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by mělo být pozitivní kolaudační rozhodnutí 
a plnohodnotné využívání čistírny odpadních 
vod.
Milan Navrátil, místostarosta

Vážení spoluobčané,
na základě závěru z diskuze na posledním za-
sedání Zastupitelstva obce Karlovice připravu-
jeme veřejné projednání dvou problematik a 
to, úpravy cen vodného a stočného a Strate-
gického plánu obce. Strategický plán obce je 
zveřejněný na stránkách obce v sekci Obecní 
úřad – Základní informace. V případě úpravy 
cen vodného a stočného je aktuálně potřeba 
projednat i tvorbu tzv. dvousložkového vodné-
ho a stočného, kdy se na naplňování fondu pro 
obnovu a údržbu podílí každý uživatel vodo-
vodní sítě. O termínu veřejného projednávání 
těchto problematik budete včas informováni a 
my se těšíme na vaši účast a podnětnou dis-
kuzi.  
Milan Navrátil, místostarosta

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Naši jubilanti
Přejeme všechno nejlepší všem, kteří oslaví 
narozeniny v říjnu. Pevné zdraví, velkou dávku 
štěstí a pohodové dny. 

60 let – Otrubová Jana
61 let – Marek Kamil
62 let – Jurčíková Tatiana
63 let – Švrčková Alena
65 let – Adamíková Soňa, Zajíčková Věra
66 let – Schramlová Antalová Vlasta
69 let – Tušková Pavla
70 let – Benka Josef
72 let – Vašková Il‘jana
77 let – Skripčaková Věra
80 let – Bajer Jan
84 let – Žákovská Miroslava
88 let – Obšivačová Jaroslava
92 let – Riedelová Edeltraud

Z OBECNÍHO ÚŘADU

Oznámení o době a místě konání voleb 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR se uskuteční v pátek dne 8. října 2021 od 
14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 
9. října 2021 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 
01 Karlovice je volební místnost v budově 
Obecního domu Slezan, na adrese 793 23 
Karlovice č. p. 183 pro všechny voliče hlasu-
jící na území obce Karlovice.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svoji totožnost a státní občanství Čes-
ké republiky (platným občanským průkazem, 
platným cestovním, diplomatickým nebo slu-
žebním pasem České republiky anebo cestov-
ním průkazem). 
Voliči budou dodány hlasovací lístky s pokyny k 
hlasování 3 dny přede dnem voleb. V den voleb 
může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.
Volič může požádat ze závažných zejména 
zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost (pouze na 
území obce Karlovice).
Voliči se zhoršenou mobilitou mohou využít 
bezbariérový přístup do volební místnosti do-
stupný ze dvora v zadní části budovy Obecního 
domu Slezan.
Zdenka Šilerová

Čistírna odpadních vod čeká na kolau-
dační rozhodnutí
V září 2020 byly ukončeny práce na moderni-
zaci čistírny odpadních vod v Karlovicích, které 
probíhaly od srpna 2019. Po skončení prací bě-
žel předepsaný roční zkušební provoz.
V září letošního roku proběhla závěrečná kon-
trolní prohlídka, ve které se zkoumalo, zda 
byla stavba provedena v souladu a v rozsahu 
ohlášení a zda byly dodrženy obecné technické 
požadavky na výstavbu. Zúčastněné strany pak 
zkoumaly, zda skutečné provedení stavby nebo 
její užívání nebude ohrožovat život a veřejné 
zdraví, bezpečnost nebo životní prostředí. Nyní 
probíhá administrativní zpracování závěru do-
tčených orgánů k této stavbě, na jehož konci 



