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Vážení spoluobčané,
letošní oslavu 30. výročí Sametové revoluce jsme se rozhodli
připomenout různými způsoby, a navíc napříč generacemi. Prostě
pokud možno, aby si každý přišel na své. A tak nebude chybět hudba,
moudré slovo, duchovno, a dokonce ani adrenalin, a to všechno díky
významným osobnostem našeho kulturního i společenského života.
Cyklus oslav započne již 6. října slavnostním koncertem Jaroslava
Svěceného (housle) a Ladislava Horáka (akordeon), který se
uskuteční v krásném prostředí zdejšího kostela Panny Marie Sněžné.
Druhým počinem bude 3. listopadu setkání s českou řeholnicí,
boromejkou Angelikou Pintířovou. Beseda s touto výjimečnou ženou,
která se mimo jiné starala v posledních okamžicích života o pana

prezidenta Václava Havla, se uskuteční v prostorách karlovské
knihovny. No a do třetice - přímo ve dnech 16. a 17. listopadu se
v kinosále U Potockých bude konat Mezinárodní festival
outdoorových filmů. Promítat se bude více než desítka filmů a
připraveny jsou rovněž besedy s výjimečnými hosty. I oni
zavzpomínají na Sametovou revoluci, ale také na život před ní.
Namátkou jmenujme například Dinu Štěrbovou (79 let) jednu
z nejvýznamnějších československých horolezkyň všech dob.
Bližší informaci
zpravodaje.

najdete

na

dalších

Vítání občánků 28. 6. 2019. 13 dětí narozených od listopadu 2018 do konce dubna 2019
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stránkách

Karlovského

Územní plán obce

Stavební pozemky

obec Velké Karlovice má nově zpracovaný územní plán, který vešel
v platnost dne 25.10.2017. Vzhledem k velkému množství žádostí o
změnu výše uvedeného plánu se zastupitelstvo obce rozhodlo pořídit
první doplněk. Vyzýváme Vás tímto, abyste si zkontrolovali zařazení
Vašich pozemků v územním plánu, popř. podali návrh na jeho
změnu. Případné žádosti podávejte, nebo zašlete, prosím, poštou na
adresu obecního úřadu, kde obdržíte i formulář k vyplnění. Termín
k podání žádosti je stanoven do 15. listopadu 2019.

v roce 2018 jsme prodali první obecní stavební pozemek občanovi
Velkých Karlovic na základě řádně vyhlášeného záměru prodeje a
následné kupní smlouvy se závazkem stavby rodinného domu. Podle
této zkušenosti máme v úmyslu prodat další pozemky ve vlastnictví
obce za podobných, včas upřesněných podmínek. Jedná se o dva
stavební pozemky v údolí Jezerné (nad bytovkou) a 10 pozemků
v údolí Miloňov (pod bývalým ovčínem). Prodej pozemků v Jezerném
by mohl být vyhlášen začátkem roku 2020 a první pozemky z lokality
„Miloňov“ v závěru příštího roku.

Vodovod Leskové
v minulém čísle Karlovského zpravodaje jsme Vás informovali o
záměru připravit projekt vodovodu v Leskovém. Na první výzvu se
zatím přihlásilo 15 vlastníků nemovitostí. Pokud máte zájem
v budoucnu připojit rodinný dům nebo chatu na veřejný vodovod,
podejte si, prosím, žádost o připojení na obecní úřad do konce roku
2019.

Bankomat v naší obci
po dlouhých letech snažení byl minulý týden uveden do provozu
bankomat společnosti Fio banka, a.s.. Zařízení bylo instalováno
v přízemí budovy pošty a bude přístupno 24 hodin denně.

Zasedání obecního zastupitelstva
k šestému zasedání Zastupitelstva obce Velké Karlovice se členové sešli dne 29.8.2019 v počtu 13. (2 členové omluveni).
ZO schválilo:
- objednat projekt na opravu zvonu kapličky v Podťatém.
- plnění rozpočtu obce k 31.7.2019.
- změnu účelu využití finančních prostředků ve výši 330 tis. Kč
- rozpočtové opatření číslo 4/2019.
s navýšením příspěvku o 70 tis. Kč formou investiční dotace
- Smlouvu o společném postupu přípravy realizace stavby „Silnice
s povinností vypořádání pro Sportovní klub biatlon Velké
III/48713: Velké Karlovice, most ev. č. 48713-3“ SML/0533/19
Karlovice, z. s. za účelem pokládky 1. vrstvy asfaltu běžeckého
uzavřenou mezi Obcí Velké Karlovice a Ředitelstvím silnic
areálu v Miloňovkách.
Zlínského kraje, příspěvková organizace (komunikace a most
v údolí Pluskovec). Zastupitelstvo obce požaduje společné ZO vzalo na vědomí:
výběrové řízení na celou stavbu s následným investičním - informaci o průběhu investiční výstavby obce.
příspěvkem ze strany Obce Velké Karlovice.
- dopis PhDr. Marie Mikulcové a schvaluje podpořit a hájit zájem,
- Předávací protokol o předání a převzetí stavebních objektů
aby komunikace ke Grandhotelu Tatra byla nadále veřejnou.
uzavřený mezi Obcí Velké Karlovice a Ředitelstvím silnic
nové
žádosti o změnu územního plánu obce.
Zlínského kraje, příspěvkovou organizací u investiční stavby
žádost
o koupi obecního pozemku pro stavbu rodinného domu.
„Silnice II/481: Velké Karlovice“ (komunikace v údolí Jezerné).
zprávu
o činnosti rady obce.
- uzavřít směnné a kupní smlouvy s majiteli pozemků pod
Miroslav Koňařík, starosta obce
komunikací k jezeru a ke Špalkům.

