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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vakuová kanalizace a co je třeba vzít
v úvahu

Pro ty, kdo jsou líní číst, to nejdůležitější na začátek:
• Revizní šachta („zelený nebo šedý kryt“) musí
být neustále přístupná zaměstnancům vakuové kanalizace.
• Podtlakový kanalizační systém je navržen
pouze pro příjem špinavé vody. Nesmí se
přidávat dešťová nebo drenážní voda.
• Vlhčené čisticí ubrousky, které se na rozdíl
od běžného toaletního papíru v odpadní vodě
nerozkládají, se nesmí vyhazovat do toalety.
Další informace od zaměstnanců vakuové
kanalizace:
Jak poznat poruchu
Někdy se zasekne ventil a vzduch je neustále
nasáván do kanalizace. Účinek je stejný jako
při přetížení. Pokud slyšíte trvalé syčení u své
šachty, je to známka poškození a v takovém
případě informujte zaměstnance vakuové
kanalizace na telefonním čísle 602 578 438.

121, 142-157, 184-188, 277, 278, 279, 281, 294,
300, 301, 302, 303, 376, 409

Podzimní úklid
Oznámení o termínu svozu objemného
odpadu

Kontejnery pro uložení a svoz objemného odpadu budou přistaveny v sobotu 19. 11. 2022
od 08:00 hodin do 12:00 hodin na parkovišti
vedle Hasičské zbrojnice a v prostoru před
„kravínem“ v Zadní Vsi.
Do kontejnerů je možné odkládat pouze objemný odpad (tj. odpad, který pro hmotnost
nebo rozměrnost nelze uložit do popelnice
nebo domovního kontejneru např. vyřazený
nábytek, poškozené a vyřazené spotřební zboží – lyže, jízdní kola, umyvadla, toalety, koberce,
linolea, kočárky).
Do objemného odpadu nepatří: směsný
komunální odpad, nebezpečné složky komunálního odpadu, elektrozařízení, pneumatiky, kompostovatelný odpad, využitelné
složky odpadů určené k separaci, zemina
a stavební odpady.

Přístup zaměstnanců čistírny odpadních vod
Odstranění závady je samozřejmě možné pouze v případě, že pracovník nejenom lokalizuje
problém, ale hlavně, když se může k revizní šachtě dostat, otevřít ji a závadu odstranit.

Upozorňujeme, že objemný odpad může
do velkoobjemového kontejneru uložit pouze
fyzická osoba.
Na ukládání odpadu budou dohlížet zaměstnanci obce a svozové společnosti.

• Šachta musí být přístupná, to znamená,
že nepřekonatelné ploty, zídky a zamčené
branky jsou nežádoucí.
• Těžké květinové truhlíky, kameny a jiné předměty na šachtě také nemají své místo.
• Vyhněte se pokud možno volně pobíhajícím
psům, kteří hlídají pozemek, ale i revizní šachtu, pokud je za plotem.

Máte zaplacené místní poplatky?

Upozornění na plánované přerušení
dodávky elektřiny

Plánovaná odstávka proběhne ve čtvrtek
10. 11. 2022 od 8:00 do 15:00 hodin a zahrnuje
tyto lokality: Karlovice č. p. 145, 148–153, 294.
Další plánovaná odstávka proběhne hned v pátek 11. 11. 2022 od 7:30 do 15:30 hodin a zahrnuje tyto lokality: Karlovice č. p. 75, 119, 120,

Místní poplatek za komunální odpad

Sazba poplatku za komunální odpad pro rok
2022 činí 700 Kč se splatností do 30. 6. 2022.
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.

