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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

tentokrát vydáváme zpravodaj jako dvojčíslo pro měsíce
červenec a srpen. Přeji vám, abyste letní měsíce pěkně
prožili, ať už na dovolených, či při plnění svých jiných
přání, a načerpali novou energii a sílu pro další období.
Mnoho času nám, nejen v červnu, zabrala příprava a
organizace dne obce. Přestože v tomto zpravodaji děkuje už
paní místostarostka sponzorům a zúčastněným i já bych
ráda poděkovala všem, kteří nezištně pomáhali a rádi
obětovali svůj čas pro nás všechny.
Obec reagovala na podněty občanů, které se týkaly
konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti. Proto
zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na
veřejných prostranstvích. V příloze této vyhlášky zjistíte, ve
kterých lokalitách a v jakém časovém vymezení není
dovoleno konzumovat alkoholické nápoje na veřejnosti. Ten,
kdo tuto vyhlášku nebude respektovat, bude sankciován
podle zákona o přestupcích.
V uplynulém týdnu probíhala kontrola odboru 052
Ministerstva financí projektu Otevřené školy. Byla to již
druhá kontrola tohoto projektu, přičemž nám bylo sděleno,
že mohou přijít ještě nejméně další dvě kontroly z jiných
dalších subjektů. Nemohu si odpustit poznámku. Je těžko
pochopitelné, že jeden projekt kontrolují až čtyři subjekty,
každý kontrolní tým je dvou až tříčlenný. Když hrubě
odhadnu přibližné náklady na mzdy, cestovné, stravné a
ubytování jen v Karlovicích a k tomu přidám odhad počtu
projektů v celé ČR, pak to nás daňové poplatníky stojí
nemalou částku. Přitom by stačila legislativní změna, která
by opravňovala ke kontrole jen jeden subjekt.
Jak jsem informovala v minulém čísle zpravodaje, v polovi-
ně června se podle informací ze správy silnic mělo započít
s opravou státní silnice, v úsecích Kunov – Karlovice. Došlo
k posunu zahájení opravy, termín zahájení (předání stave-
niště) bude podle sdělení správy silnic 11. července 2012.
Doplním ještě pár informací k Závěrečnému účtu obce za
rok 2011 pro ty, kteří nebyli na veřejném zasedání a nemají
přístup k internetu. Rozpočtové hospodaření obce za rok
2011 vykazuje kladný výsledek – převahu příjmů nad výdaji
v celkové výši 464 529,61 Kč. Hospodaření obce v roce
2011 bylo v záporných číslech ovlivněno sníženými daňový-
mi výnosy vlivem novely vyhlášky o rozpočtovém určení
daní a také úhradou krátkodobého úvěru ve výši
5 000 000,- Kč (třída 8-financování), v kladných číslech
naopak získanými dotacemi a granty.
Finanční vyjádření nejvýznamnějších akcí v Kč:
Rozhlas se srážkoměrem a čidlem na Kobylím potoce
1 056 510,- Kč,
Oprava kapličky a přesun pomníku 483 991,- Kč,
Opravy místních komunikací 1 280 659,- Kč,
Dirtpark a pěšina kolem řeky Opavy 179 476,- Kč,
Demolice kulturního domu 719 894,- Kč,

Celkem jsme vydali za tyto nejvýznamnější akce
5 333 421,- Kč.
Protože dokážu porovnat výsledky předchozích období a
minulého roku, nezbývá mi než konstatovat, že naše práce
nese ovoce a je to velmi dobrý výkon, jak jednotlivců, tak
týmu. Také bych ráda dodala, že se vždy najdou tací, kteří
budou naši práci znehodnocovat z různých důvodů, ať už je
to například nezájem o dění v obci a informace, závist
anebo vlastní neschopnost či osobní zášť. To nás ale
neodradí, naopak tím víc se budeme snažit, abychom pro
naši obec udělali vše, co je v našich silách.

