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Z OBECNÍHO ÚŘADU

Místní poplatek za komunální odpad
Splatnost poplatku za komunální odpad byla 
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.
Potvrzení je nutné dodat z ubytovacího zaří-
zení – internátu, kolejí apod. Pokud je student 
ubytovaný v soukromí, doneste kromě nájemní 
smlouvy o ubytování také potvrzení o studiu. 
Děti, které začínají studovat od září, mohou 
potvrzení předložit do konce října. Poplatek 
za komunální odpad pro rok 2021 zůstává ve 
stejné výši jako loni, tedy 600 Kč za osobu a rok 
nebo za rekreační objekt.

Místní poplatek za psa
Zároveň upozorňujeme občany, kteří ještě ne-
mají uhrazený poplatek za psa, ať tak učiní co 
nejdříve. Splatnost poplatku byla dle OZV již 
31. 5. 2021. Také bych chtěla touto cestou upo-
zornit občany, kteří mají ve vlastnictví psa star-
šího 3 měsíců, a ještě není na Obecním úřadě 
zaregistrovaný, aby tak učinili co nejdříve. Ob-
čanům, kteří poplatky hradí do doby splatnosti, 
velmi děkujeme.
Kateřina Locku, správce místních poplatků

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Naši jubilanti
Štěstí, zdraví, klid na duši a optimistický pohled 
na svět přejeme všem zářijovým oslavencům.

61 let – Návarová Květoslava
63 let – Hochman Václav, Straková Milena
64 let – Zdráhalová Růžena
65 let – Mužíková Marie, Rafaj Miroslav
67 let – Benková Jiřina, Procházka Jaroslav
68 let – Krobot Jaroslav
70 let – Staňková Oldřiška
71 let – Pavlů Miluše, Vajďáková Zdeňka
72 let – Gregorčíková Miloslava, Žajdlík Josef
73 let – Kalužíková Drahomíra
74 let – Krymlák Otokar
75 let – Polcar Mirko
76 let – Zálešáková Libuše
82 let – Bajerová Marie

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou za námi a začíná nový školní 
rok. Přeji všem žákům, rodičům, učitelům a za-
městnancům školy příjemné a pohodové zahá-
jení nového školního roku 2021–2022. 
S nástupem nového školního roku nás čeká 
opět řada opatření a pravidel, která budeme 
muset dodržovat, abychom zabránili šíření epi-
demie. Věřím ale, že těžkou zkoušku už máme 
za sebou.
Konečně jsme se dočkali zahájení výstavby po-
kračování Cyklostezky na území obce Karlovice 
v místní části Zadní Ves. Tato část dokončí již 
vybudovanou stezku na katastru města Vrbna 
pod Pradědem a propojí obě obce. Celková 
délka trasy bude 601 m v šířce 2,0 m a asfalto-
betonovým povrchem. 
V místě napojení na místní komunikaci v Zadní 
Vsi je navržená odpočívka, kde budou umístě-
ny prvky mobiliáře, lavičky s přístřeškem, stojan 
na kola, info-tabule a odpadkový koš. Na zho-
tovitele stavby bylo vypsáno výběrové řízení, 
v němž byla nejúspěšnější bruntálská firma KA-
RETA s. r.o., stavba by měla být dokončena 
do konce měsíce října 2021.
Stále probíhá realizace stavby „Přírodě blíz-
ká protipovodňová ochrana – obec Karlovice, 
Zadní Ves. Účelem stavby je protipovodňová 
ochrana území a využití území pro ochranu 
přírody. Navržená opatření spočívají v realiza-
ci systému částečně suchých koryt začínajících 
volně v terénu a svedených do koryta řeky 
Opavy. 
Také bude v rámci této akce doplněna doprav-
ní infrastruktura. Jedná se o úpravu místní ko-
munikace a zřízení chodníků pro zpřístupnění 
zájmového území, včetně propustků. Stavba by 
měla být dokončena do konce roku.
Připravovali jsme tradiční zájezd seniorů, který 
se uskuteční dne 8. 9. 2021. Tentokrát navštíví-
me firmu Vitaminátor v Sosnové, Zámek Brun-
tál, Přehradní hráz Slezská Harta a Plavbu lodí 
po Slezské Hartě. Nezapomeňte se přihlásit 
v knihovně. 
V závěru přijměte mé srdečné pozvání na ve-
řejné zasedání Zastupitelstva obce Karlovice, 
které se bude konat ve čtvrtek 16. září 2021 
v 17.00 hod v budově Obecního domu Slezan.
Karel Batík, starosta



