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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

doufám, že jste si všichni v průběhu vánočních svátků
odpočinuli a načerpali nové síly. Věnovali jste jistě více
času svým rodinám, byli jste obdarováni a sami jste
obdarovali své blízké, ať už dárkem anebo svou
přítomností či upřímným přátelstvím.

Rozloučili jsme se s rokem 2011 a bilancovali jsme.
Byla dokončena řada projektů a podáno mnoho
žádostí o dotace. Troufám si tvrdit, že poprvé v historii
obce se za jeden jediný rok podařilo udělat tolik
úspěšné práce. Je to výsledek činnosti velmi dobrého
týmu lidí, který se po volbách, díky vám i nám, dal
dohromady a jde si za svým cílem. Tým, který vítá
kritiku, vaše rady, připomínky a náměty, protože ví,
že nás to všechny posune dál. Je přinejmenším
slušnost všem poděkovat a proto děkuji za váš přístup,
za vaši práci ve výborech zastupitelstva, děkuji za to,
že nejste lhostejní k veškerému obecnímu dění a
zapojujte se do něj.

Před námi je nový rok 2012. Již nyní víme, že bude
náročný. Čeká nás realizace některých investičních
záměrů. Především to bude zateplení a výměna zdroje
v základní škole. Jedná o všechny budovy školy,
včetně jídelny a tělocvičny. V polovině ledna se také
dozvíme, zda byly podpořeny naše další žádosti o dota-
ce – především Snížení energetické náročnosti objektu
,,Slezan" Karlovice včetně výměny zdroje vytápění,
Snížení energetické náročnosti Mateřské školy
Karlovice a Revitalizace sídelní zeleně v centru obce
Karlovice. Tyto investiční akce, pokud budou
podpořeny, lze uskutečnit v letech 2012–2013. Dále
bychom chtěli realizovat rekonstrukci a zokruhování
vodovodu u kostela a postoupit o kousek dál v rekon-
strukci centra obce. Konkrétněji budeme o investič-
ních akcích jednat na zasedání zastupitelstva
20. ledna 2011, na které vás, milí spoluobčané,
srdečně zvu.

Na závěr vám všem přeji hodně úspěchů, zdraví, štěstí
a lásky v roce 2012.

Jana Helekalová, starostka

Zprávy z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce na svém jednání schválilo rozpočet
Základní školy a Mateřské školy Karlovice, její
odpisový plán a všechna potřebná související opatření,
která s sebou přináší konec kalendářního roku.

Schválen byl také rozpočet Obce Karlovice, který naj-
dete na webových stránkách obce .
Rozpočet je přebytkový. Zahrnuje veškeré nutné
výdaje, nejsou do něj však zařazeny investiční akce.
Investiční akce budeme postupně zařazovat během
roku podle plánu, který schválí zastupitelstvo na svém
zasedání v lednu 2012.

Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vy-
hlášku obce Karlovice č. 1/2011 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Zastupitelé zohlednili zatížení obyvatel, které
přinese zdražení v důsledků zvýšení sazby DPH a ne-
využili možnosti zvýšení poplatků za svoz odpadu.
Poplatky za svoz odpadu v roce 2012 tedy zůstanou
stejné jako v roce předchozím. Jelikož se však
neustále zdražuje uložení odpadu na skládce, žádáme
všechny o velmi důsledné třídění odpadu, které nám
pomůže svoz odpadu zlevnit. Obecně závaznou
vyhlášku najdete na stránkách .

