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Vážení spoluobčané,
jarní číslo Karlovského zpravodaje nemohu
začít jinak, než vyjádřením znepokojení a
smutku nad hroznou a nesmyslnou situací
válečného konfliktu na Ukrajině. Ruský
vojenský útok vyhnal ze svých domovů
během jednoho měsíce více než 10 miliónů
lidí. Někteří z nich našli prozatímní útočiště i v naší obci. K 22. 3.
2022 jde o 28 Ukrajinců, kterým poskytli ubytování naši
spoluobčané. Převážně se jedná o rodinné příslušníky občanů
Ukrajiny pracujících již před válkou ve firmách, které mají sídlo
podnikání v Karlovicích. Některé děti již započaly i školní docházku
do základní školy. Obec prozatím poskytla humanitární finanční
podporu ve výši 100 000,- Kč prostřednictvím Českého červeného
kříže a Charity. Rovněž se spolupodílela na vyhlášené humanitární
sbírce v regionu Valašska Horního Vsacka s podporou dopravy
materiálu na slovensko-ukrajinské hranice. Děkuji všem, kteří se
podílejí na ubytování válkou ohrožených Ukrajinců, na humanitární
sbírce, i těm, kteří ubytování nabídli a k jejich obsazení zatím
nedošlo.

Nové bytové prostory

Zimní olympijské hry v Pekingu

Zastupitelstvo obce na svém 18. zasedání rozhodlo o prodeji stavebních
pozemků v lokalitě Miloňov (devět parcel) a dvou stavebních pozemků
v údolí Jezerné. Záměr prodeje pozemků bude vyhlášen radou obce a
zveřejněn na úřední desce včetně informace na internetových stránkách
obce www.velkekarlovice.cz. Podmínky prodeje pozemků spolu
s návrhem kupní smlouvy budou zveřejněny v průběhu měsíce dubna
2022.

Při televizních přenosech ze zimních olympijských her jsme mohli
sledovat počínání historicky prvního sportovce z Velkých Karlovic,
který se zúčastnil olympiády. V soutěžích biatlonu nás
reprezentoval Jakub Štvrtecký. Již samotná nominace a následná
účast v soutěžních disciplínách jsou obrovským úspěchem. Kuba
získal v Číně spoustu zkušeností, které bude moci uplatnit
v dalších soutěžích Světového poháru a určitě i na příští olympiádě
v Itálii. Přeji Kubovi hodně zdraví, sportovního štěstí a úspěchů.

do koce měsíce dubna budou stavební firmou TESP Contract s.r.o.
předány nové bytové jednotky v budově bývalého obecního úřadu.
Připraveno k pronájmu bude šest bytů, které jsou vybaveny
kuchyňskými linkami. Následně dojde ke kolaudaci a k přidělení bytů
zájemcům, kteří budou vybráni z předložených žádostí bytovou komisí
a radou obce.

Prodej stavebních pozemků

Měření rychlosti - upozornění
V měsíci dubnu bude stávající zpomalovací
semafor na komunikaci II/487 vyměněn za
zařízení měření rychlosti v obou směrech
v prostoru před základní školou. Monitorovaný
úsek bude hlídán kamerovým systémem, který
umožňuje sankcionovat řidiče nedodržující
povolenou rychlost 50 km/hod. Věřím, že na toto
upozornění nezapomenete a nebude Vám tudíž
průjezd tímto měřeným úsekem činit žádný
Ilustrační foto - radar
problém. Pro ty, kteří přece jen zapomenou,
budou před měřeným úsekem osazeny dopravní značky upozorňující
na měření rychlosti. Opatření je realizováno z důvodu vyšší bezpečnosti
chodců.

Hasiči varují

Jakub Štvrtecký na OH v Pekingu

Připomínáme občanům zákaz vypalování trávy, který platí obecně i ze
zákona. Rovněž žádáme občany, aby nerozdělávali oheň, pokud je
velké sucho. Už bylo letos v naší obci několik zbytečných požárů.
Chovejte se, prosím, zodpovědně ke svému majetku i k okolí.
Miroslav Koňařík
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Informace z matriky obce Velké Karlovice
rok 2021

Jubilanti za I. čtvrtletí 2022
80 let

Počet narozených dětí
•
chlapců
•
děvčat
Počet přihlášených občanů do obce

25
17
8
38

Věra Křenková

Počet odhlášených občanů z obce

39

Vladimír Bělunek

Počet zemřelých občanů obce

36

85 let

•
•

11 na území obce
25 mimo obec

Evžen Ručka
Lumír Bača

Mojmír Foral

Počet uzavřených manželství v obci Velké Karlovice.

Více jak 90 let

Celkem uzavřeno 50 sňatků.
•
uzavřeno v obřadní místnosti OÚ
•
uzavřeno v kostele
•
uzavřeno na jiném vhodném místě

Ludmila Plánková 91 let

•
•

sňatky občanů Velkých Karlovic
sňatky občanů jiných obcí

Počet obyvatel k 1. 1. 2022

8
13
29
10
40
2318

Vladimír Třetina 91 let
Alžběta Vojtelová 94 let
Marie Rudolfová 94 let
Ludvík Stoklasa 101 let

Všem srdečně blahopřejeme!

Plánované akce a výstavy IC a Karlovského
muzea
Začátkem roku 2022 probíhala v malé galerii našeho
karlovského muzea výstava lidové výšivky paní Julie Valentové.
Jako další se nám v sobotu 5.3 představila Výstava krojů
z Valašska, kterou naistalovala paní Vladimíra Vangorová
z Karolinky. Na výstavě, která potrvá do 18. 6., můžete
shlédnout kroje ze Vsacka, Rusavy a také z Velkých Karlovic.
Ve velké galerii můžete stále navštívit výstavu Krajina příběhů,
příběh krajiny, ve které je popisována historie naší obce.
Po dvou leté pauze se letos uskuteční Velikonoční jarmark.
Jarmark proběhne tradičně u karlovského muzea, a to v neděli
17.4 od 9 hod. V rámci jarmarku bude prodej řemeslných
výrobků a velikonočního zboží. K poslechu zahraje místní
cimbálová muzika Kyčerka.
Těšíme se na Vás

IC Zvonice

9. 4. - 10. 5. Výstava obrazů - Jiří Sibinský
17. 4.
Velikonoční neděle s CM Soláň
30. 4.
Hudebně literární pořad Doc. MgA. Drahomíry
Míčkové "S láskou je celý svět krásný" - zazní
písně a árie z operet i muzikálů, francouzské šansony
14. 5. - 21. 6. Výstava obrazů -Taťána Havlíčková
24. 6.
Sečení luk na Soláni
25. 6. - 16. 8. Malířské cesty kolem Soláně