Z obecní matriky - jubilanti za III. čtvrtletí 2019
Jiřina Křenková

Jindřiška Stavinohová

Lydie Tomková

Anna Drozdová

Ludmila Bambuchová

Marie Tomková

Ladislav Minarčík

Anna Matochová

Růžena Kysučanová

Zdeněk Orság

Zdeňka Kubáňová

Josef Oravec

Zdenka Plánková

Anna Holčáková

Alena Obšivačová

Vlasta Mladěnková

Všem srdečně blahopřejeme!

Program IC a Karlovského muzea

Program IC Zvonice

Myslivecký den u muzea od 11.00 hod
Kouzlo Jeseníků - výstava trofejí a fotografií
Pár květin z Jeseníků - výstava fotografií
13.10.
Dětské divadelní představení - Kožíšek
20.10.
Duo Aramis - koncert v 15.00 hod, kinosál U Potockých
24.10.
Den Turistických informačních center
8.11.
Pochod broučků -začátek v 16.00 u muzea, poté pochod
do kinosálu U Potockých
16.-17.11. Mezinárodní festival outdoorových filmů
začátek po oba dva dny od 15.00 hod
24.11.
Kateřinský jarmark
24.11.
Výstava betlémů
24.11.
Valašská krajina - výstava fotografií

24.8. - 8.10.2019 Valašský salón pamětní

28.9.
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21.9.2019

Chleba z pece - pečení a ochutnávka
chleba

12.10.2019 Autorská výstava Jan Kobzáň
27.10.2019 Host na Soláni - Jožka Šmukař
16.11.2019 Hudební odpoledne - Vzpomínka na
Jaroslava Křičku
1.12.2019

Výstava - dřevěné loutky

8.12.2019

Pečení a zdobení perníčků

28.12.2019 Vánoční zpívání s CM Soláň

Podzim na Soláni
Milí karlovští občané i návštěvníci, léto nám pomalu končí a ním i
největší turistická sezona. Soláň se stává tak atraktivním místem, že
jsou dny kdy doslova praská ve švech. I náš atelier díky výstavám
F. Podešvy a paní Ivy Hüttnerové měl zvýšenou návštěvnost. Což
nám na jednu stranu dělalo velkou radost, ale na straně druhé jsme
byly vzhledem k našemu terénu mezi galeriemi uštvané jako při
poslední leči.
Naše podzimní výstava keramiky se představuje průřezem z díla
akademického sochaře Ilji Holešovského. Je pozoruhodná svojí
rozmanitostí, nápaditostí s hlubokým obsahem života okolo nás.
Přejeme Vám krásný barevný podzim s bohatou hřibovou sezónou a
ať je Vaše srdce plné zážitků z prázdninových cest za poznáním, jak
u nás, tak i v zahraničí.
OZNÁMENÍ
Výstava F. Podešvy se nyní nachází v Galerii v poschodí ve Vsetíně,
kde jsme pokřtili novou publikaci o manželích Podešvových.
Tuto knihu je možno zakoupit u nás ve Valašském atelieru
u Hofmanů.
Marcela Vajceová
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Z PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ KNIHOVNY
Nenechte si ujít…
Hudba a zpěv zní chrámem - JAROSLAV SVĚCENÝ (housle) a LADISLAV
HORÁK (akordeon) - Tento koncert k 30. výročí Listopadu se uskuteční 6. října
2019 od 15 hodin v kostele Panny Marie Sněžné. Cena vstupenky 290,- Kč,
předprodej probíhá v knihovně a také v Informačním centru ve Velkých
Karlovicích.
Bella Italia – Povídání o italské literatuře, hudbě, památkách v prostorách
karlovské knihovny. Doplněno o ochutnávku vín i dalších sladkých a slaných
italských dobrot - zajišťuje Vini e sapori Vsetín. Datum bude upřesněno.
Padá mi to z nebe – ANGELIKA PINTÍŘOVÁ, česká řeholnice, boromejka Beseda s touto výjimečnou ženou, která se mimo jiné starala v posledních
okamžicích života o pana prezidenta Václava Havla, je diecézní ředitelkou
pro Papežská misijní díla, vychovatelkou ve výchovném ústavu v Křešíně a
jedním z moderátorů pořadu Jak to vidí... v Českém rozhlase, se uskuteční
3. listopadu 2019 od 15:00 hod. v prostorách karlovské knihovny. Vstupné
100,- Kč, předprodej probíhá v knihovně a také v Informačním centru ve
Velkých Karlovicích.
Valašský komiks - Setkání s Martinem Kubíkem, který „překreslil“ knihu paní
Heleny Mičkalové „O čem si vyprávjajú Karlovjané“ do komiksové podoby,
proběhne v prostorách knihovny ve Velkých Karlovicích 13. prosince
2019 od 15:00 hod.
Účast přislíbil také manžel paní Heleny Mičkalové, pan Jiří Mičkal a další velcí
pamětníci ☺
Vánoční koncert
MARTIN CHODÚR (zpěv) a VLASTIMIL ŠMÍDA (piano)
Přijďte „nasát“ neopakovatelnou sváteční atmosféru
do kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích,
a to 21. prosince 2019 od 16:00 hodin.
Cena vstupenky 290,- Kč, předprodej probíhá v knihovně a
také v informačním centru ve Velkých Karlovicích.
Renata Holčáková

