Slovo starosty

Informace o projektech

Vážení spoluobčané,
jen krátce o činnosti obecního úřadu. Na základě
provedeného řízení byla stanovena úprava místního provozu. V prostoru parkoviště u obchodu Hruška budou umístěny dopravní značky „zákaz vjezdu
vozidel s hmotností přesahující 10 tun“. Na státní
silnici před zatáčkou u provozovny Rofe budou
umístěny dopravní značky „snížení max. povolené
rychlosti na 30km/hod“ a „chodci“ z důvodu
nepřehledného místa pro přecházení na konci nového chodníku.
Proběhla schůzka se zástupci KODIS ve věci změny
jízdních řádů. Děkuji všem občanům, kterým provedené změny v jízdních řádech nejsou lhostejné a
podali své podněty, které byly předány zástupcům
KODIS. Bylo přislíbeno, že po prostudování připomínek bude provedena revize a u těch spojů,
u kterých to lze provést tzv. jednoduchou změnou
(prodloužení tras apod.) budou upraveny v červnu
2019. Ostatní větší změny jako je přidání nebo
zrušení spoje bude upraveno po předchozím jednání v září tohoto roku.
Jakmile počasí dovolí, budou v prostoru před Obecním domem Slezan instalovány nové vývěsní tabule
a vlajkové stožáry.
Se zástupci Povodí Odry, s. p. bylo projednáno
převedení investorství projektu Přírodně blízká
protipovodňová ochrana obce Karlovice, Zadní
Ves“. Vodohospodářskou část projektu bude v případě získání dotací realizovat Povodí Odry, s. p. a
část představující dopravní infrastrukturu Obec
Karlovice. Povodí Odry, s. p. bude /nancovat i
prováděcí projektovou dokumentaci.
Je ukončen sběr návrhů na změny využití ploch
pro zpracování zadání územního plánu obce Karlovice
První sekání seniorů Čaj o páté, na které srdečně
zvu všechny naše seniorky a seniory se poprvé
uskuteční ve středu 6. března 2019 od 16:00 hodin
v II. patře budovy Obecního domu Slezan.

Velikonoční Česko-polský workshop
řemesel
Třetí a zároveň poslední akcí projektu Česko-polský
workshop řemesel, je workshop zaměřen na jarní
období a blížící se velikonoce. Těšit se na něj můžete 13. dubna a proběhne stejně jako vánoční jarmark, v obecním domě Slezan. Přijedou k nám lektoři české i polské strany. Budete si moci vyzkoušet
nejrůznější řemesla s velikonoční tématikou a proběhne soutěž o nejrychleji upletenou pomlázku.
Hodnotit se bude rychlost, ale také kvalita upletené
pomlázky. Projekt je spolu/nancován z programu
Interreg V-A z prostředků Evropského fondu pro
regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Praděd.
Kateřina Locku

Společenská rubrika
Naši jubilanti
Štěstí, zdraví, klid na duši a optimistický pohled na
svět přejeme všem březnovým oslavencům.
60 let – Jelínková Miroslava
62 let – Vajďák Stanislav
63 let – Švrček Zdeněk
64 let – Tuška Rostislav
65 let – Valachová Miluše
66 let – Kreliková Dana
68 let – MUDr. Koudelka Stanislav, Pavlů Milan,
Pelánová Jarmila, Kadlíková Zdeňka
69 let – Glombíčková Miluše
71 let – Vondrová Uršula
72 let – Strnadel Miroslav
74 let – Kadlík Václav
78 let – Kopf Jaroslav

S radostí přivítáme nové občánky obce a to v sobotu dne 9. 3. 2019.

79 let – Horvátová Ema

Přeji příjemné předjaří a spoustu slunečných dnů

80 let – Hudáková Anežka

Karel Batík, starosta

88 let – Blahušová Emma

Tým karlovických trenérů žáků v kopané Vás zve na

Sportovní bál
v sobotu 16. března 201 9 od 19:30 hodin
V multifunkčním centru Slezan Karlovice
bude hrát skupina Orchestra Party (hudba všech žánrů)
Vystoupí taneční skupina Rio Bruntál
Vstupné 90,- Kč
Soutěž o bohaté ceny a občerstvení zajištěno
Vstup ve společenském oděvu vítán
Výtěžek bude věnován jako sponzorský dar
žákovskému týmu Sokol Karlovice z.s.

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 05. 04. 2019 do
obecního 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, brusle, 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
prodávajícího. 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

Pozvánka na veřejné zasedání
zastupitelstva obce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční
v pondělí 29. dubna od 18:00 hodin v budově
Obecního úřadu Karlovice.

