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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
v uplynulém období jsme se zabývali realizací
interaktivního prvku u projektu Náměstíčko pod
Masarykovou stezkou, na který jsme získali dotaci
ze Státního zemědělského intervenčního fondu, na
základě obcí kvalitně zpracované žádosti a podkladů. „Vodo teč“ byla zrealizována, slouží svému
účelu a upoutává návštěvníky obce. Na autobusovou zastávku (naproti IRISU) byla umístěna mapa
pro lepší orientaci v obci a také nápis. Takto
bychom chtěli postupně rekonstruovat všechny
zastávky v obci, aby měly jednotný ráz a vzhled.
Uskutečnilo se mnoho schůzek s ubytovateli a živnostníky, kteří poskytují v obci služby. Došlo tak
k zapojení do projektu Informační systém obce a
studie šetrného cestovního ruchu. Tento projekt je
také financován z dotace, tentokrát je poskytovatelem Moravskoslezský kraj.
Postupně probíhá zpracování návrhů způsobu
oprav místních komunikací v Karlovicích a Zadní
Vsi v různých variantách a také finanční náročnost
těchto oprav.
Všemi se bude zabývat Výbor pro stavební činnost
a územní plánování a následně zastupitelstvo obce.
Hledáme další možnosti financování z dotací a sbíráme informace o budoucích možných vyhlášených
výzvách k podání žádostí o dotace a podmínkách
dotačních programů.
Zpracovali jsme zásobník projektů obce na období
2015–2020. Jedná se o plán realizací akcí, které
vycházejí ze zpracovaných projektových dokumentací, potřeb občanů, obce, spolků a veřejných projednávání.
Skutečností, která velmi ovlivňovala uplynulé období, je celorepublikové nízké inkaso výběru daní.
Pro naši obec to znamená snížení daňových výnosů
– příjmů o téměř 1 milión korun, se kterými obec
počítala a které by měly být v následujícím období
dorovnány.
Postupně probíhá ořez větví u vzrostlých stromů,
podle finančních možností obce.
Byly instalovány kontejnery na bio odpad a drobný
plechový odpad z domácností, tato opatření by
měla pomoci snížit množství komunálního odpadu
odváženého na skládku. Dalším opatřením ke snížení nákladů na likvidaci a množství komunálního
odpadu bude kompostárna, jejíž přípravu k realizaci projednáváme v Dobrovolném sdružení obcí
Vrbenska.

Poslední informací je výstup z kontroly – auditu
hospodaření obce za rok 2014, který byl dle zprávy
kontrolních pracovníků Moravskoslezského kraje
bez nedostatků. Zpráva bude součástí závěrečného
účtu obce, ten bude projednáván na zasedání
zastupitelstva v červnu 2015.
V závěru dovolte, abych vás pozvala na veřejné
zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční
v pondělí18. května 2015 od 17.00 hodin v budově
Obecního domu Slezan Karlovice.
Jana Helekalová, starostka

Z obecního úřadu
Pytlový sběr plastového odpadu
Zveřejnění odměn
V tabulce jsou uvedena čísla popisná a evidenční,
ta určují, která domácnost dosáhla na odměnu
100,- Kč na 1 jednoho člena domácnosti (pro příklad celá domácnost – 4 členové získají 400,- Kč).
Tyto odměny vyplývají z vyhodnocení období
1-3/2015 a výpočtu průměrného množství odevzdaných plastů za 1 osobu v domácnosti, pro
dané období tj. 2,67 kg na osobu.
Odměna bude na požádání vyplacena hotově
v pokladně Obecního úřadu Karlovice nebo zaslána
na zadaný účet.
Za toto období bylo svezeno a odevzdáno celkem
3300kg plastů.
popisné
číslo

12, 20, 21, 31, 34, 38, 39, 51, 51, 53,
58, 59, 62, 67, 73, 74, 74, 79, 85, 90, 93,
99, 103, 113, 119, 126, 128, 131, 136,
139, 144, 145, 147, 148, 151, 154, 156,
158, 161, 162, 168
170, 175, 177, 180, 181, 186, 187, 190,
194, 196, 197, 205, 207, 209, 218, 220,
221, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 237,
239, 242, 243, 245, 246, 250, 253, 254,
257, 259, 261, 263, 266, 268, 271, 276,
279, 281, 283, 291, 292, 294, 296, 298,
298, 298, 299, 299, 301, 305, 310, 312,
314, 315, 316, 319, 323, 329, 330, 330,
331, 332, 336, 344, 348, 350, 352, 353,
368, 371, 375, 378, 379, 393, 401, 412,
414

eviden- 18, 19, 27, 33, 52
ční
číslo

Všem velmi děkuji, že se do systému zapojují a
pomáhají tak snížit nejen množství komunálního
odpadu odváženého na skládku, ale také zátěž na
životní prostředí.
Jana Helekalová, starostka

Informujemeo umístění kontejneru pro
ukládání drobného plechového odpadu
Kontejner je určen k ukládání plechovek, konzerv,
vršků a ostatního plechového odpadu z domácností. Jiný odpad do kontejneru nepatří.
Stálé stanoviště kontejneru je na odstavné ploše
mezi Požární zbrojnicí a Hotelem Merlin, (dříve
Hubert).
Za udržování pořádku u kontejnerua v jeho okolí
d ě k u j e m e.

