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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
přináším vám pár informací z dubnového zasedání zastupitelstva, na kterém se projednávali
ve většině případů majetkoprávní záležitosti.
Šlo především o pozemky dotčené projektem
„Cyklostezka Karlovice – Zadní Ves“, kde jsme
schvalovali smlouvy u budoucích smlouvách
kupních s jednotlivými vlastníky pozemků. Zastupitelé rozhodli o podání žádosti o dotaci z
programu Ministerstva financí České republiky
na obnovu tělocvičny v Základní škole Karlovice. Žádost byla odeslána. Obec se bude finančně podílet na projektu „Cesta kolem vody“.
Součástí projektu bude úprava prostranství u
Hrušky, kde by mimo jiné mohl vzniknout prostor s posilovacími stroji, posezení pro návštěvníky a další. Bylo schváleno podání žádosti o
příspěvek z úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí. Od 1. května nastoupí tři pracovníci na veřejnou zeleň a pomocné práce.
Tolik k dubnovému zasedání.
Dále bych rád připomněl, že na poště jsou stále k dispozici žluté a modré pytle na tříděný
odpad. Tento odpad se sváží přímo od domů
každou lichou středu. Množí se stížnosti na nevhodné ukládání odpadů. Proto žádám občany,
aby nevhazovaly plasty, pneumatiky, stavební suť a jiný odpad do kontejnerů u hřbitova.
Tyto kontejnery slouží pro ukládání hřbitovního odpadu. Co se týče sběrného kontejneru na
oblečení u Hrušky, neodkládejte prosím pytle s
oblečením na zem kolem kontejneru. Vyčkejte,
až bude kontejner prázdný nebo využijte domluvený sběr v Karlově Studánce. Více informací v článku níže.
Přeji vám krásné jarní dny a budu se na vás těšit na třetím veřejném zasedání Zastupitelstva
obce Karlovice, které se bude konat ve čtvrtek
24. června 2021 v 17:00 hodin v budově Obecního domu Slezan.
Karel Batík, starosta

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Jarní úklid
Oznámení o termínu svozu objemného
odpadu

Kontejnery pro uložení a svoz objemného odpadu budou přistaveny v sobotu 22. 5. 2021

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

Kam s obnošeným ošacením, nádobím,
hračkami?

Jelikož jsme byli nuceni opět zrušit bazárek a
vám se doma shromažďují věci, které nepotřebujete, domluvili jsme sběr obnošeného šactva, bot, kabelek, nádobí a hraček.
Tyhle věci můžete pro charitu odvézt po tel.
dohodě do Karlové Studánky. Kontakt paní
Skrtutková 724 089 584. Tím zamezíme i shromažďování se textilního odpadu v naší obci.
Naděžda Paňáková

Místní poplatek za psa – jak a kdy psa
přihlásit nebo odhlásit

Dle Obecně závazné vyhlášky obce Karlovice č.
2/2019 má poplatník ohlásit 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 ohlašuje zánik poplatkové povinnosti (např.
úhyn psa, ztráta, darování nebo prodej).
V poslední době se množí případy, kdy si poplatník psa přihlásí až po téměř roce. Chovatelé, kteří psa prodávají, uvádí roční dobu pro
přihlášení novým majitelům. Tato informace je
ale chybná, každá obec má jinou obecně závaznou vyhlášku a jiné lhůty pro přihlášení. U
odhlášení pejska je to podobné.

Informaci o odhlášení dostane správce poplatku až v době, kdy obvolává neuhrazené poplatky. V případě místního poplatku za psa se nejedná o údaj, který by mohl správce poplatku
zjistit automatizovaným způsobem z rejstříku
nebo evidencí.
Proto připomínáme všem novým držitelům
psů i těm, kteří si ještě psa nestihli na úřadu
přihlásit, aby tak učinili co nejdříve. Splatnost
poplatku je 30. 5. 2021.
MP pes: č. ú.: 152669264/0300, variabilní
symbol: 1341.... (doplní se číslo popisné,
evidenční nebo v případě bytového domu
ještě číslo bytu).
Kateřina Locku, správce místních poplatků

