č. 5 /2014

Slovo starostky

Z obecního úřadu

Vážení spoluobčané,

Oznámení o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva obce Karlovice

v letních měsících jsme především řešili administrativní záležitosti související s přestěhováním
Obecního úřadu a knihovny do rekonstruované
budovy Slezanu.
Všechny knihy již byly přestěhovány, již zbývá jen
převedení dat o knihách do počítače a označení
čtecími kódy. Knihovnu plánujeme otevřít v září,
přesný termín vám bude včas oznámen. V případě,
že chcete vypůjčené knihy vrátit nyní, můžete tak
učinit na OÚ Karlovice. Protože stěhování Obecního
úřadu je naplánováno na týden od 1.9.2014 do
5.9.2014 úřad bude tento týden uzavřen. Proto
žádáme občany, aby vyřízení svých záležitostí
odložili na týden následující. Rovněž upozorňujeme
občany, kteří mají úřední trvalý pobyt na sídle
ohlašovny Karlovice č. p. 138, že je nutné, aby si
vyřídili nový občanský průkaz na nové sídlo, tj.
Karlovice č. p. 183.
Českou poštou bylo oznámeno, že již nebude
opětovně instalovat poštovní schránku na budovu
Slezanu i přes sdělení, že o opětovnou instalaci
máme zájem. Důvodem je provedená analýza
využívání této schránky. Dle sdělení České pošty je
schránka využívána minimálně a je tudíž nepotřebná.
V červenci se konaly dva sportovní turnaje, v rámci
projektu Česko-polské sportování II. První byl
turnaj v nohejbale, kterého se zúčastnilo
6 družstev. Na 1. místě se umístilo družstvo
z Valašského Meziříčí, 2. místo vybojovalo naše
družstvo Karlovic a 3. místo obsadilo družstvo
z Nových Heřmínov.
V druhém turnaji v kopané žen 1. místo vyhrály
hráčky Karlovic, 2. místo tým Olympie Bruntál
a 3. místo tým z Glucholaz.
V sobotu 6. září 2014 náš čeká poslední turnaj
tohoto projektu a to turnaj ve volejbale. Doufejme,
že se počasí vydaří, budeme držet palce a také
fandit našim volejbalistům a volejbalistkám,
aby svými výkony soupeře porazili a aby zlato
zůstalo v Karlovicích.
V závěru dovolte, abych vás pozvala na veřejné
zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční
v pátek 26. září 2014 v budově Obecního úřadu
Karlovice od 17.00 hodin.
Jana Helekalová, starostka

Starostka obce Karlovice podle §29 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva obce Karlovice se
uskuteční
v pátek dne 10. října 2014 od 14:00 do 22:00 hodin
a
v sobotu dne 11. října 2014 od 08:00 do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 01
Karlovice je volební místnost v budově Obecního
úřadu Karlovice, 793 23 Karlovice 183
pro všechny voliče hlasující na území obce Karlovice.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svoji totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, cestovním diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem).
Volič u voleb do zastupitelstev obcí, který je zapsán
v dodatku stálého seznamu voličů (občan členského
státu EU), prokáže svou totožnost a státní občanství
průkazem o povolení k pobytu.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem
konání voleb hlasovací lístky a pokyny k hlasování.
V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
5. Volič může požádat ze závažných zejména
zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost (pouze na území obce
Karlovice).

Upozornění
Upozorňujeme občany, že odkládání odpadu mimo
vyhrazená místa a zakládání skládek je neoprávněným nakládáním s odpady. Připomínáme, že odpadem je věc, pro kterou nenalézáme další využití a
chceme se jí zbavit a vyhrazenými místy jsou sběrná
místa a svozová místa (popelnice, kontejnery pro
mobilní sběr odpadu), sběrné dvory a skládky.
Odpadem je mimo jiné stavební suť (odpad ze
stavebních a zemních prací), která podle vlastností
může být zařazena i mezi nebezpečný odpad a odpad
ze zeleně - tráva, plevel, seno, sláma, drny se zeminou, zbytky rostlin, kousky větví keřů i stromů.
Dosud platí, že občan, který produkuje odpad ze
zeleně (například tráva, plevel, seno, sláma, drny se
zeminou, zbytky rostlin, kousky větví keřů i stromů)