Proběhlé akce
Volejbalový turnaj „O zlaté trenky“
2019
Tak je to za námi… a ještě pořád se nám honí hlavou, jak se nám to letos pěkně povedlo. Snad zase o
chlup lépe než loni. První únorovou sobotu proběhl
další, už čtvrtý, ročník volejbalového turnaje „O Zlaté
trenky“. Sešlo se nás víc než loni, bezmála čtyřicet
volejbalistů a volejbalistek z širokého okolí. Po rozlosování do šesti družstev jsme hráli ve dvou skupinách systémem každý s každým na dva hrané sety
do dvaceti pěti bodů. První dva týmy ve skupinách si
zahrály o medailová umístění, třetí o lepší pocit ze
hry. Spokojení však byli i ti, co se na bedně neumístili, protože se hrál pěkný volejbal a celý turnaj byl
velmi vyrovnaný a po většinu času napínavý. Začínali
jsme o půl desáté dopoledne a končili po šesté večer.
Společenská část byla letos kratší a spojená s úklidem tělocvičny, ale nechyběla kytara a dobrá nálada.

Karlovický bazárek
Zboží pro děti i dospělé.
Sobota 06. 04. 2019 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 Paňákovou na mob.čísle 777 912 464, kde Vám bude přiděleno číslo. Pod tímto číslem si oceníte jednotlivé kusy
nabízeného zboží. (např.: kalhoty označené číslem
prodávajícího 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.

Do pořádání se opět zapojila většina skalních volejbalistů z Karlovic, přesto je třeba znovu vyzdvihnout
především organizační podíl Lídy Good, Yvonnu Raiskupovou za její ručně dělané medaile pro vítězný tým

a Drahu Kalužíkovou, jejíž perníkové medaile pro
zbývající účastníky turnaje slavily obrovský úspěch.
Měly jen jednu drobnou vadu, že je mnozí snědli
hned při předávání. Jako vzpomínka na turnaj jim
však může sloužit facebooková stránka Volejbalisti z
Karlovic a přátelé. Naše poděkování patří i vedení
školy za zapůjčení tělocvičny a dalšího zázemí, bez
kterého by bylo pořádání takové akce obtížné. Letošní „Trenky“ byly prostě fajn. Už se nemůžeme dočkat
dalšího ročníku, na který s předstihem tímto zveme
všechny zapálené volejbalisty.
Za karlovické volejbalisty
Martin Kočí

Karlovické šibřinky
V sobotu 23. 2. 2019 se v obecním domě Slezan
uskutečnily každoroční Karlovické šibřinky. Celou
akci podtrhla výzdoba, kterou děvčata připravovala
několik dnů předem. Vše doplňovala bohatá nabídka
nápojů, výborného občerstvení (jednohubek, zákusků, chlebů se škvarkovou pomazánkou i sekanou a
pečených klobásek).
Nálada byla veselá a kapela hrála opravdu skvěle.
Bohužel však jen pro zúženou skupinu hostů a
masek. Návštěvnost akce byla malá a pro pořadatelé
trochu zklamáním, jelikož příprava každé akce zabere hodně práce.
Každopádně chceme poděkovat všem úžasným lidem
a maskám, kteří naši organizaci přišli podpořit a
doufáme, že se pobavili. Děkujeme všem z Vrbna,
Ostravy, Kroměříže a Karlovic co přišli na maškarní
veselí.
V losování o nejlepší masky se na prvním místě
umístil Bolek a Lolek, na druhém místě rybáři a na
třetím Karkulka s vlkem.
Snad se do budoucna přijdete pobavit i vy ostatní.
Podpoříte tím nejen naši neziskovou organizaci pro
děti, ale i kulturní dění v obci.

Základní škola informuje

Divadelní představení Babička Drsňačka
Také v tomto roce žáci druhého stupně karlovické školy
navštívili krásné divadlo v Opavě. Tentokrát se podívali
na divadelní hru vytvořenou dle motivu jedné z knih
známého anglického komika, herce a spisovatele
Davida Walliamse.
Benova babička je jako většina ostatních starších dam
jejího věku. Před svým vnukem skrývá jen svou
minulost... a to tu, že je mezinárodní lupičkou klenotů
a chystá se na svou poslední životní loupež. Do akce
zapojí i svého dvanáctiletého vnuka, který si do té doby
o své babičce myslel, že je nudná.
Ze dne na den změní Ben na babičku, rodiče i ostatní
starší lidi kolem sebe názor. Už se nebude nikdy nudit,
bude si užívat život, půjde za svým životním snem.
A jaké je skutečné rozuzlení? Zajeďte se podívat do
opavského divadla.
Pavlína Němcová