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Naši jubilanti

Štěstí, zdraví, klid na duši a optimistický pohled
na svět přejeme všem květnovým oslavencům.
60 let – Němec Zdeněk, Šmírová Sylva
64 let – Krupa Vladimír
65 let – Popovičová Anna
66 let – Cupáková Ema
67 let – Pavlů Jaroslava
71 let – Doupovcová Anna
72 let – Petrov Slavko
73 let – Pěgřímová Marie, Moravcová Anna
74 let – Vajďák Josef
80 let – Zajíček Zdenek
81 let – Husárik Václav
84 let – Černotová Františka
92 let – Francová Marie
96 let – Krejčí Břetislav

POZVÁNKY
Stavění a kácení máje

Tradiční stavění májky u hasičské zbrojnice
proběhlo v sobotu 1. 5. 2021 v odpoledních
hodinách. Kácení májky se uskuteční v sobotu
29. 5. 2021.
Vhledem k aktuálně platným opatřením v souvislosti s nákazou COVID-19 momentálně není
možné shromažďování osob. Pokud se situace
změní, rádi vás přivítáme s případným posezením u ohně. V případě konání „akce“ spojené s
kácením máje poskytneme informace s pozváním prostřednictvím obecního rozhlasu.

Pozvánky na akce Informačního střediska CHKO Jeseníky-Karlova Studánka
a Vzdělávacího centra VÍCE Ve mlýně
Actaea – společnost pro přírodu a krajinu, z.s.

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU

V SOBOTU 8. 5. 2021
Místo: Geologická expozice v Karlově Studánce
ČAS: 6:00 - 11:00
Program: odchyt, kroužkování, pozorování a
poslech ptáků se zoologem CHKO Jeseníky
Mgr. Petrem Šajem
Informace o konání akce se dozvíte na:
www.facebook.com/ISCHKOJesenikyKarlovaStudanka.cz
www.facebook.com/vicevemlyne.cz
www.actaea.cz
Akce se (ne)uskuteční podle aktuální epidemiologické situace v souladu s platnými nařízeními a opatřeními vlády České republiky. Sledujte informace na uvedených odkazech.

ODEMYKÁNÍ STUDÁNEK

V SOBOTU 15. 5. 2021
TRASA KARLOVICE – VRBNO POD PRADĚDEM
Sraz v 9.15 v Karlovicích u Vodo-teče (Zemský
dům), zakončení odpoledne na Střelnici ve Vrbně pod Pradědem.
Zveme všechny milovníky přírody na jarní vycházku spojenou s vyčištěním studánek a poznáváním jarní přírody. Výklad o přírodě a rostlinách povede Mgr. Martin Kočí, PhD. S sebou
si vezměte svačinu a něco na opékání. Nářadí
zajistíme.
Pořádáme ve spolupráci s Rodinnými Jeseníky
a Euroregionem Praděd.
Informace o konání akce se dozvíte na:
www.facebook.com/ISCHKOJesenikyKarlovaStudanka.cz
www.facebook.com/vicevemlyne.cz
www.actaea.cz
www.facebook.com/RodinneJeseniky
Účast na akci je na vlastní zodpovědnost. Na
akci budou dodržovány rozestupy.

ZE SPORTU
Nová hasičská stříkačka PS-12

Když se psal rok 2013, někteří z nás vůbec nevěděli, že něco jako požární sport existuje. Řekli jsme si, že zkusíme jeden trénink a uvidíme.
Po první tréninku přišla také první soutěž ve
Vrbně pod Pradědem, kde jsme si ovšem připadali jako mimozemšťani. Bylo neskutečně těžké
se postavit na start vedle ostatních zkušených
týmů. A ano, byli jsme poslední. Ale nevzdali
jsme to!
První rok byl těžký, neměli jsme nic. Postupem
času jsme začali pořizovat vybavení – nové
helmy, nové hadice, nové dresy. Vše z financí
vlastně vydělaných nebo za podpory obce. Ale
mašina byla pořád buď půjčená, nebo pak koupená od jiného týmu. Byli jsme šťastní za vše,
co jsme měli!