POZVÁNKY

V rodině velí a vládne muž!
Srdečně vás zveme na komponovaný pořad, ve 
čtvrtek 21. 10. od 17:00 hodin v kulturním sále 
obecního domu Slezan Karlovice, plný věčně 
mladých, známých a slavných operetních me-
lodií. Účinkují přední sólisté Národního divadla 
moravskoslezského v Ostravě – Eva Brožová a 
Peter Svetlík, slovem provází Alena Bastlová a 
Petr Miller, klavírní doprovod Nenko Slavov a 
Petr Miller. Pokračování příběhu „Když dva se 
rádi mají“. A i když se měli moc rádi, po dvaceti 
letech manželství to u nich může vypadat úpl-
ně jinak než na začátku…
Kateřina Locku

Karlovický bazárek
Zboží pro děti i dospělé.
Sobota 23.10.2021 od 9.00 do 16.00 hodin.
Zveme všechny na náš bazárek, který pořádá-
me již od roku 2010. Určitě si zde můžete najít 
a zakoupit pěkné věci, hračky, nábytek, spor-
tovní náčiní atd… za skvělé ceny.
Všichni prodávající prosím kontaktujte paní 
Paňákovou na čísle 777 912 464, kde Vám bude 
přiděleno číslo a veškeré informace. Pod tímto 
číslem si oceníte jednotlivé kusy nabízeného 
zboží (např. označení číslem prodávajícího 28 
v kroužku/cena za zboží 30,-Kč). Každý kousek 
označte prosím pevně. V případě, že se cena s 
číslem prodávajícího odlepí, nemůžeme nabí-
zené zboží ani prodat a ani přiřadit zpět k ma-
jiteli.  Což se nám opakuje.
Vámi nabízené věci můžete prodávat i osob-
ně. Kdo své oblečení již nechce zpět, nahlásí 
to pořádajícím. Ještě ten den charitě rozdělíme, 
nabalíme a odvážíme na sběrné místo.
Všem děkujeme za velký zájem a předem se 
omlouváme, pokud Vás již není možno za-
řadit do prodeje. Bohužel nemáme možnost 
větších prostor a tím je kapacita prostoru 
omezena.
Prodávané zboží můžete přivézt v klidu 
22.10.2021 do obecního domu SLEZAN Karlo-
vice a to od 17:00 hod. Druhý den (sobota) si 
neprodané zboží můžete odvézt zpět po ukon-
čení prodeje v 16:00 hod. Za prodané zboží 
budete ihned vyplaceni. V nabídce je oblečení 
pro děti i dospělé. Boty, lyže, brusle, kočárky, 
kola, nádobí, kabelky, hračky, knihy a jiné.

Můžete přivézt prakticky po domluvě cokoliv.
Místo konání je v obecním domě SLEZAN Kar-
lovice ve společenském sále.
Připomínáme, že za ztracené kousky oble-
čení neručíme! Proto prosím všechny pro-
dávající, aby si přišli včas své neprodané 
kousky odebrat nejlépe v 15:00 hod. Vznik-
ne tak prostor na dohledání. 
Obecní dům najdete ve středu obce u autobu-
sové zastávky Slezan.
Těšíme se na Vás a už teď přejeme příjemný 
a skvělý nákup.
Organizuje: Naděžda Paňáková
mobil: 777 912 464 

Flora Olomouc – Hortikomplex ...v říši 
ovoce a zeleniny
Výstaviště Flora Olomouc Vás zve na podzimní 
etapu výstavy Flora Olomouc – Hortikomplex. 
Akce se koná od 14. do 17. října na olomouc-
kém Výstavišti Flora. Hlavní expozice připome-
ne význam ovoce a zeleniny pro člověka a také 
zdravé způsoby jejich pěstování. Můžete se tě-
šit i na bohatý doprovodný program. Aktuální 
informace najdete na webu www.flora-ol.cz.

