
Slovo starostky

Vážení spoluobčané,

v tomto jarním vydání zpravodaje se zaměřím přede-
vším na informace z oblasti odpadového hospodář-
ství. Protože opakování je matka moudrosti, uveřej-
ňujeme návod jak, proč a co kompostovat, jak kom-
post založit a pečovat o něj.

Další opětovnou informací je způsob třídění odpadů. 
Je naší snahou, aby se systém třídění každým 
rokem zlepšoval a připojilo se co nejvíce obyvatel 
naší obce.

Od 1. 4. 2016 budou opět přistaveny kontejnery na 
bioodpad na obvyklá místa, především pro ty, kteří 
nemají možnost založení kompostu na vlastní 
zahrádce.  

Zveřejňujeme také přesný výsledek ankety ke kom-
postérům. Celkem bylo odevzdáno 57 anketních 
lístků. Z toho počet domácností požadujících kom-
postér 50, počet domácností nepožadujících kom-
postér 7, počet domácností vlastnících kompostér 
35. Na zasedání zastupitelstva obce padl dotaz, proč 
anketu děláme, když ji jiné obce nedělají. Anketa 
anebo průzkum je podkladem ke každé připravova-
né žádosti o dotaci. Po ověření u starostů anketu či 
průzkum dělá každá obec, která o dotaci žádá, např. 
i Světlá Hora. Záleží pak na podmínkách výzvy, zda 
vůbec lze žádost o dotaci na kompostéry podat. Sou-
činnost obyvatel je proto také velmi důležitá a to 
nejen v této oblasti.

V dubnu budou také přistaveny kontejnery na vel-
koobjemový odpad a Sbor dobrovolných hasičů 
bude opět svážet vyřazené elektrospotřebiče. Více 
informací zjistíte na dalších stránkách zpravodaje.

Závěrem bych Vás chtěla co nejsrdečněji pozvat na 
koncert dámského tria Musica DOLCE VITA.  
Daniela Demuthová – mezzosoprán, Žoe Vokálková 
– étna, Zbyňka Šolcová – harfa v Karlovicích 
vystoupí už potřetí. Koncert se koná 9. 4. 2016      
ve 14:00 hodin v sále Obecního domu Slezan.

Těšíme se na vaši přítomnost na veřejném zasedání 
ZO Karlovice, které se bude konat 18. dubna 2016  
v 17:00 hodin v budově Obecního domu Slezan. 

Jana Helekalová, starostka

Z obecního úřadu

JAK SPRÁVNĚ KOMPOSTOVAT
Kompostování je vynikající ukázkou koloběhu látek    
v přírodě nebo dnes tak často používaného pojmu 
“recyklace”. V tomto letáčku se dozvíte proč kom-
postovat, které odpadky se na kompostování hodí,   
jak založit kompostoviště a jak kompost využít.

Proč kompostovat?

Důvodů pro založení domácího kompostu je několik. 
Nejprozaičtějším a nejčastějším je samozřejmě získání 
kvalitního a levného hnojiva pro zahrádky. V určité 
formě má u nás takový domácí kompost většina 
rodinných domků. Existuje však také “ekologický” 
důvod pro kompostování organického odpadu.       
Tzv. bioodpad (rostlinné a živočišné zbytky) tvoří   cca 
30% běžného směsného domovního odpadu. Vytřídě-
ním a kompostováním této části odpadu omezíme      
o jednu třetinu množství odpadu, které musí být ulo-
ženo na skládku či spáleno ve spalovně. Šetříme tak 
nanční prostředky i životní prostředí: spotřebuje se 
méně energie a vznikne podstatně méně škodlivých 
látek než při skládkování či spalování odpadu.

Co se může kompostovat?
Teoreticky je možné kompostovat všechny organické 
(tedy rostlinné a živočišné) látky, kromě těch, které 
jsou chemicky ošetřené anebo napadnuté nemocemi. 
Např. se nehodí slupky od citrusů či banánů, které 
bývají ošetřeny pesticidy a herbicidy a jejichž kom-
postování by vám kontaminovalo váš pečlivě připravo-
vaný kompost. Zbytky vařených jídel a kosti by se do 
domácího kompostu také neměly dávat, protože lákají 
zvířata, brzy se kazí a nepříjemně zapáchají. 