Tipy na zajímavé akce z Resortu Valachy
Nenechejte si ujít Karlovský gastrofestival - již 4. až 6. října v údolí Léskové. Hlavní program s ochutnávkami se koná v sobotu a
neděli od 9 do 18 hodin.
Máte rádi humor Zbigniewa Czendlika? Přijďte si poslechnout povídání tohoto charismatického kněze, který zavítá s programem
„Postel hospoda kostel“ ve čtvrtek 10. října do Spa hotelu Lanterna.
V sobotu 19. října jste zváni k hotelu Galik na běžecký závod Běhej Valachy. Dospělí si mohou vybrat ze dvou tras v délce 6,5
nebo 12 kilometrů. Opět se budou konat i závody dětí na kratších vzdálenostech se symbolickým startovným 50 korun.
Na neděli 27. října chystá Spa hotel Lanterna degustační menu k výročí republiky. Hostem bude i Ladislav Špaček, někdejší
mluvčí Václava Havla, jenž zavzpomíná na tohoto prvního polistopadového prezidenta.
Příjemnou zábavu slibuje beseda s Radimem Uzlem 18. ledna ve Spa hotelu Lanterna na téma Veselé příhody z ordinace i soudní
síně.
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FOTOREPORTÁŽ - Pasování prvňáčků na
čtenáře
V slavnostním duchu (jak si to konečně sama událost
zaslouží) se neslo letošní pasování žáků 1. třídy na čtenáře
naší knihovny. Vlastního „obřadu“ se ujala stařičká
hraběnka Knihovnicová a nápomocen jí byl mladý rytíř
Lukáš z rodu chrabrých a neúnavných čtenářů.
Četlo se, povídalo, hrálo, maličko hodovalo a nechyběl ani
bublinkový přípitek. Každé z dětí si odneslo malý dárek a
taky spousty čerstvě vypůjčených knih a her.
(ren), Snímky Olga Tomková

Karlovské muzeum nominovalo Nositele
tradic lidových řemesel
V Litomyšli, při příležitosti Národních dnů kulturního dědictví, se
uděloval

titul

Nositel

tradic

lidových

řemesel.

Jedním

z řemeslníků, který letos titul obdržel je i Pavel Horák z Karolinky
za obor lidové broušené sklo. Pavel Horák je v pořadí sedmým
řemeslníkem z naší oblasti, který titul obdržel. V předcházejících
letech se Nositelem tradic stali Petr Stoklasa, Vít Kašpařík,
Vladislava Hrubešová, Petr Mužík - všichni z Velkých Karlovic,
Božena Vráželová a Augustin Krystyník z Nového Hrozenkova.
Soňa Kollandová
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Mezinárodní festival outdoorových filmů
Ve dnech 16. a 17.11.2019 proběhne v kinosále u Potockých
(dnes už obecní kinosál) 17. ročník Mezinárodního festivalu
outdoorových filmů, který se uskuteční ve více jak 60 místech
ČR a SR a u nás ve Velkých Karlovicích už potřetí. Oproti
minulým ročníkům jsme se rozhodli promítání a besedy zkrátit
do dvou dnů, přesto je letos nabídka velice atraktivní. Kromě
pestré palety filmů a reportáží, ve kterých můžete vycestovat a
poznat nádherná místa skoro na celé zeměkouli, jsme pro vás
připravili 3 zajímavé besedy, kde si na své přijdou všechny
generace. V sobotu 16.11. po zahájení festivalu v 15.00 hod.
začne první beseda dvou mladých valašských dívek, které si
vyzkoušely a oblíbily zábavu a sport pro suchozemce vzdálený,
ale o to zajímavější. Zkrocení nepoddajného prkna, výběr země
a místa, pro tento sport zasvěcená, samotné surfování na
vlnách oceánů, financování a doprava a zážitky s tím spojené
vám vylíčí Verča Jakešová a Míša Koňaříková.
Večerní beseda od 19.30 hod. jistě přitáhne nejen fanoušky

Adam Ondra
horolezectví, protože bude co vidět a na
co se ptát. Paní Dina Štěrbová (79 let),
jedna
z nejvýraznějších
a
nejvýznamnějších
československých
horolezkyň, první žena na světě, která
vystoupila na vrchol šesté nejvyšší hory
světa Čo-Oju, vás provede svým
pestrým sportovním i osobním životem a
seznámí
vás
se
„srdcovkou“,
vybudováním
polní
nemocnice
v pákistánských horách , kam každý rok,
i ve svém pokročilém věku, dojíždí a
pomáhá zlepšovat život v této chudé
části himálajských velehor.