Díky dřině, přátelům a především zkušenostem
ze závodů jsme se dostali tam, kde jsme dnes!
A tím myslíme to, že jsme si v sobotu 10. 4.
2021 přivezli domů zcela novou požární stříkačku PS-12 v celkové hodnotě 207 tisíc korun,
tedy naši MAŠINU, která je pro nás odměnou
za 7 let práce!
Finance na pořízení nové stříkačky jsme získali
tím, že jsme prodali původní PS-12, dále získali
dotaci Moravskoslezského kraje, další část doplnila dotace obce Karlovice a chybějící částku
jsme doložili z vlastních financí našetřených z
pořádání soutěží a dalších kulturních akcí.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás
stále podporují a věří nám! My už se neskutečně těšíme, až nám situace dovolí se účastnit
první soutěže s novou mašinou!
Za SDH Karlovice
Dominika Mikulášková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
Rekonstrukce školní kuchyně

Ani v dubnu karlovická škola nezahálela. Kromě
pravidelné online a distanční výuky se techničtí
pracovníci věnovali rekonstrukcím.
V rámci projektu „Obnova vybavení školní kuchyně a školní jídelny“ získaného z Programu
rozvoje venkova ČR za podpory Místní akční
skupiny Hrubý Jeseník jsme navázali na nedávnou rekonstrukci školní jídelny a vyměnili jsme
v zázemí kuchyně veškeré zastaralé elektrospotřebiče, dokoupili nerezové vybavení a obnovili
zázemí pro kuchařky. V celkové ceně více než
600 tisíc. Děkuji za vstřícný přístup nejen výše
uvedeným společnostem, ale i obci Karlovice,
za usnadnění financování akce.
Rostislav Němec

Mateřská škola Karlovice

Milí rodiče,
sice ještě nejsme ve školce v plné polní, ale i tak
jsme rády, že jsme měly možnost otevřít dveře
alespoň předškolním dětem.
Chtěly bychom poděkovat všem rodičům za
spolupráci při plnění distanční výuky formou
balíčků, které jste si pečlivě vyzvedávali.
Návrat do školky nebyl zrovna příjemný, jelikož jsme dostali pokyn z ministerstva zdravotnictví – testování dětí dvakrát týdně. Všechny
děti byly ale řádně připraveny a první testování
zvládly.
V průběhu uzavření MŠ jsme s kolegyněmi
připravily pro děti pohádkovou stezku. Tato
zábavná cestička v krásném okolí Karlovic, si
mohli projít jak děti z MŠ tak i žáci 1. a 2. ročníku základní školy. Na konci pohádkové stezky
je čekal na České poště, sladký poklad.
Všechny zúčastněné děti a žáky chválíme, že se
zapojily a také děkujeme za spolupráci třídním
učitelkám žáčků základní školy. V této aktivitě
bychom chtěli pokračovat i nadále a snad brzy
uvedeme další cestičku při poznávání obce

Karlovice.
Jako vedoucí mateřské školy v Karlovicích, bych
chtěla speciálně poděkovat svým kolegyním,
které se zhostily všech příprav a organizace na
jedničku a nachystaly tak dětem všechny polotovary k vyrábění, pracovní listy, stezku a odměny, které byly potřeba.
Doufáme, že jsme Vám alespoň trochu zpříjemnily tyto nelehké dny. Vaše zaslané fotografie jsme uložili do alba na rajče.net, kde se můžete podívat, jak se dětem dařilo při vyrábění a
plnění úkolů.
Těm nejmenším posíláme velký pozdrav a moc
se na Vás těšíme!!!
S pozdravem a přáním pevných nervů
Tereza Brachtlová, vedoucí mateřské školy

POHLED DO NEDÁVNÉ HISTORIE
KARLOVIC

V té době, o které se zde píše, žilo na území
obce Karlovic a jeho okolí německy mluvící
obyvatelstvo.

