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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Jarní úklid
Oznámení o termínu svozu objemného
odpadu

Kontejnery pro uložení a svoz objemného odpadu budou přistaveny v sobotu 14. 5. 2022
od 08:00 hodin do 12:00 hodin na parkovišti
vedle Hasičské zbrojnice a v prostoru před
„kravínem“ v Zadní Vsi.
Do kontejnerů je možné odkládat pouze objemný odpad (tj. odpad, který pro hmotnost
nebo rozměrnost nelze uložit do popelnice
nebo domovního kontejneru např. vyřazený
nábytek, poškozené a vyřazené spotřební zboží – lyže, jízdní kola, umyvadla, toalety, koberce,
linolea, kočárky).
Do objemného odpadu nepatří: směsný
komunální odpad, nebezpečné složky komunálního odpadu, elektrozařízení, pneumatiky, 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 zaměstnanci obce a svozové společnosti.

Ochrana životního prostředí je pro naši
společnost prioritou

Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době
lze jen těžko představit. Obklopují nás a staly
se součástí našich každodenních činností. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů,
které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich
těžbou je významně zatěžováno životní prostředí. Pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení spolupracuje naše obec
mimo jiné s kolektivním systémem ASEKOL.
Správná recyklace výrobků totiž přináší životnímu prostředí významnou úlevu. Jakým rozsahem naše obec přispěla k lepšímu životnímu
prostředí, se dozvídáme z environmentálního
vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL.
Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory
ve spotřebě elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci
skleníkových plynů.
Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos naší obce 5,04 k ochraně přírody

v roce 2021. Vyplývá z něj, že díky množství
námi odevzdaných elektrozařízení společnosti ASEKOL jsme uspořili 5,04 MWh elektřiny,
462,49 litrů ropy, 65,46 m3 vody a 2,02 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů CO2 ekv. o 2,17 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování
prostředí) o 221,76 kg.
Environmentální vyúčtování je vypočítáváno
pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv.
LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá
o dopadech výroby a recyklace jednotlivých
elektrozařízení na životní prostředí. Studie zohledňuje všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL
zajišťuje.
Každý kus vytříděného elektra se počítá,
pro příklad 100 vytříděných notebooků uspoří
10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá
3leté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu. Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu
z Prahy do Paříže.
Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí.

ZPRÁVY ZE ZASTUPITESTVA
Horské domy lidé v Karlovicích nechtějí

Zastupitelé Karlovic na svém posledním veřejném zasedání projednali a následně neschválili projekt Horské domy Karlovice ve Slezsku.
Schválili naopak podle platného zákona uplatnění námitky k ochraně zájmů obce a občanů.
Současně zastupitelé uložili starostovi Karlu
Batíkovi podat dotčenému stavebnímu úřadu
žádost o přerušení stavebního řízení z důvodu
předběžné otázky do doby, než vejde v platnost nový Regulační plán. Zároveň mu uložili
povinnost podniknout bezodkladné kroky vedoucí k zadání a pořízení Regulačního plánu.
Záměr postavit v Zadní Vsi, místní části Karlovic, pět tak zvaných horských domů vyvolal
mezi občany obce doslova vlnu odporu. Petici
proti výstavbě podepsalo během pouhých tří
dnů 128 lidí.
Pozemek, na němž by horské domy měly stát,
prodala obec v dobré víře a s dobrým úmyslem

za účelem stavby pro bydlení. Výstavba penzionů, rekreačních objektů a developerských
objektů cílících na výstavbu letních či zimních
sídel není v zájmu obce. „V našem zájmu je naopak trvalý pobyt, a to zejména mladých rodin
s dětmi, které by navštěvovaly místní školku a
školu. Jenom tak se může obec opravdu rozvíjet,“ uvedl starosta obce Karel Batík. (lo)

