
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle zpravodaje 
jsme vás informovali o zahá- 
jení stavby "Rekonstrukce 
VHI-ČOV Karlovice". Celko-
vá cena díla přesáhne 30 
mil. Kč. Bylo provedeno  
přepojení splaškových  vod  
před ČOV na rybníčky. 
Tímto přepojením již nepři-
tékají splašky do objektu 
ČOV a mohlo se začít s čistě-
ním a vyvážením splašků z 
vnitřních nádrží. Toto je 
vedlejší náklad obce a zatím 
nás to stálo 200 000 Kč. 
Dále byly provedeny zemní 
práce (výkopy) pro kalové 
hospodářství,  štěrkové polš-
táře s drenážemi, podkladní 
beton, armování základové 
desky a stěn. Uvnitř objektu 
ČOV začaly bourací práce 
dle projektové  dokumenta-
ce.  Za měsíc září vyfakturo-
vala zhotovitelská rma 
Společnost Hakov a FICHNA 
- HUDECZEK práce za cca 
1,9 mil. Kč, které šly zatím    
z rozpočtu obce, jelikož se 
stále vyřizuje smlouva se 
SFŽP na nancování akce 
(dotace). Dle předloženého 
harmonogramu  prací  by 
měla být celá rekonstrukce 
ČOV dokončena do konce 
května 2020 a potom roční 
zkušební provoz. -Přikládá
me ukázku studie moder-
nizace, kterou jsme vám 
slíbili  předchozích číslech v
zpravodaje. Tolik ve zkratce 
o zahájení rekonstrukce.
Zároveň vás chci informo-
vat, že se připravuje projekt 
Pošta Partner a pokud půjde 
vše podle plánu, mohla by 
být začátkem příštího roku 
otevřena  pobočka  pošty       
v prostorách obecního domu 
Slezan.
Karel Batík, starosta

č. 11/2019



Z obecního úřadu

Podzimní úklid - Oznámení o termínu svozu objem-
ného odpadu 
Kontejnery pro uložení objemného odpadu budou přista-
veny v sobotu 9. 11. 2019 od 08:00 hodin do 13:00 
hodin na parkovišti mezi chatou Merlin (HUBERT) a 
Hasičskou zbrojnicí a v Zadní Vsi u bývalého kravína.
Na ukládání odpadu budou dohlížet zaměstnanci obce 
a svozové společnosti.
Kontejnery jsou určeny pro uložení a svoz objemného 
odpadu.
Odkládáte – li nábytek, rozložte jej podle možností na 
skladnější části. 
Kontejnery nejsou určeny k ukládání pneumatik.
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, Partazánská 1461/ 49, povinná osoba Elticar s.r.o.
Bruntál, Žlutý kopec 1438/23 areál ČSAD, STROMPRA-
HA,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, dodr-
žujte shora uvedené pokyny a udržujte pořádek v okolí 
svozových míst. 

Společenská rubrika

Naši jubilanti
Přejeme všechno nejlepší všem, kteří oslaví narozeniny       
v listopadu. Pevné zdraví, velkou dávku štěstí a pohodové 
dny.
60 let - Pijáková Jaroslava
62 let - Kapoun Vítězslav
63 let - Žemlička Jiří
65 let - Cupák Jiří
69 let - Raiskupová Elisabeth
71 let - Belaniková Marie
72 let - Vavříková Hana
78 let - Kadlec Vladimír
79 let - Provaz Miroslav
82 let - Fašánková Augustina
94 let - Krejčí Jiřina

Pozvánky



Základní škola informuje

Okresní kolo v přespolním běhu
Ani v letošním školním roce jsme si nenechali ujít 
Okresní kolo základních škol v přespolním běhu. Pořa-
datelem byla Základní škola Rýmařov a závody se ode-
hrávaly ve Flemichově zahradě v Rýmařově. Naší škole 
se podařilo postavit celkem 7 závodních družstev.         
V konkurenci „základek“ z celého okresu jsme se opět 
neztratili a nejlepší výkon podalo družstvo mladších 
dívek ve složení – Kateřina Kováčiková, Eliška Škařu-
pová, Ivona Pijáková, Eliška Martínková, Laura Adám-
ková a Kristýna Zemančíková. Děvčata se umístila na 
krásném 3. místě, za což jsme na ně pyšní a gratuluje-
me.
Martina Brachtlová

Představení dravých ptáků
Nejen žáci naší základní a mateřské školy, ale i děti      
z okolních škol a školek, se zúčastnili velmi pěkného 
představení dravých ptáků. Při něm se dozvěděli zají-
mavé informace o jejich chovu, životě a výcviku. Práce 
s dravými ptáky je velmi náročná, proto jsme rádi, že 
sokolníci opět navštívili naši školu a předali nám něco 
ze svých zkušeností. Některé děti byly přímo zapojeny 
do programu, vyzkoušely si zadávání pokynů, přistává-
ní dravce na jejich paži, někteří soutěžily s orlem         
v rychlosti. Akce se všem zúčastněným líbila a věříme, 
že u nás sokolníci nebyli naposledy.
Martina Hradilová