Evangelická škola

Pro úplnost uvádím, že v té době byla evangelická škola již druhou školou, která byla zřízena
v obci.
Evangelická společnost v Nových Karlovicích
udržovala až do hospodářského úpadku po
první světové válce koncesionální jednotřídní
základní školu založenou 4. prosince 1871 a
umístěnou v domě číslo 11, kde sídlila a sloužila až do roku 1907.
Tento dům byl postaven v roce 1834, v roce
1866 jej odkoupila evangelická církev společně
se školní obcí za 900 Guldenů.
Kupní smlouvu tehdy podepsal za církev Eduard
Hanisch, Ernst Riedel a John Schönwelder.
V té době se zdála školní budova dostačující,
avšak roce 1906 byla v její blízkosti postavena
za náklady 24 000 korun nová větší evangelická
škola, budova nesla číslo popisné 31. Slavnostní otevření se konalo 1. listopadu 1906. Mimo
to sloužila církevní obci až do roku 1920 jako
modlitebna, v tomto roce byla také uzavřena.
Jeden z důvodů byly také neudržitelně vysoké náklady na provoz, na které církev po první
světové válce neměla prostředky.
Pozn: Církev byla po panovníkovi ve státě největší a nejmocnější institucí, měla velké pravomoci a nezanedbatelný vliv na chod

a fungování nejen ve státě, ale i v celé společnosti. V některých oblastech běžného života
zastupovala i zájmy státu. Vedla různé evidence jako např. kdo a kdy se narodil, kdo a s kým
se oženil a také, kdy občan umřel a podobná
fakta na území svého církevního obvodu, proto
se také dohledávají historická fakta v církevních
archívech. Církev zřizovala i školy.
Tato škola vlastní i zajímavý dárek, vlajku od
manželů Gustava a Auguste Plisch, kteří jako
děti odjeli do Ameriky a získali tam také americké státní občanství. Vlajka je 1x1,2 m velká,
zhotovena v durynské továrně na výrobu vlajek
v německém městě Coburg na jejich zakázku.
Vyrobena z bílého a červeného hedvábí. V bílém je vyšit zlatými nitěmi nápis „Evangelické
škole Karlovice“. Na druhé straně je vyšit zlatými nitěmi nápis „Společnými silami“, což je
rčení císaře Františka Josefa I, které vyslovil při
oslavě 50. výročí svého panování v Rakousku.
Pozn. On je také nejdéle vládnoucím panovníkem, vládl celých 68 let. Na trůn nastoupil v
roce 1848 v Olomouci. Odtud začal také vládnout Rakousku, později se přesunul do Vídně.
Bílá stuha vlajky nese nápis: „Prvnímu vzdělávacímu ústavu mého mládí“ věnovaný Herminou Franke rozené Plisch.
Jestli tato vlajka ještě v tuto dobu existuje, nevím. Vzpomene-li si snad někdo z čtenářů, jestli
ji někde viděl, nebo o ní jen slyšel, rád se to
dozvím.
Na evangelické škole v Nových Karlovicích působili jako učitelé od roku 1871 až do roku 1873
Johan Jauerig z Holčovic, který odsud přešel do
Bílsko-Bělá v Polsku, kde vyučoval na židovské
škole, později působil jako ředitel na jiné škole.
Od roku 1874 do roku 1876 byl zdejším ředitelem Gustav Krüger z Holčovic.
Jednou z nejvýznamnějších osobností se stal
pan Paul Piesch, učitel a ředitel evangelické školy, významný člen evangelické církevní
společnosti a veřejného života v Nových Karlovicích. Na své místo nastoupil v roce 1876 a
ihned po svém nástupu se aktivně zapojil. Byl
vstřícný napříč všem generacím. Jeho spisovatelská činnost sehrává významnou roli. V roce
1920 ukončil svoje dlouhodobé působení ve
školství. Za svou práci si zasloužil velkou úctu
a obdiv nejen svých žáků, ale i široké odborné
veřejnosti. Byl pohřben v roce 1947 v německém Bavorském lese v městečku Haidmühle
neboli Borské Mlýny v blízkosti naší státní

hranice. Stará evangelická budova školy s č. p.
11 sloužila i nadále jako modlitebna, kromě
toho, ještě i jako kostel protestantům z Karlovic
a okolí, dále ještě i jako služební byt vrbenského faráře.
Jan Lomáz

