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Slovo starostky

Vážení spoluobčané,
tentokrát vás budu informovat o nejdůležitějších
událostech uplynulého měsíce, ale i měsíců následu-
jících.
Měsíc duben byl ve znamení některých společen-
ských či sportovních akcí.
Uskutečnil se již 17. ročník mezinárodního turnaje
zrakově postižených v šachu, který se konal stejně
jako předchozí ročníky na UKV, v ubytovacím
zařízení pana J. Křesťana. Proběhla výtvarná soutěž
„Jsme malí, ale šikovní“. Při vyhodnocení soutěže
bylo komisí konstatováno, že v ZŠ a MŠ Karlovice
máme výtvarně velmi nadané děti. Úspěšná byla také
vernisáž dětského keramického kroužku, děti
překvapily rodiče i pozvané hosty svým umem. Další
akcí byl Den Země a jarní posezení u muziky v hote-
lu Hubert, které se konaly v rámci projektu Společně
plánovat a rozvíjet Karlovice – bezpečná doprava a
zlepšování vzhledu obce, osvětové kampaně Evropský
den bez aut, Den Země. Na Obřím vrchu se
uskutečnila, do poslední chvíle utajovaná, svatba.
Pro většinu zúčastněných to byl překvapující zážitek,
na který budou dlouho vzpomínat. Konal se
cyklistický závod „Cena Trispolu 2012 – Jarní
klasika. Mezi další akce, které proběhly, patřilo
Pálení čarodějnic a Stavění máje.
Připomenu vám také další akce, které nás teprve
čekají. V sobotu 5. května od 17 hodin se na
Obecním úřadě v Karlovicích bude konat vernisáž
s názvem „S lehkostí křídel“ MgA. Ivety Albrechtové
Dučákové. Bude představena nová tvorba autorky.
O víkendu 15.–16. května navštivte akci Den rodiny
(Pension Schaumannův dvůr). V sobotu 19. května
chystáme společnou akci na Slezanu, která by měla
ukončit bourací a vyklízecí práce, a odpoledne si
můžete zajít na vernisáž výstavy „Ostrůvky“
výtvarníka z Vraclávku u Krnova Josefa Ondráška
do Artgalerie Pensionu U řeky. Další sobotu
26. května se uskuteční Vrbenský dráček cyklistický
závod pro malé i větší děti. V pátek 1. června se
budou konat v areálu fotbalového hřiště Den dětí a
Kácení máje. V sobotu 16. června nezapomeňte na
Den obce a Festival Karlovická kosa.
Další důležitou informací je založení právnické osoby
s názvem Dobrovolný svazek obcí mikroregionu
Quinburk, již byly podepsány stanovy a smlouvao vy-
tvoření dobrovolného svazku obcí. Jedná se o navá-
zání nové spolupráce obce Karlovice s obcemi
Heřmanovice a Holčovice nejen v oblasti rozvoje
cestovního a turistického ruchu.
Závěrem vás zvu na veřejné zasedání zastupitelstva,
které se bude konat 25.5.2012 v 17 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu v Karlovicích.

Jana Helekalová, starostka

Zprávy z jednání zastupitelstva

Z obecního úřadu

Zastupitelstvo na svém zasedání řešilo ekonomické
a majetkoprávní záležitosti, které jsou nutné pro
správný postup našich projektů. Schvalovala se
například smlouva s projektantem Atelier Kozák na
projektovou dokumentaci bezbariérového přístupu
do Slezanu, vyprojektování dílen a úpravy nádvoří,
včetně vyřízení územního rozhodnutí a stavebního
povolení. Tato dokumentace je nezbytným pod-
kladem pro žádosti o dotace. Jednali jsme
o některých záležitostech, týkajících se projektu
Přírodě blízká protipovodňová opatření Zadní Ves,
abychom i tam shromáždili všechny potřebné
doklady a podklady pro úspěšnou žádost o dotaci na
realizaci projektu. Zastupitelstvo schválilo bezúplat-
ný převod pozemku v Adamově od Pozemkového
fondu ČR.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí anketu k výběru
barvy fasády hlavní budova základní školy, která
probíhá na obecním úřadě do 10.5.2012, a
konstatovalo, že bude její výsledky respektovat.
Zastupitelé dále prostudovali znalecký posudek
pozemků v Adamově a pozemků, které jsou
nabízeny obci výměnou, vzali na vědomí vyjádření
komise pro směnu pozemků. Jednání o směně
pozemků budou pokračovat.