Říjnové akce Městského divadla Bruntál
Srdečně Vás zveme na několik nejbližších akcí 
Městského divadla Bruntál. Je mezi nimi i zahá-
jení divadelní sezony, kde si můžete zakoupit 
výhodněji celý cyklus představení nebo jednot-
livé vstupenky na každou hru zvlášť.
Koncertní sezona letos pokračuje náhradními 
termíny loni neuskutečněných akcí, podobné je 
to i u divadel.  
Nejbližší akce:
2. 10. Blázinec – skvělá komedie s M. Tábor-
ským v divadle, nenechte si ujít
4. 10. Steve Clarke trio – jazzový koncert ame-
rického basisty, za oponou v divadle, stojí za 
návštěvu
14. 10. Kristina Marková Stepasjuková – kla-
vírní recitál v ZUŠ, mladá umělkyně
21. 10. Sexem ke štěstí – komedie Jakuba Zin-
dulky s V. Kratinou, od plic se zasmějete 

PROBĚHLÉ AKCE

Zájezd... jaký byl?
Většina účastníků zájezdu se shodla a řekla: 
„Byl zdařilý a velmi se líbil.“ Na jeho úspěchu



mělo velký podíl počasí. Vyšlo ideálně. Slunce, 
modrá obloha a také bezvětří. Výborná orga-
nizace a velmi zdařilá volba míst se podílela 
ještě větší měrou na spokojenosti 31 účastníků. 
Trasa vedla přes Sosnovou, Bruntál a na Hartu.
Možná byste si řekli nic moc.
První zastávkou byl Vitaminátor v Sosnové. 
Skvělá průvodkyně místní provozovny s šar-
mem a elegancí objasnila výrobu ovocných 
šťáv v biokvalitě, zavedla nás na „plantáž ry-
bízu“, abychom si udělali představu o velikosti 
sadu. Ochutnávka šťávy ze směsi jablko-černý 
rybíz byla součástí exkurze.
Málokdo z nás, kteří žijeme v tomto kraji, si do 
dnešní prohlídky zrekonstruovaného zámku v 
Bruntále a zámecké zahrady plně neuvědomo-
val jeho historickou a kulturní hodnotu. Pro-
hlídku umocnil mladý, velmi vzdělaný a zapá-
lený student Slezské univerzity v Opavě, který 
svými odbornými znalostmi a skvělým vypra-
věčským talentem nenechal nikoho na pochy-
bách o tom, že zámek a jeho majitelé měli velký 
význam a přínos nejen pro Bruntálsko, ale i část 
Evropy.
Těch zajímavostí a hodnotných uměleckých i 
jiných artefaktů je k obdivování nespočet. Do-
poručuji vám, kteří budete tento článek číst a 
dlouho jste nebyli na zámku, zajděte si tam, 
nebudete litovat.
Harta začala prohlídkou vodního díla. Správ-
ce hráze byl „fachman“ na svém místě. Histo-
rii výstavby a technická data vodního díla má 
v malíčku. Nikdo se nenudil ani při prohlídce 
prostor „kontrolní věže“, elektrárny, hráze atd. 
Dovedl srozumitelně vysvětlit a objasnit i složi-
té technické části tohoto komplexu.
Odtud už to bylo jen kousek do přístavu.
Oddechovou pohodovkou byla plavba elekt-
rolodí po vodní hladině Harty. Slunce už bylo 
za svým vrcholem denních maxim a společně 
s větříkem zpříjemnil 70minutovou plavbu. Pan 
kapitán lodi byl ze začátku skoupý na slovo, a 
tak jsme se snažili společnými silami rozpoznat 
Velký Roudný a podobně.
Na nejvyšší horu Moravy Praděd nás upozornil 
a našli jsme ho na horizontu v letním oparu. 
Pan kapitán, abychom ho zcela nepomluvili, 
přidal také pár informací a potvrdil naše zna-
losti, které jsme dali společně dohromady.
Dík všem účastníkům zájezdu a velká poklona 
panu starostovi a pracovnici OÚ paní Kateřině 

Locku za zájezd, organizaci, skvělé koláčky a k 
tomu příjemné občerstvení i lidský přístup. 
To vše podpořilo dobrou náladu a skvělé zážit-
ky z vydařeného zájezdu.  
Co dodat?
„Objednávka počasí klapla na 125 %“ 
PS: Nezapomeňte posílat na úřad návrhy na za-
jímavá místa v našem okolí na další zájezd „Více 
hlav více ví.“ 
Napsal na přání některých účastníků,
Jan Lomáz