Po skončení první besedy v sobotu
16.11. od 16.30 - 19.00. hod. a v neděli
17.11. od 15.00 - 17.30 hod., před třetí
besedou, bude promítání festivalových
Myanmar
filmů. Pestré složení filmů vám nabídne
téměř všechno: putování na kolech z Nového Zélandu do ČR, sjíždění přírodních „skluzavek“ v neoprenu, chůze po 3centimetrové lajně ve
výškách mezi horami, dřinu, výkony a úspěchy Adama Ondry, nejlepšího skálolezce na světě, práci záchranářů ve Vysokých Tatrách, úspěšnou
výpravu českých horolezců na Nanga Parbat, severskou přírodu, dálkové běhy a také krásu a pohodu subtropů a ostrovů v oceánech a mnoho
dalších zajímavých reportáží.
Třetí beseda, v neděli 17.11. v 18.hod., bude mít speciální náboj,
protože oba účastníci, p. František Kantár a p. Dušan Šimala, jsou
mnohým lidem, nejen ve Velkých Karlovicích a Novém Hrozenkově,
známí z jiného působení. Jejich cesty a příhody při misiích, poznávání
nových lidí a krajin, jiných zvyků a živobytí, ale taky aktivní pohyb,
odreagování od každodenních stereotypů a zklidnění při bězích a
výšlapech po naší krásné krajině vám jistě zvedne náladu.
Předpokládám o to větší zájem, dobrou a uvolněnou atmosféru a
brilantní výkony při jejich projekci, stejně jako dotazy většiny
zúčastněných na nositele nejen sportovního, ale především duševního
zdraví.

Lužické hory
Během těchto dvou dnů bude v prostorech kinosálu a blízké knihovny
pro vás připravena výstava fotografií, prodej knihy Diny Štěrbové a
možná i malé občerstvení.
Podrobnější informace a předprodej vstupenek v IC Velké Karlovice a
v Obecní knihovně u paní Renaty Holčákové. Cena jednotlivých
vstupenek - sobota 200 Kč, neděle 150 Kč, dvoudenní 300 Kč, senioři
poloviční, děti do 15 let zdarma.
Věřím, že letošní ročník vám přinese zase nové a zajímavé informace
a zážitky a že si domů odneseme spokojenost, dobrou náladu a
úsměv.

Dina Štěrbová
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Vladimír Křenek

Karlovské muzeum pokračovalo v renovaci

Výměna hromosvodu

Rozebrané stěny galerie v muzeu

Výměna rýn

Chemické ošetření budovy IC

Malířské práce

Chemické ošetření dřevěných prvků

Před malováním

Úklid podlah

Kompletování elektriky

Závěrečný úklid

Úklid podlah

Závěrečný úklid

Po thermosanaci, která proběhla v květnu, došlo na vysekání cest pro nové elektrické vedení a jeho natažení. Dále dostali prostor
zedníci a po zapravení vedení následovali malíři. Po vymalování přišlo na řadu kompletování elektriky. Mezitím se chemicky
ošetřila budova IC. Následoval generální úklid, vrácení a úprava dřevěných stěn v galerii muzea, nastěhování mobiliáře a
exponátů a …. sezona mohla začít 29. 7. vernisáží výstavy Kristiny Veskové v rámci Malířských cest a koncertem Darebandu.
Bohatý letní program nabídl Hrnčířský den, vernisáž výstavy Kultura a historie regionů Zlínského a Trenčianského kraje, vernisáž
výstavy Výtvarného sdružení Urgatina, Setkání řezbářů, koncert sourozenců Ulrychových a koncert Mojmíra Bártka. Práce byly
ukončeny koncem srpna, kdy se natřela střecha muzea, vyměnily rýny a hromosvod.
Soňa Kollandová
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Koncert Darebandu

