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Slovo starostky

Z obecního úřadu

Vážení spoluobčané,

nejprve vás krátce seznámím s obsahem výroční zprá-
vy o stavu bezpečnosti za uplynulý rok v Karlovicích.

V průběhu minulého roku Policie ČR obvodní oddělení
Vrbno p. Pradědem řešila v naší obci 23 přestupků
a 16 trestných činů. Převažují krádeže osobních věcí
odložených v restauračních zařízeních, vloupání
do motorových vozidel – krádeže nafty a benzínu, pro-
panbutanových láhví, vloupání do rekreačních chat
a objektů, přestupky proti občanskému soužití, výtrž-
nictví a jízda motorovým vozidlem pod vlivem návyko-
vé látky. Došlo také k několika krádežím kovového
odpadu a odcizení měděných kabelů. Dalších 26 pře-
stupků řešila OO Policie ČR na úseku dopravy, které
byly vyřešeny blokovou pokutou.

Celou výroční zprávu i s upozorněním pro občany si
můžete přečíst v aktualitách na webu obce
www.karlovice.eu anebo na úřední desce OÚ Karlovi-
ce.

V květnu se konají volby do Evropského parlamentu.
Podrobné informace k volbám naleznete na další stra-
ně zpravodaje.

Dále vám v samostatném příspěvku přinášíme pár
informací k projektu Česko-polské sportování II. Tento
projekt, jak sám název napovídá, je zaměřen na rozvoj
a podporu sportu a na jeho realizaci budeme spolu-
pracovat s městem Gluchołazy, se kterým již v minu-
losti proběhla úspěšná spolupráce na projektech Čes-
ko-polské sportování a Česko-polské povídání.

V závěru dovolte, abych vás pozvala na veřejná zase-
dání zastupitelstva obce, která se uskuteční v pátek
30. května 2014 a 27. června 2014 v zasedací míst-
nosti Obecního úřadu Karlovice vždy od 17.00 hodin.

Jana Helekalová, starostka

Oznámení o termínech svozu
objemného odpadu
Kontejnery pro uložení objemného odpadu budou
přistaveny:

,
na těchto stanovištích:

-  Zadní Ves – Hospůdka Pod Lipou

-  odstavná plocha naproti mateřské školy (k poště)

-  obecní pozemek před ateliérem SAN

-  naproti Penzionu IRIS plocha u areálu Zemského
domu

od pátku 2. května 2014 do pondělí 5. května 2014

Při ukládání objemného odpadu dbejte níže uvedených
upozornění.
Do kontejnerů neukládejte nebezpečný odpad (zářivky,
obaly od barev, laků a nátěrových hmot, autobaterie, atd.),
vyřazené elektrospotřebiče (lednice, rádia, televizory) a
pneumatiky, tyto předměty odložte mimo kontejnery,
jejich odběr proběhne průběžně v těchto dnech.
Kontejnery jsou určeny pro uložení a svoz objemného odpa-
du, běžný komunální odpad do kontejnerů neukládejte.
Odkládáte – li nábytek, rozložte jej podle možností
na skladnější části a uložte do kontejneru.
Drobný elektro-odpad (např.: baterie, holicí strojky, mobil-
ní telefony, klávesnice, malé kuchyňské elektrospotřebiče
atp.) můžete odložit do e-boxu celoročně umístěného
ve vstupní chodbě budovy Obecního úřadu Karlovice.
Sběrné místo pro vysloužilé světelné zdroje: úsporné kom-
paktní zářivky, výbojky a lineární zářivky a LED světelné
zdroje, je rovněž ve vstupní chodbě obecního úřadu.
Rozhodnete – li se využít svozu objemného odpadu, udr-
žujte u svozových míst pořádek.

