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Pracovníci obecní-
ho úřadu přejí všem 
pěkné léto. Pro vyři-
zování svých záleži-
tostí sledujte prosím 
vypsání dovolených 
jednotlivých pracov-
níků.

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
nastává doba dovolených a prázdnin. Přeji 
všem hezké prožití volných dnů, spoustu pěk-
ných zážitků, nových poznání a hlavně krásné 
počasí.
Přináším vám pár zpráv z červnového zasedá-
ní Zastupitelstva obce Karlovice. Byl schválen 
Strategický plán obce Karlovice na roky 2021-
2027. Tento plán je seznamem projektů pro 
udržitelný rozvoj obce v daném období. Bude 
doplňován podle aktuálních potřeb obce a ob-
čanů.
Schválili se prodeje pozemků pro stavby rodin-
ných domů těm žadatelům, kteří podali nejvyš-
ší nabídku v obálkovém řízení.
Zastupitelé schválili dodavatele na stavby „Sní-
žení energetické náročnosti veřejného osvět-
lení obce Karlovice“, kde byla dle výběrového 
řízení vybrána firma ELPAS Vrbno s. r. o. a na 
druhou stavbu „Cyklostezka Karlovice – Zadní 
Ves“ byla v souladu s výsledky výběrového ří-
zení vybrána firma KARETA s. r. o. Bruntál.
Karel Batík, starosta

Z OBECNÍHO ÚŘADU

Vážení spoluobčané místní části Zadní Vsi a 
vážení majitelé a uživatelé rekreačních chat v 
této oblasti.
V Zadní Vsi probíhá realizace projektu Přírod-
ně blízká protipovodňová ochrana – obec Kar-
lovice, Zadní Ves, která výrazným způsobem 
zasáhla do provozu na pozemní komunikaci 
vedoucí za mostem od křižovatky směrem do-
prava. Tato komunikace byla uzavřena a pod-
le posledních informací bude projekt, a tedy 
i uzávěra trvat nejméně do 31. 8. 2021. Tím 
bohužel došlo k přetížení komunikace kolem 
bývalého kravína a tzv. horní cestou až ke kos-

telu. Takto je tato komunikace používaná i sta-
vebníky nových objektů a vyjíždí zde i nákladní 
vozidla a stavební technika. Vzhledem k tomu, 
že je tato komunikace velmi úzká a zároveň 
obousměrná, žádáme laskavě o neodstavová-
ní vozidel,  byť částí na této komunikaci, což 
výrazně omezuje průjezdnost. Věříme, že po-
chopíte situaci související s realizací projektu a 
omezíte po dobu stavby stání na této komu-
nikaci.

Kontejnery v Zadní Vsi byly odstraněny
Vzhledem ke stále se zvětšujícímu nepořádku 
kolem kontejnerů v Zadní Vsi, byly tyto kontej-
nery odstraněny. Svoz plastů probíhá přímo od 
domů každou lichou středu. Prosíme občany i 
návštěvníky obce, aby nepohazovali odpadky 
po obci a netvořili černé skládky. 

INFORMACE O PROJEKTECH

Cesta kolem vody
Opět se můžete vydat na Cestu kolem vody 
mezi Vrbnem pod Pradědem a Karlovicemi 
a vyzkoušet si některé 
z interaktivních prvků. 
Naučná stezka začíná 
v centru Vrbna a končí 
u Vzdělávacího centra 
VÍCE Ve mlýně Karlovice.



Připravujeme společné projekty
Cesta kolem vody bude již druhým rokem 
přístupná pro obyvatele a návštěvníky. Nepo-
čítáme-li první rok, kdy byla jen vyznačena. V 
průběhu zimy byly zpracovány projekty na do-
plnění celé stezky o interaktivní prvky, průvod-
ce a webové stránky. 
Projekty budou realizovat město Vrbno pod 
Pradědem a obec Karlovice ve spolupráci s pol-
skými partnery, kterými jsou Glogovek a Glu-
cholazy. Všechny informace budou i v polštině. 
V rámci spolupráce na projektech proběhnou 
soutěže pro školy a také pro rodiny s dětmi. 
Můžete se těšit třeba na veverčí dráhy, což jsou 
nízké lanové překážky mezi stromy ve Vrbně u 
rybníků a v Karlovicích u Hrušky, opravdu dlou-
hý chodník bosých nohou, dřevěné bludiště a 
další prvky, které budou spojeny s poznáváním 
rostlin, živočichů, ale i historie regionu.
V rámci přípravy projektu proběhla setkání čes-
kých a polských partnerů. Členové realizačního 
týmu z Karlovic se sešli s delegací z Glucho-
laz 2. června 2021. Schůzka realizačního týmu 
Vrbna pod Pradědem s představiteli Glogovku 
proběhla 15. června 2021. Naši polští partneři 
byli seznámeni s celým projektem, který bude 
znamenat další spolupráci a setkávání. 
Pokud vše dobře dopadne a projekty budou 
podpořeny, začne jejich realizace v říjnu 2021, 

aby byly všechny interaktivní prvky, ale také 
tištěný průvodce a webové stránky v obou ja-
zycích, připraveny pro soutěže v sezóně 2022.
Za celý tým Mgr. Kateřina Kočí

