
Slovo starostky

Vážení spoluobčané,

čas utíká neskutečně rychle, už tu máme podzim   
i s babím létem v celé jeho kráse. 
V uplynulém období se uskutečnila další jednání 
se zpracovatelem ke studii rozvoje šetrného ces-
tovního ruchu v Karlovicích a informačnímu sys-
tému obce.
Z důvodu časové náročnosti projektu byla podána 
žádost Moravskoslezskému kraji o prodloužení 
jeho realizace.  
Obec se zabývala podněty občanů, které byly pře-
dány Výboru pro životní prostředí. Urgentně se 
řešily situace, kdy docházelo k poškození majetku 
občanů a také mohlo dojít k ohrožení života pada-
jícími větvemi ze stromů. Na základě rozhodnutí 
byly některé stromy pokáceny, jiné ořezány. Při-
pravují se další podklady pro ořezy a ošetření, 
např. památné lípy, které budou po vyjádření 
Agentury ochrany přírody a krajiny rovněž řešeny.
Byly provedeny opravy výtluků u místních komu-
nikací v Zadní Vsi a kolem Masarykovy stezky.
Zúčastnila jsem se několika jednání starostů a 
také setkání pracovních skupin Dobrovolného 
svazu obcí Vrbensko, kde se řešily podklady ke 
zpracování „fischí“ pro stávající programovací 
období a rovněž strategie rozvoje regionu. Vyzváni 
byli také živnostníci z Karlovic,aby se jednání 
zúčastnili a podíleli se na zpracování podkladů. 
Uskutečnila se schůzka se zástupcem Povodím 
Odry, projednávaly se opravy rybochodů na řece 
Opavě. S Povodím Odry byla na začátek října 
dohodnuta schůzka k projednání zpřístupnění 
přírodního koupání – schody, apod. Na schůzce 
bude řešena také možnost úpravy stezky kolem 
řeky Opavy mezi Vrbnem pod Pradědem a Karlovi-
cemi. 
Proběhla jednání s vlastníky pozemků, které jsou 
dotčeny trvalým záborem a dočasným záborem 
projektu Přírodě blízká protipovodňová opatření a 
byl dohodnut postup majetkoprávního vypořádá-
ní.
Uskutečnil se zájezd seniorů. Tentokrát jsme zaví-
tali do zámku v Hradci nad Moravicí, Muzea klo-
bouků a Expozice generála Laudona v Novém Jičí-
ně. Posledním cílem byla farma v Porubě u Husto-
pečí nad Bečvou. Počasí nám přálo, zájezd se vyda-
řil.
Na základě podnětů občanů byla na web obce 
umístěna rubrika s názvem hlášení v rozhlase,     
z důvodu nesrozumitelnosti hlášení na některých 
místech v obci.

Po jednání s velitelem hasičů byly zakoupeny oble-
ky a postřik pro zneškodňování rojů vos a sršňů. 
Pokud se u vás doma roj uhnízdí, volejte veliteli 
hasičů panu Viktoru Kadlíkovi.

S policií ČR bylo řešeno poškození nové autobuso-
vé zastávky naproti IRISU. 

V závěru dovolte, abych vás pozvala na mimořádné 
veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se usku-
teční v pátek 2. října 2015 od 17.00 hodin              
v budově Obecního domu Slezan Karlovice.

Jana Helekalová, starostka

Z obecního úřadu

Oznámení o termínech svozu 
objemného odpadu

Kontejnery pro uložení objemného odpadu budou 

přistaveny od pátku 9. října do pondělí 12. října 

2015, na těchto stanovištích: 

• Zadní Ves – Hospůdka Pod Lipou

• odstavná plocha naproti mateřské školy (k poště)

• točna před lávkou přes Opavu u č. p. 117 
Karlovice

• naproti Penzionu IRIS plocha u areálu 
Zemského domu

Při ukládání objemného odpadu dbejte níže uve- 
dených upozornění. 

Do kontejnerů neukládejte nebezpečný odpad 
(zářivky, obaly od barev, laků a nátěrových hmot, 
autobaterie, atd.), vyřazené spotřebiče a pneuma-
tiky, tyto předměty odložte mimo kontejnery, 
jejich odběr proběhne průběžně v těchto dnech.