Atelier Hofman
Milí Karlovjané, podle kalendáře by již mělo být jaro, ale opak je
pravdou. Ale u nás v ateliéru je jaro v plném proudu, k tomu nám
pomohly veselé obrázky Františka Ringo Čecha a keramika
Miroslava Nováka, který svou řemeslnou zručností osloví každého
návštěvníka. Naše veselá jarní expozice je doplněna plastikami
sochařky Evy Roučky, které velmi vtipně doplňují obrázky Františka
Ringo Čecha. Snad Vám tato výstava vykouzlí úsměv na tváři a
alespoň na chvíli odpoutá Vaši pozornost od velmi těžké doby, ve které
se všichni nacházíme.
Srdečně Vás zveme, doufáme a těšíme se, že oceníte tuto
mimořádnou výstavu.
Zdraví Vás všechny Marcela Vajceová
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Přeshraniční spolupráce
Projekt Dědictví předků v našich rukách, který byl předložen na
základně Výzvy k předkládání žádostí o nenávratný finanční
příspěvek v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A
Slovenská republika - Česká republika a jehož realizace byla
zahájena v lednu 2022, je zaměřen na tradici řemesel a zvyků
jakožto nehmotného kulturního bohatství regionů obou
přeshraničních partnerů - Obce Velké Karlovice a Obce Babín na
Slovensku. V průběhu realizace projektu bude pořízen venkovní
velkostan a plynová topidla, čímž dojde k doplnění a zkvalitnění
zázemí pro pořádání kulturních a folklorních akcí u muzea. Ve
spolupráci s přeshraničním partnerem bude ve Velkých Karlovicích
v tomto roce realizován Velikonoční jarmark, Mezinárodní dětský
folklorní festival a Řemeslný den, Hrnčířský den a Kateřinský
jarmark. Akce, které jsou společnými aktivitami malého projektu, ve
Velkých Karlovicích probíhají, ovšem ve velmi omezeném měřítku
a bez účasti a aktivního zapojení hlavního přeshraničního partnera.
Partnerskou spolupráci nastartovala před několika lety pro obě
obce typická tradice řezbářství. Společná úcta a potřeba uchovávat
nehmotné kulturní dědictví v podobě dalšího lidového umění a
dalších řemesel tradičních pro partnerské obce a předávání tohoto
odkazu budoucím generacím je silnou motivací pro přeshraniční
přístup v rámci projektu. Přeshraniční přístup tak dá akcím a
aktivitám zcela nový a obohacující rozměr. Výměna zkušeností
mezi umělci, mezi zástupci obcí a jejich příspěvkovými
organizacemi je nepostradatelná a jednoznačně pomůže také
v intenzifikaci kontaktů mezi mladší generací, která se stane
dalším nositelem tradic regionů partnerských obcí. Realizace
společných akcí ve Velkých Karlovicích přispěje k rozšíření
možností přeshraniční spolupráce a přispěje k rozvoji
přeshraničních kontaktů. Z celkového rozpočtu malého projektu ve
výši 22 740 EUR bude Obci Velké Karlovice poskytnut nenávratný
finanční příspěvek z EFRR ve výši 15 475 EUR.
Kristýna Jakešová, koordinátor projektu

Karlovský ochotnický soubor KOS zve na divadelní představení - komedii Františka
Ferdinanda Šamberka v úpravě Ivanky Foralové. Toto představení nacvičili
divadelníci už loni, ale z důvodu koronavirové pandemie se nemohlo uskutečnit.
Hraje se v Karlovicích ve třech termínech 25. 3., 9. 4. a 7. 5. Přijďte se podívat!
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Pomoc Ukrajině

Charita Nový Hrozenkov se
zapojila do pomoci lidem, kteří
jsou zasaženi válkou na
Ukrajině. Hned na začátku
zřídila Charita České republiky
bankovní účet, číslo účtu je:
55660022/0800, VS 104. Tato
sbírka je určena na podporu lidí
zasažených válkou na Ukrajině
a slouží k zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny,
hygienické prostředky či přístřeší. Charita v Novém Hrozenkově
nejprve rozmístila kasičky a plakáty s informacemi, co vše je potřeba
pro tyto lidi shánět. Hlavně to byly karimatky, spacáky a deky. V dalším
kroku přibyly balíčky základních hygienických potřeb a v současné
době je, spolu s výše uvedeným, potřeba povlečení, ručníků, krémů na
ruce a na opruzeniny, shromažďujeme pleny jak pro děti, tak i seniory,
a z potravin to jsou převážně masové, zeleninové a ovocné konzervy,
paštiky, sušenky a balené pečivo (Knäckenbrot). Vaši případnou
materiální pomoc prosím noste na adresu Víceúčelového
charitního domu v Halenkově 191, v pracovní dny od 8.00 do 15.00
hodin, ve čtvrtek do 18.00 hodin. Více informací získáte na
telefonním čísle 734 891 156.

Dne 7. března odjelo velké auto plné kompenzačních pomůcek,
spacáků, karimatek, dek, polohovacích postelí, vozíků a balíčků
základních hygienických potřeb. Tato materiální pomoc je přímo určena
pro oblasti bojující Ukrajiny. Všem, kteří cokoliv darovali potřebným,
moc děkujeme. Budete-li chtít s čímkoliv ohledně uprchlíků poradit, či
se sami setkáte s uprchlíkem, který si nebude vědět rady, prosím,
obraťte se na nás. Průběžně se i v rámci Charity setkáváme s lidmi,
kterým nezbývalo nic jiného, než ochránit sebe, děti a blízké a odejít ze
své země. S každým dalším člověkem je i naše organizace v nové
situaci - naši kolegové, nad rámec své práce, spolu s dobrovolníky
poskytují pomoc a podporu. Nyní můžeme nabídnout 40 lůžek, které
máme k dispozici, a to díky farnostem a obcím. Podporu jsme již
zprostředkovali třináctičlenné skupině a 2 maminkám s dětmi. A i díky
tomuto nyní víme, jak je důležité spolupracovat se všemi, kteří by rádi
pomáhali. Díky Vám za konkrétní materiální pomoc, ochotu s odvozy,
zajištění jídla a to, že trpělivě čekáte, až Vás bude třeba. Věřte, že stále
ještě bude. A přichází i nové situace, které sami dlouhodobě nebudeme
moci vyřešit. V případě, že zde bude větší počet lidí zasažených válkou,
budeme potřebovat pomoc i v rámci komunity. Již nyní uvítáme
dobrovolníky, kteří umí anglický jazyk a budou moci doprovodit
uprchlíky k lékaři. (Moc nám pomáhá, když víme, že Vás máme a
můžeme se na Vás obrátit. Děkujeme.) Sledujte naše stránky a FB, kde
průběžně budeme zveřejňovat, jak se může veřejnost zapojit do
pomoci.
Lenka Vráželová, Ivana Hlaváčová, Charita Nový Hrozenkov

Jak to bylo s letošní Tříkrálovou sbírkou...

Výsledky Tříkrálové sbírky 2022

Charita již od roku 2000 udržuje starou lidovou tradici tříkrálového
koledování. Malí koledníci v dlouhých bílých halenách, s papírovými
korunkami a kasičkami chodívají dům od domu s Božím požehnáním.
Letos nám koledování ztížila kovidová situace. Toto požehnání,
„Christus Mansionem Benedicat“, což v překladu znamená „Kriste
požehnej toto obydlí“, přinášeli jen vedoucí skupinek. Celá Tříkrálová
sbírka se odehrávala stejně jako loni formou statických kasiček, online
bránou www.trikralovasbirka.cz (zde můžete přispívat během celého
roku 2022), lidé mohli své finanční dary zasílat prostřednictvím
bankovního převodu, pomocí QR kódu či darovacích esemesek.
Kasiček, které byly umístěny na nejrůznějších místech naší oblasti,
bylo 65. A rozhodně prázdné nezůstaly. Jsme vděční, že jste na nás
nezapomněli. Vrací nám to energii, odvahu a sílu pomáhat potřebným
dál. Z těchto darů budeme moci obnovit vybavení kuchyně a zahradu
Denního stacionáře Slunečnice. Velkou radost nám dělá hlavně to, že
tak můžeme dofinancovat nové hygienické zařízení Odlehčovacích
služeb v Halenkově, kde se navýšila kapacita ze tří lůžek na pět. Ze
sbírky budeme pomáhat rodinám, které se dostanou do složité životní
situace. Obzvláště v této době jich není málo. Poděkování patří všem,
kteří letošní Tříkrálovou sbírku uvedli v život. Všem těm, kteří i přes
tuto variantu obešli Vaše domovy a posvěcenou křídou tak předali
požehnání do celého dalšího roku. Děkujeme obcím, které s námi
spolupracovaly v propagaci sbírky a také za umístění kasiček.

