
Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

stojíme na začátku nového roku a já vám všem

přeji, aby to byl rok radostný a úspěšný.

Několik vět k právě probíhajícím činnostem. Připra-

vuje se podání žádosti o další dotaci z rozpočtu

Moravskoslezského kraje na do0nancování moderni-

zace čistírny odpadních vod Karlovice. Chystá se

výběrové řízení na zhotovitele prací. Byla předána

poslední etapa rekonstrukce a oprav chodníků a

probíhá zpracování dokumentace pro uvolnění

dotačních prostředků. Probíhá příprava k podání

žádosti o dotaci na další opravy místních komunika-

cí. Pokračujeme v dokončování projektů zahájených

předchozím vedením obce. O nových projektech vás

budeme informovat postupně tak, jak budou schvá-

leny zastupitelstvem obce. Věřím, že tento rok bude

úspěšný pro celou obec.

Na setkání s vámi se těším na prvním zasedání

Zastupitelstva obce Karlovice, které se uskuteční v

pondělí 25. února 2018 od 18:00 hodin ve společen-
ském sále Obecního domu Slezan.

Karel Batík, starosta

Z obecního úřadu

Oznámení

S účinností od 1. 1. 2019 se zrušuje vyplácení
odměn za množství vytříděného plastového odpadu.
Recyklace plastů se proti předpokladům nevyvíjí
příznivě a na trhu je nadbytek plastového odpadu.

Jedním z důvodů je výrazný růst cen za svoz a likvi-
daci plastového odpadu, jehož produkce v našich
domácnostech vzrostla, aniž by se snížilo množství
směsného komunálního odpadu.

Produkce vytříděného skla a papíru zůstává na stej-
né úrovni, produkce plastů se ročně zvyšuje o 1,5 t a
produkce směsného komunálního odpadu za posled-
ní dva roky vzrostla o téměř 30 tun, a to i přes
pokles počtu obyvatel v obci.

Harmonogram zasedání Zastupitelstva
obce Karlovice v roce 2019

porada členů zastupitelstva
18. února   pondělí   18:00 hod.

ZO-I/2019  25. února pondělí  18:00 hod.

porada členů zastupitelstva
15. dubna  pondělí   18:00 hod.

ZO-II/2019  23. dubna úterý 18:00 hod.

porada členů zastupitelstva
17. června pondělí   18:00 hod.

ZO-III/2019  24. června pondělí  18:00 hod.

porada členů zastupitelstva
19. srpna pondělí 18:00 hod.

ZO-IV/2019  26. srpna pondělí 18:00 hod.

porada členů zastupitelstva
14. října  pondělí 18:00 hod.

ZO-V/2019  21. října pondělí 18:00 hod.

porada členů zastupitelstva
9. prosince pondělí 18:00 hod.

ZO -VI/2019  16. prosince pondělí 18:00 hod.

Schváleno ZO usnesením č. 5/07/2018,
dne 17. 12. 2018.

Úhrady místních a dalších poplatků

Místní poplatky za komunální odpad (600,- Kč/po-
platník) i za psa (100,- Kč/pes), vodné (16,50 Kč/m3)
a stočné (24,75 Kč/m3) zůstávají ve stejné výši jako
v loňském roce. Úleva u poplatku za likvidaci komu-
nálního odpadu (200,- Kč) se také v roce 2019 týká
pouze studentů ubytovaných na internátě, či kolejích
nebo nájemních bytech, kde tak, jako v předchozích
letech je třeba dodat potvrzení o ubytování, v případě

nájemního bytu také potvrzení o studiu. Osvobozeni
od poplatku jsou, kromě případů daných zákonem,
pouze děti do 1 roku věku a fyzické osoby, které se
prokazatelně nezdržují v obci Karlovice déle než

1 rok. Také poplatníci, kteří mají ve svém vlastnictví
v obci mimo bytu či rodinného domu i rekreační
objekt nebo vlastní objekty, které prokazatelně nelze
užívat, jsou od poplatku za tyto objekty osvobozeni.

č. 01/2019

Šťastný  Nový  rok  2019 !



MPO (komunální odpad): č. ú. 152669264/0300
(splatnost k 30. 6. 2019), variabilní symbol: 1340 ....
(doplní se číslo popisné nebo evidenční, v případě
bytového domu ještě č. bytu, u chatařů před č.
evidenční, též přidělená číslovka 70, 80, či 90)

MP pes: č. ú. 152669264/0300 (splatnost k datu
15. 2. 2019), variabilní symbol: 1341..... (doplní se
číslo popisné, či evidenční, v případě bytového domu
ještě č. bytu)

MP za lázeňský nebo rekreační pobyt: č. ú.
152669264/0300 (splatnost k poslednímu dni
pololetí příslušného roku), variabilní symbol: 1342.....
(doplní se číslo popisné, či evidenční)

MP z ubytovací kapacity: č. ú. 152669264/0300
(splatnost k poslednímu dni pololetí příslušného
roku), variabilní symbol: 1345..... (doplní se číslo
popisné, či evidenční)

MP za užívání veřejného prostranství: č. ú.
152669264/0300 (splatnost v den zahájení, při
užívání po dobu 5 dnů nebo delší, nejpozději 5. den
od zahájení), variabilní symbol: 1343

Pronájem pozemku: č. ú. 152669264/0300
(splatnost k datu 1. 10. 2019), variabilní symbol: číslo
faktury anebo číslo nájemní smlouvy.

