
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

dobrou zprávou je, že žádost o dotaci na „Komplexní 
podporu bezpečnosti dopravy podél silnice II/451“ (jedná 
se o chodníky a autobusové zastávky v úseku od společ-
nosti Rofe po Hospůdku u Obušku) byla schválena. 

Další etapou je výběrové řízení na všechny úseky tohoto 
projektu a následovat bude samotná realizace. Původní 
plán realizovat výběrová řízení po úsecích jsme byli nuce-
ni změnit. Důvodem jsou podmínky dotačního titulu, 
proto nebylo možné začít s realizací alespoň některého      
z úseků.    

Připravovali jsme už podruhé podklady pro výběrové 
řízení na zpracování projektové dokumentace a inženýr-
skou činnost modernizace čistírny odpadních vod, v tuto 
chvíli řízení probíhá.

Byly aktualizovány a u některých úseků nově zpracová-
ny rozpočty k návrhu oprav jak ucelených částí místních 
komunikací, tak překopů a výmolů. Tento materiál bude 
sloužit k rozhodování zastupitelstva o opravách komuni-
kací v tomto roce i v dalších letech.

Uskutečnilo se několik jednání výborů zastupitelstva 
obce. Probíhaly inventarizace majetku obce. Připravova-
ly jsme žádost o dotaci k výzvě Moravskoslezského kraje      
k činnosti Ma21.

Vzhledem k projednávání Zásad územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje, už také můžeme připravovat 
zadání nového Územního plánu Karlovic. 

Na 25. 02. 2017 připravujeme vítání občánků, rodiče 
obdrží pozvánky. Letos uvítáme 12 dětí. Připravujeme 
pro vás také možnost platby na OÚ Karlovice platební 
kartou, termín brzy sdělíme. 

Na závěr bych zmínila již zavedenou novinku Technic-
kých služeb Vrbno pod Pradědem. Pokud některý           
z vlastníků a nájemců nemovitostí nasype do popelnice 
žhavý popel (lze sypat jen popel zcela vychladlý), staveb-
ní suť anebo např. kameny, bude popelnice pracovníky 
TS Vrbno označena nálepkou a popelnice nebude vyve-
zena. 

Těšíme se na vaši přítomnost na veřejném zasedání 
Zastupitelstva obce Karlovice, které se bude konat         
v pondělí 13. února 2017 v 17:00 hodin v budově Obec-
ního domu Slezan. 

Jana Helekalová, starostka

Společenská rubrika

Naši jubilanti
Přejeme všechno nejlepší všem, kteří oslaví narozeniny v 
únoru, pevné zdraví, velkou dávku štěstí a pohodové 
dny.
60 let – Vajďáková Jitka, Czasch Jan
61 let – Navrátilová Zdeňka
62 let – Vikartovská Jarmila, Hradilová Františka
66 let – Moravcová Anna, Nedělka Ladislav
71 let – Husták Jaroslav

74 let – Kadlecová Božena
75 let – Staněk Antonín
77 let – Zálešák Miroslav
78 let – Huser Antonín
79 let – Pečínková Anna
84 let – Žákovský Josef
89 let – Valentová Gerlinda
94 let – Kolaříková Hedvika

Pozvánky
Plán akcí pro rok 2017

LEDEN
1. 1. Novoroční výšlap na Obří vrch
21. 1. Výstava v Art Galerii Penzion – Svět dětí – 

tvorba žáků ZUŠ Vrbno pod Pradědem

ÚNOR
18. 2. Florbalový turnaj
18. 2.  Karlovické šibřinky – Obecní dům Slezan
25. 2. Vítání občánků – Obecní dům Slezan
 Maškarní bál pro děti

BŘEZEN
18. 3.  Sportovní bál – Obecní dům Slezan
19. 3.  Výstava v Art Galerii Penzion – Jiří Janulík, Havířov

23. 3. Fotbalové utkání – muži: Karlovice – Slavkov
25. 3. Den pro zdraví – Obecní dům Slezan

DUBEN
8. 4. Fotbalové utkání – žáci: Karlovice – Bruntál, 

muži: Karlovice – Město Albrechtice
15. 4. Velikonoční zábava – Obecní dům Slezan
21. 4. Den Země
22. 4.  Bazárek – Obecní dům Slezan
22. 4.  Fotbalové utkání – žáci: Karlovice – Rudoltice, 

muži: Karlovice – Velké Heraltice
29. 4. Pálení čarodějnic – Malajka
30. 4. Stavění májky – Den s hasičem
 Zápis žáků do 1. třídy

KVĚTEN
6. 5. Fotbalové utkání – žáci: Karlovice – Horní 

Benešov, muži: Karlovice – Velké Hoštice
14. 5. Výstava v Art Galerii Penzion – Pavel Černošek, 

Břidličná
20. 5. Fotbalové utkání – žáci: Karlovice – Malá 

Morávka, muži: Karlovice – Otice
24. 5. Fotbalové utkání – žáci: Karlovice – Osoblaha
27. 5. Fotbalové utkání – žáci: Karlovice – Holčovice, 

muži: Karlovice – Suché Lazce
27. 5./3. 6. Kácení májky

ČERVEN
1. 6. Den dětí
3. - 4. 6. Závody v orientačním běhu
10. 6. Den obce a Festival Karlovická kosa
17. 6. Fotbalové utkání – muži: Karlovice – Bruntál
17. 6. Letní zábava s rozloučením fotbalové sezóny
 Školní akademie
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ČERVENEC
6. 7. Soutěž o pohár starostky v hasičském sportu
16. 7. Výstava v Art Galerii Penzion – Luděk Pavézka, 