Velké Karlovice

77 973 Kč

Karolinka

26 843 Kč

Nový Hrozenkov

110 227 Kč

Halenkov

106 692 Kč

Huslenky

9 837 Kč

Zděchov

34 725 Kč

Hovězí

72 040 Kč

Celkem

438 337 Kč

Online koleda (k 17. 2. 2022) 17 300 Kč
Bezhotovostní dary celkem

7 655 Kč

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022 CELKEM 463 292 Kč
Na celorepublikový výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 se můžete
podívat na webové stránce:
https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/
(Přispět prostřednictvím online koledy můžete během celého
roku 2022)

Děkujeme farnostem za umístění a propagaci tak, aby se lidé vše
dozvěděli s předstihem. Děkujeme informačním centrům Karolinka a
Velké Karlovice a také všem, kterých není vůbec málo, kteří nám naše
kasičky pomohli umístit do svých obchodů, knihovny, restaurace i
menších prodejen. Vaší vstřícnosti si velmi vážíme a děkujeme Vám.
Hlavní poděkování putuje všem, kteří na tu letošní Tříkrálovou sbírku
2022 mysleli, nezaváhali a přišli přispět!!!
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Kroj paní Petřekové
Jak zajímavé jsou někdy osudy valašských krojů jsem se mohla přesvědčit loni na podzim, kdy se mi ozvala paní PhDr. Anna Petřeková
z Olomouce. Napsala mi, že mají v rodině ženský kroj, který opatrují po mamince Anastázii Petřekové a že by ho chtěli věnovat souboru
Karlovjanky. Byla jsem velmi ráda, protože původních krojů je málo a těžko se shánějí. Zvlášť tříbarevné modrotiskové fěrtochy, protože
současní výrobci modrotisku už dělají jen dvoubarevné. U těch starých fěrtochů je barva tmavomodrá, světlemodrá a bílá. Při nejbližší návštěvě
Karlovic ke mně přišli manželé Petřekovi s krabicí. Byl v ní úžasný zachovalý ženský kroj. Poprosila jsem paní doktorku Petřekovou, aby mi
napsala příběh nositelky toho kroje. Vyhověla mi a poslala i fotografii. O obojí se ráda s vámi čtenáři podělím, protože to pro mne bylo tak krásné
setkání, že si je z paměti nevymažu.
Jitka Ryplová

Vzpomínka snachy - manželky nejstaršího syna, MUDr. Josefa Petřeka
Manželova maminka Anastázie Petřeková se narodila v roce
1909 jako druhé dítě v rodině pasekáře Michala Holčáka na
Beneškách; měla šest sourozenců. V roce 1931 se provdala za
Michala Petřeka, kamaráda jejího staršího bratra. Až do roku
1947 žila na Beneškách v chaloupce, kterou si postavili. V témže
roce se rodina přestěhovala na Koncovou do rodiště manžela.
Vychovali tři syny a postupem času se těšili ze sedmi vnoučat.
Já jsem svou tchyni - babičku, jak jsme jí později říkali, poznala
v roce 1957 a od té doby jsem se postupně seznamovala
s těžkým životem ženy na valašské samotě; až do roku 1968 tam
totiž nebyla zavedena elektřina. Práce na poli, péče o dobytek,
starost o chod domácnosti, to vše vyžadovalo mimořádné úsilí.
Přesto byla babička vzorná hospodyně a pořádek, se kterým
udržovala domácnost, by jí mohla závidět řada současných žen.
Na svůj těžký úděl si babička nikdy nestěžovala. Pomáhala jí její
víra a nedělní návštěva kostela. To se vždy nastrojila, oblékla si
sukně, brokátový fěrtoch, kabátek a uvázala si vyšívaný šátek.
Měla ráda pěkné věci a těšila se z maličkostí – z hrníčků, ubrusů,
květin. Často jsme spolu probíraly součásti jejího kroje.
Vzpomínala na své mládí a na to, jak si čepce a šátky sama
vyšívala. Ráda zpívala, zvlášť mariánské a lidové písně. V zimě,
když bylo více času, hodně četla, a později, když už měla televizi,
ji se zájmem sledovala.
S přibývajícími léty byl život a hospodaření na samotě nad síly
obou manželů. Proto se v roce 1986 přestěhovali k synovi do
Semetína u Vsetína. Od roku 1998 žila babička v Domově pro
seniory v Podlesí u Valašského Meziříčí. Dožila se vysokého
věku 97 let.
Vždy, když pobývám na Koncové, vzpomenu si na babiččinu
radu: „Když ti bude, cérko, někdy těžko, pomodli se při západu
slunka třikrát otčenáš a zdrávas.“ Často ji poslechnu. Pomáhá
to.
Anna Petřeková
Neodpustím si na závěr větu manželů Petřekových:
Pro nás je cenné už to, že Karlovjanky přijaly kroj do své
péče, že kroj nebude ležet v krabici, ale bude „žít“.
JR

Paní Anastázie Petřeková ve věku 65 let

Informace z farnosti Velké Karlovice
Postní dobu máme již za polovinou a blíží se Velikonoční svátky.
Rozpis bohoslužeb a obřadů v kostele Panny Marie Sněžné:
10.4. Květná neděle

mše sv. v 8:00 a 10:30 hod.

14.4. Zelený čtvrtek

mše sv. v 18:00 hod.

15.4. Velký pátek

Křížová cesta obcí v 9:45 hod.
Z Leskového od Javora. Velkopáteční
obřady v kostele začnou v 15:00 hod.

16.4. Bílá sobota

od 8:00 do 19:30 hod možnost adorace u
Božího hrobu, od 20:00 Velikonoční vigilie

17.4. Neděle Zmrtvýchvstání v 8:00 a 10:30 hod.
18.4. Pondělí Velikonoční v 8:00 hod.

Velký pátek je den, kdy si připomínáme utrpení a smrt Ježíše Krista.
V naší farnosti je možno mimo tradiční půst s jednodenním
nasycením, připomenutí křížové cesty, která vede naší obcí a začíná
v 9:45 hod. v Léskovém u hotelu Pod Javorem (je možno využít
autobusového spojení, příjezd 9:34hod.). Je tradičně lemována 14
zastaveními, s tím, že cíl naší cesty je v kostele Panny Marie Sněžné.
Délka trasy je cca 9 km a je vhodná i pro rodiče s kočárky a případně
i pro hendikepované na vozíku.
Květen v naší farnosti bude důležitý pro děti, které poprvé přistoupí
k 1. svatému přijímání.
Náš kostel je otevřen pro veřejnost v rámci projektu „OTEVŘENÉ
BRÁNY“ s možností prohlídky s průvodcem od května do září. O
prázdninách každý den v časech od 10:00 do 17:00 hod. A v neděli
od 11:30 do 16:30 hod.
Míša Koňaříková
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Synodální proces i v naší farnosti
Přínosná anketa mezi věřícími
Synodální proces neboli zapojení všech pokřtěných celé katolické církve, kteří mají
skrze naslouchání všem lidem vyjádřit své názory a podněty, vedoucí k rozvoji
církve - to je přesně to, co se právě odehrává po celém světě. V posledních měsících
ovšem také v naší farnosti.
V duchu již zmiňovaného procesu se i u nás tvořily skupinky 5 - 8 lidí, kteří se společně
zabývali vybranými tématy synody. Ve snaze zapojit co největší část farní obce proběhla
ve farnosti také anonymní anketa vycházející právě z okruhů, které synoda řeší.
Počet respondentů, kteří se do dotazníkové ankety zapojili, byl více jak 20%, což je možno
považovat za velký úspěch. Navíc se něco podobného v podobném rozsahu konalo mezi
našimi věřícími poprvé. A výsledky ankety jsou opět nanejvýš přínosné, a to nejen pro
synodu, ale vůbec pro fungování naší farnosti a vzájemného soužití „věřících a nevěřících“
ve Velkých Karlovicích. Postřehy byly jak pozitivní, tak ty poukazující na problémy, kterými
by bylo dobré se zabývat.
V této souvislosti stačí jen nastínit některé okruhy, kterými se respondenti zabývali: jaký
je náš obraz - jak na naše spoluobčany působíme, diskutovalo se o průběhu bohoslužeb po Covidu, zmiňována byla větší blízkost vůči všem
potřebným v Karlovicích, využití prostranství kolem kostela, otázka turistů, organizace akcí, otevřenost ke všem obyvatelům obce atd. atp.
„Cílem synody, a tedy této konzultace,“ jak se píše v přípravném dokumentu, „není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit
proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých a
vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce a rukám navrátí sílu.“
Možná i v duchu těchto slov (tedy od slov k činům), stojí za zmínku, že prostory Pastoračního centra naší farnosti byly dány k dispozici jako
ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny. A už se staly i první přestupní stanicí pro seniory a ženy s dětmi při jejich další cestě do Brna. Pomoc ze
strany farnosti pokračuje nejen při finanční pomoci ze sbírek mše svaté, ale i při konkrétních situacích, jako je úklid pastoračního centra, praní
povlečení a opětovné převlečení, apod.
(ren)