Materiál vhodný na kompostování
odpad z kuchyně,odpad ze zahrady,jiné organické 
odpady, potraviny, květy, popel ze dřeva, zbytky vaře-
ných jídel,pokosená tráva,hobliny a piliny, zbytky      
z čištění zeleniny a ovoce,posekané či rozdrcené vět-
ve,hnůj, čaj, kávový výluh,listí, ovoce, zelenina

Materiál nevhodný na kompostování
druhotné suroviny,problémové látky,další kovy, barvy, 
prach z vysavačů, plasty,staré léky, části rostlin 
napadnuté chorobami, sklo, staré oleje,kosti a maso, 
textil, baterky, papír, chemické prostředky

Jak založit kompost? 
Kompost můžete založit na kterémkoliv místě zahra-
dy. Je však nutné dodržet několik zásad: zajistit kon-
takt kompostu s půdou pod ním, aby k němu měly 
přístup půdní organismy, které pomáhají při rozkladu 
organických materiálů. Kompost by neměl být vysta-
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ven přímému slunci, větru či dešti. Doporučuje se 
polostín a malá stříška.
Nejjednodušší způsob kompostování je “na hromadě”. 
Tuto hromadu lze dřevěným či jiným rámem, zásobní-
kem či boxem tvarovat dle potřeby. Rám ovšem vždy 
musí zajistit přístup vzduchu. Kompost by neměl být 
více než 1 m vysoký a 2 metry široký, aby byl zajištěn 
stálý přístup vzduchu. Délka kompostu je libovolná.

Vlastní kompostování
Ať už jste se rozhodli pro volnou hromadu či zásobník, 
začnete s ukládáním jednotlivých vrstev nasbíraného 
materiálu. Dno kompostoviště vysypte hrubším mate-
riálem (posekané dřevo, větve, sláma aj.), aby mohla 
odtékat voda a proudit vzduch.
Veškeré materiály by se do kompostoviště měly uklá-
dat upravené (posekané, drcené) a dostatečně promí-
chané (suché s mokrým, tvrdé s měkkým). Urychlí se 
tak doba rozkladu.Pokud máte větší množství určitého 
materiálu (např. listí), je dobré počkat, dokud nebude-
te mít jiný vhodný materiál na promíchání. Zaručíte 
tak bohatší složení kompostu.
Je vždy nutné zajistit přístup vzduchu. Ten omezuje 
pachy a urychluje zrání kompostu.V případě déle trva-
jících veder a sucha je nutné kompost navlhčit. Bez 
vody rozkladný proces neprobíhá.
Pokud kompost na povrchu plesniví, je nutné ho 
navlhčit a promíchat.
Teplo urychluje zrání kompostu. Na zimu se proto 
doporučuje kompost zakrýt igelitovou fólií.
Kompostovaný materiál je vhodné po každých         
15-20 cm překrýt tenkou vrstvou zeminy. Urychlí se 
zrání kompostu a zemina bude udržovat vlhkost.
Je vhodné kombinovat dusíkaté a uhlíkaté látky. 
Zatímco dusíkaté látky jako kuchyňský odpad, tráva a 
hnůj jsou bohaté na živiny a rozkládají se rychle, uhlí-
katé látky jako listí, dřevo, seno a piliny se rozkládají 
pomalu a udržují strukturu kompostu.
Nově založený kompost je vhodné po jednom měsíci 
obrátit a promíchat. Další obracení závisí na mnoha 
faktorech, proto kompost promíchejte, např. když 
páchne (přidat suchý materiál), když vysychá (navlh-
čit) atd.
Přibližně za rok bude kompost zralý.
Po vyzrání je nutné kompost přesít a nerozložené zbyt-
ky vložit zpět do nového kompostoviště.

