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Slovo starostky

Vážení občané,

končí prázdniny, proto přeji všem žákům, rodičům, 
učitelům a zaměstnancům školy příjemné zahájení 
nového školního roku.  

V uplynulém období jsme realizovali opravy místních 
komunikací v Zadní Vsi a u hřiště.   

Doplňovali jsme podklady k žádosti o dotaci na 
„Komplexní podporu bezpečnosti dopravy podél silni-
ce II/451“. Jedná se o rekonstrukci a dobudování 
chodníků. Naše žádost prošla hodnocením formálních 
náležitostí a postoupila do dalšího hodnocení. 

Připravovali jsme tradiční zájezd seniorů, který se 
bude konat 7. 9. 2016. Nezapomeňte se přihlásit.

S Policií ČR byly řešeny případy vandalismu a sprejer-
ství, jednalo se poškození kapličky, kříže, informač-
ních tabulí, lavičky, chodníků a místních komunikací.

Připravovali jsme podklady ke studii modernizace 
čistírny odpadních vod, která byla zpracována odbor-
nou rmou. Studií se budeme zabývat na zasedání 
zastupitelstva v září.

Na zasedání zastupitelstva v září budeme také projed-
návat návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016        
o nočním klidu. Tento návrh jsme připravili z důvodu 
účinnosti novelizace zákona o přestupcích. Snahou 
obce je umožnit občanům i spolkům pořádání kultur-
ních a jiných společenských akcí, které by mohly 
rušit noční klid. 

V oblasti právní úpravy doby nočního klidu je v usta-
novení § 47 odst. 6 zákona o přestupcích (ve znění 
účinném od 1. října 2016) denována doba nočního 
klidu, jakožto doba od 22. do 6. hodiny. Zákon o pře-
stupcích v tomto ustanovení rovněž předpokládá mož-
nost vydání obecně závazné vyhlášky, v níž budou 
stanoveny výjimečné případy (zejména slavnosti nebo 
obdobné společenské nebo rodinné akce), při nichž je 
doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žád-
nou. Tyto výjimečné případy musí být v obecně závaz-
né vyhlášce uvedeny taxativně, neboť zákon o pře-
stupcích s účinností od 1. října 2016 nepředpokládá, 
že by mohly být stanoveny rovněž rozhodnutím vyda-
ným na základě obecně závazné vyhlášky. 

Ačkoliv je tedy doba nočního klidu výslovně stanove-
na zákonem o přestupcích, obce jsou oprávněny obec-
ně závaznou vyhláškou ve výjimečných případech 
upravit dobu nočního klidu odlišně, a to pouze jejím 
zkrácením (např. až od 01:00 hodiny), neboť prodlou-
žit dobu nočního klidu (např. do 08:00 hodin) zákon 
neumožňuje. 

Těšíme se na vaši přítomnost na veřejném zasedání 
ZO Karlovice, které se bude konat 2. září 2016            
v 17:00 hodin v budově Obecního domu Slezan. 

Jana Helekalová, starostka

Z obecního úřadu

Místní poplatek za komunální odpad 

Upozorňuji tímto občany, kteří stále nemají uhrazeny 
poplatky za komunální odpad, že splatnost poplatku 
byla již 30. 6. 2016. Občané, kterým děti začínají 
studovat od září a budou ubytované na internátě, či 
na koleji, mohou mít slevu na toto dítě ve výši      
200,- Kč. Stačí donést potvrzení o ubytování do konce 
října. Pokud budou děti umístěny někde v soukromí, 
je potřeba dodat smlouvu o ubytování a také 
potvrzení o studiu ze školy.

Poplatek za komunální odpad pro rok 2016 zůstává 
ve stejné výši jako loni, tedy 600,- Kč za osobu nebo 
za rekreační objekt a rok.

Více se dovíte na webových stránkách Obce: 
www.karlovice.eu, v Obecně závazné vyhlášce (dále 
jen OZV) Obce Karlovice č. 1/2015.

Místní poplatek za psa

Zároveň upozorňuji občany, kteří ještě nemají 
uhrazený poplatek za psa, ať tak učiní co nejdříve. 
Splatnost poplatku za psa byla dle OZV již              
15. 2. 2016. 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti: Poplatková 
povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil 
stáří tří měsíců nebo v den, kdy držitel nabyl psa 
staršího tří měsíců. Při změně místa trvalého pobytu 
nebo sídla, platí držitel psa poplatek od počátku 
kalendářního  měsíce  následujícího  po  měsíci,            
ve kterém změna nastala nově příslušné obci. Držitel 
psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své 
poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, 
kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla. 
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být 
fyzická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho 
ztrátou, darováním či prodejem), přičemž se poplatek 
platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková 
skutečnost nastala, (viz. čl. 4 OZV č. 2/2010). 

Velké poděkování patří občanům, kteří poplatky hradí 
do data splatnosti. Šetří tak nanční prostředky, 
které je nutné vydat při zasílání složenek či 
platebních výměrů a upomínek za stále dražší 
poštovné.

Růžena Šupčíková, správce místních poplatků



Společenská rubrika

Naši jubilanti
Přejeme všechno nejlepší všem, kteří oslaví narozeniny 
v září. Ať je další jejich rok naplněn láskou, zdravím a 
skvělými momenty.

