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Z OBECNÍHO ÚŘADU

Od 1. dubna budou na obvyklých sta-
novištích rozmístěny „hnědé kontejne-
ry“ na BRKO (biologicky rozložitelný 
komunální odpad) 
Co do „hnědého kontejneru“ nepatří 
kosti, maso a kůže, mrtvá těla zvířat a jejich ex-
krementy, plasty, sklo, sutě a kameny
chemické látky a jejich obaly, pytlíky z vysavače, 
cigarety, textil, jednorázové pleny
omáčky, pomazánky, vařené těstoviny a jedlé 
oleje.

Co do „hnědého kontejneru“ patří 
odpady z domácností to znamená zbytky a 
slupky ovoce i zeleniny, zeleninová nať, jád-
řince, pecky z ovoce, pečivo, vaječné a ořešné 
skořápky, čajové sáčky, kávová sedlina,  
odpady ze zahrady jako je posekaná tráva, listí, 
větvičky, drny, stará zemina i hlína z květináčů, 
piliny, hobliny, kůra, plevele, dřevní štěpka, spa-
dané ovoce, seno, sláma, košťály i celé rostliny.
Každý „hnědý kontejner“ obsahuje výčet toho 
co se do něj může a co nesmí ukládat.
Nemáte-li možnost zužitkovat bioodpad na své 
zahradě a proměnit ho v kompost, který na za-
hradě využijete, ukládejte bioodpad výlučně do 
„hnědých kontejnerů“.
V žádném případě odpadem ze zahrad ne-
zavážejte půdní nerovnosti ve svém okolí či 
jiné nezabezpečené plochy v obci či mimo ni.  
Ukládání odpadu, a to včetně biologicky roz-
ložitelného odpadu, mimo vyhrazená místa je 
nelegální a může za ně být uložena pokuta až 
50 000 Kč. 

Vážení spoluobčané,
opakovaně laskavě žádáme, aby vyřazené elek-
trospotřebiče nebyly umisťovány u budovy 
hasičské zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů 
Karlovice již elektroodpad nesváží. Pro sběr 
tohoto materiálu je vyhrazeno místo ve dvoře 
obecního domu Slezan.
Děkujeme za pochopení.

Nové webové stránky obce jsou na svě-
tě
1. března byly spuštěny nové webové stránky 
obce. Naleznete je na stejné adrese www.kar-
lovice.eu. Pokud byste rádi odebírali aktuality

je potřeba se na stránkách obce k odběru při-
hlásit. Totéž platí i pro ty z vás, kteří jste ode-
bírali aktuality na původních stránkách obce. 
Nově se můžete přihlásit také k odběru úřední 
desky. K tomuto odběru je potřeba se přihlásit 
zvlášť, a to přímo v sekci úřední desky. Věříme, 
že se vám budou nové stránky obce líbit a že 
pro vás budou přehlednější. 
Na nových stránkách najdete veškeré informa-
ce, které byly na předchozích stránkách. Mějte 
prosím trpělivost, postupně budeme informace 
doplňovat a aktualizovat.
Kateřina Locku

INFORMACE O PROJEKTECH

Uzavírka komunikace v Zadní Vsi
Zadní Ves čeká dopravní uzavírka komunikací. 
Důvodem je realizace stavby „Přírodně blíz-
ká protipovodňová ochrana – obec Karlovice, 
Zadní Ves“. První uzavírka proběhne v termínu 
od 19. 4. 2021 do 30. 6. 2021. Uzavřena bude 
komunikace od křižovatky za mostem dopra-
va. Druhá uzavírka proběhne v termínu od 1. 
7. 2021 do 31. 7. 2021 a v tomto případě se 
bude jednat o komunikaci od křižovatky doleva 
kolem řeky. Při uzavírkách se bude realizovat 
výstavba propustků, snížení silnice, kamenné 
skluzy a opevnění jako přeliv při velké vodě.
Kateřina Locku