Kdy je kompost zralý?
Plytký talíř naplníme kompostem a dobře navlhčíme. 
Na povrch vysejeme semínka, přitlačíme a zakryjeme 
fólií. Pokud po 3-4 dnech většina semen vyklíčí, zna-
mená to, že kompost již neobsahuje žádné škodlivé 
látky a můžeme ho použít v zahradě. Sytě zelené klíč-
ky svědčí o dobře vyzrálém kompostu, žluté a hnědé    
o nevyzrálém.

Jak použít hotový kompost?
Zralý kompost je hnědý až tmavohnědý, jemný, 
nepáchne. Jeho výhody jsou v tom, že má schopnost 
zadržovat vodu, provzdušňovat půdu a obohatit půdu 
živinami. Lze jej použít v zeleninových, ovocných          
i okrasných zahradách. Použít by se měl v zimě či brzy 
na jaře. Na 1 metr čtvereční plochy se používá          
cca 1 kg či 2-3 litry kompostu.

Na závěr
Možná se vám zdá kompostování trochu složité. Chce 
to jen trochu zkušeností a výsledky na sebe nenechají 
čekat. Možná se vám to napoprvé nepodaří “na jednič-
ku”, ale hlavní je začít a experimentovat. Snížíme tak 
množství domovního odpadu, ušetříme náklady za 
skládkovné, přispějeme k ochraně životního prostředí 
a získáte kvalitní hnojivo pro vaši zahrádku. Doufáme, 
že se vám to s pomocí tohoto letáčku podaří.

Plasty jsou sváženy ve žlutých pytlích, ostatní 
složky separovaného odpadu – sklo, papír, kartónové 
obaly od nápojů – samostatně v modrých pytlích.

Jak jsou využity získané prostředky za separova-
ný odpad?
Finanční prostředky za separovaný odpad spolu          
s poplatky za zpětný odběr obalů od společnosti EKO-
KOM, a.s. budou použity k odměňování poplatníků, 
kteří zodpovědně třídí odpad  Pytle s plasty z každého .
čísla popisného (domu, bytu) se váží. Množství separo-
vaného odpadu i výše zpětných odměn budou čtvrtlet-
ně zveřejňovány na webových stránkách a úřední desce 
obce. Odměnu bude možné získat čtvrtletně (v hotovos-
ti nebo převodem na účet). Množství odpadu se bude 
přepočítávat na poplatníka.
Byla stanovena maximální výše odměny 100,- Kč za 
poplatníka a počet odměněných poplatníků 320 za 
čtvrtletí.

Jak bude fungovat pytlový sběr?
Stejně jako dosud. Domácnosti budou třídit odpady do 
speciálních plastových pytlů. Rozdíl bude jen v tom, 
že podle druhu odpadu použijí pytle dvou barev. Žluté 
na plasty, modré na papír, sklo a kartónové obaly od 
nápojů. Svoz pytlů zajistí odpadové rmy pravidelně 
jednou za 14 dnů vždy ve středu v liché týdny od 7 do 
15 hodiny. Pytle jako dosud sesbírají přímo u domů a 
odvezou k dotřídění a recyklaci. 

Jak se zapojit do systému třídění odpadů?
Zapojení do tohoto systému je jednoduché a zcela dob-
rovolné, zapojíte se tím, že vyzvednuté žluté pytle ozna-
číte popisovačem tak, jak je dále uvedeno.

Jak označovat žluté pytle s plasty?
Každý žlutý pytel s plasty je nutné označit lihovým 
popisovačem číslem popisným domu. U bytových domů 
je nutné doplnit i číslo bytu a příjmení.
Příklad označení pytle u rodinného domu: 138 
Příklad označení pytle u bytu v bytovém domě: 138/3 
Homolkovi 

Kde si vyzvednete pytle?
Žluté pytle na plasty i modré pytle na ostatní separovaný 
odpad bude možné vyzvednout zdarma na obecním 
úřadě. 

