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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

těm, kteří mají zájem o dění v obci přináším infor-
mace o činnosti obce v uplynulém období.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost provedl    
kontrolní měření radonu v MŠ Karlovice po realiza-
ci opatření, po vyhodnocení tohoto kontrolního 
měření nám teprve bude uvolněna 100% dotace      
z Ministerstva nancí.

S Policií ČR byl řešen případ vandalismu a        
sprejerství, jednalo se o poškození budovy ZŠ     
Karlovice, Policii ČR se přiznali dva nezletilí. Rodiče 
již škodu obci splácí. 

V loňském roce bylo podobných případů více.       
Je smutné, že si někteří jedinci neuvědomují, kolik 
úsilí, času a energie nás stojí realizace různých 
projektů, jejichž cílem je zlepšení vzhledu naší obce 
a také si neváží práce lidí. 

Konala se schůze okrsku SDH ve Vrbně pod Pradě-
dem, naši hasiči byli pochváleni za zlepšující se 
umístění v soutěžích a za práci s dětmi.

Byla zpracována a podána žádost o dotaci na MSK 
k činnosti MA21. Účelem realizace projektu je zís-
kávání názorů veřejnosti, zapojování veřejnosti do 
života v obci, zlepšování vzhledu obce, možností 
společenského a kulturního vyžití všech skupin 
obyvatelstva, společné práce a společné zábavy. 
Účelem je rovněž vytváření vztahu obyvatel               
k místu, kde žijí. V rámci projektu se obyvatelé zapo-
jí do osvětových akcí a společných akcí. Veřejnost 
bude zapojena do dění v obci, osvětové kampaně 
přispějí k informovanosti a zodpovědnému přístu-
pu obyvatel k životnímu prostředí. Zlepší se vhled 
obce společným úklidem a výsadbou stromů a 
keřů. Mezi tyto akce patří Maškarní bál, Den Země, 
Den Zdraví, Hodina Země, Den obce, veřejné 
fórum, Mikulášský jarmark.

Proběhla kontrola odvodu zaměstnavatele na zdra-
votní pojištění zdravotní pojišťovnou, bez nedostat-
ků.

V obecním domě Slezan se konalo školení k zákonu 
o veřejných zakázkách účinném od 1. 10. 2016, 
zúčastnili se pracovníci obce a školy.

V sobotu 25. 02. 2017 se konalo vítání občánků. Po 
slavnostním projevu vystoupily děti ZŠ a MŠ Karlo-
vice a Gymnázia Bruntál. Poté se uskutečnil zápis 
do knihy. Rodiče obdrželi kytičku, přáníčka, polš-
tářky od rmy ROFE a nanční dar od obce. Nechy-
bělo ani tradiční focení v kolébce. Některé děti byly 
bohužel nemocné, proto se s rodiči nemohly dosta-
vit.

Přivítali jsme tyto nové občánky Karlovic:

Nikol Florová, Štěpán Macek, Anita Němcová, Tere-
za Straková, Soe Svrčinová, Zbyněk Šebele, Anna 
Šmídová, Karolína Vlaszatá, Veronika Vlaszatá, 
Hedvika Vrabcová.

Společenská rubrika

Naši jubilanti

Štěstí, zdraví, klid na duši a optimistický pohled na 
svět přejeme všem březnovým oslavencům.

60 let – Vajďák Stanislav

61 let – Švrček Zdeněk

62 let – Tuška Rostislav

63 let – Valachová Miluše

64 let – Valenta Milan, Kreliková Dana
66 let – Koudelka Stanislav, Pavlů Milan,
  Pelánová Jarmila, Kadlíková Zdeňka

67 let – Foltys Vítězslav, Kolesár Rudolf,
   Glombíčková Miluše

69 let – Vondrová Uršula

70 let – Strnadel Miroslav

76 let – Kopf Jaroslav

77 let – Horvátová Ema

78 let – Hudáková Anežka

86 let – Blahušová Emma

Pozvánky



HODINA ZEMĚ

V sobotu 25. 3. 2017 od 20:30 do 21:30 bude 
zhasnuto veřejné osvětlení v celé obci a nasvícení 
kostela.

Připojte se k nám, zhasněte světla a doma si 
udělejte posezení při svíčkách.

Tímto symbolickým zhasnutím světel dáváme 
najevo, že nám není lhostejný stav životního 
prostředí.

Motto: Hodinou to jen začíná! Je toho spousta, co 
mohou obce pro ochranu klimatu podniknout – 
najděte si svou vlastní cestu a vydejte se po ní!

Více informací na www.hodinazeme.cz

Akce se koná v rámci MA21.

DEN POHODY, ZDRAVÍ A RELAXACE 

Obecní dům Slezan v sobotu 25. března 2017 od 
10:00 do 15:00 hodin.

