
Slovo starostky

Vážení spoluobčané,
v úvodu chci poděkovat všem voličům, kteří využili
svého práva a přišli ve dnech 5. a 6. října 2018 k vol-
bám do zastupitelstva obce.

Pro ty, kteří nemají přístup k internetu, nebo si nestihli
výsledky voleb přečíst na úřední desce OÚ Karlovice,
alespoň základní informace.
Volební účast byla menší než ve volbách v roce 2014,
jen 52,51%.
Z celkového počtu 855 voličů, volilo 449 voličů.
V Karlovicích byly registrovány kandidátní listiny těchto
sdružení a stran:
SNK NEZÁVISLÍ – získalo tři mandáty, SNK Evropští
demokraté – získalo jeden mandát, Komunistická stra-
na Čech a Moravy – získala dva mandáty a SNK PRO
OBNOVU KARLOVIC – získalo tři mandáty.
Po zveřejnění výsledků voleb Státní volební komisí běží
podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí deseti-
denní lhůta pro případný návrh na neplatnost voleb a
poté bude do patnácti dnů svoláno ustavující zasedání
zastupitelstva obce. O termínu konání budete včas
informováni.

Jana Helekalová, starostka

Z obecního úřadu

Oznámení o termínech svozu objemného odpadu
Kontejnery pro uložení objemného odpadu budou při-
staveny:
od ,pátku 12. října 2018 do pondělí 15. října 2018
na těchto stanovištích:

â Zadní Ves – odstavná plocha před bývalým
objektem hospůdky Pod Lipkou

â Manipulační plocha u lávky přes Opavu (vedle
trafostanice)

â Areál u Zemského domu naproti Penzionu IRIS
(č. p. 201)

â Manipulační prostor u budovy školy v Karlovi-
cích č. p. 143

Při ukládání objemného odpadu dbejte níže uvede-
ných upozornění.
Do kontejnerů (zářiv-neukládejte nebezpečný odpad
ky, obaly od barev, laků a nátěrových hmot, autoba-
terie, atd.), lednice,vyřazené elektrospotřebiče (
rádia, televizory), tyto předměty odložte mimo kon-
tejnery, jejich odběr proběhne průběžně v těchto
dnech.
Kontejnery jsou určeny pro uložení a svoz objemné-
ho odpadu, běžný komunální odpad do kontejnerů
neukládejte.

Odkládáte – li nábytek, rozložte jej podle možností
na skladnější části a uložte do kontejneru.
Drobný elektro-odpad (např.: baterie, holicí strojky,
mobilní telefony, klávesnice, malé kuchyňské elektro-
spotřebiče atp.) odkládejte do eboxu umístěného ve
vstupních prostorách Obecního domu Slezan.

Sběrné místo pro vysloužilé světelné zdroje: úsporné
kompaktní zářivky, výbojky a lineární zářivky a LED
světelné zdroje, odkládejte do závěsného boxu umís-
těného ve vstupních prostorách Obecního domu
Slezan anebo odevzdejte starou zářivku v elektro
obchodě při nákupu nové.

V žádném případě neukládejte do kontejnerů, nebo
ke kontejnerům pneumatiky.
Využívejte zpětný odběr pneumatik, při jejich výmě-
ně, náklady na odbornou likvidaci vyřazených pneu-
matik platíte v jejich pořizovací ceně.
Seznam míst zpětného odběru pneumatik a povinných
osob:
Bruntál, Dr. E. Beneše 38, povinná osoba Auto Kelly a.s.

Bruntál, Fugnerova 22, povinná osoba Tomáš Hurajt,
AMC Autodíly
Bruntál, Partyzánská 1461/ 49, povinná osoba Elticar
s.r.o.

Bruntál, Žlutý kopec 1438/23 areál ČSAD, STROM-
PRAHA,spol. s r.o.

Místa zpětného odběru autorizované společnosti ELT
Management Company Czech Republic (ELTMA)
Vrbno pod Pradědem, Nádražní 599, Pradědský lesní
závod, a.s.
Ludvíkov 37, Ludvíkov, pan Bronislav Hradil

Rozhodnete-li se využít svozu objemného odpadu,
dodržujte shora uvedené pokyny a udržujte pořádek
v okolí svozových míst. Děkujeme!