Obec získala dotaci na veřejné osvětlení
V srpnu loňského roku byla zamítnuta první žá-
dost o rekonstrukci a úpravu veřejného osvět-
lení na území obce Karlovice. Bezprostředně 
poté byla Státním fondem Životního prostředí 
České republiky vyhlášena nová výzva, ke které 
jsme se opětovně přihlásili. Rozhodnutím mini-
stra Životního prostředí z 15. 2. 2021 byla naše 
žádost akceptována s tím, že obdržíme 50 % fi-
nančních prostředků na výměnu či rekonstrukci 
veřejného osvětlení v obci Karlovice. Předpo-
kládáme, že po administraci soutěže na výběr 
zhotovitele by mohlo k vlastní rekonstrukci do-
jít ještě v letošním roce. Věříme, že tak to bude 
naplněn záměr projektu ke zlepšení životního 
prostředí a kvality života v naší obci. Projekt 
reagoval na připomínky z průzkumu k rekon-
strukci veřejného osvětlení a naplňuje podmín-
ky norem pro počet svítidel a jejich vzdálenost 
od sebe. 



Počet vyměněných svítidel bude 205 ks a počet 
nově doplněných 190 svítidel.
Milan Navrátil, místostarosta

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Naši jubilanti
Přejeme všechno nejlepší všem, kteří oslaví na-
rozeniny v dubnu. Pevné zdraví, velkou dávku 
štěstí a pohodové dny.

60 let – Valentová Jana, Vitásek Pavel
66 let – Jantulík Josef
67 let – Vojvodík Milan, Doležel Lubomír
68 let – Vojvodíková Olga
69 let – Nedělková Vladimíra, Vikartovský 
             Jaroslav, Suchánková Dagmar, 
             Šianská Jaroslava, Lomáz Jan, Ing.
72 let – Strnadelová Verona, Smrečková 
             Ivanka
74 let – Provazová Blažena
75 let – Bukurová Jarmila, Stolarik Josef
77 let – Fišerová Olga
83 let – Horáková Sidonia

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým za pro-
jevení soustrasti a tichou vzpomínku na pana 
Tomáše Musila, který podlehl krátké těžké zá-
keřné nemoci. Poslední rozloučení se zemřelým 
proběhlo dne 27.03.2021 v kostele Sv. Michala 
ve Vrbně pod Pradědem v 11:00 hodin při mši 
svaté.
Zarmoucená rodina Musilova

POZVÁNKY

Pozvánka na veřejné zasedání zastupi-
telstva obce 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se usku-
teční ve čtvrtek 15. dubna od 17:00 hodin v bu-
dově Obecního úřadu Karlovice. 

OBRAZY A-Z
Výstava OBRAZY A-Z výtvarnice z Karlovic Ive-
ty A. Dučákové, doplněná vitrážemi Ivety Str-
nadové, výtvarnice z Vrbna pod Pradědem je 
k vidění od 10. března do 21. dubna 2021 ve 
Středisku chytrých aktivit Střecha ve Vrbně pod 
Pradědem. Výstavu si můžete prohlédnout v 
otevírací době:

pondělí         8:00–11:30, 12:30–17:00 hodin
úterý–pátek  8:00–11:30, 12:30–15:00 hodin. 

ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE KAR-
LOVIC

Příspěvek č. 7
V té době, o které se zde píše, žilo na území 
obce Karlovic a okolí německy mluvící obyva-
telstvo. Mezi další chráněné památky té doby 
patří i dva již zvětralé a mechem pokryté hra-
niční kameny na příkrém stoupání Grohmann-
-Lichtenštejské hranici lesů. Tyto kameny jsou 
na Kukačce, které leží od sebe asi ve vzdále-
nosti 500 metrů, připomínají více jak sto let 
starý spor krnovských a břeclavských vlastníků 
lesa.
Část obce Nové-Karlovice
U příležitosti změny pravomoci Bruntálu k 
menšinové vládě 12. března 1639, byla hranice 
Pánů Krnova korigována v úseku Nové-Karlo-
vice ve prospěch Bruntálu. Tomu pak také pat-
řila města Andělská Hora, Vrbno, dále 16 obcí 
a dvě bezejmenné, blíže neurčené kolonie. Do 
této doby zapadá i stavba hájovny (nyní les-
ní správa), která dostala později číslo domu 1. 
Výstavba nových domů na získaném území se 
datuje do druhé poloviny 18. století. V tomto 
období vznikl i název Nové-Karlovice, což bylo 
jednoznačné potvrzeno podle záznamů ve sta-
rých místních církevních knihách. V těch je až 
do roku 1785 používáno, pro oblast Nové-Kar-
lovice, místo jména obce, označení „Karlsthal-
-Freundenthaler Seite“- Karlovice-bruntálská 
část. K dokreslení informací o době vzniku 
názvu Nové-Karlovice slouží i církevní zápisy. 
Například až do roku 1785 byl používán pro 
toto území označení Karlovice-bruntálská část. 
Další zápis z 10. února 1785 o uzavření sňatku 
Martin Schwammel s Marií Thereia Hüring uvá-
dí poprvé místo bydliště Martina Schwammela 
Nové-Karlovice. Tolik k názvu Nové-Karlovice.      
Jan Lomáz