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Naši jubilanti
Štěstí, zdraví, klid na duši a optimistický pohled 
na svět přejeme všem červencovým a srpno-
vým oslavencům.

Červenec
60 let – Gugusakisová Aranka
61 let – Czaschová Dagmar, Živčáková Vlasta
66 let – Nováček Josef, Pavézková Darja
67 let – Sakalová Miroslava
68 let – Holčapková Ivana
69 let – Vikartovská Anna
71 let – Jurčík Petr
73 let – Vašíčková Drahomíra
74 let – Heroutová Danuše
75 let – Stolariková Marta
76 let – Hanel Pavel
77 let – Švarcová Anna
79 let – Juřík Josef
94 let – Nováčková Anna, Szowkowyjová 
Elisabeth

Srpen
64 let – Žemličková Dana
65 let – Stibořík Jiří, Grecmanová Marie
66 let – Živčák Štefan
68 let – JUDr. Navrátil Milan
69 let – Křístková Libuše, Procházková Helena
73 let – Vrobel Jan
80 let – Simonová Dagmar

POZVÁNKY

Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů Karlovice vás tímto 
srdečně zve na III. ročník noční pohárové sou-
těže mladých hasičů a I. ročník memoriálu Iva 
Urbánka. 
Soutěž proběhne v pátek 2.července 2021 – od 
17:30 dětská soutěž, od 22:00 pak soutěž do-
spělých.
Během konání akce bude po celou dobu při-
praveno bohaté občerstvení!



Lesní slavnost Lapků z Drakova
Zveme na tradiční akci, která proběhne 24. – 
25. července 2021, v sobotu od 10 do 20 hodin 
a v neděli od 9 do 17 hodin. 
Vstupné: dospělí 40 Kč, děti zdarma

Borůvkové hody na MALAJCE
Hospůdka Malajka vás srdečně zve na Bo-
růvkové hody, které se budou konat 13. 8. 
– 14. 8. – 15. 8. 2021 od 10:00 hodin. 
Ti, co rádi mlsají a mají rádi dobroty z borů-
vek, se můžou těšit na koláče, kynuté knedlíky, 
tvarohové knedlíky, koktejly, limonády a plno 
dalších dobrot z borůvek a samozřejmě i Bo-
růvkové pivčo a Borůvičku.  
V sobotu nám od 18:00 hodin zahraje kapela 
Polety.

Letní program 2021 – Informační stře-
disko CHKO Jeseníky Karlova Studánka
9. 7. Co můžeme dělat na horách?
 10:00-15:00 Mgr. Jakub Černoch
11. 7. Příroda výtvarně
 10:00-16:00 Mgr. Pavlína Doleželová
14. 7. Obojživelníci Jeseníků
 10:00-15:00 Mgr. Petr Zobač
24. 7. Bádání v přírodě
 10:00-16:00 Mgr. Pavlína Doleželová
28. 7. Ptačí obyvatelé Jeseníků
 10:00-15:00 Mgr. Petr Zobač
11. 8. Jak se stavělo v Jeseníkách
 10:00-15:00 Mgr. Jakub Černoch
17. 8. Rostliny Jeseníků
 10:00-15:00 Mgr. Martin Kočí, PhD.

20. 8. Příroda výtvarně 
 10:00-16:00 Mgr. Pavlína Doleželová
Změna programu vyhrazena.

Jeseníky hrou – kvízy a hledačky pro děti
Poznávejte Jeseníky netradičně
www.jesenikyhrou.cz

Zveme na projektové dny s odborníky (nejen) 
CHKO Jeseníky. Všechny akce jsou doprová-
zené programem pro děti. Více informací na 
www.dumprirody.cz/informacni-stredisko-ch-
ko-jeseniky. FB: ISCHKOJesenikyKarlovaStu-
danka

VIII. Vrbenský vrch 2021
Mezinárodní mistrovství závodů automobilů 
do vrchu Marevick Hill Climb Czech 2021 se 
uskuteční 6. – 8. sprna 2021.

