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Projekt „Česko-polský workshop
řemesel“
Obec připravuje projekt s názvem „Česko-polský
workshop řemesel“, který je spolu%nancován z progra-
mu Interreg V-A z prostředků Evropského fondu pro
regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Praděd.
V rámci projektu se uskuteční celkem tři řemeslné
workshopy. Na první se můžete těšit již 9. června
2018 u příležitosti Dne obce Karlovice a Festivalu
Karlovická kosa. Karlovice navštíví řemeslníci z Česka i
Polska. Budete si moci vyzkoušet nejrůznější řemesla od
drátkování, výroby svíček, malování perníků, vitráže,
malování na porcelán, dřevěných šperků až po kovář-
ství, sedlářství a řezbářství. V každém řemesle bude
čekat na nejlepší „žáky“ sladká odměna. Workshop potr-
vá od 10 do 19 hod.
Projekt rozvíjí spolupráci s polským partnerem, komuni-
kaci a přátelství a posiluje přeshraniční vazby. Další dva
workshopy proběhnou 1. 12. 2018 s vánoční tématikou
a 13. 4. 2019 s velikonoční tématikou.

Letní kino v Karlovicích
Jednou z ověřených priorit v oblasti kulturního života
vzešlo na posledním veřejném fóru a v anketě letní kino.
Obec se proto v rámci projektu Zdravá obec Karlovice a
místní Agenda 21 rozhodla, že v letošním roce uspořádá
pro občany jeden promítací večer. Zastupitelstvo obce
na svém zasedání schválilo %nanční podporu na jeho
uspořádání. Letní kino se bude konat 28. července
v areálu u fotbalového hřiště.
Více informací se dozvíte v letním čísle karlovického
zpravodaje.

Společenská rubrika

Naši jubilanti
Přejeme všechno nejlepší všem, kteří oslaví narozeniny
v červnu. Pevné zdraví, velkou dávku štěstí a pohodové
dny.

61 let – Vikartovský Miroslav
62 let – Weisman Jaroslav
64 let – Jelínek Karel, Popovič Lubomír, Srb Zdeněk
65 let – Grochol Jan
66 let – Weismanová Eliška
67 let – Šťastná Alena, Foltysová Naděžda, Florová Karla
68 let – Navrátil Antoním
69 let – Glombíček Milan
70 let – Večeřová Bohuslava
71 let – Kalužík Jan
74 let – Grahofschak Horst
77 let – Konvičný Miroslav
78 let – Musilová Marie, Simon Ladislav
83 let – Blahuš Miroslav

č. 6/2018

140. výročí SDH Karlovice

Vážení spoluobčané,

rádi bychom Vás pozvali, jménem Sboru dobrovolných
hasičů Karlovice, na slavnostní křtění nového hasičské-
ho praporu, které se uskuteční v rámci Dne obce dne
9. června 2018 od 8:00 v kostele svatého Jana Nepo-
muckého. Po mši svaté bude probíhat průvod obcí. Těší-
me se, že s námi společně tímto oslavíte 140. výročí od
založení sboru.

SDH Karlovice

Soutěž Karlovický koláč

Zveme všechny šikovné kuchtičky k účasti v soutěži
Karlovický koláč. Nezávislá porota ocení vaše umění
slovem a organizátoři i věcnou cenou. Těšíme se na
pořádný souboj chutí.

Pozvánky



Pravidla soutěže „Karlovický koláč 2018“

1. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo přinese soutěž-
ní výrobek.

2. Do soutěže bude zařazen sladký/slaný, pečený/ne-
pečený vlastnoručně vyrobený produkt.

3. Výrobky se odevzdávají od 11 – 13 hodin ve školní
tělocvičně.

4. Každý předložený výrobek bude označen číslem a
tvůrce zůstane anonymní.

5. Porotu budou tvořit náhodně vybraní účinkující festi-
valu (max. 10 osob).

6. Porotcem nemůže být ten, kdo je účastníkem soutěže.

7. Jednotlivý člen poroty ohodnotí výrobek číslem 1-5,
kdy 5 je nejvyšší ohodnocení.

8. V případě shody počtu bodů rozhodne náhodný
účastník festivalu.

9. Výrobky budou představeny veřejnosti ke zhlédnutí
v době hlasování poroty.

Karlovická kosa – soutěž v kosení kosou
I letos se můžete zúčastnit tradiční soutěže v kosení
kosou, která proběhne na louce pod kostelem od 11
hodin. Bude hodnocena rychlost kosení, kvalita
pokoseného porostu, šířka pokoseného porostu, celkový
umělecký dojem a také odění sekáče či sekáčky.

Pro ty, kteří si nedonesou vlastní kosu, budeme mít
připravenu kosu k zapůjčení.

Pro vítěze máme připraveny pěkné ceny.

