
Slovo starostky

Vážení spoluobčané,

přináším informace o dění v obci a na obci. 

Byla zpracována a podána žádost o dotaci na 
realizaci Modernizace vodohospodářské infra-
struktury – čistírny odpadních vod. Žádost o dotaci 
byla doplňována podle požadavků poskytovatele 
dotace (SFŽP) a postoupila do hodnocení.

Připravovaly se podklady pro podání první žádosti    
o platbu (dotace) podle harmonogramu u projektu 
rekonstrukce chodníků v obci, žádost byla podána 
v termínu a doplněna podle podmínek posky-
tovatele dotace (IROP), nyní čekáme na vyhodno-
cení a zaslání finančních prostředků. Návrhy oprav 
místních komunikací byly zadány k revizi, aktuali-
zaci a případným změnám včetně aktualizace 
rozpočtů. Nové návrhy byly zpracovány a byly 
projednány na únorovém zasedání zastupitelstva.

Zpracování Územního plánu (ÚP) Karlovic 
pokračuje, projektant předal obci zpracované 
průzkumy a doplňující rozbory. Tyto podklady byly 
předány dál na MěÚ Bruntál k dalšímu zpracování 
zadání. Byla zpracována a předána projektová 
dokumentace k ozdravným opatřením v budovách 
ZŠ Karlovice.

Zúčastnila jsem se schůze „Sdružení obcí 
Vrbenska“, na které byl schvalován rozpočet a 
střednědobý výhled rozpočtu.

Na základě schůzky s MA21 byla zadána poptávka 
na pasportizaci komunikací a pasportizaci 
veřejného osvětlení, které jsou důležitým podkla-
dem pro další řešení a financování. Probíhala a 
probíhá inventarizace majetku a závazků obce 
Karlovice.

Zúčastnila jsem se schůze „Svazku obcí 
Bruntálska“, na které byla projednávána například 
možnost řešení získání finančních prostředků na 
opravy komunikací poškozených nadlimitní těžbou 
(vliv kůrovce). 

Konalo se vítání občánků, přivítali jsme sedm        
z osmi pozvaných dětí.

V rámci spolupráce s městem Glucholazy jsme       
v Karlovicích přivítali starostu Glucholaz Edwarda 
Szupryczyńskeho a projektového manažera Pawla 
Szymkowicze.

Byla podepsána deklarace o partnerství v rámci 
dvou projektů Česko-polský workshop řemesel a 
Česko-polský workshop umění. Na tyto dva 
projekty byly zpracovány a podány žádosti o dotaci. 

Vyhodnocení budeme znát začátkem června tohoto 
roku.

Těšíme se na vaši přítomnost na veřejném zasedání 
Zastupitelstva obce Karlovice, které se bude konat 
v pondělí 14. května 2018 v 17:00 hodin v budově 
Obecního domu Slezan. 

Jana Helekalová, starostka

Z obecního úřadu

Krátce o produkci a nakládání s odpady…

V roce 2017 bylo z území obce Karlovice 
svezeno:

· 290, 26 t směsného komunálního odpadu

 z toho 262,83 t z produkce občanů obce

          a 27,43 t z produkce podnikatelských 

 subjektů  (v roce 2016 to bylo 292,96 t),

· 28,24 t objemného odpadu (v roce 2016 to 

bylo 31,72t),

           4,46 t objemného odpadu odevzdali  

 občané obce ve sběrném dvoře 

· 5,58 t papíru a lepenky 
 (5,39 t v roce 2016) 

· 10,58 t skla (11,67 t v roce 2016) 

· 17,56 t plastových obalů 
 (17,83 t v roce 2016) 