OSTATNÍ INFORMACE
Očkování psů 2021

Proběhne na území obce Karlovice ve čtvrtek
20. 5. 2021 na těchto stanovištích:
Karlovice – Slezský Dům (IRIS) 16:00 – 16:55 h
Karlovice – u bývalého OÚ 17:00 – 17:55 h
Zadní Ves „Pod Lipou“ 18:00 – 18:30 h
CENÍK:
Očkování proti vzteklině 150 Kč
Očkování kombinovanou vakcínou 400 Kč
Vystavení obyč. očkovacího průkazu 10 Kč
Vystavení mezinárod. průkazu 30 Kč
K prováděnému zákroku si přineste platné
očkovací průkazy! Očkování bude provádět
MVDr. Miroslav Vošmera

Výluka na trati Milotice nad Opavou –
Vrbno pod Pradědem

Ve dnech 26. 4. – 26. 5. 2021 proběhne na trati
313, linky S17 nepřetržitá výluka traťové koleje
v úseku Vrbno pod Pradědem – Milotice nad
Opavou. Z důvodu stavebních prací na mostním objektu na silniční komunikaci č. III/4581
nemohou autobusy náhradní dopravy obsloužit železniční stanici Milotice nad Opavou.
V období od 26. 4. 08:00 do 4. 5. 08:00 a od 17.
5. 16:00 do 26. 5. 14:00 budou vlaky nahrazeny
autobusy v úseku Vrbno pod Pradědem – Nové
Heřminovy – Bruntál. V železniční stanici Bruntál bude zajištěn přestup na vlaky linky S10 ve
směru Krnov, Opava východ a Rýmařov.
V období od 4. 5. 08:00 do 17. 5. 2021 16:00
budou vlaky nahrazeny autobusy v úseku Vrbno pod Pradědem – autobusová zastávka Nové
Heřminovy z důvodu souběžně probíhající výluky na linkách R27 a S10. Na této zastávce
bude zajištěn přestup na vlaky linky R27 a S10.
Za účelem této výluky byly vytvořeny výlukové
jízdní řády, které najdete v aktualitách na stránkách obce (www.karlovice.eu).
Datum: nepřetržitě od 26. 4. do 26. 5. 2021.
Úsek: Vrbno pod Pradědem – Milotice nad
Opavou.

Doba konání výluky: nepřetržitě od 26. 4.
08:00 do 26. 5. 14:00.
Důvod výluky: udržení technického stavu trati,
stavební práce na trati.
Předpokládané zpoždění vlaků po projetí
vyloučeným úsekem: 0–5 minut.
O jednotlivých přípojích se lze informovat u
vlakového doprovodu.
Vlaky budou nahrazeny NAD. Stanoviště
NAD je následující:
•
aut. zast. Vrbno pod Pradědem, žel. st,
•
aut. zast. Vrbno pod Pradědem, zámeček,
•
aut. zast. Karlovice, rozc.,
•
aut. zast. Karlovice, žel. st.,
•
aut. zast. Široká Niva, Pocheň, Jednota,
•
aut. zast. Široká Niva, rest.,
•
aut. zast. Široká Niva, kolárna,
•
aut. zast. Nové Heřminovy, Kunov,
•
aut. zast. Nové Heřminovy, rest.,
•
Milotice nad Opavou:
– v období od 26. 4. 08:00 do 4. 5. 08:00 a od
17. 5. 16:00 do 26. 5. 14:00 na autobusové zastávce Bruntál, žel. st. (stanoviště č. 8),
– v období od 4. 5. 08:00 do 17. 5. 2021 16:00
na autobusové zastávce Nové Heřminovy.
Jedná se zde o to, že cestující se nedostanou
do železniční stanice Milotice nad Opavou. V
případě období od 26. 4. 08:00 do 4. 5. 08:00
a od 17. 5. 16:00 do 26. 5. 14:00 budou cestující dopraveni autobusem náhradní dopravy
do Bruntálu, kde si přestoupí pouze na vlaky
linky S10 do Krnova a Opavy nebo Rýmařova.
Cestující nebudou doplácet rozdíl za úsek
Bruntál, Milotice nad Opavou v případě cesty
do Krnova. V tomto případě je možnost přestupu na vlaky linky S10 jediným možným způsobem, jak zajistit obousměrnou vazbu do Krnova, Opavy a Rýmařova. Do Bruntálu cestující
doveze autobus NAD.
V případě období od 4. 5. 08:00 do 17. 5. 2021
16:00 budou cestující dopraveni autobusem
náhradní dopravy na autobusovou zastávku
Nové Heřminovy, ve které proběhne přestup
na vlaky linek R27 a S10. V tomto případě se
bude jednat o standardní přestupy na náhradní
autobusy dotčených linek.

