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Z OBECNÍHO ÚŘADU

Obecní systém odpadového hospodář-
ství za rok 2021
Množství komunálních odpadů     
• 285,59 t směsného komunálního odpadu
• 20,740 t objemného odpadu
• 2,666 t papíru a lepenky
• 5,543 t papírových a lepenkových obalů
• 10,800 t skla  
• 20,390 t plastových obalů  
• 2,704 t oděvů
• 28,995 t biologicky rozložitelného komunál-
ního odpadu  
• 0,090 t jedlých olejů a tuků
Předané výrobky s ukončenou životností
• 0,061t použitých baterií
• 4,957 t velké a malé vyřazené elektrospotře-
biče
• 0,022 t vyřazené světelné zdroje
Ostatní (mimo obecní systém odpadového 
hospodářství)
• 39,9 t lehkého železa a kovů  
Výdaje obce na systém odpadového hospo-
dářství v roce 2021: 1 881 540 Kč
z toho
za směsný komunální odpad 1 090 131 Kč
za tříděné složky odpadu (papír, sklo, plasty, 
BRKO, olej) 791 409 Kč
Příjmy obce  
z toho 707 413 Kč
z místního poplatku činily v roce 2021: 
564 250 Kč
z odměn od spol. EKO KOM činily v roce 2021: 
143 643 Kč 
Rozdíl 1 174 127 Kč
Od 1. 1. 2021 se postupně zvyšuje poplatek 
za skládkovné (uložení odpadu na skládku). 
Obec v roce 2021 uplatňovala u provozovatele 
skládky slevu z poplatku za množství odpadu 
ukládaného na skládku. Podmínky pro nárok 
na slevu (tj. nepřekročení limitu 0,2 t odpadu 
na osobu a rok) splňovala obec Karlovice 
do počátku měsíce října.
K nároku na slevu poplatku za uložení odpadu 
na skládku v tomto roce nesmí být překročen 
limit 0,19 t odpadu ročně na 1 obyvatele obce.
Platná právní úprava ukládá obcím nové povin-
nosti, mezi jinými dosažení stanovené úrovně 
třídění odpadů v jednotlivých letech tzv. „třídící 
cíle obce“.

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

přináším vám pár informací o dění v obci.
V jarních měsících budou probíhat práce 
na dokončení odpočinkového místa cyklostez-
ky Vrbno – Karlovice, Zadní Ves. 
Odpočinkové místo vznikne u splavu v Zadní 
Vsi, kde je k tomuto účelu vyhrazen prostor. 
Na místě bude vybudován zastřešený altán 
s posezením, stojan na kola, informační tabule 
a odpadkový koš.
Pokračovat budeme také v obnově veřejného 
osvětlení, kdy v loňském roce proběhla výměna 
stávajících svítidel za nová, úspornější. 
V letošním roce bychom rádi doplnili veřejné 
osvětlení tam, kde chybí. K této problematice 
probíhal veřejný průzkum.
Stále čekáme na výsledky k podaným žádos-
tem o dotaci na opravu tělocvičny při základní 
škole a na opravy místních komunikací. 
S předstihem vás informujeme o uzavírce silni-
ce mezi Karlovicemi a Vrbnem v termínu 
15. – 17. 7. 2022, z důvodu pořádání sportovní 
akce „Mezinárodní mistrovství automobilů 
do vrchu Vrbenský vrch 2022“. 
Pracuje se na co nejschůdnějším řešení tak, aby 
omezení pro občany bylo co nejmenší. Bližší 
informace budou s předstihem na webových 
stránkách obce a informačních tabulích 
po obci.
V únoru proběhlo první zasedání Zastupitelstva 
obce Karlovice. Na programu byly především 
majetkoprávní záležitosti. Mimo jiné zastupi-
telé rozhodli o poskytnutí dotace Hnutí DUHA 
ve výši 80 000 Kč na opravu bývalé rychty. Hnu-
tí DUHA objekt postupně opravuje již několik 
let. Věříme, že oprava rychty přispěje ke zlep-
šení vzhledu centra obce.
Jistě jste zaznamenali v minulém čísle zpravo-
daje v plánu akcí, že obec chystá na letošní rok 
Den obce Karlovice. 
Snad se po dvouleté pauze tato tradiční akce 
podaří uskutečnit. Termín letošního Dne obce 
je stanoven na 18. června 2022.
Závěrem mi dovolte popřát všem radostný 
a láskyplný jarní čas, pevné zdraví a pohodu. 
Ženám přeji vše nejlepší k nadcházejícímu 
svátku.
Karel Batík, starosta



