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Šťastný Nový rok 2022.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
stojíme na začátku nového roku a já vám všem
přeji, aby to byl rok radostný a úspěšný. Věřím,
že jste v období adventu a vánočních svátků
našli alespoň chvilku času, kterou jste věnovali
svým blízkým a sobě samým, byli jste dárci
i obdarovanými, potěšili jste a byli jste potěšeni. Do roku 2022 vám všem přeji hodně zdraví,
štěstí, lásky a mnoho úspěchů.
Těším se na vaši přítomnost na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Karlovice, které
se bude konat ve středu 16. února 2022 v 17:00
hodin v budově Obecního domu Slezan.
Karel Batík, starosta

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Upozornění chovatelům psů

Upozorňujeme občany, že se poslední dobou
vyskytlo několik případů otrávení psů v obci.
Doporučujeme zvýšenou pozornost při venčení psů na zahradách. Případy otravy byly zaznamenány především u větších plemen psů, kteří
pobývají většinu času venku na zahradě.
Pokud budete mít podezření na otravu, neprodleně navštivte veterináře a následně Policii ČR.
Policie ČR bude pro zahájení vyšetřování potřebovat od veterináře potvrzení otravy včetně
specifikace (čím bylo zvíře otráveno). Je důležité, aby se to ohlásilo, jinak nám bude po obci
stále někdo běhat a trávit psy. (kl)

Moravcovi – veřejná sbírka

Obec Karlovice zřídila transparentní účet na
veřejnou sbírku na pomoc rodině Romana Moravce, kteří požárem přišli v tomto předvánočním čase o střechu nad hlavou a rodinný dům.
Finanční příspěvky můžete posílat na číslo
účtu: 123-5724690257/0100.

Místní poplatek za komunální odpad

Sazba poplatku za komunální odpad pro rok
2022 činí 700 Kč se splatností do 30. 6. 2022.
Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách,
vždy nejpozději do 31. března a do 30. června
příslušného kalendářního roku.
Poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci

nebo fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená
žádná fyzická osoba. Vznik poplatkové povinnosti i veškeré změny (např. změny údajů, úlevy a osvobození) se ohlašují
do 15 dnů ode dne, kdy nastaly. Osvobození
i úlevy jsou stejné jako v minulých letech. Úleva
se poskytuje studentům ubytovaným na kolejích, internátech a v nájemních bytech ve výši
200 Kč. Osvobozené jsou děti do jednoho roku
věku a osoby, které se prokazatelně nezdržují
v obci déle než 1 rok.
MPO
(komunální
odpad):
č.
ú.
152669264/0300, variabilní symbol: 1340…
(doplní se číslo popisné nebo evidenční,
v případě bytového domu ještě č. bytu, u
chatařů před č. evidenční, též přidělená číslovka 70, 80 či 90.)

Místní poplatek ze psů

Sazba poplatku za psa pro rok 2022 zůstává
ve stejné výši jako v minulém roce, tedy:
za jednoho psa.................................................200 Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.....................................................................300 Kč
za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let....
................................................................................100 Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let.............200 Kč
Poplatek je splatný nejpozději do 30. 5.
2022. Poplatník ohlásí vznik své poplatkové
povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes
stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy
nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě
do 15 dnů se také ohlašuje zánik poplatkové
povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej).
MP pes: č. ú. 152669264/0300, variabilní
symbol: 1341… (doplní se číslo popisné, evidenční nebo v případě bytového domu ještě
číslo bytu.)

Další poplatky

MP za užívání veřejného prostranství: č. ú.
152669264/0300, variabilní symbol: 1343.
MP z pobytu: č. ú. 152669264/0300, variabilní
symbol: 1342… (doplní se číslo popisné či evidenční.)
Pronájem pozemku: č. ú. 152669264/0300
(splatnost k datu 1. 10. 2022), variabilní symbol:
číslo faktury nebo číslo nájemní smlouvy.

