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Z OBECNÍHO ÚŘADU

Bohužel ani letos se z důvodu koronavirové 
pandemie a s ní souvisejících opatření Den 
obce Karlovice nekoná.

V průběhu měsíce července budou probíhat 
odečty vodoměrů. V případě, že nebudete 
technikem zastiženi, nahlaste stav svého vodo-
měru na telefonní čísla: 725 824 749, 734 743 
062 nebo na Obecní úřad Karlovice.

Místní poplatek za komunální odpad 
(MPO)
Upozorňujeme občany, že splatnost poplat-
ku za komunální odpad je již 30. 6. 2021. Dle 
Obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV) obce 
Karlovice č. 1/2020 čl. 6 mají občané nárok na 
úlevu od poplatku za studenty ubytované na 
kolejích a internátech ve výši 200 Kč. Poplatek 
za komunální odpad pro rok 2021 zůstává ve 
stejné výši jako loni, tedy 600 Kč za osobu a rok 
nebo za rekreační objekt.
MPO (komunální odpad): č. ú. 152669264/0300, 
variabilní symbol: 1340…. (doplní se číslo po-
pisné nebo evidenční, v případě bytového 
domu ještě č. bytu, u chatařů před č. evidenční 
též přidělená číslovka 70, 80, 90).

INFORMACE O PROJEKTECH

Cyklostezka Vrbno pod Pradědem – 
Karlovice, úsek Karlovice-Zadní Ves
Obec Karlovice realizuje projekt Cyklostezka 
Karlovice. Účelem projektu je propojení Vrb-
na pod Pradědem a Karlovic souvislou cyklo-
stezkou, která umožní bezpečný pohyb cyklis-
tů mezi oběma obcemi. Propojení se stávající 
místní komunikací bude přínosem pro rozvoj 
cykloturistiky mezi Vrbnem a Karlovicemi. 
Umožní bezpečný pohyb obyvatel do práce a 
na nákupy a přispěje k rozvoji turistického ru-
chu v obou obcích.  
Projekt Cyklostezka Karlovice – projektová 
dokumentace
V rámci projektu byla zpracována a projednána 
projektová dokumentace pro územní rozhod-
nutí a stavební povolení. Nyní probíhá řízení a 
výběr dodavatele stavby.
Projekt Cyklostezka Karlovice – Zadní Ves
Plánovaný úsek cyklostezky, který spojí konec

cyklostezky budované Vrbnem pod Pradědem, 
která má být dokončena na začátku letní se-
zóny 2021, a místní komunikaci v Karlovicích 
– Zadní Vsi je dlouhý 580 m. Bude vybudována 
cyklostezka šíře 2 m s asfaltovým povrchem a 
přídatným zpevněným pruhem širokým 1 m. 
Celková šíře bude tedy 3 m. Cyklostezka bude 
dokončena na podzim 2021.
Projekty Obce Karlovice byly finančně podpo-
řeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Kateřina Kočí

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

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

61 let – Černota Jan, Šemberová Lena
62 let – Obšivačová Jarmila
65 let – Weisman Jaroslav
67 let – Popovič Lubomír, Jelínek Karel
68 let – Grochol Jan
69 let – Weismanová Eliška
70 let – Florová Karla
71 let – Navrátil Antonín
72 let – Glombíček Milan
73 let – Večeřová Bohuslava
77 let – Grahofschak Horst
80 let – Konvičný Miroslav
81 let – Simon Ladislav
86 let – Blahuš Miroslav

POZVÁNKY

Pozvánka na veřejné zasedání zastupi-
telstva obce 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se usku-
teční ve čtvrtek 24. června 2021 od 17:00 hodin 
v budově Obecního úřadu Karlovice. 

Vrbensko v proměnách ročních období
Výstava s hlasováním o nejlepší fotografie 
bude probíhat od 2. června do 30. června 2021 
ve Střeše Vrbno pod Pradědem.
Vernisáž: 2. 6. 2021 od 16:00 hodin
Hlasovat o nejlepší fotografie může-
te osobně na výstavě ve Střeše nebo onli-
ne na adrese https://1url.cz/@chcihlasovat.



