
Slovo starostky

Vážení spoluobčané,

obec Karlovice se velmi často zapojuje do různých 
anket, dotazníkových šetření, jejichž cílem je získání 
finančních prostředků na opravu místních komuni-
kací, chodníků, realizaci rekonstrukcí další infra-
struktury. Dalším druhem dotazníků jsou ty,           
ve kterých se vyjadřujeme k novelizacím zákonů a 
jejich dopadům v praxi.
Jedním z nich je výstup projektu Studentské granto-
vé soutěže na Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava 
na téma  „Kvantifikace dopadů reformy účetnictví 
státu na obce v Moravskoslezském kraji a jejich 
vyhodnocení“. Cílem projektu bylo provést analýzu a 
vyhodnocení dopadů, které měla reforma účetnictví 
státu (v letech 2010 – 2015) na obce z pohledu nově 
zavedené legislativy, metodiky, nových přístupů         
v účtování, odpisování atd. Z dotazníkového šetření 
vyplynulo, že proces reformy účetnictví státu a zajiš-
tění jeho podpory ze strany státu a kraje, je vnímám 
starosty a účetními obcí spíše negativně. Pro obce 
znamenal zvýšené náklady na školení, pořízení 
nových softwarů, apod. Přinesl větší zátěž pro účetní 
obcí. Většina právních norem byla zveřejňována a 
schvalována na poslední chvíli s nemožností připravit 
se na chystané změny. Toto zvýšené legislativní zatí-
žení obcí není jediné.
V uplynulém období jsme připravovali a i nyní     
chystáme podklady k obecně závazné vyhlášce,          
k návrhu rozpočtu obce na rok 2016 a také k auditu, 
který proběhne v listopadu tohoto roku. Také      
probíhaly a probíhají jednání se společnostmi                  
za účelem snížení nákladů obecního rozpočtu.
Řešíme pěší trasy, ukazatele, tabulky, informační 
tabule v rámci navrženého informačního systému 
obce. Žádáme zájemce, kteří by nám chtěli pomoci      
s touto problematikou, aby se přihlásili na tel. čísle 
725 484 595. Děkujeme za váš zájem.
Strategický plán šetrného cestovního ruchu i infor-
mační systém bude krátce představen na veřejném 
zasedání zastupitelstva obce v pondělí 30.11.2015.

Ve spolupráci OÚ Karlovice a MgA. Ivety Albrechtové 
Dučákové se uskutečnila vernisáž výstavy obrazů a 
další tvorby. Jednalo se o průřez tvorbou autorky     
od roku 2004 dosud. Vernisáže se, mimo jiné vzácné 
hosty, zúčastnil i burmistr Glucholaz pan Edward 
Szupryczyński a byl s výstavou velmi spokojen. V sále 
Obecního domu Slezan je možnost zhlédnutí výstavy 
obrazů do 12. 11. 2015.

V závěru dovolte, abych vás pozvala na veřejné  
zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční        
v pondělí 30. listopadu 2015 od 17.00 hodin v budově 
Obecního domu Slezan Karlovice. 

Jana Helekalová, starostka

Z obecního úřadu

Úřední hodiny Obecní úřad Karlovice
Vzhledem ke zvyšujícímu se množství administrativní 
zátěže a práce vyplývajících z nových předpisů a 
povinností obce bude Obecní úřad Karlovice otevřen 
pro veřejnost jen v úředních hodinách v pondělí         
a ve středu 8.00-12.00 a 13.00-17.00.
Naplánujte si prosím řešení svých záležitostí na tyto dny. 
Úterý, čtvrtky a pátky jsou přednostně řešena správní 
řízení, místní šetření, jednání s nadřízenými úřady, apod.
V naléhavém případě si můžete předem telefonicky nebo 
e-mailem sjednat schůzku s konkrétním pracovníkem 
úřadu.
Děkujeme Vám za pochopení.

Anketa – kompostéry                             
(označte jednu z nabízených možností – 
zakroužkujte nebo podtrhněte)

Vzhledem k tomu, že někteří občané opětovně projevili 
zájem o kompostéry, žádám vás o vyplnění obdobné 
ankety, která probíhala od 30. 11. 2013 do 18. 12. 2013.

1. Mám zájem o kompostér:

a) ANO

b) NE 

c) NEVÍM

2. Mám vlastní kompostér anebo kompost:

a) ANO

b) NE 

3.   Kompost využiji pro vlastní potřebu:

a) ANO

b) NE 

4.  Pokud vytvořený kompost nevyužijete, jak s ním 
naložíte?

……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….....