Diváci před muzeem

Hrnčířský den

Hana a Petr Ulrychovi

Koncert Mojmíra Bártka

Diváci v amfiteátru

KNIHOVNA: OBALUJEME I PŮJČUJEME BRÝLE
Knihovna zavedla dvě nové služby. Tou první, zvláště poslední srpnový týden a první
zářijové dny hojně využívanou službou, se stalo obalování učebnic. Především rodičové
kvitovali s povděkem. ☺
Druhou službou vycházíme vstříc všem těm, kteří si nezřídka při návštěvě knihovny
postesknou, že doma zapomněli brýle na čtení, a tak že přijdou příště. Není třeba. Nově
vám tyto dioptrické brýle - s různým počtem dioptrií - rádi zapůjčíme. ☺
(ren)
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Zveme Vás na Den Charity 2019
Česká biskupská konference na svém jednasedmdesátém plenárním zasedání před jedenácti lety oficiálně vyhlásila den 27. září, kdy církev
slaví památku svatého Vincence z Paula, jako Den Charity.
V tento den Charita pořádá po celé České republice společné aktivity, na kterých více informuje veřejnost o své činnosti. Například
prostřednictvím dne otevřených dveří ve svých zařízeních, koncerty, výstavami, soutěžemi atd.
Charita Nový Hrozenkov se i v letošním roce k tradici připojí a bude slavit Den Charity. Své dveře veřejnosti otevře v pátek 27. září 2019 v deset
hodin dopoledne ve střediscích na Novém Hrozenkově a v Halenkově. Připraven bude zajímavý interaktivní program ve vnitřních i venkovních
prostorech. Každý, kdo přijde, bude mít možnost nahlédnout „pod pokličku“ práce charitních zaměstnanců, vyzkoušet si některé kompenzační
a rehabilitační pomůcky, zúčastnit se soutěže o jablečný štrůdl, prohlédnout si denní stacionář, dům s pečovatelskou službou nebo například
kancelář sociálního pracovníka. Představí se také charitní sociální autobus a minibus, který poskytuje dopravu špatně se pohybujícím lidem.
Pro každého, kdo na hrozenkovskou Charitu zavítá, to bude taková malá exkurze do oblasti sociální práce. Přijít může opravdu kdokoliv včetně
rodin s dětmi, tříd ze základních či středních škol.

organizuje

SBĚR ŠATSTVA
Kde: Víceúčelový charitní dům v Halenkově
Kdy: 5. 11. – 7. 11. 2019 od 6:30 do 15:00 hod.

Prosíme o donášku čistého oblečení v igelitových pytlích.

Více informací na tel. čísle: 739 507 126.
PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA VÝLET / říjen
7. října 2019 Turzovka – poutní výlet

Pojeďte s námi a naším bezbariérovým autobusem navštívit oblíbené a známé poutní místo na Slovensku - Turzovku, kde je
nádherný nový kostel Panny Marie Matky Církve. V klidu a pokoji prožijeme společně mši svatou na tomto duchovním a
krásném místě. Cena: 250,- Kč + cestovní připojištění

16. října 2019 Zlín – ZOO Lešná

Myslíte si, že zoo je jen pro děti? Pojďte se přesvědčit, že tomu tak není a vydejte se s námi za zvířaty do jedné z nejkrásnějších
zoo u nás, a to do Lešné u Zlína. Součástí areálu je i krásný zámek Lešná, kde se konají pravidelné prohlídky. Odjezd v 8:00
z Velkých Karlovic, nástupní místa po trase. Cena 350,- Kč (v ceně je zahrnuto vstupné do zoo)

25. října 2019 Svatý Hostýn

Navštivte oblíbené a známé poutní místo Svatý Hostýn. Společně prožijeme bohoslužbu, zklidníme se a načerpáme sílu a
duchovní posilu do dalších dnů. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie má své kouzlo v každém ročním období. Odjezd z Velkých
Karlovic v 7:30, nástupní místa po trase. Cena: 280,- Kč

