
Turnaje sdružily několik organizací a spolků z Karlovic,
okolních měst, obcí a Glucholaz. Projekt byl pokračová-
ním navázané spolupráce mezi moravskou vesničkou a
polským městem.

Vzájemné klání končilo remízou 2:2. Sportovci z Glu-
cholaz zvítězili v tenise a volejbale, sportovci z Karlovic
byli úspěšnější v nohejbale a kopané.

Více informací o projektu Česko-polské sportování II.
je možné získat na webových stránkách

www.karlovice.eu

Náměstíčko pod Masarykovou stezkou
Jedním z cílů plánu obnovy obce Karlovice je obnova a
zkrášlení veřejných prostranství v obci. Před několika
lety byl tento cíl nazván jako obnova náměstíček.
Jedná se zejména o dvě prostranství. Jedno z nich je
prostranství u Pensionu Iris – náměstíčko pod
Masarykovou stezkou. Jeho rekonstrukce začala
rekonstrukcí silnice 451/II, která vede přes obec.
Navázali jsme na ni přípravou plochy pro chodník
u Irisu. Práce na chodníku, autobusové zastávce a
výsadbách byly dokončeny na konci října. Zbývá ještě
osadit orientační mapu s textem.

Naproti Irisu vznikne parčík s posezením a
interaktivními prvky pro děti i pro dospělé. V parčíku
byla naplánována výsadba několika stromů a keřů,
vznikly zde i růžové záhony. Výsadbu stromů byla
provedena na začátku října za účasti místních
občanů.

Projekt Náměstíčko pod Masarykovou stezkou
realizuje obec Karlovice za podpory Programu rozvoje
venkova. Projekt je spolufinancován z EZFRV:
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa
investuje do venkovských oblastí. Dotace byla získána
prostřednictvím MAS Hrubý Jeseník: MAS Hrubý
Jeseník pomáhá k rozvoji Jeseníků – Vesničkami pod
horami k domácímu štěstí. Kontakt na MAS HJ:
www.mashj.cz

Kateřina Kočí

č. 6 /2014

Slovo starostky

Informace o projektech

Vážení spoluobčané,

s velkou radostí vám oznamuji , že byla
v Karlovicích znovu otevřena knihovna, kterou
jsme přestěhovali do nových prostor v Obecním
domě Slezan. Knihy bylo nutno zrevidovat a zavést
do počítače, termín otevření se tak malinko zdržel.
Za toto drobné zdržení se všem „knihchtivým“
čtenářům omlouvám a doufám, že budou s novými
prostory spokojeni. Knihovna je opětovně otevřena
od 27. října 2014. Výpůjční doba je stanovena na
pondělí a čtvrtek, vždy od 13:00 hodin do 16:00
hodin. Přivítá a těší se na vás nový knihovník pan
Matěj Lalinský.

Ráda bych tímto také poděkovala bývalé knihovni-
ci, vážené paní Dagmar Simonové, za její dlouhole-
tou a přínosnou práci v knihovně.

V září byl projekt Česko-polské sportování II.
ukončen volejbalovým turnajem, kterého se
zúčastnila čtyři smíšená družstva. Na 1. místě se
umístilo družstvo z Glucholaz, 2. místo a 3. místo
vybojovala naše družstva z Karlovic a 4. místo
obsadilo družstvo z Vrbna pod Pradědem.

Podařilo se získat dotaci z Moravskoslezského
kraje na informační systém obce a studii udržitel-
ného cestovního ruchu. Obec tak bude mít sjedno-
cené ukazatele a orientace bude přehlednější.
Doufáme ve spolupráci a zapojení místních podni-
katelů a firem.

Opravená bysta T. G. Masaryka bude instalována
koncem října.

Vzhledem ke svozu vyřazených elektrických
zařízení a možnosti odevzdání členům Sboru
dobrovolných hasičů 18. 10. 2014 nebudou
přistaveny velkoobjemové kontejnery nyní na
podzim, přistavení bude odloženo na jaro.

V závěru dovolte, abych vás pozvala na ustavující
veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se
uskuteční v pondělí 3. listopadu 2014 v budově
Obecního úřadu Karlovice od 17:00 hodin.