Vyřazené elektrospotřebiče budou vybírány        
v sobotu 3.10.2015 přímo u vašeho domu.      
Svoz zajišťuje Sdružení dobrovolných hasičů 
Karlovice.

Kontejnery jsou určeny pro uložení a svoz objem-
ného odpadu, běžný komunální odpad do kontej-
nerů neukládejte.

Odkládáte-li nábytek, rozložte jej podle možností 
na skladnější části a uložte do kontejneru. 

č. 10/2015



Drobný elektro-odpad (např.: baterie, holicí strojky, 
mobilní telefony, klávesnice, malé kuchyňské 
elektrospotřebiče atp.) můžete odložit do eboxu při 
vstupních dveřích Obecního domu (Karlovice     
č. p. 183).

Sběrné místo pro vysloužilé světelné zdroje: 
úsporné kompaktní zářivky, výbojky a lineární 
zářivky a LED světelné zdroje, můžete odložit do 
sběrné nádoby při vstupních dveří Obecního 
domu (Karlovice č. p. 183).

Rozhodnete-li se využít svozu objemného 
odpadu, udržujte u svozových míst pořádek.

Děkujeme.

Sběr vyřazených elektrospotřebičů

Hasiči budou v sobotu 3.10.2015 vybírat 
kompletní elektrické spotřebiče:
televize, PC monitory, mrazáky, chladničky, prač-
ky, sušičky, myčky, sporáky, 
el. trouby, mikrovlnné trouby, vysavače, fény, 
topinkovače, telefony, rádia, apod.
PROSÍME, NECHEJTE SPOTŘEBIČE NA ZAHRA-
DĚ ANEBO DOMA, JELIKOŽ SE NAJDOU LIDÉ, 
KTEŘÍ SPOTŘEBIČE ROZKRÁDAJÍ A ROZEBÍRAJÍ.

Přijedeme, zazvoníme, vyneseme, odvezeme!

Bioodpad

Od měsíce dubna 2015 jsou přistaveny kontejnery 
na bio odpad.
Umístěny jsou v lokalitách, kde je malá možnost 
kompostování. Žádáme občany, aby kompostovali     
i nadále.

Umístění kontejnerů na bioodpad 

• u paneláků a Domu klidného stáří

• u ZŠ a MŠ Karlovice

• točna u mostu k vlakovému nádraží

• Zadní Ves

• bytové domy č.p. 330, 331

Návod na využití kontejnerů na bio 
odpad

Vhazujte:

Ze zahrady – posekanou trávu, seno, slámu, listí, 
květiny, zeleninu (kořeny i listy), kousky větví 
stromů i keřů (nastříhané a jinak zpracované          
do 30 cm)

Z domácností – zbytky ovoce a zeleniny, slupky       
z brambor a citrusových plodů, vyluhované čajové 
sáčky, kávové sedliny, zbytky pečiva

Nevhazujte – zbytky jídel a vaječné skořápky, maso 
a kosti, oleje a tuky, uhynulou zvěř, dlouhé větve, 
popel z briket a uhlí, jiný odpad jako papír, plast, 
sklo, textil, nebezpečný odpad apod., zvířecí 
exkrementy, kamení, smetky z chodníku a silnic

Upozornění pro občany a rekreanty
Neukládejte prosím stavební odpad do kontejnerů     
u hřbitova. Zvyšujete tím náklady obce na likvidaci 
odpadů.

Děkujeme!

Kontejner pro ukládání drobného plechového 
odpadu je umístěn na parkovišti naproti 
Obecnímu domu Slezan.

Kontejner je určen k ukládání plechovek, konzerv, 
vršků a ostatního plechového odpadu z domácností. 
Neukládejte do něj jiný odpad!

Děkujeme!

Pozvánka do Slezanu – využijte 
prostory v našem obecním domě

Nastává podzim, venku ubývá světla a na sportová-
ní venku je chladno.
Zveme vás proto do rekreační posilovny a gym-
nastického sálu ve III. patře Obecního domu Sleza-
n, kde můžete najít odreagování od všedního ruchu 
a starostí. Zároveň máte možnost udělat něco pro 
své tělo a kondici. 
K dispozici je také salónek v II. patře, vhodný též    
k relaxaci. Můžete si zde například zahrát   kuleč-
ník, stolní tenis, ruční fotbálek, ale také zhlédnout 
film pomocí promítacího zařízení. 
Provozní doba posilovny, gymnastického sálu         
i salónku je pondělí až neděle od 8:00–21:00.
Klíče jsou k zapůjčení v Obecní knihovně v pracov-
ních dnech od 8:00–15:00. 
Více informací na telefonním čísle 730 957 659.

