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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
v lednovém čísle zpravodaje jsem vás informovala o tom,
že se v polovině ledna dozvíme, zda byly podpořeny naše
další žádosti o dotace – 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. Bohužel termín zasedání
řídícího rady SFŽP (Státní fond životního prostředí) byl
přesunut na 16. února 2012. Rozhodnutí bychom měli
mít na přelomu února a března.
Z tohoto důvodu také zastupitelstvo na svém lednovém
zasedání nemohlo projednat investiční akce a zařadit je
do plánu tohoto roku. Projednávání bylo přesunuto na
březnové zasedání zastupitelstva.
Při návštěvě Krajského úřadu MSK nám bylo na náš
dotaz sděleno, že se hodnotí už několikáté výběrové
řízení k opravě silnice Kunov – Karlovice. Průtah
Karlovicemi by měl být na pořadu jednání v únoru.
Představa kraje je taková, že by mohlo dojít k realizaci
oprav do konce tohoto roku. To už sice z minulosti
známe, ale jiskřičku naděje máme. Byly jsme s paní
místostarostkou ujištěny, že finanční prostředky na obě
akce jsou již přiděleny. Budeme vás informovat, jakmile
dojde k jakémukoliv posunu ve výběrových řízeních na
tyto akce.
Do tohoto čísla zpravodaje jsme zařadili dotazník, který
se týká příjmu televizního signálu. V případě, že po
vyhodnocení dotazníku dojdeme k závěru, že v obci není
dostatečný digitální signál z hlavního vysílače, budu se
obracet na provozovatele televizního vysílání (tj.
jednotlivé TV stanice) se žádostí o řešení situace. Proto je
nutné provést sběr dat pomocí dotazníku. Žádám vás
o jeho vyplnění a odevzdání na Obecním úřadě anebo
v prodejně Hruška do konce února. Za vyplnění
dotazníku vám děkuji. České Radiokomunikace jsou
připraveny vyjít maximálně vstříc požadavkům
televizních stanic a realizovat jejich požadovaná řešení
v co nejkratším čase ku prospěchu televizních diváků.
Připraven je pro vás rovněž dotazník k řešení úpravy
prostoru na místě bývalého kulturního domu. Napište
všechny návrhy na využití tohoto prostranství. Dotazník
můžete odevzdat spolu s dotazníkem o kvalitě TV signálu
na OÚ nebo v prodejně Hruška.
V lednu jsme často řešili problémy s odhrnováním
sněhu. Chtěla bych vás požádat o trpělivost. Přestože
zajišťujeme sjízdnost místních komunikací i dodavatel-
sky, ani při menším množství sněhu se nepodaří
uspokojit všechny vaše požadavky najednou.
Přednostně jsou vždy řešeny komunikace i chodníky,
které jsou důležité pro zásobování a služby obyvatelstvu
anebo s nimi úzce souvisejí.
Novinkou je, že od 1. ledna 2012 si můžete na našem
Obecním úřadě ověřit podpis anebo kopii smlouvy či
jiného dokumentu (odborně lze již provést vidimaci a
legalizaci). Obec už je zařazena ve vyhlášce č. 441/2011
Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou

a o ověřování pravosti podpisu. Jsem ráda, že se tato
záležitost vyřešila a vám občanům ušetříme čas a
náklady za cestování do Vrbna či Bruntálu.
V závěru dovolte, abych vás pozvala na „Den krásy“,
který uskuteční 1. 2. 2012 na Obecním úřadě od 17.00
do 19.00 hod. Dozvíte se, mimo jiné, jak správně pečovat
o svou pleť a tělo, ale i spoustu dalších užitečných
informací a rad.
Jana Helekalová, starostka