POZVÁNKY

Zájezd seniorů
Obec Karlovice vás zve na zájezd seniorů. Tě-
šit se můžete na exkurzi ve firmě Vitaminátor, 
Zámek Bruntál, prohlídku vodního díla Slezská 
Harta a plavbu elektrolodí.
Přistavení autobusu: 7:40 hod.
První zastávka: Zadní Ves – u kravína (7:45 hod.)
Karlovice – u MŠ (7:50 hod.)
Karlovice – Slezan (7:55 hod.)
Karlovice – Zemský dům (8:00 hod.)

Pozvánka od občanů žijících mimo re-
publiku
Srdečně zveme všechny příznivce a občany, 
kteří se narodili nebo žijí v Karlovicích a okol-
ních obcích na setkání „Karlovičáků“
Adresa: Restaurace“ Kerzenstüble, Böblinger 
Straße 2-4, 71116 Gärtringen
Datum: 18.9.2021 
Začátek: v 15 h.
Přihlášky přijímá: Joachim Maier, tel: 049 8263 
1550, e-mail: maier@web.de

Koncert SYxtet Svitavy
25. září 2021 v 19:00 hodin
Vstupné: 150 Kč
Benefice Nový kabát pro starý mlýn
Více informací www.actaea.cz, tel. 777044758

Pozvánka na veřejné zasedání zastupi-
telstva obce 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se usku-
teční ve čtvrtek 16. září od 17:00 hodin v budo-
vě Obecního úřadu Karlovice. 

PROBĚHLÉ AKCE

Slavnostní otevření Vzdělávacího cent-
ra VÍCE Ve mlýně Karlovice
V Karlovicích se v pátek 30. 7. 2021 slav-
nostně otevřelo Vzdělávací centrum VÍCE Ve 
mlýně Karlovice. Bylo tak završeno několi-
kaleté úsilí spolku Actaea – společnost pro 
přírodu a krajinu, který centrum provozuje. 
Kromě vnitřních prostor a vybavení centra, 
na něž se podařilo získat dotaci, byla pro-
měněna také vnější podoba budovy starého 
mlýna. 
Spolek Actaea – společnost pro přírodu a kraji-
nu si vzal budovu do pronájmu za účelem vybu-
dování vzdělávacího centra. Zásadním krokem 
pro celkovou rekonstrukci bylo získání dotace 
z programu IROP Evropské Unie, Infrastruktu-
ra pro neformální vzdělávání prostřednictvím 
MAS Hrubý Jeseník. Díky těmto finančním pro-
středkům mohly být celkově rekonstruovány 
vnitřní prostory mlýna, vybudováno sociální 
zázemí, vytápění, zateplení učeben a pořízeno 
technické vybavení centra.
Nová fasáda a střecha však nepatřily mezi 
uznatelné náklady, a tak se spolek Actaea



obrátil na veřejnost pomocí kampaně Nový 
kabát pro starý mlýn na stránkách Hithit. Za 
podporu nového kabátu mohli příznivci získat 
například krásné tričko nebo zážitek ve formě 
koncertu, besedy či exkurze. Na nový kabát tak 
přispělo více než 300 příznivců, kteří mají zá-
sluhu na tom, že byla obnovena krásná fasá-
da mlýna a Vzdělávací centrum VÍCE Ve mlýně 
Karlovice může zdobit střed naší obce.
V pátek 30. 7. si všichni návštěvníci mohli pro-
hlédnout rekonstruované prostory vzdělávací-
ho centra, které přijel otevřít Vladimír Kořen, 
známý moderátor a popularizátor vědy a život-
ního prostředí. Zájemcům pak na besedě po-
povídal své zážitky z natáčení Zázraků přírody a 
zodpověděl jejich dotazy. V příjemné atmosfé-
ře proběhl i následný koncert kapely Večery v 
jednom z Bruntálu i jejich předkapely Sleeping 
lambs. Návštěvníci si mohli zakoupit trička s 
motivem mlýna od místních výtvarníků.
Zahájení činnosti centra pak bylo ještě oslave-
no koncertem kapely Fredy a Krasty v sobotu 
7.8.2021, který byl jednou z odměn pro ty, jež 
se chtěli podílet na nové fasádě. 