vhodný ke kompostování a není chopen ho sám
kompostovat anebo využít jiným způsobem je povinen si vývoz zajistit sám. Obdobně je tomu se stavební sutí. Pokud její odbornou likvidaci neprovede
dodavatel stavební prací a nemáme pro ni další využití, jsme povinni si vývoz sami zajistit u Technických služeb například ve Vrbně pod Pradědem.
Ukládání shora uvedeného odpadu na pozemcích
v okolí obce, není jen protiprávní a postižitelné
podle zákona o odpadech, ale i bezohledné. Bohužel
se tak stále děje.
Dále opětovně připomínáme, že plasty je potřeba
před uložením do pytle například sešlápnou a
zmenšit jejich objem.

Evropa investuje do venkovských oblastí. Dotace
byla získána prostřednictvím MAS Hrubý Jeseník:
MAS Hrubý Jeseník pomáhá k rozvoji Jeseníků –
Vesničkami pod horami k domácímu štěstí. Kontakt
na MAS HJ: www.mashj.cz

Informace o projektech

Přejeme všechno nejlepší všem, kteří oslaví
narozeniny v září a říjnu – pevné zdraví, velkou dávku
štěstí a pohodové dny.

Multifunkční centrum Slezan
V roce 2013 začala obec Karlovice s rekonstrukcí
obecního a společenského domu Slezan, který bude
sloužit jako multifunkční centrum. Bude zde
umístěn obecní úřad, k dispozici bude taneční sál
pro pořádání zábav a plesů, salonek pro rodinné
oslavy, knihovna, malá expozice o Karlovicích,
centrum volnočasových aktivit a malé fitcentrum
s posilovnou a gymnastickým salonkem. K dispozici
bude klubovna pro děti a maminky s dětmi.
Rekonstrukce byla dokončena, probíhají poslední
kontroly. Do objektu již byla nastěhována knihovna
a začínáme s přemisťováním obecního úřadu.
O zahájení provozu v nových prostorách vás
budeme průběžně informovat na webových
stránkách obce www.karlovice.eu, prostřednictvím
plakátů a obecní-ho rozhlasu.

Náměstíčko pod Masarykovou stezkou
Jedním z cílů plánu obnovy obce Karlovice je
obnova a zkrášlení veřejných prostranství v obci.
Před několika lety byl tento cíl nazván jako obnova
náměstíček. Jedná se zejména o dvě prostranství.
Jedno z nich je prostranství u Pensionu Iris –
náměstíčko pod Masarykovou stezkou. Jeho
rekonstrukce začala rekonstrukcí silnice 451/II,
která vede přes obec. Navázali jsme na ni přípravou
plochy pro chodník u Irisu. Práce byly přerušeny
nepříznivým počasím na konci podzimu. V realizaci
pokračujeme v letošním roce. Realizace se zdržela
z důvodů nutnosti úpravy obrubníků, které nebyly
při rekonstrukci silnice osazeny podle projektu,
a bylo nutno je předělat.
Součástí náměstíčka bude autobusová zastávka
a chodník, který povede až k mostu přes Kobylku.
Naproti Irisu vznikne parčík s posezením
a interaktivními prvky pro děti i pro dospělé.
V parčíku je naplánována výsadba několika stromů
a keřů, vzniknou zde i růžové záhony. Výsadbu
stromů bude provedena na konci září. K výsadbě
stromů a úpravě náměstíčka pozveme všechny, kdo
chtějí přiložit ruku k dílu a pomoci nám Karlovice
zkrášlit.
Projekt Náměstíčko pod Masarykovou stezkou
realizuje obec Karlovice za podpory Programu
rozvoje venkova. Projekt je spolufinancován
z EZFRV: Evropský zemědělský fond pro rozvoj
venkova:

Kateřina Kočí, místostarostka

Společenská rubrika

září
60 – Procházka Jaroslav
61 – Krobot Jaroslav
63 – Staňková Oldřiška
64 – Shánělová Věra, Pavlů Miluše, Vajďáková Zdeňka
65 – Gregorčíková Miloslava, Žajdlík Josef
66 – Kalužíková Drahomíra
67 – Krymlák Otokar
68 – Polcar Mirko
69 – Zálešáková Libuše
71 – Novák Václav
75 – Bajerová Marie
76 – Blahušová Irena
82 – Hubená Anna
říjen
62 – Tušková Pavla
65 – Vašková Iljana
68 – Mužík Václav
69 – Nováková Hana, Přibyl Miroslav
71 – Zajíčková Jiřina, Schubertová Alena
73 – Bajer Jan, Ferenc Jiří
77 – Žákovská Miroslava
81 – Obšivačová Jaroslava
85 – Riedelová Edeltraud
95 – Dřímalová Marie

Připravované akce
Podzimní zájezd seniorů
Srdečně zveme všechny seniory na podzimní zájezd do
Modré u Velehradu, Buchlovic a okolí ve středu
10.9.2014. Bližší informace najdete na stránkách
www.karlovice.eu nebo na obecním úřadě. Svůj zájem
hlaste na obecním úřadě.

Bazárek Karlovice
Podzim už je skoro tady. Jistě netrpělivě čekáte
na bazárek. Bude se konat v polovině října, tentokrát
v nových prostorech obecního a kulturního domu
Slezan. Sledujte plakáty!
Naďa Paňáková
O dalších akcích v září a říjnu budete informováni
na webových stránkách obce, prostřednictvím
plakátů a obecního rozhlasu.

Škola Karlovice

Volejbalové léto

Další ukončený projekt

V červenci se v Nových Heřminovech konal tradiční
turnaj obcí ve volejbale Nature Match 2014. Zápasy se
odehrávaly v přátelské atmosféře za krásného počasí.
Děkujeme pořadatelům z Nových Heřminov za
příjemný volejbalový zážitek
Výsledky turnaje:
Bruntál
1.
Vrbno pod Pradědem
2.
Nové Heřminovy
3.
Rýmařov
4.
Andělská Hora
5.
Milotice
6.
Karlovice
7.
Oborná
8.
Zátor
9.
Horní Benešov
10.
Kunov
11.
Široká Niva
12.
Karlovice reprezentovali:
Zdeněk Šafa, Adam Doležal, Tomáš Urbánek, Šárka
Urbánková, Ludmila Good, Dagmar Czaschová,
Barbara Rohelová, Vlaďka Kujová

Základní škola a Mateřská škola Karlovice se
dlouhodobě snaží podporovat a rozšiřovat sportovní
aktivity v naší obci. V rámci spolupráce
s Mateřským a komunitním centrem Kominíček
Karlovice a Air Force Karlovice jsme v průběhu
letních měsíců dokončili realizaci projektu „Hurá do
tělocvičny!“. V rámci projektu jsme obnovili podlahu
i střechu tělocvičny, lépe zajistili okna a nakoupili
nové moderní sportovní vybavení. Věříme, že tento
obnovený prostor bude ještě mnoho let sloužit
potřebám školy a místním sportovním fanouškům.
Velké poděkování patří představitelům obce
za poskytnutí prostředků na průběžné financování
projetu.
Rostislav Němec
ředitel školy našich dětí

Další úspěch karlovických nohejbalistů
Pozvánka na vernisáž

Na turnaji, který se konal v sobotu 16. srpna 2014
v Malé Štáhli obsadili naši nohejbalisti 3. místo
z celkového počtu 12 družstev. Gratulujeme
k pěknému umístění.

Ostatní informace
Vlaková výluka

Ze sportu
Podzimní rozpis fotbalových zápasů
Muži
So
So
So
So
So
So
So
So
So
Ne
So

6.9.
13.9.
20.9.
27.9.
4.10.
11.10.
18.10.
25.10.
1.11.
9.11.
15.11.