Zastupitelstvo obce Karlovice na svém lednovém
zasedání schválilo uzavření partnerské smlouvy mezi
Základní školou a Mateřskou školou Karlovice a
Dětským domovem ve Vrbně pod Pradědem a také přijetí
finančních prostředků na projekt Otevřít oči.
Podrobnosti o projektu naleznete dále v tomto
zpravodaji.
Na zastupitelstvu byl veřejnosti představen projekt
výstavby suché nádrže Jelení. Jedná se o proti-
povodňové opatření, které má chránit obec před
zvýšeným průtokem při povodních. V rámci projektu
vznikne suchá nádrž s vysokou hrází, bude revitalizován
potok Kobylka nad hrází, část Adamovského potoka a
vznikne přeložka silnice na Holčovice. Aby byla ochrana
účinná je také třeba pokračovat v úpravě Kobylky pod
hrází. Tuto otázku budeme řešit v příštích jednáních
s Povodí Odry, jako realizátorem projektu, a s Lesy ČR,
jako správcem toku.
Zastupitelstvo vyhlásilo záměr směny pozemků Obec
Karlovice v k.ú. Adamov za pozemky v k.ú. Karlovice
ve Slezsku a k.ú. Nové Purkartice. Záměr směny byl
představen a proběhla diskuze s přítomnými občany.
Informace o směně pozemků jsme uvedli v lednovém
čísle zpravodaje, jsou dále k dispozici na OÚ a na
webových stránkách obce www.karlovice.eu. Přesné
podmínky směny budeme dále projednávat a
konzultovat s odborníky, tak aby případná směna byla
dobře připravena a po právní stránce ošetřena. Směnu
pozemků by mělo zastupitelstvo schvalovat na svém
zasedání v březnu 2012.
Kateřina Kočí, místostarostka

Zprávy z jednání zastupitelstva
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Společenská rubrika

Z obecního úřadu

Zdraví, štěstí, lásku, pohodové dny a optimistický pohled
na svět a po celý rok hodně smíchu přejeme těmto
oslavencům:

60 – let Alexandra Ptáčková
61 – let Anna Moravcová, Veronika Šimončíková,

Ladislav Nedělka
66 – let Jaroslav Husták
69 – let Božena Kadlecová
70 – let Antonín Staněk
72 – let Miroslav Zálešák
73 – let Antonín Huser
74 – let Anna Pečínková
78 – let Drahomíra Cupáková
79 – let Josef Blahuš, Josef Žákovský
84 – let Gerlinda Valentová
89 – let Hedvika Kolaříková
90 – let Anna Kadlíková
93 – let Zdeňka Pavézková

: č. ú. 152669264/0300
(splatnost k 30. 6. 2012)
variabilní symbol: 1340 (změna, dříve bylo 1337).....
(doplní se číslo popisné nebo evidenční, v případě
bytového domu ještě číslo bytu, u chatařů před číslo evi-
denční, též přidělená číslovka 70, 80 či 90)

č. ú. 152669264/0300 (splatnost k datu
15.2.2012)
variabilní symbol: 1341..... (doplní se číslo popisné či
evidenční, v případě bytového domu ještě číslo bytu)

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

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

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

č. ú. 152669264/0300 (splatnost
k datu 1. 10. 2012)
variabilní symbol: 1019.... (doplní se číslo popisné
či evid., příp. parcelní číslo)

č. ú. 155313802/ 0300 (úhrady k datu 15. 1.
a 15. 7. 2012)
Obyvatelé obdrží předtištěnou složenku od Aquastopu,
nehradí se v pokladně OÚ Karlovice, ale prostřednictvím
pošty či převodem z účtu na účet.

č. ú. 152669360/ 0300 (úhrady k datu 15. 1.
a 15. 7. 2012)
variabilní symbol: 2321..... (doplní se číslo popisné či evi-
denční, v případě bytového domu ještě číslo bytu)
(konstantní symbol u všech plateb je: 0308)

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

Úhrady místních a dalších poplatků
Místní poplatky za komunální odpad i za psa, vodné
a stočné zůstávají ve stejné výši jako v loňském roce.

MPO (komunální odpad)

MP pes:

MP z ubytovací kapacity

MP za užívání veřejného prostranství:

Pronájem pozemku:

Vodné:

Stočné:

MP za lázeňský nebo rekreační pobyt

Pozvánky na únor

Škola Karlovice

Den krásy

Maškarní rej

Hotel Hubert

Otevřít oči

Srdečně všechny zveme na Den krásy, který se uskuteční
ve středu . na Obecním
úřadě Karlovice.

Princové, princezny, ježibabky,
čertíci, spidermani, batmani a
ostatní chásko pohádkové říše –
svoláváme vás

na
do tělocvičny

Základní školy Karlovice.

Srdečně zveme všechny zájemce z řad poskytovatelů
ubytování, stravování, služeb v cestovním ruchu,
provozovatele obchodů i zájemce z řad široké veřejnosti
na setkání k plánování rozvoje obce Karlovice, které se
bude konat
v salonku Hotelu Hubert. Uvítáme vaše nápady ohledně
informačního systému v obci, běžeckých tras nebo jiného
sportovního i kulturního vyžití.