MINI ART Bruntál - vernisáž
Středa 30. června 2021 v 17.00 hod., městské 
divadlo, foyer
Salón výtvarných děl neprofesionálních malířů 
nabídne pestrou přehlídku výtvarného umění v 
Bruntále a regionu. Výstava ve foyeru divadla 
potrvá do 30. července. Výstavu je možné na-
vštívit v běžnou pracovní dobu divadla od 1. 
do 30. července po telefonické domluvě nebo 
dohodě v Městském informačním centru. Kro-
mě toho je zajištěna komentovaná prohlídka 
výstavy mimo víkendů a svátků takto:
v pondělky (12.7., 19.7., 26.7.) od 10 do 12 hod
ve středy (7.7., 14.7., 21.7., 28.7.) od 15 do 17 
hod.
Akci pořádá Bc. Růžena Urbanová ve spoluprá-
ci s oddělením kultury města Bruntálu.

PROBĚHLÉ AKCE

Odemykání studánek
V sobotu 22. 5. 2021 ráno se u Penzionu Iris 
setkala skupinka 13 nadšenců, kteří se roz-
hodli na jarní vycházce přírodou udělat něco 
pro vodu. Cestou z Karlovic do Vrbna jsme se 
dozvěděli spoustu zajímavostí o rostlinách luk 
i lesů, které v tomto období kvetou nebo začí-
nají kvést. Slunce hřálo a tak nám ani nevadilo, 
že je voda ve studánkách studená. Prosvětlili 
jsme okolí studánky nad Karlovicemi pod Ob-
řím vrchem a snažili jsme se vyčistit i dno, kde 
se usadila spousta kalu. Kámen, který kryje stu-
dánku, je prasklý a bude potřeba jej vyměnit. 
V okolí se určitě nějaký vhodný kámen najde. 
Další práce na nás čekala nad Střelnicí u vysíla-

če. Kamenná studánka, která pamatuje němec-
ké osídlení, byla poničena lesnickými stroji při 
těžbě a zaházena klestem. Pamětníci uvádějí, 
že voda v ní nikdy nezmizela, ani v parném létě.

Odházeli jsme hromadu klestu a vybrali bah-
no ze dna. Bude ještě třeba přeskládat kame-
ny. Studánka by si určitě zasloužila dřevěný 
přístřešek. Na konci cesty jsme si na Střelnici 
opekli špekáčky. S deseti kilometry v nohách a 
dobrým pocitem jsme se rozešli do svých do-
movů. Bylo to pěkné prodloužené dopoledne. 
Večerní déšť studánky propláchl, a tak se jejich 
vodou můžete na svých výletech také osvěžit. 
Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu.
Kateřina Kočí, Vzdělávací centrum VÍCE Ve mlý-
ně Karlovice, www.actaea.cz



ZE SPORTU

Sokol Karlovice pořádá nábor nových 
fotbalistů a fotbalistek
Sokol Karlovice pořádá nábor nových fotba-
listů do minižáků – přípravky (ročníky 2012 a 
mladší) a starších žáků (ročník 2007 a mladší). 
Zájemci se mohou zúčastnit tréninku.
Kdy: úterý a čtvrtek od 15:30 – 16:30hod (PŘÍ-
PRAVKA)
pondělí a středa od 15:00 – 16:30 hod. (STARŠÍ 
ŽÁCI)
Kde: Fotbalové hřiště Sokolu Karlovice                    
Těšíme se na Vás. Za oddíl Sokolu Karlovice tre-
néři Martin Nováček (tel. 737 521 782), Lukáš 
Rohel (tel. 702 015 206) a Ivo Vyoral (tel. 731 
750 668).

