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Z OBECNÍHO ÚŘADU

Podzimní úklid
Oznámení o termínu svozu objemného 
odpadu  
Kontejnery pro uložení a svoz objemného od-
padu budou přistaveny v sobotu 20. 11. 2021 
od 08:00 hodin do 12:00 hodin na parkovi-
šti mezi chatou Merlin (HUBERT) a Hasičskou 
zbrojnicí a před bývalým kravínem v Zadní Vsi.

Do kontejnerů je možné odkládat pouze ob-
jemný odpad (např. vyřazený nábytek, poško-
zené a vyřazené spotřební zboží – lyže, jízdní 
kola, umyvadla, toalety, koberce, linolea, kočár-
ky).
Do objemného odpadu nepatří: směsný 
komunální odpad, nebezpečné složky ko-
munálního odpadu, elektrozařízení, pneu-
matiky, 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 zaměst-
nanci obce a svozové společnosti.

INFORMACE O PROJEKTECH

Cesta kolem vody
V pátek 15. října 2021 proběhlo setkání se za-
hraničním partnerem z Glucholaz k projektu 
„Cesta kolem vody“. Setkání proběhlo v přátel-
ské atmosféře. 
Předmětem schůzky byla příprava praktické re-
alizace otevření Cesty kolem vody a upřesnění 
stavebních a cvičebních prvků. 
Projednávala se i účast žáků základních škol, 
a to jak polských žáků na otevření a následné 
aktivity, které jsou součástí projektu, tak žáků 
Základní školy Karlovice na poznávací zájezd 
do partnerského města ku příležitosti oslav 800 
let Glucholaz. 
Projekt je spolufinancován z programu Inte-
rreg V-A z prostředků Evropského fondu pro 
regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu 
Praděd.
Kateřina Locku

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
v minulém zpravodaji jsme stručně informovali, 
že připravujeme veřejné projednání schválení 
a zavedení dvousložkového vodného a stoč-
ného v naší obci. Prudce se zhoršující epide-
miologická situace nám s největší pravděpo-
dobností neumožní setkání s větším počtem 
občanů, přesto by se tento bod programu měl 
projednat na letošním posledním jednání za-
stupitelstva. Jde o to, že zákonná úprava umož-
ňuje zavedení pevné složky vodného, kterou 
by hradili všichni vlastníci přípojek veřejného 
vodovodu. Výše pevné částky bude záležet na 
rozhodnutí zastupitelů obce. 
Takto získané prostředky budou výhradně 
sloužit pro fond opravy a údržby vodovodní 
sítě a budou se na něm podílet všichni připo-
jení uživatelé. 
Jsme v situaci, kdy se celorepublikově zvyšuje 
cena vodného a stočného, ale v důsledku toho-
to opatření a zavedení pevné složky se domní-
váme, že nebude nutné zvyšovat vlastní cenu 
vodného v naší obci. Potřeba zavedení pevné 
částky vodného a stočného a tím získávání 
prostředků k opravě a údržbě vychází i z pod-
mínek dotačního titulu na modernizaci čistírny 
odpadních vod a taky ze závěru kontroly Mini-
sterstva zemědělství zaměřené na provozování 
vodovodní a odpadní sítě v naší obci. 
Nechceme předjímat rozhodnutí zastupitelů 
v této otázce, přesto považujeme zavedení 
pevné složky za nutný krok.
V obci probíhá rekonstrukce veřejného osvět-
lení, na kterou se podařilo získat 50 % dotaci 
ze Státního fondu Životního prostředí. Počet 
vyměněných svítidel bude 205 ks a počet nově 
doplněných 190 ks. 
Projekt reagoval na veřejné projednání, kde 
byla tato rekonstrukce považována za hlavní 
prioritu obyvatel. Doplnění 190 svítidel je pod-
mínkou naplnění normy pro počet svítidel 
a jejich vzdálenost od sebe. Rekonstrukce ve-
řejného osvětlení by měla být dokončena do 
15. prosince 2021. Věříme, že bude naplněn 
záměr projektu ke zlepšení životního prostředí 
a kvality života v naší obci.
Děkuji paní Anně Moravcové, která bydlí na-
proti Rekreačnímu středisku IRIS za péči o kvě-
tinový záhon a okolí u vodoteče. 
Karel Batík, starosta



Cyklostezka v Karlovicích-Zadní Vsi je 
hotová
V Karlovicích Zadní Vsi byla k poslednímu dni 
minulého měsíce dokončena část cyklostezky, 
která spojuje Vrbno pod Pradědem a Karlovice. 
Cyklisté teď mohou celou trasu projet bez ja-
kýchkoliv problémů.