Informace o projektech

Oslavme společně 100. výročí vzniku
České republiky!
V Karlovicích bude vysazena lípa svobody!
Oslava proběhne , přesně při výročív neděli 28. 10. 2018
100 let od založení prvního Československého státu.
Přijďte v 16 hodin k dirtparku naproti Obchodu
Hruška. Společně vysadíme lípu a vzdáme hold svobodě,
kterou jsme v roce 1918 získali. Krátký doprovodný
program si připravily děti ze Základní školy Karlovice.
Následovat bude průvod k Obecnímu domu Slezan k
pomníku první a druhé světové války.
Výsadbou stromu svobody se připojíme k projektu
Nadace Partnerství „Stromy svobody 1918–2018“,
společně s dalšími obcemi v České republice.



Co o stromech svobody uvádí na svých webových strán-
kách Nadace Partnerství www.nap.cz? Co jsou vlastně
stromy svobody?

„Procházíte kolem nich bez povšimnutí. Vaši sousedé a
přátelé možná ani netuší, že existují. Nejsou totiž
mohutné, staré ani neobvykle tvarované.

Symbolizují vznik Československé republiky a v letech
1918 a 1919 jich lidé vysadili tisíce. Do výsadby se
zapojili starostové, žáci, členové místních spolků. Stro-
my byly ověšené stuhami, domy praporky, zpívala se
hymna, ke kořenům se ukládaly pamětní listy.

A sázely se i v pozdějších letech (1928, 1945, 1968)
vždy, když si lidé chtěli připomenout a oslavit význam
svobody a demokracie.

My takovou oslavu uspořádáme u 100. výročí vzniku
naší republiky: objevíme dávno zapomenuté Stromy
svobody, necháme je odborně ošetřit a společně s vámi
vysadíme nové.“

Pokud víte, zda byl i v Karlovicích vysazen v některé
z uvedených let strom svobody, sdělte nám to na obec-
ním úřadě. Strom by mohl být ošetřen a označen. Děku-
jeme.

Kateřina Kočí

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

60 let – Švrčková Alena

62 let – Adamíková Soňa, Zajíčková Věra

63 let – Schramlová Antalová Vlasta

66 let – Tušková Pavla

67 let – Benka Josef

69 let – Vašková Il'jana

72 – Mužík Václavlet

73 – Přibyl Miroslav, Nováková Hanalet

74 – Skripčáková Věralet

77 – Ferenc Jiří, Bajer Janlet

81 let – Žákovská Miroslava

85 let – Obšivačová Jaroslava

89 let – Riedelová Edeltraud

Zároveň se velice omlouváme panu Jaroslavu Procház-
kovi za chybné uvedení jeho jména v předešlém zpravo-
daji.

Kateřina Locku

Pozvánky

Karlovický bazárek - Zboží pro děti i
dospělé.
Sobota 13. 10. 2018 od 9.00 hod do 16.00
hod

Zveme všechny na náš bazárek, který pořádáme již od
roku 2010. Určitě si zde můžete najít a zakoupit pěkné
věci, hračky, nábytek, sportovní náčiní atd. za skvělé
ceny. Všichni prodávající prosím kontaktujte paní Paňá-
kovou na mob. čísle 777 912 464, kde Vám bude přidě-
leno číslo. Pod tímto číslem si oceníte jednotlivé kusy
nabízeného zboží (např. kalhoty označené číslem prodá-
vajícího 28 v kroužku – cena za zboží 30,-Kč). Každý
kousek označte prosím pevně. V případě, že se cena
s číslem prodávajícího odlepí, nemůžeme nabízené zboží
ani prodat a ani přiřadit zpět k majiteli. Což se nám
opakuje. Všem děkujeme za velký zájem a předem se
omlouváme, pokud Vás již nebudeme moci pro velký
zájem zařadit. Bohužel nemáme možnost větších
prostor a tím je kapacita prostoru omezena.