Zpracování energetických auditů a projektových dokumenta-
cí k žádostem o dotace a realizacím projektů 712 891,- Kč.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční tentokrát
ve čtvrtek 27. září 2012 v 17:00 hodin v zasedací místnosti
OÚ Karlovice, na které vás milí spoluobčané srdečně zvu.
Jana Helekalová, starostka

Kateřina Kočí, místostarostka

Zprávy z jednání zastupitelstva
Zastupitelé se na svém zasedání věnovali ekonomickým záleži-
tostem. Zabývali se závěrečným účtem roku 2011, který byl
schválen včetně přezkoumání hospodaření obce Krajským
úřadem Moravskoslezského kraje. Výsledky hospodaření byly
vyvěšeny na úřední desce a můžete si je také prohlédnout na
úřední desce na stránkách obce www.karlovice.eu. Zastupitelé
byli rovněž seznámeni s výsledky hospodaření za období leden
až květen 2012.
Zastupitelstvo dále schválilo smlouvy a dohody k projektů Čes-
ko-polské povídání a Česko-polské sportování, díky kterým se
budeme moci setkávat s přáteli z Polska, vzájemně se učit, pře-
dávat si zkušenosti a společně sportovat. Díky těmto projektům
bude také vybudováno doskočiště, běžecká dráha a pořízeno
některé další vybavení pro společné akce, jako například stany
a sety na sezení.
Také byly schváleny smlouvy pro realizaci některých akcí. Byl
vybrán dodavatel stavby „Přeložka vodovodu střed obce a
zokruhování vodovodu u kostela“, která se bude realizovat
v průběhu července a srpna a která byla podpořena z rozpočtu
Moravskoslezského kraje. Byla schválena smlouva na projekto-
vou dokumentaci projektu likvidace dešťové vody a jejich využi-
tí na splaškovou vodu v kombinaci se studnou ve sklepě mateř-
ské školy Karlovice. Tímto projektem chceme řešit šetření
s vodou, ale také odstranění problému s vlhkostí, odvedení
dešťové vody od základů školky. Projekt je podpořen z programu
Nestlé pro vodu v krajině.

Informace o projektech

Základní škola Karlovice

Mateřská škola

Slezan

Jistě jste zaznamenali, že probíhá rekonstrukce budov základní
školy Karlovice. Stavební práce budou probíhat v měsících
červenec až zář, budou zatepleny všechny budovy – jídelna,
hlavní budova i tělocvična, budou vyměněna zbývající okna a
dveře, budou instalovány nové kotle. Projekt zpracovala
odborná firma a byl podpořen z Operačního programu Životní
prostředí Evropské unie.

Také na změnu vytápění v mateřské škole se nám podařilo
získat dotaci. Vzhledem k náročnosti výběrového řízení ale
nemůžeme rekonstrukci provést v letošním roce. Dodavatel
stavby bude vybrán během zimních měsíců a změna způsobu
vytápění ve školce bude realizována v létě 2013.

Stavební práce na Slezanu probíhají pomalu, ale nejsou úplně
zastaveny. Na rekonstrukci budovy jsme získali již 2 dotace –
z rozpočtu Moravskoslezského kraje a z programu Pro budouc-
nost Nadace Partnerství. Další žádosti o dotace budeme podávat
v průběhu srpna. Průběh rekonstrukce bude záviset na tom,
zda se další dotace podaří získat. O dalším postupu budeme
průběžně informovat.



Centrum obce

Prostranství naproti obchodu Hruška

Soutěž o nejlepšího kosáka v Karlovicích vyhrála žena

V centru obce proběhne rekonstrukce vodovodního řádu, která je
předpokladem pro to, abychom se mohli pustit do dalších úprav.
Stále ještě nejsou známy výsledky grantového řízení Státního
fondu dopravní infrastruktury, kde jsme žádali o dotace na
rekonstrukci autobusové zastávky naproti Slezanu. Další práce
tedy budou probíhat podle toho, zda nám bude dotace přiznána či
nikoli.
V rámci úprav centra obce byly vykáceny staré dřeviny v parku
v centru obce. Úpravy budou pokračovat dále, v průběhu léta a
podzimu budou upraveny cestičky v parku, na podzim proběh-
nou výsadby nových dřevin a úprava trávníku. Příští rok bude
parčík opět příjemnou plochou pro odpočinek. V plánu je rovněž
vyčištění požární nádrže.

K prostranství naproti obchodu Hruška proběhla anketa a je
zpracováván projekt, který jste měli možnost shlédnout a komen-
tovat u vchodu do areálu na Dni obce Karlovice. Zájemci si mohou
navrhované řešení prohlédnout na obecním úřadě a na webových
stránkách www.karlovice.eu.
V letošním roce předpokládáme vybudování plochy pro skatepark
a provedení sadových úprav.

Kateřina Kočí

Přestože ranní rosa už dávno oschla a podmínky pro kosení kosou
nebyly ideální, sešlo se na louce pod kostelem v Karlovicích
12 soutěžících a mnohem více diváků. Na pětimetrovou trať
vysoké trávy nastoupili borci i borkyně s vervou. Po instruktáži
provedené porotou se pustili do boje.