ZE SPORTU

První závody mladých hasičů v roce 
2021
V sobotu 29.5.2021 se mladí hasiči zúčastnili 
okresního kola Hry plamen v Zátoru. Vhledem 
k okolnostem jsme poskládali tým z holek SDH 
Karlovice a dvou chlapců z SDH Vrbno pod 
Pradědem. Všechny tyto děti však navštěvu-
jí základní školu v Karlovicích, a proto vyrazili 
společně jako jeden tým Karlovic! V konkurenci 
dalších 7 týmu mladí hasiči bojovali hned ve 
třech disciplínách – štafeta dvojic, štafeta 4x60 
metru a nakonec samozřejmě požární útok. 



Vzhledem k dosti ztíženým podmínkám trénin-
ků, tedy zejména zákazům konání zájmových 
kroužků, kdy před konání soutěže jsme měli 
pouhé dvě schůzky abychom si opět připo-
mněli pravidla provedení disciplín, zkontro-
lovali zaprášené hadice, provizorně postavili 
dráhy štafet nebo si vzpomněli jak se vlastně 
motá hadice, se mladí hasiči nakonec umístili 
na krásném 6.místě. 
Věříme, že se budeme moct brzy zase setkat na 
dalších závodech!

Daruj krev s dobrovolnými hasiči
V pátek 28. května se členové SDH Karlovice 
zúčastnili již po třetí akce Daruj krev s dobro-
volnými hasiči na transfuzní stanici v Bruntále. 
Krve i plazmy je neustále málo. Pokud můžete, 
určitě se s dárcovstvím zapojte také! 

Den dětí a kácení máje s Hasiči
V neděli 30.5.2021 proběhl na fotbalovém hřiš-
ti Den dětí s Hasiči. 
Pro děti si paní učitelky s hasiči připravili cel-
kem 7 stanovišť, kde si děti mohli zasoutě-
žit, vyzkoušet svou vzrušnost a dovednost 
na chůdách nebo koloběžkách, zastřílet si ze 
vzduchovky nebo si vyzkoušet, jak těžké jsou 
zásahové helmy a obuv hasičů. Po absolvování 
všech stanovišť si děti odnesli bohatý balíček,

který za finanční podpory obce připravily děti 
druhého stupně základní školy. 

Po ukončení dětského dne následovalo Kácení 
máje u hasičské zbrojnice. S podřezáním májky 
hasičům pomohly také dámy z řad diváků. Po 
shození májky si hasiči pro všechny přítomné 
děti připravili opékání špekáčků u táboráku. 
Protože hasiči oheň spíše hasí, jeho zakládání 
jim moc nejde, a tak připravili velkou hranici, na 
které se opékání změnilo spíše na pálení špe-
káčků, ale i přes tuto komplikaci se akce poda-
řila a děti byly spokojené.
Hasiči děkují všem za hojnou účast a za krás-
nou spolupráci se základní školou!
Za SDH Karlovice Dominika Mikulášková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Krajské kolo biologické olympiády ka-
tegorie D
Přestože období koronavirové pandemie ne-
přálo školním soutěžím, jednou z mála výjimek 
byla biologická olympiáda. Tématicky naváza-
la na loňský neukončený ročník zaměřený na 
„Těžký život ve vodě“. Specifická byla i forma 
soutěžení, veškeré testy a poznávačky probíha-
ly přes rozhraní Teams, žáci však museli vypra-
covat domácí výzkumné úkoly týkající se téma-
tu „voda“. Za naši školu se účastnili dva žáci 7. 
třídy Vilém Macháček a Agáta Zahrádková. V 
neobvyklých soutěžních podmínkách se mezi 
žáky jiných škol a víceletých gymnázií z celého 
kraje rozhodně neztratili.
Zbyněk Hoták



Pevnost poznání Olomouc
V pátek 4. 6. a v úterý 8. 6. se žáci 2. stupně 
vydali do Pevnosti poznání v Olomouci. V in-
teraktivním muzeu vědy si mohli zkusit různé 
pokusy… Šesťáci si oblékli bílé pláště a u cuk-
rové duhy si pohráli s hustotou kapaliny tak, 
že vytvořili svoji vlastní duhu. Sedmáci měli na 
programu usměrněné elektrony a poznávali 
nejen svět fyziky, ale i logiky. Osmáci a deváťáci 
se ponořili do světa komiksu a se superhrdiny 
objevovali umění levitace, neviditelnosti, super 
síly a magnetismu. Pevnost poznání není žádné 
nudné muzeum! Hravé objevování přírodních 
jevů se našim žákům moc líbilo. Nadšení pod-
pořil i rozchod na náměstí, kde jasnou volbou 
byla osvěžující zmrzlina.
Petra Houserová