I v novém roce pokračují naše pravidelná taneční
odpoledne. Každé v místní tělocvičně
na vás čeká orientální tanečnice, která vás naučí něco
ze svého umění. Souběžně s tím probíhá v druhé polovině
tělocvičny cvičení pro děti.
Všichni jsou srdečně zváni.

Otevřít oči, CZ.1.07/1.2.25/01.0020 je název projektu,
který začne od 1.2.2012 realizovat Základní škola a
Mateřská škola Karlovice. Podporu škola získala
v Operačním programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost, prioritní osa Počáteční vzdělávání. Na reali-
zaci projektu získala celkem 1.850.583,13 Kč. Projekt
bude ukončen 30.6.2014. Partnerem projektu je Dětský
domov Vrbno pod Pradědem.
Hlavním cílem snažení je lepší zapojení žáků školy
do života společnosti, obce, školy a jejich rodiny. Naše
další kroky budou zaměřeny na pomoc dětem při jejich
orientaci v nabídce práce. Jejich zapojením do celé řady
činností zvýšíme dovednosti při vnitrokolektivní
komunikaci.
V projektu budou vytvořeny čtyři nové mezipředmětové
moduly, některé s komponentou životní prostředí a ICT,
kterými bude podstatně inovován obsah Školního
vzdělávacího programu. Nazývají se Přehled pro
budoucnost, Efektivní trávení volného času, Kolektiv je
základ, Jsme šikovní – podívejte.

1.2.2012 od 17.00 do 19.00 hod

11.2.2012 od
14.00 do 17.00 hodin

ve středu 15.2.2012 v 17.00 hodin

úterý od 15 hodin

Maškarní rej

Setkání veřejnosti k plánování rozvoje
Karlovic

MC Kominíček

Zveme Vás do nově otevřeného Hotelu Hubert – Pizzerie.
Nabízíme mnoho druhů pizzy, kávy, míchaných nápojů.
Možnost pořádání rautů, oslav, svatebních hostin, ...
Rezervace a případné dotazy směřujte přímo
na Hotel Hubert, tel: 608119566,
e-mail: hubertjeseniky@seznam.cz,
webové stránky: www.hubertjeseniky.cz.
Těšíme se Vaší návštěvu.



A co konkrétně v těchto modulech čeká na žáky?
Poznávací exkurze do firem např. Kofola Krnov, sklářská
huť ve Vrbně, ale i elektrárny Dlouhé Stráně, Dukovany
či Opatovice a besedy se zajímavými lidmi. Nové zájmové
kroužky, v nichž prožijí třeba setkání s kytarou, hru na
divadlo, dobrodružství na indiánské stezce, výtvarné
tvoření i digitální zpracování fotografií. Některé snad
zaujme budování a péče o koutek živé přírody ve škole,
jiné sportovní týden. V plánu jsou návštěvy kulturních
představení a několikadenní pobyt v Praze. Své výtvory
budou žáci prezentovat na tématických výstavách,
kterých bude v průběhu projektu několik. Do celé řady
aktivit budou přímo zapojeni rodiče žáků, ale i další
příbuzní a přátelé.
Metodiky jednotlivých modulů ověříme v praxi a pak
budou v podobě prezentace vyvěšeny na novém webovém
portálu pro informaci i případné využití ze strany jiných
škol.
Celkovým výstupem téměř tříletého projektu bude lepší
zapojení žáků do naší společnosti, proškolení peda-
gogové, nachystané dostupné pracovní listy a
nastartované nové volnočasové aktivity. Na tvorbě aktivit
projektu se budou podílet pedagogové školy i partnera,
žáci a jejich rodiče. Další informace o projektu najdete na
www.zskarlovice.cz.
PaedDr. Michaela Hradilová, věcný manažer projektu

