelích, aby budovali, měnili, nebo naopak ničili co
jsme převzali od svých předků. Pokud jsme nic pozitivního za svého života nevybudovali, pak žel nemáme co předat. Patrně jsme promarnili
nabídnuté šance a náš život bez užitku
uplyne do nicoty, kde se ztratí v zapomnění.
Naopak, pokud jsme zde zanechali, byť i
malou hodnotu vloženou do našich
potomků, do svého okolí, do společnosti,
pak po nás hodnoty zůstanou, budou se
rozvíjet a zhodnocovat.
Potkávám, tak jako vy, lidi
staré a starší, na kterých se podepsal život.
Jsou nemocní i relativně zdraví, pesimisté i
optimisté, všichni smířeni s jedinou
pravdou. Bilancují, ohlíží se zpět, přehrávají
si vzpomínky, vyvolávají záměrně okamžiky
štěstí, vytěsňují ze svých myslí hořkost a
zklamání. Okolí je vnímá podle toho, jak je
zná, nemá však možnost nahlédnout do
jejich nitra, se kterým konfrontují
současnost. Viděl jsem starého pána, který
se nechal přivést před dům, ve kterém prožil
nejkrásnější chvilky svého života, svou
velikou lásku, kterou mu vzala válka,
vyvolal ve své mysli vzpomínky na hodné
Foto Josef Pavlín
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lidi kolem sebe a rozplakal se. V okamžiku se mu před očima odvíjel celý dosavadní život, poznamenaný koncentračním táborem, kde jako
dvacetiletý student prožil peklo pěti let, setkání s rodiči a bratrem po válce, dokončení studia a pak jen práce a práce ve svobodném rozhodnutí
pro samotu bez rodiny a potomků. Dnes částečně bezmocný, odkázaný na pomoc svého okolí, čeká na konec své pozemské pouti. Smutný
příběh, byl by smutnější, kdyby zůstal sám, bez pomoci, „odložen“ v lepším případě do zařízení pro seniory, kde jsou mnozí jen pravidelným
zdrojem peněz pro své děti, které je navštěvují jen v den výplaty zaslouženého důchodu.
Věnujme část své pozornosti svým rodičům, prarodičům, všem starým lidem, kteří v nás určitě zanechali mnoho pozitivního. Potřebují nás,
i když to nepřiznají, těší se na nás jako děti, chtějí se svěřit se svými bolestmi a strastmi, potřebují naši pomoc, a aniž by to dali najevo, jsou
nám za každou maličkost nekonečně vděčni.
Narodili jsme se jako lidské bytosti. Zůstaňme jimi. I my budeme jednou někoho potřebovat.
Ing.Miroslav Gromnica,Dr.h.c.

Mladí hasiči Podťaté - je nám ctí reprezentovat Karlovice
Letos jsme se rozhodli, že naši obec a sbor zviditelníme po celé republice.
Natrénovaných téměř 250 hodin na běžkách, kole, bruslích, ale zejména
v karlovských horách nás předurčovalo snad k dobrým výsledkům. Dostali jsme
možnost přihlásit se do čtyř ligových soutěží mládeže v disciplíně TFA (volně
přeloženo“ jen nejsilnější hasič přežije“), s tím, že závody jsou po celé ČR. Z tohoto
důvodu jsme na rok opustili jiné disciplíny. Priorita byla jasná, vždyť reprezentace je
pro každého závodníka srdcová záležitost a pro naše děti obzvlášť, obstát
v konkurenci těch nejlepších je snem každého závodníka. Prvním velkým počinem
bylo poprvé vstoupit na horkou půdu Pražské a Středočeské ligy TFA. Prvním
překvapením bylo pro nás pět paralelních tratí vedle sebe a taky požadavek dodat
jednoho rozhodčího, čehož se ujal náš trenér. Poznali jsme první velký závod a
odměnou nám bylo nádherné 7. a 8. místo. Tahle zkušenost nás obrovsky posunula
dále a do týdne jsme postavili v Podťatém trať tak, abychom se co nejlépe připravili
na další závod. Druhé kolo ligy v Praze jsme spojili se čtyřdenním soustředěním a
vyplatilo se. Karlovice mají historicky první vítězku závodu Pražské ligy a naše
závodnice Mája dokonce jako jediná atakovala rekord trati v kategorii mladší dívky.
Další náš závodník Michal ve starších chlapcích získal skvělé páté místo a je velkou
nadějí v dorostenecké kategorii v dalším roce. Tato liga se běží již se zátěží a tou je
dýchací přístroj. Další ligou je Beskydská liga, kde jsme byli opět jediní ze Zlínského
kraje. Tuto ligu jezdíme momentálně nejvíce. Tady se nám podařilo prosadit do elitní
pětky téměř v každém závodě a v konkurenci místních dětí, které jsou téměř
neporazitelné, je to velký úspěch. Za připomenutí stojí třetí místo v Milíkově a několik
4. a 5. míst, což bereme jako skvělý úspěch, vždyť každého závodu se zúčastňuje
více než 120 dětí. Třetí ligou je liga mládeže MSK kraje v Ostravě. Tady hned při
prvním vystoupení jsme dosáhli výtečného umístění, v kategorii mladších jsme získali
třetí místo a ve starších místo páté. Tím jsme po 4 letech prolomili nadvládu místních
sborů od Ostravy po Opavu. Poslední ligou je naše okresní liga TFA, tady jsme museli
kvůli povinnostem v Praze vynechat jeden závod a dle dosažených výsledku je jasné, že jsme pro Karlovice asi mohli poprvé získat v celkovém
umístění „bednu“. Přesto jedno druhé a jedno třetí, páté a sedmé místo je v takové konkurenci skvělou prací. Proto jsme se rozhodli, že v roce
2022 bude okresní liga naší prioritou. Celkově jsme tedy natrénovali 250hodin, zúčastnili se prozatím 10 závodů, najeli v autě více než 3000 km
a získali pro Karlovice spoustu krásných výsledků. Ty největší závody nás ale teprve čekají, včetně závodu v zahraničí, o tom zase příště.
Mladí hasiči Podťaté