Porota složená ze zástupce z Valašska, Slovácka a uměleckého
porotce z Vrbna pod Pradědem představila závodníkům kriteria.
Hodnotila se rychlost pokosu, jeho šířka, výška, kvalita a celkový
umělecký dojem. Pod horkým sluncem se blýskaly ostře
nabroušené kosy. A bylo se skutečně na co dívat. Někteří
závodníci dokonce doprovodili svůj výkon písní. Také to bylo
porotou náležitě oceněno.

„Vyhodnotit soutěž a vybrat nejlepšího kosáka bylo opravdu
těžké. Startovní pole bylo skutečně vyrovnané. Nakonec se porota
rozhodla nehodnotit ani tak rychlost, jako spíše umělecký
dojem,“ sdělil porotce ze Slovácka.

I proto tedy nakonec zvítězila žena Monika Míčková, která si
odvezla novou kosu i pohár z vrbenského lesního skla.
Na druhém a třetím místě se umístili borci z Karlovic Martin Kočí
a Jaroslav Vikartovský.

„Musím říci, že jsem porotcům jejich úlohu nezáviděla,“
komentovala starostka Jana Helekalová, která se soutěže také
zúčastnila. Byla oceněna za nejrychlejší čas.

Díky Nadaci OKD, která podpořila projekt ze svého programu Pro
radost, jsme letos mohli uspořádat nejen soutěž, ale také
následný hudební festival.

Na závěr bych velmi ráda poděkovala všem, kteří pomohli
s náročnou přípravou akce a také s organizací v průběhu akce.
Poděkování patří také sponzorům, kteří nám pomohli
s financováním. Věřím, že se všem akce líbila. Příští rok se
chceme vrátit zpět k tradičnějšímu zastoupení kapel. Rádi
bychom pozvali například Cimbálovou muziku Réva, která slavila
loni velký úspěch. Své tipy a nápady nám můžete sdělit
prostřednictvím mailu nebo na obecním úřadě. Děkujeme.

Kateřina Kočí

Karlovická kosa

Společenská rubrika
Štěstí, zdraví, klid na duši a optimistický pohled na svět přejeme
všem letním oslavencům.

Červenec:
60 let – Vikartovská Anna
62 let – Jurčík Petr, Pospíšil Karel
64 let – Vašíčková Drahomíra,  Butora Stanislav
65 let – Heroutová Danuše, Vondra Stanislav
66 let – Stolatiková Marta
68 let – Švarcová Anna
67 let – Juřík Josef
81 let – Oprchalová Jitka
83 let – Rudinec Jan
85 let – Szowkowyjová Eliška

Srpen:
60 let – Křístková Libuše
62 let – Polcarová Alena, Raiskup Oldřich, Riedel Adolf
64 let – Svobodová Dagmar, Vrobel Jan
65 let – Neradová Danuše, Pěgřím Aleš
71 let – Rudincová Eva, Simonová Dagmar, Šuláková Helena
76 let – Göttlicher Karel
77 let – Uhlík Miroslav

Upozorňujeme tímto občany Karlovic, že dle Obecně závazné
vyhlášky (dále jen OZV) č. 1/2011, čl. 5), je s

stanovena na
byla dle OZV č. 2/2010,

čl. 6) stanovena na . Těm, kteří uhradili poplatek
včas, děkujeme, ostatní vyzýváme k úhradě co nejdříve.
Vzhledem k tomu, že se v minulém a letošním roce velmi zvýšil
počet plateb v hotovosti, žádáme občany a poplatníky, kteří mají
zřízený účet v některém z bankovních ústavů, aby poplatky
hradili přednostně bezhotovostně z těchto účtů. Komunální
odpad se platí na účet číslo: 152669264/0300, variabilní symbol
1340…. a doplní se číslo popisné, v bytových domech též číslo
bytu (chataři doplní číslovku 70, 80 nebo 90 plus číslo evidenční
podle registrace k poplatkům), konstantní symbol 0308.
Poplatek za psa se platí na stejný účet, jen variabilní symbol je
1341...... a doplní se opět č. p., případně č. bytu.
Stočné se hradí na účet číslo 152669360/0300, variabilní
symbol 2321...... a doplní se číslo popisné, v bytových domech
též číslo bytu. Pokud je vystavena faktura, potom jako variabilní
symbol uveďte číslo vydané faktury.
Vodné se hradí na účet číslo 155313802/0300, variabilním
symbolem je číslo vydané faktury.
Více informací k platbám najdete na webových stránkách Obce
Karlovice, v sekci Úřední deska – www.karlovice.eu

Hospůdka Malajka Vás srdečně zve na country večer
se skupinou 5pod nulou. Začátek v 19 hodin.
A ještě něco málo k Borůvkovým hodům. Termín je

, vždy od 10 hodin. Pátek i sobotu Vám
zpříjemní od 17 hodin country kapela, pro děti budou připraveny
atrakce a letos i možnost zakoupení borůvek sebou.
Srdečně zveme!