Zprávy ze zastupitelstva
Na veřejném zasedání zastupitelstva v září byly 
projednány převody pozemků v rámci přípravy 
projektu Přírodě blízká protipovodňová opatření 
Zadní Ves.
Pro úspěšnou realizaci projektu je nutné, aby 
všechny pozemky, jež jsou dotčeny trvalým zábo-
rem, tedy budou využity pro realizaci projektu, 
byly ve vlastnictví Povodí Odry, která bude projekt 
realizovat. Podle informací vedení Povodí Odry je 
tento projekt v zásobníku projektů k podpoře         
v programovacím období 2014-2020 a po letech 
úsilí se reálně blíží jeho provedení. Povodí Odry 
odhaduje dokončení realizace v roce 2018.

Kateřina Kočí, místostarostka

Společenská rubrika

Naši jubilanti

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

60 let – Kuja Ivan, 
  Schramlová Antalová Vlasta

63 let – Tušková Pavla

64 let – Benka Josef

66 let – Vašková Iljana

69 let – Hebláková Marie, 
  Mužík Václav

70 let – Nováková Hana, 
  Přibyl Miroslav

72 let – Zajíčková Jiřina

74 let – Ferenc Jiří, Bajer Jan

78 let – Žákovská Miroslava

82 let – Obšivačová Jaroslava

86 let – Riedelová Edeltraud



Pozvánky

Veřejné zasedání zastupitelstva 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční    
v pátek 2. října 2015 od 17.00 hodin v budově 
Obecního domu Slezan Karlovice. 

Karlovický podzimní bazárek
Sobota 17.10.2015 od 9.00 hod do 16.00 hod
Zveme všechny na podzimní bazárek, kde si určitě 
najdete a můžete zakoupit pěkné věci za skvělé 
ceny.
Veškeré informace u p. Paňákové na čísle 777 912 
464.
Prodávajícím bude přiděleno číslo. Pod tímto číslem 
si oceníte jednotlivé kusy nabízeného zboží.
Prodávané zboží můžete přivézt již v pátek 
16.9.2015 do Obecního domu Slezan a druhý den 
po ukončení prodeje odvézt vše, co zůstalo, i utrže-
né peníze.
V nabídce je oblečení pro děti i dospělé. Boty, lyže, 
brusle, kočárky, kola, nádobí, kabelky, hračky, 
knihy a jiné.
Místo konání je v sále Obecního domu Slezan 
Karlovice.
Těšíme se na vás a už teď přejeme příjemný a skvě-
lý nákup.
Předem děkuji všem, kteří mi každoročně pomá-
hají, protože bez tak skvělých holek by to nešlo !!!

Naděžda Paňáková
mobil: 777 912 464

Výstava výtvarnice z Karlovic

Základní škola informuje

Slavnostní zahájení školního roku 
Dne 1.září slavnostně zahájilo školní rok 2015/2016 
v Základní škole a Mateřské škole Karlovice 168 
žáků, z toho 18 prvňáčků, které přišla osobně 
přivítat i paní starostka.  
Žáci školy mají k dispozici několik nově 
modernizovaných odborných učeben. Během 
podzimních měsíců bude dokončena realizace 
venkovní učebny včetně náležitého vybavení. 
Věříme, že v příjemném prostředí moderní školy 
vybavené celou řadou podnětného výukového 
materiálu, budou naši žáci opět dosahovat 
výborných vzdělávacích výsledků. 

 Rostislav Němec, ředitel školy

Mimoškolní aktivity

Ve školním roce 2015/2016 jsme pro naše žáky 
připravili bohatý výběr kroužků. Rozšířili jsme 
nabídku pro žáky nižšího stupně a nachystali 
několik nových zajímavých aktivit

Martina Brachtlová

Týden mlsných deváťáků
V naší škole je tradicí, že žáci 9. třídy připravují          
v měsíci září jídelníček. Děti si vyberou jídla dle 
svých představ a společně sestaví pětidenní menu 
o třech chodech, které se skládá z polévky, 
hlavního jídla a dezertu.

