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V případě, že by byl navržen chodník, tak by 
si tato úprava vyžádala zásah do soukromých
pozemků vč. hraničních plotů parcel č. 1849/9, 
1849/4, 1854, 1855, 1856 a zásadní zásah by 
také vyžádal objekt p. č. st. 404, což je obytný 
dům, jehož roh zasahuje až do krajnice vozovky 
sil. II/451 a znemožňuje tak umístění chodníku.  
Celkové posouzení
To, že jsou přecházející chodci ohrožováni pro-
jíždějícími vozidly je způsobeno především ne-
respektováním současného dopravního ome-
zení, které snižuje rychlost na 30 km/h.
Varianta č. 1 (demolice) je v případě realizace 
zcela optimální 
Varianta č. 2 (nový chodník) je variantou spíše 
„záložní“. Tato by svou realizací zkonzumovala 
nemalé prostředky z obecního rozpočtu jak již 
při přípravě (projekt + majetkové vypořádání), 
tak při realizaci celé akce.
Žádná další varianta, která by odpovídala po-
žadavkům zadání této studie, zde není reálná.
Závěr a doporučení
Na základě analýzy a výše pospaného zhodno-
cení navržených variant doporučuji pracovat s 
myšlenkou varianty č. 1.  
V případě, že nedojde k demolici objektu a 
stav zůstane stávající, doporučuji provést „au-
dit bezpečnosti pozemní komunikace“ osobou 
s patřičným oprávněním MD ČR.
Tento audit může posloužit jako argumentační 
nástroj pro další postup řešení této dopravní 
závady, příp. jako podklad pro některý přísluš-
ný dotační titul.

Srdečně zvu všechny občany na tradiční slav-
nost Den obce Karlovice, který se uskuteční po 
dvouleté odmlce dne 18. 6. 2022 na obvyklém 
místě. Přeji pěknou zábavu.

Z OBECNÍHO ÚŘADU

Nabídka práce
Obec Karlovice hledá brigádníka na občasný 
záskok na Poště Partner v době nepřítomnosti 
stávajícího zaměstnance. Vhodné pro seniory, 
kteří ovládají práci na PC nebo pro studenty 
či ženy na mateřské dovolené. 
Zájemci se mohou nahlásit na Obecním úřadě 
Karlovice nebo zavolat na telefonní číslo 
602 541 384.

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
obec Karlovice si objednala analýzu současné 
dopravní situace, která byla podmíněna připo-
mínkami občanů, uživatelů tamního místa pro 
přecházení na silničním průtahu obcí, sil. II/451 
a odbočkou do Zadní Vsi.

Dále jen krátký výpis z analýzy, celá je k nahléd-
nutí na OÚ.
Z hlediska bezpečnosti se jedná o nepřehled-
ný úsek komunikace, kdy tuto nepřehlednost 
způsobuje především velmi těsná zástavba při 
krajnici komunikace.  
Po někdejší analýze současného křižovatkové-
ho napojení místní komunikace, zde byla sta-
novena povinnost snížit rychlost při příjezdu 
od Vrbna p. P. na 30 km/ h. 
Je obecně známo, že v tomto úseku řidiči zpra-
vidla nejvyšší dovolenou rychlost nedodržují. 
Zásadní překážkou ve výhledu je zde budova 
objektu na p. č. st. 430.
To je s velkou pravděpodobností důvodem, 
proč se přecházení jeví jako nebezpečné.
Samotné křižovatkové napojení místní komu-
nikace se při daných opatřeních nejeví jako zá-
vadné.  
Návrh řešení V1
S ohledem na předchozí analýzu je zřejmé, 
že zajistit bezpečnost při přecházení lze 
za současného stavu jen tehdy, je-li dodržová-
na dovolená rychlost, neboť jiná opatření, např. 
ve formě fyzických retardérů jsou pro silniční 
průtahy obcemi zcela nevhodná. 
Vzhledem k tomu, že zásadní překážkou ve vý-
hledu je budova na p. č. st. 430, nabízí se vari-
anta, v níž figuruje demolice této budovy. 
Demolicí budovy dojde k zásadní změně 
při výhledu z jedoucího vozidla na chodce, 
resp. od chodce na přijíždějící vozidlo i při 
rychlosti větší než 30 km/h 
Návrh řešení V2
V případě, že by k demolici objektu na p. č. 430 
nedošlo, je variantou č. 2 zrušení místa pro pře-
cházení a nahrazení jej současným přechodem 
pro chodce u školky cca 180 m. Trasa pro chod-
ce směřujících do Zadní Vsi by se tak přesunu-
la na opačnou stranu komunikace a pro tento 
účel by musel být vybudován nový chodník, 
tzn. prodloužen současný chodník od školky 
až po inkrinovanou křižovatku.