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Naši jubilanti

Štěstí, zdraví, klid na duši a optimistický pohled
na svět přejeme všem květnovým oslavencům.
61 let – Němec Zdeněk, Šmírová Sylva
65 let – Krupa Vladimír
66 let – Popovičová Anna
67 let – Cupáková Ema
68 let – Pavlů Jaroslava
72 let – Doupovcová Anna
73 let – Petrov Slavko
74 let – Pěgřímová Marie, Moravcová Anna
75 let – Vajďák Josef
81 let – Zajíček Zdenek
82 let – Husárik Václav
93 let – Francová Marie
97 let – Krejčí Břetislav

POZVÁNKY
DEN OBCE KARLOVICE A FESTIVAL
KARLOVICKÁ KOSA

SOBOTA 18. 6. 2022
Program
10:00 – zahájení a vystoupení dětí z karlovické
školky a školy
11:00 – Program pro děti – Rytíři a Lapkové
11:00 – ukázka Hasiči a Policie ČR
11:00 – zahájení soutěže v kosení kosou (louka
pod kostelem)
11:00–13:00 přijímání koláčů do soutěže O nejkarlovičtější koláč (v družině ZŠ)
11:00–15:00 střelecká soutěž ze vzduchovky
14:00 – Cimbálová muzika Primáš z Přerova
17:30 – HRDZA Slovenská kapela z Prešova
19:00 – k tanci i poslechu zahraje skupina
Fofrovanka
Doprovodný program
řemeslný jarmark, skákací hrady, projížďky
na koních, hasičské soutěže a pěna, dětská

vzduchovková střelnice, veteráni, mobilní lanové centrum, bohaté občerstvení
Soutěž Karlovický koláč
Zveme všechny šikovné kuchtičky k účasti
v soutěži Karlovický koláč. Nezávislá porota
ocení vaše umění slovem a organizátoři i věcnou cenou. Těšíme se na pořádný souboj chutí.
Pravidla soutěže „Karlovický koláč 2022“
1. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo přinese soutěžní výrobek (množství minimálně 15
porcí).
2. Do soutěže bude zařazen sladký/slaný, pečený/nepečený vlastnoručně vyrobený produkt.
3. Výrobky se odevzdávají od 11 do 13 hodin
ve školní družině.
4. Každý předložený výrobek bude označen
číslem a tvůrce zůstane anonymní.
5. Porotu budou tvořit náhodně vybraní účastníci festivalu (max. 10 osob).
6. Porotcem nemůže být ten, kdo je účastníkem
soutěže.
7. Jednotlivý člen poroty ohodnotí výrobek číslem 1-5, kdy 5 je nejvyšší ohodnocení.
8. V případě shody počtu bodů rozhodne náhodný účastník festivalu.
9. Výrobky budou představeny veřejnosti
ke zhlédnutí v době hlasování poroty.
Karlovická kosa – soutěž v kosení kosou
Letos se můžete zúčastnit tradiční soutěže
v kosení kosou, která proběhne na louce
pod kostelem od 11 hodin. Bude hodnocena
rychlost kosení, kvalita pokoseného porostu,
šířka pokoseného porostu, celkový umělecký
dojem a také odění sekáče či sekáčky.
Pro ty, kteří si nedonesou vlastní kosu, budeme
mít připravenu kosu k zapůjčení.
Pro vítěze máme připraveny pěkné ceny.
KOSTEL
Zveme všechny katolíky a občany na besedu
o karlovickém kostele. Beseda bude neformální
u dobrého šálku kávy, čaje, piva anebo i skleničky dobrého vína. Bude se povídat, debatovat, navrhovat a také navazovat na tradice.
Můžete s sebou vzít fotografie, obrázky, vzpomínky, články, své známé a příznivce.
Kde: Hospůdka U rybníčku v Karlovicích
Kdy: Ve středu 18. 5. 2022 v 17:00 hod.
Cíl: Zahájit start obnovy kostela a jeho provozu.
Srdečně Vás zve Jan Lomáz