Mgr. Kateřina Kočí, místostarostka

Tento projekt byl podpořen z rozpočtu Moravsko-
slezského kraje. V rámci projektu jsme uspořádali
společný úklid obce na Den Země, setkání při muzice,
kde jsme projekt představili, informovali jsme o Dni
Země a také jsme přítomné požádali o pomoc při
plánování prostoru naproti obchodu Hruška a vytipo-
vání nebezpečných a rizikových míst v Karlovicích.
Podněty z tohoto plánovacího setkání a z vyplněných
dotazníků budou předány projektantům.

Děkujeme za vaše názory.

Projekt Společně plánovat a rozvíjet Karlovice –
bezpečná doprava a zlepšování vzhledu obce, osvě-
tové kampaně Evropský den bez aut, Den Země

Pokud chcete i vy ostatní vyjádřit svůj názor nebo
máte nějaký nápad, jak využít prostranství po bý-
valém kulturním domě, máte možnost vyplnit
dotazník v obchodě Hruška do 10.5.2012.



Společenská rubrika

Proběhlé akce

V měsíci květnu přejeme všechno nejlepší, zdraví,
štěstí a pohodové dny těmto oslavencům:

62 – Doupovcová Anna
63 –
64 – Křístek Jaroslav, Pěgřímová Marie
65 – Valďák Josef
70 – Schmidt Hainz
71 – Zajíček Zdeněk
72 – Husárik Václav
75 – Černotová Františka
83 – Francová Marie
87 – Krejčí Břetislav

Společného úklidu obce na Den Země se zúčastnili
zaměstnanci úřadu, pracovníci veřejné služby a další
občané. Povedlo se uvést do pořádku několik míst
v centru obce. Svým dílem přispěly také děti naší
základní školy. Všem zúčastněným děkujeme za
pomoc a doufáme, že se za rok sejdeme znovu a
ve větším počtu.

První taneční odpoledne, kterým jsme chtěli navázat
na tradice společných setkání při muzice, se
uskutečnilo v sobotu 22.4. v penzionu Hubert.
Muzika byla tentokrát opravdu taneční, příště
bychom vás rádi pozvali na jazz.

V sobotu 28.4. se v hospůdce MALAJKA uskutečnilo
tradiční „Pálení čarodějnic“. Byly připraveny zábavné
soutěže pro děti,
jako třeba hod
metlou, pozná-
vání hmatem, zá-
vody na chů-
dách, apod. Děti
se mohly povozit
se na koníkovi a
zúčastnit soutěže
o nej čarodějnici.
Odměněno bylo
všech 9 malých čarodějnic a čarodějníků, kteří se
soutěže zúčastnili. Jejich masky byly opravdu
povedené. Vařili jsme čarodějný lektvar, který splní
dětem přání a na závěr jsme zapálili hranici
s čarodějnicí. Věříme, že se všichni dobře bavili a děti
byly spokojené. Na další společné akce se těší

MC Kominíček

Mahdiar Miroslav, Petrov Slavko, Beránková Eva

Společný úklid obce na Den Země

Taneční odpoledne

Pálení čarodějnic

Pozvánky na květen a červen

Vernisáž výstavy „S lehkostí křídel“

SD Resort dětem

Dokončení vyklízecích prací Slezan

Vernisáž

Veřejné zasedání zastupitelstva

V sobotu 5. května od 17 hodin se na Obecním úřadě
v Karlovicích bude konat vernisáž s názvem „S lehkostí
křídel“ MgA. Ivety Albrechtové Dučákové. Bude
představena nová tvorba autorky.

V sobotu chystáme společnou akci na
Slezanu, která by měla ukončit bourací a vyklízecí
práce. Přijďte nám pomoci, abychom mohli postupně
zahájit radostnější etapu, práce opravné a „budovací“.
Sraz účastníků je v 9 hodin u bočního vchodu. S sebou
si vezměte lopaty, kýble a pracovní rukavice. Maminky
a babičky mohou přispět přípravou občerstvení. Bližší
informace na telefonu 725484595

V sobotu 19. května odpoledne si můžete zajít
na vernisáž výstavy „Ostrůvky“ výtvarníka z Vraclávku
u Krnova Josefa Ondráška do Artgalerie Pensionu
U řeky.

