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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v souvislosti s mimořádnou situací týkající se koronaviru mi dovolte, abych Vám vyjádřil maximální
podporu v této obtížné situaci a zároveň Vám všem
popřál pevné zdraví.
Objednal jsem 300 ks roušek od rmy Fides v Bruntále. Nápor objednávek je však příliš velký a rma
dodává roušky postupně. Tyto roušky jsou distribuovány našim seniorům. Základní a Mateřská škola
Karlovice má k dispozici 8 šicích strojů, které dobrovolníkům ráda vypůjčí. Komukoliv, kdo by byl ochotný šít roušky, zajistíme potřebný materiál. Prosím
dobrovolníky, aby mi zavolali na telefonní číslo
602 541 384. Společně s hasiči a dalšími dobrovolníky připravujeme službu pro občany v souvislosti
s mimořádnými opatřeními. Ta by se týkala především zajištění nákupu potravin a léků.
Na konci března byla spuštěna telefonická pomoc
v krizi. Jde o službu především pro ty, kteří jsou osamělí a nemají si s kým popovídat. Volat můžete na
číslo 604 297 788. S touto pomocí se nabídla členka
zastupitelstva paní Hanka Vitásková, které tímto
velmi děkuji za psychickou podporu občanů.
Níže ve zpravodaji se dozvíte veškeré informace týkající se nařízení vlády, které je potřeba dodržovat.
Děkuji všem dobrovolníkům za pomoc a všem občanům, kteří nosí roušky a myslí tím nejen na své zdraví, ale i na zdraví své rodiny, přátel a sousedů.
Společně to zvládneme.
Karel Batík, starosta

Z obecního úřadu
Důležité změny v obci v souvislosti
s mimořádnými opatřeními
Otevírací doba Obecního úřadu
v nouzovém stavu
Na základě vyhlášení nouzového stavu se od 16. 3.
změnila otevírací doba Obecního úřadu pro veřejnost.
Otevřeno je v pondělí od 8:00 do 11:00 hodin a ve středu
od 13:00 do 16:00 hodin. V nutných případech možno
domluvit schůzku po telefonické dohodě.

Obecní knihovna a posilovna byli nařízením
vlády uzavřeny.

Technické služby Vrbno s. r. o. oznamují, že
svoz tříděného odpadu a pytlového sběru bude již svážen v běžném režimu.

Jarní bazárek, který měl proběhnout v dubnu, se vzhledem k současné situaci ruší.
Důležitá nařízení vlády v době nouzového
stavu
Zákaz volného pohybu osob vláda vydala 16. března.
S účinností od 1. dubna se prodloužil zákaz volného
pohybu osob, který je zatím platný do 11. dubna.
Opatření se přitom od počátku nevztahuje například
na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou
nebo osobami blízkými, cesty k obstarávání základních
životních potřeb, do zdravotnických zařízení a zařízení
sociálních služeb nebo na dobrovolnickou a sousedskou pomoc.
Podle dokumentu na webu nařizuje kromě už dříve
zavedeného také „pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů
domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné
obdobné činnosti a účasti na pohřbu“.
Lidé zároveň mají při kontaktu s ostatními zachovávat
odstup nejméně dva metry, pokud je to možné.
Cílem změn, které navazují na dříve přijatá usnesení
vlády, je snaha o dočasné maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi, aby se co nejvíce zabránilo
komunitnímu přenesení infekce.
Opatření o několik dní později doplnil zákaz vycházení
bez zakrytí nosu a úst. S účinností od 31. března 2020
zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,
ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál
nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének,
a to s výjimkou:
- dětí do dvou let věku
- a řidičů motorových vozidel,
jsou-li sami v uzavřeném vozidle.

Úřady rovněž důrazně doporučily lidem zákaz volného pohybu dodržovat a omezit návštěvy chat a chalup. Pokud byla jejich cesta nezbytná, měli se zdržovat ve své vlastní skupině a nevycházet mezi místní
obyvatele.
Zpřísněné podmínky nově platí i pro takzvané pendlery, kteří jezdí za hranice kvůli práci. Pokud chtějí
nadále pracovat v Německu a Rakousku, mají si tam
zajistit podle rozhodnutí kabinetu ubytování. Vláda
to doporučuje na tři týdny. Po návratu budou pendleři muset počítat se čtrnáctidenní karanténou.
Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 8:00
- 10:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let
věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob,
které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců
nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců
provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.
Vláda bude schvalovat prodloužení nouzového
stavu, který by měl platit do 11. května. Schvalovat to budou v úterý 7. dubna. Aktuální informace sledujte v médiích.

