HODNOTÍCÍ ZPRÁVA
o procesech místní Agendy 21 a projektu Zdravá obec Karlovice
za rok 2017

Schválilo Zastupitelstvo obce Karlovice usnesením č. 6/04/2017 dne 25. září 2017.

Zpracovala: Kateřina Locku, koordinátorka MA21
Kontrola a doplnění: Mgr. Kateřina Kočí, odpovědný politik MA21
1

OBSAH
OBSAH ................................................................................................................................................. 2
1. Historie projektu Zdravá obec Karlovice a místní Agenda 21 ......................................................... 3
2. Organizační zajištění ........................................................................................................................ 3
3. Spolupráce sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru ................... 4
Karlovické šibřinky ........................................................................................................................... 4
Den obce Karlovice a Festival Karlovická kosa ................................................................................ 4
4. Osvětové kampaně k UR.................................................................................................................. 5
Den pohody, zdraví a relaxace ........................................................................................................ 5
Hodina Země ................................................................................................................................... 6
Výstava k 20. Výročí od povodně v Karlovicích ............................................................................... 6
5. Komunitní plánování ....................................................................................................................... 6
Karlovické fórum ............................................................................................................................. 6
6. Propagace a medializace ................................................................................................................. 7
Karlovický zpravodaj ........................................................................................................................ 7
Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska .................................................................................................. 7
Bruntálský a Krnovský deník ............................................................................................................ 7
Zhodnocení celkového stavu za rok 2017 ........................................................................................... 7

2

1. Historie projektu Zdravá obec Karlovice a místní Agenda 21
V roce 2011 se obec Karlovice stala členem Národní sítě Zdravých měst (dále jen „NSZM) a
začala uplatňovat principy udržitelného rozvoje (dále jen „UR“) a zapojení do procesů místní
Agendy 21 (dále jen „MA21“). MA21 zahrnuje kritéria hodnocení D, C, B, A, přičemž D je
nejnižší a A nejvyšší možný dosažený stupeň kvality života v obci. Kategorii D předchází tzv.
nultá skupina, což jsou zájemci. V roce 2012 obec Karlovice splnila kategorii „D“, v roce
2013 pak kategorii „C“.
„Společně s veřejností byl zpracován základ strategického plánu rozvoje obce, vytipovány
oblasti rozvoje a seřazeny podle důležitosti. Z nich vyšlo naplánování jednotlivých projektů,
které vedou k zajištění základních potřeb obyvatel, ke zlepšení infrastruktury, občanské
vybavenosti, snížení energetické náročnosti obecních budov, atd. Na základě spolupráce se
základní školou, podnikateli a občanskými sdruženími byly sestaveny plány akcí, na kterých
uvedené subjekty v průběhu roku spolupracují. Obec Karlovice v rámci těchto aktivit
zpracovala ve spolupráci s veřejností podobu centra obce, vypracovala projekt Revitalizace
centra obce a postupně zlepšuje jeho vzhled jednotlivými dílčími kroky. V rámci těchto
společných aktivit proběhly akce na opravu obecního domu Slezan, kdy veřejnost pomáhala
při vyklízení objektu a plánování náplně společenského a sportovního zázemí v obecním
domě, který je provozován jako multifunkční. Do provozu byl uveden na konci roku 2014.
Proběhla řada společenských a kulturních akcí.“Mgr. Kateřina Kočí
Po volbách v roce 2014, a tím způsobená změna zastupitelstva zapříčinila útlum aktivit
směřujících k udržitelnému rozvoji, zejména pak nebyla energie a čas na jejich evidenci a
vykazování. Důsledkem toho jsme se opět ocitli v kategorii zájemci. V roce 2016 byl zvolen
nový koordinátor, který byl řádně proškolen. Chceme nadále jednat s veřejností i podnikateli,
aby mohli přispět svými nápady pro zvelebení obce a obnovu tradic. Věříme, že naše snažení
povede k pozitivním výsledkům a udržitelnému rozvoji naší obce založeného na těchto
principech.