„Jsem rád, že se nám podařilo cyklostezku do-
končit ve stanoveném termínu. Jsem přesvědče-
ný o tom, že přispěje k rozvoji turistiky nejen 
v naší obci, ale také v celém vrbenském mik-
roregionu,“ sdělil místostarosta Karlovic Milan 
Navrátil

Tato část cyklostezky splňuje všechny požado-
vané parametry. Šířka stezky pokryté asfalto-
vým kobercem je 2 m a je lemována nezpevně-
nými krajnicemi šířky 0,25 m a 0,75 m. Celková 
délka trasy stezky je 531 m. Součástí stavby je 
také odpočívadlo s dřevěnými prvky. Plocha 
odpočívky je lemována drobnými žulovými 
kostkami. Odpočívka je navržena na konci tra-
sy při pravé straně. Umístěna zde bude lavička 
s přístřeškem, stojan na kola, informační tabule 
a odpadkový koš.
Ladislav Olejníček

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Naši jubilanti
Štěstí, zdraví, klid na duši a optimistický pohled 
na svět přejeme všem listopadovým oslaven-
cům.

62 let – Pijáková Jaroslava
64 let – Kapoun Vítězslav
65 let – Žemlička Jiří
67 let – Cupák Jiří
71 let – Raiskupová Elisabeth
73 let – Belaniková Marie
74 let – Vavříková Hana
80 let – Kadlec Vladimír
81 let – Provaz Miroslav
84 let – Fašánková Augustina

POZVÁNKY

Listopadové akce Městského divadla 
Bruntál
12. 11. v 19 hod.  – Slepá láska – 2. titul cyklu Pod-
zimní předplatné – komedie s Carmen Mayerovou
16. 12. v 19 hod. – Balada pro banditu – 2. titul 
cyklu Roční předplatné – Metropolitní divadlo 
Praha

Vánoční jarmark
Na vánoční jarmark se můžete těšit v sobotu 
27. listopadu 2021 od 13 hodin. Plakátek k akci 
najdete na poslední straně zpravodaje. Akce 
může být přizpůsobena aktuální situaci. V přípa-
dě změny vás budeme informovat na webových 
stránkách a hlášením rozhlasu.

Country bál ve Slezanu v Karlovicích
V sobotu 4. 12. 2021 v 19:00 se v Obecním domě 
Slezan v Karlovicích uskuteční další ročník Coun-
try bálu. K tanci a poslechu zahraje kapela Coun-
try Kavalérie. Jako v předchozích ročnících bude 
v průběhu večera probíhat výuka country tanců. 
Vstupenky v ceně 90 Kč budou k zakoupení na 
místě. Srdečně zveme všechny zájemce s klobou-
kem i bez. 
Na hojnou účast se těší karlovičtí volejbalisté.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupi-
telstva obce 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 
ve čtvrtek 2. prosince od 17:00 hodin v budově 
Obecního úřadu Karlovice. 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Rozloučení s létem - 29. 9. 2021
Využili jsme příznivého podzimního počasí 
a pod pergolou a na přilehlém hřišti u školy 
proběhla akce Rozloučení s létem, která byla 
přeložena z 31. srpna, kdy bylo počasí proti 
nám. Ve spolupráci karlovických hasičů a zá-
kladní školy byly pro děti připraveny hry a sou-
těže s hasičskou tématikou a tvořivé dílny. 