INZERCE

Zahrada 2000 – Pracovní asistent, 
15.500 CZK/měsíčně
Láká vás kreativní práce s lidmi? Přidejte se k 
našemu týmu v rámci projektu na pomoc



osobám s duševním onemocněním při návratu 
na pracovní trh.
• nabízíme vedení tréninkových pracovních 
míst ve Vrbně pod Pradědem (šicí a rukodělná 
dílna nebo venkovní práce).
• náplní bude podpora pracovních návyků kli-
entů, nastavení pracovního režimu a pomoc při 
zlepšování základních pracovních dovedností, 
tvorba pracovního plánu a vyhodnocení.
• na poloviční úvazek, duben 2021 – říjen 2022.
• požadujeme minimálně SŠ vzdělání, kurz pra-
covního asistenta výhodou.
Napište nám na j.kovarik@zahrada2000.cz 
a rádi vám poskytneme více informací.
ZAHRADA 2000 z. s.
Na Mýtince 32, 79001 Jeseník, Česko
IČ: 64988309
www.zahrada2000.cz
www.socialnipodnik.zahrada2000.cz

Roubenka Pod lesem – paní na úklid
Hledáme paní na úklid v Karlovicích Roubenka 
pod lesem (2 bytové jednotky) + nová budova 
na 2 patra. Jednalo by se o práci tak 2x týdně 
na cca 4 hodiny. Vše samozřejmě dle domluvy. 
V případě zájmu volejte na telefonní číslo: 736 
671 290

OSTATNÍ INFORMACE

Oprava mostu na Zlatohorské ve Vrbně 
pod Pradědem
Vrbno čeká letos velká oprava mostu na Zla-
tohorské a motoristy také dopravní uzávěra 
části silnice na Zlaté Hory. Práce by mohly 
začít už v dubnu a potrvají bezmála sedm 
měsíců.
Přípravě projektové dokumentace pro investici 
předcházel diagnostický průzkum. Ten vykázal 
špatný stavební stav a nedostatečnou zatížitel-
nost nosné konstrukce. Jedinou možností ná-
pravy je celková rekonstrukce šest desítek let 
starého mostu. 
Délka nového mostu bude činit 46,49 metru 
a šířka 11,90 metru. Rekonstrukce mostu pro-
běhne v koordinaci s chystanou rekonstrukcí 
železničního přejezdu na Zlatohorské. Po dobu 
stavby budou autobusy a vozy do 7,5 tuny jez-
dit objížďkou po silnicích třetí třídy 44520 a 
44519 přes Železnou a Mnichov. Objížďka pro 
vozidla nad 7,5 tuny bude vedena přes 

Heřmanovice, Holčovice, Město Albrechtice, 
Krnov a Karlovice do Vrbna. Pro chodce bude v 
místě postavena provizorní lávka.

Loni jsme do sběrných nádob vybrali 47 
kg baterií 
Do sběrné nádoby v budově obecního úřadu 
jsme v roce 2020 vytřídili 47 kg použitých ba-
terií. Od neziskové společnosti ECOBAT, která 
zajišťuje sběr a recyklaci baterií v České repub-
lice, jsme za naši činnost obdrželi OSVĚDČENÍ 
O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Děkuje-
me všem, kteří se do sběru zapojili. I díky vám 
je svět zelenější!