Upozornění na BIO kontejnery
Děkujeme, že bio odpad umisťujete přímo 
do kontejnerů ne mimo něj, protože firma, kte-
rá odpad odváží kolem kontejneru úklid nepro-
vádí a není to ani v silách obce takový odpad 
provádět.

Místní poplatek za komunální odpad 
(MPO)
Upozorňujeme občany, že splatnost poplatku 
za komunální odpad je již 30. 6. 2022. Poplatek 
za komunální odpad pro rok 2022 činí 700 Kč 
za osobu a rok nebo za rekreační objekt.
MPO (komunální odpad): č. ú. 152669264/0300, 
variabilní symbol: 1340…. (doplní se číslo po-
pisné nebo evidenční, v případě bytového 
domu ještě č. bytu, u chatařů před č. evidenční 
též přidělená číslovka 70, 80, 90).

Místní poplatek za psa
Občané, kteří ještě nemají uhrazený poplatek 
za psa, ať tak učiní co nejdříve. Splatnost po-
platku byla dle OZV 30. 5. 2022. 
MP pes: č. ú. 152669264/0300, variabilní sym-
bol: 1341…. (doplní se číslo popisné, evidenč-
ní nebo v případě bytového domu ještě číslo 
bytu).

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

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

62 let – Černota Jan, Šemberová Lena
63 let – Obšivačová Jarmila
66 let – Weisman Jaroslav
68 let – Popovič Lubomír, Jelínek Karel
69 let – Grochol Jan
70 let – Weismanová Eliška
71 let – Florová Karla
72 let – Navrátil Antonín
73 let – Glombíček Milan
74 let – Večeřová Bohuslava
78 let – Grahofschak Horst
81 let – Konvičný Miroslav
82 let – Simon Ladislav
87 let – Blahuš Miroslav

Vážení spoluobčané,
informujeme vás, že začátkem měsíce května 
zemřel čestný občan Karlovic pan Emil Hanisch 
ve věku téměř 89 let. Podílel se a pomáhal obci 
Karlovice v rámci svých možností a rovněž 
v místě posledního bydliště podpořil několik 
publikací o Karlovicích v německy psaných mé-
diích.

POZVÁNKY

Den obce Karlovice a Festival Karlovická 
kosa 2022, sobota 18. 6. 2022 od 10 hod. 
na fotbalovém hřisti. 
Program najdete na konci zpravodaje.

Soutěž Karlovický koláč
Zveme všechny šikovné kuchtičky k účasti 
v soutěži Karlovický koláč. Nezávislá porota 
ocení vaše umění slovem a organizátoři i věc-
nou cenou. Těšíme se na pořádný souboj chutí.
Pravidla soutěže „Karlovický koláč 2022“
1. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo při-
nese soutěžní výrobek (množství minimálně 15 
porcí).
2. Do soutěže bude zařazen sladký/slaný, peče-
ný/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 účast-
níci festivalu (max. 10 osob).
6. Porotcem nemůže být ten, kdo je účastníkem 
soutěže.
7. Jednotlivý člen poroty ohodnotí výrobek čís-
lem 1-5, kdy 5 je nejvyšší ohodnocení.
8. V případě shody počtu bodů rozhodne ná-
hodný 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.