Ekonomická a pastorační rada
Zvolení členové pastorační rady od 1. 9. 2018:
údolí Léskové: Ryplová Jitka, Holčák Václav
údolí Jezerné, Soláň a Bzové: Vašutová Helena, Zvěřina Petr
údolí Pluskovec, Pluskoveček a okolí kostela: Holčáková Lenka,
Holčáková Renáta, Kupčík Petr
údolí Miloňov a střed obce: Janotová Alena, Valchářová Veronika,
Koňařík Petr, Martinák Miroslav

údolí Podťaté a Tísňavy: Koňaříková Terezie, Chuděj Emil (Miloš)
Pověření členové: Baroš Petr, Mikeška Daniel, Mužík Josef,
Šimčíková Anna.
Členové ekonomické rady od 8. 12. 2018:
Hlaváč František, Janotová Alena, Koňařík Petr, Martinák Miroslav,
Šimčíková Anna, Valchář Robert.

Veselá okna
Motto: Okna jsou očima lidských příbytků, co pozorně sledují celý náš svět, navíc jsou nositeli světla…
Téměř denně procházím kolem domu č.p. 430, který stojí v bezprostřední blízkosti školní budovy, jež si letos připomene 70. narozeniny. Jedná
se o čtyřbytový dům, který byl vybudován v 50. letech minulého století pro rodiny učitelů, co v nové škole působili. V přízemí orientovaném na
východ ke školní budově krátce bydlela učitelská rodina Nohavicova, nad ní bydlel se svou rodinou pan učitel Josef Tichý (1908 - 1979), který
mne naučil číst, psát a počítat. V přízemí orientovaném k západu bydlel pan učitel Zdeněk Ondra (1920 - 2000) s chotí Martou, nad nimi v
prvním poschodí pak bydlel ředitel školy Jindřich Vašut (1911 - 1997) s rodinou. Domu č. p. 430 jsme proto říkali „učitelská bytovka“ nebo také
jen „učitelák“.
V roce 1984 byl byt v přízemí orientovaném k východu přidělen manželům
Františce a Jiřímu Martincovým. Od roku 2011 v bytě bydlí manželé Petr a
Lucie Martincovi se synem Petrem (třeťákem) a dcerou Eliškou, která chodí
do první třídy. Děti Martincovy mají školu na dohled, chodí do ní po nejkratší
cestě v naší obci a chodí do ní rády.
Dvě okna uvedeného bytu se dívají k jihu, ke slunci, k hlavní silnici. Často,
velmi často se před nimi zastavím a obdivuji jejich inteligentní výzdobu, vždy
aktuální, půvabnou, jako by ji vytvářel velmi zkušený aranžér, co nabízí
dobrou náladu, pohodu, lidskost.
Na nápad zdobit okna bytu přišla paní Lucie Martincová, která se nechala
inspirovat na internetu. Před lety začala vyrábět ozdoby pro výzdobu okna
dětského pokoje, později i pro okno pokoje sousedního. V současné době
ozdoby pro výzdobu oken již vyrábějí i Petr s Eliškou a paní Martincová je
pak podle jejich instrukcí aranžuje na okna. Výzdobu oken Martincovi
přizpůsobují ročním obdobím a různým svátkům, jak je přináší čas.
Ve chvíli, co píši tyto řádky, přemýšlím o tom, co výzdoba oken bytu paní
Lucii Martincové a jejím dětem přináší, kolik času je tato činnost v současné
příliš uspěchané době „stojí“. Říká se, že si my lidé nepamatujeme dny, ale pouze jen okamžiky. Jsem přesvědčena o tom, že Peťka s Eliškou
budou jednou vzpomínat na čas, kdy s maminkou zdobili okna jejich pokojíčků, tak jako jsme my se sestrou s úctou vzpomínaly na nedělní
odpoledne, kdy si s námi maminka kreslívala.
Pomalu se blíží velikonoční čas a já se již nyní těším na vyzdobená okna Martincova bytu v přízemí domu č. p. 430. Budou opět veselá a budou
mít duši… Díky za ně!
Marie Mikulcová
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Zase je v knihovně cvrkot
Protiepidemiologická opatření jsou naštěstí už minulostí, a tak se můžeme pustit do práce bez omezení. S malou nadsázkou by se dalo říci, že
beseda střídá besedu, a to ať už jde o ty pro žáky základní školy, či pro veřejnost.
KARPATSKÝ OBLOUK: PĚŠKY DO BANÁTU
... řeknu vám, beseda s Viktorkou byla fakt jízda.
Pěšky přes Slovensko, Polsko, Ukrajinu a Rumunsko po hřebenech Karpat s cílem
v Banátu - to byla Viktorčina tři a půl měsíční cesta plná dobrodružství. V horách
se setkávala s místními lidmi i s medvědy, potýkala se s útoky pasteveckých psů a
nepřízní počasí, procházela známými místy i těžko prostupnou divočinou.
Karpatský oblouk přešla podruhé po šesti letech, aby porovnala, jak se za tu dobu
Karpaty změnily, jak ji posunuly zkušenosti z ostatních dálkových treků, a aby o
cestě natočila film, o který při první cestě přišla, když byla v Rumunsku okradena.
Na zádech si tentokrát nesla outdoorové vybavení o hmotnosti 5 kg.
O tom všem byla naše letošní první „cestovatelská“ beseda. Trefně celé povídání
zhodnotila jedna z posluchaček: "Neskutečné, jakou to děvče má odvahu, co
všechno zažila a jak má srovnané hodnoty. Ale za dceru bych ji doma nechtěla.
Dyť já bych strachy umřela, jak bych se o ni bála..."

Viktorka Rys

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE
•
•

V pátek 1. dubna se po dvou letech v naší knihovně opět uskuteční Noc s Andersenem. Rodiče mohou své
ratolesti přihlásit na tel. čísle 603 269 144.
Pojďte se s naší knihovnou a především se Sandrou Pogodovou a její show hodit do „pogody“....

Jinak řečeno, zveme vás 8. dubna od 19:00 hod do naší knihovny na další obývákové povídání. Cena vstupenky 150,Kč. Předprodej v knihovně.
•

•

Chcete být obletovaná, krásná, věčně mladá? Poslechněte si milostné příběhy, které vás inspirují, zasmějte se
erotickým zkušenostem ostatních, samy se zeptejte na všechno, co vás zajímá a nechte si poradit! A hlavně se
přijďte zasmát! Manuál zralé ženy je určen ženám od dvanácti do sta let (možná dobrý tip na dárek ke Dni
matek), je ale i pro muže, protože právě díky manuálu budou lépe rozumět svým partnerkám a možná i sami
sobě. Halinu Pawlowskou a její Manuál zralé ženy si prostě nemůžete nechat ujít - 17. června od 19:00 hod
v kinosále u Potockých. Cena vstupenky 290,- Kč. Předprodej v naší knihovně nebo Informačním centru Velké
Karlovice.
A ještě připomínáme: Každé pondělí od 18:00 hod se v naší knihovně cvičí jóga. Stále
je možné se přihlásit.
Herna pro děti je k dispozici pondělí, středa, pátek.
(ren)

V knihovně

Sandra Pogodová

Mladí čtenáři

Týden kultury přivítá Stašovou, Divadlo Program Týdne kultury na Valašsku:
18. 8. - Divadlo Bez zábradlí: Blbec k večeři (V. Vydra, J. Carda,
Bez zábradlí i Duška
R. Hrušínský)

Charitativní festival Týden kultury na
Valašsku, pořádaný Resortem Valachy,
už se opět blíží. Letošní 6. ročník se bude
konat ve dnech 18. - 24. srpna a přinese
9 představení v cirkusovém šapitó na
louce pod Lanternou, z toho dvě pro děti.