Celá kampaň bude zakončena koncertem 
skupiny SYxtet Svitavy v sobotu 25. 9. 2021. 
Vstupenky na koncert jsou stále k dispozici na 
těchto místech: Střecha Vrbno, Pošta Partner 
Karlovice, Zdravá výživa Bruntál, elektronicky

na SMS Ticket. Jejich zakoupením podpoříte 
činnost Vzdělávacího centra VÍCE Ve mlýně. 
Děkujeme všem, kteří podpořili záměr vzdělá-
vacího centra a nový kabát mlýna. Děkujeme 
těm, kteří pomáhali s organizací slavnostního 
zahájení. Děkujeme Vladimírovi Kořenovi, že 
se stal kmotrem našeho vzdělávacího centra, 
všem průvodcům na exkurzích, kapelám, vý-
tvarníkům, tvůrcům dárků, pomocníkům při 
koncertech… Díky patří všem, kteří nás povzbu-
zovali a fandili nám. Děkujeme!
Za celý tým Kateřina Kočí
foto Jan Lomáz a Kateřina Kočí

ZE SPORTU

Sokol Karlovice
Soupiska do nové sezóny:
Cepek Matyáš, Holíček Vojtěch, Jošek Jakub, 
Krupa Adam, Lanči Filip, Matuška Valdemar, 
Melichárek Jakub, Merta Michal, Navrátil To-
máš, Nováček Martin, Pěgřím Aleš, Procházka 
Bronislav, Procházka Ondřej, Rohel Lukáš (C), 
Scheffler Alexander, Skřivánek Jan, Šaffa Zde-
něk, Trepáč Jan, Urbaník Josef, Vikartovský Ja-
roslav
Trenéři: 
Vikartovský Marek, Vikartovský Jaroslav st.

Přípravné utkání:
Zátor – Karlovice 2:2 (1:1)
Sestava: Krupa A. – Jošek J., Rohel L., Procházka 
B. – Trepáč J., Navrátil T., Merta M., Matuška V., 
Holíček V. – Urbaník J., Skřivánek J.
Střídající: Cepek M, Procházka O., Šaffa Z,
Branky: 2x Urbaník J.
M.Beroun – Karlovice 6:1 (2:1)
Sestava: Pěgřím A. (Cepek M.) – Cepek M., Me-
lichárek J., Jošek J. – Procházka B., Matuška V., 
Rohel L., Nováček M., Trepáč J. – Scheffler A., 
Urbaník J.
Střídající: Holíček V., Skřivánek J., Šaffa Z.
Branky: 1x Rohel L.
Š. Niva – Karlovice 2:10 (2:5)
Sestava: Krupa A. (Pěgřím A.) – Jošek J., Vikar-
tovský J., Lanči F. – Melichárek J., Procházka B., 
Rohel L., Nováček M., Procházka O. – Matuška 
V., Scheffler A.
Střídající: Doležel A., Holíček V., Cepek M., Skři-
vánek J., Šaffa Z.
Branky: 2x Melichárek J., Holíček V., Matuška V. 



1x Rohel L., Krupa A., Skřivánek J., Doležel A.
Karlovice – Zátor 5:0 (1:0)
Sestava: Krupa A. (Pěgřím A.) – Jošek J., Vikar-
tovský J., Lanči F. – Procházka O., Procházka B., 
Rohel L., Matuška V., Procházka O. – Urbaník J., 
Scheffler A.
Střídající: Trepáč J., Holíček V., Cepek M., Skřivá-
nek J., Šaffa Z., Mikeska T.
Branky: 2x Matuška V., 1x Rohel L., Mikeska T., 
Vikartovský J.
Vrbno p.P. – Karlovice 3:1 (1:1)
Sestava: Pěgřím A. – Jošek J., Vikartovský J., 
Lanči F. – Procházka O., Procházka B., Rohel L., 
Nováček M., Matuška V. – Urbaník J., Scheffler 
A.
Střídající: Trepáč J., Holíček V., Cepek M., Skři-
vánek J.
Branky: 1x Trepáč J.