Pozvánka na veřejné zasedání
zastupitelstva obce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční
v pondělí 11. června od 17:00 hodin v budově Obecního
úřadu Karlovice.

Proběhlé akce

Taneční škola RIA Karlovice/Vrbno

Soutěž Rýmařov – HABIBI – duben 2018
V sobotu 28. dubna 2018 jsme se zúčastnili taneční
soutěže v Rýmařově-HABIBI- duben 2018. Přivítaly
nás skvělé organizátorky a byli jsme mile překvapení
vysokou úrovní soutěže. Naše děvčátka si připravila
soutěžní Havajský tanec…
V kategorii Mini - Jasmínky (Jarošová Natálie, Kuhno-
vá Eliška, Kujová Anežka, Vikartovská Eliška, Morav-
cová Veronika, Kostelníková Natálie a Kempová Klár-
ka) -dívky získaly 2. místo.
V kategorii DĚTI – Irisky (Kristýnka Zemánková, Pro-
cházková Samantha, Mikulášková Eliška, Suchomelo-
vá Kateřina, Musilová Jindřiška a Konfalová Rozálie) -
dívky získaly 4. místo - ve velmi silné konkurenci.

Světlo orientu – 2018 - Kopřivnice
V neděli 29. dubna 2018 jsme se zúčastnili taneční sou-
těže SVĚTLO ORIENTU-2018-Kopřivnice (každá soutěž
má trochu jiný systém kategorií a také jsme byli v trochu
jiném počtu). Za karlovické dívky bojovaly - Samantha
Procházková, Kristýna Zemánková, Natálie Kostelníko-
vá, Natálie Jarošová, Jindřiška Musilová a Olina Bolfová
- skupinu jsme si opět pojmenovaly Irisky a dívky vybojo-
valy 2. místo.

Všem zúčastněným dívkám gratuluji, všem rodičům
děkuji za pomoc při chystání dívek a za podporu, protože
bez ní by to nešlo.
Renáta Gecašková-lektorka TŠ RIA

Základní škola informuje

Úklid lesa
V pondělí 30. dubna 2018 se žáci druhého stupně ZŠ
místo výuky vydali na úklid lesa. Akce proběhla na

základě spolupráce naší školy a Lesů ČR, vedle žáků a

učitelů se jí jako hlavní organizátoři účastnili i

zaměstnanci lesů paní Foltová a pan Gasidlo. Žáci

v několika skupinách vyčistili nejen okolní lesy,

ale i luky a přístupové cesty.

Za učitele musím žáky pochválit, jelikož velmi aktivně
uklízeli a nevzali celou akci jen jako procházku lesem a

ulití se ze školy. Závěrem nutno zkonstatovat, že

odpadků bylo v lese mnohem méně než při předchozím

úklidu, který se konal na začátku školního roku a na

tváři našich lesů se velmi pozitivně odrazil.

Rostislav Černobila

Středisko volného času DUHA Jeseník
V pondělí 30. dubna 2018 jsme dostali možnost udělat si

výlet do SVČ Jeseník. Celý první stupeň. Protože naše

škola má s tímto střediskem ty nejlepší zkušenosti, není

to naše první návštěva, proto jsme se hodně těšili. Z celé

řady nabídek jsme si vybrali hru na africké bubny a

poutavé vyprávění o životě v mraveništi. Ve chvilce volna

jsme využili krásného sportovního hřiště a prohlédli si

skleník a mývala, který v blízkosti skleníku žije. Všichni

jsme se dostatečně pobavili a odpočinuli si na chvíli od

školních lavic. Byl to příjemně strávený den a zjistili jsme

spoustu nových informací.

Romana Šimková



Okresní přebor škol v přespolním běhu
Na konci dubna si jela skupinka našich žáků vyzkoušet
atmosféru závodů v orientačním běhu. Závodu před-
cházela příprava v okolí školy. Nechyběly lampiony a vše
potřebné k orientačnímu běhu. Téměř pro všechny naše
žáky byly závody orientační premiérou a musíme je
pochválit - zvládli to skvěle.
Skupina I. stupně dokonce zvítězila v konkurenci pěti
škol okresu Bruntál.
Všem účastníkům patří velká pochvala a těšíme se na
reprezentaci naší školy na krajském kole, které se bude
konat 23. května v Opavě.
Irena Czaschová
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Spojuje nás sport
V rámci projektu česko-polské spolupráce „Spojuje
nás sport“ navštívily děti z karlovické mateřské školy
ve středu 16. května 2018 polské kamarády z Mateř-
ské školy ve Zlotnikách. Hlavním důvodem byla účast
na Mini-olympiádě předškoláků. Naši mateřskou školu
reprezentovalo 10 dětí.
Děti soutěžily v pěti disciplínách, které bez problémů
zvládly (pilně se na ně připravovaly). Polští kamarádi
byli sice rychlejší, ale naše děti se nevzdávaly a bojova-
ly s plným nasazením. Na všechny sportovce čekala
zasloužená zlatá medaile, ze které měli velkou radost.
Na závěr Mini-olympiády zazněly hymny obou republi-
k.
Po obědě čekalo na děti mnoho překvapení - projížď-