Vzdělávací a informační centrum VÍCE 
Ve mlýně Karlovice

ČERVEN VE MLÝNĚ

Pro veřejnost – středa 14–17 hodin
Přijďte si prohlédnout opravené prostory býva-
lého strojního mlýna a interaktivní výstavu Je-
seníky všemi smysly. Můžete poznávat přírodu 
Jeseníků zrakem, hmatem, podle vůně 
i chutě. Promítáme záběry z Jeseníků či Karlo-
vic. Ochutnáte zdravé bylinkové čaje a můžeme 
vám nabídnout také dobrou kávu. 

Zábavné odpoledne pro děti
úterý 15–17 hodin po domluvě
Děti si mohou vyrábět i hrát, rodiče si popoví-
dají u čaje či kávy. 

Přivítání léta
čtvrtek 30. 6. 2022, od 10 do 17 hod., zábava 
za vysvědčení

Příroda zblízka
Výstava fotografií – MVDr. Ivo Paulíka

Za celý tým Kateřina Kočí, Eva Kyšová a Jana 
Spurná
www.actaea.cz, FB @vicevemlyne.cz

Pozvánka na druhé setkání věřících 
v restauraci u Rybníčku
Kdy: 15.6.2022 v 17 hodin
Na základě prvního úspěšného setkání věří-
cích občanů Karlovic, které proběhlo ve velmi 
příjemné atmosféře s příjemnými lidmi, zveme 
všechny zájemce o spolupráci a získání dobo-
vých i současných projektů a plánů působení 
jak v minulosti, tak i současnosti, 
ale i v budoucnosti, které zaujmou nejednoho 
Karlovičáka od ranného věku až po seniory.
Setkání a povídání u sklenky dobrého pití 
a nebo šálku dobré kávy vás příjemně rozptýlí.
Jan Lomáz

ZE SPORTU

Mladí hasiči se hlásí 
V neděli 22. 5. 2022 se mladí hasiči zúčastni-
li Závěrečného kola hry Plamen 2022 v Široké 
Nivě. Pro většinu dětí byla tato soutěž premié-
rou, kterou jsme si ale všichni užili. 
Zvládli jsme závodit ve dvou disciplínách – 
ve štafetě 4x60 metrů a štafetě CTIF. Obě tyto 
disciplíny jsme zvládli na výbornou! Další dvě 
disciplíny jsme prozatím vynechali, ale do příš-
tích závodů už je jistě dostatečně natrénujeme 
a zaběhneme si také požární útok a útok CTIF. 
Celé nedělní dopoledne nám přálo počasí! Bylo 
krásně slunečno a my si tak napoprvé mohli 
v letošním roce vychutnat atmosféru opravdo-
vých závodů! 
Dominika Mikulášková



ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Den Země
Koncem dubna se naše škola připojila k celo-
světově konané akci Den Země, která se slaví 
již od roku 1970, a spolu s dalšími 192 zeměmi 
světa jsme si připomenuli, že i planeta, na které 
žijeme, potřebuje naši péči, pokud má i nadá-
le zůstat přívětivým místem pro člověka a pro 
život obecně.
Ve spolupráci organizací ACTAEA si žáci uvědo-
mili, co konktrétního mohou sami provést 
ke zlepšení kvality životního prostředí, které 
je jim nejbližší. Šetření vodou, podpora biodi-
verzity nebo snižování emisí nejsou jen témata 
politických debat, kroky k jejich realizaci začí-
nají v domácnostech každého z nás.
Po úvodním zamyšlení a diskuzi vyrazili žáci 
osmého a devátého ročníku do terénu. Třídy 
se rozdělily do několika skupin, z nichž si ka-
ždá dala za úkol kultivovat a zbavit odpadků 
konkrétní část naší obce. Výsledky jejich práce 
můžete vidět v oblasti vodárny nad kostelem 
sv. Jana Nepomuckého, která byla zbavena od-
padků, stejně tak okolí zastávky u Slezanu, ska-
teparku, břehu řeky u dirtparku a parku 
a blízkého okolí potravin Hruška.
Doufáme, že tento symbolický den nám všem 
dopomohl si uvědomit, že zodpovědnost vůči 
prostředí, ve kterém žijeme a ve kterém žít i na-
dále chceme, leží pouze na nás a zodpovědný 
přístup k přírodě není záležitostí jen jedinného 
dne v roce.
Jiří Šebele