Zastupitelstvo obce také schválilo ustanovení a
jmenování obecního architekta, kterým je Ing. arch.
Petr Čehovský. Pan Čehovský je odborník na krajinný
ráz a sídelní obraz obcí, má vztah k oblasti Jeseníků a
k jejich architektuře, je znalcem zdejšího krajinného
rázu a je dlouholetým městským architektem města
Rýmařov. Obecního architekta zastupitelstvo usta-
novilo zejména proto, že plánované rekonstrukce
budov ZŠ a Slezanu jsou zpracovávány technickými
firmami, které nemají odborníky architekty a
urbanisty. Budovy základní školy a Slezanu jsou
dominantami centra obce a historicky cennými
budovami – jejich rekonstrukci je třeba citlivě
navrhnout. Předpokládaný rozvoj Karlovic bude,
doufejme, také doprovázen zvýšenou stavební činností
– výstavbou individuálního bydlení. Poradenstvím pro
stavebníky se obec vyhne možným sporům o vzhled
budov ve fázi již zpracovaného projektu a bude mít
šanci udržet pěkný vzhled celé obce, který je důležitý
pro rozvoj cestovního ruchu. Ustanovení obecního
architekta neklade velké nároky na rozpočet obce.
Architekt bude odměňován podle konkrétních
posudků, které se pohybují řádově ve stovkách či
tisících korun podle velikosti a náročnosti posu-
zovaného záměru.

Kateřina Kočí, místostarostka

www.karlovice.eu

www.karlovice.eu



Společenská rubrika

Z obecního úřadu

Mnoho zdraví, štěstí, pohodu, optimistický pohled na
svět a po celý rok hodně smíchu a krásně strávených dnů
přejeme těmto oslavencům.

Leden:
61 let – Martin Vikartovský, Josef Moravec,

Boleslav Jurečka;
62 let – Jan Kadlík, Bohuslav Navara;
63 let – Marie Krymláková, Anežka Kopfová;
64 let – Vlastimila Špringerová, Augustin Vašíček;
67 let – Ludmila Žákovská;
69 let – Jiří Žerava;
72 let – MgA. František Rybář;
75 let – Anelis Nováčková, Jiří Stehlík

Žádáme všechny občany o důsledné třídění odpadu.
Tříděním odpadu šetříte nejen naše životní prostředí, ale
také peníze v naší obecní pokladně. Méně odpadu
znamená menší poplatky za jeho svoz a uložení na
skládce. Naopak větší množství vytříděného odpadu
přinese také více peněz od firmy Ekokom, která za něj
vyplácí obci příspěvek. Ušetřené a získané prostředky
můžeme využít pro jiné účely – opravy a rekonstrukce
veřejných budov, komunikací, chodníků, apod.
Svoz tříděného odpadu je zajištěn každou lichou středu.
Každý druh tříděného odpadu – plasty (včetně PET lahví a
obalů tetrapak od mléka a jiných nápojů), sklo i papír
ukládejte zvlášť do plastových pytlů, které si můžete
vyzvednout na obecním úřadě.

V zimním čase se v naší obci opět projevil převládající
způsob vytápění – dřevo a uhlí. Zvláště ve večerních
hodinách nebo za špatného počasí, kdy je nízký tlak, sedí
na Karlovicích kouřová poklička. Pro tuto situaci bohužel
nemáme účinné řešení, jiné způsoby vytápění jako plyn,
elektřina nebo tepelná čerpadla jsou buďto nedostupné
nebo drahé. Přesto každý z nás může udělat něco pro to,
aby se situace ještě nezhoršovala. Jde zejména o zame-
zení pálení odpadu a plastů, které do kamen nepatří.
Pálením plastů v lokálních topeništích za nízkých teplot
vznikají velmi nebezpečné karcinogenní látky, které
ohrožují zdraví všech obyvatel. Tyto látky v ovzduší
vdechujeme, zůstávají ale také dlouhodobě v půdě,
odkud se dostávají do potravin, pěstovaných na našich
zahrádkách. Nebuďte lhostejní, upozorněte své sousedy
na nebezpečí, které pálením plastů vzniká. Případné po-
dezření na pálení plastů také můžete ohlásit na obecním
úřadě.