2. Organizační zajištění
Odpovědný politik MA21 a projektu Zdravá obec Karlovice
Mgr. Kateřina Kočí, místostarostka
Tel.: 725 484 595
email: karlovice.jeseniky@gmail.com
Koordinátorka MA21 a projektu Zdravá obec Karlovice
Kateřina Locku
Tel.: 727 973 027
email: knihovna@karlovice.eu
Výbor pro místní Agendu i s jeho členy bude projednávat Zastupitelstvo obce Karlovice na
svém zasedání dne 25. 09. 2017. Seznam členů bude zveřejněn na stránkách obce Karlovice.
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3. Spolupráce sektoru veřejné správy, občanského sektoru a
podnikatelského sektoru
Karlovické šibřinky

Termín: 18. 02. 2017
Spolupráce: OÚ Karlovice, Výbor pro kulturu, tělovýchovu, školství a sociální věci,
Kominíček Karlovice, z.s.
Počet zúčastněných: cca 80 osob
Místo konání: Obecní dům Slezan Karlovice
První místo v soutěži o nejlepší masku vyhrál Perníček ze Shreka, na druhém místě se
umístila Medúza a na třetím Otík a pan Pávek. Večerem nás doprovázela skupina Profil
z Rýmařova.

Den obce Karlovice a Festival Karlovická kosa

Termín: 10. 06. 2017
Spolupráce: OÚ Karlovice, SDH Karlovice, Sokol Karlovice, z. s., Kominíček Karlovice, ZŠ
a MŠ Karlovice, LČR, s.p., Lesní správa Albrechtice
Počet zúčastněných: cca 1200 osob
Místo konání: Areál u fotbalového hřiště
10. ročník Dne obce Karlovice proběhl ve skvělé atmosféře. Dopoledne patřilo dětem ze
Základní a Mateřské školy, která si pro
nás připravila krásná vystoupení. Opět
nás navštívili Klauni z Balónkova. Také
soutěž Karlovický koláč měla úspěch.
V letošním roce se zúčastnilo 10
soutěžících. Výběr nejlepších koláčů byl
pro porotce nelehký úkol. Nakonec bylo
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uděleno jedno 1. místo, dvě 2. místa a jedno 3. místo. Jarmark předvedl tradiční řemesla.
Kosáci již v poledne vyšli ke kostelu, aby předvedli svůj um s kosou, zasoutěžili si a zároveň
tím přispěli k zvelebování naší obce. Zahrála nám skupina Precedens, Dechová hudba
Šohajka z Dolních Bojanovic, Varmužova cimbálová muzika, Fleret a večerem nás provázel
k tanci i poslechu Contract Krnov. Po celý den bylo zajištěno bohaté občerstvení. Zasoutěžili
jsme si ve střelbě ze vzduchovky, projeli jsme se na koních i kočárem, viděli jsme veterány.
Děti si užily spoustu zábavy ve skákacích hradech a o malování na obličej se postaral
Kominíček Karlovice. Také se tentokrát navštívili hasiči z Vrbna, ze Světlé Hory a také
z Andělské Hory. Vidět jsme mohli i ukázky letu dravých ptáků nebo výstavu k 10. výročí
Dne obce Karlovice.
Sponzoři akce
Jiří Foldyna, Petr Lindner, Pradědský lesní závod, a. s., Rudolf a Božena Blahušovi, Mgr.
Olga Koudelková, Lékárna Magnus, Květinářství Šárka Urbánková, Paňák Plasty, s. r. o., Bc.
Jakub Albrecht, Havlík Opal, spol. s r. o., Žaneta Švarcová, Dana Nováčková, Ditta a Matěj
Vyoralovi, Cukrárna Pomněnka, Lesy České republiky, s. p., Božena Pořízková, Technické
služby Vrbno, s. r. o., Luděk Koblása, Ladislava Lančiová, Ludmila Bergerová, Helena
Hradilová, Model obaly, a. s., ROFE Zdeněk Rohel, Hruška spol. s r. o., Sklárna TOMI,
Urbánek Plasty

4. Osvětové kampaně k UR
Den pohody, zdraví a relaxace

Termín: 25. 03. 2017
Spolupráce: Obec Karlovice, Kominíček Karlovice, z.s.
Počet zúčastněných: cca 50
Místo konání: Obecní dům Slezan Karlovice
V obecním domě Slezan se v sobotu 25. března konal Den pohody, zdraví a relaxace. Tento
odpočinkový den začal v dopoledních
hodinách. Cvičili jsme na bolavá záda,
viděli skvělé vystoupení malých tanečnic
z Karlovic, které vede paní Gecašková, a
také jsme měli možnost si zatancovat salsu.
Byla připravena spousta dobrot. V poledne
na nás čekal zdravý oběd losos. Odpoledne
jsme cvičili jógu. Účastníci měli možnost
využít různých druhů masáží od medové po
havajskou. Akce byla velmi zdařilá.
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Hodina Země