Více informací získáte na tel. čísle 734 875 592.
Nástupní místa na trase Velké Karlovice – Vsetín.
Vydejte se s námi a naším bezbariérovým autobusem za zážitky...
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Co prožíváme v Denním stacionáři a proč
Maso, hermelíny, cukety, hříbky i mrkve položené na grilu voní po celé zahradě. V altánu je nachystáno posezení, voda se sirupem, něco na
mlsání. Je teplo až horko, ale i tak každý čas od času zvedne hlavu a podívá se na mraky. Ze tří stran jsou černé, blýská se, ale bouřka nás
míjí. Je poslední srpnový pracovní den a pro klienty jsme ve stacionáři nachystali rozloučení s prázdninami. Sešlo se nás zde spousta, myslím,
že jsme si to všichni užili. Někde jsem četl, že podle statistiky pravidelně griluje každý třetí Čech. A my se přece ve stacionáři snažíme o to, aby
uživatelé využívající naši službu trávili čas tak, jak je to v populaci běžné.
O pár dní později jsme vyrazili do Velkých Karlovic. Prohlédli jsme si kostel a prošli se po okolí. Výlet jsme zakončili posezením v cukrárně.
Další dny jsme třeba pekli pohanku se zelím a se slaninou, vařili tvarohové knedlíky, nebo smažili domácí koblížky. Vyráběli jsme podzimní
dekorace či ozdobné magnetky.
Asi největší akcí, která nás čeká v říjnu, bude domácí zabijačka na Charitě v Halenkově. No, pravda, trochu přeháním. Naším hlavním úkolem
je práce s klienty, věnovat se jim, ne honit prase po dvoře. Ale již máme slíbený kotel k zapůjčení, ještě objednáme maso a vše, co je potřeba,
abychom si uvařili alespoň pár tlačenek a dobrou zabijačkovou polévku. Každopádně se těšíme na atmosféru stejně dobrou, jaká při zabijačkách
bývá. Zatímco dříve jsme ve stacionáři hodně pekli, zaměřujeme se nově i na chlapské chutě, protože v poslední době začalo do stacionáře
chodit více mužů. V říjnu nás tedy kromě „zabijačky“ čeká vaření guláše a sekané.
Aktivit máme přichystaných mnoho, stále si ale říkám, že to není ve stacionáři to nejdůležitější. Nejde o to, abychom se ukázali, že děláme
to či ono. Každá aktivita má hlubší význam. Někdy jde jen o odreagování, někdy různé zajímavé činnosti vedou k „rozpovídání“ i tišších klientů.
Někdy jsou příležitostí pro to uživatelům ukázat, že o ně někdo stojí, má o ně zájem, chce se jim věnovat a naslouchá jim. Někdy se s aktivitami
pojí více drobnějších prací, které uživatelé sami zvládnou a cítí tak pocit vlastní užitečnosti. V neposlední řadě vedou k budování vztahů uživatelů
se svým okolím.
V Denním stacionáři Slunečnice zajišťujeme péči o seniory či osoby s mentálním nebo tělesným postižením tzv. ambulantní formou konkrétně v Halenkově ve Víceúčelovém charitním domě. Znamená to, že se jim zde smysluplně věnujeme, pokud je to potřeba, zajistíme i
dovoz a odvoz. Nacházíme si čas na tvoření, cvičení, povídání, trénování paměti i výlety. Pokud byste rádi této služby využili pro sebe nebo své
blízké, o které pečujete, můžete se na mě obrátit na telefonní číslo 739 507 126. Rád za Vámi přijedu a předám všechny potřebné informace.
Nebo se za námi můžete sami přijet podívat.
Vojtěch Petroš, vedoucí Denního stacionáře Slunečnice

Týden kultury podpořil rodinu Kristýnky Němcové
Čtvrtý ročník charitativního festivalu Týden kultury na Valašsku, pořádaného tradičně
Resortem Valachy a firmou HP TRONIC, opět pomohl dobré věci. Částka přes 180 tisíc
korun byla letos rozdělena mezi mobilní hospic Strom života a rodinu třináctileté
postižené Kristýnky Němcové z Velkých Karlovic, které díky tomu budou moci rodiče
pořídit speciální kolo pro každodenní rehabilitaci.
Festival se konal ve dnech 21. až 27. srpna a během sedmi dnů nabídl v neobvyklém
prostředí cirkusového šapitó deset představení, která zhlédly čtyři tisícovky návštěvníků.
Tradičním hostem byl oblíbený Jaroslav Dušek, jehož Čtyři dohody a Pátá dohoda byly
jako vždy vyprodány a jenž se převážnou měrou podílel na předané částce. Během
festivalu v šapitó vystoupili například i Karel Roden s Janou Krausovou, Chantal
Poullain, cirk La Putyka a další účinkující, představili se mj. i ochotníci z Nového
Hrozenkova.
Nejen letos, ale i v minulých třech ročnících část peněz rovněž směřovala potřebným ve Velkých Karlovicích - konkrétně rodině Jakuba Horáka,
Míši Žitníka a Tomáška Koňaříka jako podpora v jejich boji s tělesným handicapem či vážnou nemocí. Celkem tak bylo díky Týdnu kultury
rozděleno již 755 tisíc korun. Uskutečnilo se 41 přestavení, které zhlédlo přes 15 tisíc návštěvníků.
Martina Žáčková