Proč bychom měli třídit odpad?
Je to pro nás výhodné z nančního hlediska. Až 80% 
odpadu je možné recyklovat a znovu použít jako surovi-
ny. Vedle platby za surovinu dostává obec díky zapojení 
do systému zpětného odběru a využití obalů nance      
od společnosti EKO-KOM, a.s. Základní odměna je 
poskytována v závislosti na množství vytříděných odpa-
dů. Čím více plastů vytřídíme, tím více nančních pro-
středků získáme zpět na odměňování třídících občanů.
Další úspora vznikne díky zmenšení množství směsného 
komunálního odpadu, který je likvidován uložením na 
skládku. To představuje vzhledem k vysokým cenám za 
skládkovné největší část nákladů obce na hospodaření    
s odpady.

Co patří do žlutých pytlů?
PET láhve od nápojů – prosíme, nezapomeňte je 
sešlápnout!
kelímky (propláchnuté), sáčky, fólie
výrobky a obaly z plastů
plastová víčka

Co do žlutých pytlů nepatří?
PVC (novodurové trubky, linoleum)
plastové obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, 
chemikálie, barvy apod.)
použité hygienické potřeby (dětské pleny apod.)
nápojové kartónové obaly 
polystyren 



Co patří do modrých pytlů?
zvlášť papír (novinový, křídový, papírový kartón...)
zvlášť sklo (čiré i barevné)
zvlášť nápojové kartónové obaly bez víček (Tetra Pak, 
Elopak...)

Co do modrých pytlů nepatří?
drátěné sklo, autosklo, monitory, plexisklo, porcelán, 
zrcadla, žárovky

Proč budeme i nadále separovat do pytlů?
Výhodou pytlového sběru je jeho jednoduchost. Vlast-
ní pytel má každý u sebe doma a nemusí si dělat sta-
rosti s hledáním těch správných barevných kontejne-
rů. Stačí jen třídit, v den svozu dát označený pytel na 
obvyklé místo a zbytek za Vás udělá někdo jiný. 
Pytlový sběr navíc zvyšuje čistotu a využitelnost vytří-
děných surovin.

Není pravda, že…
… v obci bude nepořádek.
Pytle se obvykle sesbírají v den svozu velmi rychle. 
Naopak je zaznamenán úbytek volně pohozených 
odpadků kolem míst s kontejnery na odpad.
… v okolí vznikne více černých skládek.
Žádná z obcí, kde funguje pytlový sběr, nezaznamena-
la nárůst černých skládek.
… odpad přiláká různá zvířata.
Pytle s odpady na to zůstávají na ulici příliš krátce.
… lidé v bytových domech nebudou mít pytle         
s vytříděným odpadem kam dávat.
Dosavadní zkušenosti naznačují, že při troše dobré 
vůle si lidé vždy nějaké místo v domě vyčlení.

Svoz objemného odpadu
Přistavení kontejnerů pro svoz objemného odpadu       
v termínu 22. 4. 2016 (pátek) až 25. 4. 2016 (pondělí)  
na tato místa
Zadní Ves u objektu hospůdky Pod Lipou
Budova základní školy  
Areál u Zemského domu naproti Penzionu IRIS (č.p. 201)
Odstavná plocha naproti mateřské školy 

V těchto dnech také proběhne svoz vyřazených elek-
trospotřebičů. Členové Sboru dobrovolných hasičů 
přijedou k vašemu domu, spotřebiče vyzvednou a odve-
zou.
Přesný termín zjistíte na letácích a hlášením v rozhlase.  

Společenská rubrika

Naši jubilanti

Dubnovým oslavencům přejeme vše nejlepší, hodně 
štěstí, zdraví a pohody.