Jana Helekalová, starostka

V období od června do září tohoto roku se konaly
sportovní turnaje v rámci projektu Česko-polské
sportování II. Projekt organizovala Obec Karlovice,
spolufinancován byl získanou dotací z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím
Euroregionu Praděd.

Česko-polské sportování II.

Uskutečnily se celkem čtyři turnaje. Tenisový,
nohejbalový, fotbalový a volejbalový.



Společenská rubrika

Pozvánky

Naši jubilanti

Přání k významnému jubileu

Ustavující veřejné zasedání
zastupitelstva obce

Pozvánka na vernisáž

Listopad

Prosinec

60 – Cupák Jiří, Grebeníček Josef
64 – Raiskupová Elizabeth
67 – Vavříková Hana
68 – Srpová Jana, Bocek Josef, Přibylová Šarlota
73 – Kadlec Vladimír
74 – Provaz Miroslav
82 – Schubert Gerhard
89 – Krejčí Jiřina
92 – Križek Jan

61 – Krejčí Petr
62 – Lengerová Triandafila
63 – Krelik Jan, Hradil Boleslav
64 – Grahofschaková Jana
65 – Pavézka Libor, Butorová Božena
66 – Konvičná Jiřina
68 – Macháček Pavel, Beránek Josef, Hošková Marie,
Ing. Herout František
69 – Vůjtková Věra
78 – Czaschová Jindřiška
86 – Gregorčíková Věra

Karlovický florbalový tým přeje svému spoluhráči Ivu
Urbánkovi všechno nejlepší k jeho 18. narozeninám !

Ustavující veřejné zasedání zastupitelstva obce se
uskuteční v pondělí 3. listopadu 2014 od 17:00 hodin
v budově Obecního úřadu Karlovice.

Mikulášský jarmark
Jako již tradičně začátkem prosince i v letošním roce
zveme všechny děti i dospělé na Mikulášský jarmark,
který se bude konat 6.12.2014 od 14 hodin na
fotbalovém hřišti. Bude Mikuláš se svými pomocníky,
bude jarmark i občerstvení. Ve vánoční dílně budeme
vyrábět voňavé svíčky a mýdla.
Zájemci o prodej na jarmarku nechť se hlásí u paní
Krystyny Foltové na tel. čísle 605 403 170.

MC Kominíček Karlovice, TJ Sokol Karlovice,
ZŠ Karlovice, Obec Karlovice

Podrobné informace sledujte na plakátech. Základní škola
informuje

Fakultní škola
I ve školním roce 2014/2015 bude mít naše škola
u svého názvu přídavek fakultní škola Pedagogické
fakulty Masarykovy univerzity. Opět byla jako jediná
škola na území Moravskoslezského kraje zařazena do
sítě fakultních škol Pedagogické fakulty Masarykovy
univerzity.
Co to pro naše žáky a učitele znamená? Je to nejen
odměna za vynikající výsledky naší práce, ale zároveň
velká výzva posunout se dál a přinášet našim žákům
další moderní možnosti ve vzdělávání. Těší nás, že se
naše škola dokázala opět prosadit mezi ostatními
školami v republice a přenést moderní vyučovací
metody k našim – Vašim dětem.
Rostislav Němec, ředitel školy našich dětí