Veřejné zasedání zastupitelstva se koná v pátek
v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Karlovice. Srdečně zveme všechny občany.

SD Resort Dětem – květen 2012
Dovolujeme si Vás pozvat na
setkání rodin s dětmi

Termín setkání je 11.–13.5.2012
Hlavní celodenní program pak dne 12.5.2012

v Pensionu
Schaumannův Dvůr v Karlovicích u Vrbna pod Pradědem.

9.30–13.00 hod – Cesta za poznáním Jeseníků – pěší
výlet na k pomníku T.G.Masaryka (cca 1 km)
pro zdatnější pak výšlap na Mořské Oko (cca 2,5 km)

14.00–16.00 hod – koník – možnost projížďky v kole

14.00–17.00 hod – soutěže pro děti (skákání v pytli,
hod na cíl, opičí dráha a další)
Po absolvování všech aktivit získají děti sladkou výhru.
Rodiče pak mohou „jít na pivo“

17.00–18.00 hod - Opékání špekáčků na ohništi
(špekáčky budou k zakoupení ve stánku)

Po celý den - Skákací hrad, stánek s občerstvením
(nápoje, hotová jídla,maso na grilu,palačinky, medovník),
využití všech atraktivit v areálu i v hlavní budově, další
informace:
Vstup zdarma
Otvírací doba stánku dne 12.5.2012 je 9.00–21.00 hod.
Ve dnech 11.–13.5.2012 bude k dispozici nafukovací
skákací hrad.
Po celou dobu akce je volně k dispozici celý areál
střediska.

Program dne:

19. května

25.5.2012

Web: www.pensionsd.cz;  E-mail: sd@pensionsd.cz
Tel: +420 603 356 242



Vrbenský dráček

Den dětí a kácení máje

Karlovická kosa

Velikonoční tvoření v MŠ

V sobotu se uskuteční Vrbenský dráček
cyklistický závod pro malé i větší děti. Bližší informace
budou uvedeny na plakátech.

V pátek v odpoledních hodinách se budou
konat v areálu fotbalového hřiště Den dětí a Kácení
máje.

Tradiční Den obce s festivalem lidové hudby a soutěží
v kosení kosou se uskuteční
V letošním roce vystoupí kapely, které hrají zcela
tradiční cimbálovou muziku jako je cimbálová muzika

která s sebou doveze i
tanečníky ze souboru . Potěšíme i milovníky
dechovky, přijede s muzikanty z bývalé
kapely Moravěnka a vystoupí známý herec, člen
Městského divadla v Brně a populární co by praporčík
Ambrož z Četnických humoresek, .
Poslechnete si však také lidovou muziku trochu jinak
v úpravách ovlivněných akustickou hudbou, etnickou
hudbou, rockem i jazzem v podání

. Spojení cimbálu a rockové kapely, to je
, který nám ozvučí závěr večera. Vrcholem

večera bude vystoupení , kterému dělá
předskokana .
Zajištěn je doprovodný zábavný program a soutěže pro
děti i pro dospělé. V dopoledních hodinách proběhne

. Můžete se také zúčastnit
tradiční soutěže . Připra-
veny budou hodnotné ceny a bohatá tombola.

V úterý 3. dubna 2012 odpoledne probíhalo v mateř-
ské škole velikonoční tvoření. Děti pomocí různých
materiálů a různými způsoby vytvářely velikonoční
ozdoby a rodiče jim přitom pomáhali. Tvoření se jako
každý rok velice povedlo a děti odcházely se svými
výrobky a čokoládovým překvapením od zajíčka s úsmě-
vem na tváři domů. Těšíme se na další velikonoční
tvoření zase za rok.

Miroslava Jelínková, vedoucí učitelka

26. května

1. června

v sobotu 16.6.2012.