60 – Cepková Ludmila, Otruba Miroslav, 
        Ševčíková Milada, Kiedroň Vítězslav

61 – Jantulík Josef

62 – Vojvodík Milan, Doležel Lubomír

63 – Vojvodíková Olga
64 – Vikartovský Jaroslav, Lomáz Jan,
       Šianská Jaroslava, Suchánková Dagmar,
       Nedělková Vladimíra

65 – Valach František

67 – Smrečková Ivanka, Grebeníček Stanislav, 
       Strnadelová Verona

68 – Chvílíčková Ludmila, Zajíček Jaroslav
69 – Provazová Blažena

70 – Grahovschak Erich, Stolarik Josef,
        Bukurová Jarmila
75 – Schmidtová Mária
77 – Pluhařová Alena
78 – Horáková Sidonia
83 – Müllerová Marie
90 – Černota František

Proběhlé akce

Sportovní bál 2016
Tým karlovických trenérů uspořádal dne 12. 3. 2016 
sportovní bál v Obecním domě Slezan.
Akce se vydařila ještě lépe než v předešlém roce. Výtě-
žek z plesu, celkem 33 370,-Kč, bude použit pro žáky a 
přípravku fotbalu Sokol Karlovice.
Děkuji všem sponzorům a hlavně organizačnímu týmu, 
především StaňoviButorovi, Gabriele Butorové, Marko-
vi Vikartovskému, Lucii Křížové, Nadě Paňákové,        
za krásnou výzdobu Ivoně Raiskupové, všem holkám    
v bufetu pod vedením Dany Nováčkové a v neposlední 
řadě děkuji za pomoc rodině Vyoralových.
Těšíme se na další akci.
Marian Nováček

Pozvánky

Koncert dámského tria Musica DOLCE VITA
Daniela Demuthová – mezzosoprán, Žoe Vokálková – 
étna, Zbyňka Šolcová – harfa v Karlovicích vystoupí    
u nás v Karlovicích už potřetí. Koncert se koná            
9. 4. 2016 ve 14:00 hodin v sále Obecního domu Slezan.

Veřejné zasedání zastupitelstva
Veřejném zasedání ZO Karlovice se bude konat         
18. dubna 2016 v 17:00 hodin v budově Obecního 
domu Slezan.

DEN POHODY, ZDRAVÍ A RELAXACE 
OBECNÍ DŮM SLEZAN KARLOVICE
sobota 23.4.2016 od 10 do 15 hodin

Přijďte si odpočinout, protáhnout se, zatancovat si!
V programu si vyberete cvičení pro zdravá záda, jógu, 
africké tance, meditaci, obyčejnou nebo medovou 
masáž, kosmetické ošetření – omlazení rukou a regene-
rační 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 a cvičení jsou zdarma, masáže a meditaci si 
hradí každý účastník sám.
Na cvičení si doneste podložku nebo velký ručník.

Masáže, ošetření pleti s líčením a poradnu je třeba si 
objednat:
Medová masáž: Renata Millerska  604 706 761
Masáž zad: Hana Podhirniaková 731 276 787
Kosmetické ošetření (profesionální kosmetika TianDe, 
prosím přijďte nenalíčené): Lucie Hustáková 733 719 528
Poradna pro bolavá záda: Hana Peterková 607 876 246

Podrobný program:

10:00 – přednáška Vyzkoušejte si medovou masáž (sál), 

          – poradna bolavá záda (Kominíček)

10:30 – cvičení pro zdravá záda (sál)

11:00 – jóga (salonek), ukázka afrických a břišních 
tanců (sál)

11:30 – workshop africké tance (sál)

12:00 – ochutnávka zdravých jídel

13:00 – workshop africké tance (sál), jóga (salonek)

14:00 – cvičení pro zdravá záda (sál), meditace 
(salonek)

14:30 – poradna bolavá záda (Kominíček)

15:00 – ukončení

Výtvarné dílny pro děti (Růžena Urbanová):
10:00 – 12:00, 13:00 – 15:00 



Základní škola informuje

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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MASARYKOVY UNIVERZITY