Začala Okresní florbalová liga
V pátek 17.10.2014 se konalo v Základní škole
v Břidličné I. kolo Okresní florbalové ligy II. stupně.
Hned v úvodu byla našim chlapcům předána cena
Fair play za sezonu 2013/2014, která se uděluje
družstvu, které hrálo po celou sezonu „čistě“ a bez
faulů. Už tato cena byla pro nás malou výhrou a
družstvu dodala motivaci k co nejlepšímu výkonu.
Turnaje se pravidelně účastní osm základních škol
z celého okresu a naše škola patří mezi nejmenší, co
se týká počtu žáků školu navštěvujících. První část
turnaje – skupinu B se nám podařilo vyhrát. Poté
jsme postoupili do semifinále, kde jsme porazili 3:1
favorizovanou ZŠ Bruntál, Okružní. Ve finále nás
čekalo družstvo ze ZŠ
Albrechtic, kterému
však naši hoši nestačili
a obsadili tak konečné
2. místo.
Toto krásné umístění je
po dvou letech, kdy se
našim chlapcům příliš
nedařilo a obsazovali
spodní místa tabulky,
velkým zadostiučině-
ním. Jejich píle při
trénincích byla konečně
zúročena. Je třeba vy-
zdvihnout výborné výkony gólmana Aleše Mrázka,
Reného Láníčka s osmi vstřelenými góly a Honzy
Knapa se šesti. Velké díky patří celému družstvu ve
složení: René Láníček, Aleš Mrázek, Sebastian
Michalec, Jan Knap, Michal Pradeniak, Vít Matuš,
Jakub Butora a David Krystýnek.
Držme jim palce v listopadu, kdy proběhne II. kolo
v ZŠ a MŠ Andělská Hora.
Martina Brachtlová

Úrodu dýní vypěstovaných dětmi
zničili vandalové
V rámci předmětu pracovní činnosti a v rámci aktivit
školní družiny jsme si na jaře nejdříve předpěstovali a
poté do nachystaných záhonů zasadili různé odrůdy
dýní. K naší velké radosti dýně nasadily spousty květů
a zanedlouho jsme mohli pozorovat i růst samotných
plodů. Po prázdninách jsme byli překvapeni, jak velké
naše dýně jsou. Teď už jsme se jen těšili na to, co si
z dýní uvaříme a jak si vydlabanými dýněmi ozdobíme
školu. Bohužel po prvním zářijovém víkendu jsme našli
u našich záhonů jen spoušť. Dýně byly rozšlapané
všude okolo spolu s odpadky, které tam vandalové
zanechali. Nechápeme, jak někomu dělá radost ničit
práci druhých.

Alena Rokosová, Sylva Bučková

Čtením pomáháme druhým

Strašení ve škole

Žáci 4. a 5. třídy se aktivně zapojili do celostátního
projektu „ Čtení pomáhá“. Děti si přečtou knihu,
odpoví na otázky, které se týkají obsahu knihy a
pokud jsou správně, připíše se jim na jejich účet 50
Kč. Takto „vydělané“ pak věnují na jimi zvolenou
charitativní akci. Projekt děti velmi zaujal a chtějí
svými vědomostmi pomáhat. Více o projektu
naleznete na www.ctenipomaha.cz.
Romana Šimková

I letošní podzim se neobešel bez tvoření ve straši-
delném duchu. Během dne k nám zavítaly na
návštěvu děti z mateřské školy a velmi se divily,
že nenašly ve třídě svoje starší kamarády, ale čaro-
dějnice, luciferky, čerty, čertice, piráty, lesní muže,
duchy. Společně jsme si zatančili. Prvňáčci si vyrobili
náladového ducha, muchomůrku jako zápich do
květináče – někdo stihl i dvě, a tak si ji mohl odnést
domů. Ve čtvrtek ve výtvarné výchově jsme tvořili
zubaté dýně v trávě. Všechny výrobky jsou vystavené
na chodbě v prvním patře a vy si je můžete
prohlédnout v našem albu.

Mgr. Martina Hradilová

Připravujeme:
Uspávání broučků 5. 11. 2014 v 17:00

Artifex - veletrh středních škol a řemesel, pro žáky
osmé a deváté třídy 13. 11. 2014

Rodičovské schůzky 19. 11. 2014 v 15:30

Besedu k problematice kyberšikany, pro žáky pátého
až sedmého ročníku 20. 11. 2014



Ostatní informace

Knihovna v Karlovicích opět otevřena

Přijeďte si zahrát do Karlovic

Knihovna je opětovně otevřena od 27. října 2014.
Výpůjční doba je stanovena na pondělí a čtvrtek, vždy
od 13:00 hodin do 16:00 hodin. Přivítá a těší se na vás
nový knihovník pan Matěj Lalinský.