Vodné: č. ú. 155313802/ 0300 (úhrady k datu 15. 1.
a 15. 7. 2019). Obyvatelé obdrží předtištěnou
složenku od Aqua stopu, nehradí se v pokladně OÚ
Karlovice, ale prostřednictvím pošty, či převodem z
účtu na účet.

Stočné: č. ú. 152669360/ 0300 (úhrady k datu 15. 1.
a 15. 7. 2019), variabilní symbol: číslo faktury.

Konstantní symbol u všech plateb je: 308.
Veškeré další informace týkající se poplatků zjistíte
na webových stránkách obce: www.karlovice.eu
v příslušných Obecně závazných vyhláškách.

Společenská rubrika

Příspěvek
Děkujeme za skvělé Mikulášské posezení seniorů s
představiteli naší obce. Žáci naší školy pěkně zahráli
a zazpívali. Super byli také Mikuláš s andělem a
čertem, a protože jsme byli hodní, rozdali nám dárky
v podobě sladkostí. Vše proběhlo v milé a příjemné
atmosféře, perfektní občerstvení – děvčata nás
obsluhovaly s úsměvem a všem patří velké díky.
Budeme se těšit na další podobné setkávání.
Za všechny spokojené důchodce Foltýsová N.,
Sakalová  M., Večeřová  B.

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

61 let – Krček Ivan
62 let – Gasidlo Josef
63 let – Vrobelová Věra, Černá Ivana,

Doleželová Věra
64 let – Zdráhal František
69 let – Kadlík Jan, Návara Bohuslav
70 let – Krymláková Marie, Kopfová Anežka
71 let – Špringerová Vlastimila, Vašíček Augustín
74 let – Moravec Josef
76 let – Žerava Jiří
81 let – Stoklasová Hedvika
82 let – Nováčková Annelies

Pozvánky

Myslivecký ples MS Praděd

Myslivecký spolek PRADĚD, z. s. Vrbno pod Pradědem
vás srdečně zve na který se bude2. myslivecký ples,
konat dnev obecním domě Slezan v Karlovicích 18.
ledna 2019. Začátek v 19:30 hod., občerstvení
zvěřinovým gulášem, bohatá tombola. K tanci hraje
skupina AXEL z Olomouce.

Vstupenky s místenkou v ceně 200,- Kč v předprodeji
od 3. 12. 2018 ve Středisku chytrých aktivit
(STŘECHA) Vrbno pod Pradědem v provozních
hodinách, telefon 554295195.
Těšíme se na vás.
Vrbenští myslivci

Pozvánka na veřejné zasedání
zastupitelstva obce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční
v pondělí 25. února 2019 od 18:00 hodin v budově
Obecního úřadu Karlovice.

Proběhlé akce
Vánoční Česko-polský workshop řemesel
a Mikulášský jarmark
Tyto dvě události proběhly společně v sobotu 1. prosin-
ce 2018. Ač se tradiční Mikulášský jarmark koná vždy
v areálu fotbalového hřiště, rozhodli jsme se jej poprvé
uskutečnit v obecním domě Slezan. Bylo to především
z důvodu rukodělných prací, které se venku v zimě
dělají špatně. Z prvotních obav ohledně umístění se
vyklubala skvělá akce. Navštívili nás lektoři české i
polské strany a všichni účastníci si mohli vyrobit
spoustu krásných věcí s vánoční tématikou. Nechyběly
ani tradiční koblížky, punč a koník. V závěru jarmarku
přišel také Mikuláš se svými pomocníky a nadělil hod-
ným dětem dobroty. Děkujeme všem, kteří se na pří-
pravě této akce podíleli. Třetí a zároveň poslední
workshop řemesel, který bude zaměřen na Velikonoce,
proběhne 13. dubna 2019.
Kateřina Locku



Základní škola informuje

Mikuláš ve školce
Ani letos Mikuláš nezapomněl na děti z Vaší - naší
mateřské školy a přišel je navštívit i se svou
družinou. Doprovázeli ho dva andílci, skupina čertů
a čertic. Děti zazpívaly písničky a zarecitovaly
básničky s mikulášskou a zimní tématikou a za
odměnu od Mikuláše dostaly ovoce a cukrovinky.
Na rozloučenou ještě zatancovaly taneček.