19. 8. - Agentura Harlekýn: Na zlatém jezeře (S. Stašová, L. Frej)
20. 8. - Divadlo NAVĚTVI: Kouzla skřítků
20. 8. - Pantheon production: Benátky pod sněhem
21. 8. - Loutkové divadlo Ostrava: Hrnečku, vař

Výtěžek z festivalu vždy pomáhá dobré
věci. „Tradičně spolupracujeme s mobilním hospicem Strom života a
druhou část výtěžku vždy směřujeme k potřebné rodině přímo
z regionu. Loni výtěžek obdržela rodina Míši Žitníka z Podťatého, která
díky tomu mohla koupit pro postiženého syna nový vozíček,“ říká ředitel
Resortu Valachy Tomáš Blabla.
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21. 8. - Malé Divadlo Komedie: 1 + 1 = 3
22. 8. - Jaroslav Dušek: Čtyři dohody
23. 8. - Jaroslav Dušek: Pátá dohoda
24. 8. - Jaroslav Dušek: Čtyři dohody
Prodej vstupenek a info: www.tydenkultury.cz

KARLOVSKÝ TROJLÍSTEK INFORMUJE
Začátek nového kalendářního roku se nesl především ve znamení zimních sportů. Využili jsme
ideálních podmínek naší obce nabízející mnoho příležitostí k pohybu. Na sjezdovce Horal se
postavily na lyže nejdříve děti z Motýlků, později i děti ze Včeliček. Radost z lyžování dětem nezkazily
ani letošní rozmary zimního počasí. Každým dnem jsme pozorovali u našich dětí pokroky, které
zúročily v závěrečném závodě. Jejich snaha byla oceněna nejen instruktory lyžování, ale i paní
Růčkovou, která všem dětem věnovala čokoládové medaile.
Azurové nebe, zasněžené údolí, upravené běžecké stopy. Kdo by odolal nabídce pana Chuděje
zopakovat loňský úspěšný první ročník v běhu na lyžích? Děti z Motýlků si toto dopoledne moc užily.
Spotřebovanou energii za vynaložené úsilí doplnila perníková medaile. Kdoví. Možná že některé
z těchto dětí za několik let místo perníkové získají tu zlatou olympijskou. Děkujeme panu Chudějovi
za zabezpečení kompletního sportovního vybavení a jeho čas, který nám věnoval. Děti z Berušek si
uspořádaly svou vlastní zimní olympiádu na školní zahradě. Nechyběl olympijský oheň, olympijské
kruhy a ani ta pravá sportovní nálada. Ve Včeličkách si děti postavily silné hokejové družstvo, oblékly si hokejovou výstroj, domluvily taktiku a
zkoušely střelbu na branku. Vždyť naše hokejová reprezentace potřebuje nutně posílit, aby zopakovala úspěch z Nagana.
U sportu jsme zůstali i v únoru. Děti z Motýlků si rozvíjely a zdokonalovaly své plavecké dovednosti v bazéně ve Vsetíně. Bylo by však
krátkozraké vnímat tento plavecký kurz pouze jako sport. Naše děti během něj získaly také sebezáchranné dovednosti, zdravý respekt z vody
a otužily si svůj organismus. Na konci každé lekce děti relaxovaly ve vířivce, ale ta největší odměna na ně čekala až v závěru kurzu, kdy jezdily
na tobogánu. Mezitím děti ze Včeliček a Berušek podpořily své kamarády při závodech v běhu na lyžích v Mini Karlovské. Do role aktivního
diváka se naše děti vžily naplno. I když jich nebylo mnoho, tak slyšet je bylo široko daleko. Se sportem jde ruku v ruce i péče o naše zdraví,
proto jsme mu během zimních měsíců věnovali také velkou pozornost.
Měsíc březen je měsícem knihy a v tomto duchu jsme ho prožili i u nás ve školce. S Večerníčkem se děti vydaly do říše pohádek, kde
s Karkulkou upekly pro nemocnou babičku bábovku, s Koblížkem si zacvičily a s bubínkem zachránily Budulínka z liščí nory. Pohádka nás
zavedla i do místní knihovny, kde jsme s knihovnicí paní Holčákovou strávili moc příjemné dopoledne. Děkujeme jí za příjemnou atmosféru a
připravený bohatý program.
Naše školka se zapojila do dalšího projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Systematické podpory pro učitele a ředitele,
jehož cílem je přispět k našemu profesnímu rozvoji. Účastníme se webinářů a workshopů, kde získáváme inspirace, aktuální informace či nové
trendy ve vzdělávání dětí předškolního věku.
V květnu nás čeká zápis dětí do naší MŠ na následující školní rok 2022/2023, který proběhne v úterý 10. května 2022 od 8:00 do 16:00 hod.
v kanceláři ředitelky. Bližší informace včetně tiskopisů budou zveřejněny na našich webových stránkách www.msvelkekarlovice.cz.
Kolektiv zaměstnanců Vám všem přeje krásné prožití velikonočních svátků a hodně jarních dnů plných sluníčka.
Jana Maňáková
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Novinky a pozvánky z Resortu Valachy
Maškarní lyžovačka a Pohádkový les pro děti

Stovka dětí v maskách se svými rodiči si užila v neděli 13. března atmosféru
tradiční Maškarní lyžovačky na Horalu. Karneval se konal po dvouleté „covid“
pauze, o to víc si ho děti i rodiče na sjezdovce u Horalu užívali. Další rodinná
akce ze série Valachy dětem se chystá v neděli 5. června: na tradičním
Pohádkovém lese u Galiku jste všichni srdečně vítáni.

Bistro Razula je stále
v provozu, chystá kurzy
pizzy

www.bistrorazula.cz

Bistro Razula u sjezdovky
Razula zůstává v každodenním
provozu i po konci lyžařské
sezóny. Obvyklou nabídku jídel (pizza, burger, borůvkové knedlíky, kyselice, frgály, grilované
koleno, hotová jídla ve skle s sebou…) doplní nové jarní speciality, mj. jehněčí kolínko. Navíc
se tu v dubnu mimořádně chystají kurzy pečení pizzy (nejen) pro děti s šéfkuchařem Josefem
Tydlačkou (neděle 10., 17. a 24. 4.). Otevírací doba: neděle - čtvrtek 8:00 - 18:00, pátek sobota 8:00 - 21:00

Velikonoční pozvánky z Valachů
Zpříjemněte si velikonoční čas! Resort Valachy chystá sváteční program, který mohou navštívit nejen ubytovaní hosté, ale i široká veřejnost.

•
•
•
•

15. 4., Galik - Škola pečení mazanců a vánoček (nutná rezervace)
16. 4., Horal - Velikonoční tradice na Valašsku (broušení skla, vyřezávání ze dřeva s Tomášem Dujkou, drátkování a malování vajíček
s Pavlou Gáškovou, pletení tatarů, zdobení perníčků, výroba svíček, dětský soubor Kyčera s cimbálovkou)
17. 4., Horal - cimbál k poslechu ve Valašské hospůdce
17. 4., Bistro Razula - Kurz pečení pizzy (nutná rezervace), zdobení perníčků

Horal je Hvězdou sládků 2022
Hotel Horal se stal držitelem prestižního ocenění Hvězda sládků. To udílí Plzeňský prazdroj vybraným
restauracím „za příkladné dodržování zásad a požadavků péče o kvalitu čepovaného piva“. Jinými
slovy: na Horalu máte jistotu, že pivo má špičkovou kvalitu péče i servisu, je správně ošetřené i
načepované, má správnou teplotu, udržované výčepní zařízení: zkrátka vše odpovídá nárokům sládků.
Hodnocení provádí špičkoví profesionálové, součástí je i opakovaná utajená návštěva hodnotitelů
v restauraci. Ve Zlínském kraji je takto oceněných podniků jen kolem deseti.