Hasičský výlet v přírodě

Pořádat? Nepořádat? Tohleto dilema jsme si v případě našeho
tradičního výletu v přírodě vůbec nepřipouštěli. Vždyť co by to bylo
za léto v Podťatém bez našeho výletu? Věřili jsme tomu, že situace
v otázce COVIDu se začátkem léta uklidní a naše předpoklady se
také naplnily. Proto jsme v prvním červencovém týdnu začali
s přípravou, ať již to bylo pečení vdolků, shánění tomboly nebo
chystání výletiště. A tak v neděli 4. července jsme ve 14 hodin
přivítali první návštěvníky. Pro děti jsme připravili možnost
vyzkoušet si disciplíny dětského TFA, této možnosti využilo na 40
dětí. Pro dospělé bylo nachystané pivko i něco ostřejšího, guláš,
výborné domácí vdolky, které doplnily bramboráky, palačinky a
ledová tříšť pro děti. O zábavu se postaraly heligonky Jurky
Chuděje. Hasiči od kostela předvedli svou novou Tatru 815, která
byla po celou dobu v obležení jak dětí, tak i dospělých. Sekundovala
jí i naše Praga V3S. Po tombole, ve které bylo na 100 cen, se jen
zaprášilo.
Protože jsme tuto akci pořádali 14 dní po ničivém tornádu, které
zasáhlo jižní Moravu, rozhodli jsme se, že část našeho výdělku z výletu věnujeme sborům, které tato událost zasáhla. Částku 37000,- Kč jsme
rozdělili mezi sbory SDH Hrušky a SDH Moravská nová Ves. Peníze jsme předali osobně na konci července. Snad aspoň trochu pomohou tam,
kde je to potřeba. Chtěli bychom touto cestou aspoň poděkovat všem, kteří na tuto věc nezištně přispěli a tím dokázali, že jim neštěstí druhých
není lhostejné. Vždyť nikdy nevíme, kdy můžeme pomoc potřebovat my. A pro náš sbor je možnost pomoci součástí činnosti, vždyť se jedná
za posledních 9 let již o čtvrtou takovouto věc. V minulosti jsme finančně přispěli na zakoupení tří invalidních vozíků pro naše členy.
Zdeněk Dorňák, starosta SDH Podťaté
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NA SKOK DO KNIHOVNY
„Budou zase nějaké besedy? A co vánoční koncert? Připravujete?,“ ptáte se mě často.
Ano, plánujeme i připravujeme, byť vůbec netušíme, kam až nás covidová situace letošního podzimu pustí.
V každém případě pro vás chystáme jak obývákové povídání, tak také koncert, či výuku cizích jazyků. Termíny i časy dolaďujeme a budeme
vás včas informovat.
Jisté je, že začátkem října proběhne v knihovně výprodej vyřazených knih, a také bychom rádi rozjeli „Babinec“ – tedy setkávání maminek a
jejich malých i větších ratolestí, které bude propojeno s projektem Bookstart (S knížkou do života) … což v překladu neznamená nic jiného než
spousta zajímavých informací, rad, nápadů ale taky legrace, pohody. Bavit se budou děti i maminky. První orientační setkání se uskuteční
v pondělí 11. 10. ve 14:00 hod v naší knihovně.
A ještě poslední poznámka pod čarou - stále je možnost nechat si v knihovně obalit učebnice. Obaly sedí jak…, však vy víte :o)
(ren)

Od léta se v naší knihovně úspěšně rozjela herna pro menší děti. S blížícím se podzimem a sychravým počasím dobrý tip, co říkáte. Budeme
se na vás těšit…

Charita Nový Hrozenkov Stacionář na cestách
Letní dny v Denním stacionáři Slunečnice více využíváme k výletům.
Jezdíme buď osobní dodávkou, nebo nízkopodlažním autobusem. Obě
vozidla jsou speciálně upravena pro hůře pohyblivé uživatele.
Ve středy se mohou uživatelé, kteří o to mají zájem, zúčastnit mše
svaté v kostele v Novém Hrozenkově, kam s nimi zajedeme. Pro některé
je to jedna z mála možností, jak se dostat do liturgického prostoru, kam
často byli zvyklí pravidelně chodit.
Hned poté vyrážíme na krátké výlety. Jen někam po okolí, do míst,
která uživatelé znají, ale sami už nemají možnost se k nim dostat.
„Jednou to bylo ke zvonici Nejsvětější trojice v Uherské, kde jsme
se shodou okolností potkali s pracovníky a uživateli našeho Domu
pokojného stáří. Podruhé jsme se podívali ke kapličce Panny Marie
ve Stanovnici a jindy zase do krásného dřevěného kostela Panny Marie
Sněžné ve Velkých Karlovicích,“ upřesňuje Judita Grycmanová,
zástupkyně vedoucího.
Léto nám dává prostor pro výlety, ty vždy volíme s ohledem
na zdravotní stav v ten den přítomných uživatelů. Stejně jako všechny
ostatní aktivity ve Stacionáři. Chlapi si většinou nejraději zahrají karty,
jeden uživatel nám hraje na harmoniku, někdo si raději popovídá u šálku
kávy nebo něco vyrobí. Zajišťujeme pomoc i těm uživatelům, kteří
potřebují celodenní dohled a dopomoc v základních sebeobslužných úkonech. Zájemci o službu Denního stacionáře Slunečnice se mohou
obrátit na vedoucího stacionáře na telefon 739 507 126. Budeme se těšit. ☺
Vojtěch Petroš, vedoucí Denního stacionáře Slunečnice

DALŠÍ POMOCNÍCI JSOU NA CESTĚ
Jedná se o prodloužená elektrická polohovací lůžka, antidekubitní matrace v prodloužené i klasické délce, nepropustné potahy na
matrace, invalidní vozíky, hrazdu k lůžku a vysoké chodítko. To vše jsme mohli zakoupit díky dotaci z Ministerstva zdravotnictví v
programu – Pomoc terminálně nemocným a pečujícím v domácím prostředí. Reagovali jsme na poptávku, která každým rokem roste
(v roce 2019 bylo zapůjčeno 200 pomůcek, v roce 2020 už to bylo 228). Naším cílem bylo zvýšit dostupnost pomůcek a podpořit tak více lidí
v setrvání v domácím prostředí. Často se lidé vracejí v těžkém stavu ze zdravotnických zařízení a jsou v preterminálním nebo terminálním stadiu
onemocnění. Vhodná pomůcka těmto lidem zachová standard života, usnadní pečujícím (rodinným příslušníkům, sestřičkám a pečovatelkám)
péči, která zůstane i nadále velmi kvalitní. Kompenzační pomůcka rovněž podpoří setrvání nemocného v domácím prostředí, což je jeden
z hlavních cílů Charity Nový Hrozenkov. Jsme rádi, že se nám půjčovna zase o něco rozroste a my tak budeme moci naplnit naše poslání.
Lucie Oriňaková a Eva Čechová
-9-