Čtvrtek 22.12.2011 byl dnem, kdy jsme v naší škole
společně oslavili Vánoce a loučili se starým rokem. Každá
třída měla již dlouho dopředu připraven program
vánočních besídek. Od 16. prosince probíhal projekt
Anglické Vánoce, kdy se žáci v rámci výuky anglického
jazyka seznamovali s tradicemi Vánoc ve Velké Británii a
v jiných anglicky mluvících zemích. Projekt byl ukončen
22. prosince, kdy měli žáci možnost zúročit své znalosti.
Se svými učiteli si povídali o odlišnostech oslav Vánoc
u nás a v jiných zemích, luštili křížovky, doplňovali texty,
malovali plakáty. Na prvním stupni a v sedmé třídě
probíhaly besídky v jednotlivých třídách, šestá a osmá
třída oslavila Vánoce na bowlingu ve Vrbně pod
Pradědem a v Pochni, devátá třída ve Wellnes centru
v Bruntále.
Všude voněly stromečky a vánoční cukroví. Nechybělo
rozbalování dárků. Slavnostní atmosféru ještě znásobilo
zpívání na schodech, kdy se žáci, kteří slavili ve škole,
sešli na vnitřním schodišti a pod vedením paní učitelky
Hradilové a za doprovodu našich mladých kytaristů si
zazpívali vánoční koledy. Velký úspěch měla píseň Happy
Christmas od Johna Lenona. Slavnostní den byl u konce
a my jsme se s krásným pocitem u srdce rozešli do svých
domovů.
Ing. Alena Rokosová

Vánoce v naší škole

Lyžařská školička pro děti Mateřské školy

Zápis do 1. třídy

Žáci 9. třídy úspěšně reprezentovali naši
školu v okresním kole olympiády
v matematice

V týdnu od 9. do 13. ledna vyrazilo šest lyžařů z Mateřské
školy, v sestavě Julinka, Kačenka, Tomášek, Jeník,
Honzík a Honzík, zdolávat sjezdovku v lyžařském areálu
Kopřivná v Malé Morávce. Začátky byly náročné a kluzké
lyže byly hodně neposlušné. Tvrdým cvičením a stálým
zdokonalováním lyžařských dovedností na hřišti
1. Lyžařské školy Praděd se týmu malých lyžařů podařilo
zdokonalit natolik, že ve čtvrtek mohli poprvé vyjet na
„velkou sjezdovku“. A že jim to šlo. Všichni bravurně
zvládli jízdu na vleku a ve vláčku se pomalu spouštěli
sjezdovkou. Byl to velký zážitek pro všechny, ale na konci
si mohli všichni s klidem říct – DOKÁZALI JSME TO :o)

Mgr. Martina Brachtlová

Ve čtvrtek 19.1.2012 proběhl na naší škole zápis
do 1. třídy pro školní rok 2012/2013. Budoucí prvňáčci
měli možnost ukázat svůj um na různých stanovištích.
Svou zručnost a umělecké vlohy projevili ve všech
disciplínách zkoušek školní zralosti – zrakové vnímání,
grafomotorika, poznávali geometrické tvary, vybarvovali,
stříhali, poznávali zvířátka, ovoce, zeleninu, kontrolovalo
se prostorové vní-
mání, rytmus, zpíva-
li písničku nebo
říkali básničku.
Všichni adepti prošli
těmito zkouškami
na jedničku s hvěz-
dičkou a my se na ně
těšíme 3. září v první
třídě.
Mgr. Martina
Brachtlová

Děkujeme panu MgA. F. Rybářovi za peněžitý sponzorský
dar, který letos opět věnoval ve prospěch našich dětí.
Z jeho loňského daru byly pro děti zakoupeny drobné
sladkosti na karneval a dřevěné hračky, které děti
potěšily pod vánočním stromečkem. Kéž by se takových
štědrých spoluobčanů našlo více... !

Za učitelky a děti MŠ Karlovice Miroslava Jelínková

Ve středu 25. ledna 2012 se na bruntálském gymnáziu
konalo okresní kolo olympiády v matematice. Z 22
řešitelů školního kola všech škol okresu Bruntál jich bylo
úspěšných 9 a ti byli pozváni do okresního kola. Naši
školu reprezentovali úspěšně Helmut Simantke a
František Holubec. Za zmínku stojí fakt, že ostatní
úspěšní řešitelé byli pouze žáci osmiletých gymnázií
v Bruntále, Krnově a Rýmařově a žáci velkých základních
škol z Krnova a Bruntálu. ZŠ a MŠ Karlovice měla
úspěšné řešitele dva z jedné třídy.

Poděkování
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Nutno podotknout, že úlohy byly ve školním a okresním
kole velmi složité. Helmut Simantke se umístil na
vynikajícím 4. místě a
František Holubec obsadil
8. místo. Oběma chlapcům
srdečně gratulujeme a dě-
kujeme za skvělou repre-
zentaci naší školy. Opět
potvrdili, že i žáci z malých
škol mohou dosáhnout
skvělých výsledků.
Ing. Jaroslava Schefflerová

Kam byste se chtěli podívat? Co vás zajímá?
Vybírejte místa do 100 km, delší zájezdy jsou v jednom
dni nepohodlné.
Své tipy můžete odevzdat na obecním úřadě či u paní
Ditty Vyoralové.