Karlovjanky měly letos bohatý program
Náš sbor zpěvaček KARLOVJANKY oslavil letošní 75. výročí v plné „práci“.
Vystupovat jsme začaly už v únoru na obecním plese, v dubnu jsme uspořádaly
vystoupení na Zvonici se spřáteleným sborem ze Zlína „Děvčice z Vonice“ a CM Linda.
Čekalo nás tam velké překvapení, obrovský dort od starosty. Na velikonoční neděli
jsme zpívaly u muzea, v květnu jsme měly rozhovor v rozhlase Zlín, taky jsme zpívaly
myslivcům na výstavě trofejí, seniorům v Rožnově, v červnu jsme čepily nevěstu na
svatbě, zmokly na Jánské noci na Balatonu a účastnily se sečení na Soláni, kde jsme
se setkaly a fotily s Ivou
Hüttnerovou. I na Člověčí
u kapličky nás několik
zpívalo. Pak jsme zpívaly
v Rožnově
v Janíkově
stodole v komponovaném pořadu, na festivalu na Soláni a na festivalu Letokruhy
v Novém Hrozenkově. Vrcholem sezóny byly dva pořady - dožínky Zlínského kraje
v Kroměříži a Zlínské besedování na náměstí ve Zlíně s mezinárodní účastí. 1. září
jsme přišly v kroji na mši do kostela, byla sloužena za živé a zemřelé Karlovjanky.
Děkuji všem milým Karlovjankám, že se aktivně zapojily a vytvořily úžasnou
atmosféru vzájemnosti a radosti. Maruška, Bohuška a Lidka nachystaly a napekly
dobroty, Irenka Mužíková nám připravila pohoštění, poseděly jsme a zavzpomínaly
na ty, co už nejsou s námi. Budu na to dlouho a vděčně vzpomínat.
A v říjnu nás čeká další vystoupení a pak až do Nového roku stále něco.
Jitka Ryplová
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Starší a mladší žáci FC Velké Karlovice+Karolinka/Nový Hrozenkov
Starší žáci
Velmi úspěšnou sezónu 2018/2019 jsme
zakončili soustředěním v Itálii - Cesenaticu,
které proběhlo ve dnech 25.6. - 4.7.2019. Zde
kluci trénovali, a hlavně díky velmi horkému
počasí, relaxovali u moře a v bazénu. Zápas
s místním týmem nám bohužel nevyšel, ale i
tak jsme si to všichni náramně užili. Navštívili
jsme San Marino, pluli jsme na lodi, kde jsme
měli to štěstí zahlédnout delfíny a také jsme
ochutnali pravou italskou pizzu a místní plody
moře. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří
se na tomto projektu podíleli, hlavně
sponzorům, a to především Františku
Podešvovi, klubu FC V. Karlovice +
Karolinka, TJ Sokolu Nový Hrozenkov, a
především všem rodičům.
Starší žáci (ročníky 2005 a 2006) do nové
sezóny vstoupili v obměněném kádru, kdy
nám odešlo 8 hráčů (ročník 2004) do dorostu
a jelikož přišli jen 3 hráči ročníku 2006
z mladších žáků, museli jsme upustit od hraní v krajském přeboru, který jsme si vybojovali.
Starší žáci nastupují do sezóny 2019/2020 v tomto složení:
brankář: Jan Tomek, hráči: Matouš Toman, Filip Borák, Tomáš Koňařík, Jiří Gajdoš, Jan Hrabovský, Adam Pekař, František Dujka, Ondřej
Horák, Jiří Paška, Radek Dujka a doplňují je mladší žáci: Jiří Gášek, Martin Minarčík, Matěj Hrňa.
Trenéry starších žáků jsou Jiří Gajdoš a Vladimír Koňařík.

Mladší žáci
Mladší žáci (ročníky 2007 a 2008) také obměnili kádr, kdy odešli 3 hráči do Vsetína, takže dostávají šanci kluci ze starší přípravky.
Mladší žáci pro ročník 2019/2020 jsou:
Jiří Gášek, Tomáš Jagerský, Martin Minarčík, Jakub Václavík, Matěj Hrňa, Petr Valoušek, Adam Uherek, Štěpán Zbranek a pomáhají kluci ze
starší přípravky: Ondřej Pavelka, Marek Jagerský, Marian Plánka, Matěj Škorňák, Pavel Bláha, Adam Koňařík a Adam Frýdl.
Mladší žáci trénují pod vedením Vladimíra Koňaříka a Jiřího Gajdoše.

Jiří Gajdoš

Hasičský výlet v Podťatém
Jako každoročně tak i letos uspořádal Sbor
dobrovolných hasičů z Podťatého v sobotu
6. července Hasičský výlet pod širým nebem.
Po celý týden před tímto datem probíhala na
našem výletišti výroba nového podia, neboť
to staré nám již dosloužilo a nechtěli jsme si
udělat ostudu tím, že by si někdo z tanečníků na něm přivodil
zranění. A pak již nastala sobota, vše bylo připraveno, počasí nám
přálo a na podťatském výletišti pod starou školou se jako již tradičně
sešli nejen obyvatelé Karlovic, ale i spousta turistů a návštěvníků,
aby se pobavili u dobré zábavy a muziky. A že jich bylo.
Návštěvníci se mohli těšit na guláš, uzeninu, vychlazené pivo
nebo víno, kdo měl štěstí, tak si stihnul zakoupit řez od p. Pavelkové,
který zmizel kosmickou rychlostí, a zvláště pak na poctivé vdolky,
které členky našeho hasičského sboru samy pečou z domácích
surovin. Zpestřením odpoledne byla i prohlídka naší 61 leté a přesto
stále plně funkční hasičské „vétřiesky“, což se zájmem přivítaly
hlavně menší děti, které se od ní nemohly odtrhnout. Tombola, která
je již tradičně nedílnou součástí večera, obsahovala jak tradiční
ceny, tak zajímavá překvapení. Nejtoužebnější z výher byl živý králíček, láhev whisky nebo různé nářadí. Pro Karlovjany samé užitečné věci. O
dobrou náladu se postarala cimbálová muzika Kyčerka, kterou ve večerních hodinách doplnili Jurka Chudějů s Pavlem Kalusovým na harmoniky.
Letošní hasičský výlet byl specifický v tom, že zisk z této akce bude věnován Michalu Koňaříkovi, dlouholetému členovi našeho hasičského
sboru a také našemu kamarádovi, který vinou nemoci přišel o obě nohy. Rozhodli jsme se jej podpořit a přispět mu na vozík. Jsme proto moc
rádi za to, že i když jsme se takto rozhodli na poslední chvíli a nikde jsme tento cíl veřejně neprezentovali, tak lidem tato akce nebyla lhostejná,
v hojném počtu přišli a finančně každý podle svých možností podpořili dobrou věc. Ještě jednou Vám, kteří jste přišli a přispěli, děkujeme, stejně
tak děkujeme i karlovským firmám, které přispěly. Seznam těch, co přispěli by vydal na celou další stránku. Michalovi pak přejeme, aby vozík
co nejdéle ve zdraví užil.
Zdeněk Dorňák
- 11 -