25. ročník
2021/2022 č. 1
září

V letošním školním roce 2021/2022 nastoupilo do 1. třídy celkem
11 žáků. Z děvčat jsou to Eliška a Esterka, z chlapců Ondřej,
Adam, Josef, Jakub, Tomáš, Vojtěch, Jan, Petr a Sebastián.
Na děti čekala třída plná překvapení v podobě obrázků a na lavici
balíček se školními potřebami a sladký dárek od dětí z družinky.
Všichni jsme se na nové žáčky moc těšili a přejeme jim úspěšné
vykročení do nového školního roku.

Mgr. Iva Prejzková

Milí čtenáři Šipky!
Po dvouměsíčním období letních prázdnin se 1. září škola opět otevřela pro 190 žáků. Bylo nám velmi líto, že první den se
neobešel bez testování. Žáci však byli perfektní a žádná slzička neukápla ani u prvňáčků.
Poděkování:

• všem vedoucím pod vedením paní Mirky Pavelkové, kteří zabezpečovali činnost dětí v červencových prázdninových
•
•
•
•
•
•

kempech

našim kuchařkám za přípravu celodenní stravy pro děti v prázdninových kempech

Zase začala
školička
Zase začala školička,
prázdnin byla jen chvilička.

zaměstnancům obecního úřadu, kteří pomohli se zázemím této akce
p. učitelce Mileně Mikulové za prázdninovou péči o květinovou výzdobu školy
učitelům, protože řada z nich i přes svou dovolenou pracovala na nové podobě školního vzdělávacího programu

p. Silvii Rustlerové za tříleté působení ve školské radě

Budu dělat úkoly

a pořád chodit do školy.

Vám rodičům za pomoc při volbě nové školské rady

Školní družina má v letošním roce v provozu dvě oddělení. Žáci 5. ročníku jsou zapsáni již ve školním klubu. Ve školní
družině jsme prodloužili provozní dobu z 15:30 do 16:00 hodin.

S aktovkou se tahat budu,

V zimním vydání školního časopisu Vám sdělíme mnohem více informací. O své dojmy se s Vámi podělí nejen žáci, ale
i někteří učitelé. Zejména ten nejmladší, Mgr. Petr Martinák, který byl sám žákem naší školy, bude mít řadu čerstvých
dojmů a poznatků ze svých pedagogických začátků.

V lavici zase budu sedět,

Přeji všem žákům, rodičům a zaměstnancům školy, aby školní rok 2021/22 nebyl ve znamení domácího, ale opravdu školního vzdělávání.

Vojtěch Zápeca, 7. třída

Mgr. Svatava Koňaříková, ředitelka školy
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ale spát moc nebudu.
možná budu něco vědět.

H

Neznám nikoho, kdo by měl rád 1. září. Do školy se
nadšeně ženou možná tak prvňáci a Harry Potter. Asi
netuší, že je čeká probuzení v šest hodin ráno a minimálně pětihodinové posezení na tvrdé židli. Říkáte,
nic to není… Ale představte si, že tím procházíte devět let za sebou. To není hezká představa.
Když jste v osmé třídě a jdete do školy, tak máte depku, že je vám třináct, ale zase je fajn, že už vám chybí
jen dva roky a budete mít hotovou základku. Do toho
samozřejmě nepočítám potom střední školu a vysokou, když se zadaří. V té době už budou prvňáci staří
jako my teď a budou prožívat to samé.
Jako obvykle jsem se první den posadila vedle někoho, s kým chci zůstat celý rok. Nadšeně se snažím
u něj sedět co nejposlušněji, ale nevím, jak dlouho mi
to vydrží. S největší pravděpodobností ale zase skončím u Emy. A od té se vážně opisovat nedá. Ode mě
ale vlastně taky ne…

Ráno 1. září je snad to nejnapínavější z celého školního roku. Ptáte se proč? Protože nevíte, jestli se do
školy těšíte, nebo ne! Na výběr ale vlastně nemáte,
stejně musíte jít. Vezmete si nějakou dobrou svačinu
a snažíte se vyrazit co nejdřív, ať máte ve třídě to nejlepší místo. I když ho nakonec stejně nikdy nemáte.
Sednete si a čekáte, co bude dál. Zazvoní poprvé,
podruhé a pozitivně naladěná paní učitelka přijde do
třídy a přivítá vás v novém školním roce. Potom se
podívá po třídě a asi každý ví, co nás teď čeká. Čtení
školního řádu! Skoro všem ve třídě ztuhne obličej, najde se sice pár výjimek, ale je jich málo.
Zbytek hodin ubíhá v rychlém sledu, dřív než se nadějete, je konec prvního dne. S úsměvem jdete domů
a víte, že jste první den přežili.
Zuzana Mulderová, 8. třída

Prázdniny

Rosalie Dujková, 8. třída

Co dělám o prázdninách nejraději? Stanuju. Člověk se
odreaguje, nadýchá se čistého vzduchu, při západu
slunce si vychutná kakao.

Letos jsem se vypravil do místních lesů, kde se vrcholky stromů dotýkají hvězd. Našel jsem si mýtinku, která
byla napůl schovaná pod mohutnými rameny smrků
a borovic, ale z druhé části poskytovala krásný výhled
do údolí. Nedaleký potůček se líně převaloval přes oblázky, až dorazil k malým vodopádům, načež ptáci začali zpívat sborové písně a tráva se volně pohupovala
do rytmu.
Když se na obloze vyhoupla večernice, rozhodla
o tom, že rozbiju tábor. Kde se vzal, to nevím, ale vím
jistě, že to byl ježek. Pochodoval před stanem, jako by
se nechumelilo, a potom se stočil do klubíčka.

Prázdniny jsem si užil skvěle,
vypracoval jsem si svaly po celém těle.
Jezdil jsem do fitka,
zabral jsem na lýtka.
Díval jsem se po motorkách
a chodil jsem po doktorkách.
Pak už zase začala škola,
učení na nás volá.
Štěpán Borák, Kuba Bui, Antonín Kašpařík, 7. třída

Tajenka
1.