Připravované akce
Pálení čarodějnic
Hospůdka Malajka Vás srdečně zve 2. 5. 2015 na již
tradiční pálení čarodějnic pro děti i dospělé.
Určitě za námi přijde Helenka Hradilová s koníkem,
pro děti budou připravené různé hry a soutěže a plno
dobrot a odměn. Každá maska bude odměněna.
Začínáme ve 14:00 – soutěže, hry, vyhodnocení
masek. V 16:30 proběhne upálení malé čarodějnice.
Pro dospělé bude od 17:00 hrát country kapela
Kentaur a v 20:00 proběhne upálení velké
čarodějnice. Těšíme se na Vás

Informace o projektech
Strategický plán rozvoje udržitelného cestovního
ruchu Karlovice
Obec Karlovice se v minulých letech věnovala projektům, které zlepšovali energetiku obecních budov, jejich ekonomický provoz a vzhled. Věnovali jsme
se také infrastruktuře a vzhledu obce. To vše je
podmínkou kvalitního života v obci a také předpokladem pro rozvoj cestovního ruchu, který je rychle
se rozvíjejícím odvětvím a může znamenat nové
pracovní příležitosti pro naše občany.
Předpokladem je nejen kvalitní ubytování a služby
a dobrá infrastruktura, ale také zázemí pro volnočasové aktivity a možnosti pro aktivní trávení volného času. To vše diskutujeme a chceme nadále
diskutovat s poskytovateli ubytování a dalších služeb, ale také s ostatními občany, které tato problematika zajímá.
Postupně se také zpracovává informační systém
obce, který bude zahrnovat místní značení (systém
směrovek), doplnění informací na informačních
tabulích a na webových stránkách obce. Zpracováváme návrhy tras pro pěší, cyklisty, běžce. Uvítáme
vaše tipy na výlety, případně doplněné fotografiemi,
které rádi uveřejníme v připravované rubrice na
stránkách obce.
V případě zájmu posílejte své návrhy a nápady
na mailovou adresu karlovice.jeseniky@gmail.com
nebo si s námi domluvit schůzku na mobilním čísle
725484595. Předem děkujeme za vaše návrhy a
nápady.
Projekt je finančně podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Kateřina Kočí, místostarostka

Lesy České republiky, s. p.
Lesní správa Karlovice
zve všechny zájemce na

Naučně zábavnou přednášku
o houbách,
která se koná v rámci Týdne lesů
v úterý 12. 5. 2015 v Obecním domě Slezan.
Začátek v 16.00 hodin.
Po přednášce bude prostor i pro Vaše dotazy.
Vstup zdarma.
O houbách bude povídat pan Jaroslav Malý

Autorská výstava otce a syna z Veselí
nad Moravou a z Prahy Milan a Petr
Raška
Dne 16. května 2015 v 17:00 hodin proběhne
v Pensionu u řeky další výstava a to autorů z Veselí
nad Moravou a Prahy otce a syna Milana a Petra.

Společenská rubrika
Naši jubilanti
Přejeme krásné a pohodové dny plné radosti a
štěstí všem, kteří v květnu oslaví své narozeniny.
60 let – Cupáková Ema
61 let – Pavlů Jaroslava, Poláková Jana
65 let – Doupovcová Anna
66 let – Beránková Eva, Petrov Slavko
67 let – Křístek Jaroslav, Pěgřímová Marie
68 let – Vajďák Josef
74 let – Zajíček Zdenek
75 let – Husárik Václav
78 let – Černotová Františka
84 let – Machalová Mária
86 let – Francová Marie
90 let – Krejčí Břetislav

Veřejné zasedání zastupitelstva
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční
v pondělí18. května 2015v 17.00 hodin v budově
Obecního domu Slezan Karlovice.