Špička běžeckého lyžování měřila síly ve Velkých Karlovicích
Poslední víkend v červnu se opět po roce za slunečného počasí odehrály první dva díly seriálu Efisan Skiroll Classics na kolečkových lyžích.
Letos se závodu zúčastnili závodníci nejenom z Česka, ale i ze Slovenska, Polska a Maďarska.
Sobotní úvodní závod kopíroval malebnou krajinu cyklostezky vedoucí ze Vsetína do Velkých Karlovic a závodníci tak absolvovali pozvolné
stoupání na trati o délce 28 km.
Balík závodníků se od startu poměrně rychle roztrhal a v první skupině nechyběl ani jeden z hlavních favoritů na prvenství v tomto závodě.
Závěrečný finiš ubojoval po rychlém průběhu závodu domácí biatlonista Jakub Štvrtecký, jehož na
stupni vítězů doplnili Václav Sedláček ze Silvini Madshus teamu a taktéž biatlonista Tomáš Mikyska.
V ženské kategorii si jednoznačně pro prvenství dojela Kateřina Smutná z eD system Bauer a
potvrdila tak svou roli favoritky oproti Adéle Boudíkové
z Vltav Fund teamu a Ladě Lankové ze Silvini Madshus
teamu.
Nedělní závod už byl z profilového hlediska těžší, protože
závodníky čekala osmikilometrová trať s 425 metry
převýšení z Nového Hrozenkova-Vranči na Kohútku.
Startovní balík se roztrhal ještě o poznání rychleji než den
předtím a pro vítězství si nejrychleji vystoupal domácí junior
Jakub Štvrtecký, za ním Václav Sedláček a Tomáš Mikyska
a tak se pořadí opakovalo.
U žen došlo v pořadí ke změně, triumfovala Adéla
Boudíková, druhá skončila Barbora Klementová a bronz
získala Lada Lanková.
Oba závody zaštítila obec Velké Karlovice a ředitelem
závodu byl Roman Štvrtecký, bezchybná organizace,
zajištění bezpečnosti, bezproblémový průběh závodu a
špičkové pohoštění, tím vším si organizátoři zasloužili chválu a obdiv všech účastníků, nedá se než
konstatovat, že za ty roky a počet závodů to už u nás umíme.

Text: Jakub Janík, Foto: Eva Vašíčková

MŠ KARLOVSKÝ TROJLÍSTEK INFORMUJE
Prázdniny se rychle přehouply do začátku nového školního roku a v naší školičce
to opět ožilo. V pondělí 2. září jsme otevřeli dveře 57 dětem, z toho jsme přivítali
19 nově příchozích. Také v pedagogickém personálu se objevily nové tváře. Ve
třídě Berušek, věkově nejmladších dětí, vyučují paní učitelky Jarmila Dukátová,
Elisabeta Şibalová a asistentka pedagoga paní Eva Fabiánková. Ve třídě Včeliček,
střední věkové kategorii, vzdělávají děti paní učitelky Jana Židová a Veronika
Valchářová. Ve třídě Motýlků bude děti na povinné základní vzdělávání připravovat
paní učitelka Iva Podešvová a paní ředitelka Jana Maňáková. Provozní
zaměstnanci nastoupili do nového školního roku v nezměněné sestavě - vedoucí
stravování/účetní paní Jarmila Plánková, kuchařka paní Irena Mužíková,
domovnice paní Anna Kantorová a uklízečka a pomocná kuchařka paní Blažena
Pochybová.
Naše mateřská škola zažádala o finanční podporu z Evropských fondů v rámci
Operačního programu pro výzkum, vývoj a vzdělávání. Díky projektu s názvem „Kvalitní předškolní vzdělávání ve Velkých
Karlovicích II.“ bychom využívali podporu v oblasti polytechnického
Inzerce
vzdělávání prostřednictvím realizovaných projektových dnů. Projekt by
podpořil také profesní růst dvou pedagogických pracovnic v oblasti
čtenářské a matematické pregramotnosti. Jeho součástí je rovněž
realizace odborně zaměřeného tematického setkávání s rodiči za účasti
externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do
základní školy.
Na závěr bych Vám chtěla za celý kolektiv mateřské školy popřát
krásný podzimní čas.
Jana Maňáková
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