Společně s rodiči si děti mohly namalovat pa-
máteční kamínek nebo s pomocí tavné pistole 
vyrobit ozdobný svícen z mušliček a korálků. 
Po tvoření a soutěžích si všichni mohli opéct 
špekáček a příjemně tak zakončit odpoledne. 
Nebudeme smutní, že léto skončilo, protože 
podzim v Karlovicích má taky svoje úžasně ba-
revné kouzlo.
Martina Hradilová

Návštěva jeskyní Na Pomezí
V sobotu 9. října se konala první výprava Tu-
ristického klubu v letošním školním roce. Ten-
tokrát jsme zavítali až do okresu Jeseník, kde 
byly naším cílem jeskyně Na Pomezí. Ty vznikly 
v puklinách krystalických vápenců a jsou pro-
slulé zajímavou krápníkovou výzdobou. S dět-
mi jsme prošli více než půlkilometrovou trasu 
podzemím, seznámili se s různými druhy kráp-
níků i s přírodními procesy, které v jeskyních 
panují. Spatřili jsme sintrová jezírka, Turecký 
hřbitov, Pokladnici, krápníkové srdce, různé 
jeskynní dómy a mnoho dalších zajímavostí. 
Nechyběl ani netopýr, který nám proletěl nad 
hlavou. Při zpáteční cestě jsme si prošli parky 
v Lázních Lipová a nakoupili nezbytné suvený-
ry. Už teď se těšíme na další výpravy, které nás 
zavedou na zajímavá místa v našem okolí.
Kateřina Mikulášková

Připravujeme:
Anglické divadlo, představení pro I. stupeň
Anglické divadlo, představení pro II. stupeň
Strašidelné ochutnávání – Halloween ve škole



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 již po několik století.

Mosty
V roce 1944 bylo v Karlovicích šest mostů, 
a to přes řeku Opavu a potok Kobylku. Každý 
z mostů má svou zajímavou historii a také své 
jméno, které se tu a tam mění.
Některá jména byla podle názvu fabrik, které 
stály v blízkosti na jednom nebo druhém bře-
hu. Někdy dostal most jméno podle toho, kdo 
ho postavil a potřeboval se dostat ke svým po-
zemkům ležících na druhém břehu.
Mosty splňovaly důležitou funkci, bez nich by 
se lidé nedostali do práce, na svá pole, nebyla 
by možná přeprava zboží, nákladu a u želez-
ničních mostů i přeprava cestujících a nákladů.
Mosty byly nákladnou stavbou, a ne každá 
obec měla dostatek financí na jejich budová-
ní. V té době vrchnost podporovala stavbu jen 
těch nejdůležitějších. Někteří majitelé fabrik se 
rozhodli pro jejich stavbu sami na své náklady.
Nejednou se stalo, že se zahájila stavba a velká 
voda most odnesla dřív, než byl dokončen. To 
mělo za důsledek velkou finanční ztrátu 
a na nový pořádný železný nebo železobeto-
nový most se nedostalo peněz. Místo toho se 
z finančních důvodů použilo dřevo, toho bylo 
všude dostatek.
Velkým nebezpečím byly povodně. Jedna z 
mnoha v roce 1903 poškodila anebo zničila 
prakticky veškeré mosty v obci. Někdy dochá-
zelo i ke změně koryta řeky.
Ještě větším neštěstím byla povodeň v roce 
1940, která smetla i hlavní most na silnici ve-
doucí z Vrbna do Široké Nivy, vedle dnešního 
obchodu Hruška.
Napršelo tak velké množství vody, že hladina 
řeky stoupla natolik, že se vylila z břehů. 
Další návaly nepřestávajícího silného deště 
udělaly z klidné řeky běsnící živel ničící vše, co jí 
stálo v cestě. Brala a vyvracela stromy, které se 
vzpříčily pod mosty a jejich konstrukce nevydr-
žely. Řada domů to také odnesla, byl poškozen 
i přírodní plavecký bazén, chlouba Karlovic (stál 
v blízkosti mostu naproti Hrušky, i o něm si

příště řekneme). Možná, že se v něm starší ge-
nerace ráda koupala a trávila zde horké letní 
dny. Zkuste se zeptat Vaší babičky nebo dědeč-
ka.
Příště si o jednotlivých mostech a jejich historii 
řekneme více. 
Jan Lomáz