Výprava k Mechovému jezírku
V úterý 8. 6. odpoledne podnikl turistický krou-
žek „Kam nás nohy zanesou“ další ze svých vý-
letů. Naším cílem bylo tentokrát největší jese-
nické rašeliniště na Rejvízu.
Počasí nám přálo a díky úternímu termínu jsme 
se nemuseli čelit davům víkendových turistů. 
Po krátké procházce lesem po naučné stez-
ce jsme dorazili ke vstupu do rezervace, kde 
děti neodolaly nabídce suvenýrů. Po haťovém 
chodníku jsme pak putovali k hlavnímu bodu 
našeho výletu – Velkému Mechovému jezírku. 
Zde jsme si užili nevšední výhled na vodní plo-
chu rašelinného jezera lemovaného borovým 
lesem a seznámili se se zdejšími zajímavými 
druhy rostlin a živočichů. Při zpáteční cestě 
jsme rozšířili městečko skřítků o další domeč-
ky z přírodních materiálů a zažili nečekané a 
poučné setkání s panem Hajným, který nás za-
světil do tajů ornitologie a ukázal nám živou 
sovu pálenou.
Ačkoli se jednalo jen o kratší odpolední výlet, 
velmi se nám líbil a už plánujeme další.
Kateřina Mikulášková

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 obec byla součástí tehdejšího 
Rakousko-Uherska.

Vzdělávání – studium, školní budovy a 
učitelé
Přestože se některý žák základní školy velmi 
dobře učil, byl pilný a nadaný, bylo tehdy ke 
studiu středního a vyššího vzdělávacího stupně 
zapotřebí získat povolení od vrchnosti.
O toto povolení zažádali pro svoje děti papír-
nický podnikatel Töpperwein a mlynář Baltzer 
Schaffer.
Jak to dopadlo? Vrchnost bohužel tyto žádosti 
ke studiu jejich dětí nedoporučila. Tato povin-
nost platila až do poloviny 19. století, kdy byla 
zrušena zákonem ze 14. května roku 1869 a 
současně s tímto byl uzákoněn a zajištěn uči-
telům i vyšší plat. V důsledku stálého nárustu 
školních dětí koncem 18. století začaly být škol-
ní prostory v Myslivecké boudě malé. 
V roce 1780 se na cestě ke kostelu postavila 
dřevěná školička a na ni navazující zděná pří-
stavba, jakožto byt pro učitele.. Školička s uči-
telovým bytem dostali později číslo popisné 
157.  Představte si, že o osm let později, v roce 
1788, už musel být tento objekt znovu zvětšen 
a vylepšen. Mimo to bylo nutné přistavět k uči-
telově přístavbě ještě byt pro nového pomoc-
ného učitele.
V roce 1790 měly Karlovice (Karlsthal) dva 
vyučující, učitele a pomocného učitele. Jmé-
na prvních učitelů na tehdejší místní škole se 
nezachovala. Z pozdějších časů jsou potvrze-
na jména učitelů, kteří byli současně obecními 
písaři. Před rokem 1755 to byl například Johan 
Michael Weibel. Ve škole s č. p. 118 v roce 1763 
učil Johan Anton Streith. V novější a větší školní 
budově s č. p. 157 už učil v roce 1776 Josef 
Mayer a po něm řada dalších. 
Často se stávalo, že evangelický holčovický fa-
rář, sloužící také v Karlovicích, neměl vždy čas, 
aby stíhal své církevní povinnosti jak v Holčo-
vicích, tak i v Karlovicích, proto ho museli za-
stoupit učitelé. Zpočátku to byl učitel Mayer a 
později i Johan Streith. Pečovali a věnovali se 
evangelickým pohřbům, vedli smuteční prů-
vody a také přednášeli pohřební řeč, mimo 
svoji práci, vyučováni ve škole, měli i povin-
nosti obecního písaře na obci, mimo to i růz-
né obchůzky spojné s povinností učitele a také 
pomáhali, když bylo třeba i panu faráři při po-
chůzkách a nutných návštěvách v rodinách vě-
řících. K tomu měli také svůj pozemek a starost 
o jeho obdělávání, pěstovaní a sklizeň zeleniny, 
brambor a dalších plodin určených k jejich 