Doplňte číslo popisné anebo evidenční,                   
kde v Karlovicích bydlíte.

.....................................................................................

Děkuji vám za vyplnění a odevzdání ankety na OÚ 
Karlovice v termínu do 30. 11. 2015. 

Anketu můžete vyplnit a zaslat také emailem na 
knihovna@karlovice.eu 
Elektronicky je k dispozici v aktualitách na 
www.karlovice.eu

Jana Helekalová, starostka

č. 11/2015



Pytlový sběr tříděného odpadu

Na stránkách obce opět naleznete tabulku se   
zveřejněním odměna za 3. kvartál roku 2015.            
V tabulce jsou uvedena čísla popisná a evidenční, ta 
určují, která domácnost dosáhla na odměnu 100,- Kč 
na 1 jednoho člena domácnosti (pro příklad celá 
domácnost - 4 členové - získá 400,- Kč).
Tyto odměny vyplývají z vyhodnocení období             
7-9/2015 a výpočtu průměrného množství odevzda-
ných plastů za 1 osobu v domácnosti, pro dané   
období tj. 4,33 kg (a více) na osobu. Odměna bude  
na požádání vyplacena hotově v pokladně Obecního 
úřadu Karlovice nebo zaslána na zadaný účet.
Za toto období bylo svezeno a odevzdáno celkem  
6170 kg plastů.
Všem velmi děkuji, že se do systému zapojují a pomá-
hají tak snížit zátěž na životní prostředí.

Jana Helekalová, starostka

Zprávy ze zastupitelstva

V říjnu 2015 se zastupitelstvo obce Karlovice sešlo 
dvakrát. Obě zasedání byla svolána mimořádně. 
Na prvním z nich se řešila problematika prodeje 
obecních pozemků a ceny za zemědělskou půdu. 
Zastupitelé rozhodli o změně ceny za zemědělskou 
půdu, nově je cena za metr čtvereční 10 Kč. Dále se 
zastupitelé dohodli, že zemědělská půda se bude 
přednostně pronajímat.
Na druhém mimořádném zasedání zastupitelé 
rozhodovali o schválení memoranda – smlouvy           
s Agenturou pro sociální začleňování (sociální odbor 
úřadu vlády České republiky), o spolupráci obce 
Karlovice s obcemi mikroregionu Vrbensko: Karlova 
Studánka, Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem a Široká 
Niva a Agenturou pro sociální začleňování a schválilo 
Strategický plán sociálního začleňování Vrbenska 
2015 - 2018. Níže v příspěvku naleznete základní 
informace o programu, ke kterému se tímto Karlovice 
připojily.

Koordinovaný přístup k problematice 
sociálně vyloučených lokalit – první 
prostředky z Operačních programů 
Evropské unie do našeho regionu
Koordinovaný přístup k problematice sociálně 
vyloučených lokalit je program vlády ČR určený pro 
sociálně vyloučené lokality (např. s vysokou mírou 
nezaměstnanosti).
Program je spravován Agenturou pro sociální         
začleňování (odbor úřadu vlády). Prostředky                  
z operačních programů OP zaměstnanost, OP věda, 
výzkum a vzdělávání a IROP (integrovaný regionální 
operační program) směruje přímo do vyloučených 
lokalit. Umožňuje obcím a svazkům obcí ze sociálně 
vyloučených lokalit čerpat prostředky na svoje potře-
by přímo na svoje území na základě Strategického 
plánu sociálního začleňování. Karlovice mají možnost 
čerpat finanční prostředky na podporu začleňování 
(vzdělávání, vytvoření nových pracovních míst) díky 
členství v DSO Vrbensko, které si plán zpracovalo. 
Díky jeho dokončení a dohodě obcí na Vrbensku tak 
budeme moci čerpat prostředky, které budou          
ve druhé vlně přidělovány a které budou určeny jen 
pro náš region.

Podmínky čerpání
- schválení a podpis memoranda s Odborem pro 

sociální začleňování Úřadu vlády (Agentura pro 
sociální začleňování)

- schválení spolupráce s městem Vrbno pod Pradědem 
a obcemi Široká Niva, Ludvíkov, Karlova Studánka

- schválení strategického plánu

Přínos pro Karlovice

- spolupráce, metodická a odborná pomoc při řešení 
problematiky nezaměstnanosti

- vznik nový pracovních míst v rámci projektu – dočasná 
pracovní místa při realizaci (manažerské a asistentské 
pozice pro SŠ a VŠ), trvalá pracovní místa v rámci 
vybudování sociálních podniků v regionu (17 
naplánovaných projektů) 

- čerpání prostředků pro ZŠ Karlovice v rámci 
společného projektu DSO Vrbensko – cca 11 mil. Kč na 
vybavení školy a vzdělávání

Co z toho pro Karlovice vyplývá?