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

„Jako včelička“ na Základní škole v Kar-
lovicích
V rámci projektu Otevřená škola se žáci ZŠ 
Karlovice během měsíce května seznamovali 
teoretickou i praktickou formou s prací včelaře 
i s životem včely medonosné. Protože témati-
ka včelařství je našim žákům díky školnímu úlu 
blízka, otestovali jsme si své předchozí znalosti 
v podobě kvízů. 
Dále jsme si ukázali pomůcky, bez kterých se 
žádný včelař neobejde, vyrobili jsme si včelí 
rámky do úlů a svíčky z pravého včelího vosku. 
U žáků sklidila velký úspěch práce s mikrosko-
pem, díky kterému si mohli prohlédnout vče-
lí jazyk, složené oko, končetiny včel a okonce 
i pyl. Nejočekávěnjší částí však byla návštěva 
včelího úlu. Žáči, vybaveni včelařskými kukla-
mi a rukavicemi, si mohli zblízka nahlédnout, 
jak to v takovém úle vypadá. Podívali jsme se 
na líhnoucí se plod, nanošený med a ukázali si 
rozdíl mezi dělnicí a včelím samečkem – trub-
cem. 
Už se všichni těšíme na červen, až nám náš úl 
dá první letošní med. 
Jiří Šebele

Prázdninová družina 1. - 16. července
Již tradičně základní škola pořádá v prvních 
dnech prázdnin program pro žáky nižšího 
stupně školy. Pro letošní prázdniny máme ná-
sledující program. 

1. července – Pevnost poznání Olomouc, vý-
ukový program „Chemie – To je bomba“
2. července – Svět techniky Ostrava, výukový 
program „Chemie – To je bomba“
2. července – Svět techniky Ostrava, výukový 
program „Robot Ozobot“ a 3D kino 
7. července – Mlýn VÍCE Karlovice, výukový 
program „Využití síly vody člověkem“ 
8. července – výšlap na Zámecký vrch
9. července – výšlap k poutnímu kostelu sv. 
Anny na Anenském vrchu 
12. července – výlet na rozhlednu Nová Ves
13. července – návštěva Šternberského kláštera
14. července – výlet na Obří vrch a plnění úkolů 
ve skupinách
15. července – výlet do Rýmařova
16. července – ukončení prázdninové družiny – 
celodenní hry na hřišti

Dárečky pro maminky
Den matek se slaví po celém světě. U nás už 
tradičně připadá na druhou květnovou neděli. 
A jde o skutečně oblíbený svátek. Vždyť, kdo 
by nechtěl své mamince vyjádřit lásku a podě-
kovat jí, alespoň malým dárečkem. Děti z dru-
žiny se pustily do vlastnoruční výroby přáníčka, 
které potěší srdce každé maminky.
Zdeňka Martínková

Orientační běh
S kroužkem orientačního běhu jsme si vyrazili 
na konci května po dlouhé době zasportovat. 
Zúčastnili jsme se měřeného tréninku na Plum-
lově. Atmosféra byla jako na právoplatných 
závodech. Počasí bylo skvělé, krásný jarní ha-
nácký les nás nadchl a příroda okolí Plumlovské 
přehrady byla kouzelná.
Všichni byli natěšení po takové odmlce obléct 
dres, vzít buzolu a čip, na startu mapu a vyra-
zit do lesa. Na výsledcích se podepsala dlouhá 
pauza, ale nasáli jsme závodní atmosféru a od-
jížděli s veselými zážitky a s pocitem, že svět je 
zase v pořádku.
Za orienťáky Emílie Czaschová



POHLED DO NEDÁVNÉ HISTORIE 
KARLOVIC
V té době, o které se zde píše, žilo na území 
obce Karlovice a jeho okolí německy mluvící 
obyvatelstvo a Karlovičáci mluvili německy.