Prosím všechny karlovické občany o jakýkoliv příspěvek
do kroniky obce. Taktéž i fotografie a písemnosti (vše
vrátíme). Ví někdo z vás, kdy se stavěl hlavní most přes
Opavu?
Ditta Vyoralová

Na žádost občanů zveřejňujeme informaci, že na místním
hřbitově dochází ke krádežím. Případné další krádeže
budou oznámeny Policii ČR.

Ostatní informace
Kam letos na zájezd, senioři?

Kronika

Upozornění

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.

Dotazník – příjem televizního signálu
(označte jednu ze třech možností)

1. Přijímám televizní signál tímto způsobem:

a) vlastní satelitní přijímač

b) set top box

c) jiný (popište)

……………………………..…………………...........................

2. Televizní signál je (vypište jednotlivé TV stanice a

uveďte u nich kvalitu signálu):

a) kvalitní

b) nekvalitní

c) jiný (popište)

……………………….....................……..………………….....

Doplňte vaše číslo popisné: …………………………….

Dotazník – využití prostoru po bývalém
kulturním domě
V prostoru za bývalým kulturním domem byl v roce 2011
vybudován bikepark, na který byla využita drcená suť z de-
molice. Každý z vás má jistě představu, co by ještě na tomto
místě mohlo vzniknout. Jaké sportovní aktivity by se zde
daly provozovat? Kde udělat posezení? Nechat na nějaké
části místa k parkování? Kde by mohl být koutek s pro-
lézačkou a pískovištěm pro nejmenší? …
Vaše nápady budou zaznamenány, projednány na společ-
ném setkání v březnu před jednáním zastupitelstva a pře-
dány jako podklad pro zpracování studie (projektu) celého
prostranství.

Napište návrhy na využití jednotlivých ploch:

Plocha po bývalém kulturním domě:

Prostranství před obchodem Hruška:

Parčík mezi obchodem Hruška a řekou:

Dotazníky můžete odevzdat na obecním úřadě nebo v obchodě Hruška.
V případě potřeby pište na volný papír. Děkujeme za vaše nápady.

Ohlédnutí
za Londýnem

„SD Resort“ informuje
Završením roku 2011 je to deset let, co společnost
Schaumannův Dvůr s.r.o. působí v Karlovicích. Tato
„desetiletka“ nás svádí k rekapitulacím a zhodnocení toho,
co se nám v našich končinách povedlo vykonat a naopak co
se vykonat nepovedlo a v budoucnu snad povede.
U této příležitosti výročí nám dovolte, abychom Vám stručně
představili naše činnosti, u kterých věříme, že přispívají
k obecnému zviditelnění celé obce.
Máme tři hlavní směry našeho snažení, a to:
Provozování rekreačního zařízení – Pension Schaumannův
Dvůr
Provozování skupiny SD Resort
Provozování online rezervačního a recepčního hotelového
systému SD Quick Book
Na počátku našeho působení v Karlovicích a do roku 2006
i jedinou aktivitou bylo provozování rekreačního zařízení –
Pensionu Schaumannův Dvůr. Od začátku působení v roce
2001 dva roky trvalo, než se zanedbané středisko podařilo
dát do provozuschopného stavu a vyrovnat se tak
konkurenčním nabídkám stejné kategorie v jiných
lokalitách. Původně bylo středisko budováno jako pension
s hotelovými službami. Od roku 2008 však pod tlakem
ekonomických změn a částečně nestálého politického
prostředí jsme zrušili některé hotelové služby pensionu jako
bylo mimo jiné i provozování restaurace. Byl nastaven nový
směr apartmánového typu a v roce 2009 po roce potřebného
přebudování se pak tento směr poskytovaných služeb rozjel
na plný jednosezónní letní provoz. Tento krok změny
strategie nás zachránil od blížícího se úpadku střediska a
věříme, že i v budoucnu se podaří trend přežití udržet. V roce
2010 se také zavedl „self-service“ systém návazných služeb
a systém mobilního recepčního.
Informace o Provozování skupiny SD Resort a Provozování
online rezervačního a
recepčního hotelového
systému SD Quick Book
vám přineseme v dalším
čísle zpravodaje.

Ing. Kamil Schaumann