Což znamená zajistit, aby vytříděné recyklova-
telné složky komunálního odpadu tvořili k roku 
2025 alespoň 60 % z celkového množství ko-
munálních odpadů, v roce 2030 a následujících 
65 % a v roce 2035 a následujících 70 % z cel-
kového množství odpadu. 

Optimalizace obecního systému odpadového 
hospodářství a předcházení vzniku odpadu 
jsou nezbytné. 
Pro období roku 2022 se podmínky pro třídění 
(oddělené soustřeďování) komunálního odpa-
du nemění.

• Kontejner na kovový a plechový odpad 
plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, 
alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, 
šroubky, kancelářské sponky a další drobné 
kovové odpady je umístěn ve dvoře Obecního 
domu Slezan.

• Sběrná nádoba na použité jedlé oleje 
a tuky z domácností je umístěn ve dvoře 
obecního domu. Ochlazené oleje slévejte 
do PET lahví, plné PET lahve ukládejte do sběr-
né nádoby. 

• E box u vstupních dveří do Obecního 
domu Slezan slouží k odkládání malého 
elektro-odpadu (např.: baterie, holicí strojky, 
mobilní telefony, klávesnice, malé kuchyňské 
elektrospotřebiče atp.). Je-li vstup do obec-
ního domu uzamčen, neodkládejte drobný 
elektroodpad a pytlíky s bateriemi před 
vstupní dveře do budovy. 

• Vyřazená elektrozařízení (chladničky, mraz-
ničky, televizory, PC a monitory, elektrické 
sporáky apod.) můžete po předchozím ozná-
mení odložit k technické budově ve dvoře 
Obecního domu Slezan.

• Závěsný sběrný box na vysloužilé světelné 
zdroje: úsporné kompaktní zářivky, výboj-
ky a lineární zářivky a LED světelné zdroje, 
halogenové žárovky a klasické přímo žhaví-
cí žárovky je u vstupních dveří do Obecního 
domu.  

• Sezónní svoz biologicky rozložitelného odpa-
du (hnědé kontejnery) bude zahájen 1.dubna 
a ukončen v měsíci listopadu

(podle klimatických podmínek).

• Svoz papíru a lepenky, papírových a lepen-
kových obalů, skla (v modrých pytlích) a plastu 
(ve žlutých pytlích) bude probíhat jako dopo-
sud pytlovým sběrem, každou lichou středu. 
Pytle jsou dostupné v provozovně Pošta part-
ner.

Informace o termínech svozu objemného 
odpadu, případně nebezpečného odpadu 
a místech předání bude včas zveřejněna.
Zdenka Šilerová

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Naši jubilanti
Přejeme všechno nejlepší všem, kteří oslaví na-
rozeniny v březnu. Pevné zdraví, velkou dávku 
štěstí a pohodové dny.

60 let – Hošková Zdeňka, Lalinská Marie
62 let – Vyoral Jaroslav
63 let – Jelínková Miroslava
65 let – Vajďák Stanislav
66 let – Švrček Zdeněk
67 let – Tuška Rostislav
71 let – Kadlíková Zdeňka, Pelánová Jarmila,
             MUDr. Koudelka Stanislav, Pavlů Milan
72 let – Glombíčková Miluše 
74 let – Vondrová Uršula
75 let – Strnadel Miroslav
77 let – Kadlík Václav
81 let – Kopf Jaroslav
91 let – Blahušová Emma