Přijďte si odpočinout, protáhnout se, zatancovat 
si! 

V programu si vyberete cvičení pro zdravá záda, 
jógu, tanec, masáž, kosmetické ošetření – 
omlazení rukou a regenerační ošetření pleti.

Poradíte se s odborníky, co dělat, aby záda 
nebolela.

Ochutnáte zdravé dobroty.

Pro vaše děti je zajištěno hlídání a připravena 
výtvarná dílna.

Vstup je zdarma, za cvičení a kosmetické ošetření 
vybíráme drobný poplatek. Masáže a jídlo si hradí 
každý účastník sám. K prodeji bude kvalitní 
kosmetika za příznivé ceny, med a medovina 
Milerski. Na cvičení si doneste podložku nebo 
velký ručník.

Masáže a poradnu pro bolavá záda je lépe si 
objednat předem:

Medová masáž: Renata Milerska  604 706 761

Masáž zad a havajská masáž:                         
Hana Podhirniaková 731 276 787

Masáž: Jaroslava Šianská 731 568 075

Poradna pro bolavá záda (odpoledne): Hana 
Peterková 607 876 246

Podrobný program se dozvíte na plakátech.

Pořádá Kominíček Karlovice ve spolupráci            
s Obcí Karlovice v rámci MA21

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 
obce 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se usku-
teční v pondělí 24. dubna 2017 od 17:00 hodin     
v budově Obecního úřadu Karlovice. 

Proběhlé akce

Karlovické šibřinky

Karlovické šibřinky proběhly 18. února 2017        
v obecním domě Slezan. Všem děkujeme za účast 
v soutěži o nejlepší masku. Byli jste skvělí.         
O první místo se zasloužil Perníček ze Shreka, na 
druhém místě se umístila Medúza a na třetím 
Otík a pan Pávek. Večerem nás doprovázela sku-
pina Prol z Rýmařova. Děkujeme a budeme se 
na všechny těšit i příště.

Vítání občánků

Obec Karlovice připravila na sobotu 25. února 
2017 vítání občánků. Po slavnostním projevu 
vystoupily děti ZŠ a MŠ Karlovice, Vrbna pod 
Pradědem a Gymnázia Bruntál. Následovalo při-
vítání nových občánků a pogratulování mamin-
kám a tatínkům k novému přírůstku do rodiny. 



Ze sportu

SOKOL KARLOVICE 

pořádá Nábor trenérů

Vážení sportovní přátelé a nadšenci našeho 
fotbalového klubu. Máte rádi fotbal? Je Vám více 
než 18 let? Rádi pracujete s dětmi? Jste 
zodpovědní a máte organizační schopnosti?         
V tom případě pojďte spolupracovat na rozvoji 
klubu a buďte jeho součásti. 

Hledáme trenéry: Starší a mladší přípravky 
(ročníky 2009 a mladší)

V případě jakýchkoliv dotazů volejte p. 
Vikartovskému (tel. 734 549 135) nebo se za 
námi dojděte podívat.

Kdy: Úterý a čtvrtek od 16:00 – 17:30 hod.

Kde: Fotbalové hřiště Sokolu Karlovice nebo    
v tělocvičně ZŠ                    

Za oddíl Sokolu Karlovice trenéři

Marek Vikartovský  a Stanislav Butora

Těšíme se na Vás.

Více informací o nás na www.sokolkarlovice.cz

Základní škola informuje

Zápis do 1. třídy

V úterý 4. dubna 2017 od 15:00 do 17:00 hodin
S sebou vezměte: občanský průkaz, rodný list 
dítěte
Nabízíme:
Výuku dle ŠVP Škola – Okno budoucnosti
Vstřícný a otevřený přístup k dětem a rodičům
Nízký počet žáků ve třídě, individuální přístup     
k žákům
Mimoškolní zájmovou činnost – kroužky 
keramiky, orbalu, hry na kytaru, anglické 
konverzace, angličtiny pro nejmenší, informatiky, 
přírodovědný, čtenářské dílny, vybíjená, stolní 
hry …
Adaptační pobyty, lyžařské výcvikové kurzy, 
kurzy plavání
Školní družinu, školní klub a stravování ve školní 
jídelně

V případě, že máte zájem o docházku dítěte do 
naší školy, ale nemůžete se v tento termín 
dostavit, kontaktujte nás na telefonním čísle: 554 
725 887   

Návštěva divadla v Opavě

Před padesáti lety natočili pohádku Mrazík.          
V Rusku proběhla tato pohádka bez většího 
úspěchu. Ale u nás slavila úspěch mimořádný. 