Festival Karlovická kosa v sobotu
20.6.2015 se připravuje
Léto se pomalu blíží a s ním doba slavností a festivalů. Také my se připravujeme na Den obce Karlovice a již zavedenou Soutěž v kosení kosou a Festival Karlovická kosa, který se bude konat v sobotu
20.6.2015. Dopoledne bude věnováno zejména
dětem, vystoupí žáci Základní školy a Mateřské
školy Karlovice, následovat budou ukázky dravců a
komponovaný pořad pro děti Příhody kluka Bombarďáka. Odpoledne se můžete těšit na dechovku
Moravská Veselka, pražské lidové Frajéři z galerky,
cimbálovku Horňácký mužský sbor z Velké nad
Veličkou a večerní vystoupení kapely HRADIŠŤAN
& Jiří Pavlica, které bude krásným zakončením
celého festivalu. Pro večerní tanec a zábavu vám
bude hrát kapela Škrpál.
Přijďte si zasoutěžit v kosení kosou. Hospodyňky ať
napečou koláče do soutěže o nejkarlovičější koláč.
Budou připraveny také soutěže pro děti ve spolupráci se Sdružením dobrovolných hasičů, Mateřským centrem Kominíček, Lesy České republiky a
Actaea – společnost pro přírodu a krajinu. Nebude
chybět ani Helenka Hradilová s koníkem a projížďkami v kočáru, minijarmark a bohaté občerstvení.

Ze sportu
Nohejbalový turnaj
Dne 11. dubna 2015 se konal nohejbalový turnaj
v Kopřivnici a karlovičtí nohejbalisté obsadili
2. místo.
V kategorii mladých do dvaceti let se tým Karlovic
umístil na 5.–8. místě devatenácti zúčastněných
družstev. Oběma týmům gratulujeme a přejeme další
sportovní úspěchy.

Základní škola informuje

Sněhuláci pro Afriku
Naše škola se zapojila do 3. ročníku charitativní akce
s názvem Sněhuláci pro Afriku. Tuto sbírku pro děti
v Gambii pořádá společnost Kola pro Afriku o.p.s.
ve spolupráci s Gymnáziem Ostrava – Hrabůvka.
Letos se zapojilo 355 škol a organizací. I díky naší
škole se podařilo vybrat pěknou částku 415 000 Kč.
Děkujeme všem, kteří přispěli.
Martina Hradilová

Okresní florbalová liga II. stupně
V pátek 17.4.2015 pořádala naše škola páté kolo
Okresní florbalové ligy žáků okresu Bruntál. I přes
neúčast na některých turnajích, jsou naši hoši
v průběžném bodování na 3. místě.
Našeho turnaje se zúčastnilo sedm škol a hrálo se
systémem každý s každým. Podařilo se nám porazit
družstva z Rýmařova, Andělské Hory a Bruntálu,
Jesenická ul. Prohráli jsme se ZŠ Bruntál Okružní a
ZŠ Rýmařov. Se ZŠ Město Albrechtice jsme remízovali, avšak prohráli jsme na nájezdy. Nakonec jsme
z turnaje odcházeli s krásným třetím místem.
Sestava: Aleš Mrázek, Michal Pradeniak, René Láníček, Sebastian Michalec, Alexandr Scheffler, Jan
Knap, Jan Ohnoutka, David Krystýnek, Jakub Butora, a Vít Matuš.
Nejlepším střelcem našeho družstva byl René Láníček, který zároveň vede kanadské bodování celé
ligy.
Celkové pořadí:
1. ZŠ Bruntál, Okružní ul.
2. ZŠ Břidličná
3. ZŠ a MŠ Karlovice
4. ZŠ Město Albrechtice
5. ZŠ a MŠ Andělská Hora
6. ZŠ Rýmařov
7. ZŠ Bruntál, Jesenická ul.

V květnu nás čeká poslední kolo, které se bude
konat na Základní škole v Bruntále, Jesenické ulici.
Martina Brachtlová

Vycházka do lesa
Prostřední dubnový týden jsme si zpestřili vycházkou
do lesa. Zaměstnanci Lesů ČR pro nás připravili
pestrý program. Už během cesty na místo, kde jsme si
hráli, jsme se dověděli spoustu zajímavostí o lese.
Při posezení v kroužku jsme si povídali o tom, že v lese
se nesmí křičet, rozdělávat oheň, nesmí do něj jezdit
auta nebo motorky. Po občerstvení jsme si zahráli hry
„Na lišku a na zajíce" a „Na rysa". Pak jsme si
vyzkoušeli chůzi v terénu se zavázanýma očima.
Děkujeme paní Foltové i panu Gasidlovi a moc se
těšíme na další vycházku.
Miluše Mohylová

Návštěva Pensionu Schaumannův dvůr
Letos potřetí jsme byli před Velikonocemi pozváni paní
Schaumannovou do jejich penzionu. Této, dalo by se
říci už tradiční, akce, jsme se velmi rádi zúčastnili. Děti
se opět mohly svézt na koni. Na zahřátí nám paní
Schaumannová připravila čaj a výborný jablečný
štrůdl. Po svačince si děti prohlédly velikonoční výstavku, zatancovaly a chvilku pohrály v dětském koutku.
Děkujeme za pozvání a těšíme se na příští rok.
Miluše Mohylová