Odměny za tříděný odpad
Pytlový sběr plastového odpadu –
zveřejnění odměn
Na webových stránkách obce a n úřední desce zveřejněna
popisná a evidenční domácností, které dosáhly na odměnu
100,- Kč na 1 jednoho člena domácnosti (pro příklad celá
domácnost - 4 členové získají 400,- Kč). Tyto odměny
vyplývají z vyhodnocení období 1-3/2014 a výpočtu prů-
měrného množství odevzdaných plastů za 1 osobu
v domácnosti. Odměna bude na požádání vyplacena hoto-
vě v pokladně Obecního úřadu Karlovice nebo zaslána na
zadaný účet.
Za toto období bylo svezeno a odevzdáno celkem 4090 kg
plastů.
Všem velmi děkuji, že se do systému postupně zapojují a
pomáhají tak snížit nejen množství komunálního odpadu
odváženého na skládku, ale také zátěž na životní prostředí

Jana Helekalová, starostka

Starostka obce Karlovice podle § 32 odst. 2 zákona
č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 01 Karlovice je
volební místnost v budově Obecního úřadu Karlovice, 793
23 Karlovice 138 pro všechny voliče hlasující na území
obce Karlovice.
Podrobnější informace k volbám se dočtete na úřední
desce a na stránkách obce.

Jana Helekalová, starostka obce Karlovice

Oznámení o době a místě konání voleb
do Evropského parlamentu

oznamuje:

v pátek dne 23. května 2014 od 14:00 hodin
do 22:00 hodin a
v sobotu dne 24. května 2014 od 08:00 hodin
do 14:00 hodin.



Informace o projektech
Česko-polské sportování II

Česko-polské zpívání a kosení

Tento projekt je zaměřen na rozvoj a podporu sportu.
Hlavním cílem projektu je rozvíjení přeshraniční spolu-
práce a podpora společensko-sportovního i kulturního
rozvoje v česko-polském pohraničí, specifickým cílem je
prostřednictvím přípravy a společné realizace projektu
posílení přeshraničních vazeb obyvatelstva a organizací
a také zmírnění okrajového charakteru oblasti. Projekt
je pokračo-váním již navázané spolupráce s městem
Gluchołazy v uplynulých letech. V rámci projektu se
uskuteční 4 turnaje. Bude to turnaj v tenise
(21.6.2014), turnaj v nohejbale (28.6.2014), turnaj
v kopané žen (26.7.2014) a turnaj ve volejbale
(6.9.2014). Díky dotaci bude také zakoupeno potřebné
vybavení pro tyto druhy sportu.
Projekt Česko-polské sportování II. byl podpořen z pro-
středků Evropské unie. Projekt je spolufinancován
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
(ERDF) prostřednictvím Euroregionu Praděd.
Jana Helekalová, starostka

Projekt je zaměřen na podporu tradic, tradičních činností
a tradičních písní. Hlavním cílem projektu je rozvíjení
přeshraniční spolupráce a podpora společensko-
kulturního rozvoje v česko-polském pohraničí. Cílem je
zároveň posílení vztahu k tradicím, poznávání tradic
v sousedních regionech.
Na Festivalu a soutěži Karlovická kosa, které se budou
konat v sobotu 14.6.2014 chceme poukázat na společné
tradice, tradiční činnosti, kterými byla péče o louky -
tradiční kosení kosou, pečení koláčů a zpěv. Proběhne
soutěže v kosení kosou, soutěž o nejlepší koláč a dětská
soutěž ve zpěvu. Žáci Základní školy Karlovice a
Gluchołazy do přípravy festivalu předvedou své
dovednosti ve zpěvu a tanci. Školy také představí
prostřednictvím posterů svou historii a činnost.
Na soutěž v tradičním kosení kosou bude navazovat
festival se soutěží ve zpěvu a s následnými ukázkami
lidové hudby. Zároveň proběhne soutěž o nejlepší koláč.
V rámci akce proběhne den otevřených dveří základní
školy, kdy se budete moci seznámit s její historií a
činností. Oslavíme tak 100 let od postavení budovy školy.
Součástí akce je obnova a slavnostní posvěcení kříže
s Ježíšem v centru obce, které se bude konat před
zahájením akce, v 9 hodin v centru obce.
V rámci festivalu zahraje polský soubor Big Band
z Gluchołaz a Cimbálová muzika Cvilíňa z Krnova. Celý
festival bude završen koncertem hudebních skupin.
Zahraje a zazpívá Staropražská kapela Šmrnc, skupina
Javory Hany a Petra Ulrychových, a večer nám k tanci a
poslechu bude hrát kapela Škrpál.
Čeká nás bohatý program plný písniček, soutěží pro děti i
dospělé, tombola, dobré občerstvení i doprovodný
minijarmark. Pro děti bude opět připraveno malování na
obličej s MC Kominíček, Lesohrátky s Lesy ČR, Lesní
správou Karlovice, jízda na koních s Helenkou
Hradilovou, skákací hrady. Program nám zpestří také
Sdružení dobrovolných hasičů Karlovice, Vrbno pod
Pradědem a Světlá Hora, budete si moci prohlédnout
dakarskou techniku Bonver Dakar Projektu.
V odpoledních hodinách bude připraven také program
v Muzeu Kosárna Karlovice, který proběhne v rámci
projektu Technotrasa. Projekt Česko-polské zpívání a
kosení byl podpořen z prostředků Evropské unie.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím
Euroregionu Praděd.
Kateřina Kočí, místostarostka