ka po farmě vozem s koňským potahem, jízda na poní-
kovi, krmení domácích zvířat a bál v princeznovských
a rytířských kostýmech. Čas běžel a než jsme se nadá-
li, naše setkání se chýlilo ke konci. Děti předaly pol-
ským kamarádům dárky a rozloučily se. A následovala
cesta domů.
Děkujeme všem polským přátelům za milé přijetí, per-
fektně připravený program a vzornou péči o nás. Proži-
li jsme velice příjemný den, plný zážitků. Těšíme se na
další setkání.
Miluše Mohylová

Připravujeme:

Florbalový turnaj 4. 6.

Plavání 11. 6. – 26. 6.

Školní akademii 2018 14. 6.

Kino 27. 6.

Rozdávání vysvědčení 29. 6.

Ostatní

Starostové bruntálského regionu se sešli
v Karlovicích
Více než dvě desítky starostů z bruntálského regionu
se sešly v penzionu Schaumannův Dvůr v Karlovicích.
Konala se tady členská schůze Dobrovolného svazku
obcí Bruntálsko a workshop na téma „Cestovní ruch a
příklady dobré praxe venkova, participace občanů na
projektech města.“ Tato schůze pro ně při tom byla
poslední v tomto volebním období.
Mezi starosty zavítali pracovníci Odboru dozoru Minis-
terstva vnitra ČR s metodickým doporučením k obecně
závazným vyhláškám. Přítomným pak vysvětlili některé
nejasnosti, které se těchto vyhlášek týkají. Jednání
starostů rovněž navštívil senátor Ladislav Václavec,
který starostům nabídl pomoc v řešení problémů, se
kterými se obce a města musí potýkat.
V odpoledním bloku si pak starostové prohlédli karlo-
vický Obecní dům Slezan a navštívili Muzeum Kosár-
na. Toto muzeum může sloužit jako příklad dobré spo-
lupráce obce a dalších organizací při propagaci turis-
tických atraktivit.

Ladislav Olejníček

Příležitost pro zemědělce
Místní akční skupina Hrubý Jeseník připravuje výzvu
pro všechny zemědělce, zpracovatele zemědělských
produktů a podnikatele ve vybraných odvětvích CZ-
NACE. Míra dotace se pohybuje od 25% do 60 % (záleží
na velikosti podniku a typu opatření). Dotace mohou jít
do zemědělské infrastruktury, vybavení a strojů stejně
tak provozů na zpracování zemědělské produkce nebo
vybavení v nezemědělských činnostech. Příjem žádostí
bude možný od 16. června 2018 do 8. července 2018.
Seminář pro všechny žadatele se bude konat 12. června,
lektor má bohaté mnohaleté zkušenosti v oblasti dotací
Programu rozvoje venkova. Všichni zájemci by tak měli
ve vlastním zájmu sledovat webové stránky MAS Hrubý
Jeseník.

Celková alokace na výzvu je 18 mil. Kč, další výzva
z Programu rozvoje venkova bude až příští rok. Zemědělci
a zpracovatelé zemědělské produkce mají ještě možnost
žádat přímo v rámci Programu rozvoje venkova.
Základní informace obdrží možní žadatelé na stránkách
MAS Hrubý Jeseník: http://mashj.cz/program-rozvoje-
venkova/

Nebo přímo v kanceláři MAS na náměstí Míru 60/11
v Bruntále, buď osobně, telefonicky nebo e-mailem:
mashj@seznam.cz.

Ladislav Olejníček



Inzerce

Přijmeme brigádníky
Pension Schaumannův Dvůr přijme letní brigádníky
na úklidy pokojů o víkendech. Zájemci se mohou
přihlásit na tel. čísle: 604329921.

Letní prázdniny – uveřejnění akcí
Vyzýváme všechny, kteří chystají nějakou akci pro
veřejnost na červenec a srpen 2018 a chtějí ji
uveřejnit v Karlovickém zpravodaji, aby oznámení
zaslali včas tj. do 20. 6. 2018, na adresu
knihovna@karlovice.eu.

Karlovický zpravodaj „periodický tisk územního samosprávného celku“ vychází jako měsíčník. Příspěvky odevzdávejte vždy
do 20. dne v měsíci elektronicky nebo písemně na Obecní úřad Karlovice. Maximální délka příspěvku je půl strany formátu A4.
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