AKCE PRO VEŘEJNOST

Vzdělávací a informační centrum VÍCE
Ve mlýně Karlovice
AKCE A OTVÍRACÍ HODINY V KVĚTNU 2022
PRO VEŘEJNOST – STŘEDA 14–18 HODIN
Přijďte si prohlédnout opravené prostory bývalého strojního mlýna a interaktivní výstavu Jeseníky všemi smysly. Můžete poznávat přírodu
Jeseníků zrakem, hmatem, podle vůně
i chutě. Promítáme záběry z Jeseníků či Karlovic. Ochutnáte zdravé bylinkové čaje a můžeme
vám nabídnout také dobrou kávu.
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI – KAŽDÉ
ÚTERÝ 15–17 HODIN
Děti si mohou vyrábět i hrát, rodiče si popovídají u čaje či kávy.
ZÁBAVNÉ TÉMATICKÉ AKCE PRO DĚTI
JARNÍ PŘÍRODA
úterý 10.5.2022 15-17
Vycházka do jarní přírody pro děti i rodiče.
V případě deště budeme tvořit Ve mlýně.
EVROPSKÝ DEN PARKŮ
úterý 24.5.2022 15-17
Venkovní program. Poznávání stromů, povídání
o lese. V případě deště budeme tvořit Ve mlýně.

DEN RODINY – odpoledne plné her
neděle 15.5.2022 15-18
Turnaj v pétanque, soutěže pro děti, deskové
hry, autorské čtení.
Občerstvení zajištěno. Pořádáme ve spolupráci
se spolkem Kominíček Karlovice.
MILUJU JESENÍKY – autorské čtení
neděle 15.5.2022 v 17 hodin
Povídání a autorské čtení s jesenickou spisovatelkou Miroslavou Krčovou, která si říká Jesenická Maryška. Narodila se a dětství prožila
právě v Karlovicích, a to v Kosárně, její babička
byla paní Pelánová. Je absolventkou pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Psaní na svůj blog začala v roce 2014 jako milovnice Jeseníků, ve kterých žije celý život,
a je v nich trvale a pevně zakořeněna. Příroda ji
inspiruje a nabíjí. Zatím vydala dvě knihy - Miluju Jeseníky a Jesenická Maryška v New Yorku.
Ke svému vyjádření používá hlavně humor
a nadsázku.
Vzdělávací centrum provozuje spolek Actaea –
společnost pro přírodu a krajinu, z.s. Spolek provozuje také Informační středisko CHKO Jeseníky-Karlova Studánka. Toto středisko je otevřeno
v období měsíců červen až září a nabízí rozličné
programy pro veřejnost.
Za celý tým Kateřina Kočí a Eva Kyšová
www.actaea.cz, FB @vicevemlyne.cz

PROBĚHLÉ AKCE

ZE SPORTU

Den zdraví

Hasiči zahájili svou sportovní sezónu

První dubnovou sobotu se v obecním domě
Slezan konal Den zdraví. Na akci dorazilo
spoustu skvělých lidí i odborníků ve svém oboru. Užili jsme si kosmetiku, pedikúru, masáže,
ale i cvičení a jógu.

V neděli 24.dubna se konala v letošním roce
první hasičská soutěž u kamarádů v Široké
Nivě. Družstva mužů i žen z Karlovic se soutěže
také po dlouhé zimní přestávce zúčastnila.
I když nám počasí celou neděli nepřálo – bylo
zataženo, chladno a občas i pršelo, hasiči boj
o velikonočního beránka nevzdali.
Ženy z Karlovic obsadily 3.místo a mužům se
podařilo obsadit 7.místo. Na úvod sezóny to
obě družstva zvládla úspěšně.

Stavění máje

Nakoupili jsme si nové kousky do šatníku
od holek z „K Tobě na věšák“. Byla připravena
spousta dobrot.