A proč vůbec třídíme baterie?
Pokud by baterie skončily v běžné popelnici, 
putovaly by na skládku nebo do spalovny. V 
obou případech by se z nich uvolňovaly škodli-
vé látky, včetně těžkých kovů. Ty by pak znečis-
ťovaly ovzduší, půdu, podzemní a povrchové 
vody. Když baterie odnesete na sběrná místa, 
včetně toho v budově obecního úřadu, před-
cházíte těmto škodlivým procesům, které se 
negativně podepisují nejen na přírodě, ale i na 
našem zdraví. Zároveň díky recyklací získaným 
druhotným surovinám šetříme nerostné zdroje 
a nemusíme životní prostředí zatěžovat další 
těžbou. 

Podle statistik společnosti ECOBAT ročně v 
České republice vytřídíme zhruba 45 procent 
baterií, které se dostanou do oběhu. To je ne-
celá polovina. Jde přibližně o 1 700 tun. Z toho 
vyplývá, že kolem 2 100 tun baterií končí ne-
známo kde. Vedle rozumné spotřeby baterií je 
proto nezbytné, aby lidé vybité baterie odná-
šeli na sběrná místa. Má to velký smysl. Vždyť 
prostřednictvím recyklace jsme schopni ze 100 
kilogramů baterií získat 65 kilogramů kovonos-
ných surovin, které znovu slouží lidem k užitku. 

Například z tužkových baterií získáváme recy-
klací ocel, zinek, mangan, nikl a měď. Z dal-
ších typů baterií také olovo, kadmium, kobalt 
a stříbro. Tyto suroviny pak využíváme k výro-
bě nových produktů využitelných například ve 
stavebnictví, dále při výrobě popelnic, okapů, 
ale třeba i kosmetiky, šperků nebo i hudebních 
nástrojů. 



Každý máme možnost volby – chovat se zod-
povědně a dát použitým bateriím šanci na 
„druhý život“, aby nám suroviny z nich po re-
cyklaci znovu sloužily, nebo to prostě neřešit. 
My máme jasno – volíme zodpovědnost! Jsme 
rádi, že také touto cestou můžeme přispět k 
ochraně životního prostředí. Z baterií, které 
byly v loňském roce u nás vybrány bylo recyk-
lací získáno 30,5 kg kovonosných surovin. Kaž-
dá vytříděná baterie se počítá. Děkujeme, že v 
tom jedete s námi.

Sběrnou nádobu, do které můžete odevzdá-
vat použité baterie, najdete ve vstupní chodbě 
Obecního domu Slezan – obecního úřadu.  
Více informací si můžete přečíst na www.eco-
bat.cz nebo na FB profilu ECOCHEESE.

Rádi fotografujete? 
V novému zpravodaji patří i nová titulní strán-
ka. Rádi bychom na titulní stránce zveřejňo-
vali krásu a přírodu Karlovic. Pokud se chcete 
připojit, uvítáme vaše fotografie. Fotografo-
vat můžete cokoliv – krajinu, aktivitu, budovy, 
detail. Fotografie případně využijeme také na 
webové stránky obce, do kroniky a pro tvorbu 
různých prospektů. Autorská práva zůstanou 
zachována. U fotografie bude uveden autor. 
Své fotografie můžete zasílat na email: knihov-
na@karlovice.eu. Prosíme o co možná největší 
kvalitu (alespoň 3 MB). 
Příroda se brzy začne probouzet, tak neváhejte. 
Vezměte foťák a vyrazte do přírody. Budeme se 
těšit na vaše krásné fotky.
Kateřina Locku

Věděli jste, že recyklací

10 kg baterií získáme 

takové množství zinku 

jaké je potřeba k výrobě 

mosazi pro jeden 

saxofon? Nebo že zinek 

se používá v krémech 

na opruzeniny pro citli-

vé dětské zadečky :) 