Moravskoslezský kraj a Ministerstvo ŽP vyhlašují
společný program na podporu výměny stávajících ručně
plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní
automatické kotle. Výzva k podávání žádostí o dotaci
bude zveřejněna v prvním kvartálu roku 2012. Bližší
informace získáte na stránkách Moravskoslezského kraje
(veřejná správa, úřední deska, dotace), k dispozici jsou
pro vás také na OÚ Karlovice. V případě zájmu vám
budeme nápomocni při vyplňováním formulářů a podání
žádosti o dotace.

Třídění odpadu

Nepalte plasty ani jiný odpad! Buďte ohle-
duplní k sobě, svým dětem i sousedům!

Dotace na výměnu ručně plněných kotlů
na tuhá paliva

Děkujeme vám, že třídíte odpad, pomáháte tak
uchovat zdravé životní prostředí pro naše děti.

Pozvánky na leden

Vernisáž v Art Galerii Pensionu U řeky

Představení projektu výstavby suchého
poldru Jelení a projednání směny
pozemků

Veřejné zasedání zastupitelstva

Vyhodnocení ankety vzdělávacích a
zájmových kurzů pro dospělé

Srdečně zveme všechny občany na představení projektu
výstavby suchého poldru Jelení a veřejné projednání
směny pozemků, která s tímto projektem souvisí.
Představení i projednání proběhne v rámci veřejného
zasedání zastupitelstva

v zasedací místnosti OÚ Karlovice.

Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce
v v zasedací místnosti
OÚ Karlovice.

Vážení spoluobčané,

na konci měsíce listopadu Základní škola a Mateřská
škola Karlovice uspořádala anketu, pomocí které jsme
chtěli zjistit váš zájem o vzdělávací kurzy a další
volnočasové aktivity.

Celkem nám bylo doručeno 50 anketních lístků, za které
velmi děkujeme. Vaše podněty byly zapracovány
do grantové žádosti, která pod názvem „Nebojme se stále
učit“ byla podána na Moravskoslezský krajský úřad.

S výsledky ankety budeme samozřejmě i nadále pracovat.
Věřím, že škola nebo některé občanské sdružení vám
v dohledné době nabídne další smysluplné využití vašeho
volného času. Ještě jednou děkujeme.

Mgr. Bc. Rostislav Němec, ředitel vaší školy

v pátek 20. ledna 2012
v 17 hodin

pátek 20. ledna 2012 v 17 hodin

Škola Karlovice

Základní škola a Mateřská škola
Karlovice, Karlovice 143
Vás zve na

Zápis žáků do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

pro školní rok 2012/2013

19. ledna 2012
0 hodin14:30 – 16:3

V případě, že máte zájem o docházku dítěte do naší školy,
ale nebudete se moci dostavit, nás prosím kontaktujte.



Výsledky ankety (číslo v závorce značí počet zájemců)
Kurz jazyka anglického – začátečníci (12), mírně
pokročilí (13), pokročilí (7);
Kurz jazyka německého – začátečníci (8), mírně
pokročilí (8), pokročilí (3);
Kurz jazyka českého (5);
Kurz práce na počítači – kancelářské aplikace (5),
fotografie a grafika (7), internet pro seniory a
začátečníky (6), internet pro rodiče (1);
Keramika pro dospělé (13);
Výtvarné techniky pro šikovné ruce (9);
Výtvarné techniky pro seniory (5);
Kurz pletení z proutí a pedigu (8);
Kurz vaření, pečení a degustace (4);
Kurz společenského tance pro dospělé (19);
Břišní tance (11);
Pojďte si zacvičit (power joga, pilates, zumba) (23);
Kurz lyžování pro dospělé (6);
Kurz snowboardu pro dospělé (10).