Jak je již tradicí, i v letošním roce hasiči budou
stavět májku vedle hasičské zbrojnice. Stavění
proběhne v neděli 1.května v dopoledních hodinách.
O kácení máje budou hasiči včas informovat.
Za SDH Karlovice
Dominika Mikulášková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
Okresní kolo biologické olympiády kategorie C
Den zdraví se nesl v příjemném duchu. Všem
moc děkujeme za pomoc i za účast. Věříme,
že jste si to užili stejně jako my. Budeme se těšit
zase příští rok.
Kateřina Locku

V pondělí 11. dubna proběhlo v SVČ v Krnově
okresní kolo biologické olympiády kategorie C
(žáci 8. a 9. ročníků). Soutěž se již tradičně skládala ze tří částí – testu teoretických znalostí,
laboratorní práce a určování přírodnin, vstupní
podmínkou soutěže bylo vypracování náročné
domácí úlohy. Letošní ročník byl zaměřen
na přizpůsobení organizmů chladu a zimním
podmínkám.
Naši školu reprezentovaly dvě žákyně z 8. a z
9. třídy. V silné konkurenci žáků základních škol
a studentů víceletých gymnázií dosáhly obě výborného výsledku (3. a 6. místo). Obě se zároveň staly úspěšnými řešitelkami soutěže. Díky
svému umístění postupuje lepší z dívek dále
do krajského kola biologické olympiády.
Zbyněk Hoták

Po roce opět za kulturou v opavském
divadle

V pondělí 4. dubna se nejstarší žáci naší školy
z 8. a 9. třídy vydali do divadla v Opavě na činoherní představení Cyrano z Bergeracu.
Ztvárnění rozsáhlého díla Edmonda Rostanda
pro současnou mládež bylo jistě velmi náročné.
A přestože některé části byly lehce zdlouhavé,
dokázali herci mnohé úseky představení oživit
vtipnými komentáři. Velmi nás zaujal veršovaný
jazyk s občasnými archaickými a historickými
výrazy.
Samozřejmě se všichni těšíme na další den
strávený mimo školní budovu.
Anežka a Jindřiška

V náročné soutěži dívky získaly hodně nových a
zajímavých zkušeností a velkou motivaci
do dalších soutěží.
Pavlína Němcová

Noc ve škole s druháky

Čas před velikonočními prázdninami jsme si
zpestřili přespáním ve škole. Deset statečných
druháků se rozhodlo strávit noc s kamarády.
Pro některé jedna z mála nocí bez maminky
a tatínka.

Beseda se spisovatelkou

V pátek 25. 3. 2022 se žáci 1., 2. a 3. ročníku
zúčastnili besedy se spisovatelkou Danielou
Krolupperovou v bruntálské knihovně. Daniela
Krolupperová je překladatelka, novinářka
a spisovatelka, autorka úspěšných dětských
knih. Paní spisovatelka dětem představila některé knížky a popsala, jak taková kniha vzniká.
Napřiklad kniha Zprávy z pelíšku je o pejskovi
z rodiny. Paní spisovatelka pozorovala, jak roste, jak se chová a napsala o něm knížku.
Do svého vyprávění zapojila i žáky. Děti mohly
doplňovat vyprávění a klást otázky.
Do školy jsme se vraceli s hezkým zážitkem.
Stanislava Spáčilová

Okresní kolo olympiády v českém jazyce

V pondělí 28.března 2022 naše nejlepší řešitelky školního kola olympiády, poměřily své síly
ve znalostech mateřského jazyka se žáky jiných
základních škol a gymnázií našeho okresu.
V silné konkurenci obsadila obě děvčata krásná
umístění, Julie si dokonce odnesla ocenění
za 1. místo.

