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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejná sbírka stále pokračuje

Veřejná sbírka na pomoc rodině Romana Moravce, kteří požárem přišli o střechu nad hlavou
stále pokračuje.
Finanční příspěvky můžete posílat na číslo
účtu: 123-5724690257/0100.
h t t p s : / / w w w. k b . c z / c s / t r a n s p a r e n t n i -ucty/123-5724690257

ZPRÁVY O VÝVOJI OBYVATELSTVA
Vývoj obyvatelstva v naší obci za rok 2021
K 1. 1. 2021 žilo v obci 1027 občanů s trvalým
pobytem v obci Karlovice. V průběhu roku se
narodilo 8 dětí. Zemřelo 9 osob. Odstěhovalo
se 18 osob a 41 se přistěhovalo. K 31. 12. 2021
jsme zjistili, že počet obyvatel Karlovic stoupl,
na konci roku bylo v Karlovicích 1049.
To je o 22 občanů více než v loňském roce.
Průměrný věk obyvatel zůstává podobný jako
v loňském roce, tedy 42,87 let. (kl)

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Naši jubilanti

Štěstí, zdraví, klid na duši a optimistický pohled
na svět přejeme všem únorovým oslavencům.
60 let – Rafajová Helena
64 let – Kujová Vladimíra, Petrov Petr
65 let – Czasch Jan, Vajďáková Jitka
66 let – Navrátilová Zdeňka
67 let – Hradilová Františka, Vikartovská Jarmila
71 let – Moravcová Anna, Hudecová Ludmila
79 let – Kadlecová Božena
82 let – Zálešák Miroslav
83 let – Huser Antonín
89 let – Žákovský Josef
94 let – Valentová Gerlinda

Poděkování

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem,
kteří nám v naší nelehké situaci, kdy jsme přišli
o střechu nad hlavou, pomohli.
Moc si toho vážíme a jsme vděční za vaši
pomoc.
Moravcovi

Naši živnostníci

Všem našim drobným podnikatelům bychom
rádi z celého srdce poděkovali za jejich velkou
snahu udržet své činnosti.
Covidová doba nepřála v posledních letech nikomu. Proto bychom rádi zmínili přímo tuhle
skupinu, kterou postihlo uzavření jejich živností, ohrozilo je na všech finančních příjmech
a tím i celý chod jejich domácností. Někteří
již tuhle dobu neustáli. Museli s podnikáním
skončit.
Lidé se naučili nakupovat více na internetu,
chlapi si pořídili pípy domů, kamarádi se stýkají v domácnostech. Bohužel tomu doba přála.
Samé zákazy, omezování a jiná opatření. Snad
se ale vše již uvolní a budeme moci opět trávit
čas ve společnosti přátel na hromadných
akcích.
Těšíme se na plesy, zábavy, setkání. Jen ale ať
máme kde si dát dobrou kávu i večeři, posedět
u piva anebo koupit květiny. Zavírají se zde pomalu soukromé drogerie, potraviny, obchůdky
s oděvy. Je to škoda a my jsme ti, pro které tady
něco vybudovali a my bychom je měli podporovat.
Proto pojďme, ten kdo může, se najíst do restaurací, posedět u skleničky, nebo koupit si
hezkou halenku. Květiny potěší každou ženu
a koupit pračku či kladívko přímo v bydlišti je
také skvělé. Všichni naši živnostníci se na nás
těší a ocení věrnost svých zákazníků.
Děkuji za prostor Vás tímto oslovit.
Naděžda Paňáková

POZVÁNKY
Pozvánka na veřejné zasedání
zastupitelstva obce

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve středu 16. února 2022 od 17:00 hodin
v budově Obecního úřadu Karlovice.

PLÁN AKCÍ 2022
Leden
1.1.
22.1.

Březen
1.3.

Novoroční výšlap na Obří vrch
Výstava v Art Galerii Penzion U Řeky –
Jiří Janulík (výstava potrvá do
18.3.2022)
Jak vypadá divočina – Vzdělávací
centrum VÍCE Ve mlýně

19.3.
22.3.
26.3.

Duben
1.4.