OSTATNÍ INFORMACE

Návštěva Maierových v Karlovicích
V úterý 5. října zavítala do Karlovic rodina Mai-
erových – starousedlíků, kteří zde dříve žili. Na-
vštívili pana starostu, setkání proběhlo v přátel-
ské a milé atmosféře. Vzpomínka na Karlovice 
je v nich hluboce zakořeněná, a proto se pan 
Joachim Maier rozhodl natočit film o Karlovi-
cích a blízkém okolí. Ten je určen zejména star-
ším lidem, kteří již do České republiky nemo-
hou ze zdravotních důvodů cestovat. Film bude 
k dispozici také v obecní knihovně.

Mimo jiné si prohlédli i nově zrekonstruovaný 
mlýn a nechyběl ani výšlap na Praděd. Odvezli 
si mnoho hezkých dojmů, zážitků a také foto-
grafií, kterými potěší své známé z řad karlovic-
kých starousedlíků žijících mimo naši republi-
ku, aby neváhali a přijeli si prohlédnout jejich 
rodiště, kde najdou mnoho zajímavých inspira-
cí ke srovnání s jejich dětstvím.
Kateřina Locku

Vzdělávací centrum VÍCE Ve mlýně Kar-
lovice láká do regionu další zájemce
Několikaleté úsilí o záchranu a opravu budovy 
bývalého strojního mlýna v Karlovicích bylo letos 
úspěšně završeno. Spolek Actaea – společnost 
pro přírodu a krajinu dokončil rekonstrukci 
mlýna a vybudoval v něm Vzdělávací centrum 
VÍCE Ve mlýně.



Budova mlýna se nachází se hned naproti bý-
valého hotelu Hornig, dnes Obecního domu 
Slezan, a vedle Muzea Kosárna. „Před několika 
lety jsme stáli před budovou, která byla v mi-
nulosti jednou z dominant centra obce Karlovi-
ce. Přemýšleli jsme, jak spojit cíl našeho spolku, 
kterým je osvěta v oblasti ochrany přírodního 
a historického dědictví a ekologická výchova s 
rekonstrukcí této krásné stavby,“ uvedla Kateři-
na Kočí, předsedkyně spolku Actaea. 
Banky ovšem v roce 2013 spolku odmítly po-
skytnout půjčku na koupi budovy, a tak tuto 
část vzali na sebe manželé Kočí. Budovu po-
tom také sami postupně opravovali a následně 
vložili do dlouhodobého nájmu spolku Actaea, 
aby v ní mohl vykonávat činnost, pro kterou 
vznikl – to je zejména přibližování přírodního, 
kulturního a historického dědictví veřejnosti 
prostřednictvím publikací, naučných stezek či 
výstav.
Již v roce 2019 se tak Ve mlýně mohla konat 
první výstava nazvaná Jeseníky všemi smysly, 
kterou navštívilo v letní sezóně více než 2000 
lidí. V dalších dvou letech se výstava s obměna-
mi opakovala, přičemž byla vždy doprovázena 
výstavou fotografií.
Stěžejními roky pro celkovou rekonstrukci mlý-
na byly rok 2020, kdy se spolku podařilo získat 
dotaci z programu IROP na podporu infrastruk-
tury pro neformální vzdělávání, a rok 2021, kdy 
celková rekonstrukce proběhla. „Největší část 
rekonstrukce a vybudování vzdělávacího cen-
tra mohl spolek Actaea realizovat díky podpo-
ře, která se do našeho regionu dostává v rámci 
činnosti MAS Hrubý Jeseník,“ dodává Kateřina 
Kočí. „Důležitá pro nás byla také pomoc veřej-
nosti, díky níž má starý mlýn nový kabát, krás-
nou novou fasádu. Bylo neuvěřitelné, jak velká 
vlna podpory se vzedmula. Všem ještě jednou 
moc děkujeme!“
Spolek Actaea nyní dokončuje nabídku progra-
mů pro mimoškolní vzdělávání, školy a dětské 
skupiny. Již dnes se začínají hlásit zájemci o 
vzdělávání v oblasti přírodních věd i místního 
dědictví. Návštěvnost Vzdělávacího centra Ve 
mlýně v příštích letech poroste a každoročně 
přiláká do regionu stovky zvídavých žáků ma-
teřských, základních a středních škol, kteří se 
sem budou jistě rádi vracet i později v dospě-
losti. Děti se navíc pomocí interaktivních pro-
gramů seznámí s přírodou Jeseníků a budou se 
k ní chovat ohleduplněji.

