
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

v uplynulém období jsme se intenzivně zabývali pří-
pravou Dne obce Karlovice a
festivalu Karlovická kosa, který se konal v sobotu
20.6.2015.
Přestože občas mírně zapršelo, účastníky této
významné kulturní akce to neodradilo.
Tradičně výborně připravená a předvedená byla
vystoupení žáků naší Základní školy a Mateřské
školy Karlovice. Úspěch sklidily také tradiční soutě-
že a hudební skupiny.
Všem, kteří se do přípravy a organizace této akce
zapojili anebo přispěli finančním či věcným darem
patří velké poděkování.
Postupně se i nadále zpracovávaly a zpracovávají
koncepce řešení oprav místních komunikací včetně
rozpočtů, zpracované podklady projednával výbor
pro stavební činnost, územní plánování a zastupitel-
stvo.
Zpracovávaly se podklady pro zadání poptávkového
řízení u rychlých oprav výtluků
u místních komunikací v Zadní Vsi a kolem Masary-
kovy stezky, nyní čekáme na nabídky firem.
Uskutečnila se schůzka s Povodím Odry, body jed-
nání byla II. změna Územního plánu a informace
o pokračování zpracování podkladů k realizaci akce
Přírodě blízká protipovodňová opatření Zadní Ves
Povodím Odry.
S Povodím Odry byla také konzultována možnost
zpřístupnění přírodního koupání.
Významnou událostí byla účast na XIV. Sněmu
Svazu měst a obcí ČR.
Zvolila se na něm Rada a Kontrolní výbor Svazu a
stanovily se priority pro období 2015-2017. Sněm se
rovněž zabýval hospodařením Svazu a přijal stano-
viska k aktuálním problémům měst a obcí. Kromě
starostů z celé republiky se sněmu zúčastnili
vrcholní představitelé státní správy, veřejného sek-
toru i soukromé sféry. Nechyběl předseda vlády
Bohuslav Sobotka, 1. místopředseda vlády a ministr
financí Andrej Babiš, vicepremiér Pavel Bělobrádek,
ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legisla-
tivu Jiří Dienstbier, nyní již bývalý ministr školství,
mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek, ministr
životního prostředí Richard Brabec, předseda Zdru-
ženia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora, předse-
da Asociace krajů ČR Michal Hašek, náměstkyně

ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu
Jana Vildumetzová, náměstek ministra průmyslu a
obchodu Jiří Koliba, náměstek ministra dopravy
Ondřej Votruba, generální ředitel České pošty Mar-
tin Elkán, ředitelé nejen státních organizací a řada
senátorů i poslanců.
Před námi jsou letní měsíce, doufejme, že budou
plné slunce. Žákům, pedagogům a zaměstnancům
školy přeji krásné prázdniny, spoustu nových zážit-
ků a poznání.
Občanům, zaměstnancům obce přeji, aby strávili
příjemné letní dny podle svých představ.

V závěru dovolte, abych vás pozvala na veřejné
zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční
v pondělí 7. září 2015 v budově Obecního domu
Slezan Karlovice od 17.00 hodin.

Jana Helekalová, starostka

Přejeme hodně štěstí, zdraví, spoustu lásky a
úspěchů a pohodové dny všem, kteří v červenci a
v srpnu oslaví své narozeniny.

60 let – Nováček Josef, Pavézková Darja,
Grecman Pavel, Živčák Štefan

61 let – Sakalová Miroslava, Karwacký Martin
62 let – Holčapková Ivana, Judr. Navrátil Milan
63 let – Vikartovská Anna, Křístková Libuše,

Procházková Helena
65 let – Jurčík Petr, Pospíšil Karel,

Raiskup Oldřich, Polcarová Alena,
Riedel Adolf

67 let – Butora Stanislav, Vašíčková Drahomíra,
Vrobel Jan, Svobodová Dagmar

68 let – Heroutová Danuše, Pěgřim Aleš

69 let – Stolariková Marta
71 let – Švarcová Anna
73 let – Juřík Josef
74 let – Šuláková Helena,

Simonová Dagmar,
Rudincová Eva

84 let – Oprchalová Jitka
86 let – Rudinec Jan
88 let – Szowkowyjová Elisabeth

Společenská rubrika
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Pozvánky

Autorská výstava výtvarníka ze Žďáru
nad Sázavou, Václav Mach – Koláčný

Lesní slavnost Lapků z Drakova
a Dny Lesů České republiky
18.–19.7.2015

Sobota od 10:00 do 20:00Neděle od
10:00 do 17:00

Spolek Přátelé Vrbenska, LČR s.p.