Obecná škola v Karlovicích
Obecná škola v Karlovicích vznikla dávno před 
vyhlášením povinné školní docházky císařem 
Josefem ll. Tehdy jsme ještě byly součástí Ra-
kousko-Uherské monarchie.
Karlovické děti měly to štěstí, že mohly chodit 
do základní školy ve svém místě bydliště.
První vyučování se uskutečnilo v blíže neurče-
ném obecním domě.
Obec v roce 1722 vystačila s žádostí o toleranci 
k použití daně z „roboty“ na zřízení domu, kte-
rý sloužil jako škola a byt učitele.
Žádost byla vrchností schválena pod podmín-
kou, že uvedený objekt-škola, pořízená z daní 
„roboty“ (nevolníků) bude tolerována jenom 
do té doby, pokud bude sloužit pro výchovu 
mládeže a také jako byt učitele. Povolení platilo 
již od 23. května 1723.
Dle zápisu uvedeném v knize Theodora Grö-
gera bylo vyučování zahájeno pravděpodobně 
v roce 1723.
Obec získala od vrchnosti za hodnotu 60 Gul-
denů „loveckou boudu“- dřevěný dům ke zří-
zení školy. 
Uvnitř budovy byla zřízena školní třída a byt 
pro učitele. Učitel kromě vyučování fungoval i 
jako obecní písař.
Později, v roce 1926 obdržel tento školní dům 
právo k likvidaci pro velmi špatný stavební stav 
a číslo 118 bylo jeho posledním popisným čís-
lem. (pozn.: v historii měl více popisných čísel). 
První školní roky mohl vyučovat v Karlovicích i 
širokonivský učitel pan Michalel Anton Hayder 
bydlící v Karlovicích, který byl jmenován učite-
lem v Široké Nivě již v roce 1720 ustanovením 
církevního hodnostáře. 
Karlovické děti učil mimo při svých ostatních 
hlavních pracovních úkolech. 
Z jedné úředně psané listiny z roku 1763 vyplý-
vá, že si obec Karlovice, opět na svoje nákla-
dy platí „pomocného učitele dětí“ a současně 
i jako církevního pomocníka a také obecního 
zapisovatele kromě již zmíněného učitele.
Od té doby začaly sváry mezi širokonivským a 
pomocným učitelem, církví i obcí. Příčiny byly

převážně finanční a také kvůli příliš velké pra-
covní zátěži. Posuďte sami povinnosti učitele, 
které měl mimo výuku dětí. Širokonivský učitel 
se musel účastnit pohřbů v Široké Nivě a také v 
Markvarticích, musel být k disposici při boho-
službách, doprovázet kněze k nemocným a vy-
konávat mnoho dalších úkolů. Nezapomeňme 
také, že se dříve chodilo většinou pěšky anebo 
koňmo a v zimě bylo hodně sněhu a také zima 
trvala dlouho. Musel se také postarat o louku 
i pozemek, na kterém si pěstoval pro svoji po-
třebu brambory a jiné plodiny k živobytí.  
Jak to bylo s platem učitele v 18. století?
Plat se skládal ze tří částí, karlovický učitel byl 
současně i kostelníkem a také obecním písa-
řem.
Dle dobových záznamů měl:
Zdarma byt, obecní pozemek, obecní louku o 
rozloze 160 Klaftern (1 Klaftern=1,8 m), a zdar-
ma palivové dřevo. Od církve dostal takzvaný 
„Tischgroschen“ roční hotovost v hodnotě 2 
až 3 Guldenů. Za další mimořádný výkon jako 
například „Roční církevní uzávěrka“ 18 krejcarů 
anebo Beichtzettel 43 korun a podobně. Plat 
byl odpovídajíc té době, ale není uvedeno ko-
lik. Dostával také část z vybraných peněz škol-
ného.
Tak to bylo o začátku vzdělávání dětí v Karlo-
vicích.
Jan Lomáz

INZERCE

Masáže v Karlovicích
Dopřejte si příjemnou relaxační masáž, která 
poskytuje úlevu a regeneraci. 
Od 1. června se otevírá nová masérna v obec-
ním domě Slezan.
Nabízím klasickou relaxační masáž pro hluboké 
a vyvážené uvolnění těla i mysli, sportovní ma-
sáž pro rychlou první pomoc po fyzické zátěži a 
indickou masáž hlavy, která poskytuje příjemné 
a účinné uvolnění od každodenního stresu. 
Otevřeno po telefonické domluvě na telefon-
ním čísle: 725 977 815.
Pavlína Sklenářová

Kosárna Karlovice
Hledáme průvodce do Kosárny v Karlovicích. 
Nabízíme brigádu na letní prázdniny 2021. Žá-
dosti a dotazy zasílejte na: v.jurikova@mubr.cz