Zlín
SRPEN
11. - 13. 8. Borůvkové hody – Malajka

ZÁŘÍ
17. 9. Výstava v Art Galerii Penzion – Oldřich 

Schnabl, Olomouc
30. 9. Drakiáda – Malajka
 Zájezd seniorů
ŘÍJEN
 Akustické Karlovice – Obecní dům Slezan
14. 10. Bazárek – Obecní dům Slezan

LISTOPAD
11. 11. Svatomartinská zábava – Obecní dům Slezan
12. 11. Výstava v Art Galerii Penzion – Janka 

Zajasenská John, Olomouc
 Uspávání broučků
 Country bál – Obecní dům Slezan

PROSINEC
2. 12. Mikulášský jarmark
 Vánoční punč + vernisáž školních prací
 Vánoční posezení se seniory
 Běh o vánočního kapra
26. 12. Štěpánská zábava – Obecní dům Slezan
31. 12. Silvestrovský výšlap na zříceninu hradu 

Freudenstein a k Mirkovu prameni ve Vrbně

Sportovní bál
Tým karlovických trenérů žáků Vás zve na Sportovní bál, 
který se uskuteční v sobotu 18. března 2017 od 19:30 
hodin v Kulturním sále obecního domu Slezan. Hrát bude 
skupina MASH z Krnova. Vstupné je 70 Kč a výtěžek bude 
věnován jako sponzorský dar žákovskému týmu Sokol 
Karlovice z. s.

Soutěž o bohaté ceny a občerstvení je zajištěno. Vstup ve 
společenském oděvu je vítán.

Pozvánka na veřejné zasedání 
zastupitelstva obce 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční              
v pondělí 13. února 2017 od 17:00 hodin v budově 
Obecního úřadu Karlovice. 

Ze sportu
Okénko z fotbalu
Ve fotbale právě probíhá zimní přestávka, ale naši fotbalisté 
jsou v plné přípravě na jarní část sezóny. Připravují se jak     
v tělocvičně tak i venku, kdy mají naplánované hned několik 
přátelských zápasů jak v únoru, tak v březnu. Zápasy se 
budou kvůli počasí odehrávat na umělé trávě buď               
v Bruntále, nebo Krnově. První zápas byl naplánován už na 
leden, kdy naši muži hráli s účastníkem krajského přeboru 
Krnovem.
V únoru jsou to tři zápasy vždy v sobotu:
11. 2. na UT v Bruntále s účastníkem 1 A. třídy Krásnými 
Loučkami
18. 2. na UT v Bruntále s účastníkem okresního přeboru 
Jindřichovem
a 25. 2. na UT v Bruntále s domácím Bruntálem.
Další dění ohledně našich mužstev můžete také zhlédnout 
na našich stránkách www.sokolkarlovice.cz
Za Sokol Josef Beránek

Základní škola informuje
Změny termínu zápisu MŠ a ZŠ
Novelizací školského zákona (§ 36 odst. 4) se mění termín 
zápisu k povinné školní docházce. Nově bude zápis v rozmezí 
od 1. dubna do 30. dubna. 
Novelizací školského zákona (§ 34 odst. 2) se mění termín 
zápisu k předškolnímu vzdělávání. Nově bude zápis              
v rozmezí od 2. května do 16. května.

Ostatní informace
Informace z knihovny
Stejně jako v loňském roce, chceme i letos do knihovny 
dokoupit nové knihy. Těším se, že přijdete do knihovny a 
aktivně se zapojíte do výběru knih. Přivítám vaše nápady a 
návrhy. Chodit můžete vždy v otevírací době knihovny, to je 
pondělí a čtvrtek od 15:00 do 19:00 hodin. V minulém roce 
jsme získali koupí, ale také formou darů 170 nových knih. 
Také jsme uvítali osm nových čtenářů. Věřím, že i v tomto 
roce 2017 nás začnou navštěvovat noví čtenáři. Teď 
odbočím od knihovny do záležitostí posilovny. V současné 
době se pořídily nové 25 kg kotouče a vzpěračská tyč. 
Proběhne servis všech posilovacích strojů, které tuto péči 
akutně potřebují. V příštím roce se zaměříme na ženy, takže 
pokud budete mít návrh také ohledně posilovny, rovněž se 
můžete obrátit na knihovnici.
Návrhy můžete posílat také na e-mailovou adresu: 
knihovna@karlovice.eu, nebo mi můžete zatelefonovat na 
číslo: 727 973 027.
Kateřina Locku

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.
Obec Karlovice, Karlovice 183, 793 23 Karlovice, 
IČ: 00296112,  MK ČR E 22569      
Připravuje: Kateřina Locku
Redakční rada: Dagmar Czaschová, Krystyna Foltová, Kateřina Kočí, 
Naděžda Paňáková, Ditta Vyoralová.
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