Vážení spoluobčané,
i když dle ročního období by měla být možná ještě zima, počasí venku tomu již tak nenasvědčuje.
Dle mého názoru je to možná plus pro řidiče, ale na druhé straně by určitě zimní počasí včetně
sněhu uvítaly děti, které mají v tomto týdnu jarní prázdniny a dále příznivci zimních sportů a
v neposlední řadě by zima prospěla přírodě. Jedná se také o to, když nebylo dostatek sněhu,
abychom měli v našich vodojemech dostatek vody po celý rok. Možná jsou mé obavy předčasné a
zbytečné, nicméně mým přáním je, aby tomu tak nebylo a naše obec měla dostatek vody ve
vodojemech. Stálo by možná už teď za zvážení, aby se zbytečně vodou neplýtvalo a šetřilo se s ní,
děkuji.
Dětem tedy přeji pohodové prázdniny a všem krásné jaro.
starostka

Nejbližší akce v naší obci (termíny bazénu jsou rozepsány –
viz. níže)
Maškarní karneval pro děti – sobota – 8. 3. 2014 – Obecní dům Velká Lhota, začátek ve
14:00 hod. – srdečně Vás zve SDH Velká Lhota. Plakáty jsou vyvěšeny na obvyklých
místech v obci.
Maškarní bál v retro stylu – sobota – 15. 3. 2014 – Obecní dům Velká Lhota, začátek ve
20:00 hod. – srdečně Vás zve SDH Velká Lhota. K poslechu a tanci zahraje skupina DUO
TWIST. Plakáty jsou vyvěšeny na obvyklých místech v obci.
Zabijačka – sobota – 29. 3. 2014 od 12:00 hod., pořadatel: „Hospoda v Obecním domě“.
Všichni jste srdečně zváni.
Vítání občánků – neděle – 30. 3. 2014 – všechny nově narozené děti budou pozvány
spolu s rodiči a sourozenci v nejbližší době pozvánkou.
Pohádka „Z pohádky do pohádky“ – pro děti a příznivce pohádek – neděle – 6. 4.
2014 – Obecní dům Velká Lhota, začátek v 15:00 hod. Jedná se o pohádku s názvem „Z
pohádky do pohádky“, tuto pohádku zahraje Hudební divadlo HNEDLE VEDLE z Ostrova.
Stručně k obsahu pohádky – jedná se o divadelní klauniádu pro malé i velké diváky, plnou
písniček z pohádek. Potulný komediant Tom a jeho vyprávění s pohádkovými živě
zpívanými písničkami. Máte rádi legraci, zpíváte? Pokud ano, pojďte s námi do pohádky a
přemožme společně ukrutného draka. Představení bude všem zájemcům připomenuto
ještě v místním rozhlase.

Mistrovství ČR v rally 2014 – Informace o rally
Dne 5. 4. 2014 projedou naší obcí vozy motoristického podniku AutoMotoKlubu RALLYE SPORT
Vsetín. V tento den bude tedy uzavřena komunikace v době mezi 14:40 až 17:45 hod. Trasa povede:
Malá Bystřice – U Bušů kolem přehrady směr Valašská Bystřice (Na Hajduškách). Více informací
naleznete na webových stránkách: www.valasskarally.eu .

Knihovna – upozornění – změna provozní doby knihovny
Upozorňujeme občany a čtenáře knihovny, že od 1. 3. 2014 bude knihovna trvale otevřena od 16.00
– 18.00 hod vždy v pátek.

Pozvánka na bazén
V naší obci je již tradiční, že několik roků pořádá obec Velká Lhota bazén pro rodiče s dětmi do 15
let. Tato akce vždy probíhala v jarním a podzimním období. Letos tomu bude stejně tak, kdy obec
Velká Lhota bude hradit koupání rodičů s dětmi v krytém bazénu ve Valašském Meziříčí. Koupání
rodičů s dětmi se uskuteční v těchto termínech:
-

6. března – čtvrtek – 16:30 – 17:30 hod.
30. března – neděle – 9:00 – 10:00 hod.
8. dubna – úterý – 16:00 – 17:00 hod.
24. dubna – čtvrtek – 15:30 – 16:30 hod.

Podmínkou je, aby děti přišly vždy na bazén – do vstupní haly – v doprovodu rodičů, vždy alespoň 5
minut před plánovaným vstupem na bazén – z důvodu organizace. Prosíme rodiče, aby se při
vyzvání prokázali přítomným zástupcům obce občanským průkazem nebo jiným dokladem, aby
bylo zřejmé, že se jedná o občany naší obce, děkujeme za pochopení. Po ukončení plánovaného
pobytu na bazéně (1 hodina + šatna) opět rodiče odevzdají čipy, popřípadě použité vstupenky,
pověřené osobě obce. Při pobytu na bazéně odpovídají za své děti rodiče. Závěrem této zprávy
přejeme příjemný pobyt a zážitky s Vašimi dětmi na bazéně.