Připravujeme:
Zápis dětí do Mateřské školy na školní
rok 2015/2016
5. května 2015 od 14,00 do 15,30 hod. v budově MŠ
s sebou si vezměte:
• rodný list dítěte
• občanský průkaz
• vyplněnou přihlášku a evidenční list
Formuláře jsou k dispozici v MŠ nebo na webu –
www.zskarlovice.cz
V naší mateřské škole:
• se zaměřujeme na všestranný harmonický
rozvoj dítěte
• podporujeme samostatnost a tvořivost dítěte
• klademe základy jeho celoživotnímu
vzdělávání
• respektujeme individuální potřeby a možnosti
každého dítěte

Turnaj v přehazované a házené
Přednášky s odborníky na téma
„Les pro školku i školu“
Výtvarné dopoledne – setkání s prarodiči

Ostatní
Hasiči upozorňujína povinnosti při
vypalování, pálení porostů a klestí
Jaro se blíží mílovými kroky a hasiči upozorňují na
povinnosti vyplývající z platné legislativy. V první fázi
je třeba rozlišit povinnosti vyplývající ze zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon o PO“) pro fyzické osoby
vs. podnikající fyzické a právnické osoby.
Fyzické osoby mohou provádět kontrolované spalování hořlavých látek, např. mohou pálit shrabanou
trávu na hromadě, která bude ohraničená proti případnému rozšíření, samozřejmě nebude umístěna pod
stromy nebo v blízkosti jiných hořlavých látek a u tohoto spalování budou osoby přítomny. Je však zakázáno
plošné vypalování porostů. Na fyzické osoby se
nevztahuje ohlašovací povinnost pro pálení na
územně příslušný hasičský záchranný sbor kraje.
Měli bychom se však seznámit se závaznými vyhláškami obcí, které způsob pálení na volném prostranství
mnohdy zakazují, nebo alespoň upravují. Pálení odpadů na volném prostranství navíc není jediný způsob,
jak se zbavit biologického odpadu. Ten je možné také
zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech
nebo ve sběrných dvorech.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (firmy, společnosti) také nesmí dle zákona o požární
ochraně provádět plošné vypalovaní porostů.
Při spalování hořlavých látek na volném prostranství
jsou navíc povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.
Spalování hořlavých látek na volném prostranství
včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem
oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou
činnost zakázat.
Pro ohlášení pálení u právnických a podnikajících
fyzických osob pro území okresu Bruntál doporučujeme využít internetové zaregistrování na webové
adrese www.hzsmsk.cz, kde na pravé straně naleznete odkaz „PÁLENÍ KLESTÍ“. Pro přihlášení a vyplnění údajů o pálení je potřeba jednoduché registrace.
Další možností ohlášení pálení je formou emailu
(od@hzsmsk.cz )nebo pevné linky (+420 950 739
810), kde je potřeba uvést:
datum a čas (od kdy do kdy bude pálení
probíhat),
uvést přesnou lokalitu pálení (nejlépe uvést
GPS souřadnice),
jméno a mobilní telefonní číslo na osobu,
která bude u pálení přítomna,
a tím i zodpovědná.
UPOZORNĚNÍ
Někteří občané a firmy si pro hlášení pálení pletou tísňové telefonní číslo 150 či 112. Důrazně
upozorňujeme, že tato čísla jsou určena pro tísňová volání v případě, že se někdo ocitne v tísni
a potřebuje rychlou pomoc, nikoliv pro ohlášení
pálení.
Pokud právnické a podnikající fyzické osoby vypalují
plošně porosty nebo neoznámí spalování hořlavých
látek na volném prostranství, případně nestanoví
opatření proti vzniku a šíření požáru dopouští se
správního deliktu dle zákona o PO, za který hrozí
sankce až do výše 500. 000 Kč.
Mějme na paměti možné nebezpečí a včas mu
předcházejme.
Text: Ing. Antonín Ušela – vrchní inspektor požární

ochrany
Kontaktní informace Obecní úřad Karlovice
adresa Karlovice 183, 79323
telefon 554 725390
mobil 724 207 740
e-mail: podatelna@karlovice.eu,
obec.karlovice@seznam.cz
Od roku 2015 vychází Karlovický zpravodaj jako měsíčník.
Příspěvky prosím posílejte vždy do 20. dne v měsíci.
Příspěvky můžete posílat elektronicky nebo přinést na obecní
úřad Karlovice. Vzhledem k omezenému místu ve zpravodaji
je maximální délka příspěvku půl strany formátu A4.
Připravuje Matěj Lalinský.
Redakční rada: Dagmar Czaschová, Krystyna Foltová,
Kateřina Kočí, Naděžda Paňáková, Ditta Vyoralová.