Vzpomínka
Dne 06.03.2022 si připomeneme 1. rok 
smutného výročí náhlého úmrtí našeho 
drahého Tomáše Musila. S bolestí v srdci 

vzpomínají manželka Eva s dětmi Jindřiškou 
a Honzíkem   



Vzdělávací a informační centrum VÍCE 
Ve mlýně Karlovice – březen 2022
Pro školy – nabízíme zábavné vzdělávací pro-
gramy a exkurze pro školy a dětské skupiny. 
Objednávky na info@actaea.cz
Pro děti (ve mlýně)
1. 3. od 15 hodin – Jak vypadá divočina
22. 3. od 15 hodin – Hrátky s vodou
1. 4. od 15 hodin – Ptáci na krmítku
Rodiče můžete vzít s sebou!
Pro všechny – výstava Jeseníky všemi smysly, 
v březnu otevřeno středa a pátek od 14 do 18 
hod. Představíme vám prostory mlýna. Něco 
se dozvíte a vyzkoušíte si naše zábavné aktivity. 
Akce pro všechny
26. 3. v 9 hodin – Naše lesy na jaře (exkurze)
2. 4. v 9 hodin – Jarní vítání ptačího zpěvu – 
exkurze spojená s úklidem (UKLIĎME ČESKO)
Místo setkání upřesníme.
Podrobnosti o akcích najdete na www.actaea.cz 
a na FB @vicevemlyne.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Jak žijí zvířátka v lese?
V úterý 18. 1. 2022 jsme si s mladšími dětmi 
z mateřské školy vyšlápli na kopec pod Obří 

vrch ke krmelci, kde nás čekal pan myslivec.
Pro děti si připravil krátkou besedu o tom, 
jak bychom se měli chovat v lese, která zvířátka 
v lese žijí a jak se o ně můžeme v zimě sta-
rat. Závěrem nám nastínil, co vše myslivecká 
činnost obnáší, ukázal nám pár mysliveckých 
trofejí 
a děti si mohly pohladit mysliveckého psa.
S dětmi jsme dali dobroty v podobě jablíček 
a pečiva zvířátkům do krmelce.
Ludmila Kováčiková

Hodina fyzikálních pokusů
Že plyny lze přelévat, jak vyplňují prostor a jak 
vyrobit raketu. Tyto a další fyzikální pokusy 
předvedli našim žákům deváté třídy studenti 
z gymnázia Bruntál pod vedením pana učitele 
Petra Melichara.
Jednoduché pokusy se zasvěceným výkladem 
a důkladným vysvětlením zaměstnávaly hla-
vičky našich deváťáků po dobu celé vyučovací 
hodiny.

POZVÁNKY



Místní požární policie, předchůdce dobrovol-
ných hasičů, byla úspěšně založena 1. července 
1878 u pana Gustava Czecha (Im Niederktet-
schma).
Tehdejšími zakládajícími členy byli Franz Bart-
sch, Erst Zöllner, Johan Herdin, Paul Plisch, Al-
bert Klein, Johan Reichel a Johan Plisch. 
Počet hasičů stoupl ze 78 v roce 1878 až na 117 
v roce 1938.
Počet hasičů klesl po obsazení pohraničí Ně-
meckem, a tak jich v roce 1944 zbylo jen 38, 
a to vlivem nařízení o věkové hranici. Od urči-
tého stáří museli být tito členové vyřazeni ze 
stavu dobrovolných hasičů.
Za pozornost jistě stojí věrnost některých Kar-
lovických hasičů k jejich organizaci. V roce 1938 
obdrželi za 50 let práce v hasičském sboru 
čestné vyznamenání Paul Piesch, August Schil-
der, Albert Dawid, Alois Reichel a Josef Lux.

V této netradiční hodině žáci nejen pozorovali, 
ale též si zopakovali základní poznatky z me-
chaniky kapalin a plynů. Vydechnout jim nedal 
neustálý příval otázek a hledání odpovědí.
Na závěr hodiny prosvištěla třídou raketa vyro-
bená z PET láhve. 
Celé setkání se uskutečnilo na základě dlouho-
dobé spolupráce mezi školami, v rámci které 
dochází k nepravidelnému setkávání žáků 
i učitelů. Tématem příštího setkání budou Lego 
roboti.
Rostislav Němec

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.