Maškarní bál 2016
V sobotu 27. 2. 2016 se konal v sále Slezanu tradiční 
maškarní bál. O zábavu a program se po celou dobu sta-
rali klauni z Klaun family, kteří zapojili do zábavy nejen 
děti, ale i rodiče. V průběhu programu se všichni dobře 
bavili. Vítězem zábavy u dětí bylo balónkové tvoření a 
bubliny.
Děkujeme Sboru dobrovolných hasičů Karlovice za spolu-
práci při organizování maškarního bálu.
Martina Hradilová

Zeměpisná olympiáda – krajské kolo
Dne 15. března se Lukáš Folta, úspěšný řešitel okresu 
Bruntál v kategorii šestých tříd, zúčastnil krajského kola 
zeměpisné olympiády. V konkurenci zeměpisných nad-
šenců z ostatních okresů obsadil dvanácté místo. K jeho 
umístění mu velice gratulujeme.
Rostislav Němec

Exkurze do rmy Kofola Krnov
I letos jsme se v rámci přípravy na budoucí povolání 
vypravili s žáky osmé a deváté třídy na exkurzi do rmy 
Kofola. Nejprve jsme shlédli zajímavou prezentaci,          
ve které jsme se dozvěděli základní informace o rmě. 
Poté následoval kvíz po ughkterém byli všichni žáci odmě-
něni pěknými cenami. Nechyběla ani velmi oblíbená 
ochutnávka nápojů včetně ochutnávky všech novinek na 
trhu. Vlastní prohlídka provozu nás nezklamala, musela 
zaujmout úplně každého. Po prohlídce nám zaměstnanci 
závodu nachystali ještě jedno občerstvení a pak jsme jen 
pospíchali na vlak, který nás odvezl domů.
Alena Rokosová  

Zápis dětí do mateřské školy
Zveme rodiče a děti na zápis do Mateřské školy Karlovice 
14.4.2016 14:00-15:00 hodin v budově mateřské školy.

Připravujeme:
Návštěvu kostela s výkladem ve Vrbně pod Pradědem
Třídní schůzky 20.4.2016 od 15:00
Návštěvu okresního soudu

Ostatní

Den obce Karlovice
Festival a soutěž Karlovická kosa
Den obce Karlovice spojený s tradiční soutěží v kosení 
kosou a odpoledním festivalem se připravuje na sobotu 
18.6.2016 od 10 hodin do půlnoci.
Dopoledne proběhne soutěž v kosení kosou, představí se 
nám žáci naší Základní školy a mateřské školy Karlovice a 
pro děti bude připraveno vystoupení Klaunů z Balonkova.
Odpoledne oživí tradiční hudba. Pro milovníky dechovky 
zahraje dechová hudba Rozmarýnka z Bílovce. Cimbál 
rozezvučí kapela Medicimbal, která nabídne nejen tradič-
ní lidové písně, ale i nejrůznější světové hity. V letošním 
roce chystáme také představení slavných karlovických 
rodáků. Irskou hudbu i jiné žánry zahraje kapela Hluchý 
Hugo, ve které se představí Ing. Arch. Jaromír Walter. 
Modernější taneční muziku zahraje Jindra Holubec          
Y Amigos. Vyvrcholením hudebního odpoledne bude 
vystoupení  kapely  BUTY,  které  je  naplánováno               
na 18 hodin. Večer pak k poslechu a tanci zahraje Škr-
pál.
Nebude chybět tradiční minijarmark a doprovodný pro-
gram pro děti.
Přesnější program vám přineseme v květnovém zpravoda-
ji.