Prodávané zboží můžete přivézt již 12. 10. 2018 do obec-
ního domu SLEZAN Karlovice od 18:00 hod. Druhý den
(sobota) si odvezete po ukončení prodeje v 16:00 hod.
zbylé věci s penězi za prodané zboží.
V nabídce je oblečení pro děti i dospělé. Boty, lyže, brus-
le, kočárky, kola, nádobí, kabelky, hračky, knihy a jiné.
Můžete přivézt prakticky po domluvě cokoliv.
Místo konání je v obecním domě SLEZAN Karlovice ve
společenském sále.
Připomínáme, že za ztracené kousky oblečení neručíme.
V tak velkém množství se může nedopatřením zrovna
ten váš kousek zaplést do nabízeného zboží jiného pro-
dávajícího. Proto prosím všechny prodávající, aby si
přišli včas své neprodané kousky odebrat (nejlépe
15:30 hod). Vznikne tak prostor na dohledání.

Obecní dům najdete ve středu obce u autobusové
zastávky Slezan.
Těšíme se na Vás a už teď přejeme příjemný a skvělý
nákup.
Organizuje: Naděžda Paňáková
mobil:  777 912 464

Proběhlé akce

Burčákový víkend na Malajce
Burčákový víkend započal v pátek 14. 9. 2018 v 18 hodin.
Na zájemce čekala přívětivá až rodinná atmosféra. O tu se
společně s lahodným burčákem postarala mladá kapela
Polety, kteří hráli k poslechu a později i k tanci.

Zájezd seniorů
Oblíbený zájezd seniorů tentokrát zamířil do města
Kroměříž prohlédnout si například Dům Karla Kryla,
Zámeckou zahradu či samotný Kroměřížský zámek.
Počasí vyšlo na výbornou, tak jako nálada výletníků.
Našli se i takoví, kteří přišli poděkovat za celý zájezd. My
také děkujeme.

Bejvávalo
Ve Vrbně pod Pradědem 1. září 2018 měli krajané
možnost doslova ochutnat historii. Penzion Hradil
připravil pro místní vydatný program s názvem
„Bejvávalo aneb co se jedlo v kraji pod Pradědem“.
Chuťové buňky roztančily brzo ráno ochutnávky
slezských jídel a koláčů spolu s kapelami jako Flašinetáři,



2G Jazz Band nebo Duo Modulor. Celá akce se netočila
jen kolem jídla, ale byly také ukázány tradiční lidové
řemesla a také díky jarmarečnímu prodeji neodcházeli
lidé jen s plnými žaludky.

Česko-polský workshop umění
V obecním domě Slezan se ve dnech 8. a 9. září 2018
uskutečnil projekt s názvem „Česko-polský workshop
umění“, který je spolu0nancován z programu Interreg
V-A z prostředků Evropského fondu pro regionální roz-
voj prostřednictvím Euroregionu Praděd. V dopoledních
hodinách se sešli lektoři jak z české, tak polské strany
a započal workshop umění, který se nesl ve velmi pozi-
tivní atmosféře. Úvodního slova a přivítání se ujala paní
starostka a předala slovo umělcům, kteří začali prezen-
tací vlastních výtvorů, technikou malování a stručným
povídáním o náplni své práce. Účastníci projektu (do-
spělí a děti) nepřišli zkrátka a mohli si vyzkoušet kaž-
dodenní činnosti a strasti co se týče přípravy umělec-
kých děl, jež tvořily například konstrukce kostry obra-
zového rámu, napínání plátna, míchání barev a podob-
ně. U příprav to samozřejmě neskončilo a co nevidět se
účastníci vrhli na samotné tvoření, které zahrnovalo
nejenom kreslení na velké plátno, ale také na tabulku
skla, vyřezávání stylem mezzotinta do měděných desti-
ček, pocitové malování podle živé hudby a další. Celé
akce se zúčastnilo 62 účastníků, což bylo neočekávané
a příjemné. Bezpochyby všechny potěšilo zakončení
sobotního večera vernisáží vytvořených obrazů všech
přítomných a pozvaných umělců, spojenou s rautem.
Měli jsme tak ojedinělou možnost porovnat vlastní díla
s těmi profesionálními. V neděli amatérské výtvory,
hodnotili lektoři bodovou stupnicí. Deseti nejlepším
byly předány diplomy a ceny. Těm neoceněným předala
paní starostka alespoň sladká překvapení a knihy
o Jeseníkách. Po ukončení workshopu účastníci projek-
tu společně navštívili minigolf, aby si zpříjemnili chvíle
čekání na autobus, který je odvezl zpět do Glucholaz.