Tradičně před vánocemi proběhl na naší škole již
4. ročník Vánočního punče. Na úvod děti zazpívaly koledy
za doprovodu kytar. Zároveň si žáci i široká veřejnost
mohla prohlédnout vernisáž, na které byly vystaveny
výrobky a výtvarné práce dětí.
Výstava s podáváním punče se uskutečnila v prostorách
naší jídelny 15.12.2011 v odpoledních hodinách.
Všichni, kteří přišli, byli opět spokojeni a potěšeni,
co všechno naše děti dovedou.
Hana Burešová

V pondělí 5. prosince nás čekala dlouhá cesta. Za celých
24 hodin, kolem deváté hodiny ráno, jsme konečně
vystoupili v Londýně kousek od Big Benu. Tato hodinová
věž je pojmenovaná podle největšího zvonu a je jednou
z dominant Londýna. Zde začal náš třídenní maraton!
Postupně jsme shlédli Parlament, Westminster Abbey,
což je nejhezčí gotický kostel v Londýně. Probíhaly zde
korunovace a sloužil jako hrobka královského rodu,
umělců a významných britských státníků. Další
zastávkou byl Buckinghamský palác, kde sídlí královna a
ostatní členové královské rodiny.
Jednou z dalších zastávek bylo Britské národní muzeum.
I když se nám všem do muzea nechtělo, nakonec jsme byli
nadšení tím, co jsme zde mohli spatřit. Jsou zde
zastoupeny mnohé kultury světa jako např. starodávný
Egypt, Řecko a Řím, Afrika a dokonce i Eskymáci. Když
jsme vyšli z muzea, venku byla tma a my jsme pokračovali
k atrakci London Eye (Londýnské oko). Je to ruské kolo
vysoké 135 metrů s kabinkami. Projížďka trvala asi 30
minut a během jízdy jsme si užili večerního výhledu na
město. Náš první den se pomalu chýlil ke konci. Autobus
nás odvezl na místo, kde na nás čekaly naše hostitelské
rodiny.
Druhý den byl na programu Windsor, letní sídlo
královny, vzdálené od Londýna asi 2 hodiny cesty. Je to
největší nepřetržitě obývaný zámek světa. Během 900 let
vtiskl každý z panovníků, kteří se na zámku vystřídali,
tomuto sídlu svůj neodolatelný charakter. My jsme byli
tímto zámkem opravdu nadšeni, něco tak krásného jsme
ještě neviděli.
Třetí den po snídani v rodinách nás čekala další
celodenní pěší prohlídka Londýna, tentokrát Tower
Bridge a pevnosti Tower. Bílá tvrz (White Tower),
čtvercová budova s vížkou na každém rohu, která dala
této pevnosti jméno, je uprostřed komplexů budov u řeky
Temže. Sloužila jako pevnost, zbrojnice, pokladnice,
mincovna, palác, místo poprav, observatoř, útočiště a
vězení především pro vězně z vyšších vrstev.

Vánoční punč

Žáci Základní školy a Mateřské školy
Karlovice navštívili vánoční Londýn

Procházkou po „Thames Walk“ kolem Shakespearova
divadla Globe, kde Shakespeare působil a hrála se zde
většina jeho her, jsme se dostali až k St. Paul´s Cathedral,
která se nachází na Ludget Hill a sídlí zde londýnský
biskup. Katedrála se může pyšnit tím, že je druhou
největší na světě. Výška budovy dosahuje 111 metrů a
pokud se chcete podívat na Londýn z výšky, musíte
překonat přesně 543 schodů, které jsme úspěšně
absolvovali a odměnou nám byl překrásný pohled
na město.

Poslední zastávkou byla Covent Garden, centrum
obchodu a zábavy. V překladu znamená „klášterní
zahrada“, v minulosti se zde nacházely zahrady, o které
se starali mnichové z Westminsterského opatství.
Můžeme se zde setkat s mnoha pouličními umělci a je tu
i velká tržnice, kde jsme nakoupili poslední dárečky a
vydali se k autobusu.