Sešli jsme se odpoledne i s rodiči, každý přinesl
nějakou dobrotu. Pochutnali jsme si, pobavili
se a hodně nasmáli.
Následoval přesun do třídy a chystání místa
na spaní. Už jen tohle byl velký zážitek,
na místě, kde obvykle děti sedí v lavici a učí
se, najednou vybalovaly spacák a převlékaly se
do pyžamka. Noc v jiném prostředí, obklopeni
kamarády dětem nedala dlouho spát. Ráno nechyběl budíček, rozcvička a společná snídaně
a pak zpátky do lavic – hlavně neusnout v lavici
a hurá na prázdniny!
Věřím, že tyhle společně strávené chvíle děti
sbližují a odnesou si hezké zážitky.
Třídní učitelka Emílie Czaschová
Připravujeme:
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků, 3. května
Zápis do školky, 5. května
Exkurze do ostravského studia České televize,
31. května
Exkurze do Hornického muzea – Landek Park,
31. května

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.
Zdravotní péče lI. část
Jak už jsme řekli minule, nebyla péče o obyvatele z pohledu zdravotního zabezpečení uspokojivá, její nedostatek se nedá připsat jen
na vrub zemským lékařům.
Dröslerovým nástupcem se stal andělohorský
rodák narozený v roce 1820 „ranhojič“ Adolf
Josef Fuchswans, který byl v roce 1862 jmenován do funkce obecního lékaře a kontrolora
masa. 14. ledna 1862 úspěšně obhájil diplomovou práci „Wundrartzt a Geburtshelfer“ a stal
se lékařem a porodníkem.
O jeho dobré pověsti svědčí nejen to, že byl
povolán k porodu paní baronky Klein do Loučné nad Desnou, která ulehla nečekaně ke komplikovanému porodu, ale i úspěšná léčba nemocných při epidemii neštovic, která propukla
v Karlovicích v letech 1881 - 82.
V roce 1862 s ním několik měsíců spolupracoval také doktor Gottlieb Fournier.
Fuchswans bydlel v domě č. p. 200 a potom
v domě č. p. 164, ve kterém v roce 1888 umřel.
Jan Lomáz

OSTATNÍ INFORMACE
Mše

Informace pro všechny věřící a milovníky bohoslužeb a také návštěvníky Karlovic.
Každou neděli od 8 hod. se koná pravidelně
ranní mše s vrbenským farářem.
Prohlídky kostela jsou omezeny, zatím se konají jen nedělní mše, z důvodu nebezpečí pádu
stropní omítky, a to do provedení její opravy.
Po dohodě s panem farářem je možné pro zájemce provést prohlídku za dodržení bezpečnostních opatření.
Kontakt: Mgr. Miroslav Horák, +420 731534033,
rkf.vrbnopodpradedem@doo.cz,

https://www.vrbnopp.eu/kontakt/
Jan Lomáz

Vakcinace psů

19. 5. 2022 – čtvrtek
Karlovice – Slezský Dům (IRIS), 16:00 – 16:55 h
Karlovice – u bývalého obecního úřadu,
17:00 – 17:55 h
Karlovice – Zadní Ves „Pod Lipou“,
18:00 – 18:30 h
CENA:
vzteklina			
kombinace		
průkaz obyčejný		
průkaz mezinárodní

250 Kč
500 Kč
20 Kč
50 Kč

K prováděnému zákroku si přineste platné
očkovací průkazy!
Upozorňujeme občany, že psi musí být na vodítku, případně opatřeni náhubkem.
Očkování bude provádět MVDr. Miroslav Vošmera

Burza knih stále probíhá

Na chodbě obecního domu si můžete vybrat
vyřazené knihy z obecní knihovny. Cena za kus
je 10 Kč. Výtěžek půjde na nákup nových knih.
Burza potrvá do konce června. (kl)

Fotografie Karlovic

Pokud rádi fotografujete, uvítáme vaše fotky
Karlovic, které využijeme na úvodní fotku zpravodaje nebo i k jiné propagaci obce.
U fotografie bude vždy uveden autor.
Fotografie prosím posílejte o velikosti alespoň
3 MB na email: knihovna@karlovice.eu.
Moc vám děkujeme a budeme se těšit na vaše
krásné fotky. (kl)

Keramický kroužek

Máte rádi práci s hlínou? Každé úterý od 19:00
v naší škole si s námi můžete vytvořit něco pěkného pro radost. Přijďte se za námi podívat,
jste srdečně zváni.
Kontakt: Kateřina Mikulášková, tel: 724 908 178

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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