Cesta kolem vody
Ač se to v tuto chvíli zatím nezdá, jaro bude 
brzy tady a s ním i cesty do přírody. Pro své 
příznivce se znovu otevře i Cesta kolem vody z 
Vrbna pod Pradědem do Karlovic. 
V průběhu dubna na ní budou probíhat drobné 
udržovací a obnovovací práce. Bude obnove-
no lesní pexeso, které někdo schválně zničil, a 
bude provedena údržba i na dalších místech. 
Budou doplněny ukazatele a drobné informač-
ní tabulky, aby byla stezka plně funkční.
Pokud to situace dovolí, chtěli bychom v průbě-
hu května pozvat příznivce na malou vycházku 
s povídáním o vodě, která bude spojena s úkli-
dem stezky a úpravou okolí přístřešku u brodu. 
Bližší informace Vám přineseme v květnovém 
zpravodaji.
Druhá etapa projektu Cesta kolem vody, ve 
které chceme stezku doplnit o další zábavné 
prvky je v přípravě. Bude realizována v druhé 
půlce roku 2021 a první půlce roku 2022, jak-
mile se nám na ni podaří získat finanční pro-
středky. Věříme, že se to povede a že se Vám 
pak stezka a atrakce na ní budou líbit.
Iveta Pešatová a Kateřina Kočí

Poupata blatouchů zatím jen nesměle ohlašují 
jaro. Foto Lenka Romaňáková.

Nový kabát pro starý mlýn
V minulém čísle jsme Vám přinesli informace o 
pracech uvnitř objektu bývalého strojního mlý-
na, ve kterém vzniká Vzdělávací centrum VÍCE 
Ve mlýně Karlovice. Práce dále pokračují. Nová 
fasáda stále čeká na lepší počasí. V době, kdy 
vznikala tato zpráva, bohužel v noci stále ještě 
mrzlo. Doufáme, že práce na fasádě konečně 
začnou po prvním jarním dnu (21. 3.), který vy-
chází na neděli. V tom případě by nová fasáda 
měla být hotová do konce dubna.



Stále platí naše pozvánky na benefiční koncerty. Zakoupením vstupenek podpoříte vybudování Vzdělá-
vacího centra VÍCE Ve mlýně Karlovice. Konání koncertů bude samozřejmě závislé na aktuálních opat-
řeních, proto zatím nebyly papírové vstupenky dány do prodeje. Elektronické vstupenky jsou nadále v 
prodeji na následujících odkazech:

Koncert Fredy a Krasty 
(Jindra Holubec) 

sobota 26. 6. 2021

Koncert Večery v 
jednom

pátek 30. 7. 2021

Koncert SYxtet Svitavy
sobota 25. 9. 2021

Děkujeme za Vaši podporu a přízeň!
Za celý tým Kateřina Kočí a Eva Kyšová
www.actaea.cz



Pašijový svatý týden Velikonoční
Svatý týden trvá od Květné neděle do Bílé so-
boty, Boží hod velikonoční (neděle) a Veliko-
noční pondělí jsou jeho dovětkem. Jedná se o 
období mnoha zvyků a tradic. Některé dny jsou 
méně významné, jiné v sobě skrývají důležité 
historické události a symboliku. Co se odehrálo 
v těchto dnech a jaké tradice a zvyky se dodr-
žovaly?
Květná neděle
Květná neděle je poslední neděle čtyřicetiden-
ního půstu. Křesťané si připomínají příjezd Ježí-
še Krista do Jeruzaléma a počátek jeho utrpení. 
V tento den byl lidmi vítán a oslavován palmo-
vými ratolestmi, které mu házeli k nohám. Od-
tud tedy slovo „květná“ či „palmová“. V našich 
končinách byly palmy nahrazeny kočičkami 
nebo vrbovými proutky. Nemělo by se nic péct. 
Lidé věřili, že by se zapekly i květy na stromech 
i loukách a pak by nebyla žádná úroda.
Modré pondělí
Název je údajně odvozen od modré látky, která 
se na Modré pondělí věší v kostelích. Dle tradi-
ce by měl být právě tento den věnován úklidu.
Šedivé úterý
Na Šedivé úterý by si měly hospodyňky při-
pravit hlavně košťata. Proč? V tento den se ze 
všech zákoutí domu vymetají pavučiny a prach, 
myjí se okna a podlahy či se dokonce bílí stě-
ny. A proč se říká Šedivé úterý? Možná právě 
kvůli prachu a pavučinám, které se v tento den 
vymetají.
Škaredá středa
Podle historického výkladu je to den, kdy Jidáš 
(Kristův učedník) zradil Ježíše. Pověry říkají, že 
základem je, abyste se v tento den nemračili, 
jinak vám to zůstane. O Škaredé středě by se 
měly vymést saze z komína. Odtud přízvisko 
“Sazometná”. V tento den se pečou Jidáše, 
sladké pečivo, které má tvar smyčky a připomí-
ná tak Jidášovu zradu a smyčku na jeho oprát-
ce poté, co se oběsil. I když se Jidáše pečou ve 
středu, jíst by se měly až k snídani na Zelený 
čtvrtek.
Zelený čtvrtek
Na Zelený čtvrtek se staly hned dvě důležité 
události. První byla poslední večeře, při níž 
Kristus posvětil víno a chléb jako svou krev a 
tělo. Poté je podal svým učedníkům, kterým též 
poté umyl nohy.  Tuto událost dodnes připomí-
ná slavný obraz Leonarda da Vinciho Poslední 
večeře, který je opředen mnoha legendami. 