Máte rádi hry? Rádi poznáváte nové věci? Přijeďte si do
Karlovic zahrát novou hru – hledačku. Pobavíte se,
dozvíte se něco o karlovických budovách a na konci Vás
čeká poklad.
Hra vznikla v rámci projektu Questing, který realizuje
Actaea – společnost pro přírodu a krajinu, na území
České republiky. Hru a její principy k nám dovezla ze
Spojených států Blažena Hušková z Jizerských hor,
svůj prapůvod má v anglickém letterboxingu.
„Hledačky jsou kouzelné, ať je tvoříte nebo „jen“
procházíte. Propojují lidi a místa i lidi mezi sebou. Jdete
a všímáte si: oči zaznamenají to, co dosud jen míjely;
s nosem do výšky se pohybujete jako zvěř na
planinách; vnímáte každý závan větru, sluníčko
v zádech, travnatou cestičku či městskou dlažbu pod
nohama; neodoláte a dlaně smočíte v potoce nebo
pohladíte sochu sv. Jana na mostě; vezmete za ruku
dceru, synka, manžela či milou, babičce pomůžete do
schodů… Vystoupili jste z běžného denního času, jste
teď a tady, pusa se vám usmívá sama od sebe a svět se
jeví být celkem pěkné místo k životu. Nakonec přijde
krabice s pokladem; k datu a podpisu možná přidáte
skicu tužkou nebo pár veršů, které vám jen tak
blesknou hlavou, a začnete se těšit na příští víkend a
další hledačku, nebo dokonce – a proč ne? – si řeknete,
že přece u vás doma je taky spousta zajímavých věcí,
které by byly pro hledačku jako dělané. Co třeba ten
starý most za návsí? Sice se už jezdí po novém a po tom
starém sotva kdo přejde, má ale krásně zachovalou
klenbu a lidé ze vsi po něm chodili dobrých dvě stě let…
jistě po něm přišli i ti, kdo vybudovali starou sklárnu
pod lesem.“
Citovaná část úvodu z knihy „Questing, Tvoříme
hledačky pro lidi a s lidmi“ napovídá o čem questing je a
proč se jím zabýváme. Prostřednictvím hledaček neboli
questů,   tedy   prostřednictvím   hry,   poznáváme   a
prožíváme místní přírodní, kulturní a historické
dědictví.
Hledačku najdete také ve Vrbně pod Pradědem –
„Hledačka skřítka z Vysoké hory, která se obzvláště
zlatem zabývá“ je k vyzvednutí na informačním centru
nebo v Penzionu u Hradilů a můžete ji procházet
celoročně, stejně jako karlovickou hledačku
„Po stavbách stojících a zbořených za karlovickými
kořeny“. V Jeseníkách byla vytvořena ještě hledačka
v areálu Muna v Mikulovicích. V celé České republice je
nyní k dispozici asi 50 hledaček a vznikají další. Ty,
o kterých víme, naleznete na www.questing.cz.

Bavte se s námi, poznávejte, odhalujte tajemství.

Kateřina Kočí, Actaea Jeseníky, a Blažena Hušková,
LabyrinthPro Jizerské hory

Projekt „Questing – speciální průvodce pro CHKO“ je
finančně podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva
životního prostředí.
Projekt „Questing – nové cesty za poznáváním místního
přírodního a kulturního dědictví v České republice“ je
finančně podpořen z programu Pro budoucnost Nadace
OKD.

Samolepicí fólie „Karlovice Jeseníky"
na auto

Nabízíme možnost objednání samolepky na auto
s logotypem naší obce. Jedná se o obrázek o velikosti
18 x 14 nebo v barvě
černé, bílé, stříbrné (po dohodě možná i jiná barva).
Jednotná cena je 100,- Kč za ks.
Zájemci pište na e-mail: actaea.karlovice@gmail.com
nebo volejte na telefon 774 750 716.

15 x 12 nebo 20 x 15,5 cm

Vážení čtenáři,

uvítáme vaše příspěvky v Karlovickém zpravodaji.
Příspěvky prosím posílejte vždy do 25. dne v měsíci.
Příspěvky můžete posílat elektronicky nebo přinést na
obecní úřad Karlovice. Vzhledem k omezenému místu
ve zpravodaji je maximální délka příspěvku půl strany
formátu A4.

Těšíme se na vaše příspěvky, ohlasy, přání, sdělení.

Redakční rada