OSTATNÍ INFORMACE

Nový kabát pro starý mlýn
Milý příznivci Vzdělávacího centra VÍCE Ve mlý-
ně Karlovice,
rádi bychom Vás informovali o tom, že práce 
na rekonstrukci mlýna se zvolna blíží do finá-
le. Počasí nám moc nepřálo, přesto už se rýsují 
ozdoby na fasádě a 3 strany budovy se skví 
novou barvou. Věříme, že během 14 dnů bude 
fasáda dokončena i na straně ke Kosárně.
V létě se můžete těšit slibované akce, jen červ-
nový koncert jsme z důvodu mírného zdržení 
raději přesunuli. O tom, jak to všechno dopadlo 
a kdy se budete moci přijít podívat, se dozvíte v 
letním dvojčísle zpravodaje.
Můžeme snad jen ještě prozradit, že na léto 
opět chystáme výstavu Jeseníky všemi smysly, 
která bude doplněna výstavou Vlčí stopy a růz-
nými programy pro děti.
Za celý tým Kateřina Kočí a Eva Kyšová
www.actaea.cz

Lodní toulky po Bruntálsku – aneb co 
možná nevíte…,
Určitě vás napadá vodní nádrž Slezská Harta, 
vyhlídkové plavby na nové elektrolodi Harta 
a plachetnici Santa Maria. Pokud jste milovní-
ci malých lodí, romantiky a chcete prožít ne-
opakovatelnou atmosféru vyhlídkové plavby 
na palubě dřevěné plachetnice z dob Kryštofa 
Kolumba, máte poslední příležitost v letošní 
sezóně 2021 REZERVAČNÍ-SYSTÉM | elektro-
lodharta.cz). 
Malému plavidlu se spalovacím motorem končí 
udělená výjimka z roku 2016 ze zákazu a ome-
zení plavby na vodní nádrži Slezská Harta dle 
ust. § 7 odst. 7 vodního zákona.

Majitelem výjimky je Mikroregion Slezská Har-
ta. Provoz této unikátní turistické a regionální 
atrakce krajského významu podpořil Morav-
skoslezský kraj dotací ve výší 1 000 000,- Kč na 
období od 1. 5. 2017 do 31.10. 2021 v rámci 
projektu „Provoz lodní dopravy na Slezské Har-
tě“. 

Příjemcem dotace a nositelem projektu je dob-
rovolný svazek obcí Bruntálsko. Mikroregion 
Slezská Harta uzavřel Smlouvu o zajištění lodní 
dopravy a vzájemné spolupráci s dobrovolným 
svazkem obcí Bruntálsko, který se podílí na 
provozu lodní dopravy a poskytuje v rámci tu-
ristického informačního centra propagaci lodní 
dopravy a koordinaci při prodeji průvodcov-
ských lístků. Cílem projektu je zlepšení kvality 
lodní dopravy na Slezské Hartě a zároveň pod-
pora rozvoje cestovního ruchu v celé oblasti 
Bruntálska. Cílovými skupinami projektu jsou 
turisté a návštěvníci mikroregionu.

Tip na výlet po vodě i suchu…,
Pro akční turisty se nabízí Rouza. Lehký převoz-
ní katamaran je poháněn elektromotorem, byl 
pojmenován Rouza a úspěšně pluje mezi obce-
mi Razová a Roudno. Pravidelně během sezóny 
převeze okolo čtyř tisíc osob. Spojení dopravy 
po vodě s turistickými cíli v této oblasti může 
být super. Co myslíte?



Přívoz ROUZA – Oficiální stránky obce Razová 
(razova.cz), elektrolodharta.cz

Jízdné pro rok 2021
děti do 12 let, kola, kočárky, pes 40 Kč
děti od 12 let, dospělí 60 Kč
Květa Kubíčková
Projektový manažer Bruntálsko