Ze sportu
EBEL CUP 2020
V sobotu 7. března se starší žáci zúčastnili tradičního halového turnaje v Krnově. Za účasti pouze
okresních týmů Sokol Chomýž, Karlovice, Holčovice, Brantice, Slezské Rudoltice, Horní Benešov a
SK Zátor. Mužstva se rozdělila do dvou skupin.
První dvě mužstva postoupila do seminále a
zbývající mužstva hrála o umístění. V naší skupině jsme postupně hráli s Chomýži, Branticemi a
Horním Benešovem. Skupinu jsme s přehledem
vyhráli a dokonce neobdrželi žádnou branku.
V seminále jsme narazili na Holčovice. Soupeř
jedinou střelou, která mířila mezi naše tyče rozhodl a radovali se z postupu do nále. Na nás
čekal zápas o třetí místo. Mrzet nás mohla pouze
spousta nevyužitých šancí a naše nedůslednost.
V zápase o konečné třetí místo jsme zaspali a
prohrávali brzy o tři branky. V posledních dvou
minutách jsme snížili na rozdíl jediné branky a
ani závěrečný tlak v posledních vteřinách zápasu
nás nezachránil od další porážky. Museli jsme se
tedy smířit ze 4.místem.Vítězství si odvezli hráči
Horního Benešova, kteří ve nále porazili Holčovice až v penaltovém rozstřelu. Nejlepším střelcem
celého turnaje se stal náš Jan Skřivánek, který
dokázal v pěti utkání vstřelit 7 branek.
Výsledky:

Společenská rubrika

Skupina
Karlovice – Chomýž 3:0
(2x Skřivánek J., 1x Harazín A.)

Poděkování

Karlovice – Brantice 4:0 (4x Skřivánek J.)

Paní Věra Jantulíková a další občané Karlovic děkují
děvčatům v místní provozovně obchodní sítě Hruška,
Soničce na poště, zaměstnancům obce a dobrovolníkům, kteří obci věnovali vlastnoručně šité roušky
manželům Mlčochovým.

Karlovice – Horní Benešov 0:0

Naši jubilanti
Štěstí, zdraví, klid na duši a optimistický pohled na
svět přejeme všem dubnovým oslavencům.
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Jantulík Josef
Vojvodík Milan, Doležel Lubomír
Vojvodíková Olga
Nedělková Vladimíra,
Vikartovský Jaroslav,
Suchánková Dagmar,
Šianská Jaroslava,
Lomáz Jan, Ing.
Strnadelová Verona,
Smrečková Ivanka,
Grebeníček Stanislav
Provazová Blažena
Bukurová Jarmila, Stolarik Josef
Fišerová Olga
Horáková Sidonia

Tabulka
1.
Karlovice
2.
H.Benešov
3.
Chomýž A
4.
Brantice

7b
5b
3b
1b

Seminále:
Karlovice – Holčovice 0:1
O 3. místo:
Karlovice – Slezské Rudoltice 2:3 (1x Skřivánek J.,
Harazín A.)
Sestava:
Cepek M. – Kočí K., Procházka B., Skřivánek J.,
Holíček V., Harazín A.

Základní škola informuje

Zápis v době uzavření školy
Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádné situaci, která nastala, jsme
nuceni udělat pouze formální zápis žáků do I. třídy.

Okresní kolo olympiády v německém
jazyce
Dne 13.2. 2020 se žačka naší školy Julie Good
zúčastnila okresního kola Olympiády v německém
jazyce, která se konala ve SVČ v Krnově. Julie soutěžila v kategorii nejmladších žáků určené pro sedmé a
osmé třídy. Znalosti němčiny byly testovány v rámci
konverzace, porozumění textu a popisu obrázku.
V soutěži se Julie umístila na krásném druhém
místě a předstihla tak žáky z Rýmařova i Krnova,
přičemž k prvnímu místu ji chyběl pouze jediný bod.
K úspěchu jí gratulujeme a držíme palce, aby příští
rok byla minimálně stejně úspěšná, jako tentokrát.
Jiří Šebele

Zápis musí být dokončen do 30. dubna. Prosím,
neodkládejte zaslání dokumentů až na druhou
polovinu dubna. Jakmile budou školy opět otevřeny,
nachystáme pro Vás i Vaše děti slavnostní prohlídku
školy.
Formulář k vyplnění naleznete na
www.zskarlovice.cz. Přihlášku je možné doručit
jedním z následujících způsobů:
1. Zaslat vyplněný dokument bez
elektronického podpisu prostým emailem
na reditel@zskarlovice.cz nebo na
zastupce@zskarlovice.cz. Dokumenty
vytiskneme a budeme Vás telefonicky
kontaktovat. Dokud nebudou dokumenty
z Vaší strany podepsané, dítě nebude ve
škole zapsané.
2. Zaslat do datové schránky školy (xu7rie5).