Zápas robotů
V hodinách informatiky v devátém ročníku od letošního 
školního roku využíváme stavebnice Lego Mindstorm, 
které v sobě mají řídící jednotku. V průběhu měsíce 
září šest týmů stavělo svého prvního robota.  Zadání 
bylo prosté, nachystat vozidlo, které bude možné ovlá-
dat z mobilního telefonu, a které vytlačí soupeře z 
vyznačeného prostoru.
Při soutěži trpěly kovové i plastové části zápasníků, 
sem tam kousek upadl. Žáci se dobře bavili, zvláště při 
závěrečné hromadné bitvě. 
Nyní nás již čeká další práce, začneme programovat 
roboty tak, aby sami zvládli složitější úkoly. Podobný 
turnaj ještě zopakujeme na konci školního roku, to již 
budou roboti vzájemně zápasit bez okamžité podpory 
svých stavitelů, pouze na základě algoritmů.
Rostislav Němec

Připravujeme:

4. 11. Výlet do Centra ekologických aktivit Sluňákov

7. 11. Uspávání Broučků a ohňová show

14. 11. Veletrh vzdělávání Artifex

20. 11. Třídní schůzky

27. 11. Ekosoutěž Bruntál



Ostatní  informace

Informace k čipování psů
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinární-
ho zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označo-
vat psy na území České republiky mikročipem.

Na koho se povinnost povinného označení mikročipem 
bude vztahovat, kdy začíná platit?

Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti 
vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mik-
ročipem. Od tohoto data by měl být na území České 
republiky označený každý pes. Štěňata musí být označe- 
na mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti 
vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku). Mikročipem  
nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování 
provedené před 3. 7. 2011.

Proč se povinnost zavádí?

Zavedení povinného označení všech psů na území ČR by 
mělo být přínosem zejména v těchto oblastech:

• zjištění identity psa v případě potřeby kontrol- 
ních orgánů (SVS, PČR, Celní správa, obce atd.).

• účinnější monitoring chovů a kontrola dodržová- 
ní stanovených pravidel a předpisů (např. počtu 
držených zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržová-
ní zoohygienických podmínek, zajištění pohody 
zvířat) a postih chovatelů v případě týrání zvířat,

• umožnění kontroly při prodeji psů prostřednic- 
tvím obchodníků, jak z hlediska veterinárních, 
tak z hlediska nančních předpisů,

• bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi  
důležité v případě odcizených psů i v případě 
postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem 
způsobenou škodu (např. případy, kdy pes způ-
sobí dopravní nehodu, psi pytláci atd.),

• zatoulané řádně označené a evidované zvíře má  
podstatně větší naději, že se vrátí ke svému 
původnímu majiteli, jeho návrat je operativnější.

Čipování  psů  v  Karlovicích

6. 11. 2019 - středa
Karlovice - Slezský dům (IRIS) 16:00 - 16:55 hod.

Karlovice - u bývalého obecního úřadu                   
17:00 - 17:55 hod.

Karlovice - Zadní Ves „Pod Lipou“ 18:00 - 18:30 hod.

Cena mikročipu včetně aplikace 500 Kč.

K prováděnému zákroku si přineste 
platné očkovací průkazy.

Očkování bude provádět                  
MVDr. Miroslav Vošmera. 

Projekt „ Bruntálsko se představuje, 
vzdělává a inspiruje“
je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu 
ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Bruntálsko je dobrovolný svazek 28. obcí. Svou činnos-
tí je zaměřen na vzájemnou obecní spolupráci, vedoucí 
ke zlepšení kvality života obyvatel celého regionu a zlep-
šení jeho celkového obrazu v rámci kraje a České 
Republiky.

 Zde hraje svazek obcí důležitou roli, kdy zprostředko-
vává a zajišťuje pro členské obce aktivity, které se zamě-
řují na podporu zvyšování profesionality a odbornosti 
starostů a zaměstnanců obecních úřadů, prezentaci 
úspěšně realizovaných projektů, získávání nových 
poznatků a znalostí k realizaci dalších prospěšných 
projektů v obcích. Snažíme se také prostřednictvím 
tohoto projektu informovat zastupitelé obcí o dění         
v naší oblasti, o nových možnostech rozvoje území a 
jeho propojování. 

Náplní projektu jsou tři vzdělávací akreditované semi-
náře pro starosty a zaměstnance obcí, konference pro 
zastupitele členských obcí a odbornou veřejnost.          
V říjnu jsme realizovali výjezdní workshop pro starosty 
obcí do partnerského Mikroregionu Bílé Karpaty. 
Navštívili jsme tamní obce, zejména obec Dolní Němčí, 
která se stala Vesnicí roku 2018 a byla našim hostite-
lem. Vzájemná informovanost o rozvoji regionů, předá-
ní zkušeností a námětů z realizací projektů bylo pro 
oba partnery velmi přínosné. Starostové Bruntálska 
měli možnost shlédnout přímo v  terénu realizované 
projekty, jako např. fotbalový stadión s nádhernou 
tribunou a zázemím pro hráče, čistírnu odpadních vod, 
sběrný dvůr, Základní a uměleckou školu, knihovnu, 
hřiště a mnoho dalších.  Přivezli jsme si domů inspiraci 
i nápady.

Květa Kubíčková, projektový manažer Bruntálsko

Tiráž

Karlovický zpravodaj „periodický tisk územního 
samosprávného celku“ vychází jako měsíčník. Příspěvky 
odevzdávejte vždy do 20. dne v měsíci elektronicky na 
karlovicky.zpravodaj@gmail.com 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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