- spolupráce, zapojení do plánování projektů, jejich 
realizace a monitorování

- možnost ovlivnit výběr projektů – nutnost informovat 
se, „být v obraze“

- do rozběhnutí projektů se podílet na platu manažera, 
který bude program připravovat jednou osminou 

- podílet se na spolufinancování projektů DSO Vrbensko 
v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání – 5-15 % 
dofinancování spolu s ostatními obcemi (ne celý 
program, jen naše projekty, některé možno financovat 
ze 100% z dotace)

Strategický plán sociálního začleňování Vrbenska 
2015 – 2018

- určuje a vymezuje potřeby na území sdružených obcí 
vrbenského regionu – Vrbna pod Pradědem, Karlovic, 
Karlovy Studánky, Ludvíkova a Široké Nivy

- vznikl ve spolupráci obcí na Vrbensku, podnikatelů, 
nevládních organizací, Policie ČR, hasičů, 
vzdělávacích institucí, …

- cílem je zlepšení situace na Vrbensku v nej-
podstatnějších oblastech – zaměstnanosti, bydlení, 
vzdělávání, poskytování sociálních služeb, prevenci a 
volném času

- na identifikované potřeby navazují naplánované 
projekty ve vyjmenovaných oblastech, které 
napomáhají řešení situace

- projekty vytvářejí nová pracovní místa, zahrnují 
vzdělávací a volnočasové aktivity, umožňují investice a 
pořízení potřebného vybavení 

Celkové čerpání finančních prostředků pro Vrbensko 
Alokace Operační program 
Zaměstnanost     58 825 388 Kč  
Integrovaný regionální operační program  78 840 542 Kč  
Výzkum, vývoj a vzdělávání   48 439 832 Kč  
Celkem           186 105 762 Kč  
Podrobnější informace o programu – memorandum a 
strategický plán, jsou k dispozici na vyžádání na obecním 
úřadě.

Kateřina Kočí, místostarostka

Společenská rubrika

Naši jubilanti

Pevné zdraví, spokojenou mysl, spoustu lásky a hezké 
podzimní dny přejeme všem, kteří v listopadu oslaví své 
narozeniny.

61 let – Cupák Jiří
65 let – Raiskupová Elisabeth
68 let – Vavříková Hana 
69 let – Přibylová Šarlota, Srpová Jana
74 let – Kadlec Vladimír
75 let – Provaz Miroslav
83 let – Schubert Gerhard
90 let – Krejčí Jiřina
93 let – Križek Jan



Informace o projektech

Připravované projekty

Z důvodů příprav na nové programovací období EU, 
přípravy a schvalování strategií pro území Místní 
akční skupiny Hrubý Jeseník, strategie sociálního 
začleňování obcí DSO Vrbensko a přípravy strategie 
šetrného cestovního ruchu, nebyly doposud v roce 
2015 podávány nové žádosti o dotace. V tomto období 
se připravovaly zejména jednotlivé projektové doku-
mentace k projektům obce a rozpočty pro opravu 
místních komunikací. Žádosti o dotace z operačních 
programů EU také nebylo ještě možné předkládat, 
první výzvy se objevily až na podzim 2015. 
Obec Karlovice v současné době připravuje žádost      
o dotaci do národního programu SFDI (Státní fond 
dopravní infrastruktury) na opravu a vybudování 
některých chodníků. Zda žádost bude úspěšná, se 
dozvíme na jaře 2016.
Pomalu se také připravujeme na první výzvy Eurore-
gionu Praděd.
Na jaře 2016 také bude dokončen projekt Strategie 
šetrného cestovního ruchu v Karlovicích, ve kterém 
byl vypracován strategický plán cestovního ruchu a 
informační systém v obci. Tabule a směrovky infor-
mačního systému budou umístěny na jaře. Před zadá-
ním výroby a realizace bychom uvítali vaše připomín-
ky k informačnímu systému.
Návrh informačního systému je umístěn na stránkách 
obce www.karlovice.eu, své připomínky můžete 
zasílat mailem na karlovice.jeseniky@gmail.com nebo 
sdělit telefonicky nebo na smluvené schůzce, tel. 
725484595. Děkujeme.
Strategický plán šetrného cestovního ruchu i infor-
mační systém bude krátce představen na veřejném 
zasedání zastupitelstva obce v pondělí 30.11.2015.
Kateřina Kočí, místostarostka

Pozvánky

Výstava 
Výstava výtvarnice Ivety Albrechtové Dučákové je ke 
zhlédnutí v sále Obecního domu Slezan do 
12.11.2015. 