Hotel Lanterna uzavřen kvůli rekonstrukci
Jistě jste si už všimli, že kolem Spa hotel Lanterna od loňska probíhají stavební práce a úpravy. Lanterna
postupně prochází rekonstrukcí, jejímž cílem je povýšení kvality ubytování i dalších služeb. Práce začaly
už loni na jaře výstavbou terasy s možností vnitřního i venkovního posezení. Na podzim byla terasa
dokončena a v zimě už si v ní užívali posezení první návštěvníci. Během stavby terasy byly zahájeny
další práce v jiných částech hotelu, byla mj. vybudována klimatizace ve vybraných pokojích a začala jejich modernizace.
V současné době probíhá rekonstrukce hlavní hotelové restaurace. Hotel je kvůli tomu až do poloviny června uzavřen. Restaurace bude
kompletně přebudována a modernizována, přestěhuje se do ní i hotelový bar. Do letní sezóny vstoupí Lanterna s již vylepšenými službami.
Martina Žáčková

SDH Podťaté a mladí hasiči Podťaté v roce 2022
Konec loňského a začátek letošního roku se opět nesl na vlně Covidu, který nám opět neumožnil uspořádat každoroční Valnou hromadu, což
nás mrzí, protože jsme do poslední chvíle doufali, že se situace změní k lepšímu a my se budeme moci sejít.
První setkání našeho sboru se tedy uskutečnilo až na začátku března, kdy se sešel výbor sboru a společně jsme zhodnotili uplynulý rok a
naplánovali si plán akcí na tento rok, včetně sportovní činnosti naší mládeže. Rozhodli jsme se, že se náš sbor v květnu znovu zúčastní akce
„Ukliďme si Česko“ - sběr odpadků a úklid potoka v Podťatém. Společně s ostatními se potkáme na oslavách Sv. Floriána. Bude i tradiční
smažení vaječnice a samozřejmostí je Výlet v přírodě v měsíci červenci.
Naší mladí hasiči mají program letošního roku opravdu nabitý. Už v prosinci se dozvěděli, že pojedou v březnu reprezentovat na halové TFA do
Žďáru nad Sázavou, na jediný halový závod v ČR v této disciplíně. Tento závod nic neodpouští a je nutné mít natrénovanou nejen až extrémní
fyzickou kondici a technickou dokonalost kombinovanou s rychlostí, ale především psychickou odolnost nutnou na velké halové závody.
O výsledku budeme referovat v příštím vydání, kde už budou mít naši mladí kolegové odjeto více než 10 závodů. Letos jsme přijali celkem 28
pozvánek z celé České republiky a jsme nesmírně hrdi na to, že si nás všimli pořadatelé v zahraničí a našli jsme finance na 2 zahraniční mítinky,
z toho jeden mezinárodní. Doufáme, že do Karlovic opět dovezeme několik cenných kovů. Děti jsou namotivovány a forma snad bude správně
načasována. Tréninky třikrát týdně - zejména na běžkách, lyžích a v karlovských bazénech by mohly přinést to pravé ovoce.
Práce s dětmi ale není jen o sportu. Uvědomujeme si odbornost a smysl cíleného školení. Nově se nám podařilo již v lednu zajistit s předstihem
týdenní pobytový letní kurz mládeže. Zúčastní se ho naše mladá jedenáctiletá členka, která si do budoucna vybrala specializaci hasič zdravotník a hasič - lezec, záchranář. Cílem kurzů je vychovávat ve sboru nejen členy se všemi znalostmi, které hasičská práce obnáší, ale i
členy se specializací. Celý kurz je orientován zejména na velkou znalost pohybu a orientace v terénu a je doplněn disciplínou požárních útoků.
Této akce se zúčastní cca 50 dětí z ČR.
Velmi rádi bychom v dalších letech celou myšlenku posunuli na vyšší „level“ a mladé členy školili na kurzech nejen u nás, ale i v zahraničí
vícekrát za rok. To však ukáže čas a záležet bude i na financích.
Děkujeme za podporu všem sponzorům i Obecnímu úřadu Velké Karlovice, vážíme si jejich zájmu o naši činnost.
Dorňák Zdeněk, Pavelka Martin, SDH Podťaté
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Zimní TFA Velké Karlovice
Po loňské pauze způsobené covidem se nám povedlo uspořádat 6. ročník hasičského víceboje TFA 6. března ve Skiareálu Razula. Zimní verze
je prvním z domácích karlovských TFA. Třídílná minisérie pokračuje červencovým nočním TFA u zbrojnice v Tísňavách a TFA na rozhledně
Sůkenická v září.

Zahájení závodu

Závodník při šestinásobném převalování traktorové pneu
Zimní železný hasič Velkých Karlovic je prvním hasičským
závodem v okrese Vsetín a zároveň otevírá i soutěžní sezonu TFA
v ČR a na Slovensku. Jeho unikátnost spočívá právě v zimním
prostředí, ve kterém se odehrává. Závodníci se tak musí vypořádat
nejen se silově-vytrvalostním charakterem trati a jejími
překážkami, ale i mínusovými teplotami a sněhovou pokrývkou.
Také letos jsme přivítali široké zastoupení hasičů z nejrůznějších
koutů ČR a Slovenska, kteří si přijeli ověřit kvalitu své zimní
přípravy na ostrý závod. Na trati je čekalo 7 překážek - smotání
hadice a uložení do boxu, odtažení plně naložených evakuačních
saní, transport zátěže přes tunel, převalování traktorové pneu,
údery kladivem do hammerboxu, překonání 2m bariéry a
závěrečný schod se zátěží. To vše v zásahovém obleku, obuvi,
přilbě, rukavicích a dýchacím přístrojem jako zátěží. Výsledky:
ženy 1.Nikola Škultetyová - SDH Staré Město, 2. Eva Vojvodíková
- SDH Velké Karlovice-Tísňavy, 3.Andrea Škultetyová-SDH
Skalice (8.Lucie Bortlová-SDH Velké Karlovice - Tísňavy). Muži
1.Marek Zecha - Vranová Lhota, 2.Lukáš Navrátil - SDH Ludéřov,
3. Maroš Bošela - OZ Polomka. Muži 35+ 1. František Dedič - SDH
Dětřichov, 2. Jan Adamec - SDH Dětřichov, 3. Petr Mrňka - SDH
Újezd.

V rámci dne probíhal paralelně se soutěží dospělých i dětský
závod TFA, na který se sjelo 54 závodníků z celé Moravy.
Nejmenší železní hasiči měli náročnost tratě upravenou podle své
věkové kategorie. I tady však mohli závodníci poměřit síly
s obdobnými překážkami, jako jejich starší kolegové na velkém
Domácí tým mladých hasičů a část pořadatelů
závodě. Připravena byla 1,5 m bariéra, zapojení proudnic do
hydrantu, 0,7 m bariéra, prošlapání pneu na zemi, prolezení traktorových pneu, tunel a motání hadice. Trať byla postavena jako technická
opakovačka, závodník zdolal překážky tam i nazpět. Do závodu jsme vyslali celkem 11 domácích závodníků a podařilo se nám vybojovat 2x
stříbro a 1x zlato. Výsledky: Mladší dívky 1. Klára Kurfürstová - SDH Rychlov, 2. Tereza Tomková - SDH Velké Karlovice-Tísňavy, 3. Kamila
Kopecká - SDH Janová (4. Anna Smazalová, 5. Klára Minarčíková, 7. Dominika Pavelková, 15. Karolína Koňaříková). Mladší chlapci 1. Adam
Budzinsky - SDH Soběšovice, 2. Jakub Maňák - SDH Halenkov, 3. Jakub Škorpík - SDH Prštné (12. Vojtěch Smazal). Starší dívky 1. Karolína
Galuchová - SDH Soběšovice, 2. Veronika Bortlová - SDH Velké Karlovice-Tísňavy, 3. Šarlota Šenk - SDH Rychlov (8. Ester Holčáková).
Starší chlapci 1. Jakub Dorňák - SDH Velké Karlovice- Tísňavy, 2. Nikolas Dlabaja - SDH Prštné, 3. Daniel Šipula - SDH Halenkov (8.Martin
Minarčík, 14. Lukáš Minarčík)

Jednoduchý a srozumitelný obrazový návod od Evy Vojvodíkové na překonání 2 m bariéry
Lukáš Vojvodík - SDH Velké Karlovice - Tísňavy
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Biatlon v kostce
Konec biatlonové sezóny ještě není v dohledu. Při pohledu na výši sněhové pokrývky v biatlonovém areálu budeme opět běžkovat
až do svatého Jiří a pak už nás asi vyženou jen hadi a štíři.
Zimní sezóna nám nabídla spoustu míst k závodění, kde jsme nemohli chybět. Navštívili jsme příjemné středisko Kubalonka
v Polsku, na Slovensku Štrbské Pleso, dále Šumavu, Kvildu, Nové Město na Moravě, Pustevny, Noční stopu Valachy a domácí
krásný závod Karlovská MINI SkiTour.
Všem dětem, které se tomuto sportu věnují, které tráví svůj volný čas na „aréně“, které se každým dnem zlepšují a zlepšují,
chceme vyjádřit náš velký obdiv. Je radost se na ně dívat. Jak řekl pan trenér: „a proto to taky děláme!!!“
Děkujeme rodičům, kteří věnují svůj čas pro své děti, a sponzorům (Obec Velké Karlovice, Zlínský kraj), kteří stojí za rozvojem
biatlonu a sportovního areálu v naší obci.
Věříme, že naše práce stále nekončí!