Umělecký workshop pro děti
Zajímavý a značně netradiční den měly mož-
nost vychutnat si na tři desítky žáků Základní 
školy v Karlovicích. Výtvarník Zdeněk Kurečka, 
který se výtvarnou činností zabývá desítky let, 
pro ně připravil ukázku kresebných technik, 
které si děti mohly pod jeho vedením samy vy-
zkoušet.
Úvodem se děti dozvěděly, co to vlastně umění 
je a jak hluboko do historie lidstva sahají jeho 
počátky. Poté už se věnovaly různým kreseb-
ným technikám, které jim výtvarník nejprve 
sám předvedl. Ukázky děti velmi zaujaly, pro-
tože Zdeněk Kurečka s nimi pracoval zajíma-
vou a přitažlivou formou. Své zkušenosti totiž 
předává dětem řadu let a získal tak nemalé 
zkušenosti.

Celou akci podpořila základní škola a zaštítil 
Obecní úřad v Karlovicích. Starosta Karel Batík, 
který před zahájením přišel, popřál jim hod-
ně úspěchů ve výtvarné činnosti a předal jim 
drobné občerstvení, které pro ně obec zajistila.
Ladislav Olejníček



Setkání starousedlíků
Setkání starousedlíků proběhlo v sobotu 
18. září v Německu. Sešli se nejen bývalí Karlo-
vičáci, Vrbeňáci, Suchoruďňáci, ale i obyvatelé 
jiných obcí našeho okolí. Většina z nich je už 
ve věku přes 80 let a s některými přijeli i jejich 
děti. Opět se potkalo 29 přátel. Zavzpomínali si 
na společně prožité chvíle ve vzdáleném rodi-
šti tehdy Československu a po odsunu i v nové 
domovině v Německu. 
Připomněli si jubileum narození dvou léčitelů 
Sebastiana Kneiappa a Winzenze Prieznitze. 
Někteří z nich se těší také na návštěvu Karlovic, 
kterou letos odložili kvůli Covidu.
Rád bych našim čtenářům připomněl to, že 
v knihovně obecního úřadu je k dispozici zpra-
vodaj občanů žijících v Německu, který je mož-
né si vypůjčit.
Jan Lomáz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Den s malířem 
Ve čtvrtek 16. záři se žáci 6. ročníku setkali s 
malířek Zdeňkem Kurečkou. Vzhledem k dešti-
vému počasí byl program zaměřen prozatím na 
workshop. Žáci si zasoutěžili v rychlokresbě na 
tabuli, vyzkoušeli si kreslit uhlem do vody, na-
učili se s pomocí dřevěné špejle metodu vizo-
vání a objevovali různé finty… Třeba jak snadno 
nakreslit budovu, vlak na kolejích nebo obličej 
paní učitelky. Příjemné zjištění pro všechny 
bylo to, že kresba nemusí být dokonalá a může

v ní každý ukázat kus sebe, pořádně se vyřádit, 
odvázat se a pustit uzdu své fantazie. Na závěr 
si žáci natrénovali složení a rozložení malířské-
ho stojanu, který budou potřebovat příště. Při 
dalším setkání čeká totiž děti kresba venku. 
Konkrétně budou ruce šesťáků pracovat na 
obrazu Kosárny.
Petra Houserová 