60 let – Petrovová Jana, Mužíková Marie, Rafaj Miroslav
62 let – Benková Jiřina, Procházka Jaroslav
63 let – Krobot Jaroslav
66 let – Staňková Oldřiška, Shánělová Věra, 
 Pavlů Miluše,Vajďáková Zdeňka
67 let – Žajdlík Josef, Gregorčíková Miloslava
68 let – Kalužíková Drahomíra
69 let – Krymlák Otokar
70 let – Polcar Mirko
71 let – Zálešáková Libuše
77 let – Bajerová Marie

Pozvánky

Taneční hodiny orientálního tance
Dívky od 6 let zve Taneční škola Dambra Bruntál, 
lektorka Rijana.
Karlovice 15. 9. 2016, tělocvična ZŠ ve 14.00,    
úvodní lekce zdarma.
Cena za jednotlivé lekce 30,- Kč, kurzovné na školní 
rok 950,- Kč
Případné informace na tel.: 777 322 617, email: 
gecaskova@seznam.cz 

Kurz je pro začátečnice. 

Akustické Karlovice 2016

Spolek Fikyno, z.s. Vás zve v sobotu 1. října 2016 do 
Obecního domu Slezan v Karlovicích, kde se uskuteč-
ní první ročník nové kulturní akce s názvem Akustic-
ké Karlovice. 
Hlavním programem večera bude akustické vystoupe-
ní slovenské zpěvačky Jany Čonkové, kterou doprovo-
dí výborný kytarista Joe Hajšo. Muzikanti koncertují 
pod uměleckým jménem Joe&Jane. 
Kapela Joe&Jane představí v Karlovicích, v živém 
provedení, své debutové album OSUDY ČIAR, které si 
budou moci následně fanoušci nechat podepsat na 
ociální autogramiádě. Mimo původních autorských 
skladeb zazní i největší hity za posledních padesát let 
z oblasti hard-rocku, bluesu a jazzu. 

V rámci Akustických Karlovic proběhne vernisáž 
výstavy Rocková srdce, fotograí z rockového prostře-
dí. Autorkou těchto snímků je Iva Juráková. Výstava 
Rocková srdce zůstane v Obecním domě v Karlovicích 
do 14. října 2016.

Po skončení koncertního setu Joe&Jane, vernisáže 
výstavy Rocková srdce a autogramiády Joe&Jane bude 
dále následovat volná zábava.
Kde: Obecní dům Karlovice 
Kdy: 1. 10. 2016
Od: 19:30 (vstup)
Vstupné: 150 Kč
Milan Fišr, předseda Fikyno, z.s.

Ze sportu

Okénko z fotbalu
Naši muži, jak již víme, hrají od nového soutěžního 
ročníku krajské soutěže, kdy po úspěšné minulé sezóně 
postoupily do 1.B třídy. V prvním zápase na domácí 
půdě porazily silné Kylešovice 2:1, které ještě loni hrály 
1.A třídu. Ve druhém zápase se už tolik nedařilo a opět   
s účastníkem loňské 1.A třídy Slavkovem, na jejich hřišti 
prohráli 2:6. Nadále se budeme těšit na Vaši návštěvu na 
domácích zápasech našich obou mužstev, na kterých 
bude jako vždy připravené bohaté občerstvení.    

Rozpis zápasů mužů září:                                
3.9. M.Albrechtice-Karlovice  16:30 
10.9. Karlovice-Chomýž   16:00        
17.9. V.Heraltice-Karlovice  16:00         
24.9. Karlovice-Sv.Hora   16:00        

Rozpis zápasů žáků září:
3. 9. Juventus Bruntál-Karlovice 16:00
10. 9. Karlovice-Chomýž  13:00
17. 9. Rudoltice-Karlovice  14:00
21. 9. Osoblaha-Karlovice  16:00
24. 9. Karlovice-Třemešná  13:00
28. 9. Karlovice-Horní Město  13:00

Z nohejbalu
Naši nohejbalisté zaznamenali další velký úspěch             
v turnaji s Neplachovicemi – 2. místo V. Krupa,               
V. Kapoun, D. Raiskup. Blahopřejeme.

Základní škola informuje
Letní vzdělávání učitelů
Význam jazykového vzdělávání je čím dál tím vý-
raznější, a tak i naši učitelé měli možnost seznámit se   
s prvky výuky metodou CLIL. Jedná se o výuku cizího 
jazyka i v ostatních vyučovaných předmětech. Tato 
metoda je součástí vzdělávací politiky v České republice 
již více než deset let, bohužel v naší oblasti jsou s ní 
minimální zkušenosti. Jako vhodná forma seznámení     
s touto metodou se nám jevilo absolvování zahraničních 
metodických kurzů zaměřených na aplikaci této metody 
do výukového procesu.
A tak celkem čtyři učitelé, díky získanému grantu, 
významnou část prázdnin trávili ve školních lavicích. 
Věříme, že jejich nové vědomosti pomohou v rozvoji 
Vaší-naší školy.
Rostislav Němec

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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Joe&Jane a debutové album 
Foto: Joe&Jane                      

Second Chance na AVvV 2015 
Foto: Iva Juráková                   

Financováno z programu
Evropské unie Erasmus+
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