VELKÝ KARLOV
Velký Karlov, nejmladší obec na Hrušovansku, byl postaven v 50. letech minulého století na „zelené louce“.
Počátky Velkého Karlova jsou totožné s počátky kolektivizace zemědělství v závěru 40. let dvacátého století.
V této době byly zakládány Československé státní statky“, které se měly stát vzorem zemědělské velkovýroby.
Jejich základem se staly státu dříve patřící hospodářské objekty, různá nadační hospodářství apod. a v neposlední
řadě byly budovány zcela nové objekty, jako tomu bylo i v případě Velkého Karlova. V roce 1950 byla založena
farma Velký Karlov. V této souvislosti bylo potřeba zajistit odpovídající počet obsluhujícího personálu, a proto
bylo rozhodnuto výstavbě pohotovostního sídliště pro zaměstnance. Velký Karlov byl až do roku 1971 osadou částí obce Dyjákovice. Teprve v listopadu 1971 se stal samostatnou obcí.

Vzhledem k době vzniku Velkého Karlova se jeho architektura značně liší od klasické vesnické zástavby, kterou
by návštěvník očekával u obce srovnatelné velikosti. Obec sice nemůže nabídnout žádné církevní ani historické
památky, ale její celková koncepce určitě zajímavá je a umožňuje pohled na architekturu dané doby. Přestože
všechny budovy v obci jsou relativně nové, většina z nich již prošla rekonstrukcí. Od roku 2001 obec ve své režii
provozuje centrální kotelnu na biomasu s dálkovým rozvodem tepla do obecních budov a domácností občanů.

Do Velkého Karlova se dostanete po silnici, již obklopuje alej stromů. Ty vytvářejí ze svých olistěných větvích
zelený tunel. Alej poskytuje příjemný stín v době horkých slunečných dnů, o něž není v našem regionu nouze.
Ocení to především cyklisté přijíždějící ze Šanova a z Dyjákovic. Cyklostezka Po rovince zde stoprocentně naplňuje
svůj název. Cyklisté mohou za jízdy nerušeně pozorovat okolní krajinu a kochat se výhledy až do blízkého
Rakouska. Návštěvníci obce nebudou litovat, když si odpočinek zpříjemní posezením v parku poblíž budovy
obecního úřadu a mateřské školy. Obec nabízí i vyžití pro sportumilovné turisty na víceúčelovém hřišti, jež je
spolu se zbudovaným dětským hřištěm součástí sportovního areálu.
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