živobytí. 
V roce 1828 byla v učitelském sboru provedena 
změna.
Výměnou Dominika Schildera odchozivšího do 
Krasova nahrazeného učitelem Josefem /Kleo-
phas/ Streitem bylo ukončeno školní učitelské 
provizorium Karlovické škole.
Učitel Josef Streit byl po jedenáctileté učitelské 
kariéře v Karlovicích přeložen do školy v Masní-
ku nedaleko města Libavá, kde působil do roku 
1844, kdy bohužel duševně onemocněl a po 
třítýdenním pobytu v brněnské klinice skonal.
Učitelé té doby neměli snadnou práci ani lehký 
život, jak svědčí i tento příklad pana učitele Jo-
sefa Streita, syna dřívějšího učitele v Karlovicích 
Jana Streita, který zde učil celých deset let.
Po jeho odchodu ho nahradil učitel Alois Eng-
lish z Mastníku u Libavé. V roce 1842 byl jako 
nastupující učitel oprávněn doživotně dostávat 
deputát dřeva v množství jeden sáh od krnov-
ských lesů, od pana knížete dostal 1165 sáhů 
půdy u školy k vlastnímu doživotnímu užívání 
za velmi nízkou cenu. Učitel Engliš umřel v Kar-
lovicích ve věku 70 let.

OSTATNÍ INFORMACE

Dovolená v knihovně
Obecní knihovna Karlovice bude od 5. 7. do 
19. 7. 2021 včetně zavřená z důvodu dovolené. 
Děkuji za pochopení a budu se na vás těšit ve 
čtvrtek 22. 7. 2021.
Kateřina Locku

DÁRCI KRVE – POTŘEBUJEME VÁS 
VŠECHNY!
Krevní centrum FN Ostrava vyzývá všechny 
zdravé dárce krve – přijďte co nejdříve k od-
běru!
Operace se opět rozjely naplno, spotřeba krve 
je opravdu velká a zásoby rychle ubývají. Navíc 
se blíží léto a s ním každoročně i mnoho úrazů. 
Akutně pro naše pacienty proto potřebujeme 
všechny krevní skupiny. 
Darováním krve zachráníte život. Děkujeme!
Objednejte se prosím předem telefonicky na 
čísle 800 260 004 nebo e-mailem krevni.cent-
rum@fno.cz nebo online přes webový formulář 
na konkrétní datum a čas. 

Dárci, kteří se rozhodnou darovat poprvé, mo-
hou přijít bez objednání.  
Více informací na https://www.fno.cz/krevni-
-centrum. 
Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava

Pomoc obětem tornáda – Český červe-
ný kříž
Dne 24.06.2021 ve večerních hodinách zasáhlo 
jih Moravy, zejména Hodonínsko a Břeclavsko, 
ničivé tornádo. Způsobilo značné materiální 
škody, několik stovek lidí se ocitlo bez přístřeší, 
řada lidí je zraněna.
Do pomoci postiženým se v součinnosti s kri-
zovým štábem Jihomoravského kraje ihned za-
pojil i Český červený kříž.  Poskytujeme pomoc 
okamžitou a počítáme i s pomocí následnou.

Jak plánujeme s výtěžkem sbírky naložit? 
probíhající okamžitá pomoc – jen náklady, kte-
ré nepokryjeme z jiných zdrojů
následná pomoc – pomoc při obnově:
• na základě výsledků monitoringu a jednání se 
samosprávou
• příspěvky na stavební obnovu nejpostiženěj-
ším lidem
• příspěvky na obnovu vytypovaných zařízení 
v obcích
Rozsah naší následné pomoci bude záležet na 
velikosti vybrané částky.

Na naši pomoc obětem tornáda můžete při-
spět i Vy prostřednictvím sbírky Českého čer-
veného kříže:
účet č. 333999/2700, VS 2101

dárcovská SMS (DMS) na telefonní číslo 87 777:
» text: DMS CCK 30 (cena DMS je 30Kč)
» text: DMS CCK 60 (cena DMS je 60Kč)
» text: DMS CCK 90 (cena DMS je 90Kč)
Z uvedené ceny DMS obdržíme 29, 59 nebo 89 
Kč.
Děkujeme všem za příspěvek – projev soli-
darity!
Neposílejte do oblasti šatstvo, ani přikrývky či 
pomůcky do domácností. Finanční pomoc kon-
krétním rodinám a jednotlivcům, zprostředko-
vaná lidmi – členy ČČK, je tou nejlepší volbou. 
Je cestou k obnově a klidnému žití. Děkujeme!
Veřejnost s žádostí o pomoc oslovil prezident 
ČČK doc. Dr. Mark Jukl a ředitel Úřadu ČČK 
Dr. Josef Konečný



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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