Skvělý český dabing způsobil, že některé pasáže 
Mrazíka umí téměř nazpaměť celé generace 
Čechů a Slováků.
Na konci ledna děti z karlovické školy navštívily 
opavské divadlo, ve kterém viděly muzikálové 
pojetí pohádky o hodné a pracovité Nastěnce, zlé 
maceše, rozmazlené a nepěkné Marfuše, 
pohledném a pyšném Ivanovi, kterým vstoupí do 
života pohádkové bytosti – dědeček Hříbeček, 
Baba Jaga, kouzelný Mrazík a další.
U dětí se představení setkalo s velkým úspěchem 
a je jen škoda, že se do Opavy podíváme opět až 
příští školní rok.
Pavlína Němcová

Pythagoriáda – školní kolo
V pátek 27. 1. 2017 se 27 žáků naší školy 
zúčastnilo školního kola Pythagoriády. Soutěž je 
určena pro 5. až 8. ročník. Žáci si vyzkoušeli 
vyřešit zajímavé úlohy, se kterými se v běžných 
hodinách matematiky nesetkají. Zkuste si taky 
jednu z nich:

„A dědo, který den v týdnu ses narodil?“ ptá se 
Johanka svého dědečka. „Že jsem se narodil 
devátého dubna, to víš. Představ si, že tenkrát 
byly v dubnu tři středy s lichým datem. Myslím, 
že podle toho bys to mohla zjistit,“ odpovídá děda 
hádankou. Který den v týdnu se Johančin 
dědeček narodil?
Pokud takových úloh vyřešíte alespoň deset, tak 
se stanete úspěšným řešitelem.
P. S. Správná odpověď je na stránkách školy 
www.zskarlovice.cz
Jitka Pugerová

Divadélko Šamšula v MŠ

Ve středu 1. února 2017 do naší mateřské školy 
zavítalo Potulné divadélko pro nejmenší. Šamšula 
s pohádkou „Jak Červená Karkulka zachránila 
vlka“. Tato pohádka poučila vlka, ale i děti,         
o zdravé výživě. A tak vlk popleta místo hodné a 
dobrosrdečné Karkulky chroustal ovoce, zeleninu 
i sýry. Aby ho všechny tyto dobroty netlačily         
v bříšku, zapíjel je bylinkovým čajem. Dětem se 
pohádka moc líbila, hodně se při ní nasmály a 
Karkulce i vlkovi rády zatleskaly. Děkujeme za 
hezké a poučné představení a těšíme se na další 
pohádku.
Miluše Mohylová

Lyžařský kurz v Karlově pod Pradědem

Letošní lyžařský kurz jsme vyjížděli každý den do 
lyžařského areálu Myšák v Karlově pod Pradědem. 
Účastnili se jej žáci 5.–9. třídy naší školy. A jak se 
jim líbil?



Připravujeme:
Zdravá pětka - zdravý způsob stravování             
8. března 2017 
Anglické divadlo ve Slezanu 22. března 2017
Karneval 25. března 2017
Zápis do I. třídy 4. dubna 2017

Ostatní informace

BURZA KNIH

Jarní burza knih bude probíhat od 3. dubna do 
30. června 2017 vždy v otevírací době knihovny. 
Cena je 10 Kč za knihu. Výtěžek z knih půjde na 
nákup knih nových.

Kateřina Locku

Nemocným pomohou nové oxygenerátory

Nadace Olgy Havlové přispěla na nové kyslíko-

vé přístroje

Pacienti s dechovými potížemi si mohou v půjčov-
ně zdravotnických a kompenzačních pomůcek ve 
Světlé Hoře zapůjčit oxygenerátory – kyslíkové 
koncentrátory. „Přístroje pomáhají pacientům      
s onemocněním plic, průdušek a srdce; dále se 
využívají pro terapii zhoubných nádorů; při 
poruchách spánku, nechutenství a bolestech 
hlavy,“ vysvětlila Eva Macková, ředitelka Charity 
svatého Martina, která půjčovnu provozuje. 

Nákup tří nových oxygenerátorů je podpořen        

z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy 

Havlové. „Jedná se o elektronicky řízené přístro-
je, které dodávají vysoce koncentrovaný kyslík 

přímo přes nosní kanylu nebo masku,“ upřesnila 
ředitelka.

Charita svatého Martina má za sebou rok činnos-
ti. Lidem na Bruntálsku a Rýmařovsku poskytuje 
vedle půjčovny ještě dvě další sociální služby. 
Pečovatelskou službu a nově také terénní zdra-
votní službu. „Zdravotní sestra jezdí za nemocný-
mi, kterým to předepíše lékař, přímo domů. Díky 
tomu se mohou pacienti léčit v prostředí, kde se 
cítí nejlépe a jsou obklopeni svými blízkými,“ 
popsala fungování služby Eva Macková. (mai)

Sklad půjčovny zdravotnických a kompenzačních 
pomůcek se nachází ve Světlé Hoře. Pro další 
informace kontaktujte Alenu Fialovou, telefon 
731 077 270.   

Tiráž
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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