Den s Armádou ČR v Karlové Studánce
Dne 30. 1. 2019 jsme se žáky
druhého stupně zúčastnili Dne
s armádou, pořádaného v Karlově Studánce.
Ihned po příjezdu se naskytla
možnost detailně si prohlédnout některá lehká terénní
auta. Na dalších stanovištích
nás poté příslušníci Armády ČR
seznámili s taktikami hledání
min, používáním systému naváděných raket. Žáci si mohli
velmi podrobně prohlédnout
některé typy zbraní a teoreticky
se seznámit s jejich fungováním. Na /gurantovi si žáci
osvěžili znalosti první pomoci a
pro rozproudění krve byla připravena lukostřelba a teplý čaj
s občerstvením. Kdo chtěl, mohl také vyzkoušet
základní bojové techniky používané českou armádou.
Po prohlídce zmíněných stanovišť jsme se přesunuli
do lázeňského domu Libuše, kde jsme si vyslechli
přednášku o historii i současnosti české armády.
Jiří Šebele

Den vědy v Bruntále
Ve středu 6. 2. 2019 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili
projektu na bruntálském gymnáziu. Název projektu
byl Den vědy. Byly pro ně připraveny dva bloky
pokusů. První v učebně chemie, kde studenti
2. ročníku předvedli 8 zajímavých a efektních pokusů a zároveň objasnili i jejich princip. Na druhý
blok se všichni přesunuli do učebny fyziky. Tady se
žáci dozvěděli něco o tekutinách, hlavně o plynech
a i zde studenti předvedli pár zajímavých pokusů.
Dnešní dopoledne se sice neučili podle rozvrhu, ale
strávili ho také ve škole a zároveň se něco nového
naučili.
Jitka P2ugerová

Recyklace – módní záležitost nebo
správná věc pro naši budoucnost?
O odpovědném přístupu k přírodě
kolem nás, ochraně planety Země i o
nevytváření zbytečných odpadů už slyšel nebo četl snad každý z nás. Dnes a
denně na nás z médií i sociálních sítí
útočí spousty článků, fotek a videí
ukazujících škody, které člověk nerozumným chováním přírodě způsobuje.
Ekologie a recyklace nejsou ale jen módní pojmy,
jsou nedílnou součástí uvědomělého způsobu života. Třídění odpadů je pro lidi, kteří myslí na
budoucnost planety i svých dětí, již zcela přirozenou součástí života. A nejedná se jen o papír, sklo
a plasty, které odnášíme do barevných kontejnerů.
Vytřídit můžete například i textil, kovy a v neposlední řadě také elektrozařízení.
Vysloužilá elektrozařízení patří na místo zpětného
odběru, jen tak se mohou dostat k ekologické
recyklaci. Například u vysloužilých světelných zdrojů můžeme díky recyklaci využít více než 90 %
materiálů, ze kterých jsou vyrobené. Druhotné
suroviny, jakými jsou kovy, plasty, sklo či rtuť,
poslouží k další výrobě, a bude tak možné omezit
spotřebu surovin z přírodních zdrojů. Pečlivým
tříděním a sběrem se navíc zabrání znečištění přírody, ke kterému by mohlo dojít, pokud by se látky
z nerecyklovaných zařízení dostaly do půdy, či do
podzemních vod.
Obyvatelé naší obce mohou nefunkční elektrozařízení zdarma odevzdávat do sběrné nádoby ve
vstupním prostoru Obecní domu Slezan nebo
v elektro obchodě při nákupu nových.
Společnost EKOLAMP se od roku 2005 stará o vše,
co již nesvítí. Od ledna 2019 se navíc stará
o ekologickou likvidaci i dalších elektrozařízení. Tuto
službu nabízí městům a obcím zcela zdarma.

Ostatní informace
Posilovna na Slezanu
Na konci února proběhl servis a údržba posilovacích strojů. Všechny posilovací stroje jsou nyní
v pořádku. Letos se chystáme do Modrého salonku
doplnit BOSU a gymnastické míče. Na ty se můžete
těšit už v březnu. Do posilovny to bude především
stojan na kotouče a něco na ochranu zdi kolem
hrazdy. Rozpisy posilovny a modrého salonku
naleznete na stránkách obce v sekci Obecní dům
Slezan.

Otevírací doba knihovny ve dnech
konání zasedání zastupitelstva
Karlovická knihovna bude vždy ve dne konání
zasedání zastupitelstva otevřená pouze do 16 hod
(namísto 17 hod), tzn. 29. 4., 24. 6., 26. 8., 21. 10.
a 16. 12. 2019.

Nefunkční světelný zdroj či jiné elektrozařízení
můžete odevzdat na více než 4400 sběrných míst,
která společnost EKOLAMP po celé České republice
zřídila, a to bez ohledu na místo trvalého bydliště.
Sběrná místa jsou vybavena vhodnými sběrnými
nádobami, ve kterých jsou elektrozařízení bezpečně
uložena do doby jejich přepravy k recyklaci.
Mapu sběrných míst a více informací najdete na
www.ekolamp.cz.
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.
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IČ: 00296112
MK ČR E 22569
Připravuje: Kateřina Locku
Redakční rada: Kateřina Mikulášková, Naděžda Paňáková,
Pavlína Sklenářová, Jiří Šebele, Ditta Vyoralová