Čekala nás opět dlouhá cesta domů, ale zážitky, které
jsme měli, stály za tu námahu. Prohlédli jsme si město
a okolí, seznámili se s kulturou, poznali život v anglické
rodině, kde jsme komunikovali v jejich rodném jazyce
a nasbírali spoustu nových zkušeností. V Londýně se
nám moc líbilo a těšíme se, že příští rok navštívíme další
evropskou metropoli – Paříž.

Ing. Jaroslava Schefflerová

S tímto mottem se dne 20. prosince sešla celá škola v tělo-
cvičně. Konala se zde soutěž v přeskoku přes švihadlo.
Každá třída obdržela jedno švihadlo a měla za úkol
naskákat co nejvíc přeskoků za 30 minut. Všichni se
daného úkolu zhostili s chutí a elánem. Samozřejmostí
byla i pomoc třídních učitelek.

V půlhodinovém limitu se žákům naší školy podařilo
naskákat 21 256 přeskoků.

Gratulujeme všem soutěžícím a těšíme se na stejně
hojnou účast i v příštích soutěžích.

Jednotlivé třídy přispěly těmito výkony:

1. třída 1380  přeskoků
2. třída 1650  přeskoků
3. třída 2110  přeskoků
4. třída 2166  přeskoků
5. třída 2520  přeskoků
6. třída 2623  přeskoků
7. třída 2874  přeskoků
8. třída 2653  přeskoků
9. třída 3280  přeskoků

Mgr. Martina Brachtlová

Vážení rodiče, žáci, učitelé a příznivci naší školy, dovolte,
abych Vám i všem budoucím žákům, spolupracovníkům
a příznivcům, popřál šťastný a veselý rok 2012.

Našim žákům musím popřát dobrou mysl a svižného
ducha, rodičům trpělivost, učitelům rozvahu a moudrost
a našim příznivcům ať i nadále nám zachovají přízeň.
Všichni tito lidé stojí za aktivitami, které každotýdenně
pořádáme.

Vždyť škola žije
natolik, nakolik pro
ni žije každý z nás.

Ještě jednou děkuji

Mgr. Bc. Rostislav
Němec, ředitel školy
našich dětí

„Kdo neskáče není Čech"

Přání do nového roku



Ze sportu

Florbalový rok

Nohejbalový turnaj

Florbalová sezóna se sice teprve rozjíždí, ale v rámci

bilancování na konci kalendářního roku bych rád

jménem karlovických florbalistů poděkoval všem, kdo

nás jakkoli podpořili v našem snažení v uplynulém

roce, třeba i jen tím, že nám fandili :-).

Myslím, že to byl pro nás povedený a aktivní rok.

Mužský tým reprezentoval Karlovice na tradičních

turnajích v okolí, v Krnovské florbalové lize a také

pořádáním domácích turnajů. Příchodem nových

zkušených hráčů ze Světlé Hory a Břidličné se také

podstatně zlepšily výkony a bez nadsázky můžu říct,

že už na každém turnaji konkurujeme nejlepším

týmům. Žákovský tým se kromě Okresní ligy žáků
zapojil i do česko-polského projektu „Florbal bez

hranic“, dále jsme se zúčastnili turnaje Orion cup a

chystáme se na turnaj O pohár ministra školství.

Uspořádali jsme letos čtyři žákovské turnaje v domácím

prostředí a s velmi kladným ohlasem se setkalo i letní

soustředění žáků v Hustopečích u Brna, které bylo

opravdu povedené a žáci se již těší na příští rok.

Překvapilo nás taky, jak velký zájem o florbal je mezi

malými žáčky prvního stupně základní školy.

Velký dík patří Obci Karlovice za finanční i jinou

podporu a také Základní škole a Mateřské škole

Karlovice za vstřícné jednání a bezproblémovou spolu-

práci.

Všem občanům Karlovic přejeme šťastný nový rok.

Honza Czasch

Za účasti 11 družstev proběhl v Karlovicích dne

10.12.2011 turnaj v nohejbalu, který byl zpestřen i účastí

tří extraligových hráčů. Naši nohejbalisté obsadili krásné

4. místo.