Místní poplatek ze psů
Sazba poplatku za psa pro rok 2022 činí:
• 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.)

ti, které jsou jim bližší. Velmi zjednodušeně
se bude jednat o dva typy úkolů, na straně jedné
související hlavně s přípravou podkladů a realizací nových záměrů pro rozvoj obce, na druhé
straně týkající se především obecnější péče
o obec a již vybudované zázemí a jeho další rozvoj. Konkrétní podobu úkolů, které bude každý
řešit, představíme později. S rozdělením úkolů
a kompetencí souvisí i výše odměny za vykonávání funkce místostarosty, která bude mezi oba
rozdělena a nebude znamenat navýšení finanční
zátěže pro rozpočet obce. Do funkcí místostarosty byli zvoleni pan Martin Kočí a pan Luboš
Kováčik. Po volbě vedení obce byly ještě ustaveny zákonem předepsané výbory, kontrolní
a finanční, a také zvoleni jejich předsedové
a členové. Předsedkyní finančního výboru
se stala paní Vladimíra Kujová, kontrolnímu výboru bude předsedat paní Hana Vitásková. Další
výbory, „pro životní prostředí, stavební činnost
a územní plánování“ a pro „kulturu, tělovýchovu,
školství, sociální věci a bydlení“ budou zřízeny
na příštím zastupitelstvu, které proběhne v první
polovině prosince. Nejen zájemce o členství
v těchto výborech, ale všechny občany tímto
na prosincové zastupitelstvo srdečně zveme. Těšíme se na spolupráci a vzájemnou komunikaci.
Martin Kočí a Jana Helekalová

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Informace z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Karlovice

Naši jubilanti

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.)

V pátek 21. 10. proběhlo v Obecním domě Slezan ustavující Zastupitelstvo obce Karlovice,
na kterém složili slib nově zvolení zastupitelé.
Následně bylo zvoleno nové vedení obce. Jako
v předchozích volebních obdobích se zastupitelé shodli na tom, že funkce starosty bude
uvolněná a funkce místostarosty neuvolněná.
Starostkou se stala paní Jana Helekalová, navržená na tuto funkci jako jediná kandidátka.
Na funkci místostarosty bylo kandidátů více.
Zastupitelé se dohodli a před volbou odhlasovali, že místostarostové budou dva. Toto
ne úplně běžné řešení zvolili po většinové shodě. Pro obec bude výhodné využít rozdílného
profesního zaměření a zkušeností navržených
kandidátů pro účinnější řešení rozličných problémů, které správa obce přináší. V praxi
to bude znamenat, že každému z místostarostů
budou svěřeny k plnění jiné úkoly a odpovědnos-

Štěstí, zdraví, klid na duši a optimistický pohled
na svět přejeme všem listopadovým oslavencům.
60 let – Krystýnek Jaroslav, Zelina Vladimír
63 let – Pijáková Jaroslava
65 let – Kapoun Vítězslav
66 let – Žemlička Jiří
68 let – Cupák Jiří
72 let – Raiskupová Elisabeth
74 let – Belaniková Marie
75 let – Vavříková Hana
76 let – Přibylová Šarlota
81 let – Kadlec Vladimír
82 let – Provaz Miroslav
85 let – Fašánková Augustina
Dodatečně přejeme říjnovým oslavencům
k 60. výročí narození.
60 let – Batík Karel, Krupová Darja, Uhlík Miroslav

POZVÁNKY

PROBĚHLÉ AKCE
Karlovický bazárek

Děkuji všem ženám za výpomoc na bazárku.
Výběr byl veliký. Prodávající měli své zboží hezky připravené a zákazníci měli z čeho vybírat.
Bazárek byl úspěšný, obrat činil 43 000 Kč.
Děkuji vám všem Naděžda Paňáková

ZE SPORTU
Pozvánka na volejbalový turnaj „O Zlaté trenky“ 2022

V sobotu 3. 12. 2022 od osmi hodin se v karlovické tělocvičně uskuteční další ročník volejbalového turnaje „O Zlaté trenky“.
Hráči budou do jednotlivých týmů rozlosováni
na místě těsně před začátkem turnaje, stejně
jako v předešlých ročnících.
Systém hry bude záležet na konečném počtu
týmů. Počet účastníků je z kapacitních důvodů
omezen. Žádáme proto případné zájemce, aby
svou účast předem nahlásili na telefonním čísle
778 831 209.
Za karlovické volejbalisty zve
Martin Kočí

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
Žáci vyššího stupně vyhráli turnaj na
domácí půdě!