Hasiči
Požáry, povodně, záplavy a jiná neštěstí pomá-
hal likvidovat státní aparát.
Mimo to nastupoval také místní systém ochra-
ny a v tehdejší době tak zvaná „POŽÁRNÍ PO-
LICIE“.

ilustrační foto

Místní požární policie byla toho času vybavena 
šesti stříkačkami, které byly rozmístěny na šesti 
různých místech obce.
Ta nejstarší s vodní skříní – nádrží, byla poříze-
na k hašení požárů obecní správou v sedmde-
sátých letech (dnes už to bylo téměř 
před dvěma stoletími z pohledu naší doby).
Stříkačka byla uložena v historické „šopě“ ilustrační foto



domu číslo 48 v Zadní Vsi. Šopa byla původ-
ně přesunuta z Karlovic a stála u kapličky, kde 
sloužila jako skladiště hasičského nářadí. 
Po tom, co byla v roce 1889 postavena nová 
hasičská zbrojnice na Obecním náměstí, je dří-
ve zmíněná šopa ze Zadní Vsi opět přemístěna 
na původní místo, aby opět sloužila jako sklad 
požární techniky a zde byla také přesunuta 
první stříkačka pro používání v Karlovicích.
Druhá stříkačka byla pořízena z prostředků ha-
sičů v roce 1886 za 1.200 fl. Byla uložena 
ve staré šopě hasičského vybavení, později byla 
přesunuta do nové zbrojnice a potom, roce 
1928 do Nových Purkartic.
V této šopě byla uložena také menší motorová 
sací stříkačka zakoupená v roce 1900, která se v 
roce 1928 přesunula do nové hasičárny 
na Obecním náměstí. 
Druhá hasičská zbrojnice byla u domu č. p. 13 
v Zadní Vsi.

Prostředky na svoje požadavky čerpali hasiči 
z místních dotací obce, dobrovolných příspěv-
ků obcí, majitelů domů a také z výtěžku uspo-
řádaných akcí. 
Dne 14. října 1841 byli Krajským úřadem 
v Opavě stanoveny normy pro vybavení hasičů 
v obcích, na pořízení hasícího vybavení a Hasič-
skou policii pod č. 5623.  
Možná jste někoho poznali na fotografii poří-
zené z dob po roku 1945. Mohli byste dát 
o tom, koho jste poznali vědět?
Děkuji za informaci
Jan Lomáz
Foto s přispěním pana Ladislava Simona

INZERCE

Masáže v Karlovicích 
Dopřejte si příjemnou relaxační masáž, která 
poskytuje úlevu a regeneraci. Nabízím klasic-
kou relaxační masáž pro hluboké a vyvážené 
uvolnění těla i mysli, sportovní masáž pro rych-
lou první pomoc po fyzické zátěži a indickou 
masáž hlavy, která poskytuje příjemné a účinné 
uvolnění od každodenního stresu. Otevřeno 
po telefonické domluvě na telefonním čísle: 
725 977 815 v obecním domě Slezan.
Pavlína Rektoříková

OSTATNÍ INFORMACE

Co se u nás zatím dělo a co se bude dít
Vzdělávací a informační centrum VÍCE 
Ve mlýně Karlovice
Vzdělávací a informační centrum VÍCE Ve mlý-
ně Karlovice zahájilo svou činnost v rekonstru-
ované budově bývalého strojního mlýna 
v druhé půlce roku 2021. Kromě výstavy Jesení-
ky všemi smysly a výstavy o vlcích, které mohli 
návštěvníci zhlédnout zejména v srpnu, zde 
v průběhu podzimu a zimy proběhlo několik 
akcí pro děti, například Den stromů nebo Dý-
ňování. Přestože se jednalo o zkušební provoz, 
měly akce velký úspěch a děti se k nám rády 
vracely. V období prosince a ledna byl provoz 
omezen v důsledku vládních opatření.