Termín: 25. 03. 2017
Místo konání: Obec Karlovice
Obec Karlovice se zapojila do celosvětové akce, která má zvýšit povědomí o klimatických
změnách. Symbolicky jsme zhasli od 20:30 do 21:30 hodin veřejné osvětlení včetně nasvícení
kostela.
Výstava k 20. Výročí od povodně v Karlovicích

Termín: 19. 07. 2017
Spolupráce: Obec Karlovice, občané Karlovic, Muzejní knihovna města Bruntálu, Actaea –
společnost pro přírodu a krajinu, z.s. Spolek Přátelé Vrbenska, Penzion U řeky
Počet zúčastněných: cca 80 osob – na zahájení
Místo konání: Obecní dům Slezan Karlovice
Letos jsme si připomněli 20 let od velké vody, která postihla Karlovice v červenci roku 1997.
Vystaveny byly fotografie, ale také velká spousta novinových článku z té doby. Úvodní slovo
měla starostka obce paní Jana Helekalová, která občany přivítala. Občané obce si mohli
prohlédnout nahrávky z povodně. Výstava byla přístupná do konce srpna, aby si ji mohli
prohlédnout také návštěvníci Karlovic. V Penzionu U řeky bylo možno zhlédnout video

z povodní.

5. Komunitní plánování
Karlovické fórum

Termín: 17. 10. 2017
Spolupráce: Dana Diváková z NSZM
Místo konání: Obecní dům Slezan Karlovice
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Veřejné fórum se uskuteční dne 17. 10. 2017 v Obecním domě Slezan. Informace o akci
budou zveřejněny na stránkách obce a ve zpravodaji, spolu s tiskovou zprávou.

6. Propagace a medializace
Karlovický zpravodaj

únor - pozvánka na Karlovické šibřinky
březen – pozvánka na Den pohody, zdraví a relaxace, Hodina Země, článek Karlovické
šibřinky
duben – článek Den pohody, zdraví a relaxace, Hodina Země, Den obce Karlovice, Povodně
1997-20 let poté (výzva pro občany)
květen – Povodně 1997-20 let poté, plakát Den obce Karlovice
červen – Povodně 1997-20 let poté (výzva pro občany), článek – Karlovický koláč (v rámci
Dne obce) + Karlovická kosa – soutěž v kosení kosou, plakát Den obce
červenec – srpen – článek Den obce Karlovice a Festival Karlovická kosa
září – článek - Zdravá obec Karlovice
říjen – článek – Informace ze zasedání zastupitelstva obce Karlovice – Zdravá obec
Karlovice, plakát – Desatero problémů Karlovic – Veřejné fórum
Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska

únor – pozvánka na Karlovické šibřinky
březen – pozvánka na Den pohody, zdraví a relaxace
září – článek Zdravá obec Karlovice
říjen – plakát – Desatero problémů Karlovic – Veřejné fórum
Bruntálský a Krnovský deník

září – článek – Zdravá obec Karlovice
říjen – článek – Desatero problémů Karlovic – Veřejné fórum

Zhodnocení celkového stavu za rok 2017
Zdravá obec Karlovice se v tomto roce snažila naplnit veškerá kritéria potřebná pro kategorii
„D“ a „C“. Aktualizovali jsme webové stránky obce s informacemi o místí Agendě 21, během
roku jsme průběžně uveřejňovali zprávy o akcích MA21. Spojili jsme síly při přípravě Dne
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obce a Festivalu Karlovická kosa a dalších akcích s místními spolky a podnikateli. Uspořádali
jsme několik osvětových kampaní, jako např. Den pohody, zdraví a relaxace, Hodinu Země,
na říjen připravujeme osvětovou akci pro úřad a veřejné fórum. Všechny dokumenty musí být
do databáze místní Agendy 21 vloženy do konce října 2017. Během listopadu se dozvíme
výsledek. Zdravá obec Karlovice vydá tiskovou zprávu o vyhodnocení naplnění kritérií
MA21.
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