
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

věřím, že jste v období adventu a vánočních svátků našli
alespoň chvilku času, kterou jste věnovali svým blízkým
a sobě samým, byli jste dárci i obdarovanými, potěšili jste
a byli jste potěšeni.
Do roku 2017 vám všem přeji hodně zdraví, štěstí, lásky a
úspěchů.

Těšíme se na vaši přítomnost na veřejném zasedání
Zastupitelstva obce Karlovice, které se bude konat
v pondělí 13. února 2017 v 17:00 hodin v budově
Obecního domu Slezan.
Jana Helekalová, starostka

HARMONOGRAM ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KARLOVICE
V ROCE 2017

Schváleno ZO usnesením č. 6/05/2016, dne 28. 11. 2016

Z obecního úřadu

Úhrady místních a dalších poplatků
Místní poplatky za komunální odpad i za psa, vodné a
stočné zůstávají ve stejné výši jako v loňském roce.
Úleva u poplatku za likvidaci komunálního odpadu se
také v roce 2017 týká pouze studentů ubytovaných na
internátě, či kolejích, kde tak, jako v předchozích
letech je třeba dodat potvrzení o ubytování. Osvobozeni
od poplatku jsou, kromě případů daných zákonem,
pouze děti do 1 roku věku a fyzické osoby, které se
prokazatelně nezdržují v obci Karlovice déle než 1 rok.
Byla doplněna další dvě osvobození u poplatníků, kteří
vlastní v obci mimo bytu či rodinného domu i rekreační
objekt a u objektů, které prokazatelně nelze užívat.

MPO (komunální odpad): č. ú. 152669264/0300
(splatnost k 30. 6. 2017)
variabilní symbol: 1340 .... (doplní se číslo popisné
nebo evidenční, v případě bytového domu ještě č. bytu,
u chatařů před č. evidenční, též přidělená číslovka 70,
80, či 90)

MP pes: č. ú. 152669264/0300 (splatnost k datu
15. 2. 2017)
variabilní symbol: 1341..... (doplní se číslo popisné,
či evidenční, v případě bytového domu ještě č.bytu)

MP za lázeňský nebo rekreační pobyt:

č. ú. 152669264/0300 (splatnost k poslednímu dni
pololetí příslušného roku)
variabilní symbol: 1342..... (doplní se číslo popisné,
či evidenční)

MP z ubytovací kapacity: č. ú. 152669264/0300
(splatnost k poslednímu dni pololetí příslušného roku)
variabilní symbol: 1345..... (doplní se číslo popisné,
či evidenční)

MP za užívání veřejného prostranství:
č. ú. 152669264/0300 (splatnost v den zahájení, při
užívání po dobu 5 dnů nebo delší, nejpozději 5. den od
zahájení) variabilní symbol: 1343

Pronájem pozemku: č. ú. 152669264/0300 (splat-
nost k datu 1. 10. 2017)
variabilní symbol: uveden na faktuře (nebo se doplní
číslo nájemní smlouvy)

Vodné: č. ú. 155313802/0300 (úhrady k datu
15. 1. a 15. 7. 2017)
Obyvatelé obdrží předtištěnou složenku od Aqua stopu,
nehradí se v pokladně OÚ Karlovice, ale prostřed-
nictvím pošty, či převodem z účtu na účet.

Stočné: č. ú. 152669360/0300 (úhrady k datu
15. 1. a 15. 7. 2017)
variabilní symbol: uveden na faktuře, (konstantní sym-
bol u všech plateb je: 0308)

Veškeré další informace týkající se poplatků zjistíte na
webových stránkách obce v přísluš-www.karlovice.eu
ných Obecně závazných vyhláškách.

Společenská rubrika

Naši jubilanti
Přejeme všechno nejlepší všem, kteří oslaví narozeniny
v lednu, pevné zdraví, velkou dávku štěstí a pohodové dny.

60 let – Gasidlo Josef
61 let – Vrobelová Věra, Černá Ivana, Doleželová Věra
62 let – Zdráhal František
67 let – Kadlík Jan, Blaháková Dagmar,

Návara Bohuslav
68 let – Krymláková Marie, Kopfová Anežka
69 let – Špringerová Vlastimila,

Vašíček Augustin
72 let – Žákovská Ludmila
74 let – Žerava Jiří
79 let – Stoklasová Hedvika
80 let – Nováčková Annelies

Pozvánky

Pozvánka na veřejné zasedání
zastupitelstva obce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční
v pondělí 13. února 2017 od 17:00 hodin v budově
Obecního úřadu Karlovice.
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Výstava Svět dětí
Tentokrát se v Art Galerii Pension představí tvorba žáků
Základní umělecké školy ve Vrbně pod Pradědem,
zejména těch, kteří tam jezdí z Karlovic. Přijďte se
podívat, jak jsou naše děti šikovné!

Ze sportu
Hasiči a rok 2016
Hasiči svou sezónu 2016 ukončili 17. prosince na
zimní soutěži v Lesnici O lesnického vánočního kapra.
I když byla zima a zmrzly nám všechny končetiny,
ostudu jsme neudělali. Doběhli jsme si pro krásné
16. místo z celkového počtu 32 týmů. Celkově jsme se
v letošní sezóně zúčastnili 26 soutěží, přičemž nejdále
jsme byli na noční soutěži v Troubelicích v okresu
Šumperk. Nejlepší umístění mužského týmu bylo
2. místo na soutěži ve Světlé Hoře a 1. místo žen na
soutěži v Suché Rudné. V letošním roce jsme založili
kroužek mladých hasičů. S dětmi se scházíme na
hasičské zbrojnici a věnujeme se společně základům
požární ochrany. Děti společně absolvovaly hasičský
tábor a v listopadu se poprvé zúčastnily Branného
závodu v Rýžovišti. Tento rok jsme se zúčastnili také
několika zásahů, z nichž nejhorší byl požár rodinného
domu zde v Karlovicích v měsíci březnu.
Celkový počet vedených dobrovolných hasičů v tomto
roce je 35, z toho je 11 dětí a 3 čestní členové.
V nadcházejícím roce tomu nebude jinak, stále tu
budeme a stále hodláme pomáhat a reprezentovat
obec. Jsme vděčni všem, kteří nás podporovali a pomá-
hali nám!
Dobrovolní hasiči obce Karlovice přejí v novém roce
Všem mnoho štěstí, zdraví, lásky a úspěchů!
SDH KARLOVICE