Ve vymezené době během roku a v letních mě-
sících budou moci výsledky projektu zhlédnout 
i další návštěvníci regionu. Již nyní můžeme 
konstatovat, že se jedná o projekt, která má 
pro náš region velký význam nejen z hlediska 
návštěvnosti, ale také z hlediska zachování jeho 
přírodních a historických hodnot.

Projekt VZDĚLÁVACÍ CENTRUM VE MLÝNĚ KARLO-
VICE – UČEBNY PRO PŘÍRODNÍ VĚDY, ŘEMESLA A 
JAZYKY je spolufinancován Evropskou unií.
Číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013593

Hlásiče požáru
Moravskoslezský kraj rozeslal na Senior pointy 
hlásiče požáru a úniku plynu. Jsou určeny pro 
seniory od 65 let s trvalým pobytem v Morav-
skoslezském kraji, k vyzvednutí jsou v kanceláři 
Senior pointu v Bruntále na nám. Míru každé 
úterý od 8.00 hod do 16.00 hod. Hlásiče jsou 
vydávány zdarma, je však třeba při vyzvednutí 
hlásiče předložit svůj občanský průkaz.

Fitness centrum Slezan
Začíná nám chladné období, a proto je čas si 
zase pořádně máknout. Dejte nám vědět, co 
vám v posilovně chybí a co by bylo fajn pořídit. 
Své návrhy můžete sdělit v knihovně nebo po-
sílat na email: knihovna@karlovice.eu.

Návrh textu pamětní desky
Níže je uvedený návrh textu na pamětní desku, 
která bude umístěna u opraveného Evangelic-
kého hřbitova. K textu a jeho případné úpravě 
se můžete vyjádřit v obecní knihovně nebo na 
email: knihovna@karlovice.eu

Text:

PODĚKOVÁNÍ
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ FINANČNĚ PŘISPĚLI 
NA OBNOVU EVANGELICKÉHO HŘBITOVA V 
KARLOVICÍCH.
NĚJVĚTŠÍ DÍK PATŘÍ VŠEM KARLOVICKÝM OB-
ČANŮM, ŽIJÍCÍM NEDOBROVOLNĚ PO II. SVĚ-
TOVÉ VÁLCE MIMO ČESKO.
JEJICH SEZNAM NAJDETE NA WWW.KARLOVI-
CE.EU



Poděkování
Ráda bych prostřednictvím zpravodaje podě-
kovala za krásný večer, který jsem mohla strávit 
v obecním domě Slezan na představení „V ro-
dině vládne muž“. Opereta byla nádherná. Zpě-
váci, vypravěč i hra na klavír krásně připravené. 
Všem se nám to moc líbilo. Bohužel účast byla 
velmi nízká. Bylo mi líto organizátorů této akce 
(Naděždy Paňákové, Kateřiny Locku) a i účin-
kujících. V 16 lidech vypadal sál smutně. Ráda 
bych tímto apelovala na naše karlovické obča-
ny, aby se chodili pobavit na různé akce, které 
pro nás dobrovolníci organizují. Myslím, akcí je 
dost. Jen návštěvnost nízká. 
Ještě jednou velmi děkuji všem, co pro nás 
něco dělají a přeji do budoucna více návštěv-
níků.
Ivona Černá