Vodné:
Sazba pro rok 2022 činí 20,52 Kč za 1 m3.
č. ú. 155313802/0300 (úhrady probíhají vždy
za pololetí). Obyvatelé obdrží předtištěnou složenku od Aqua stopu, nehradí se na pokladně
OÚ Karlovice, ale prostřednictvím pošty či převodem na účet.
Stočné:
Sazba pro rok 2022 činí 30,80 Kč za 1 m3.
č. ú. 152669264/0300 (úhrady probíhají vždy
za pololetí), variabilní symbol: číslo faktury.
Konstantní symbol u všech je 0308.
Veškeré další informace týkající se poplatků
zjistíte na webových stránkách obce www.karlovice.eu v příslušných Obecně závazných vyhláškách.

Harmonogram zasedání Zastupitelstva
obce Karlovice v roce 2022
porada zastupitelů 7. 2 2022 pondělí
ZO-I/2022 16. 2. 2022
středa
porada zastupitelů 4. 4. 2022 pondělí
ZO-II/2022 13. 4. 2022
středa
porada zastupitelů 13. 6. 2022 pondělí
ZO-III/2022 22. 6. 2022
středa
porada zastupitelů 12. 9. 2022 pondělí
ZO-IV/2022 21. 9. 2022
středa

17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Obec Karlovice podala žádost o dotaci
na opravu vybraných místních komunikací.
V souvislosti s opravami zastupitelstvo rozhodlo o výběru dodavatele stavební práce a uzavření smlouvy o dílo se společností KARETA,
s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení. (kl)
Zastupitelstvo schválilo a obec požádala
o poskytnutí dotace z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Podpora obnovy
a rozvoje venkova pro rok 2022, podprogram –
Podpora obnovy sportovní infrastruktury
na projektový záměr „Obnova tělocvičny při ZŠ
Karlovice“.
Zastupitelé zároveň většinově vyslovili souhlas
s realizací částečné opravy i v případě, že žádosti nebude vyhověno a dotace nebude přidělena. Stav tělocvičny je bohužel v takovém
stavu, že bez rizika by se nedalo pokračovat
v jejím plnohodnotném užívání. (kl)

Zastupitelé obce Karlovice na prosincovém zasedání schválili rozpočet obce. Příjmy rozpočtu jsou ve výši 23 141 563 Kč, výdaje 27 359
718,63 Kč. V celkové výši 1 035 924 Kč budou
pokryty splátky úvěrů. Celkové financování
tedy bude činit 5 254 079,63 Kč. Rozpočet obce
Karlovice je pro rok 2022 schodkový. Schodek
bude pokryt z financování. (kl)

Obec i letos podpoří místní spolky
a sportovní aktivity

Zastupitelé obce na prosincovém jednání rozhodli o poskytnutí dotací spolku Sokol Karlovice a Sboru dobrovolných hasičů Karlovice
na jejich činnost.
Jaká podpora byla schválena?
Pro Sokol Karlovice byl finanční příspěvek
na činnost rozdělen takto:
Činnost družstva nohejbalu ve výši 20 000 Kč
Činnost družstva volejbalu ve výši 20 000 Kč
Činnost družstva fotbalu 245 000 Kč. Tato částka zahrnuje údržbu hřiště, spotřebu energií,
přípravku, žáky, dorost, muže a soustředění.
Sboru dobrovolných hasičů Karlovice byla
schválena dotace ve výši 100 000 Kč. Finance
poslouží především na vedení spolku, roční výdaje na běžný provoz sboru a provoz hasičské
zbrojnice, pořádání kulturních a sportovních
akcí v obci, rozvoj sportovních družstev mužů,
žen a mladých hasičů, reprezentace obce. (kl)