Výsledky veřejného fóra – setkání
ke strategickému plánu obce Karlovice
Ve středu 19. 2. proběhlo veřejné fórum obce Karlovice –
setkání občanů ke strategickému plánu obce. Obec
Karlovice pořádá pravidelná setkání občanů v rámci
uplatňování principů Místní agendy 21. Na setkání byly
definovány problémy, které účastníci považovali za
nejzávažnější.
V minulém čísle zpravodaje jsme uveřejnili anketu, kde jste
mohli hlasovat i vy. Anketa byla ukončena 31.3. V tomto
zpravodaji přinášíme její výsledky. Do výsledků jsou
zahrnuty hlasy z veřejného projednání, z jednání
zastupitelstva a z ankety ve zpravodaji.

chybí vzdělávací kurzy pro dospělé – 4
malá nabídka volnočasových aktivit pro děti – 5
neudržují se tradice (tradiční akce) – 11

nízká spolupráce mezi spolky, obcí, školou – 2
znečištěné ovzduší (nekvalitní paliva a spalování,
pálení odpadků) – 12
černé skládky (stavební suť) – 11
chybí propagace místních (regionálních) produktů a
podnikatelů – 5
chybí informační systém obce – 4
špatný technický stav místních komunikací a
chodníků – 7
nedostatečná úprava provozu na místních
komunikacích – 5
zhoršující se dopravní obslužnost – 3
chybí propojení mezi obcemi pro pěší a cyklisty
(Vrbno, Široká Niva) – 10
chybí zemědělská výroba – 7
odliv schopných do jiných oblastí – 5
nezájem místních podnikatelů o obec – 7
nezájem občanů o dění v obci – 6

V anketě jste hodnotili, které problémy jsou podle vás pro
naši obec nejzávažnější. Jsou zde problémy z různých
oblastí. Některé z nich může obec řešit, jiné jsou řešitelné
v omezené míře, některé obec ovlivnit nemůže. Problémům,
které jste vybrali jako nejzávažnější, bude obec při pláno-
vání další činnosti věnovat zvýšenou pozornost.

Kateřina Kočí, místostarostka

Výsledky ankety:
•

málo pracovních příležitostí (vysoká nezaměstnanost)
– 18

Společenská rubrika
Všechno nejlepší přejeme našim květnovým a červnovým
jubilantům, krásné narozeniny, pevné zdraví a velkou
dávku štěstí.

květen
60 let – Pavlů Jaroslava
64 let – Doupovcová Anna
65 let – Petrov Slavko, Beránková Eva
66 let – Křístek Jaroslav, Pěgřímová Marie
67 let – Vajďák Josef
73 let – Zajíček Zdeněk
74 let – Husárik Václav
77 let – Černotová Františka
83 let – Machalová Marie
85 let – Francová Marie
89 let – Krejčí Břetislav

červen
60 let – Jelínek Karel, Popovič Lubomír, Srp Zdeněk
61 let – Grochol Jan
62 let – Weismanová Eliška
63 let – Šťastná Alena
64 let – Navrátil Antonín
65 let – Glombíček Milan
66 let – Večeřová Bohuslava
67 let – Kalužík Jan
70 let – Grahofschak Horst
73 let – Konvičný Miroslav
74 let – Musilová Marie, Simon Ladislav
79 let – Blahuš Miroslav
84 let – Petrovová Albína
93 let – Gregorčík Miloslav

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•
•
•



Proběhlé akce

Připravované akce

Ze sportu

Cyklistické závody v Karlovicích

Čarodějnice v Malajce

Slavnostní posvěcení kříže s Ježíšem

Pražský půlmaratón měl i karlovického
účastníka

Vrbenský dráček 2014

V sobotu 26.4.