Rozpis podzim 2021
21. 8. 17:00 Karlovice  Rusín
28. 8. 17:00 Sl. Pavlovice Karlovice
4. 9. 16:30 Karlovice  Holčovice
11. 9. 16:00 Liptaň  Karlovice
18. 9. 16:00 Karlovice  Třemešná
26. 9. 14:00 Jindřichov B Karlovice
2. 10. 15:30 Karlovice  Janov
10. 10. 13:15 Kr. Loučky B Karlovice
16. 10. 15:00 Zátor  Karlovice
23. 10. 14:00 Karlovice  Úvalno
30. 10. 14:00 Karlovice  Hoštálkovy

Hasiči se po prázdninách opět hlásí
I letošní léto jsme strávili na soutěžích. Nejdří-
ve jsme začali tou domácí soutěží 3. července, 
která se vydařila ve všech směrech. Děkujeme 
všem, kteří nás přišli na domácí půdě podpořit. 
Věřte nebo ne, ale doma je ta tréma vždycky 
větší!
Během letních prázdnin jsme naši obec repre-
zentovali hned na několika soutěžích – přesněji 
tedy v Širokém Brodě, ve Staré Vsi u Rýmařova, 
ve Vrbně pod Pradědem, v Odrách a v Zátoru. 
Letní závody jsme si tentokrát opravu užívali, 
protože se vše odehrávalo tak v trochu ‚jiné‘ 
rodinné atmosféře. Ale sezóna nám snad ještě 
nekončí a my dovezeme domů ještě pár dalších 
pohárů. 
Závody v požárním útoku ovšem taky po-
znamenal covid, během kterého se sportovní 
družstva ještě více potýkají s nedostatkem zá-
jmu občanů o požární sport v našem okolí. 

Pokud by měl někdo z občanů zájem se ke 
sboru dobrovolných hasičů přidat (ať už ke 
sportovnímu týmu, týmu mladých hasičů nebo 
výjezdové jednotky) určitě neváhejte a přijďte 
nebo se ozvěte kterémukoli členu sboru. 
Sportu zdar a tomu požárnímu obzvlášť!
Vaši Hasiči

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 také Karlovičáci mluvili němec-
ky, byli součástí Rakousko-Uherské monarchie 
a žili zde několik století.

Poštovní dostavník
V době, kdy ještě nebyla pošta ve Vrbně, se do-
pravovala pošta pro „Cammerdorf Cahrsthal“ 
(pozn. dřívější názvy pro Karlovice) příležitost-
ně a to povozníky, poutníky, výletníky, kočov-
nými prodavači, obchodníky anebo příležitost-
nými pocestnými.
Toto nejisté a nepravidelné doručování pošty 
se postupem času zlepšilo, když byl ve Vrbně 
v roce 1748 zřízen poštovní úřad. Odtud byly 
veškeré shromážděné zásilky pro Karlovice při-
praveny k odběru.
Vyzvednutí zásilek bylo buď adresátem anebo 
obcí objednanou zprostředkovanou přepra-
vou. Tento způsob přepravy pošty byl úředně 
ustanoven „Poštovním přepravním řádem“ jen 
několikrát do měsíce až do roku 1869. Rozsah 
korespondence byl závislý na rozvíjejí-



cím se průmyslu a počtu analfabetů (pozn. lidí, 
kteří neuměli číst a psát). Zavedením povinné 
školní docházky a rozkvětem průmyslu v polo-
vině 19. století nastal nenadálý vzestup.
O zřízení poštovního úřadu usilovaly i Karlovi-
ce. Postupně docházelo k budování pošt v ce-
lém Rakousko-Uhersku.
Už 14. února 1868 dalo poštovní ředitelství v 
Brně Moravsko-Slezskému správnímu vedení 
výzvu o rozšíření poštovních úřadů na jejich 
území. Kraj měl vybrat a doporučit obce pro 
zřízení v celkovém počtu 43 poštovních úřadů. 
Mezi vybranými byly i Karlovice. Před otevře-
ním pošty muselo být vyřešeno její obsazení a 
vhodné místo.
16. listopadu téhož roku byl vypsán konkurs. 
Přihlásili se školní učitel Alois Englisch, ranho-
jič Alois Lassman a kupec Wilhelm Smolka a to 
proti složení běžné kauce na místo poštmistra. 
Pro volbu byl nejvhodnější Smolka pro svoje 
hospodářské a majetkové poměry a také proto, 
že jeho dům stál uprostřed obce a se hodil pro 
zřízení poštovního úřadu.
K získání odborných znalostí musel Smolka 
před uvedením a jmenováním poštmistrem ab-
solvovat ve vrbenské poště praxi a složit pošt-
mistrovské zkoušky. 
Po absolvování této předepsané zaškolova-
cí doby, dne 30. června 1869 skládal Smolka 
v Opavě u poštovního správce Josefa Ströhra 
zkoušky a to úspěšně.
Služební přísaha proběhla v Krnově u okresní-
ho starosty.
Tím byly splněny všechny formality pro zahá-
jení provozu na novém karlovickém poštovním 
úřadě, současně to byl i první státní úřad v 
Karlovicích, nacházel se v domě pana Smolky s 
číslem popisným 123.
Jaký měl poštmistr příjem a plat?
Ročně dostával 80 Guldenů, úřední paušál 20 
Guldenů (na topení, osvětlení, psací potřeby 
apod.). Kromě toho ještě roční paušál 100 Gul-
denů za vyzvedávání a podání zásilek na poště 
ve Vrbně.
Ranní pošta byla vyzvedávána v 5:45 z Vrbna 
a do Vrbna byla doručena v 7:00 hodin, z Vrb-
na opět v 9:00 a v 10:15 do Vrbna. Tuto službu 
prováděl švagr pana Smolky Josef Bartsch, kte-
rý kromě toho roznášel poštu po celém obvo-
dě karlovické pošty.
Poštovních zásilek přibývalo a pro ulehčení na-
máhavé práce si později pan Bartsch pořídil