16:30 hod
16:30 hod
16:00 hod
16:00 hod
15:30 hod
15:30 hod
15:00 hod
14:00 hod
14:00 hod
14:00 hod
13:30 hod

Karlovice - Holčovice
Vrbno - Karlovice
Karlovice - Břidličná“B“
H.Benešov - Karlovice
Karlovice - Sv.Hora
Zátor - Karlovice
Karlovice - Sl.Rudoltice
N.Heřmínovy - Karlovice
Karlovice - Jindřichov
Sv.Heřmanice - Karlovice
Karlovice - Staré Město

15:30 hod
14:00 hod
14:00 hod
13:30 hod
13:45 hod
12:30 hod
12:30 hod
10:00 hod
14:00 hod
11:30 hod
11:30 hod

Kr.Loučky - Karlovice
Karlovice - Holčovice
Lichnov - Karlovice
Karlovice - Třemešná
H.Benešov - Karlovice
Zátor - Karlovice
Karlovice - Rudoltice
Sl.-Ol. Bruntál - Karlovice
Karlovice - Osoblaha
Karlovice - Jindřichov
Chomýž - Karlovice

Žáci
Stř.
So
So
So
So
Ne
So
So
Út
So
So

3.9.
6.9.
13.9.
20.9.
27.9.
12.10.
18.10.
25.10.
28.10.
1.11.
8.11.

V období od 18. 9. (10:00:00 hod) do 26. 9. 2014
(14:00:00 hod) proběhne, na trati č. 313, v úseku
Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem,
nepřetržitá výluka veřejné drážní osobní dopravy.
Tato výluka se uskuteční na základě požadavku
provozovatele této dráhy, společnosti AWT a. s., za
účelem provedení potřebných opravných a
udržovacích prací na silniční a železniční
infrastruktuře.
Z výše uvedených provozních důvodů nebude
možné zajistit přepravu drážním vozidlem v celé
délce zmiňované tratě. V souladu s § 36 odst. g)
zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném
znění, bude zajištěna náhradní autobusová doprava
(dále jen "NAD"). Po dobu konání předmětné výluky
bude platit stejný jízdní řád jako pro vlaky!

Podle příslušných ustanovení rozkazu o této výluce
budou trasy NAD vedeny následovně:
Vrbno p.Prad. – železniční stanice
Vrbno p.Prad. - zámeček
Karlovice - ,,rozcestí“
Karlovice – ,,žel.stanice“
Pocheň - ,,jednota“
Široká Niva - ,,restaurace“
Široká Niva - ,,kolárna“
Kunov
Nové Heřminovy - ,,restaurace“
Informovanost cestujících o změnách v osobní drážní
dopravě bude zajištěna formou vylepení jízdních řádů
a informačních letáků, popř. dalších doplňkových
informací, ve stanicích a na zastávkách a stanovištích
NAD.

Prodej kosmetiky
Prodej léčivé sibiřské kosmetiky, která využívá tisíce let
staré čínské, tibetské a altajské receptury. Kosmetika
má vysoké procento účinných látek. Řeší problémy do
jeho kořene původu. V nabídce se nachází i náplasti
proti bolesti, detoxikační náplasti na nohy, prostředky
proti křečovým žilám, atd.
Více info na tel.: 733 719 528.
Lucie Hustáková
Zadní Ves 50
793 26 Karlovice
IČ:01195921
www.bilakocka.cz
Tel.: 733 719 528
E-mail: hustakoval@seznam.cz

Půjčování elektrokol
Chcete si zajet na výlet v okolí Karlovic, ale kopce se
vám zdají příliš prudké?
Využijte naši nabídku a půjčte si elektrokolo.
Kam si můžete zajet? Na farmu Jelení, na rozhlednu do
Horních Holčovic, do nejstarší expozice dinosaurů
v Holčovicích, do Karlovy Studánky nebo dokonce až na
Praděd.
Dojezd elektrokola je cca 45-60 km.
Kola půjčujeme za výhodné posezónní ceny:
do 4 hod.
150 Kč
4-12 hod.
250 Kč
Vratná záloha 2.500 Kč (za každé elektrokolo)
Kontakt pro rezervaci: mobil 774 750 716
Více o půjčovně na www.ekopobytykarlovice.cz
Půjčovnu provozuje Actaea – společnost pro přírodu a
krajinu.