Základní škola informuje

Slavnostní zahájení školního roku
První nedočkavci čekali před školou již o půl osmé.
Vyzdobené třídy a slavnostní atmosféra to byl ten
správný čas k zahájení školního roku v základní škole
v Karlovicích.
Během prázdnin proběhla modernizace nejen budovy
školy, ale i vybavení tříd a kabinetů. Obnovili jsme škol-
ní nábytek, interaktivní tabule a dokoupili zajímavé
učební pomůcky. Během tohoto školního roku nás
čeká další modernizace odborných učeben a sociálních
zařízení.
Věříme, že v příjemném prostředí moderní školy vyba-
vené celou řadou podnětného výukového materiálu,
budou naši žáci opět dosahovat výborných vzdělávacích
výsledků.

Rostislav Němec

Exkurze do *rmy Kofola Krnov
Ve čtvrtek 6. 9. 2018 jsme se v rámci přípravy na budoucí
povolání vypravili s žáky sedmé, osmé a deváté třídy na
exkurzi do 0rmy Kofola. Exkurze sestávala ze dvou částí,
prezentace 0rmy a seznámení s výrobou. Prohlídka
jednotlivých výrobních linek byla odborně a poutavě
okomentována. Shlédli jsme i zajímavou prezentaci,
ve které jsme se dozvěděli základní informace o historii
0rmy, jejím managementu, počtu zaměstnanců a
rozmístění jednotlivých pracovišť. Nechyběla ani velmi
oblíbená ochutnávka nápojů včetně ochutnávky všech
novinek na trhu spojená s občerstvením. Přínosné byly
aktivity, kde žáci využili svoji kreativitu a všeobecný
přehled. Na závěr nám zaměstnanci 0rmy nachystali ještě
jedno překvapení v podobě milých pozorností, které měli
pro každého z nás
připraveny.

Výlet  do  Krnova
jsme  zakončili
příjemnou
procházkou
historickou částí
města.

Alena Rokosová



Ochutnejte zahradu
V druhé polovině září děti z mateřské školy a nižších roč-
níků I. stupně navštívily zámecký park a zámecké
zahradnictví Města Albrechtice – Hynčice. Ve výukovém
programu „Ochutnejte zahradu“ nám byla průvodkyní
paní Alena Křištofová.
Děti si prohlédly zahradu jak okrasnou tak užitkovou.
Nejzajímavější byla ukázka a poznávání ovoce a zeleniny.
Kromě známých druhů zeleniny si děti mohly prohléd-
nout a ochutnat i pichlavá rajčata nebo ačokču – zeleninu
Inků, rozpoznávaly bylinky podle vůně. Společně zadělá-
valy těsto na chleba, které vylepšily lístky poznaných
bylinek. Také si vyzkoušely práci zahradníka a zasadily
sazeničky jahod. Za odměnu dostaly dýňové muf0ny,
bylinkový chleba, pochutnaly si na levandulových lízát-
kách a žízeň zahnaly levandulovou limonádou.
Dětem se návštěva zahrady velice líbila, odvezly si nejen
plná bříška, ale i spoustu vědomostí.
Miluše Mohylová

Připravujeme:
Týden mlsných deváťáků
Zahájení okresní 1orbalové ligy
Přespolní běh v Břidličné