14.4.
22.4.
22.4.
23.4.
29.4.
30.4.
X

Květen
15.5.
21.5.
21.5.
X
X

Červen
14.6.
18.6.
30.6.
X
X

Výstava v Art Galerii Penzion U Řeky –
Vlasta Švejdová (výstava potrvá
do 20.5.2022)
Povídání o vodě – Vzdělávací centrum
VÍCE Ve mlýně
Jak dnes vypadají lesy v Jeseníkách
(exkurze)- Vzdělávací centrum
VÍCE Ve mlýně
Ptáci na krmítku – Vzdělávací centrum
VÍCE Ve mlýně
Velikonoční zvyky a tvoření – Vzdělávací centrum VÍCE Ve mlýně
Den Země
Koncert Mantrovníci – Vzdělávací
centrum VÍCE Ve mlýně
Bazárek – Obecní dům Slezan
Tanec je radost – Vzdělávací centrum
VÍCE Ve mlýně
Pálení čarodějnic – Malajka
Den zdraví
Zábavné nedělní odpoledne pro rodiče s dětmi – Vzdělávací centrum VÍCE
Ve mlýně
Odemykání studánek – Vzdělávací
centrum VÍCE Ve mlýně
Výstava v Art Galerii Penzion U Řeky –
Lenka Klofáčková Pavézka (výstava
potrvá do 22.7.)
Stavění májky – SDH Karlovice
Kácení májky – SDH Karlovice
Jak vzniká vítr? – Vzdělávací centrum
VÍCE Ve mlýně
Den obce Karlovice a Festival Karlovická kosa
Přivítání léta – Vzdělávací centrum
VÍCE Ve mlýně
Den dětí
Školní akademie

Letní prázdniny
X

23. 7.

Soutěž v požárním sportu – SDH Karlovice
Výstava v Art Galerii Penzion U Řeky –
Karel Dokoupil (výstava potrvá
do 16.9.2022)

12.-14.8. Borůvkové hody – Malajka

Září

7.9.
17.9.
22.9.
X

Říjen
4.10.

20.10.
22.10.
28.10.

Zájezd seniorů
Výstava v Art Galerii Penzion U Řeky –
Radmila Měsícová (výstava potrvá
do 25.11.2022)
Vítání podzimu – Vzdělávací centrum
VÍCE Ve mlýně
Burčákové hody – Malajka
Se zvířátky do pohádky – Vzdělávací
centrum VÍCE Ve mlýně
Den stromů – Vzdělávací centrum
VÍCE Ve mlýně
Bazárek – Obecní dům Slezan
Dýně Ve mlýně – Vzdělávací centrum
VÍCE Ve mlýně

Listopad
10.11.
26.11.
X

Badatelské odpoledne – Vzdělávací
centrum VÍCE Ve mlýně
Výstava v Art Galerii Penzion U Řeky –
Vánoční výstava (výstava potrvá
do 21.1.2023)
Country bál – Volejbalový oddíl Sokol
Karlovice

Prosinec
9.12.
X
X
X
X

Naše hory – Vzdělávací centrum VÍCE
Ve mlýně
Mikulášský jarmark
Vánoční punč + vernisáž školních
prací
Vánoční posezení se seniory
Štěpánská zábava – Obecní dům
Slezan

X – přesný termín akce ještě není stanoven
Plánované akce mohou být zrušeny či přesunuty. Vše se bude odvíjet dle aktuálně
platných nařízení Vlády ČR.

ZE SPORTU
Sokol nezahálí

I když je teprve leden, naše mužstvo už se
probralo ze zimního odpočinku a začalo hltat
první naběhané kilometry. Příprava na jarní
část sezony se rozběhla, a to doslova. Kromě
běhání potom muži zdokonalují svou fyzickou
zdatnost v posilovně. Jedinou smutnou kaňkou
tedy zůstává nevyužitá tělocvična.
Na přestupovém poli se toho v zimním období
moc nestalo. Důležité je, že tým nikdo neopustil.
Do jarní části sice ještě zbývají dva měsíce, již
v tuto chvíli ale máme naplánovány přípravné
zápasy na únor a březen.
Únorová utkání se odehrají u soupeřů, kteří
mají možnost umělé trávy.
O březnových přípravných zápasech vás budeme informovat
v příštím čísle zpravodaje.
19. 2. 10:00 FK Krnov U19 : Sokol Karlovice
22. 2. 17:30 Slavoj Bruntál U19 : Sokol Karlovice

Prosba závěrem

Jeden z našich členů píše diplomovou práci
na téma sportovní aktivity a Sokolské jednoty
v obci Karlovice v období od roku 1945 do současnosti.
Chtěli bychom vás tímto poprosit, kdo jste byli
v minulosti členy Sokola, jestli nevíte, zda existují výroční zprávy, či něco podobného, jakékoliv dobové materiály, které by nám ve zmapování místní činnosti velmi pomohli.