Cena Trispo-
lu – Jarní klasika. V ne-
děli se uskutečnil závod
dětí ze seriálu Vrbenský
Dráček. Děti měřily své
síly na okruhu, který
vedl mezi překážkami
Dirtparku Karlovice.
Někteří pak ještě po skon-

čení závodu vyměnili kola a vyzkoušeli i větší překážky.
Děkujeme organizátorům za skvěle zorganizované akce.

Hospůdka Malajka pořádá 3. 5. 2014 Pálení čarodějnic
pro malé i velké. Začátek ve 14 hodin. Každé dítě dostane
malou pozornost od sponzora MKJK Karviná.
Samozřejmě budou pro děti připraveny různé soutěže a
hry. Srdečně zveme!

Zveme vás na slavnostní posvěcení obnoveného kříže
s Ježíšem, které se bude konat v sobotu 14.6.2014
v 9 hodin v centru obce.

„Zážitek nemusí být jen krásný, ale intenzivní, aby si ho
člověk zapamatoval“, řekla Vlaďka Kujová po doběhu
Pražského půlmaratónu. Gratulujeme k pokoření trasy
21km. Je to krásný sportovní výkon.

3. ročník seriálu cyklistických závodů
pro děti a mládež Mikroregion Vrbensko

Vrbenský dráček je seriál cyklistických
závodů pro děti a mládež. Jednotlivé
závody se konají v obcích náležících
do Mikroregionu Vrbensko.

ZÁVODY:

ne 6. dubna Mnichov – Cykloareál Černá Opava
ne 27. dubna Karlovice – CykloPark
so  3. května Ludvíkov – Autocamping Dolina
so 17. května Široká Niva - hřiště
ne 25. května Karlova Studánka - hřiště
so 14. června Karlov – U Myšáku
so 21. června finále: Mnichov – cykloareál

Černá Opava

Podrobnosti o jednotlivých závodech budou zveřejněny
na www.acsvrbno.estranky.cz .

-
-

odstarto
val v Karlovicích cyklis
tický závod

Závodník z Karlovic na mistrovství světa
Na Mistrovství světa juniorů v lyžař-
ském orientačním běhu, které se
konalo v polovině února v Estonsku,
reprezentoval Karlovice mladý
závodník Vojtěch Matuš. Zúčastnil
se všech závodů jednotlivců: na
dlouhé trati, střední trati i ve sprin-
tu. Všechny závody úspěšně dokon-
čil. Gratulujeme a děkujeme za
reprezentaci naší obce.

Cena Trispolu – Jarní klasika

Výsledky našich žáků v okresním kole
biologické olympiády

Vaření po anglicku

Pod hrozbou bouřky odstartoval 15. ročník Ceny
Trispolu – Jarní klasiky, úvodním závodem amatérského
cyklistického seriálu SPAC 2014. Cyklistům však přálo
štěstí a kromě asi 5 kilometrového úseku přes Malou
Morávku se jim déšť vyhnul. Do cíle tak dorazilo 149 ze 156
závodníků.
Za zázemí a finanční podporu děkujeme Obci Karlovice a
také hlavnímu sponzorovi panu Adámkovi a jeho firmě
Trispol. Doufáme, že v příštím roce se nám podaří
uspořádat tento závod alespoň s takovým počasím, jako
bylo letos.
Vlastimil Mlynář