Štrbské pleso, 2. místo Aleš Gelnar

Viktor Krampota na Noční stopě Valachy

Štrbské pleso, Adéla Krampotová 3. místo

Rozálie Gajová na Noční stopě Valachy byla třetí
Daniela Detriková, SKB Velké Karlovice

Velká gratulace Matějovi
Loňskou sezónu zakončil Matěj Bača jako nejlepší hráč do 18 let a obhájil
vítězství ve své kategorii při vyhlašování golfistů roku. Cenu si ovšem letos
sám nepřevzal, jelikož se připravoval na novou sezónu na Mauriciu. Na
Vánoce se vrátil domů a využil zimních podmínek i k lyžování. V lednu byla
na programu hlavně škola. Bylo potřeba dokončit pololetí, aby v klidu mohl
pokračovat v tréninku někde v teple.
Právě probíhá závěrečná část přípravy na nadcházející golfovou sezónu.
Letos se Matěj připravuje už měsíc v tureckém Beleku.
Na přelomu března a dubna hraje první turnaj ve španělském Soto Grande.
Poté se přesune na tréninkový kemp do Itálie.
Tam na něho bude čekat asi největší novinka pro letošní sezónu. Poprvé se
sejde se svým novým týmem. Matěj totiž v říjnu podepsal smlouvu v německé
Bundeslize. Bude hrát za golfový club Stuttgart !!!
Priority pro letošní sezónu jsou mistrovství Evropy, German Boys, Bundesliga
a samozřejmě turnaje mezi profesionály. Jaké to budou, to se ještě neví,
neboť je potřeba čekat na hrací karty.
Všechny zdravíme z Turecka.

Leo Bača

Blíží se konec hokejové sezóny a jak jsou na tom naši hokejisté? Po základní části skončili na 2. místě se skórem
79:71. V semifinálové části se utkali proti týmu Retofy. Oba semifinálové zápasy vyhráli, a tak se v příštím týdnu
utkají o prvenství v soutěži AHL Valašské Meziříčí 1.liga.
Držíme palce!
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Karlovská MINI SKITOUR 2022
V pátek 11. března se uskutečnil další ročník běžkařského závodu Karlovská MINI SKITOUR, do
kterého se zapojilo bezmála 150 dětí z okresu Vsetín i z větších dálek. Jelikož se klasická Karlovská
50 nekonala z důvodu nepříznivého počasí, kdy v daný termín Karlovské 50 nebyla dostatečná
sněhová pokrývka, a i v náhradní termínu se počasí neumoudřilo, tak se organizátoři rozhodli
uskutečnit alespoň závod pro naši mládež. Závod se konal na biatlonové aréně v Miloňovkách.
Kategorie byly od předškoláků až po žáky devátých tříd, kteří se věnují více, ale i méně běžeckému
lyžování. Závod to byl opravdu velmi povedený. Přes noc spadly teploty pod bod mrazu, trať byla
krásně promrzlá, obloha bez mráčků a samozřejmě nechybělo sluníčko. Jako první se na trať vydala
místní závodnice Rozálie Němcová, která si své startovní prvenství obhájila. Nezapomenutelnou
atmosféru celého závodu měli v režii fanoušci z místní Základní a Mateřské školy Velké Karlovice,
kteří povzbuzovali své spolužáky a kamarády na trati. Nechyběl i občerstvovací bufet s příjemnou
obsluhou a plným hrncem párečků, kterého si nedokázali nevšimnout fanoušci ze ZŠ Velké Karlovice.
Těšíme se na další ročník.

Občerstvení pro malé i velké

Další děti z Velkých Karlovic, které dosáhly na medailové pozice:
V kategorii předžáci se umístil na trati 500 m na 1. místě Josef Mikula, na 2. místě byl Adam Mierwiczki, mladší žáky reprezentoval
Tomáš Podešva (3. místo), trať 2000 m, a na 3000m trati byl první Antonín Balcar a 2. místo obsadil Aleš Gelnar. Dívky se nejvíc
vyznamenaly v kategorii starší žačky, na 1. místě Adéla Krampotová, na 2. místě Zuzana Walczysková.
Děkujeme organizátorům, dobrovolníkům a závodníkům za skvělý den.

Pepíček Mikula vždy s úsměvem

Ondřej Vojtela na trati

Závodníci z Karlovic s maskotem

Pořadatelé nadšeně povzbuzovali
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Ludvík Stoklasa oslavil 26. března 101. narozeniny

Oslavenec vypráví o svých plánech

Blahopřání od Karlovjanek a místostarosty Jiřího Jurečky

S Karlovjankami si zazpíval „mám já kosu, kosenku…“

Živijó a štamprlička na zdraví

Jaro, buď pozdraveno!
Do naší velkokarlovické doliny přicházíš po
dlouhé zimě. Nejdříve rozvodníš potůčky,
potoky i řeku Bečvu, protože krajinu zbavíš
bílé teplé duchny, která ji chránila před
chladem a mrazem. Pak se přihlásíš
sněženkami, bledulemi, prvosenkami a
podbělem. A tam někde pod jalovcem
rozsvítíš několik sedmikrásek - chudobiček.
Z teplých krajin přivoláš prvního stěhovavého
ptáka, aby zakroužil nad našimi lesy a
pozdravil své hnízdo.
K nám do hor přicházíš mnohem později než
do rovinaté Hané či sluncem bohatého
Moravského Slovácka. Nepřicházíš samo,
doprovází tě bohatýr Jiří. Spolu s ním k životu
probouzíš naši domovinu, která ale již nečeká
na oráče, jak tomu bylo ještě nedávno…
Všechno připravíš k životu, proto buď
pozdraveno!
Marie Mikulcová

Josef Pavlín, jarní Machůzky
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Karlovský zpravodaj vstupuje do dvacátého roku
V roce 2002 po komunálních volbách se zastupitelstvo rozhodlo
vydávat obecní časopis pro lepší informovanost občanů. Byla jsem
tehdy v tzv. „kulturní komisi“, tak jsem se ujala redakce. První číslo
jsme tvořili se Stanislavem Cieplakem na počítači obecního úřadu,
protože tenkrát ještě běžně PC v domácnostech nebyly. Vzpomínám
si, že jsme začali večer s tím, že za dvě hodiny to bude hotové a dělali
jsme na tom do rána. Nešlo to tak jednoduše, jak jsme si
představovali. Staňa tenkrát studoval a jako člen sdružení „Fukar“ a
zároveň počítačový expert se prvních čísel ujal. První číslo vyšlo
v dubnu 2003 a mělo 6 stran, tisklo se celé na kopírce Obecního
úřadu Velké Karlovice v počtu tisíc kusů.