Ozvat se můžete na těchto telefonních číslech:
Filip Lanči 723 424 521
Adam Doležel 776 008 410

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
Apple Crumble“ v sedmé třídě

Ve čtvrtek 6. 1. 2022 jsme si hodinu anglického
jazyka zpestřili upečením chutného moučníku
„Apple Crumble.“ Chlapci si přinesli všechny
potřebné komponenty včetně zmrzliny a nanukového dortu.

Při vaření a pečení si ověřili, že dokážou jednotlivé ingredience a činnosti popsat anglicky.
S výsledným produktem, ke kterému každý
z kuchařů přispěl svým dílem, byli všichni nadmíru spokojeni.
Alena Rokosová

Prázdniny
Pololetní prázdniny 4. února 2022
Jarní prázdniny 14. – 18. února 2022

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 německy, byli součástí Rakousko-Uherské monarchie
a žili zde několik století.

Bezpečnost v obci

Doučování v novém kalendářním roce

Od září tohoto školního roku jsme mohli zdvojnásobit počet doučovacích hodin díky navýšení podpory z ministerstva školství.
Doučování bude opět pokračovat i v novém
kalendářním roce.
Zájemci se s vyučujícími setkávají pravidelně,
nejčastěji jedenkrát týdně v malých skupinkách. Intenzitu procvičování probíraného
i probraného učiva si pochvalují nejen žáci, ale
i učitelé. Samozřejmostí je individuální přístup
dle potřeb konkrétního žáka.
Doučování je zaměřeno nejen na matematiku,
češtinu a angličtinu, ale i na pohybové a socializační aktivity.
Jsem přesvědčen, že díky zvýšenému úsilí
se podaří v průběhu tohoto školního roku smazat resty, které mohly vzniknout v průběhu distanční výuky.
Rostislav Němec

Do roku 1907 zajišťoval v obci ochranu a bezpečnost obecní hlídač, který měl širší pracovní
náplň. Mimo jiné fungoval i jako noční hlídač,
poslíček-donášková služba a pro další potřeby
obce.
Od roku 1907 až do roku 1914 zde vznikla
pobočka oddělení vrbenského policejního komanda s jedním strážníkem, a to hlavně v letních měsících, kdy v Karlsthalu-Karlovicích vládl
silný turistický ruch a byla potřeba posílit bezpečnost hostů i obyvatel.
Do Karlovic jezdili rádi i zámožní hosté nejen
z celého tehdejšího Rakouska-Uherska.
O jejich klid a bezpečnost bylo potřeba dbát,
aby nedošlo k újmě dobré pověsti turistického
ruchu a příjmů z něj.
Hosté a turisté, kteří zde trávili letní dovolenou,
byly velkým zdrojem příjmu nejen pro majitele
hotelů, pensionů a dalších ubytovatelů, ale přinášeli do obecní pokladny nemalé částky, byli
také zdrojem pracovních příležitostí pro místní
občany.
Policejní expositura byla v prvním roce v úředních prostorách obecního úřadu v domě s číslem popisným 111. Strážmistr Johann Breidel
byl zároveň i velitelem.
Od roku 1908 až do roku 1914 byla přemístěna
do domu s číslem popisným 114.
Službu tehdy převzal strážmistr Josef Kieslich
sloužící zde až do jejího uzavření.
Nezapomeňme, že v Karlovicích se konaly koncerty, hrálo se zde i divadlo a byly zde i lázně,
takže zde bylo v letní sezóně živo.
Vycházkové trasy a sluneční terasy byly příjemným zpestřením letního pobytu pro návštěvníky Karlovic.
Další posílení ochrany a bezpečnosti nastalo
po rozpadu Habsburgské-monarchie.