Co následuje po konci školního roku?

2.

Co u sebe mají přímořské státy?

3.

Jak se říká tomu, když někam jedeš?

4.

Jak se nazývají barevné podmořské struktury?

5.

Jak se říká písku u moře?

6.

Čím létáš na dovolenou?

7.

Kam se chodíš koupat?

8.

Co musíš mít, pokud jdeš v dnešní době do obchodu?

Začala noc. Zpěv ptáků utichl, potok jako by vyschl
a veškeré světlo zmizelo jako pára nad hrncem. V tu
chvíli bylo slyšet každé zašeptání stromů, každé došlápnutí srnek a houkání sov. V jeden okamžik to vypadalo, že se mi chce někdo vloupat dovnitř, ale byl to
jen vichr broukající svou melodii, která mě nakonec
uspala.
Ráno mě probudily sluneční paprsky, které pronikly
malým okénkem. Rozkoukal jsem se po okolí a poté
pomalu sbalil tábor. Nabitého novým elánem mě doma
přivítala vůně připravujícího se obědu.
Adam Gavenda, 7. třída

Adam Pavlačka, 9. ročník
2
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Hasičský víkend
První červencový víkend nás čekala náročná pořadatelská mise, která spočívala v organizování 3 hasičských závodů. V pátek 2.7. jsme od 16
hodin odstartovali závodem Dětské TFA Velké Karlovice. Závod na motivy dospělé disciplíny silového víceboje železných hasičů pořádáme již
několik let jako předskokana dospělého nočního TFA. Na start se postavilo 71 mladých hasičů ve dvoukolovém úsilí o nejrychlejší čas. Velmi
atraktivní a zároveň početná (18 závodníků) byla kategorie přípravka, ve které se ti nejmenší hasiči vydali častokrát na své první TFA v životě.
Nejmladšímu závodníkovi byly 3 roky. Dále následovaly kategorie mladších a starších žáků rozdělené na kluky a holky. Závod byl pro diváka
zajímavý nejen svým obsazením dětí z různých koutů Moravy, ale i paralelní tratí, která umožňovala srovnání výkonů závodníků přímo před
očima. Za necelé 4 hodiny jsme stihli 142 startů, což je svižný pořadatelský výkon.
Výsledky: Přípravka 1. Jan Kozák-SDH Rychlov 2. Václav Richar-SDH Dolní
Bečva 3. Zuzana Šipulová-SDH Vsetín Rokytnice. Mladší žáci: 1. Adam
Hatlapatka-SDH Janová, 2. Stanislav Šipula SDH Vsetín Rokytnice 3. Maxim
Pustva DHZ Lúky. Mladší žačky: 1. Ester Holčáková SDH Velké Karlovice –
Tísňavy 2. Šarlota Šenk SDH Rychlov 3. místo Klára Kurfürstová SDH Rychlov.
Starší žáci: 1. Vojtěch Solanský SDH Dolní Bečva, 2. Martin Minarčík SDH Velké
Karlovice – Tísňavy, 3. Daniel Brož SDH Rychlov. Starší žačky: 1. Barbora
Tilcherová SDH Vsetín Rokytnice, 2. Veronika Bortlová SDH Velké Karlovice
– Tísňavy 3. Veronika Škývarová SDH Vsetín – Rokytnice.
Po dětském závodě nás čekalo 1. kolo Zlínské ligy železných hasičů v podobě
Nočního TFA Velké Karlovice od 21 hodin. Náš noční závod byl ve Zlínské lize
zařazen poprvé. Zároveň je projevená důvěra ostatních organizátorů ligových kol,
kteří zařazení tohoto závodu podpořili přesto (nebo právě proto), že již standartně
do Zlínské ligy patří další domácí závod TFA Sůkenická. Po setmění se na start
postavilo 53 závodníků v 4 kategoriích. Obsazení startovní listiny už dopředu slibovalo napínavý souboj závodníků od Tater až po Plzeň.
Výsledky: Ženy: 1. Vladislava Kalná – SDH Jarcová, 2. Lucie Bůbelová -SDH Veselá, 3. Eva Vojvodíková –SDH Velké Karlovice-Tísňavy.
Muži 35+: 1. Alois Mališka- SDH Provodov, 2. Petr Mrňka-SDH Újezd, 3. Dušan Pokorný SDH Vigantice. Master: 1.Zdeněk Černoušek-SDH
Bělkovice-Lašťany, 2. David Řehulka – HZS MSK stanice Vítkov, 3.Ondřej Plášek SDH Provodov. Muži: 1. Maroš Bošela- OZ hasič Polomka,
2. Ondřej Rybníkář-SDH Blatnice pod sv. Antonínkem, 3. Milan Kochaníček
SDH Pornice.
V neděli nás čekal 34. ročník soutěže hasičských družstev O Valašský
širák. Tradiční akce přilákala dopoledne 20 družstev a nespočet guláše
chtivých diváků. Celý víkend provázelo kromě několika deštivých přeháněk
pěkné letní počasí, což je základ úspěchu každé venkovní akce. K tomu
jsme přidali nabitý jídelní lístek, kvalitní výkony na trati i při zajištění závodů
a diváci i soutěžící si tak odnášeli během jednoho víkendu zážitek v podobě
účasti na několika hasičských soutěžích najednou.
Výsledky: Ženy: 1.Dolní Bečva, 2. Velké Karlovice, 3. Bratřejov. Muži 35+:
1. Velké Karlovice, 2. Sklárny Karolinka, 3. Pozděchov. Muži: 1. Valašské
Příkazy, 2. Hájov B, 3. Velká Lhota.