Přebor základních škol v lyžování a
snowboardingu
Pátek 28. února 2020 byl ve znamení Přeboru
základních škol okresu Bruntál v lyžování a
snowboardingu, který pořádala naše škola ve
spolupráci s Tréninkovým centrem Praděd a Ski
areálem Myšák v Karlově pod Pradědem. Celá akce
by se neobešla bez podpory náměstka primátora
Moravskoslezského kraje pana Jana Krkošky.
Přihlášeno bylo 7 základních škol a 2 víceletá
gymnázia. Na start se postavilo 103 závodníků ve
dvanácti kategoriích. Počasí se vydařilo, závod
proběhl hladce a hlavně bez úrazů.
Všichni závodníci byli odměněni drobnými cenami
a první tři v každé kategorii obdrželi medaile,
diplomy a také hodnotné ceny. Naši žáci se v
závodním poli neztratili a na nejvyšší umístnění
dosáhl Radim Chovančák v kategorii snowboard
hoši 8. a 9. třída. Všem našim závodníkům
děkujeme za reprezentaci školy a jsme rádi, že
zkušenosti získané na lyžařském kurzu dobře
zúročili.
Martina Brachtlová

Lyžařský kurz mateřské školy
V týdnu od 24.2. do 28. 2. jsme pro děti ze školky
připravili lyžařský kurz ve Ski areálu Annaberg
v Andělské Hoře. Kurzu se zúčastnili předškoláci
Vašík Havel, Béďa Vyroubal, Barunka Pojarová a
z pětiletých dětí Terezka Lazurová, Toník Kováčik,
Dominik Černota a Maty Zemančík. S dětmi letos
jezdila paní učitelka Terezka Brachtlová, která
byla i druhým instruktorem. Počasí sice nebylo
moc příznivé, ale lyžařský kurz jsme úspěšně
zvládli. Děti byly moc spokojené a jejich snažení
bylo odměněno diplomy, dobrotou, a hlavně
medailemi od Matýskovy maminky paní Vajíkové,
které moc děkujeme.
Irena Czaschová

3. Zaslat e-mailem s uznávaným elektronickým
podpisem na reditel@zskarlovice.cz nebo na
zastupce@zskarlovice.cz.
4. Zaslat poštou.
5. Osobním podáním v kanceláři školy – nutné
předem se telefonicky domluvit na telefonu
554 725 888 nebo 608 761 561.
Předem děkuji za Vaši vstřícnost a
spolupráci.
Rostislav Němec

Poděkování
Vážení rodiče máte můj upřímný obdiv, že v době
uzavření škol a vypjaté atmosféry naleznete v sobě
ještě sílu se po zaměstnání starat o vzdělávání svých
dětí. Věřte, že i pro učitele je velice obtížné každodenně chystat výuku, poskytovat Vám zpětnou vazbu, telefonovat či hledat další zdroje online vzdělávání.
Nyní se všichni učíme „za pochodu“. Některé dny
svítí sluníčko a jindy je hodně zamračeno. Příkladem je přiložený mail malého nešťastníka, který
poslal již třetí den uzavření Vaší - naší školy. Nebojte se i tuto prosbu jsme, ale pouze na jeden den,
oslyšeli.
Rostislav Němec

Předmět: prozba
Tělo zprávy: Paní učitelko mohla by jste prosím
jeden den nezadat úkol? Protože nestíhám a jsem
z toho úplně mimo.

Ostatní informace

Pomáhejme si navzájem: jde to mnoha
způsoby

JAK ŽÍT SPOLU A S VIREM

Ochranou sebe chráníme druhé. Zachováním klidu
povzbuzujeme klid. Zaměřením na každodenní nároky - práci, učení, vaření - udržujeme věci v chodu.
Vypomáhejme si navzájem: Někteří z nás nemají
internet, jiní hůře vidí či slyší. Nebo mají jiné překážky v porozumění situaci. Pokud se hůře pohybujeme a nemáme internet, můžeme pomáhat telefonicky, například s doučováním. Pokud jsme děti a
máme dost sil, můžeme druhému donést nákup,
vyvenčit psa. Dělat něco pro druhé i v osamění
dává situaci smysl. Šití roušek pomohlo mnohým
z nás.