Milý Mikuláši, děkujeme za návštěvu a těšíme se
zase za rok.

Miluše Mohylová

Den s Armádou ČR
Opavští vojáci 53. pluku průzkumu a elektronické-
ho boje navštívili naši školu se vzdělávacím projek-
tem POKOS (Příprava občanů k obraně státu). S
technikou, se základy chování v době krizových situ-
ací a i se zajímavostmi z misí se kromě našich žáků
a dětí z mateřské školy přijeli seznámit i děti ze Širo-
ké Nivy, Vrbna pod Pradědem, Karlovy Studánky,
Holčovic a Města Albrechtic.

Pro žáky druhého stupně si vojáci připravili celo-
denní program, ve kterém nechyběly základy zdra-
votnické a protichemické přípravy, ukázky základ-
ních typů zbraní a vyprávění o zahraničních misích.
Školáci se mohli i vyzkoušet první pomoc při úra-
zech, protichemické oblečení a i různé části oděvů,
které jsou typické pro obyvatele Afghánistánu.

Pro žáky z nižšího stupně byla připravená výtvarná
soutěž s věcnými cenami, které jim předala skupina
vojáků přímo v prostorách školy.

Děti od mateřské školy až po devátý ročník si mohli
prohlédnout a důkladně prolézt vystavenou techni-
ku, terénní sanitku, spojovací vůz či pancéřovaný
vůz Iveco.

Jednalo se o příjemně strávený den a o obrovský
zážitek.

Rostislav Němec

Vánoční vernisáž s ochutnávkou vánočního
punče
Ukázku vánočního tvoření žáků celé školy mohli
shlédnout návštěvníci naší vernisáže ve čtvrtek 12.
prosince 2018. Vánoční výzdoba a zimní tematika
zdobili nejen stoly, ale i okna a zdi naši školní
jídelny. Vernisáž zahájili žáci školy zpěvem vánočních
koled. Poté se mohli návštěvníci kochat výrobky a
také ochutnat punč, který přichystaly paní kuchařky.
Celá akce probíhala v poklidné atmosféře a všichni
jsme se tak mohli naladit na krásné vánoční svátky.

Martina Brachtlová



Ostatní informace

Okénko z knihovny

Vážení a milí čtenáři a příznivci knihovny,

v roce 2018 se podařilo pro knihovnu zakoupit 135
nových knih. Všechny knihy, které byly pořízeny,
jste vybraly vy čtenáři. Jsem velmi ráda, že má naše
knihovna tak aktivní čtenáře a věřím, že i v letošním
roce 2019 mi budete dávat typy na knihy, které
byste si rádi přečetli. Knihovní fond se za poslední
dva roky změnil, a to především díky navýšení
0nančních prostředků. Staré, nečtené a poškozené
knihy jsou postupně vyřazovány. Tento proces vyřa-
zování a nakupování probíhá každým rokem. Ráda
bych touto cestou pozvala do knihovny také další
případné nové čtenáře, kteří se nemusí bát, že by si
z naší knihovny nevybrali. Během ledna se můžete
těšit na poslední várku knih roku 2018 a také na
další soubor knih z Regionálního knihovnického
centra, které nám knihy pravidelně zapůjčuje. Ote-
vírací doba: Pondělí 13:00 – 17:00 hod., Čtvrtek
13:00 – 16:00 hod.

Těším se na vaši návštěvu.

Kateřina Locku

Nemocným pomohou nové zdravotnické
pomůcky
Nadace Olgy Havlové přispěla na nový rehabilitační
přístroj
Senioři i po mozkové příhodě si mohou v Charitní půj-
čovně zdravotnických a kompenzačních pomůcek
zapůjčit rehabilitační přístroj Rotren Solo. „Přístroj
pomáhá pacientům k procvičování pasivních dolních
končetin silou paží cvičícího. Přístroj je vhodný také na
posílení levé/pravé poloviny těla po mozkových přího-
dách. Zdravá polovina těla tak může snadno a bez
námahy procvičit tu druhou,“ vysvětlila Eva Macková,
ředitelka Charity svatého Martina, která půjčovnu pro-
vozuje.
Nákup rehabilitačního přístroje je podpořen z progra-
mu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

Charita svatého Martina má za sebou více než 2 roky
činnosti. Lidem na Bruntálsku a Rýmařovsku poskytu-
je vedle půjčovny ještě dvě další sociální a zdravotní
služby. Terénní pečovatelskou službu, která má v péči
téměř 40 seniorů či dlouhodobě nemocných, a také
terénní zdravotní službu. „Zdravotní sestra jezdí za
nemocnými, kterým to předepíše lékař, přímo domů.
Díky tomu se mohou pacienti léčit v prostředí, kde se
cítí nejlépe a jsou obklopeni svými blízkými,“ popsala
fungování služby Eva Macková.

Tiráž
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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