V pátek 14. října proběhl v karlovické tělocvičně úvodní turnaj letošní okresní florbalové ligy.
Karlovičtí žáci postupně porazili přesvědčivými
výsledky Břidličnou, Vrbno, Rýmařov i Bruntál-Okružní.
Pouze s Bruntálem-Jesenickou smolně remizovali, když přišli o výhru inkasovaným gólem
patnáct sekund před závěrečným hvizdem.
Ale i přes tuto bodovou ztrátu obsadili první
místo v ligové tabulce za vítězství v turnaji.
Příští turnaj je naplánován na listopad v Bruntále, a přestože je na naší hře ještě hodně co
zlepšovat, dáme vše pro udržení krásné první
příčky!
Jan Czasch

Návštěva kostela sv. Václava v Opavě

Ve středu 19. října žáci osmé třídy a část žáků
sedmé třídy navštívili raně gotický kostel s prvky románského slohu sv. Václava v Opavě, postavený na přelomu 13. a 14. století. Na památce se podepsala řada století, požárů
a jiných událostí, které daly kostelu dnešní podobu. Historické budově nepřidaly ani dekrety
Josefa II. od nichž (18. století) zde sídlila vojenská posádka. Žáci si tak mimo události
z vrcholného středověku připomněli také dobu
renesanční, barokní, osvícenskou a pozdně novověkou. Informace o historii kostela a životě
svatého Václava byly žákům předány zábavnou
formou, kterou si všichni žáci maximálně užili.
Jako bonus byla žákům ukázána, jinak nepřístupná, krypta nacházející se v útrobách sklepení kostela. Po prohlídce kostela následoval
krátký rozchod na Dolním náměstí.
Rostislav Černobila

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 již po několik století.

Počátky Zemského domu

Synové a dcery France Barsche.
V roce 1883 bylo v Nových Purkarticích několik budov s hospodářskými dvory obklopených
hustými lesy, topoly a loukami. Obec byla také
nazývaná „Kobeldorf“ a byla kolonií Starých
Purkatic. Územně spadala pod správu Krnova.
Jednou z budov byl i hostinec s číslem popisným 23, přezdívaným „pečící dóza“. Další budovou byla státní budova č. 25, také zde byly
i dvě stáje a šopy.
Hostinec měl pronajatý Franz Barsch senior
současně hospodář a také hodinář.
Franc Barsch byl i majitelem hospodářství, byl
také i převozníkem. Vozil a převážel se svými
dvěma koňmi a pomocníkem zboží do Opavy
i do Olomouce a s pomocí Moravskoslezské
centrální banky si vydělal dostatek finančních
prostředků. Mezi lidmi byl velmi váženým občanem a nazýván lidově mudrcem. Byl originálem, který dovedl veškeré nemoci nejen