V sobotu 11. července 2015 v 17 hodin proběhne
v Pensionu U řeky další výstava, tentokrát autora ze
Žďáru nad Sázavou, který již u nás vystavoval v roce
2010.
Výstava je prodejní a je přístupná denně do 11. září
2015.

a další
připravují Lesní slavnost lapků z Drakova. LČR s.p.
pak zábavné znalostní hry a soutěže tzn. Lesní
pedagogiky, stezky odvahy, děti si mohou zasadit
„svůj“ strom, zhlédnout živé lesní dravce. Pro děti
připravujeme velmi oblíbenou razítkovací hru
„Hledej zlatý poklad Lapků z Drakova“. Kdo
Vandrovní knížku si u pořadatelů zakoupí, může
pak putovat lesními pěšinkami až ke skřítkům a
tajemné Zlaté kuželně. Zde s rybáři si dětský rybolov
v tůni u památného buku vyzkouší. Pak cestou
z Drakova na Rejvíz u Slučího potoka s vodníky a
čarodějnici Arastelou se potkají. Možná letos i
známý řezbář Halouzka z Jiříkova Drakov opět
navštíví. Dále pak rýžování zlata s místními
zlatokopy lze vyzkoušet a v lesní galerii U Lorenzovy
huti si prohlédnou výstavu zručných sklářů
z vrbenské rodinné sklárny JAKUB. Na Drakově i
všude kolem se bude na co dívat. Zručných
řemeslníků, kovářů, řezbářů a jiných koštýřů tu
bude dost. Potkáte-li v lese loupeživé lapky a rytíře,
nelekejte se. Jsou tu pro vaši zábavu. Rytíři budou
střežit blízký hrad Drachenburg před potulnými
lapky. Jiné rytířské skupiny ARCUS z Vítkova,
Šermířský spolek z Jeseníku, Katovna ORDAL
z Ostravy, AGRIPA z Vítkova připraví ve svých
leženích ukázky soubojů s lapky a umožní vám
vyzkoušet si šikovnost v historických střelnicích.
V sobotu odpoledne proběhne experimentální tavba
železa v replice středověké dřevouhelné huti.
V neděli bude pro děti i dospělé připravena
atraktivní soutěž o ceny s názvem „Drakovský
plaváček“. Na Drakově po oba dny budou hrát
hudební skupiny a potulní muzikanti. Pro všechny
budou připraveny i další zajímavé atrakce po celé
trase Naučné stezky Lapků z Drakova z Vrbna pod
Pradědem až na Rejvíz.

Spolek Přátelé Vrbenska

Fajné léto v Kosárně

Borůvkové hody

Modernizace učeben

Žáci i učitelé míří do zahraničí

Zveme Vás do Kosárny na akci Fajné léto s bohatým
programem v sobotu 1.8.2015. Více informací se
dozvíte na plakátech akce.

Hospůdka Malajka všechny zve na borůvkové hody,
které se tradičně uskuteční v srpnu. Pro podrobnosti
si sledujte plakátky.

Projekt „Modernizace učeben pro výuku jazyků a
přírodovědných předmětů“ se pomalu chýlí ke
svému závěru. Při jeho realizaci jsme dosáhli na
nové vybavení pro kombinovanou učebnu přírodo-
pisu a zeměpisu a realizovali jsme úpravu dvou
prostorů pro výuku jazyků. Díky tomuto projektu
máme krásně vybavené učebny, včetně lavic a židlí.
Ve škole jsou ve všech třídách interaktivní tabule a
žáci mají k dispozici kromě notebooků i tablety.
Pro lepší práci učitelů bude sloužit moderní jazyko-
vá učebna s ovládacím pultem a celá řada elektro-
nických pomocníků včetně dvou vizualizérů.
Tento projekt nás opět posunul ke kvalitnějšímu
vzdělávání v naší základní škole, na jejíž tradice
jsme všichni v Karlovicích pyšní.
Rostislav Němec

Naše škola získala díky projektu
CZ.1.07/1.1.00/56.0216 „Otevřeno jazykům“ více
než 700 tis. korun. Projekt je zaměřen na rozvoj
čtenářství, čtenářské gramotnosti a výuku cizích
jazyků. Díky této dotaci vycestuje v první polovině
školního roku 2015/16 téměř polovina žáků dru-
hého stupně na jazykový pobyt do anglicky mluvící
země. Pro ostatní žáky budou určeny čtenářské
dílny, včetně nákupů vhodné literatury.
Pro učitele je jakákoli realizace každého projetu
spojená se zvýšeným pracovním úsilím, v tomto
případě si k vlastní práci vybrala třetina učitelů
účast na zahraničním jazykovém pobytu.