Akustické Karlovice 
V Karlovicích vzniká zcela nová forma kulturní tradice 
akustických koncertů, jež se poprvé uskuteční 10. září 
2016 v nově zrekonstruovaném karlovickém Obecním
domě Slezan. Cílem pořadatele je pravidelně organizovat 
koncerty kvalitních muzikantů podjednotným názvem 
Akustické Karlovice ve velkém sále Slezanu.
Pro první ročník si ociální pořadatel Fikyno, z. s. (zapsa-
ný spolek), se sídlem v Karlovicích, vybralslovenskou kape-
lu Joe& Jane. Skvělou zpěvačku Janu Čonkovou doprovo-
dí výborný kytarista JoeHajšo. Kapela hraje své vlastní 
autorské věci a směsku největších hitů z oblasti rockan-
drollu, rocku,hard-rocku, bluesu, jazzu, a to za posled-
ních 50 let.
V Karlovicích proběhne výjimečný večer plný kvalitní muzi-
ky v pohodovéa přátelské atmosféře. I když je kapela     
Joe & Jane v ČR docela neznámá, nejedná se o amatéry, 
nýbržo profesionální muzikanty špičkové úrovně. Zpěvač-
ka a kytarista se v minulosti například účastniliopakova-
ně TOPFESTU, největšího slovenského festivalu, ale neu-
nikl jim ani největší český rockovýfestival Masters of Rock.
Publikum si většinou půvabná zpěvačka a výtečný kytaris-
ta získá již během první písně a nespustíz nich zrak až do 
posledního tónu.
Více informací o Joe & Jane naleznete na ociálním webu 
kapely: ,kde rovněž naleznete       http://www.joeandjane.sk
i jejich ociální video ukázky koncertního setu.
Více informací o ociálním pořadateli akce naleznete na 
jeho webu a prolu na facebooku:https://www.kyno.eu 
nebo https://www.facebook.com/kyno

Jednání o koncepci cestovního ruchu     
pro Bruntálsko
Dovolujeme si občany naší obce informovat, že dne         
21. 3. 2016 proběhlo v prostorách Místní akční skupiny 
Hrubý Jeseník (MAS HJ) na Náměstí míru v Bruntále 
úvodní zasedání ke koncepci cestovního ruchu pro Brun-
tálsko.

Jednání se účastnili významné osobnosti komunální poli-
tiky, neziskového sektoru i podnikatelé. A to konkrétně 
Květa Kubíčková – starostka Vrbna pod Pradědem, Vladi-
mír Jedlička – 1. místostarosta Bruntálu, Libor Unverdor-
ben – 2. místostarosta Bruntálu, Michal Mikulec – referent 
městského informačního centra v Bruntále, Tomáš 
Niesner – statutární zástupce ředitele Zámku Bruntál, 
Dušan Blažek – manažer MAS HJ, Zdeněk Macrineanu – 
pracovník pro strategii MAS HJ, Michal Blaško - manažer 
Euroregion Praděd, Zuzana Derychová– referent sportov-
ních zařízení v Bruntále, Lucie Musialová – vedoucí stře-
diska Europe Direct Bruntál, Jan Polák – CK ATIS a.s., 
Kamil Schaumann – regionální koordinátor Českého sys-
tem kvality služeb a člen Klastru cestovního ruchu a 
Tomáš Nedbal – jednatel společnosti MX-Net.

Všichni přítomni se shodli na významu cestovního ruchu 
v okrese Bruntál jako odvětví s obrovským potenciálem 
pro rozvoj prosperity naší destinace. Rovněž došlo ke sho-
dě, že přínosy z cestovního ruchu pro místní obyvatele 
nepřináší jen lepší možností zaměstnanosti, ale že s rozvo-
jem cestovního ruchu je spojeno mnoho návazných efektů 
pro využití volného času, stravování, vzdělávání a dalších 
možností pro místní obyvatele. Současně by se měly jed-
notlivé strategie obcí v okrese Bruntál v rámci rozvoje 
koordinovat pro propojení nabídek služeb či jiných atrak-
tivit cestovního ruchu.

Obec Karlovice má v tuto chvíli z rozhodnutí zastupitelstva 
zřízen výbor pro cestovní ruch. Při jednání o koncepci 
rozvoje cestovního ruchu pro Bruntálsko dne 21. 3. 2016 
byli o této skutečnosti v diskuzi všichni přítomni informo-
váni. Informace byla přijata s uznáním jako výborný krok 
pro další koncepční rozvoj cestovního ruchu a spokojenost 
návštěvníků v naší oblasti.

Výbor pro cestovní ruch Karlovice