Schody Sůkenická a TFA Sůkenická
Šestým kolem v podobě TFA Sůkenická 11.9. pokračovala Zlínská liga železných hasičů. Nejtvrdší
hasiči se opět vrátili do Velkých Karlovic, tentokrát vyzvat na souboj s časem 7 překážek a závěrečný
výběh 137 schodů rozhledny Sůkenická. Odpoledne se na start postavilo 41 závodníků ve 4 kategoriích.
Ještě předtím si přivstaly děti na svůj závod Schody Sůkenická, který časově předcházel závodu
dospělých. Ráno se na start postavilo 31 závodníků, kteří měli dvoukolově za úkol v nejrychlejším čase
zdolat schody rozhledny. Krásné babí léto výkonům přálo a děti se pohybovaly okolo hranice 30 sekund
ve starších kategoriích a 40 sekund v mladších. Absolutně nejlepší výkon dne tuto hranici pokořil až na
čas 28 sekund.
Výsledky: Mladší žačky: 1. Šarlota Šenk-SDH Rychlov, 2. Klára Karfürstová SDH Rychlov, 3. Klára
Minarčíková SDH Velké Karlovice-Tísňavy, Mladší žáci: 1. Jan Kozák- SDH Rychlov, 2. Matěj DaněkSDH Janová, 3. Vojtěch Smazal SDH Velké Karlovice-Tísňavy. Starší žačky: 1. Natálie Ondrušová
– SDH Velké Karlovice-Tísňavy, 2. Veronika Sůvová – SDH Janová, 3. Karolína Kodadová – SDH
Loučka. Starší žáci: 1. František Capil-SDH Loučka, 2. Jakub Dorňák-SDH Velké Karlovice-Tísňavy,
3. Daniel Adámek-SDH Vsetín Rokytnice
Výsledky: Ženy 1. Vladislava Kalná-SDH Jarcová, 2. Petra Čaganová 2.SDH Nižní Lhoty, 3.Luciene
Frančeová-SDH Žlutava. Master: 1. Josef Černíček-SDH Jestřabí, 2. Martin Gruber-SDH Brno Královo
Pole, 3. Ondřej Plášek-SDH Provodov. Muži 35+ 1. Alois Mališka -SDH Provodov, 2. Petr Mrňka-SDH
Újezd, 3. Josef Dorčák-SDH Poličná. Muži: 1. Lukáš Blažek – SDH Staré Hamry, 2. Peter Martinko DHZ Lúky, 3. Lukáš Mrňka-SDH Újezd.
Lukáš Vojvodík - SDH Velké Karlovice-Tísňavy
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FC VKK/Nový Hrozenkov
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Starší dorostenci
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V letní přípravě jsme se zúčastnili turnaje 1. ročníku Valašské dorostenecké ligy pořádané TJ Juřinka. Ve skupině jsme odehráli tyto zápasy:
VKK - TJ Juřinka 2:4, Ratiboř - VKK 3:5, Lidečko - VKK 2:2.
Jelikož jsme se nedostali do finálové fáze, hráli jsme ve skupině o umístění, kde jsme vyhráli nad sd. Kelč/Police 7:1 a obsadili konečné
5.místo.
Novou sezónu KS dorostu skupiny A jsme zahájili zápasy s těmito výsledky: Fryšták - VKK 1:3, VKK - Příluky 3:0, Hrachovec/Podlesí - VKK
3:2.
Do sestavy začleňujeme nové hráče z mladších ročníků, jsou to např. Radek Dujka, Ondra Horák, Jiří Gášek, Robin Paška.
Někteří naši hráči se svou šikovností uplatňují i v mužských kategoriích, jako například Miroslav Kovář, který už stabilně nastupuje v našem A
týmu a do našeho B týmu také nastupují a získávají zkušenosti hráči Pavelka Martin, Koňařík Matěj, Babica Šimon, Koňařík Tomáš. Ale i
ostatní naši kluci jsou příslibem do budoucna a nadějemi našeho týmu.
Do nové sezóny jsme nastoupili s těmito hráči:
Pavelka Martin, Tomek Jan, Pekař Adam, Koňařík Matěj, Chromčák Pavel, Babica Šimon, Plánka Šimon, Koňařík Tomáš, Hrabovský Jan,
Gajdoš Jiří, Borák Filip, Toman Matouš, Holčák Lukáš, Dujka Radovan, Horák Ondřej, Gášek Jiří, Paška Robin.
Trenér Jiří Gajdoš.
Jiří Gajdoš
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Z činnosti mladší přípravky FC VKK
Mladší přípravka, ročník narození 2013 a mladší,
nastupují za sdružené mužstvo FC VKK
k okresnímu přeboru. V letošní sezóně můžeme
použít i 3 kluky, kteří odešli o kategorii výš.
Mladší přípravka trénuje 2 x týdně, v letním období
v Karolince na trávě a v zimě v tělocvičně ZŠ
Karolinka.
Soutěž hrajeme formou osmi turnajů, vždy po
čtyřech týmech, každý s každým. Finále se hraje
na konci jarní sezóny za účasti 32 týmů
o přeborníka okresu. Každoročně jsou naši
nejlepší hráči zváni na kemp OFS Vsetín.
V týmu máme 25 šikovných kluků a i jednu
nadanou holku, tak jen tak dále. Tréninkům
se věnují tito trenéři: Ivo Davídek, Roman
Davídek, Vítězslav Surý a řada rodičů, kteří jsou
ochotní pomáhat.
V průběhu přípravy, kdy jsme trénovali i o letních
prázdninách a na začátku sezóny pořádáme
přípravné zápasy. To aby si zahráli i ti, kteří
se zatím jenom připravují. Našimi soupeři jsou
nejčastěji Nový Hrozenkov, dále pak Halenkov,
Prostřední Bečva a třeba i FC Brumov. V loňské
sezóně jsme toho ale moc neodehráli. Nábor dětí
probíhá celoročně. Tak přijďte!
Na konci herního období pořádáme pro děti a
rodiče „zakončenou“, kdy děti nastoupí nejdříve
proti tatínkům a pro pobavení publika i proti
maminkám :). Odměna pro všechny zúčastněné je
špekáček, pizza a nějaká ta sladká dobrota. Během zimní přípravy v tělocvičně nás pravidelně navštěvuje Mikuláš a jeho doprovod.
Ještě před pandemií jsme pod záštitou FAČR společně s rodiči, vedením klubu a dobrovolníky pořádali jednu velkou akci „Měsíc náboru". Akce
se zúčastnily mateřské a základní školy z Velkých Karlovic, Karolinky a Nového Hrozenkova. Video z akce najdete na YouTube.
Nejbližší domácí turnaj bude v Karolince 10. října. Jste srdečně zváni!
Závěrem bychom chtěli poděkovat za podporu a pomoc rodičům, vedení klubu FC VKK, Obci Velké Karlovice, Městu Karolinka a našim
fanouškům.
Trenéři mladší přípravky FC VKK
- 14 -
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Z Karlovic na European Tour
Začátkem června Matěj Bača odletěl na mistrovství Evropy družstev do 18 let, které se hrálo v Dánsku
na hřišti v golfovém klubu Furesø. České družstvo chlapců si vedlo výborně. Po povedené kvalifikaci
a postupem v play off přes domácí hráče do semifinále se rýsovala možnost historicky první medaile
pro ČR. V semifinále kluci bohužel v nervy drásajícím boji podlehli hráčům z Itálie 4:3. V dlouhém
zápase nechali spoustu sil a ty jim pak chyběly v utkání o bronz, které prohráli se Švédskem 5:2. I tak
bylo 4. místo nejlepším českým umístěním a kluci si udělali dobré jméno v Evropě. Po návratu
z Dánska bylo potřeba doléčit zranění nohy a zregenerovat více, než bylo původně v plánu, a tak
musel Matěj vynechat play off Extraligy mužů. Po třítýdenní nucené pauze následovalo amatérské
mezinárodní mistrovství ČR mužů. To se hrálo na oblíbeném hřišti na Kunětické Hoře a Matěj hrál
moc hezký golf. V polovině finálového kola se probojoval dokonce do vedení v turnaji. Bohužel pár
nepřesných ran a hodně šťastných odskoků míčků soupeřů ho v samém závěru odsunulo na dělené
3.-4.místo. Další turnaj následoval hned za tři
dny, a to mezi profesionály na slušně
dotovaném turnaji v Berouně. Tam se Matěj
blýsknul skvělou hrou a svým rekordním
skóre - 21 ran!!! A nechal za sebou téměř
všechny hráče. Jediný kdo dokázal Matěje
porazit byl o tři rány lepší profesionál Filip
Mrůzek. Za svoji skvělou hru a úžasnou
formu byl Matěj odměněn hrací kartou
na turnaj European Tour, D+D Real Czech
Masters v Praze na hřišti Albatross. Šlo
o největší turnaj, jaký se v Česku hraje a je
součástí nejvyšší profesionální série turnajů.
Turnaj se hrál hned další týden, a tak nebyl
čas se ani vrátit domů.
Hned druhý den se Matěj přesunul na
Albatross a začal se připravovat na svůj
největší golfový zážitek. Turnaje se účastnili světoví hráči jako stříbrní z olympijských her v Tokiu Rory
Sabatini a z her v Riu de Janeiru Henrik Stensson, který byl i druhým hráčem světového žebříčku,
nebo vítěz nejprestižnějšího golfového turnaje na světě Masters, angličan Danny Willett.
Matěj na turnaji hrál opět svůj skvělý golf, a na těžkém hřišti bojoval o každou ránu, aby si splnil
sen a probojoval se do víkendových finálových kol mezi světovou elitu. Bohužel mu v pátek nepřálo
štěstí a dvě pokažené rány, po kterých se jeho míček zabořil hluboko do písečných bankrů se
nepodařilo o šest ran projit cutem do vikendových kol. I tak se Matěj stal druhým nejlepším amatérem
turnaje. Víkend jsme si na Albatrossu užili už jako diváci, ale ani tak jsme nezaháleli. Využili jsme
výborných podmínek k trénování a připravovali se na další turnaj mezi profesionály, který se hrál na
Karlštejně. I tam se Matějovi dařilo a obsadil dělené 8-9.místo. Opět byl druhý nejlepší amatér a
obdržel další hrací kartu mezi profesionály. Tentokrát bude hrát Slovak Open na hřišti v Penati.