Rostislav Němec

Základní škola informuje



Celé Česko čte dětem

Atletický čtyřboj

V týdnu od 1. - 7. června 2015, proběhl již 5. ročník
celostátní akce „Celé Česko čte dětem“. Také my jsme
se připojili k celé řadě kulturních a vzdělávacích insti-
tucí, které podporují zájem o knihy a čtení dětem.
Žijeme v hektické době, kdy volný čas dětí vyplňují
především televize, internet, Facebook a počítačové
hry. Proto motivování dětí a mládeže k soustavnému
čtení a rozvíjení lásky k literatuře je cílem prvořadým
a bohulibým.
Čtení dítěti pro radost je nejúčinnější výchovou čte-
náře, neboť dětská literatura má velký podíl na formo-
vání osobnosti dítěte i na jeho začlenění se do společ-
nosti.
A protože jedním z nejdůležitějších momentů pro roz-
voj dětského čtenářství je předčítání rodičů v době,
kdy jsou děti malé, sešly se děti ve školní družině při
ZŠ a MŠ v Karlovicích i s maminkami ve čtvrtek,
4.června, aby jim maminky před spaním četly...
Možná se dětem zdálo o zlém pirátském kapitánovi
Šamšulínovi a hodné Dorotce, možná praly prádlo či
pekly dort s pejskem a kočičkou nebo obdivovaly Tar-
zana a jeho zvířecí kamarády.
A možná se jim zdály úplně nové příběhy, které se jim
vybaví v dospělosti, při vzpomínce na školu a tuto
akci.
A možná je sepíší, vydají a obohatí tak svět bájných
příběhů a dětské fantazie.
Sylva Bučková

Tradiční atletický čtyřboj pro žáky I. stupně proběhl
ve čtvrtek 28.5.2015 na školním hřišti. Počasí nám
příliš nepřálo a tak závěrečné vyhodnocení bylo ve
školní tělocvičně. Naši malí atleti se do bojů na
čtyřech stanovištích pustili s nadšením. Sprint na 50
metrů, skok daleký, hod míčkem a vytrvalostní běh,
to byly čtyři disciplíny, které měli žáci splnit.
Soutěž měla šest kategorií a tady jsou jejich nejú-
spěšnější sportovci:

Martina Brachtlová

1. třída - dívky - 1. místo Agáta Zahrádková, 2. místo
Daniela Kořínková, 3. místo Eliška Mikulášková
1. třída - hoši - 1. místo Jakub Návara, 2. místo Karel
Kočí, 3. místo Pavel Kořínek
2. a 3. třída - dívky - 1. místo Kateřina Komžíková,

2.a 3. třída - hoši - 1. místo Jan Skřivánek, 2. místo
Matyáš Cepek, 3. místo Jan Lanči
4.a 5. třída - dívky - 1. místo Emma Němcová, 2. místo
Žaneta Bilá, 3. místo Anna Škařupová
4.a 5. třída hoši - 1. místo Vojtěch Holíček, 2. místo
Ondřej Mohyla, 3. místo Lukáš Folta

2. místo Veronika Fridrichová, 3. místo Nikol Matušková

Slavnostní akademie žáků ZŠ a MŠ

Karlovice

Přání na prázdniny

V úterý 23. června 2015 se poprvé ve Slezanu
konala akademie žáků ZŠ a MŠ Karlovice. Zpočátku
jsme měli obavy, zda nám prostory v sále budou
stačit, ale nakonec jsme se všichni vešli a akademie
mohla začít. Pro tento školní rok jsme měli
připraveno rekordní počet vystoupení-celkem 14!
Postupně vystoupily děti z mateřské školky s hranou
a nazpívanou pohádkou “ O Červené karkulce“, kteří
své vystoupení zvládly výborně. Následovala další
představení dětí z prvního stupně, kroužku
angličtiny, tanečního kroužku. Na kytary nám
zahrály a zazpívaly holky z páté, sedmé a deváté
třídy. Také scénka žáků 7. třídy se divákům líbila.
Odvážná Terezka Světláková pod vedením paní
Bučkové zazpívala sama písničku z pohádky „Shrek“
a moc se jí povedla. Žáci z druhého stupně nám
předvedli složitější taneční choreografie na různé
žánry, které si připravili se svými učiteli.