Jarní řez ovocných dřevin
Jak na to, abyste z pěstování ovocných
dřevin měli radost.

Stoupněte si tak, abyste viděli celý strom. Pokud se díváte na meruňku, švestku, třešeň

dívejte se až do doby květu. Pokud vidíte jabloň, hrušni, můžete si zajít pro nůžky, dvoubřitou pilku a balzám na dřevo. Vyberte nejvyšší
a nejpevnější větev nejblíže středu, to je terminální výhon a ten ponechte. Vyberte další tři
až čtyři silné větve rostoucí do různých stran
a ty ponechte. Všechny ostatní větve zakraťte
tak, aby na stromu zůstalo co nejvíce dvouletého dřeva. Drobné větve na kmeni a větvích
rovněž ponechejte. Výsledek řezu 1 terminál o
60-90 cm vyšší než kosterní větve (hlava) 3–4
kosterní větve rostoucí do různých stran (ruce).
Množství drobných větví a větviček po celém
kmeni i na větvích s dvouletým a jednoletým
dřevem (tělesné orgány). Výška stromu je dána
geneticky, nedá se usměrnit řezem terminálu, strom na to reaguje tím, že vytvoří množství nových terminálů na všech větvích. Pokud
chcete brzdit růst bujně rostoucího stromu do
výšky, musíte nechat růst strom do šířky. Strom
plodí na horizontálních větvích. Kmenný obrost
je důležitý, chrání kmen, zajišťuje plodnost,
zpomaluje mízní tok a usměrňuje ho do horizontálních větví, podporuje plodnost. Chcete-li
zabránit okusu kmene volně rostoucích stromů, ponechávejte na kmeni veškerý kmenný
obrost, pouze ho zkracujte, pokud to neudělá
během zimy zvěř. Smyslem práce je vytváření
přátelství. Kdokoliv byste potřebovali poradit,
nebo pomoct s řezem ovocných dřevin, rád vás
navštívím. Tel. 722870390, 776131404 mail: napouti@centrum.cz. Vzájemná láska ať zůstává
vždycky s vámi.
Josef Čermák, za Spolek PagoPago
Den matek
Druhou květnovou neděli oslavíme Den matek.
U nás se tento svátek poprvé slavil roku 1923.
Jeho hlavní propagátorkou se stala dcera Tomáše Garrigua Masaryka Alice, zakladatelka a
první předsedkyně Československého červeného kříže. V tento den se oslavuje a vzdává hold
mateřství. Den matek je příležitost poděkovat
drobným dárečkem maminkám za to, jak jsou
pro nás nepostradatelné.
Sázení do záhonů po „ledových mužích“
Máme za sebou symbolické oslavy nového vegetačního cyklu. A po „ledových mužích“ je ten
pravý čas rozšířit své pěstování i mimo teplý
interiér. Jestli jste si vypěstovali ze semínka sazeničky, teď si ten zázrak s láskou zasaďte.

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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