Karlovický bazárek
Děkuji všem ženám za výpomoc na bazárku, 
který jsme po dvou letech pandemie opět 
zahájili. Výběr byl veliký. Prodávající měli své 
zboží hezky připravené a zákazníci měli z čeho 
vybírat. Bohužel návštěvnost byla tentokrát 
mnohem menší. Proto vás všechny zvu v břez-
nu 2022 na jarní bazárek. Přijděte si nakoupit 
a tím i ušetřit nějakou korunu. Největší počet 
návštěvníků byl z Vrbna pod Pradědem, Široké 
Nivy a každoročně přijely i dámy z Brna. Velmi 
nás to těší. Karlovická účast byla malá. S kaž-
dou akcí je dost práce. A tak nás spokojení zá-
kazníci a prodávající vždy potěší.
Budeme doufat, že se vše zlepší a my nebude-
me muset uvažovat o ukončení téhle akce pro 
naše občany.
Děkuji vám všem Naděžda Paňáková

Rádi fotografujete?
Uvítáme vaše fotografie Karlovic na úvodní 
stránku zpravodaje. Pokud se chcete připojit 
a prostřednictvím fotografií ukázat krásnou 
přírodu Karlovic, můžete své fotografie poslat 
na email: knihovna@karlovice.eu. Prosíme o 
co možná největší kvalitu (alespoň 3 MB). Fo-
tit můžete cokoliv – krajinu, aktivitu, budovy, 
detail. Fotografie případně využijeme také na 
webové stránky obce, do kroniky a pro tvorbu 
různých prospektů. Autorská práva zůstanou 
zachována. U fotografie bude uveden autor. 
Vezměte foťák a vyrazte do přírody. 
Budeme se těšit na vaše krásné fotky.

Památka všech věrných zesnulých 
2. listopadu
Památka zesnulých navazuje na den před tím, 
svátek Všech svatých. Oba svátky jsou vnímány 
jako jeden celek, připomínáme si během nich své 
zemřelé blízké. 1. listopad býval podle keltského 
kalendáře prvním dnem roku, navíc to byl den po-
hanských obřadů uctívání mrtvých. Možná proto 
sem církev přesunula svátek slavený původně 
v květnu, kdy se lidé modlí za zemřelé, aby jejich 
duše z očistce mohly vstoupit na nebesa. V kos-
telích se na Dušičky konají mše, při nichž se lidé 
modlí za spásu zemřelých duší, na hřbitovech se 
zdobí hroby květinami a věnci z chvojí a zapalují 
se svíčky.

Svatý Martin a svatomartinské posvíce-
ní
Svatomartinské posvícení je asi nejznámější 
posvícení. Peče se husa, která je v tomto obdo-
bí ta nejlépe vykrmená a tučná. Ochutnává se 
nové svatomartinské víno. Na tradičním venko-
vě bývalo posvícení spojeno s roční odměnou: 
na Martina hospodář prodlužoval smlouvy 
a platil roční mzdu pracovníkům. Má to svoji 
logiku – je sklizeno, ví se, jak úspěšný byl rok, 
je méně práce a brzo tma a může se hodovat.

A kdo vlastně Martin byl? A jak s tím souvisí 
husy?
Martin Tourský se narodil na přelomu roku 316-
317 na území dnešního Maďarska. Jeho otec 
byl důstojníkem římské armády a i pro svého 
syna Martina chtěl životní dráhu vojáka. Martin 
vstoupil do armády, byl ale hluboce věřící 
a během vojenské služby přijal ve svých 22 le-
tech křest, na základě zjevení Krista, který se mu 
zjevil ve snu poté, co se Martin rozdělil se žeb-
rákem o svůj plášť tak, že ho mečem rozpůlil. 
Z armády Martin odešel, protože mu jeho víra 
nedovolovala zabíjet. Když pak v Tours zemřel 
biskup, místní přemlouvali Martina, aby se této 
hodnosti ujal. Ten však zprvu odmítal – dokon-
ce se schoval v husinci, kde ho podle legendy 
měly husy vykýhat a tak jeho úkryt prozradit. 
Nakonec, roku 371, byl Martin na biskupa vy-
svěcen a celý život věnoval chudým a potřeb-
ným. Pro svou laskavost a spravedlnost se stal 
jedním z nejoblíbenějších svatých. Zemřel v 
úctyhodných 80 letech 8. 11. 397, jeho pohřeb 
se konal 11. listopadu, a právě toto datum zů-
stalo pro pozdější oslavy svatého Martina.



Tiráž
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