Z obecního úřadu

Splatnost místního poplatku za komunální odpad, za psa a
upozornění k dalším platbám.

platnost místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů 30. 6. 2012.
Splatnost místního poplatku za psa

15. února 2012

7.7.2012

17.8.–19.8.2012

Pozvánky na červenec a srpen

Hospůdka Malajka

Pozvánka na vernisáž

Karlovická kosa – vystoupení dětí MŠ





Prázdniny – bezpečně a ve zdraví
Prázdniny … a s nimi spousta zaslouženého volného času pro
děti. A aby děti svůj volný čas využily bezpečně a ve zdraví,
je hlavně na rodičích, aby svým ratolestem připomněli pravidla,
jak se mají chovat nejen v přírodě, ale i doma a to hlavně
v případě, že se pohybují bez přítomnosti dospělých osob.
Při výletech do lesa je potřeba mít na paměti, že v lese je zakázáno
rozdělávat ohně. Pokud přece jen chceme rozdělat oheň ve volné
přírodě, pak pouze za přítomnosti dospělých na bezpečném
ohništi vzdáleném nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné
vzdálenosti od hořlavých materiálů. Samozřejmostí by měla být
dostatečná zásoba vody na případné uhašení ohně rozšířeného
mimo ohniště a zalití ohniště po opékání. Nezapomínejme, že také
při grilování je třeba dbát bezpečnostních opatření a v případě
silného větru raději negrilovat vůbec. Poměrně rozšířeným
nešvarem je grilování na balkónech bytových domů. Odlétající
jiskry mohou zapálit přímo vybavení bytu nebo hořlavý materiál
umístěný na balkónech sousedů i ve značné vzdálenosti a třeba až
za několik hodin.

Oheň ale není jediným nebezpečím, které na děti o prázdninách
číhá. Děti se rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou
často dostanou do blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a
opuštěných štol. Ve městech pak na ně čekají lákadla ve formě
lešení, komínů, kanalizace apod. Všude na těchto místech hrozí
nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo zaklínění v úzkých
prostorách. V nejhorších případech může dojít i k nečekanému
zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů.
Velkou letní nástrahou je i koupání v řekách a na různých
přírodních koupalištích. Skákání do vody, když neznáme její
hloubku, a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou
příčinou prázdninových tragédií.
Rodiče nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti
různé nástrahy. Upozorněte děti na bezpečné chování i u vás
doma, kde zpravidla tráví o prázdninách samy více času než
obvykle. Nudící se děti pak připravují rodičům různá překvapení.
V domácnostech proto neponechávejte zbytečně v dosahu dětí
zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé
chemické přípravky. Plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické
spotřebiče nejsou určeny ke hraní, k pokusům ani
experimentům! Připomeňte dětem, že při odchodu z domu nesmí
zapomenout klíče, překontrolovat a vypnout všechny spotřebiče
(sporák, světla, žehlička, varná konvice apod.), ověřit si, zda jsou
zavřená okna a uzavřeny vodovodní kohoutky. Tento výčet
možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách,
kdy mají nadbytek volného času, není zdaleka úplný a mnohdy
nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče
pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená nebezpečí
připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že letošní léto
proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí.
Krásné prožití léta přeje Hasičský záchranný sbor Moravsko-
slezského kraje, územní odbor Bruntál.
Ing. Antonín Ušela – oddělení prevence HZS MSK ÚO Bruntál

Nabídka inzerce
Nabízíme možnost inzerce v karlovickém zpravodaji. Chcete
koupit, prodat, darovat či vyměnit? Stačí napsat email redakční
radě na adresu karlovicky.zpravodaj@gmail.com nebo podat
inzerát v elektronické podobě na obecním úřadě.
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Karlovický zpravodaj vychází 1x měsíčně, vždy první pracovní
den v měsíci, prázdninové dvojčíslo červenec a srpen na začátku
července. Uzávěrka pro zasílání příspěvků na další měsíc je vždy
20. den v měsíci. ř ě ě

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

P ísp vky v elektronické podob podávejte
na obecním ú ad nebo zasílejte na karlovicky.zpravodaj@gmail.com