Vlevo Henrik Stensson, bývalá světová 2

Leo Bača

Úspěch ogarů v truck trialu
Po loňské covidové sezoně, kde jsme odjeli jen tři závody, a to Černuc, Kunštát a Jihlavu, se naše posádky mohly pochlubit vcelku dobrými
výsledky. Posádka 311 Roman Zeť, Jiří Jurečka a Milan Drozd skončila v celkovém hodnocení mistrovství České republiky na třetím místě a
314 Josef Drozd a Zdenek Horák na čtvrtém místě.
Letošní sezona začínala 7.- 8. srpna v Kunštátě u Boskovic.
V Kunštátu jako každoročně byl závod velice dobře připraven
a po Mohelnici je to asi pro nás nejlepší lokalita. Bohužel do
Kunštátu odjela jen polovina našeho teamu a to posádka 314
Josef se Zdenkem. Přesto zajeli po oba dva dny skvělou
jízdu a svou rozvahou zaslouženě ve své kategorii zvítězili.
Další závod nás čekal o čtrnáct dní později v Černuci
u Kladna. Je to pro nás nejvzdálenější lokalita, a proto jsme
se rozhodovali, zda na tyto závody pojedeme. Opět byl
problém s druhou posádkou (311), kdy kvůli pracovnímu
vytížení se nemohli závodu zúčastnit. Nakonec padlo správné
rozhodnutí a do Černuce se jelo. Je to lokalita, kde jsou sekce
postaveny na haldách a opravdu si tam každá posádka užije
hodně adrenalinu a musí prokázat své jezdecké umění. Opět
ogaři nasadili své rozvážné tempo a svou bezchybnou jízdou
skončili soutěžní den jako první. Ráno začínali velice obtížnou
sekci, kde hodně posádek chybovalo, ale svou bezchybnou
jízdou si udrželi náskok z prvního dne a opět excelovali. Svým
prvním místem si zajistili vedení v mistrovství republiky.
Bohužel, dalšího závodu, který se jede 18. - 19. září
v Mílovicích se náš team nezúčastní. Budeme na oslavách
padesátin, člena našeho teamu Josefa Drozda. Tímto bych mu
chtěl k tomuto jubileu za nás všechny pogratulovat.
Na poslední letošní závod, který se jede 2. - 3. října v Jihlavě se těšíme všichni. Doufám, že si kluci udrží svou vítěznou vlnu a dotáhnou to
k mistrovskému titulu.
Další naše želízka v ohni máme na poli traktoriád. Bohužel jsou všechny závody kvůli nařízení ohledně covidu zrušena, přesto se Milan
Drozd se svým synem Lukášem zúčastnili pouze závodu Kopaničiarský záber na Slovensku. A opět velice úspěšně. Po velikém rodinném boji
v kategorii 4x2 vyhrál Milan nad Lukášem, ale ten si spravil chuť krásným pohárem, „víťaz fanúšika Kopaničiarského záberu“.
Bohužel, další závody už nejsou vypsány, a tak pro letošek je traktoriádám konec.
Roman Zeť
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Biatlon v letní sezoně

M
Konečně se situace umoudřila
natolik, abychom se mohli
vrátit zpět do vyjetých kolejí.
Nejen
závody,
ale
i
soustředění s našimi svěřenci
proběhly jako by žádný virus
neexistoval. Samozřejmě za
dodržení
veškerých
hygienických opatření, ale
aniž
by
kdokoli
ze zúčastněných
pocítil
omezení. Za což patří dík
nejen trenérům, ale i rodičům.