Kotula z Nového Hrozenkova,
Vranečka

Jiří Helán

Zdeněk Junák

Tomáše Kočka &
Orchestru
Medicimbal

Petera Lipy
kapela Jindry Holubce

soutěž o nejlepšího kosáka
o „nejkarlovičtější“ koláč

Škola Karlovice

Testování Kalibro

Maškarní bál

Vyhodnocení výtvarné soutěže „Jsme
malí, ale šikovní“

Testování Kalibro probíhá v přibližně stejné době
v mnoha školách po celé ČR. U nás ve škole se jej
zúčastnili žáci 5. a 9. ročníku a byli testování v českém
jazyce, anglickém jazyce a matematice. Testy nejsou
jen o encyklopedických znalostech, ale hlavně o poro-
zumění textu a analytickém myšlení v souvislostech.
Pro žáky je to ideální možnost vyzkoušet své schopnosti
a mít po obdržení výsledků srovnání s ostatními žáky,
ale i s průměrem v celé ČR.
Žáci devátého ročníku dosáhli v matematice a anglic-
kém jazyce nad průměr republikového testování, což
nás velice potěšilo.
Žáci pátého ročníku byli velmi úspěšní a nad republiko-
vý průměr se dostali ve všech testovaných předmětech.
Jsme rádi, že naše škola nijak nezaostává ve velké celo-
státní konkurenci.
Mgr. Martina Brachtlová, zástupce ředitele školy

Maškarní bál byl v letošním roce opět povedenou akcí,
při které se mohly děti všech věkových kategorií vyřádit
při soutěžích a tanci. I v letošním roce byl karneval
pořádán ZŠ a MŠ Karlovice ve spolupráci s MC
Kominíček. Pro děti i širokou veřejnost byla navíc
připravena výstava prací žáků základní školy na téma
jaro a Velikonoce, kterou přichystali pedagogové
základní školy, a velikonoční prodejní jarmark, který si
vzalo pod patronát MC Kominíček. Kromě vyhlášení
nejkrásnějších masek, soutěží a tance byla pro
všechny přítomné připravena bohatá tombola o více
než 90 cenách. Velmi pěkné odpoledne bylo opět
zakončeno velkou "koulovačkou" , při které se vyřádili i
mnozí dospělí. Děkujeme všem sponzorům z řad
rodičů a přátel školy za věnované ceny do tomboly.
Nezbývá nic jiného, než si přát, aby i příští karneval
proběhl ve stejném pohodovém duchu.
Mgr. Martina Hradilová

ZŠ a MŠ Karlovice vyhlásila výtvarnou soutěž pod
názvem „Jsme malí, ale šikovní“, která byla uzavřena
dnem 31. března 2012. Do soutěže se výtvarnými
pracemi svých žáků přihlásily školy: ZŠ Město
Albrechtice, ZŠ Zátor, ZŠ Karlova Studánka, ZŠ
praktická s oddělením školy speciální Rýmařov a ZŠ
Karlovice.

Odborná komise ve složení: starostka obce Karlovice
Jana Helekalová, akademická malířka Iveta
Albrechtová Dučáková, paní Jaroslava Simantkeová,
pan Jaroslav Sklenář, učitelky Sylva Bučková a
Růžena Urbanová dne 11. dubna vyhodnotila
jednotlivé práce takto:

1. třída: 1. místo: Adélka Novotná, ZŠ Karlovice,
2. místo: Anička Škatulová, ZŠ Karlovice,
3. místo: Broněk Procházka, ZŠ Karlovice



2. třída: 1. místo: Emma Němcová, ZŠ Karlovice,
2. místo: Agnes Albrechtová, ZŠ Karlovice,
3. místo: Matýsek Kočí, ZŠ Karlovice

1. místo: Klárka Strýčková, ZŠ Karlovice,
2. místo: Šimon Cepek, ZŠ Karlovice,
3. místo: Saša Morovičová, ZŠ Rýmařov

1. místo: Vít Matuš, ZŠ Karlovice,
2. místo: Pavlínka Holubcová, ZŠ Karlovice,
3. místo: Nikol Láníčková, ZŠ Karlovice

1. místo: Věra Lantová, ZŠ Zátor,

3. místo: Tereza Petrová, ZŠ Zátor
1. místo: Petr Pastyřík, ZŠ Karlovice,
2. místo: Jan Grecman, ZŠ Karlovice,
3. místo: Petr Kučera, ZŠ Město Albrechtice

V pondělí 7. května proběhne projektový den s názvem
„Den zdraví“.

V úterý 22. května se žáci posledních ročníků zúčastní
exkurze ve společnosti Kofola.

V pátek 25. května proběhne focení žáků školy.