Na závěr akademie jsme přivítali 11 nových
prvňáčků, kteří nastoupí v září do 1. třídy. 7 žáků
naší školy odchází na střední školy a učiliště.

Děkuji všem učitelům, vychovatelkám i učitelkám
mateřské školy za jejich zodpovědný přístup při
nácviku celé akademie. Velké poděkování patří
rovněž vystupujícím žákům i malým „ předžáčkům“
za to, že výborně a s velkou chutí odreprezentovali
svou školu.

Všem také přejeme pěkné zasloužené prázdniny,
plné pohody a letního sluníčka.

Jaroslava Schefflerová

Všem dětem, rodičům, zaměstnancům a přátelům
školy a školky přeji pohodové, slunečné prázdniny a
příjemnou dovolenou.

Dětem přeji mnoho krásných zážitků při zaslouženém
odpočinku. Rodičům musím hlavně poděkovat za
výbornou spolupráci. Vždyť středem Vašeho i našeho
snažení jsou Vaše-naše děti a samozřejmě děkuji všem
zaměstnancům školy za kvalitní celoroční práci.

Závěrem jen mohu vyjádřit víru, že se 1. září 2015
v 8:30 zase všichni sejdeme spokojení a odpočatí.

Rostislav Němec



Ostatní
Nově znovu otevřený penzion Merlin
v Karlovicích

Upozornění na plánovanou výluku

Příjemná obsluha
Vás zve k posezení.
Nabízíme poctivou
českou i meziná-
rodní kuchyni.
Během letních měsí-
ců Vám nabízíme
velký výběr obědů
do jídlonosičů a nebo Vás přímo obsloužíme v naší
restauraci Merlin. Cena „meníčka“ včetně polévky je
55,- Kč.
Dále Vám nabízíme domácí pizzu od našeho zkuše-
ného kuchaře.
Rádi pro Vás připravíme akce jako rodinné oslavy,
narozeniny, srazy, setkání a podobně. Na požádání
Vám uvaříme i různé speciality.
Od 1. 7. 2015 pořádáme různé hudební akce! Sleduj-
te proto naše webové stránky: www.chatamerlin.cz
Těší se na Vás team penzionu Merlin, Karlovice 141.

V období od 27.7.2015 (10:00 hod) do 7. 8. 2015 (14:00
hod) proběhne, na trati č. 313, v úseku Milotice nad
Opavou - Vrbno pod Pradědem, nepřetržitá výluka veřejné
drážní osobní dopravy. Tato výluka se uskuteční na
základě požadavku provozovatele této dráhy, společnosti
AWT a.s., za účelem provedení potřebných opravných a
udržovacích prací na silniční a železniční infrastruktuře.

Z výše uvedených provozních důvodů nebude možné
zajistit přepravu drážním vozidlem v celé délce zmiňované
tratě. V souladu s § 36 odst. g) zákona č. 266/1994 Sb., o
drahách, v platném znění, bude zajištěna náhradní
autobusová doprava (dále jen "NAD"). Po dobu konání
předmětné výluky bude platit stejný jízdní řád jako pro
vlaky!

Podle příslušných ustanovení rozkazu o této výluce
budou trasy NAD vedeny následovně:
Vrbno pod Pradědem - železniční stanice
Vrbno pod Pradědem – zámeček
Karlovice - rozcestí
Karlovice - u školky
Pocheň - Jednota
Široká Niva - restaurace
Široká Niva - kolárna
Kunov
Nové Heřminovy - restaurace
Milotice nad Opavou - železniční stanice

Od roku 2015 vychází Karlovický zpravodaj jako měsíčník. Příspěvky
prosím posílejte vždy do 20. 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.

Připravuje Matěj Lalinský.

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

otevírací doba 2015

červenec – srpen

Po – Ne 10:00 – 19:00
cena:

dospělí 40,- Kč

děti 20,- Kč

NOVINKA - SLACKLINE
možnost vyzkoušet chůzi po laně zdarma

(platí pro návštěvníky minigolfu)

Domluva možná i mimo otevírací dobu!

kontakt:

776 636 415

golf.karlovice@seznam.cz

www.karlovice.estranky.cz

Karlovická kosa 2015