malé koňské spřežení. 
Odkud přicházela pošta do Vrbna?
Poštovní trasa vedla mezi Bruntálem a Jesení-
kem přes Vrbno a Zlaté Hory.
Tato trasa byla osazena poštovními vozy žluté 
barvy tažené koňmi a byla to tehdy takzvaná 
rychlá pošta. Voska měl poštovní roh, kterým 
troubil a dával signály o tom, že se blíží poštov-
ní „dostavník“ a aby mu uvolnily cestu.
Poslední jízda žlutého dostavníku byla po dlou-
hých desetiletích provozu ukončena 15. května 
1927 jízdou z Vrbna do Zlatých Hor. 
Jan Lomáz

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Víkendové překvapení
Koupila jsem si pro radost na zahradu do květi-
nového záhonu 2 zahradní solární lampičky ve 
tvaru kolibříků měnící barvy. Byly hezké, líbily 
se i některým kolemjdoucím. A někomu tak 
moc, že mi je obě ukradl. Nerozumím tomu, jak 
si může dovolit někdo vlézt na oplocený sou-
kromý pozemek a sprostě si vzít něco co mu 
nepatří! Jsou to sice jen zahradní světýlka. Ten-
tokrát! S jídlem roste chuť-jak praví přísloví- a 
co když se náhodou zalíbí příště něčí auto? Tak 
si ho taky sprostě ukradne! Tak slušné lidi upo-
zorňuji, že stále jsou lupiči a loupežníci a těmto 
přeji, aby se jim po zásluze dostalo toho, co si 
zaslouží. Na každého jednou dojde.
Lenka Volfová

Tisíce děkovných dopisů
Opakování je matka moudrosti! Chtěl bych pro-
to zástupcům občanů Vrbna pod Pradědem, 
Karlovic, Andělské Hory a asi i dalších obcí v 
regionu poděkovat, že umožnili Automotoklu-
bu Vrbno, zastoupenému firmou Značky Mora-
va a. s., moudře připomenout tisícům obyvatel 
Vrbenska již raději zapomenuté léto roku 2019, 
kdy se opravovala silnice 451 mezi Vrbnem a 
Karlovicemi. 
Mlhavé vzpomínky na dobu, kdy většina z nás, 
až na výjimky s povolenkami k průjezdu, byla 
nucena cestu mezi oběma obcemi vykonávat 
buď po objížďkách, z nichž ta nejkratší měla 
skoro 30 km, nebo po neoficiálních zkratkách 
vedoucích po lesních či polních cestách, risku-
jíce pokutu či poškození vozidla při jízdě teré-
nem, se mně osobně už téměř vytratily z hlavy.