Uspávání broučků
Základní škola a Mateřská škola Karlovice zve 
všechny děti, rodiče, prarodiče a další příbuzné a 
kamarády na tradiční podzimní uspávání broučků ve 
čtvrtek 5.11.2015. Sraz je v 17 hodin u Mateřské 
školy Karlovice.

Volejbalový turnaj „O ZLATÉ TRENKY"
Volejbalisté TJ Sokol Karlovice pořádají Volejbalový 

turnaj „O ZLATÉ TRENKY" dne 
7.11.2015 ve školní tělocvičně            
v Karlovicích od 8.30 hod. do pozdních 
večerních či brzkých 
ranních nedělních!

Výborné občerstvení zajištěno.
Večer posezení s kytarou:-) a krýglem        
v ruce 
Více info volejbalkarlovice@seznam.cz  
nebo tel. 778 831 209

Taneční zábava
TJ Sokol Karlovice oddíl kopané pořádá taneční zábavu 
v sobotu 14.11.2015 od 19:30 hod. v Obecním domě 
Slezan. 

K tanci a poslechu hraje skupina Škrpál.          
Bohaté občerstvení zajištěno. 
Vstupné 50,- Kč.

Vánoční výstava Umění jako dárek
Pension U řeky pro nás přichystal vánoční výstavu více 
autorů. Můžeme se těšit na obrazy, grafiku, keramiku, 
…atd. Vernisáž proběhne v sobotu 21. listopadu 2015         
v 17 hodin. Výstava je prodejní a je přístupná denně          
do 22. ledna 2016.

Veřejné zasedání zastupitelstva 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční       
v pondělí 30. listopadu 2015 od 17.00 hodin                
v budově Obecního domu Slezan Karlovice. 

Ze sportu

Nábor mladých hasičů SDH Karlovice
Informace pro děti a rodiče

Sbor dobrovolných hasičů Karlovice povede od ledna 
2016 kroužek mladých hasičů ve dvou věkových 
kategoriích od 6 do 11 a od 12 do 15 let. Kroužek zahrnuje 
nejen hasičský sport, ale také spoustu zábavy, nových 
dovedností a práce v kolektivu.
Dotazníky dostaly děti ve škole. Více informací dostanou 
rodiče dětí, které projeví zájem, spolu s přihláškou.
Věříme, že se malým hasičům bude kroužek líbit.

Základní škola 
informuje
Běh pro Afriku

V pondělí 12. 10. 2015 se na naší škole uskutečnila 
dobročinná akce Běh pro Afriku, jejíž výtěžek bude 
využit na stavbu školy pro děti v Etiopii.
Protože nám počasí nepřálo, běhali jsme v tělocvičně. 
Přesto jsme si běh náležitě užili. 
Všichni se maximálně snažili. Na prvním stupni některé 
děti uběhly až 3500 metrů, na 2. stupni nebylo 
výjimkou zaběhnutých 4000 metrů. Do akce se zapojilo 
65 žáků, kteří dohromady uběhli 156 km, jak můžete 
vidět i  na webových stránkách organizace Člověk             
v tísni:
http://www.skolavafrice.cz/vysledky/2015-karlovice
Všechny darované částky dobročinné akce Běh pro 

Afriku byly sečteny a vyšplhaly se na 
vysokou sumu 16.976 Kč. Každý 
daroval podle svého uvážení, výše 
částek se pohybovala od 10 Kč do 
1500 Kč. Všechny částky byly pečlivě 
zaevidovány.
Cílem projektu nebylo jen získat 
finanční prostředky na stavbu škol    
v Africe, ale také informovat žáky a 
veřejnost o problematice rozvojových 
zemí.
Vybrané peníze budou použity na 
výstavbu nové školy v jižní Etiopii.     