Začalo to závody. Nejspíš
nikdo, kdo projížděl o víkendu
3. - 4. 7. nejen Karlovicemi,
si nemohl
nevšimnout
nadšenců na kolečkových
lyžích se závodním číslem
na zádech. Letošního ročníku
Franz Josef Kaiser Valašskohornovsacký Skiroll Classics
se zúčastnilo jako vždy velmi
různorodé startovní pole. Od
Start závodu ve Vsetíně
žáků, kteří se zodpovědně
zúčastnili, přes dorostence a ženy až po muže a veterány. Díky sponzorům Franz Josef Kaiser, Valašsko-horní Vsacko, Zlínský kraj,
obec Velké Karlovice a dalším, se nám podařilo zrealizovat závody na celostátní úrovni a dokázali jsme zajistit také pozávodní program
včetně občerstvení.
Po závodech jsme se vydali s celou naší karlovskou biatlonovou
rodinou na soustředění na Šumavu. A co se vám vybaví pod názvem
Šumava? Ano! Vodáctví. I to si naši mladí sportovci vyzkoušeli. Ale
samozřejmě se i makalo. Nabité tréninkové dny byly prokládány
zábavou na vodě, kde si i naši nejmladší vyzkoušeli, jaké to je, plavat
ve Vltavě. A aby té zábavy nebylo málo, vyrazili jsme podpořit
našeho bývalého člena na MČR v downhillu.
Netrvalo dlouho a naši mladí sportovci se opět balili na další cestu.
Ve velmi brzkých ranních hodinách odcestovali směr Praděd, kde
se konal 8. ročník Tomski výjezdu na kolečkových lyžích.
Mezi dorostenci a dorostenkami obsadili krásné 4. místo Tonda
Balcar a Adéla Krampotová, o 5. místo zabojoval Aleš Gelnar a
Zuzka Walczysková. Celá posádka dětí se velmi těšila zpět domů,
protože druhý den je čekala karlovská pouť.
Po nedělním pouťováním jsme se přemístili s celou posádkou i
s těmi nejmladšími, kteří neobjíždí všechny závody ze seriálu Efisan

Miroslav „Inkvizitor“ Brož, zápasník MMA a naši biatlonisti v Peci pod Sněžkou
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Adéla Krampotová třetí

Skiroll Classics na kolečkových lyžích, na další soustředění
do nedaleké Stanovnice. Soustředění nebylo zcela tak tradiční
jako všechny ostatní. Nejen že děti sportovaly, ale také se
podílely na přípravě svých pokrmů a hlavně úklidu. Takže
o nabitý program nebyla nouze
.
Po týdenním oddychu ročníků 2010 a starších následoval
odjezd na Orlický Rollerski Cup - výjezd na silniční sedlo
Šerlich. Závod přinesl zajímavou podívanou, kde naše mladé
závodnice ukázaly své síly a porazily o 4 roky starší soupeřky.
Druhý týden v září odcestovali naši mladí biatlonisté na další
soustředění do Pece pod Sněžkou. Třešničkou na závěr
soustředění byl sobotní závod na kolečkových lyžích. Trať
měřila 10,5 km, startovalo se ze Špindlerova Mlýna a cíl krásná,
v očích závodníků, Špindlerova bouda. Tento závod přinesl
medailové umístění v kategorii juniorů pro Davida Štvrteckého
(2.místo), Matouše Jana Gaju (3.místo) a Adélu Krampotovou
(3.místo). V kategorii veteránek se umístila na 2. místě
Vladislava Štvrtecká, která stále vede tento seriál. Jsi borec,
Vlaďko!!
SKB Velké Karlovice
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Motocross s Denisem
Rozhovor Daniely Detrikové s Denisem Podešvou
Kdy jsi začal s motocrossem?
Začal jsem zhruba v 8 letech, kdy jsem se vozil po louce, a tak
jsem si to zkoušel.
Věnuješ se motocrossu po celou tu dobu?
S motocrossem jsem přestal na dlouhou dobu a v 15 letech jsem
se začal motorkám věnovat naplno a závodit.
Jak často závodíš a na jaké motorce se proháníš?
Jezdím skoro každý víkend po závodech, od menších závodů až
po MMČR - mezinárodní mistrovství České republiky juniorů. Jezdím
na motorce KTM 250 kubatury MX2 a Junior.
Kdo tě přivedl k motocrossu?
K motocrossu mě přivedl můj děda, kterému bych chtěl moc
poděkovat. Dělá pro mě vše, od sponzora až po mechanika. Dědo,
moc Ti děkuji.
Kam jezdíš na tréninky?
Na tréninky jezdím do Boršic, Březolup, Branek na Moravě, ale
také na Slovensko (Rudina, Velké Uherce).
Tréninky probíhají pouze na motorce, anebo se připravuješ i
jinak?
Musím máknout i na fyzické přípravě
s vlastní váhou.