V úterý 8. dubna se v DDM Méďa v Krnově uskutečnilo
okresní kolo biologické olympiády kategorie D, kterého
se zúčastnili dva žáci naší školy – Karel Schindler
ze sedmé třídy a Sheila Černotová ze šesté třídy. Letos
byla soutěž zaměřena na problematiku světla a barev
v přírodě. Skládala se ze tří částí – testu teoretických
znalostí, poznávání živých organismů a laboratorního
úkolu, které doplňovala domácí úloha. V silné konkuren-
ci žáků ze základních škol a gymnázií z celého okresu
Bruntál dosáhl výborného umístění Karel Schindler,
který obsadil 5.–7. místo. Špatně si nevedla ani Sheila
Černotová, která při své první účasti v okresním kole
biologické olympiády vybojovala 14. místo. Ačkoli letošní
soutěžní úkoly rozhodně nepatřily k jednoduchým, oba
naši reprezentanti se stali úspěšnými řešiteli, tj. správně
zodpověděli nadpoloviční počet soutěžních otázek a úloh.
Mgr. Zbyněk Hoták

V dubnu jsme si zpestřili hodinu angličtiny vařením
typických potato cakes. V hodinách angličtiny právě
probíráme téma“ At the restaurant and cooking“. Našli
jsme anglický recept, který nás zaujal a rozhodli jsme se
jej vyzkoušet v praxi. Ve školní kuchyňce jsme si
nachystali veškeré suroviny, které jsme potřebovali.
Žáci 7. třídy se rozdělili do skupinek a začali s vařením.
Jednotlivé kroky úspěšně zvládli a placky se zapečeným
sýrem byly hotové!
Ing. Jaroslava Schefflerová

Základní škola a Mateřská
škola Karlovice

Nové pomůcky v hodinách přírodo-
vědných předmětů
V rámci projektu „Skládáme si svět“ jsme zakoupili nové
sady učebních pomůcek, které děti s velkým nadšením
vyzkoušely.



V chemii si vyrobily a pečlivě
prohlédly všechny podoby síry
při jejím zahřívání a tavení,
změřily pH různých kosmetic-
kých výrobků, sublimovaly
černý a bílý čaj.
V hodinách přírodopisu si děti
z 6. a 7. ročníku vyzkoušely
práci s novými preparačními
soupravami a mikroskopy.
Díky těmto novým pomůckám
se děti naučí novým metodám, osvojí si postupy práce a
procvičí svou jemnou motoriku.
Mgr. Pavlína Němcová

V druhé polovině února navštívili naši školu pracovníci
České školní inspekce. Po třech dnech kontroly pětice
inspektorů konstatovala, že se jim na škole moc líbilo a
také zpráva, která vzešla z kontroly, o tom svědčí.
Z inspekční zprávy vybíráme nejdůležitější informace:

Pro zájemce je celá inspekční zpráva dostupná na našich
webových stránkách školy v sekci Dokumenty.
Mgr. Rostislav Němec

- Exkurzi do Technického muzea v Brně
- Exkurzi na Slezskou Hartu
- Den dětí
- Atletickou olympiádu pro I. stupeň
- Den pro zdraví
- Expedici do výšek

proběhne v Karlovicích 15. května 2014
15. 5. 2014 – Čtvrtek
Karlovice – Slezský Dům (IRIS) 16:00 – 16:55 h
Karlovice - obecní úřad 17:00 – 17:50 h
Karlovice - Zadní Ves „Pod Lipou“ 18:00 – 18:30 h
Cena vakcinace za 1 zvíře proti vzteklině činí 100,-Kč

Pokud byste měli zájem o očkování zvířete kombinovanou
vakcínou, která je proti vzteklině, psince, parvoviroze,
leptospiróze, hepatitidě její cena bude 300,- Kč.
K prováděnému zákroku si přineste platné očkovací prů-
kazy!
Vystavení nového očkovacího průkazu:
obyčejný 10,- Kč, očkovací průkaz mezinárodní 30,- Kč.
Očkování bude provádět MVDr. Vojen Sadílek
Upozorňujeme občany, že psi musí být na vodítku a pří-
padně opatřeni i náhubkem.
Z bezpečnostních důvodů není vhodné, aby y psy a
kočky k očkování přivedly děti!