· 3,499 t oděvů

· 13,49 t biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu                         
(14,18 t v roce 2016).
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   ��
· Odměna za třídění plastových obalů byla        

v roce 2017 vyplacena 1 113 krát, v prvním 

čtvrtletí za vytřídění 3,04, kg plastu na 

osobu, ve druhém čtvrtletí za vytřídění 3,83 

kg plastu na osobu, ve třetím čtvrtletí za 

vytřídění 4,45 kg plastu na osobu a              

v posledním čtvrtletí roku 2017 za vytřídění 

4,03 kg plastu na osobu. 
Motivační program odměňování za množství 

vytříděných plastových obalů pokračuje i     

v roce 2018.
Nárok na odměnu bude zveřejňován 

obvyklým způsobem na úřední desce před 

budovou úřadu a na webových stránkách 

obce v odkazu aktuality, do 20 dnů od 

konce čtvrtletí, stejným způsobem jako 

dosud můžete uplatnit nárok na výplatu 

odměny.

· Kontejner k odkládání plechovek je pře-

místěn z odstavné plochy za autobusovou 

zastávkou Karlovice-Slezan na plochu        

u vjezdu do dvora Obecního domu Slezan.
Přes upozornění nalepené na pohyblivém 

krytu kontejneru, je do kontejneru stále 

odkládán i směsný komunální odpad, pro 

který není určen.  Důrazně vás žádáme, 

abyste směsný odpad do kontejneru 

neodkládali a nemařili tak úsilí těch, 

kteří odpad třídí odpovědně. Plechový 

odpad s příměsí směsného komunálního 

odpadu je vyvezen na skládku! 

· E-box u vstupních dveří do Obecního 

domu Slezan slouží k odkládání drobné-

ho elektro-odpadu (např.: baterie, holicí 

strojky, mobilní telefony, klávesnice, malé 

kuchyňské elektrospotřebiče atp.)   

· Sběrné místo pro vysloužilé světelné zdro-

je: úsporné kompaktní zářivky, výbojky 

a lineární zářivky a LED světelné zdroje, 

je rovněž u vstupních dveří do Obecního 

domu. Do boxu nevkládejte „obyčejné“ 

žárovky (patří do popelnice).

· Sezónní svoz biologicky rozložitelného 

odpadu (hnědé kontejnery) bude zahájen 

1. dubna a ukončen v měsíci listopadu 

(podle klimatických podmínek).

· Pytlový svoz tříděného odpadu probíhá i 

v tomto roce vždy v lichou středu 

Do žlutých pytlů ukládáme: „sešlápnuté“ 

PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky, 

fólie drobné plastové výrobky, obaly       

z plastů a nápojové kartonové obaly       

s uzávěrem. 

Do modrých pytlů ukládáme: zvlášť papír 

(novinový, křídový, papírový kartón...), 

zvlášť sklo (čiré i barevné)    

Společenská rubrika

Naši jubilanti

Přejeme všechno nejlepší všem, kteří oslaví 
narozeniny v březnu – pevné zdraví, velkou dávku 
štěstí a pohodové dny. 

61 let – Vajďák Stanislav
62 let – Švrček Zdeněk
63 let – Tuška Rostislav
64 let – Valachová Miluše
65 let – Kreliková Dana
67 let – MUDr. Koudelka Stanislav,
  Pavlů Milan, Pelánová Jarmila, 
  Kadlíková Zdeňka
68 let – Foltys Vítězslav, Kolesár Rudolf,  
  Glombíčková Miluše
70 let – Vondrová Uršula
71 let – Strnadel Miroslav
77 let – Kopf Jaroslav
78 let – Horvátová Ema
79 let – Hudáková Anežka
87 let – Blahušová Emma

Pozvánky

Tým karlovických trenérů žáků v kopané 
Vás zve na

v sobotu 17. března 2018  od 19:30 hodin

V multifunkčním centru Slezan Karlovice

bude hrát skupina PROTON

Vstupné 80,- Kč

Soutěž o bohaté ceny a občerstvení zajištěno

Vstup ve společenském oděvu vítán

Výtěžek bude věnován jako sponzorský dar 
žákovskému týmu Sokol Karlovice z.s.