V současnosti se dostavuje škola ve vsi Meja, viz 
http://www.skolavafrice.cz/prave-stavime. Zde budete 
moci sledovat stavbu nové školy.
Všem běžcům a jejich sponzorům, jimiž byli v 99 
procentech jejich rodiče, moc děkujeme.
Alena Rokosová



Okresní kolo v přespolním běhu 
Břidličná
Čtvrtek 1. 10. 2015 byl ve znamení běhu. Tři družstva    
z naší školy se zúčastnila Okresního kola v přespolním 
běhu v Břidličné. V konkurenci třinácti základních 
škol okresu Bruntál se naše škola opět neztratila.  
Největší radost nám udělalo družstvo starších chlapců. 
Celkové 3. místo je velký úspěch a z 65 běžců se nejlépe 
umístili - 4. Michal Pradeniak, 5. Sebastian Michalec, 
23. Vít Matuš a 34. Jan Ohnoutka.
Mladší chlapci (Šimon Cepek, Rudolf Polhoš, Ondřej 
Procházka, Ondřej Mohyla, Lukáš Folta a Václav 
Návara) se umístili celkově na 8. místě. 
Družstvo mladších dívek (Klára Strýčková, Emma 
Němcová, Anna Provazová a Vendula Matušová) 
obsadilo 9. místo. 

Děkujeme našim žákům za úspěšnou reprezentaci 
školy a přejeme jim do dalších soutěží hodně úspěchů.

Martina Brachtlová

Přírodovědný klokan 2015-2016

Ve středu proběhla celorepubliková soutěž zaměřená 
na logické myšlení dětí 8. a 9. ročníku v přírodo-
vědných předmětech (matematika, fyzika, přírodopis a 
zeměpis).
Celkové vyhodnocení a zpracování statistik za celou 
Českou republiku provádí pořadatel soutěže, Přírodo-
vědecká  fakulta  Univerzity  Palackého              v 
Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP    
v Olomouci.
Soutěž figuruje na seznamu soutěží vyhlašovaných 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR         
v kategorii B a je zařazena do programu Excelence.
V karlovické škole se v soutěži nejlépe umístili Vít 
Matuš, Agáta Rokosová a Vilém Zahrádka.
Pavlína Němcová

Logická olympiáda
V září letošního roku se 19 žáků naší školy přihlásilo do 
soutěže Logická olympiáda. Logická olympiáda je 
soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na 
logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný 
a kreativní přístup. Nominační kolo kategorie            
pro 2. stupeň ZŠ řešili všichni v jeden den, 12. 10., 
online.  Řešilo se 25 logických otázek během 30 minut.
V Moravskoslezském kraji se zúčastnilo 3003 žáků a 
žáci naší školy získali pěkná umístění. Vít Matuš se 
umístil na krásném 147. místě, Karel Schindler na 
584. místě a Jakub Butora na 820. místě.  Ani ostatní 
žáci neudělali škole ostudu, většinou se umístili v první 
polovině.
Zkuste si také vyřešit jednu z úloh Logické olympiády:
Letos je Jirka čtyřikrát starší než Petr. Před dvanácti 
lety byl Jirka sedmkrát starší než Petr. Kolik je dnes 
Jirkovi?
Jitka Pflugerová

Připravujeme:

3. 11. 2015    Divadelní představení v Opavě
      pro žáky 7. – 9. tříd

5. 11. 2015   Uspávání broučků (17 hodin)

19. 11. 2015  Třídní schůzky

 

Ostatní

Nabídka vánočního cukroví
Vánoční cukroví si můžete objednat do 27. listopadu        

v Pensionu IRIS u paní Jiříčkové, tel. 603 824 374.

Cena za 1 kg 350,- Kč, záloha 200,- Kč.

Datum
   

  Uspávání broučků – pořádá ZŠ Karlovice

Volejbalový turnaj „O zlaté trenky“ – 
pořádá TJ Sokol Karlovice – volejbalový oddíl

5.11.

7.11.

Zábava – pořádá TJ Sokol Karlovice – 
fotbalový oddíl

14.11.

Vernisáž a výstava v Art Galerii 

Penzion U Řeky – Vánoční výstava

21.11.

 

 Vánoční punč a vernisáž školních prací – 
pořádá ZŠ a MŠ Karlovice (datum bude upřesněno)

?

Mikulášský jarmark – pořádá MC Kominíček

Prosinec
 

Vánoční posezení se seniory – v 16 hod. 

Obecní dům Slezan – pořádá Obec Karlovice

Country bál – pořádá TJ Sokol Karlovice – 
volejbalový oddíl

Štěpánská zábava – pořádá SDH Karlovice

Silvestrovský výšlap na Freudenstein
a přátelské setkání u Mirkova pramene
ve Vrbně pod Pradědem – pořádá 
MC Kominíček a Spolek Přátelé Vrbenska

5.12.

12.12.

12.12.

26.12.

31.12.

Plán akcí listopad – prosinec 2015

Listopad
  

 

 Plán akcí na listopad a prosinec 2015