Česká školní inspekce na naší škole

OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK

„Škola pracuje systematicky, plánovitě a naplňuje cíle
vzdělávacího oboru Základní škola.“
„Výuka podporuje samostatnost a sociální vztahy,
využívá obsahových a motivačních inovací v pedago-
gickém procesu a diferencuje náročnost programu
s ohledem na individuální předpoklady dětí a žáků.“
„Současné materiální podmínky jsou na velmi dobré
úrovni a umožňují realizaci cílů, které si škola
ve svém školním vzdělávacím programu a dalších kon-
cepčních materiálech stanovila.“

Připravujeme:

Ostatní informace

Farma Karlovice
Farma Karlovice nabízí:
vyjížďky do přírody na koni nebo poníkovi pro všechny
od 0-100 let, jízda v kočáře po okolí Karlovic a Zadní vsi
(také možnost slavnostních příležitostí a svatby),
zookoutek, kde najdete mnoho zvířátek, které si můžete
hladit a potěšit se s nimi.

Těší se na Vás koně, kočičky, mini kozy, mini prasátko,
králici, slepice, kačenky, husy, morčata, činčily,
papoušci a fretka.
Helena Hradilová, Karlovice 266 – směr na Holčovice
Kontakt: 732 507 375, www.farma-karlovice.cz

Máme zde plno krásných míst, o kterých mnohdy ani
nevíme. Proto bychom vám rádi nabídli tipy na výlety, kam
se podívat a na co být v našich krásných Jeseníkách pyšní.

Krásné výlety v Jeseníkách

Pradědova Galerie

Prosba od kastelána
zámku…

Nově otevřené obchodní
místo České pojišťovny

Pradědova galerie se nachází v Jiříkově u Rýmařova a je
otevřena 365 dní v roce. Je to opravdu úžasný výlet i pro
děti. Řezbář pan Halouzka vytvořil za svůj život ohromné
dílo, na které stojí za to se podívat. My všichni jsme byli
nadšeni a začali jsme navštěvovat tuto expozici již pravi-
delně. Jakoukoli návštěvu sem vezmeme. Vždy s úspě-
chem. Venku je dětské hřiště, výběh pro daňky, expozice
je provázena namluveným textem v několika jazycích,
příjemné prostředí provoněné dřevem. Na občerstvení si

zde můžete dát například
zelňačku, chleba se sádlem či
gulášek. Uvolněné, klidné a
příjemné prostředí vám všem
učaruje.
Dominantou Pradědovy gale-
rie je socha vládce jesenic-
kých hor Děda Praděda,
která se tyčí do výše 10,4 m a
váží okolo 15 tun. Další zají-

mavostí galerie je obří dřevořezba děda Praděda a jeho
říše, která původně stála v kamenné rozhledně na vrchol-
ku Pradědu. Obraz je vyřezán z 24 lipových kmenů a
měří 5,5 m x 2,2 m.
Největší chloubou Pradědovy galerie je dřevěný betlém
v životní velikosti, který čítá cca 240 soch (další přibývají)
a váží 20 tun. Betlém byl rovněž vystaven u příležitosti
světového kongresu betlemářů v Hradci Králové, kde
získal titul Největší betlém na světě. Byl také oceněn Aso-
ciací betlemářů v Římě.
Naďa Paňáková

Vážení přátelé a příznivci Linhartov-
ského zámku, obracíme se na vás
s prosbou o zapůjčení loutek nebo
postaviček Spejbla a Hurvínka z vašich
domácích sbírek. Zápůjčka na období
od 1. dubna do 28. října 2014 bude
využita v rámci expozice světově zná-
mých loutek, kterou připravujeme
společně s Divadlem Hurvínka a
Spejbla z Prahy.
Děkujeme.
Kontakt: Jaroslav Hrubý,
telefon: 728 323 270
e-mail: hruby@zsma.cz,
www.zameklinhartovy.cz

Sjednáváme tyto služby:
• životní a úrazové pojištění • pojištění majetku a odpověd-
nosti za škody • hypotéky • pojištění vozidel • cestovní a
penzijní pojištění • ČP Invest – podílové fondy • ČP Zdraví –
pojištění pracovní neschopnosti • servis klientům

Adresa: Nové doby 112, Vrbno pod Pradědem - 793 26
tel.: 732 131 177, 774 412 512

Betlém v Pradědově galerii
– foto z www.jeseniky.net

Od roku 2014 vychází Karlovický zpravodaj jako dvouměsíčník.
Každé dvojčíslo vyjde k 7. dni lichého měsíce (tedy 7. ledna,
7. března, 7. května, 7. července, 7. září, 7. listopadu). Příspěvky
prosím posílejte vždy do 25. dne v měsíci. Příspěvky můžete posílat
elektronicky na adresu karlovicky.zpravodaj@gmail.com nebo
přinést na obecní úřad Karlovice. Vzhledem k omezenému místu
ve zpravodaji je maximální délka příspěvku půl strany formátu A4.