Okénko z fotbalu
Naši muži zakončili podzimní sezónu a první rok
v krajské soutěži na skvělém třetím místě s 22 body.
Nejlepším střelcem celé soutěže se stal Josef Holčák se
17 brankami. Naši žáci v okresní soutěži dosáhli také
pěkného umístění a s 18 body skončili na šestém
místě. Nejlepším střelcem podzimu byl vyhlášen
Ondřej Procházka s 13 brankami.
Sokol Karlovice děkuje svým fanouškům za jejich
přízeň a přeje všem pevné zdraví a hodně štěstí
v novém roce.

Základní škola informuje

Plavecký výcvik žáků 4. ročníku
Čtrnáctidenní plavecký výcvik se v loňském roce usku-
tečnil v Holčovicích, kvalita bazénu i celého zázemí nás
velmi příjemně překvapila. Děti si užily spoustu zábavy,
zdokonalily se v základních plaveckých stylech a
z neplavců se stali plavci. Protože byli všichni moc
šikovní, dostali mokré vysvědčení a k tomu krásný dáre-
ček.
Martina Brachtlová

Přednáška o nebezpečí hazardu
Dne 13. prosince byla pro žáky druhého stupně
nachystaná přednáška „Nebezpečí hazardu“. Do základ-
ní školy v Karlovicích přijel pan RNDr. Bc. Ludvík
Hanák MBA, pán, který si prošel závislostí na hazard-
ních hrách a který ještě v nedávné době pracoval jako
ředitel jedné moravské školy. Díky tomuto setkání a
poutavému vyprávění hosta si žáci mohli vytvořit ucele-
nější obraz o tom, jak moc jsou různé závislosti nebez-
pečné a jaké jsou příznaky závislostí.
Rostislav Němec

Soutěž „Vánoční rolnička“
Zazpívat si před Vánoci na soutěži, kterou pořádá
„Střecha“ ve Vrbně pod Pradědem, jsme se vydali
s dětmi, které rády zpívají. Strávili jsme příjemné před-
vánoční dopoledne s koledami a jinými zimními melodi-
emi. Atmosféra vánočního času byla umocněna ryze
zimním počasím. Z naší školy se zúčastnilo 15 dětí
z prvního stupně. Odnesli jsme si jedno zlaté pásmo –
Kačka Kočí, deset stříbrných pásem, čtyři bronzová
pásma, dárkové balíčky a dobrou náladu. Společně
jsme si zazpívali několik koled, zbaštili připravené
koláčky s čajem a vrátili se do školy. Už teď se těšíme
na příští ročník.
Šimková Romana

Vánoční vernisáž
Tradiční vernisáž vánočního tvoření proběhla ve čtvrtek
16. prosince ve školní jídelně. Vánoční atmosféru navo-
dili naši zpěváčci s paní učitelkou Martinou Hradilovou.
Poté si rodiče a všichni návštěvníci mohli prohlédnout
krásné výrobky s vánoční tematikou, které vytvořili žáci
z mateřské i základní školy. K občerstvení se podával
výtečný punč.
Martina Brachtlová

Připravujeme:
Rodičovské schůzky 18. ledna 2017
Pololetní vysvědčení 31. ledna 2017
Pololetní prázdniny 3. února 2017

Ostatní informace
MAMUT-THERM s.r.o. – zateplovací systémy
Vážení občané, právě je otevřen dotační program IROP –
Energetické úspory v bytových domech, kde můžete získat na
Vaše nemovitosti dotaci ve výši 30–40 % z uznatelných nákladů.
Společnost MAMUT-THERM s.r.o. je odbornou firmou, která
nejen vyrábí veškeré druhy zateplovacích systémů, ale etablovali
jsme se i do poradenské činnosti v oblasti administrace zakázek
včetně všech možných dotací.
V rámci realizace bytových domů nabízíme:

analýzu Vašich projektových záměrů, volby vhodných
dotačních titulů
zpracování technické projektové dokumentace
všechny činnosti spojené se získáním stavebního povolení
zpracování potřebných odborných materiálů dle požadavků
dotačních programů
zpracování žádosti o poskytnutí dotace včetně všech
povinných příloh
návrh financování projektu včetně organizačního a
ekonomického poradenství
zpracování všech potřebných monitorovacích zpráv

V případě Vašeho zájmu se prosím ozvěte na 736 505 023 nebo
pmichek@mamutsro.cz.
Těšíme se na budoucí spolupráci a dovolte mi Vám popřát vše
NEJ v roce 2017.
Ing. Pavel Michek, jednatel a ředitel společnosti MAMUT-THERM
s.r.o

Karlovický zpravodaj „periodický tisk územního samosprávného
celku“ vychází jako měsíčník. Příspěvky odevzdávejte vždy
do 20. dne v měsíci elektronicky nebo písemně na Obecní úřad
Karlovice. Maximální délka příspěvku je půl strany formátu A4.
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