Pořadí: 1. Mohelnice, 2. Valašské Meziříčí, 3. Ostrava-

Bohumín, 4. Karlovice

Děkujeme sponzorům turnaje: pekárna Slunečnice

Karlovice a Havlík OPAL spol. s r.o. Bruntál

Proběhlé akce

Ostatní informace

Mikulášský jarmark, v neděli 4.12.2011

u fotbalového hřiště

Adventní koncert MUSICA DOLCE VITA
Praha, v pondělí 12.12.2011 v tělocvičně

Anketa na výběr uvítací tabule
Ještě stále se můžete zapojit do ankety na výběr uvítací
tabule v obci. Návrhy jsou vystaveny na obecním úřadě,
kde můžete také svůj hlas odevzdat. Můžete také hlasovat
na webových stránkách obce .
Hlasování končí 20. ledna 2012. Využijte možnosti
ovlivnit podobu uvítacích tabulí v obci.

www.karlovice.eu

Karlovický zpravodaj vychází 1x měsíčně, vždy první pracovní den v měsíci, prázdninové dvojčíslo červenec a srpen na začátku července.

Redakční rada: Dagmar Czaschová, Naděžda Paňáková, Krystyna Foltová, Ditta Vyoralová, Jaroslava Schefflerová, Kateřina Kočí.

Uzávěrka pro zasílání příspěvků na další měsíc je vždy 20. den v měsíci. Příspěvky zasílejte elektronicky na karlovicky.zpravodaj@gmail.com.

Anketa ke směně pozemků
V souvislosti s projektem výstavby suchého poldru Jelení
musí zastupitelstvo obce rozhodnout o směnách
pozemků, které jsou realizací tohoto projektu vyvolány.
Před samotným rozhodnutím bychom rádi znali názor
vás, občanů.
Jedná se o směnu obecních pozemků v k.ú. Adamov
v intravilánu bývalé obce, většinou se jedná o pozemky
stavební, za pozemky v k.ú. Karlovice ve Slezsku a v k.ú.
Nové Purkartice, většinou v návaznosti na stávající
zástavbu v blízkosti centra obce vedené jako zemědělská
půda. Celková výměra směňovaných pozemků v Adamově
je cca 13 ha. Obec Karlovice nabude touto směnou
pozemky o celkové výměře cca 20 ha. Jedná se o celistvé
pozemky v lokalitě Kostelní vrch, louky nad Malajkou,
louky v údolí Kobylky. Celkový přehled pozemků
navržených na směnu v tabulkách i mapách si můžete
prohlédnout na obecním úřadě. Tabulkový přehled je
uveden také na webových stránkách .
Podmínkou směny je, že přístup do údolí Adamova
nebude nijak omezen a Obec Karlovice si ponechá
pozemek bývalého hřbitova, ke kterému bude také
zřízena přístupová cesta.

Směnou bychom se vzdali pozemků v krásném údolí
Adamova. Na druhou stranu nám směny pozemků
přinesou možnost dalšího rozvoje obce – především nové
pozemky vhodné pro výstavbu rodinných domů mimo
záplavové území, dále i možnost rozvoje některých
sportovních a volnočasových aktivit, které mohou být
podpořeny i Moravskoslezským krajem v souvislosti
s výstavbou suchého poldru v údolí Kobylky.
Veřejné projednání směny pozemků proběhne na
veřejném zasedání zastupitelstva v pátek 20.1.2012

www.karlovice.eu

Podtrhněte vybranou odpověď, případně připojte svůj
názor či komentář.

Souhlasím se směnou pozemků za uvedených podmínek

Nesouhlasím se směnou pozemků

Místo pro váš názor, poznámku či připomínku:

Hlasovat můžete také na webových stránkách obce
.

Hlasování končí v pátek 20.1.2011 ve 12 hodin.

www.karlovice.eu