popsat, ale i vyléčit, proto byl velmi oblíbený.
Držitel a vlastník uvedeného hostince v Nových
Purkarticích byl Albert Müller, který jej prodal v
lednu roku 1883 Abertu Barschovi. Hostinec i s
další budovou za 800 Guldenů a to ostatní i se
všemi pozemky /o rozloze 35 joch/
za 14 000 Guldenů.
Albert Barsch pocházel z početné karlovické
rodiny. Svou pílí se vypracoval na velmi zdatného obchodníka. Vlastnil ve Vídni obchodní
dům.
Maminka Alberta pocházela z Adamova a byla
rozená Pillip. V roce 1829 přivedla na svět prvního syna Josefa, který se stal později místním
listonošem.
Druhý přišel na svět Franz Barsch jun. v roce
1836, který vlastnil mlýn na kostní moučku,
obchod a razízkovací mlýn (sloužil k rozemletí rozdrcené kůry, ze smrku nebo z dubu, pro
svůj obsah tříslovin se používala v koželužnách
k činění kůží).
Bertha Barsch přišla na svět v roce 1837, později se provdala za Smoluku a po ovdovění
převzala vedení karlovické pošty a také obchodu po smrti svého manžela, který pojmenovala
„W.A. Smolka-vdova“.
V roce 1841 se narodil Karel Barsch později hospodář a hodinář. Po něm přišel na svět
v roce 1843 Albert Barsch, přezdívaný v Karlovicích vídeňský Barsch, obchodník a majitel
již zmíněných nemovitostí, pozdějšího majitele
Zemského domu.
Poslední z dětí přišla na svět v roce 1845 Marie
Barsch později oslavovaná Czech, která zemřela v roce 1939 v Karlovicích.
Zakoupené sto let staré budovy přestaly splňovat podmínky nové nastávající doby a měly
zmizet v zapomenutí, jejich místo měla nahradit vila s restaurací splňující současné požadavky nejen na ubytování, proto je v roce 1884/5
nechal Albert Barsch zbořit. Na místě staré budovy vybudoval moderní obytný dům. Albert
byl plný budovatelské elánu a nechal zbořit
i hostinec přezdívaný pečící dóza.
O budovatelských a stavebních aktivitách
Alberta si povíme více příště.
Jan Lomáz

OSTATNÍ INFORMACE
Cvičení s Šárkou

Každé pondělí od 19 do 20 hodin v obecním
domě Slezan. Posilování, protahování, cvičení
na bosu a s balony. Začínáme v pondělí 14. listopadu.
Šárka Urbánková, tel.: 606 552 619

Svatomartinské husí hody na Malajce
18. – 19. 11. 2022

K svátku Svatého Martina
už neodmyslitelně patří
dobře vykrmená a pomalu pečená husa a svatomartinské víno, které vám
budeme nabízet po celý
víkend. V pátek i v sobotu vám posezení zpříjemní živá hudba. Z důvodu omezených kapacit vítáme rezervace předem na telefonním
čísle: 604 554 750. Těšíme se na vaši návštěvu.
Ludmila Grecmanová
logo Malajky

Dynamic flow yoga

Fyzické a duševní zdraví by mělo být naší priritou.
Cvičíme každý čtvrtek 17:30 – 19:00 hod.
v obecním domě Slezan.
Co vás čeká?
Společně protáhneme zkrácené části těla a posílíme hluboké vnitřní svaly.
Lekce: 150 Kč
Těším se na vás.
Jana Spurná, email: janaspurna09@gmail.com

Karlovické lípy

Lípu srdčitou pozná snad každý. Je to strom
všech Slovanů a za svůj národní strom ho považujeme právě my, Češi. Své výsostné postavení
lípa nezískala jen tak, ale díky mnohostrannému užitku, který lidem odedávna poskytovala.
Ať už dřevem vhodným na výrobu nábytku či
vyřezávání, lýkem na splétání provazů, léčivými
vlastnostmi lipového květu nebo listů.
Ve velké úctě mají lípu včelaři, protože je jednou z našich nejmedonosnějších dřevin.
V dobrém roce může úroda z jednoho vzrostlého stromu dosáhnou až deseti kilogramů