Letos sestavili následující jídelníček: 

I. polévka čínská
čevabčiči s brambory, salát, voda s citrónem

II.  hovězí vývar
kuřecí prsa s broskví, bramborová kaše, kompot, 
ledový čaj

III. polévka česneková
pizza, zeleninový salát, jablečný džus

IV. polévka svítková 
šulánky s mákem, nanuk, bílá káva

V. cibulová polévka se sýrem
lasagne, zeleninový salát, nealkoholické mojito

Dobrou chuť vám přejí žáci ZŠ a MŠ Karlovice!
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Připravujeme:

Čtenářské dílny, dlouhodobý projekt podpory čtení 

pro první i druhý stupeň školy.

Jižní Anglie, jazykově vzdělávací pobyt pro žáky 

druhého stupně školy.

Účast na okresním kole v přespolním běhu.

Ze sportu

Fotbalisté TJ Sokol Karlovice byli          
při posledním zápase doma úspěšní

O vítězství v rozhodla až druhá půle.

Muži

Sokol Karlovice - Jiskra Rýmařov"B"  5:0 /0:0/
Branky: 53´- Belej D., 62´a 75´- Raiskup M.,         
73´a 83´- Vikartovský
Diváků: 130
 
Celkově jsou naši fotbalisté v tabulce průběžně na 
4. místě za Jindřichovem, Vrbnem p. P. a Starou 
Vsí.

Gratulujeme k úspěchu a přejeme další vítězství.

Rozpis zápasů TJ Sokol Karlovice                      
na podzim 2015

Žáci

So    3.10.        13:00 hod        Karlovice – Bohušov

So  10.10.        13:15 hod       Jindřichov - Karlovice

So  17.10.                              volno         

So  24.10.        11:30 hod       Karlovice – Chomýž

Stř  28.10.       14:00 hod       Karlovice - Třemešná 

So  31.10.      12:00 hod        Osoblaha - Karlovice

Muži

So   3.10.       15:30 hod        Karlovice - H. Benešov

So 10.10.       15:00 hod        Jindřichov - Karlovice

So 17.10.       15:00 hod        Karlovice - Vysoká 

So 24.10.       14:00 hod        Karlovice - Sl.Rudoltice 

So 31.10.       14:00 hod        Osoblaha - Karlovice

So   7.11.       14:00 hod        Karlovice - St.Ves  

So 14.11.       13:30 hod        Karlovice - Břidličná“B“
  
Více na adrese: 
http://www.sokolkarlovice.cz/muzi/rozpis/

Kontaktní informace Obecní úřad 
Karlovice

adresa: Karlovice 183, 79323

telefon: 554 725390

mobil:724 207 740

e-mail:obec.karlovice@seznam.cz

Ostatní

Výluka drážní dopravy

V období od 5.10.2015 (10:00 hod) do 9.10. 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 

Informovanost cestujících o změnách v osobní dráž-
ní dopravě bude zajištěna formou vylepení jízdních 
řádů a informačních letáků, popř. dalších 
doplňkových informací, ve stanicích a na zastáv-
kách a stanovištích NAD, resp. formou vyhlášení  
informací  o této výluce ve Vaší obci rozhlasem a 
periodikách. 

Pravidelně aktualizovaný přehled  
NABÍDEK PRÁCE V REGIONU             
na stránkách Obce Karlovice!
Na stránkách Obce Karlovice byla v dubnu spuštěna 
nová služba nabízející ucelený komplexní přehled 
pracovních nabídek z našeho města a jejího nejbližší-
ho okolí. Pracovní nabídky se týkají jak hlavního, tak 
vedlejšího pracovního poměru, brigád a nezapomíná 
se zde ani na nabídky práce pro osoby se zdravotním 
postižením. V nové sekci najdete také aktuality z trhu 
práce, právního rádce, a k dispozici jsou zde i kon-
taktní údaje na Úřad práce. Přehled nabídek zaměst-
nání je několikrát denně aktualizovaný.
Pracovní nabídky jsou dodávány největším 
pracovním portálem v České republice Prace.cz a 
jsou zde zahrnuty i vybrané nabídky z Úřadu práce 
z našeho regionu