V roce 1918 byla policejní expositura a posílena a přemístěna do druhého patra obecního
úřadu s číslem popisným 111.
Velitel vrchní strážmistr Franz Hackenberg měl
k disposici dva strážmistry.
Karlovice měly od té doby druhý státní úřad.
Prvním byla pošta. Posledním místem policejní
expositury před okupací byla stará škola s číslem popisným 188 a jejím posledním velitelem
té doby byl státní policejní strážník Pocházka.
Změnám se nevyhnul ani úřad policejní ochrany, ale ty nejsou až tak důležité.
Asi se ptáte, co všechno museli strážníci řešit?
Podle záznamů z roku 1650 zlodějiny, krádeže,
rvačky, pranice a násilí všeho druhu. V polovině
19. století nebyly výjimkou přepadávání a loupežné vraždy.
Ještě v roce 1785 krnovské úřady (až později
přešly Karlovice pod správu Německých rytířů v Bruntále) musely přijmout opatření proti
loupežným bandám, které se skrývaly v hustých okolních lesích. Po těchto bezpečnostních
opatřeních se situace zlepšil.
Přesto se i zde odehrály případy jako vystřižené
z románů. Takové kuriozní případy byly dva.
Tak například 9. listopadu 1918 se zde usídlili
vojáci z První světové války a konfiskovali
na vlastní pěst (brali si pro svoji potřebu) sedlákům jejich dobytek.
Na účet státní pokladny zkonfiskovali zemědělci Josefu Godel plemenného hřebce. Na návrh
a prosbu pana Godela si místo hřebce vzali
kobylu. Koně zabili a uspořádali si „žranici“ se
„zábavou“.
Podle stejného scénáře postupovali i u dalších
hospodařících zemědělců.
Přítrž udělala vojenská jednotka pod vedením
velitele Payera. Po dvou dnech a nocích zajali
bandu a eskortovali do Opavy do žaláře.
Neméně originální případ se odehrál 8. října
1919. Večer toho dne tři maskovaní a ozbrojení
muži přepadli a přinutili lesního správce Německých rytířů v bytě hájovny a vydání úředních peněz ve výši 20 000 korun.
Přestože ve stejnou chvíli přišel do hájovny
milý domácí pomocnice Langerse podařilo se
loupežníkům nepozorovaně bez toho, aniž byli
poznáni, se z hájovny ztratit.
Jan Lomáz

OSTATNÍ INFORMACE
Knihovnické okénko

Stejně jako každý rok, tak i letos bude knihovna pokračovat v obnově knihovního fondu.
Navštivte knihovnu a aktivně se zapojte do výběru knih. Do fondu bylo v roce 2021 pořízeno
celkem 136 nových knih. Věřím, že i v letošním
roce se zapojí noví čtenáři. Budu se na vás těšit
vždy v otevírací době knihovny: pondělí 13-16
hod., čtvrtek 13-15 hod. (kl)

Wellnes Hotel Peras

Do našeho rodinného hotelu hledáme kolegy
- brigádníky na pozice: POMOCNÁ SÍLA DO
KUCHYNĚ a POKOJSKÁ.
Možnost nástupu ihned či dle dohody, práce
na dohodu. Nabízíme dobré platové podmínky, přátelský kolektiv a velmi příjemné pracovní
prostředí.
Požadujeme pečlivost, zodpovědnost, ochotu
učit se novým věcem.
Vše ostatní Vás s radostí naučíme. Kontakty
a více o našem hotelu naleznete https://peras.
cz/cs/prace

Kamera zuří….
Proč?
Občanům Karlovic někdo dělá škodu.