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Naši jubilanti

Přejeme všechno nejlepší všem, kteří oslaví narozeniny v lednu. Pevné zdraví, velkou dávku
štěstí a pohodové dny.
61 let – Pavla Šichová
65 let – Gasidlo Josef
66 let – Vrobelová Věra, Doleželová Věra
67 let – Zdráhal František
72 let – Kadlík Jan, Návara Bohuslav
73 let – Krymláková Marie
74 let – Špringerová Vlastimila, Vašíček
Augustin
77 let – Moravec Josef
78 let – Belanik Edvard
79 let – Žerava Jiří
84 let – Stoklasová Hedvika
85 let – Nováčková Annelies

POZVÁNKY

čerti nepřipomenou některé hříchy z uplynulého školního roku. Žáci 7. a 8. ročníku, kde
se dalo čekat nejvíce hříšníků, nenechali nic náhodě a raději tento den odjeli daleko
do Sluňákova. První kroky Mikuláše a jeho družiny vedly tradičně do mateřské školky. Tady
jsou ještě děti hodné, takže je čekala sladká
odměna a čerti se drželi zpátky. To samé platilo i v první třídě. Ve vyšších ročnících však zlobivců přibývalo a někteří z nich dostali místo
sladkostí i kousky uhlí. Celkově však návštěva
dopadla dobře, do pekla čerti nikoho neodnesli. Doufáme, že tomu bude tak i příští rok.
Zbyněk Hoták

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
Mikulášská nadílka

V pátek 3. prosince navštívil naši školu Mikuláš
s doprovodem andělů a čertů. Na jejich příchod
se žáci, zvláště ti na prvním stupni, připravovali
už několik dní předem. Pilně trénovali básničky
a písničky a ti zlobivější přemýšleli, jestli jim

Skvělé programy v Ekologickém centru
Sluňákov

3. prosince žáci sedmého a osmého ročníku vyjeli do Ekologického centra Sluňákov
na výukové programy „TRIČKO“ a „ŽIVOT SKORO BEZ ODPADU“
Jaký byl program osmáků?
Co můžeme zjistit ze štítku na triku, co je nám
naopak skryto?
Poznali jsme složitou výrobu trička od pěstování bavlníku až po prodej výrobku zákazníkům.
Zamýšleli jsme se nad dopadem této výroby
na životní prostředí, ve videoukázce jsme viděli
špatné pracovní podmínky dělníků v továrnách
i obrázky, na kterých sbíraly bavlnu děti.
V závěru výuky jsme přemýšleli nad tím, co
můžeme jako spotřebitelé udělat pro zmírnění
negativ výrobních procesů na životní prostředí
i lidskou společnost.
Program byl zajímavý. Lektoři vyprávěli velmi
poutavě, měli připraveno množství her, které
oživily celý tříhodinový program. Moc se nám
líbil nápad s triky. To, že jsme si mohli vyměnit
staré triko za nový kousek do šatníku a k tomu
napsat i vzkaz pro budoucího majitele.
Sedmáci si zkusili „ŽIVOT SKORO BEZ ODPADU“
Kolik zbytečného odpadu vytvoříme? Může být
řešením pouze recyklace?
Během fiktivního nakupování jsme zjistili, kolik
zbytečných obalů jsme si pořídili. Lektoři nám
vysvětlili, kam putují odpadky dál poté, co je
vyhodíme. Třeba do spalovny a na skládku.
Snažili jsme se vymyslet i jiné způsoby nakládání s odpady, ale přišli jsme na to, že žádný
není bez negativních důsledků na přírodu.
Jako jedno z mnoha zajímavých řešení nám vysvětlili, že můžeme nakupovat v bezobalových
obchodech, o čemž jsme moc nevěděli.

Ukázali nám také skládací cestovní kelímek,
skleněné nerozbitné lahve, ekologická brčka
(ta se nám líbila nejvíce).
Bylo to super. Doufáme, že se do ekocentra ještě podíváme.
Pavlína Němcová

Každým pobytem v přírodě dostaneme
víc, než hledáme ...