Fitness centrum Slezan
Posilovna v obecním domě Slezan Karlovice je 
od 17. května opět v provozu. Navštívit ji mů-
žete v otevírací době: pondělí až pátek od 8:00 
do 15:00 hodin. Pro využívání posilovny mimo 
otevírací dobu je možnost domluvit se na půj-
čení klíče. Ceník i veškeré informace najdete na 
https://www.karlovice.eu/nase-obec/obecni-
-dum-slezan/.
V posilovně platí následující opatření:
• 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště 
(plochy pro veřejnost),
• 2 osoby ve skupině a max. 10 osob celkem na 
vnitřní ploše sportoviště,
• všichni přítomní musí absolvovat PCR test 
(max. 7 dní před), antigenní test (max. 72 hod. 
před), být naočkovaní, nebo mít v posledních 
90 dnech prodělaný covid-19 a ukončenou izo-
laci – tato podmínka neplatí pro děti do 6 let,
• návštěvníci od sebe dodržují 2 m rozestupy,
• veřejnost nemůže do dalších vnitřních pro-
stor- šatny, sprchy,…
Pro více informací můžete kontaktovat správu 
budovy: tel.: 727 973 027, email: knihovna@
karlovice.eu.
Kateřina Locku

Svátky a významné dny v měsíci červnu
1. 6. Den dětí
8. 6. Svatý Medard
3. neděle v červnu Den otců
20. 6. nebo 21. 6. Letní slunovrat a začátek léta
noc z 23. na 24. 6. Svatojánská noc

Den otců
Nejenom maminky mají v kalendáři svůj svá-
tek, ale i tatínkové si přijdou na své, a to nyní 
v červnu. Oslavte Den otců, ať tatínek také ví, 
jak ho máte rádi, jak si ho vážíte. Uvidíte, že to 
všechny vaše milé muže potěší...

Často na tatínky zapomínáme, přitom jsou pro 
rodinu tak důležití.
První oslava Dne otců se konala v Americe roku 
1910, v den narozenin otce Sonory Smart Do-
ddové, která chtěla tatínkovi poděkovat, jak se 
o ni a její čtyři sourozence po smrti maminky 
dobře staral. Tato oslava byla ryze skromná, ale 
popularita tohoto svátku se více a více šířila, až 
se v roce 1966 stala třetí neděle v červnu ofici-
álním Dnem otců.

Medard a jeho kápě
Svatý Medard byl na přelomu 5. a 6. století 
franckým biskupem, který proslul svou dobro-
tou, milosrdností a péčí o chudé. Pověst o jeho 
svatosti, řečnickém talentu, a hlavně obrovské 
lásce k chudým se brzy rozšířila po celé severní 
Francii. Zemřel 8. června roku 560.
Kde se vzala Medardova kápě?
V souvislosti s Medardovou kápí se traduje le-
genda z jeho dětství. Jako malého chlapce ho 
v polích zastihla bouře. Před promoknutím ho 
však ochránil velký orel, který se náhle objevil 
na obloze a roztáhl nad ním svá široká křídla.

Medardův svátek vychází na období, které bylo 
vždy zásadní pro další sklizeň.  A obdobně jako 
v květnu na zmrzlé muže, kdy pravidelně při-
chází studenější počasí, okolo Medarda do Ev-
ropy často proniká chladnější a vlhčí oceánský 
vzduch. Lidé měli po dlouhé generace vysle-
dováno, že tehdy často přicházejí deště, ne-
zřídka prudké a dlouhé. Deště mohly způsobit 
povodně, ničit zaseté plodiny, ale i znemožnit 
dosušení sena, první důležitou úrodu v roce. 
Svatý Medard se tedy stal jedním z význam-
ných patronů počasí (podobně jako například 
svatý Josef v březnu): lidé se k němu obraceli s 
prosbou o zachování úrody, ochranu úspěšné 
senoseče a vinic.

Ordinace rehabilitace a fyzioterapie 
MUDr. Hana Jurajdová opět v provozu
Zabýváme se zejména léčboubolestivých stavů 
pohybového aparátu. V naší ordinaci nabízíme: 
fyzioterapii, manipulační techniky, elektroléč-
bu, vodoléčbu, kinesio-taping.
Kde nás najdete: naproti nádraží ve Vrbně pod 
Pradědem, ulice Sv. Čecha 268. Tel.: 554 752 
401, 723 847 099. Provoz od 6:30 hod.
Objednávky telefonicky nebo osobně v ordi-
nační době.



Tiráž
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