Za ty roky se vystřídala spousta autorů článků, ráda bych jim všem
poděkovala: matrikářce Marii Jurečkové a nyní Renatě Křenkové za
údaje z matriky, panu starostovi za téměř 80 úvodních článků,
děvčatům z IC Velké Karlovice a Zvonice a paní Marcele Vajceové
za pozvánky na akce, velký dík patří panu Karlu Fischerovi za
4 krásné fotografie, které se střídají v hlavičce čísel už od roku 2009,
paní Jindře Zvěřinové za články o přírodním bohatství Karlovic a
akcích „Dědictví Velkých Karlovic“, hasičům Václavu Podešvovi,
Josefu Bartoškovi, který už není mezi námi, všem současným
vedoucím hasičů, kteří odpovědně informují o své činnosti, paní
učitelce Ivance Foralové za články o zajímavých osobnostech a za
divadlo, Josefu Štulerovi za myslivost, Josefu Škrabánkovi za Orla a
Martině Žáčkové za informace z Resortu Valachy, všem sportovcům,
kteří na psaní moc nejsou, ale díky Daniele Detrikové máme
sportovní rubriku docela obsáhlou, protože Danča to z nich dokáže
dostat. A největší můj dík a vděk patří PaedDr. Marii Mikulcové,
protože nás provedla historií Velkých Karlovic, často smutnou,
zvláště si cením seriálu „Smutné listopadové dni“. Její články
o osobnostech Valašska i jiné jsou vždy dokonale zpracované,
úsporným stylem, s ověřenými fakty. V současnosti navazují na její
práci Jitka Petřeková a Zdeněk Drienovský. V poslední době nás
velmi vtipně informuje paní Marta Čecháčková o dění v klubu seniorů.
Dále musím zmínit hrozenkovskou charitu, která informuje o svém
dění, paní Renatu Holčákovou, která vede naši knihovnu a píše
hezky, profesionálně, a hlavně pořádá zajímavé akce pro občany.
O dění ve farnosti informuje Petr Koňařík s manželkou Míšou. Prostě,
děkuji všem, kteří za tu dobu přispěli alespoň jedním malým článkem
a doufám, že to tak bude i nadále. Vím, že zpravodaj má své chyby,
jsou události, které se do něj nedostanou prostě proto, že se nenajde
nikdo, kdo by napsal, nebo alespoň upozornil na různé akce, události,
skutečnosti… Já letos na podzim skončím a doufám, že se najde
následník, který to bude dělat úplně jinak a lépe. Já to už jinak
neumím, i když jsem absolvovala několik školení a seminářů. Děkuji
i svému synovi za grafickou úpravu a Vám, čtenářům, že jste to se
mnou vydrželi dvacet let. Ještě dodělám letošní rok a ráda předám
pokračovatelům své zkušenosti, budou-li o ně stát. Loučím se s Vámi
mým oblíbeným citátem Williama Somerset Maughama:
„Stáří má mnoho předností. Marně se však snažím si na
některou vzpomenout.“

První číslo z dubna 2003
Když jsem zjistila, jaká je to dřina, chtěla jsem s tím praštit hned
v začátku, ale pak jsem to vzala jako výzvu. Nepatřím totiž k lidem,
kteří dotahují věci do konce, což mi už v mládí vyčítala moje maminka
slovy: „máš moc praní a málo věšaní“. Tak jsem se chtěla změnit a
dokázat si, že vytrvám. A zatím se daří. Ještě se nestalo, že by
některé číslo nevyšlo. Od jara 2003 vždy čtyři zpravodaje ročně. Za
tu dobu se hodně věcí změnilo. Příspěvky, které mi pisatelé nosili
ručně psané na papírech a já je přepisovala do PC teď už dostávám
e-mailem, černobílá verze se změnila na barevnou, kterou tiskne od
roku 2009 profesionální tiskárna. Protože objem dat přenášených
mailem měl tehdy své hranice, nahrála jsem vždy stránky na USB
flash disk a dovezla do Rožnova do tiskárny, kde si je grafik přehrál
do svého PC. Teď už se všechno posílá mailem, nemusím vůbec
vylézt z redakce - kuchyně. Akorát má rodina v ty dny, kdy se
zpravodaj dokončuje, často studený odchov. Na nějaké vaření mi
nezbývá čas. Ale hlavně mám velkou radost z toho, že se rozrostl
počet přispěvatelů, je to přece obecní časopis a měl by sloužit všem,
aby si každý v něm něco našel.

Všechna dosavadní čísla, zatím 77 kusů

Jitka Ryplová

Jaké legislativní novinky přinesl rok 2022? Občanská poradna Vsetín přináší přehled
Rok 2022 přináší řadu legislativních změn. Občanská poradna Vsetín pro Vás připravila přehled těch nejzásadnějších novinek, které se mohou
týkat i Vás.
Změny v exekucích
S novým rokem skončí tzv. marné exekuce, které běží bezvýsledně déle než tři roky a původní výše dluhu nepřesáhla 1500 Kč. Nově bude také
možné zastavit tzv. mobiliární exekuce (čili zabavování majetku) v případě, že dlužníci budou nad rámec zákonných srážek dobrovolně hradit
částku ve výši alespoň 1500 Kč měsíčně, která se bude odvíjet od výše jejich příjmů.
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inzerce

Inzerce:

Rizikové kácení, ořezy stromů, tújí sečení, štěpkování,
frézování pařezů. www.kos.ink tel.: 604 792 455
(Pokračování ze str. 15)
Zvýší se hranice minimální mzdy
Od 1. ledna 2022 se zvýší minimální mzda o 1 000 Kč na 16 200 Kč za měsíc pro zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou 40
hodin. Minimální hodinová mzda vzroste z 90,50 Kč na 96,40 Kč. Dojde také k valorizaci platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a
správě a státních zaměstnanců.
Novinky v nemocenském pojištění
Od Nového roku se prodlužuje doba poskytování Otcovské z jednoho týdne na dva.
ve vztahu k Ošetřovnému se již nevyžaduje podmínka soužití ve společné domácnosti u některých blízkých příbuzných. Podmínka soužití
v domácnosti se nevyžaduje u příbuzných v linii přímé podle občanského zákoníku (např. otec, matka, babička, děda, syn, dcera, vnuk, vnučka),
a dále u sourozenců, manžela, manželky, registrovaného partnera (partnerky), rodiče manžela (manželky) nebo registrovaného partnera
(partnerky).
Ve vztahu k dlouhodobému ošetřovnému dochází ke zkrácení doby pobytu v zařízení lůžkové péče jako podmínky nároku na dávku ze 7 na 4
kalendářní dny.
Zvýší se důchody
V roce 2022 porostou všechny vyplácené důchody. Základní výměra důchodů se zvýší o 350 Kč na 3 900 Kč, procentní výměra vzroste o 1,3 %.
Nad rámec zákonné valorizace se důchody všem zvýší o 300 Kč. Průměrný starobní důchod vyplácený v lednu 2022 by měl činit 16 274 Kč.
Díky valorizaci jde tedy o zvýšení přibližně o 805 Kč.
Péče pěstounů bude lépe odměněna
Od nového roku se výrazně zvýší dávky odměny za pěstounskou péči. Zároveň budou nově mladí dospělí, kteří odcházejí z ústavní
péče, čerpat příspěvek při studiu ve výši 15 tisíc Kč měsíčně a stát by jim měl pomoci s hledáním bydlení a zaměstnání. Změní se také
financování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
Změny v příspěvku na péči
Od ledna 2022 nebude mít na výši příspěvku na péči vliv, jaký typ péče osoba ve stupni závislosti III nebo IV využívá. Dosud náleží osobám ve
stupni závislosti III a IV, využívajícím pobytové sociální služby, dětský domov nebo speciální zdravotnické zařízení hospicového typu, nižší
částka, než těm, kterým péči a pomoc poskytuje neformální pečující nebo terénní či ambulantní sociální služba.
Nevíte si rady?
Obraťte se na Občanskou poradnu Vsetín, která má také svoje stálé pobočky
v Novém Hrozenkově a Velkých Karlovicích. Poradna poskytuje bezplatné odborné
konzultace v oblasti rodinných, majetkoprávních a pracovněprávních vztahů, dluhů,
bydlení, trestního práva, pojištění a spotřebitelské problematiky. Objednat se lze
na telefonním čísle 774 262 243. Více informací najdete na www.vkci.cz.
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