Druhou událostí Zeleného čtvrtku bylo Ježíšo-
vo zajetí. Tak, jako Ježíš umyl nohy svým učed-
níkům, tak se lidé na Zelený čtvrtek v minulosti 
omývali ranní rosou. Ke snídani se podávají Ji-
dáše a seje se len a hrách.
Na Zelený čtvrtek se k přípravě jídla používa-
jí především zelené jarní byliny jako kopřivy, 
špenát nebo pažitka. Znich se připravuje zele-
ná polévka nebo nádivka z kopřiv. Bylinky mají 
člověku přinést zdraví po celý rok. 
Velký pátek
Velký pátek je dnem, který připomíná ukřižo-
vání Ježíše Krista. Nesmělo se nijak pracovat se 
zemí, například orat, kypřit půdu nebo ji oko-
pávat. Také se nesmělo prát, prý by se pralo v 
Ježíšově krvi. Na Velký pátek bylo  zvykem, že 
se lidé po probuzení šli umýt do potoka, aby 
tak očistili své tělo před nemocemi. V tento 
den hospodyňky ani nepekly a nezametaly.
Bílá sobota
Den ticha a rozjímání je tichým předzname-
náním nejdůležitější části Velikonoc – Zmrt-
výchvstání Páně. V tento den se vymetaly domy 
novými košťaty a někde se i bílilo, aby bylo 
všude čisto a čistota se domu držela po celý 
rok. Pečou se beránci či mazance a chlapci ple-
tou pomlázky. Někteří hospodáři třásli ovocný-
mi stromy v sadech pro dobrou úrodu.
Velikonoční neděle
Boží hod velikonoční je prvním dnem následu-
jícím po konci Svatého týdne. Nese se v duchu 
velkých oslav. V tento den se slaví Vzkříšení Je-
žíše Krista. Velikonoční neděle je dnem rados-
ti a také hodování po 40 dní trvajícím půstu. 
Pořádaly se různé taneční zábavy, zpívalo se a 
hodovalo, dívky barvily vajíčka.
Velikonoční pondělí
Pondělí už patří hlavně k tradici spojené s pří-
chodem a oslavou jara. Chlapci chodí s pomláz-
kami koledovat po vsi a šlehají s nimi děvčata, 
aby si za zvuku velikonočních koled vyslouži-
li vajíčko. Šlehání se dělá proto, aby děvčata 
zůstala krásná, zdravá, pilná a veselá po celý 
další rok. Bylo také zvykem, že děvčata vázala 
chlapcům na pomlázku pentličky a podle barev 
pentliček mohli chlapci poznat, jaké city k nim 
dívky chovají. Červená znamenala lásku, mod-
rá naději, žlutá odmítnutí, zelená sympatie. To 
je podobné jako u darovaných vajíček. Pokud 
chlapci přijdou koledovat po dvanácté hodině 
dopoledne, dívky je mohou polít vodou.
Kateřina Locku a Jiří Šebele
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