Plavecký výcvik 4. a 5. ročník září 2021
Jak lépe začít nový školní rok než plaveckým vý-
cvikem. Mezi prvním a druhým cyklem našeho 
plavání jsme si sice udělali nedobrovolně větší 
pauzu než obvykle bývá, ale o to více jsme se 
na plavání těšili. Taky jsme o trochu více povy-
rostli a „uzráli“, takže plavecký styl kraul a znak 
máme za první týden v malíčku. Ale není to jen 
o plaveckých stylech. Učíme se také ohledupl-
nosti ve vodě, trénujeme potápění, plavání pod 
vodou na jeden nádech i skoky do vody. V čase, 
který nám ještě na bazéně zbývá, se pustíme 
do zdolávání plaveckého stylu prsa, který pa-
tří mezi ty obtížnější. Naše nadšení nám však 
pomůže zvládnout i to. A potom už budeme 
jen přemlouvat rodiče, abychom jeli ve volném 
čase na bazén a mohli tam předvést vše, co 
jsme se naučili.
Za čtvrťáky a páťáky Martina Hradilová

Mimoškolní aktivity – školní rok 
2021/2022

Pondělí
Hravá angličtina, 2. - 4. třída, 13,30-14,30
Příprava na přijímací zkoušky, 9. třída, 14,00 - 
14,45
Pohybové hry, 2. - 6. třída, 14,00-15,00
Turistický, 1. - 9. třída, dle domluvy
Úterý
Matematika hrou, 2.+3.třída, 13,30-14,30
Badatelský klub, 4. - 9. třída, 14,10-15,30
Florbal, 4. - 5. třída, 14,10-15,00
Středa
Kroužek počítačů, 2. - 6. třída, 14,00-15,00
Taneční kroužek, 2. - 6. třída, 14,00-15,00
Angličtina zábavně, 6. - 9. třída, 14,00-15,30
Keramika, 1. - 9. třída, 14,00-15,00
Čtvrtek
Stolní hry I., 1.+2. třída, 12,30-13,30
Stolní hry II., 3. - 9. třída, 14,10-15,40
Orientační běh, MŠ, 1.-9. třída, 14,30-16,00



Pátek
Florbal, 6.-9.třída, 13,30-15,00
Hasiči, 1.-9. třída, 16,00-17,30

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

2. díl – Pošta
Sběratelé poštovních pohlednic mohou potvr-
dit, že poštovní adresa Karlovic se v dřívějších 
dobách několikrát změnila.
Některé dnešní části Karlovic měli svoji poštu 
anebo patřily pod obvod pošty Vrbno.  S časem 
se vše měnilo až k dnes známé poště umístěné 
v budově Obecního úřadu. 
Jak to tehdy bylo s poštovními poplatky?
Za dodání dopisu jste zaplatil 2 krejcary a za 
pohlednici 1 korunu.  V Adamově už to bylo 
dražší, dopis za 5 krejcarů a pohled za 2 koru-
ny. Tento poplatek byl na základě dohody mezi 
poštmistrem a adresátem za doručení až do 
domu.
Od 1. ledna 1900 byl vydán Zemskou poštou 
sazebník cen, a to podle vzdálenosti od pošty, 
za dodání pošty domů se už neplatilo.
Postupem času rozšiřovala pošta sortiment do-
dávaných zásilek a začala doručovat i peněžní 
„dopisy“ zásilky i jiné zásilky.
Od 22. září 1869 byla zavedena novinka tzv. 
dopis bez obálky, na jehož zadní stranu se psal 
text.
Tento korespondenční lístek vytvořil pan Her-
mann z Rakouska. Tam byl také lístek poprvé 
zaveden a postupem času se rozšířil do všech 
států na světě.
Jan Lomáz

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Začarovaný kruh
Je to spíš začarovaný úsek cesty od křižovat-
ky od Rohelů ke školce. Vedu vnuka do školky, 
stojíme na křižovatce, od kolejí se řítí náklaďák 
se dřevem, musí se smát nad tou třicítkou, ná-
klad má jistě dobře zajištěný a nepřeložený. U 
školky ještě přidává, přibrzdit musí chudák až 