medu.
V minulosti se lípy sázely hlavně podél cest
nebo na významných místech. V okolních lesích příliš časté nejsou, lépe se jim daří v níže
položených oblastech. Ani v Karlovicích velkých
solitérních lip nemáme mnoho a postupně jich
ubývá. Odcházejí přirozeně stářím, v okolí cest
chřadnou v důsledku zimního solení a znečištěného ovzduší, nepřeje jim ani oteplování
a sucho.
Nové stromy se příliš nesadí. Každopádně
vzrostlé lípy, podobně jako další výrazné stromy, utvářejí veřejný prostor naší obce a naše
životní prostředí. Obdobně jako významné budovy dávají tvář místu, kde žijeme.
Letošní rok byl pro karlovické lípy špatný.
Na Zadní Vsi se několik solitérních lip, které by
si zasloužily naši úctu, dočkalo necitlivého ořezu, který pro ně může být fatální. Provedená
redukce korun je tak rozsáhlá, že jejím výsledkem je jednoznačné poškození původně zdravých
a vitálních stromů.
Horší osud potkal dvě lípy u Obušku. Přestože
se letos na jaře obě začaly zelenat, v průběhu
května náhle zrezavěly, jako by je spálil mráz.
Tenhle mráz však nespálil jen listy, ale taky navrtal do paty kmenů díry a nalil do nich jedovatý herbicid. Lípy se kdosi rozhodl zákeřně zabít.
Možná si řeknete, že to sice není dobré, ale
jsou to jen stromy a těch jsou kolem spousty.
A byť jich v posledních letech tisíce padly
za oběť kůrovcové kalamitě i v okolí Karlovic,
přesto se v lesích stále kácí. Takže o několik
méně nebo více… Zkuste si ale místo slova
strom dosadit slovo pes, auto nebo dům. Kdyby vám na ně kdokoliv podobným zavrženíhodným způsobem vztáhnul ruku, chladnými
by vás to jistě nenechalo.
Mezi dřevinami rostoucími v lese a mimo les
je rozdíl. Ne sice fyzický, ale z pohledu zákona. Zatímco zacházení s dřevinami v lese se řídí
lesním zákonem a lesními hospodářskými plány, stromy rostoucí mimo les podléhají zákonu
o ochraně přírody a krajiny.

Z tohoto pohledu se na ně díváme nejen jako
na zdroj dřeva, ale především jako na živý organismus s řadou biologických, ekologických,
společenských i estetických funkcí prospěšných
i člověku. Zákon také říká, že poškozování dřevin jsou klasifikována jako přestupky či protiprávní jednání a řeší jejich postih. Proto ukládá
orgánu ochrany přírody, kterým je v tomto případě obec, obligatorní povinnost uložit
za takový přestupek či protiprávní jednání pokutu.
Bez ohledu na výše zmíněné speciální zákony,
je z pohledu zákona obecnějšího každá dřevina součástí pozemku, na kterém roste a pokud
dojde k jejímu záměrnému poškození někým
jiným než vlastníkem, jedná se o poškozování cizí věci. Nutno podotknout, že vzrostlá lípa
je „věc“ velké finanční hodnoty. Pro zajímavost
cena každého ze stromů vedle Obušku vypočtená dle metodiky, která zohledňuje vedle
ceny dřeva i další funkce stromu, dosahuje cca
půl miliónu korun.

Svatá Cecilie 22. listopadu
Svatá Cecilie sněhem pole kryje.
Na svatou Cecilii, patronku hudebníků, se často
pořádaly koncerty, plesy a taneční zábavy.
Byla to téměř poslední možnost se veselit
před začátkem adventu, který je časem zklidnění
i půstu.

Škoda, která tak vzniká na majetku, v tomto
případě i na majetku obce, je značná a tomu
může odpovídat i postih v případě zjištění
pachatele.
Martin Kočí

Mezinárodní den nenakupování
Na 27. listopadu připadá od roku 1992 tzv. Den
nenakupování. Ten vyhlásila kanadská organizace jako symbolické odmítnutí konzumního
způsobu života.

Svatá Kateřina 25. listopadu
Kateřina na ledě, Vánoce na blátě.
Jak už bylo řečeno u sv. Cecilie, konec listopadu
býval tradičně poslední velkou příležitostí
k zábavám a tancovačkám, než nastane adventní ztišení. Proslulé byly právě bály na sv.
Kateřinu. Označovaly se také jako „babské plesy“, protože se vyznačovaly tzv. ženským právem, tedy celovečerní dámskou volenkou.
Pak ovšem podle pranostiky, Svatá Kateřina
strčí housle do komína a sundá kolovrat z půdy,
zábava utichla, skončila doba posvícení a nastal adventní čas a také období přástek.

Tiráž
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