Ve středu 24. listopadu 2021 konečně nastal
den, kdy jsme se s dětmi vypravili do naší krásné jesenické přírody za lesníky z Biskupských
lesů na chatu Bařinka ve Vidlích.
Na téma les jsme si povídali celý měsíc, a proto
jsme si domluvili setkání s lesníky, aby nám přiblížili jejich práci. Připravili si pro nás spoustu
zábavy a zajímavých úkolů. Bezpečně jsme si
vyzkoušeli měření a řezání dřeva.

Skládali jsme obrázky z listů a šišek. Zopakovali si, co všechno zvířátkům chutná a můžeme
donést do krmelce, a co naopak vhodné není.
Všichni jsme si pobyt v lese užili, dozvěděli se

a vyzkoušeli spoustu zajímavostí, a velmi se těšíme na další spolupráci s lesníky.
Mateřská škola Karlovice
Tereza Brachtlová, Blanka Šťuková
Připravujeme:
20.1. Třídní schůzky 15:00 – 16:30
31.1. Vydávání vysvědčení
4.2. Pololetní prázdniny

republiky i za minulého režimu, kdy v Karlovicích bylo spoustu pionýrských táborů a také rekreantů ROH. V sedmdesátých letech navštívil
koupaliště zpěvák Pavel Novák z Přerova a na
přání zahrál pár písniček ze svého repertoáru.
Více o koupališti si povíme příště.
Text: Jan Lomáz za přispění pana Ladislava Simona, který poskytl fotografie a část textu
z dobového archivu.

POHLED DO NEDÁVNÉ HISTORIE
KARLOVIC
V té době, o které se zde píše, žilo na území
obce Karlovic a jeho okolí německy mluvící
obyvatelstvo a také Karlovičáci mluvili německy, byli součástí Rakousko-Uherské monarchie
a žili zde několik století.

Koupaliště I.
Je obdivuhodné, co dovedli dřívější obyvatelé
Karlovic podniknout, naplánovat a vybudovat
pro rozvoj turistického ruchu. Nenechali proto
nic náhodě a pro zpestření letní sezóny postavili pro turisty, nejen z blízkého okolí, koupaliště.
Za První republiky to bylo největší koupaliště
v regionu. Také nejnavštěvovanější vzhledem
k počtu obyvatel. Z dobových fotografií je
možné vidět, že koupaliště mělo příznivý vliv
na společenský život v obci.
V létě se každý rád vykoupal nebo si zaplaval
a pokud to byly malé děti, tak se rády brouzdaly v menší vodě. Koupaliště přispívalo k rozvoji
turistického ruchu v Karlovicích.

Minulý režim nastavil poměrně přísné požadavky na kvalitu vody. Toto nařízení však obec
nemohla dodržet, a proto přestala koupaliště
provozovat. Poslední ránu mu zasadila povodeň v devadesátém sedmém roce.
Přiložená fota dokazují návštěvnost za První

OSTATNÍ INFORMACE
Posilovna ve Slezanu se dočkala dalších
vylepšení

Každý rok se snažíme posilovnu v obecním
domě Slezan nějak vylepšovat a rozšiřovat. Ani
letos sportovci nepřijdou zkrátka.
V posilovně nyní najdete boxovací pytel (rukavice si musí každý donést své, z hygienických
důvodů), pořídila se nová multifunkční bench
press lavice, stojan na velkou činku na dřepy
a stojan na činky. Věříme, že vám nové stroje
dobře poslouží a vy si budete moci plnohodnotně zacvičit.
Ceník posilovny zůstává stejný jako v minulém
roce, stejně tak otevírací doba. Více informací
na stránkách obce v sekci Naše obec –> Obecní dům Slezan. (kl)

Děkujeme za údržbu obce
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.
Obec Karlovice, Karlovice 183, 793 23 Karlovice, IČ: 00296112, MK ČR E 22569,
Připravuje: Kateřina Locku, Redakční rada: Adam Doležel, Kateřina Mikulášková, Naděžda Paňáková, Jiří Šebele, Ditta Vyoralová