u pekárny, tam to rychle projet nejde. Z druhé 
strany dodávka, od mostu vidí rovinku, jede tak 
80, už jsem viděl i jízdu stovkou. Co s tím? Pe-
tice občanů nepomohla, podle policie není na 
úseku problém, neměří se. I kdyby se měřilo, 
tak na vás každý bliká nebo volá do rádia: „Pro-
boha, tam a tam se měří!“
Nedá se s tím celkem nic dělat, šance je jen v 
další generaci, snad převezme, co funguje ve 
světě. Dovedete si představit, že ten řidič, co 
jede 100 km/h, dostane veřejné práce a za-
darmo ve školce pokosí trávu, zamete a vyčistí 
chodníky, natře plot. Naše šikovné paní učitelky 
by si ho určitě pohlídaly. Jinde to funguje, my 
zatím musíme mít u školky štěstí, ať nás něco 
nesmete.
Jan Czasch starší

OSTATNÍ INFORMACE

Odpověď na článek „Tisíce děkovných dopisů“ 
(autor Martin Kočí Karlovice) zveřejněném v 
Karlovickém zpravodaji 9-2021.

Vrbenský vrch má mezinárodní dopad, 
navštívilo ho několik tisíc lidí
Mezi Vrbnem pod Pradědem, rozcestím nad 
Karlovicemi a Pustou Rudnou od pátku 6. do 
neděle 8. srpna 2021 se uskutečnil osmý roč-
ník Mezinárodního mistrovství závodů auto-
mobilů do vrchu Maverick Hill Climb Czech 
2021 – Vrbenský vrch. Po dobu konání závodů 
byla uzavřena silnice od Vrbna pod Pradědem 
do Karlovic a na Andělskou Horu. O uzavírce 
vozovky bylo rozhodnuto na základě vyjádře-
ní dotčených subjektů – okolní obce, policie, 
správa silnic, bruntálský odbor dopravy a bylo 
rozhodnuto příslušným úřadem podle právních 
předpisů. K uzavírce silnice došlo z důvodu za-
jištění vyšší bezpečnosti pořádané náročné au-
tomobilové události. Podobné to je u mnohých 
automobilových akcí v ČR. O změně dopravy 
byla veřejnost s předstihem informována pro-
střednictvím úředních desek dotčených měst a 
obcí v polovině července a v rámci regionální-
ho zpravodajství na konci července.
Je více než „smutné“, že organizátoři této nega-
tivní kampaně využijí pořadatele „Vrbenského 
vrchu 2021“ k propagaci své soukromé akce v 
Karlovicích (bez jakýchkoliv připomínek) a ná-
sledně tyto pořadatele haní v několika článcích. 



Nezaslouží si to ani pořadatelé, které organiza-
ce závodů stála nemalé úsilí, ale ani náš krásný 
region. 
Je třeba zdůraznit a připomenout, že Vrbenský 
vrch patří mezi mezinárodní automobilové zá-
vody se zapojením zahraničních hostů – jezd-
ců a jejich týmů, jedná se o jednu z největších 
akcí na Vrbensku, která napomáhá k významné 
propagaci našeho regionu, rozvoji cestovního 
ruchu, podpoře restauračních a ubytovacích 
zařízení, služeb, obchodů a dalších subjektů, u 
kterých byl dříve v období pandemie korona-
viru omezen provoz a jejich činnost. Je proto 
veřejným zájmem nás všech podporovat rozvoj 
měst a obcí v našem regionu. Samotné víken-
dové mezinárodní závody navštívilo a zúčast-
nilo se jich několik tisíc lidí, kteří na Vrbensku 
utráceli peníze za zmiňovaný obchod a služby, 
a zároveň si odtud odvezli nespočet zážitků a 
hezkých vzpomínek na krásu našich Jeseníků. 
Toto je nedílnou součástí a výsledkem rozvoje 
nejenom místního cestovního ruchu. 
Během závodů byl taktéž zajištěn průjezd in-
tegrovanému záchrannému systému, autobu-
sové dopravě i kyvadlové dopravě směřující 
na závody, v tu chvíli také přítomným řidičům 
směřujícím například do Karlovic. Pořadatelé 
podpořili také okolní akce a to tím, že pozvali 
návštěvníky i jezdce a jejich týmy prostřednic-
tvím rozhlasu na trati na jejich večerní program. 
Někteří se taktéž zmiňovaných akcí zúčastnili. 
Nyní již diskutujeme nad přípravou dalšího 
ročníku pro náš region významných závodů 
Vrbenský vrch a řešíme také otázku silnice ve-
doucí z Vrbna do Karlovic a Pustou Rudnou. 
Jsme rádi, že mezinárodní akce měla velký 
ohlas u veřejnosti, děkujeme za jejich vyso-
kou návštěvnost a podporu všem sponzorům 
a partnerům. Vážíme si toho. Omlouváme se 
všem, kterým jsme zkomplikovali jejich víkend 
například změnou dopravy v době konání Vr-
benského vrchu. Jde nám o to, abychom pro 
vás zorganizovali zajímavé akce, které vedou k 
významné propagaci našeho vrbenského regi-
onu a mají mezinárodní dopad. Za poslední rok 
a půl jsme si toho moc neužili. Myslíme si, že 
toto je cíl nás všech. Udělat region zajímavý a 
perspektivní.
Martin Pleva, hlavní pořadatel Vrbenského vr-
chu, Automotoklub v ČR ve Vrbně pod Pradě-
dem
Petr Kopínec, starosta Vrbna pod Pradědem