- kolo, běh, cvičení

Za jaký tým závodíš?
Závodím za WMZ Racing Team.
Jaké závody máš v tomto roce za sebou?
Mám za sebou závody MMČR (mezinárodní mistrovství České
republiky) juniorů, MMČR seniorů - pár závodů, jeden závod MMSR,
přebor Morava, a potom různé závody co jsou kolem.
Zděchovská grapa?
Každý rok velký počet jak závodníků, tak diváků. Vždycky se tam
těším, je to doma, je to jedna z mála přírodních tratí, výjezdy a sjezdy.
Je to tam super, mám to tam rád.
Jaký máš další cíl v motocrossu?
Do budoucna chci vyzkoušet mistrovství Evropy, německý
šampionát ADAC, ale mám ještě co dělat!!
V rodině máte ještě jednoho závodníka. Kdo to je? Co na něj
říkáš a jak se mu daří?
Ano máme, je to můj bratranec David, který začal závodit minulý
rok. K motorkám ho přivedl v 7 letech taťka, ale i děda. David má
motorku KTM 50. Závody objíždí s taťkou po ČR (Rudník, Jinín,
Kaplice). David na svůj věk jede velice dobře, na minulých závodech
jel před o dost staršími závodníky a na silnějších motorkách. Na
MMČR juniorů dokázal dojet první ve velké mezinárodní konkurenci.
Do budoucna věřím, že bude úspěšný.

Denis Podešva

David Podešva

David a Dušan Minarčíkovi na Zděchovské grapě
Šestnáctiletý David Minarčík (st. č. 833) startující ve třídě Hobby MX2 obsadil i přes nepovedený start do 2. jízdy, kde ho ve výjezdu zavřela
skupina jezdců při hromadném pádu a musel tak dotahovat zbytek pole z předposlední pozice, 9. místo ve skupině. Dušan Minarčík (startovní
číslo 428) se neztratil v nabité třídě Veterán nad 40 let a obsadil 8. místo. Ve skupině s ním startovali mimo jiné jezdci, kteří mají za sebou účast
v mnoha závodech, jak mistrovství republiky, tak i v evropských a světových podnicích (např. několikanásobný mistr republiky v enduru Daniel
Neumann, mistr Evropy v enduru Milan Baroš, loňský účastník rallye Dakar Roman Krejčí, či už vítěz letošní Zděchovské grapy, motokrosový
mistr Marek Demel.
Dušan Minarčík
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Vzpomínky ve škole, která již dávno není

n
k

o
o
c
n

D
P
z

a
z
z
z

Po osmdesáti letech si Josef Tomek (ročník 1931), rodák
z Velkých Karlovic, zavzpomínal na svá dětská léta, a to skoro
přímo in situ - ve své škole, která již dávno není. Díky
rekonstrukci původního objektu školy v Miloňově, která byla
znovu postavena v areálu Národního muzea v přírodě skanzenu v Rožnově pod Radnoštěm, tak ožily chvilky veselé
i vážné z let 1937 až 1941, kdy ji coby školou povinné dítě
navštěvoval. Původní stavba z roku 1888 byla na počest
čtyřicetiletého panování rakousko-uherského císaře Františka
Josefa I. nazvána „Jubilejní národní škola císaře Františka
Josefa I.“ a sloužila svému účelu až do sedmdesátých let
minulého století. Byla jednou z několika škol, které v rozlehlé
obci na Valašsku usnadňovaly první krůčky ke vzdělání
místních obyvatel.
foto Petr Juhaňák
text Michal Janiš

Takto vypadala původní škola v Miloňově
- 18 -
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Na těžké životní situaci dlužníků často parazitují insolvenční šmejdi
Insolvence je cestou z dluhové pasti. Využívají jí lidé, kteří nejsou
schopni platit své závazky nebo jsou proti nim vedena exekuční řízení.
Podle Insolvenčního rejstříku jsou nyní v procesu oddlužení necelé tři
stovky dlužníků z ORP Vsetín.
Na koho se obrátit, pokud mám zájem o oddlužení
V případě, že se dlužník rozhodne podstoupit proces oddlužení, má
dvě možnosti. Může vyhledat pomoc u příslušníků právnických profesí
(např. advokátů, insolvenčních správců, soudních exekutorů nebo
notářů). Jejich služby jsou však zpoplatněny. Za zpracování insolvenčního návrhu si tito odborníci účtují 4 tisíce korun pro jednotlivce a 6 tisíc
korun pro manželský pár. V ceně není započteno DPH.
Druhou možností je obrátit se na tzv. akreditované osoby, kterým Ministerstvo spravedlnosti udělilo povolení na poskytování služeb v oblasti
oddlužení. Hlavní výhodou je, že služby těchto akreditovaných osob jsou bezplatné. Zpravidla se jedná o sociální služby, jako jsou např.
občanské či dluhové poradny. Ve Zlínském kraji působí celkem 8 akreditovaných osob, mezi které patří i Vzdělávací a komunitní
centrum Integra Vsetín, přesněji Občanská poradna Vsetín, která je součástí dané organizace. Seznam všech akreditovaných osob najdete
na webu sako.justice.cz.
Dejte si pozor na tzv. insolvenční šmejdy
Poradkyně Občanské poradny Vsetín Petra Maliňáková doporučuje vyhledat pomoc pouze u prověřených osob či organizací. „Je to i jedna
z cest, jak se vyhnout tzv. insolvenčním šmejdům,“ doplňuje Petra Maliňáková.
Insolvenční šmejdi aktivně oslovují lidi ve špatné finanční situaci a nabízejí jim snadné oddlužení. Hlásí, že za dlužníka zařídí vše potřebné
a zajímá je jen dlužníkovo blaho. Vzbuzují dojem, že bez jejich pomoci nelze vstup do insolvence nikdy zvládnout. Pravdou ale je, že tyto osoby
zpravidla nejsou schopné oddlužení zprostředkovat. „Často oslovují dlužníky, kteří mají nějakou nemovitost, kterou se snaží výhodným
způsobem získat pro sebe,“ vysvětluje Maliňáková. Služby těchto šmejdů často stojí dlužníky desetitisíce korun a situaci dlužníků zpravidla ještě
zhorší.
Občanská poradna Vsetín nabízí své služby
Hledáte-li odbornou radu, obraťte se např. na poradkyně
Občanské poradny Vsetín. Zabývají se nejen dluhovou
problematikou, ale také rodinnými, pracovně-právními a
majetkovými vztahy, spotřebitelskou problematikou, bydlením,
trestním právem či občanským soudním řízením. Poradenství
poskytují od roku 2006 a působí i na svých pobočkách
ve Valašských Kloboukách, Bystřici pod Hostýnem, Velkých
Karlovicích a Novém Hrozenkově. Veškeré služby Občanská
poradna Vsetín poskytuje bezplatně. Více informací o této
službě
se
dozvíte
na
webu www.vkci.cz nebo
na tel. čísle 774 262 243.
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