Ze sportu
Mladí hasiči Karlovice
Mladí hasiči Karlovice se i v letošním roce zúčastnili
soutěže v požárním sportu a čeká je podzimní kolo
Branného závodu, které se uskuteční ve Slezských
Rudolticích 13. října. V měsíci červenci jsme si společně
s mladými hasiči z Rýžoviště užili Hasičského táboru,
který se pořádal v Ludvíkově v kempu Jitřenka. Děti
byli na výletě v Karlově studánce, zopakovali si základy
hasičiny, ale hlavně jsme si společně užili pár dní plné
zábavy, legrace, sportu a nakonec i opékání špekáčků.
I nadále se budeme společně scházet, učit se, zlepšovat
a účastnit se soutěží. Pokud by se někdo z našich kama-
rádů či spolužáku chtěl přidat k nám, přijďte se za
námi podívat na hasičskou zbrojnici nebo kontaktujte
některého s členů SDH.
Mladí hasiči Karlovice

Sportovní družstvo Karlovice
Hasičská sezóna se pomalu blíží ke konci. Karlovičtí
hasiči obec reprezentují téměř každý víkend na jednotli-
vých kolem Hasičské ligy praděd a daří se jim. Oba
týmy si přivezly pátá místa ze soutěže v Rýmařově, tým
žen se dokonce umístil na druhém místě na soutěži ve
Vrbně pod Pradědem a na místě třetím v Lipové-Lázni.
Tým mužů se dále umístil například na 9. místě na
soutěži ve Velkých Kuněticích a na 11. místě v Janovi-
cích.
Obě družstva čeká v měsíci říjnu ještě poslední kolo
soutěží Hasičské ligy v Břidličné a pohárová soutěž
v Jeseníku. Držte týmům palce, ještě je o co bojovat.
Za SDH Karlovice – Bc. Dominika Mikulášková

Sokol Karlovice
Do nové sezóny 2018-19 Sokol Karlovice přihlásil tři
oddíly kopané. Mužstvo mužů, hrající 1. B třídu
krajských soutěží, žáky a nově vytvořený oddíl přípravky.
Oba žákovské oddíly hrají okresní soutěže.

Přípravka
Nově založený oddíl přípravky vstoupil do sezóny
nebojácně a s 10. body je na třetím místě v tabulce.
Dokázal zvítězit nad Širokou Nivou 7:4, Úvalnem 10:4 a
porazil i Jindřichov 8:4. S Krnovem uhrál remízu 5:5.
Prohrál jen dva zápasy s Krásnými Loučkami 4:6 a
Zátorem 4:5. Nejlepším střelcem je Folta Radovan se 13.
brankami.

Žáci
Žáci jsou v tabulce o stupínek lépe a jen o horší skóre s 18.
body jim patří 2. místo za vedoucí Malou Morávkou.
Ze sedmi odehraných kol dokázali 6x zvítězit, když
postupně vyhráli v Třemešné 4:1, doma nad Horním
Benešovem 5:3, v Krásných Loučkách 6:0, doma nad
Rudolticemi 4:2, nad Osoblahou 6:3 a nakonec i v
Holčovicích 3:1. Prohráli jen jediný zápas a to v Malé
Morávce 4:2.
Nejlepším střelcem je Vikartovský Vojta s 11. brankami.

Muži
Našim mužům se v krajských soutěžích daří také skvěle.
Na svém kontě už mají šest vítězství z toho pět na domácí
půdě. Postupně porazili Horní Benešov 4:1, Malé Hoštice
4:2, Bruntál"B" 4:1, Rýmařov"B" 5:0 a Kylešovice
dokonce 9:0. Jednou se radovali i z vítězství na půdě
hostů, kdy ve Vítkově vyhráli 4:2.
Ze Žimrovic dovezli cennou remízu 3:3. Mají i dvě prohry
z Budišova a Krásných Louček, kdy oba zápasy skončily
nejtěsnější prohrou 1:2. S nejlepším střelcem Holčákem
Josefem, který už dal 12. branek, jim patří 2. místo,
s 19. body, jen bod za vedoucím Hradcem nad Moravicí.
Věříme, že se všem našim oddílům bude i nadále dařit a
budou pokračovat ve skvělých výkonech a důstojně
reprezentovat naši obec.
Podrobnější informace získáte na tomto odkazu:
https://sokolkarlovice.webnode.cz/

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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Karlovice 183, 793 23 Karlovice
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