Vybírání místních poplatků na Malé Lhotě
V pondělí 24. března 2014 se uskuteční ve škole na Malé Lhotě v době od 15.00 – 16.30 hodin
výběr místních poplatků.

Odpadové hospodářství
HARMONOGRAM SVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU – na první pololetí roku 2014
PYTLE – PLAST: 14.2.; 14.3.; 11.4.; 9.5.; 13.6.; 11.7.; 8.8.; 12.9.; 10.10.;
14.11.; 12.12. 2014
Upozorňujeme občany, že plasty se sbírají pouze ve žlutých pytlích, které si můžete vyzvednout na
obecním úřadě. Často se stává, že plasty občané ukládají do černých pytlů apod. nebo je volně pouze položí,
což určitě budete se mnou souhlasit vypadá nevzhledně a dělá to nepořádek a skládky v naší obci, jistě
uznáte, že to nepůsobí příliš esteticky.
Dále upozorňujeme, že černé kontejnery u obecního úřadu jsou pouze pro rekreační nemovitosti, ne pro
občany trvale žijící v naší obci, kteří komunální odpad ukládají do popelnice u svého domu.

Nový pamětní medailon připomíná Jana Karafiáta a jeho Broučky
Vážení spoluobčané,
Je to již 85 let, kdy zemřel Jan Karafiát, farář, který také působil na Velké Lhotě. Proto si myslím, že
jistě stojí za zmínku, že Pražská mincovna realizuje novou ražbu, která je věnována Janu Karafiátovi
a jeho Broučkům. V závěru nadcházejícího článku jsou přiloženy i snímky medailonů ve stříbrném
provedení. Čerpání článku je z časopisu: „Mince a bankovky“ a zdroj fotografií:
www.pražskámincovna.cz.
starostka
Půvabnou knihu o rodince Broučků a jejího autora Jana Karafiáta připomíná nová ražba
Pražské mincovny. Medailon navrhnul přední český medailér Jaroslav Bejvl. Kromě verzí ze
stříbra a mědi vznikne také malá série medailonů zlatých, opatřených unikátním pořadovým
číslem.
Poetická kniha s názvem Broučci patří bezesporu k tomu
nejlepšímu, co česká literatura dětskému čtenáři může
nabídnout. Její autor, spisovatel a evangelický farář Jan
Karafiát, dílo dokončil v roce 1875, když dorazil do nového
působiště ve valašské obci Hrubá Lhota (dnes Velká Lhota).
O rok později pak knihu vlastním nákladem anonymně
vydal.
Nový medailon připomíná osobu Jana Karafiáta
portrétem na lícní straně. V pravé části v opisu je uvedeno
spisovatelovo jméno, vlevo v řádcích jsou vyraženy
letopočty jeho života. „Nad ramenem mu poletuje brouček
s lucerničkou, jako symbol jeho nejznámější dětské
pohádkové knížky. Ve spodní části je značka autora
Jaroslava Bejvla,“ upřesnil Petr Šimek z Pražské mincovny.
Stěžejnímu dílu Jana Karafiáta, knize Broučci, je
věnována rubová strana, což dokládá i text v opisu v dolní části medaile. „Hlavní postavičky
dojemného dětského příběhu, světlušky Brouček a Beruška, sedí a pohupují se na stéblech rostlin,
které tvoří kytici lučních květů,“ dokončil popis motivu
Šimek.
Medailon razí Pražská mincovna v několika provedeních.
Od nedostupnější verze z mědi, přes stříbro až po luxusní
provedení z ryzího zlata. „Medailonů zlatých bude velmi
nízký počet. Razíme je ve dvou velikostech jen po
čtyřiačtyřiceti kusech. Všechny ale budou číslované na
hraně, což znamená, že každý exemplář se stane
sběratelským unikátem,“ poznamenal mincmistr Pražské
mincovny Ondřej Koňařík.
Jan Karafiát se narodil v početné rodině v Jimramově na
moravsko-českém pomezí. Výraznou stopu zanechal
ve Velké Lhotě na Valašsku, kde od roku 1875 působil jako
evangelický farář. Jeho pobyt připomíná pamětní deska na
budově tamní fary. Na Valašsku spisovatel vydržel dvacet let, poté odešel do Prahy, kde se věnoval
revizi Bible kralické.
Foto: www.prazskamincovna.cz
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