Naštěstí tu byl „Vrbenský vrch 2021“. Od 6. 8. 
do 8. 8. jsem tak mohl zavzpomínat na staré 
časy. A co víc? Vzpomínky byly ještě „vytuně-
né“ dlouhodobou uzavírkou silnice 445 mezi 
Vrbnem a Mnichovem, spojenou se stagnující 
rekonstrukcí mostu přes řeku Opavu. 
V roce 2019 trvala uzávěra silnice sice mno-
hem déle, ale dalo se to pochopit. Výsledkem 
byla opravená cesta, nesporný veřejný zájem. 
V tomhle případě, přestože nepochybuji o vý-
znamu závodů do vrchu pro skupinu fanoušků 
motorsportu, mám vážné pochybnosti, zda ce-
lospolečenský přínos akce dostatečně vyvažuje 
komplikace, finanční ztráty a vícenáklady způ-
sobené všem ostatním, kteří, byť se neúčastnili, 
mají teď také na co vzpomínat. 
Ke shora uvedenému poděkování tedy připoju-
ji ještě žádost k místním samosprávám i pořa-
datelům: „Příště myslete i na (ostatní) obyvate-
le a návštěvníky Vrbenska.“
Martin Kočí, Karlovice 

OSTATNÍ INFORMACE

Pošta Partner Karlovice
Na Poště Partner nyní najdete pobočku Zdra-
votní pojišťovny Ministerstva vnitra – ZPMV.

Přijímá:
– přihlášky do ZPMV
– oznámení pojištěnců o změně údajů
– příspěvky z fondu prevence
– výpisy z osobních účtů
– žádosti o vypořádání výplat nadlimitních čás-
tek za poplatky a doplatky

Z-BOX nově i u nás!
Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny
Rozšířili jsme služby v naší obci! Nově u nás 
najdete bezkontaktní výdejní místo, na které si
můžete nechat doručit své zásilky. Výdejní mís-
to, které má podobu samoobslužného boxu,
jsme pro vás zřídili ve spolupráci s českou logi-
stickou společností Zásilkovna.

Nonstop provoz
Z-BOX je vám k dispozici 24 hodin denně 7 dní 
v týdnu.

Snadná a rychlá obsluha
Stačí vám pouze mobilní aplikace Zásilkovna.

Myslíme ekologicky
Z-BOX je napájen solárním panelem a vyžaduje 
jen minimum elektřiny.

Jak na to?
1) Nakupte v e-shopu, který doručuje zboží 
přes Zásilkovnu.
2) V košíku zvolte doručení na výdejní místo.
3) V nabídce výdejních míst vyhledejte název 
naší obce a vyberte Z-BOX.
4) Jakmile vám přijde výzva od Zásilkovny o vy-
zvednutí zásilky, můžete vyrazit k Z-BOXu!
5) U Z-BOXu zapněte na svém mobilním tele-
fonu bluetooth a otevřete aplikaci Zásilkovna.
Telefon se pomocí bluetooth sám spáruje 
se Z-BOXem a otevře schránku s vaší zásilkou.

Zásilkovna Box najdete na parkovišti u Hrušky.

PODZIMNÍ ROVNODENNOST
Den i noc se dostávají do dokonalé 

rovnováhy.
Léto dosáhlo vrcholu a skončilo, dny se 

ochlazují a zkracují.
Rovnodennost je okamžik, kdy slunce přechází 
přes rovník, což nastává na jaře a na podzim. 
Den je tehdy stejně dlouhý jako noc. Dny jsou 
kratší než noci, ubývá tedy světla. S podzimní 
rovnodenností jsou spjaté oslavy dalších skliz-
ní, zejména vína a jablek.
Tento den se nabízí k uspořádání malé rozlučky 
s létem, jak už zaznělo, jedním z podzimních 
symbolů jsou jablka a víno – pro oslavu může-
te připravit štrůdly a koláče, ochutnat letošní 
burčák nebo si připravit vlastní mošt. Večer si 
s dětmi rozdělejte ohýnek. Využijte dary pod-
zimu a místo uzenin si s dětmi opečte jablka či 
brambory ve žhavém popelu. Pokud si předem 
připravíte kynuté těsto, můžete ho ve tvaru sla-
bých spirálek (trdelníčků) ovinout kolem klací-
ku a za pár minut mají děti upečenou netradič-
ní pochoutku.

Trdelníčky
na těsto: 
125 ml mléka, 25 g rozpuštěného másla/ sádla, 
1 žloutek, 2 lžíce třtinového cukru, 300 g hlad-
ké mouky, ½ kostky droždí 
(20 g), ½ lžička soli
na posypání: 
rozpuštěné máslo, třtinový cukr, skořice 



Tiráž
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Přírodně blízká protipovodňová ochrana obce Karlovice – 
Zadní Ves
Foto: Jan Lomáz