V pátek 1. června pořádáme tradiční dětský den.

V rámci dotačního programu na podporu aktivit
v oblasti životního prostředí získalo občanské sdružení
Komunitní škola Karlovice ve velké konkurenci dotaci
z Moravskoslezského kraje.
Naší snahou je přiblížit rozmanitosti života dětem.
Vytvoříme ve škole koutek živé přírody – velká akvária
se sladkovodními živočichy, o které se budou žáci
starat a seznámí se tak s potřebami těchto organismů.
Další významnou částí koutku živé přírody bude
veřejně přístupná bylinková zahrádka vytvořená ve
školním parku.
Cílem tohoto projektu je zapojit žáky aktivně do
vzdělávacího procesu, rozvíjet jejich lásku k přírodě a
podpořit environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu.
Součástí projektu bude i zábavné odpoledne pro děti,
kterým přiblížíme život organismů prostřednictvím
her, chybět nebude ani hastrman a luční víly.
Partnery projektu jsou Obec Karlovice a Základní a
Mateřská škola Karlovice, kterým tímto děkujeme za
vstřícnost a spolupráci při realizaci projektu.
Věříme, že nejen žáci naší školy ocení koutek živé
přírody, a doufáme, že bylinková zahrádka bude
sloužit i široké veřejnosti k odpočinku a relaxaci.

Emílie Smrečková, předsedkyně sdružení

3. třída

4. třída

5. třída

6. třída

7. třída

8. třída

9. třída

:

:

:
2. místo: Kája Schindler, ZŠ Karlovice,
3. místo: Anna Skutková, ZŠ Karlova Studánka

:
2. místo: Petra Kociánová, ZŠ Město Albrechtice,

:

:

:

1. místo: Dominik Hrabina, ZŠ Karlova Studánka,

1.
2.
3. místo: Jakub Bitala, ZŠ Rýmařov
1. místo: Zdeňka Zámečníková, ZŠ Rýmařov,
2. místo: Nikol Černá, ZŠ Rýmařov,
3. místo: bez účasti

Zvláštní ceny: ZŠ Karlovice: Ivetka Bolfová, ZŠ
praktická s odd. školy spec. Rýmařov: Markéta
Černobilová, Klára Černobilová, Nikola Čechová,
Roman Zajac

Bc. Růžena Urbanová

místo: Nikola Pobucká, ZŠ Město Albrechtice,
místo: Lenka Táborská, ZŠ Město Albrechtice,

Co nás určitě potká

Komunitní škola

Projekt „O vílách a hastrmanech“

Sport

Ostatní informace

Úspěšní nohejbalisté

OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK

Víte, že…

Naši nohejbalisté jsou velmi aktivní. Nechyběli ani
na dalším turnaji, tentokrát v Kopřivnici, odkud dvojice
V. Krupa a V. Kapoun přivezli krásné druhé místo.

15. 5. 2012 – čtvrtek
Karlovice – Slezský Dům (IRIS)      16.00–16.55 hod.

Karlovice – obecní úřad 17.00–17.50 hod.

Karlovice – Zadní Ves „Pod Lipou“ 18.00–18.30 hod.

Pokud byste měli zájem o očkování zvířete kombi-
novanou vakcinou, která je proti vzteklině, psince,
parvoviroze, leptospiroze, hepatitidě její cena bude
280,- Kč.

Upozorňujeme občany, že psi musí být na vodítku a
případně opatřeni i náhubkem.

Z bezpečnostních důvodů není vhodné, aby psy a
kočky k očkování přivedly děti!

…v roce 1679 bylo v Karlovicích 32 domovních čísel?

…jeden zlatý měl 60 krejcarů?

…kostel byl postaven za 6500 zlatých?

…roku 1862 měla fara obce Adamov, Karlovice, Nové
Purkartice s 2814 katolíky, 429 protestanty a 9 židy?

proběhne 15. května 2012

K prováděnému zákroku si přineste platné
očkovací průkazy!

Očkování bude provádět MVDr. Vojen Sadílek

Cena vakcinace za 1 zvíře proti vzteklině
činí 100,- Kč

Vystavení nového očkovacího průkazu: obyčejný 10,- Kč,
očkovací průkaz mezinárodní 30,- Kč.

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.

Hezký měsíc máj! Na shledanou na příštím sletu.