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



Kosárna

FAJNE LÉTO 2014

14.6.2014 Dolní Vítkovice – pod Vysokou pecí č. 1
14.6.2014 Kosárna v Karlovicích ve Slezsku
15.6.2014 Pivovar Radegast v Nošovicích

21.6.2014 Pěchotní srub MO S-5 „Na trati“ u Bohumína

22.6.2014 Hasičské muzeum města Ostravy

28.6.2014 Úzkokolejná dráha Třemešná – Osoblaha,
vlaková stanice v Osoblaze

28.6.2014 Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky

29.6.2014 Důl Michal, národní kulturní památka

29.6.2014 Vagonářské muzeum ve Studénce

5.7.2014 Technické muzeum Tatra v Kopřivnici

6.7.2014 Landek Park Ostrava

6.7.2014 Areál vodního mlýna Wesselsky v Loučkách u Oder

Navštivte i další akce!

14.00 Uvítání , zahájení akcemoderátorem Hopem
slavnostní trubačskou fanfárou

14.30 Vystoupení kapely 2-R
(Lukáš Polák a Martin Cibulka)

- hudební vystoupení ve stylu Tomáše Kluse

15.15 Ukázky práce s motorovou pilou

15.45 Trubačské vystoupení

16.00 Vystoupení kapely 2-R
(Lukáš Polák a Martin Cibulka)

- hudební vystoupení ve stylu Tomáše Kluse

17.00 Ukázky práce s motorovou pilou

17.30 Trubačské vystoupení, závěrečná fanfára

18.00 Ukončení akce

Dále se můžete těšit na praktické a interaktivní

ukázky toho, jak kdysi děti trávily volný čas, ukázky
vesnických prací a řemesel si vyzkoušet, můžete

vyrobit zapichovátko z včelí plástve a zúčastnit se

soutěží pro děti i dospělé.

Na celou akci bude dohlížet .maskot pilné včelky

Karlovice ve Slezsku čp. 146, 793 23

tel.: +420 554 744 077, email: kosarna@mubr.cz

GPS: 50°06‘18“N, 17°26‘48“E

www.mubr.cz

TECHNO TRASA virtuáln ě spojuje 12

objektů technického rázu. Objekty jsou

spojeny s tradicí hornictví, hutnictví,

železniční dopravy, automobilového

průmyslu, ale také s hasičskou technikou,

pivovarnictvím, vojenskou, zemědělskou historií. Zahrnuje

atraktivity nejen z období průmyslové revoluce a období

po ní, ale i artefakty mnohem starší nebo naopak mladší.

Představuje tak různorodý pohled na průmyslové dědictví,

tak typické pro tento region.

www.technotrasa.cz

Změna programu vyhrazena. Pro další informace sledujte www.technotrasa.cz

Hlavní program 14.00-18.00 hod.

anopouze ve
venkovních
prostorách,
jinak v tašce

pouze
část

prohlídka:
45 až 60
minut

Třetí

Věra
KOVÁŘOVÁ

výstava bude zahájena v sobo-
tu 17. května a bude k vidění až do
18. července. Vystavovat bude

z Rejchartic u Šum-
perku. Paní Kovářová v naší galerii
již vystavovala v roce 2006. Tvoří
nádherné barevné litografie. Její
tvorba je nezaměnitelná ať se jedná
o náměty nebo výtvarné provedení.
Jistě bude zajímavé se na její tvorbu
podívat opět po letech.

Akad.sochař Luděk Pavézka

designer, výtvarník, galerista

Artgalerie – pozvánka na vernisáž
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