Tentokrát je to na vlakové zastávce v Zadní Vsi.
Ti občané, kteří jezdí vlakem, ví, jak je taková
dřevěná „bouda“ zastávky ochrání před větrem,
deštěm a jinými nepříjemnými povětrnostními
vlivy, když musí čekat na příjezd vlaku.
Někdo, zatím nevíme kdo, nám systematicky
ničí zařízení boudy. Nejdříve se posilní, naposledy nápojem Semtex, který jim dodá odvahu
a sílu, ne k udělání dobrého skutku, ale k rozbíjení zastávky. Musí to být pro ně adrenalin,
kopat, bouchat, lámat a vylamovat.
Obracíme se na všechny občany Karlovic, kteří
by mohli napomoci k vypátrání viníků, aby nám
pomohli k vypátrání těchto „siláků-vandalů“.
Jak to dopadne? To se dozvíte v některém
z dalších vydání zpravodaje.
Budou mít tito „siláci“ dostatek odvahy k tomu,
aby se sami přihlásili? Možná by stačilo, kdyby to, co rozbily a poškodili dali do původního
stavu.
Stalo by se jim něco?
Jan Lomáz

PTÁCI
Jak pomoci zahradě v zimě?

Pro někoho je to divná otázka. Někdo jiný ví jak
na to a snaží se. Jak? Jedna z možností je postarat se o to, aby ptáčkové měli i v zimě něco
dobrého do „zobáčku“. Můžete také slyšet, že
vše zdražuje a že třeba slunečnicové semínko
už stojí 35,- Kč za jedno kilo anebo také, že lojové koule jsou sice ptáčky oblíbené, ale sotva
je pověsíte hned jsou pryč.
Kde na to brát a nekrást?
Jednou z mála možností je lůj. Většina starší generace ho zná. Je možné, že si kuchařky
vzpomenou, že v hovězím guláši nesměl chybět. Jak je to dnes a kde ho vzít? Většinou vám
na vaši otázku v krámů odpoví nemáme.
Je pravda, že se nedá skoro vůbec sehnat.
Já jsem si ho zamluvil v řeznictví ve Světlé Hoře.
Prodavačky vám rády pomohou, zapíší si vaši
objednávku a řeknou vám, kdy se můžete
pro něj stavit anebo si zavolat.
Něco podobného je možné i ve Vrbně u řezníka. Lůj je zdarma a když ho pověsíte v zahradě
nebo kdekoliv jinde, kde na něj vidíte máte náramnou podívanou na živý pohyb v zahradě.
Na jaře a v létě vám ptáčkové posbírají škůdce
na ovocných stromech. Nemusíte kupovat
a používat škodlivou chemii. Zvažte sami, co se
vám více vyplatí a líbí. Praktikuji to už několikátý rok.
Jan Lomáz

Foto: Jan Lomáz

Práce přerušilo zimní období

Již několik měsíců výrazně komplikuje dopravu
ve Vrbně pod Pradědem rozsáhlá rekonstrukce
mostu přes řeku Opavu na Zlatohorské ulici.
Nejedná se vlastně o pouhou rekonstrukci, ale
o zbourání starého nevyhovujícího mostu
a jeho náhradu nově postaveným mostem.
Ten musí splňovat všechna platná ustanovení.
Stavba nového mostu nabrala kvůli nepředvídatelným okolnostem určité zpoždění, a tak se
vloni motoristé nedočkali celkového zprovoznění mostu.
Naštěstí se ale těsně před Vánoci podařilo zhotoviteli stavby, firmě Metrostav, uvést do provozu alespoň jeden jízdní pruh, čímž se přece
jenom situace citelně zlepšila.
V současnosti na stavbě nového mostu práce
neprobíhají. Důvod je nasnadě – v zimě se
na podobné stavbě pracovat nedá.
„Důvodem k přerušení prací je opravdu zimní
období. Například konečnou povrchovou asfaltovou vrstvu nelze pokládat, pokud teploty klesají pod bod mrazu. Podle mých informací bude
firma opět pokračovat hned, jakmile to počasí
dovolí,“ sdělil Jaroslav Kala, vedoucí Správy
a údržby silnic v Bruntále, který je se zhotovitelem stavby ve stálém kontaktu. (lo)

Potřebujete poradit,
odevzdat nebo
vyzvednout
formulář?
Už nemusíte do jiného města.
Navštivte naše kontaktní místo
na Poště partner

Karlovice
»

Pošta
pa
Karlov rtner
ic
Karlov e
ice č.p
. 183

»
»
»

přihlášky k ZP MV ČR
přehledy OSVČ
bonusové programy
informace

Přihlaste se k nám

do 31. března

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.
Obec Karlovice, Karlovice 183, 793 23 Karlovice, IČ: 00296112, MK ČR E 22569,
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