Citace z článku Vrbno.cz:
Vloženo dne: 07.09.2021
Trochu souvislostí na úvod
Využívám tuto platformu ke zveřejní níže uve-
deného článku s názvem „Tisíce děkovných 
dopisů“. Článek ve stejné podobě byl zaslán 
po konání akce „Vrbenský vrch 2021“ do Zpra-
vodaje obcí Vrbenska, kde, přes původní sou-
hlasné stanovisko Redakce, nebyl na výslovný 
příkaz starosty zveřejněn. 
Martin Kočí, Karlovice
Autor článku: Martin Kočí

Vyjádření starosty:
Původní článek p. Martina Kočího se týkal tře-
tích osob a po telefonické „výměně názorů“ 
byl dodán M. Kočím pozměněný článek. Tento 
článek byl dodán v době uzávěrky Zpravodaje 
č.9/2021, proto je článek uveřejněn až nyní, aby 
mohla protistrana také reagovat.
Petr Kopínec, starosta Vrbna pod Pradědem

Očkovací centrum může být znovu 
rychle otevřeno
Protikovidové očkovací centrum v Břidličné, 
které personálně zajišťovala krnovská nemoc-
nice, ke konci minulého měsíce ukončilo svou 
činnost. Podle vyjádření lékařů splnilo očekává-
ní, která do něj vkládali a významně přispělo k 
proočkovanosti obyvatel regionu.
Počet lidí nakažených koronavirem v okre-
se Bruntál ale už nějakou dobu opět pomalu 
stoupá a stejně je tomu v celé České repub-
lice, k nejpostiženějším regionům přitom patří 
sousední opavský okres. Jak se bude situace s 
koronavirem dále vyvíjet není jasné, odborníci 
se obávají, že se bude v mírnější formě opako-
vat situace z podzimu loňského roku.  Očko-
vací centrum v Břidličné by pak opět mohlo 
nabýt na významu. „My jsme domluveni se 
společností, která nám poskytla tyto prostory, 
že to bude zakonzervováno. V případě, že by 
se rozjela více třetí vlna tak můžeme vždycky 
během čtyřiceti osmi hodin očkovací centrum 
znovu otevřít,“ uvedl Ladislav Václavec, senátor 
a ředitel nemocnice v Krnově. Očkovací cent-
rum v Břidličné bylo první v Moravskoslezském 
kraji, které bylo otevřeno ve spolupráci se sou-
kromým subjektem.  Nesloužilo přitom pouze 
místním, vyhledávali jej i zájemci z širokého 
okolí.
Ladislav Olejníček
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