Intervenční centra vznikla z potřeby pomoci lidem,
kteří se setkali s domácím násilím. Je to mnohem
častější jev, než se většina lidí domnívá. Jedná se
o chování, které v partnerském soužití nebo v širší
rodině u jedné osoby vyvolává strach z osoby druhé.
Posláním INTERVENČNÍHO CENTRA Slezské
diakonie v Havířově je napomáhat svým uživatelům
při řešení jejich krizové situace, kterou domácí násilí
určitě je. Pracovníci intervenčního centra při své
práci dodržují zásady diskrétnosti, anonymity,
profesionálního a individuálního přístupu, tolerance,
respektují rozhodnutí uživatele. Veškeré zajišťované
služby jsou bezplatné. INTERVENČNÍ CENTRUM
v Havířově je jednou z mnoha služeb nabízených
Slezskou diakonií.

Mezi základní činnosti INTERVENČNÍHO CENTRA
Havířov patří :
- telefonické, osobní konzultace, emaily, dopisy,
doprovody. Pracovnice Intervenčního centra
Havířov jsou schopny na žádost spolupracující
organizace nebo samotného uživatele v nepříznivé sociální situaci vyjet k osobní konzultaci i
do vzdálenějších lokalit.
- Poskytnutí sociálního a základního právního
poradenství, související s oblastí domácího
násilí pro osobu ohroženou domácím násilím.
Pracovnice, konající konzultaci analyzuje podle
informací uživatele jeho situaci a s ohledem na
veškeré aspekty navrhne možnosti řešení
současného stavu. Záleží pouze na samotném
uživateli, zda nabízené možnosti přijme.
Pracovnice Intervenčního centra v plné míře
respektují rozhodnutí uživatele a nenutí je do
určitého způsobu řešení jeho situace.
- Pomoc při vypracování písemných žádostí a
podání – pracovnice Intervenčního centra jsou
schopny sepsat s uživatelem svých služeb
žádosti, žaloby a návrhy předběžných opatření
podle jejich informací. Jedná se o návrhy a
žaloby, související s domácím násilím. Jedná
se např: žádost o rozvod, žaloba na zrušení
společného nájmu, žaloba na vyklizení nemovitosti, návrh na podání předběžného opatření
apod.
- Bezpečnostní plánování – pracovnice se svým
uživatelem mohou probrat bezpečnostní plán,
který poslouží k zachování bezpečnosti ohrožené osoby jak v případě, kdy se rozhodne setrvat
v násilném vztahu, tak pro případ, kdy se
rozhodne ze vztahu odejít.
- Ventilace – v INTERVENČNÍM CENTRU Havířov
nalezne uživatel prostor pro vyjádření svých
emocí a ventilaci, která je v případech domácího násilí velmi důležitá. Provází uživatele
procesem domácího násilí s tím, že se může na
pracovnice Intervenčního centra vždy obrátit.
- Poskytování krizové intervence – pracovnice
Intervenčního centra jsou proškoleny v poskytování pomoci osobám v krizi a jsou schopny
poskytnout krizovou intervenci jak telefonickou, tak osobní.
- Služby INTERVENČNÍHO CENTRA Havířov jsou
bezplatné, anonymní, diskrétní a dobrovolné.
Uživatel služeb INTERVENČNÍHO CENTRA
Havířov zde nalezne bezpečné prostředí, kde
bude přijímán bez předsudků a s důvěrou.

V případě, že se některý občan obce dostal do takovéto situace, může toto INTERVENČNÍ CENTRUM
v Havířově kontaktovat na adrese:
Opletalova 4/607, Havířov – Šumbark
(vedle krytého bazénu),
Po-Pá: 8:00-16:00 hodin,
tel: 596 611 239
mobil: 739 500 634
email: ic.havirov@slezskadiakonie.cz
zpracovaly pracovnice INTERVENČNÍHO CENTRA
Havířov