ilustrační foto
Hasiči a obecní úřad dbali a kladli důraz na to, 
aby měli k dispozici nejlepší a nejnovější hasič-
ské vybavení k likvidaci požárů, které dovedly 
napáchat veliké škody nejen na obecním, fi-
remním majetku, ale také i na majetku občanů. 
Proto byla věnovaná tak velká pozornost hasi-
čům a jejich vybavení kvalitní technikou.
V roce 1886 se na výstavě hasičské techniky 
v Opavě podařilo hasičům pořídit obdivuhod-
nou stříkačku od R. Czermack z Teplit (Císař-
sko-královská privilegovaná továrna na hasicí 
stříkačky R. Čermák Teplice v Čechách) a nej-
novější hadice se spojkami od K. Scheinpflu 
ze Schlan (město Slaný).  
Dále pak v roce 1926 moderní vysouvací žeb-
řík od H. Flader z Pleit u Weipet (Černý potok 
část obce Vejprty). V sortimentu byla nabízena 
i motorová dvoukolová stříkačka E 2L a již 
od 1923 přenosná motorová stříkačka Siege-
rin, která získala světovou proslulost pro jed-
noduchou obsluhu a spolehlivý provoz.



V lednu a únoru jsme díky tomuto projektu 
mohli děti seznámit například se sněhovými 
podmínkami v Jeseníkách. 
Od března se naše činnost začne pomalu roz-
šiřovat. Školám a dětským skupinám nabízíme 
zábavné vzdělávací programy na téma jese-
nická příroda, bylinky, řemesla aj. Programy 
pro děti chystáme na úterní odpoledne, zatím 
podle programu, do budoucna připravujeme 
pravidelná úterní odpoledne. Výsledky projek-
tu rekonstrukce strojního mlýna a vybudová-
ní učeben pro přírodní vědy, řemesla a jazyky 
bude moci veřejnost zhlédnout v otvíracích 
hodinách. V březnu to bude ve středu a v pá-
tek od 14 do 18 hodin. Kromě výstavy Jeseníky 
všemi smysly si budou moci všichni vyzkoušet 
některé naše aktivity nebo přijít na chystané 
přednášky o přírodě a historii našeho kraje.
Zveme rovněž na exkurze do přírody, které bu-
deme nabízet celý rok. První dvě exkurze 
do jarní přírody se uskuteční v sobotu 26.3. 
(Naše lesy na jaře) a 2. 4. 2022 (Jarní vítání pta-
čího zpěvu a Ukliďme Česko). Podrobnosti 
se dozvíte na plakátech, webových stránkách 
a FB.
Program na březen najdete v tomto zpravodaji.
Vzdělávací centrum provozuje spolek Actaea 
– společnost pro přírodu a krajinu, z.s. Spolek 
provozuje také Informační středisko CHKO Je-
seníky-Karlova Studánka. Toto středisko je ote-
vřeno v období měsíců červen až září a rovněž 
nabízí rozličné programy pro veřejnost.
Spolek Actaea je sdružením odborníků z nej-
různějších oblastí, zejména přírodovědců, kteří 
chtějí naši přírodu a krajinu přibližovat veřej-
nosti. Členové se podílejí na přípravě podkla-
dů pro vydávané materiály, realizované naučné 
stezky nebo programy pro děti.
Těšíme se na Vás Ve mlýně!
Za celý tým Kateřina Kočí a Eva Kyšová
www.actaea.cz, FB @vicevemlyne.cz

Dětem děkujeme za krásnou podzimní výzdo-
bu.
V roce 2021 a na začátku roku 2022 jsme uspo-
řádali na 40 projektových dnů s odborníkem 
pro skupiny dětí nebo dětí s rodiči na téma 
jesenická příroda. Další zábavná dopoledne či 
dopoledne s programem pro děti se konala Ve 
mlýně či v Karlově Studánce pod vedením na-
šich lektorek. Celkem se těchto akcí zúčastnilo 
2800 dětí a dospělých. Tyto aktivity probíhají 
v rámci projektu Neseď doma, pojď s námi!, 
ve kterém jsme partnery Místní akční skupiny 
Hrubý Jeseník. Projekt byl podpořen 
z Operačního programu Věda, výzkum a vzdě-
lávání Evropské unie.



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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