Získejme čas a uchovejme dobrou
mysl
Vážení spoluobčané, sousedky a sousedé,
ať je nám osm nebo osmdesát, ať jsme právě teď
zdravotníky nebo pacienty čekajícími na operaci,studentkami, žáky, učiteli, politiky a jejich oponenty, prodavačkami nebo nakupujícími, úředníky nebo lidmi, kteří potřebují prostřednictvím
úřadu dosáhnout na pomoc, všechny nás v těchto
měsících spojuje možnost onemocnět. Ať chceme
nebo nechceme, patříme k sobě a potřebujeme se.
Nejsme v tom sami. Pojďme vydržet tlak nejistot a
zůstat solidární. Zvládat věci společně. Po prvních
semknutých dnech pravděpodobně zažijeme dny
nebo týdny rozčarování a vyčerpání. I pak ale
budeme muset ještě několik měsíců spolu a
s Covidem-19 co možná nejnormálněji žít. Připomeňme si zásady pro pomoc sobě a druhým:

Rozložme síly
Nikdo z nás pandemii nezažil. Máme ale zkušenosti
s katastrofami. Mnohé se dají využít. Například
víme, že po počátečním nasazení přichází vyčerpání. Počítejme s tím. Vzájemné pomoci bude zapotřebí i po několika měsících. Rozložme síly, aby vystačily na později.

Nehledejme viníky, nenajdeme je;
získejme čas a kolektivní imunitu

Zachovejme nadhled, vděčnost a
humor

Pandemické hrozby jsou stále přítomné v našem
prostředí nezávisle na nás: jsme součástí přírody
v dobrém i zlém. Můžeme se snažit šíření epidemie zbrzdit, aby její důsledky dokázalo zdravotnictví a celé hospodářství zvládat v běžném režimu. Zároveň víme, že důležitá je také kolektivní
imunita - před příští epidemií nás do značné míry
chrání právě nakažení a s ním související vznik
protilátek v celé společnosti.

Víme už, že každá krize je k něčemu dobrá. Ožily
sítě spolužáků, kolegů, přátel, sousedů, příbuzných. Zjistili jsme, kolik lidí se obětavě stará
o druhé v práci i doma. Dostali jsme šanci přehodnotit, co je důležité. Nově se porovnáváme s nejistotou, s vlivem náhody. Nemáme všechno v rukách.
Snadno nás zasáhne vyšší moc. Někdo pociťuje
bezmoc a úzkost, někdo hněv. Jiný si řekne, že už
má odžito a že na celou věc nemá smysl myslet.
Mnohé to vede k úklidu: ve vztazích, v mysli, doma
nebo před domem. Každý situaci nějak zvládáme:
pomáháním a prací, pohledem na přírodu, omezením příjmu zpráv,cvičením, vděčností, modlitbami
za sebe i druhé, za tento svět. Pro povzbuzení si lidé
posílají vtipy a písně o koronaviru. Italové společně
zpívali z balkonů, Holanďané v domluvený čas společně zatleskali zdravotníkům. Češi šili roušky.

Nepodceňujme a nepřeceňujme
hrozbu
Postupně se všichni - vláda, odborníci a občanéučíme nacházet rovnováhu mezi strachem
prospěšným a ochromujícím. Pomáhají získávané
zkušenosti. Víme už například, že v mnoha
případech se nemoc dá zvládnout doma.

A jak dál? Zvládneme to?
Lidé zvládli už horší věci.

Chraňme občanské svobody
i v krizové situaci
Krizová situace opravňuje vyhlášení krizového
stavu podle zákona o krizovém řízení.
Stát tím získává velkou moc a využívá ji k ochraně svých občanů. V zákoně jsou též pojistky proti
zneužití této moci. Například časové omezení krizového stavu. Nezapomínejme přitom na vlastní
zodpovědnost za udržení demokracie. Mnohé
z nás více ohrožuje vzpomínka na totalitní uzavření hranic než přítomnost viru Covid-19. Podobně
může ohrožovat, když je člověk označován za příslušníka „rizikové skupiny“. Rizikové jsou spíše
situace než skupiny.

I my to zvládneme!

Tiráž
Karlovický zpravodaj „periodický tisk územního
samosprávného celku“ vychází jako měsíčník. Příspěvky
odevzdávejte vždy do 20. dne v měsíci elektronicky na
karlovicky.zpravodaj@gmail.com nebo písemně
na Obecní úřad Karlovice.
Maximální délka příspěvku je půl strany formátu A4.
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