Velikonoční tvoření v mateřské škole
Víte, že Velikonoce nejsou jen náboženským 
svátkem, ale také obdobím lidových tradic spo-
jených s vítáním jara? A tak jsme si tento krás-
ný jarní čas také zpestřili s rodiči i dětmi, a to 
rovnou v tělocvičně základní školy. Pro všechny 
byla nachystána různá stanoviště, kde si mohli 
tvořit například věnce z březových větviček, oz-
dobené různými přírodninami, pentlemi 



i papírovými výřezy. Taktéž mohli zdobit per-
níčky barevnou polevou a zároveň ochutnávat. 
Na dalších stanovištích jsme společnými silami 
zdobili hliněné květináče dřevěnými ozdobami, 
vyráběli kuřátka z papíru a samozřejmě malo-
vání kraslic a pletení pomlázky, které k Veliko-
nocím neodmyslitelně patří. Velké poděkování 
patří jak kolektivu MŠ za pomoc a ochotu, ale 
také panu Petrovi Czaschovi za pomoc při ple-
tení pomlázky a zajištění vrbových proutků.
Všem přejeme krásné jarní dny a těšíme se 
na další společnou akci.
Za celý kolektiv MŠ Ludmila Kováčiková

Krajská kola naukových soutěží
V květnu letošního roku žákyně naší školy mu-
sely dvakrát cestovat do Ostravy na krajská 
kola naukových soutěží.  Konkrétně se jedna-
lo o Olympiádu v českém jazyce a Biologickou 
olympiádu. Obě dívky v silné konkurenci nej-
lepších žáků 8. a 9. tříd a studentů odpovída-
jících ročníků víceletých gymnázií se rozhodně 
neztratily, získaly řadu cenných zkušeností 
a staly se úspěšnými řešitelkami soutěží. Veliké 
poděkování patří nejen dívkám za reprezentaci 
školy, ale i vyučujícím, kteří se jejich přípravě 
dlouhodobě věnovali.
Rostislav Němec

Připravujeme:
Plavání žáků 3. třídy
Exkurze v rámci environmentální výchovy
Projektové dny, poznáváme ČR
Školní akademii 28. 6.



Připravoval občany na situace, které mohou 
v denním životě nastat. Při základních znalos-
tech první pomoci nemusí však končit vždy tra-
gicky. To byl na tu dobu od něj velký počin 
a přínos pro obyvatele Karlovic.
Jan Lomáz

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 telefon-
ním čísle: 725 977 815 v obecním domě Slezan.
Pavlína Rektoříková

OSTATNÍ INFORMACE

Fotografie Karlovic
Pokud rádi fotografujete, uvítáme vaše fotky 
Karlovic, které využijeme na úvodní fotku zpra-
vodaje 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 pěk-
ného pro radost.  Přijďte se za námi podívat, 
jste srdečně zváni. 
Kontakt: Kateřina Mikulášková, tel: 724 908 178

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.

Zdravotní péče lll. část
V roce 1862 spolupracoval několik měsíců 
na péči o zdraví obyvatel Karlovic vedle dok-
tora Fuchswanse také doktor Gottlieb Fournier.
Gottlieb Fournier je také jednou z postav vese-
lé historky „Lesník Benedix“ spisovatele Josefa 
Lowaga (J. Lowag Vrbnenský rodák narozen 
1849 v Mnichově, 1911 umřel ve Vrbně, byl re-
gionální spisovatel z oblasti Jeseníků píšící ně-
mecky v sudetském slezském nářečí, mimo jiné 
byl i přírodovědec, geograf a odborník 
na hutnictví a hornictví). 
V této povídce použil Lowag Fourniera k vy-
kreslení nedostatečného materiálního zázemí 
tehdejších lékařů. Zmíněný lékař byl i jedním 
z prvních členů „Společnosti lékařů chudých“, 
to znamená, že léčil i ty lidi, kteří neměli na za-
placení doktora.   
Po „Wunderarzt“-ovi (Wundarzt je středověký 
pojem, od 13 století se používal tento výraz pro 
hojení ran, a užíval se až do druhé poloviny 
19 století i pro různé chirurgické léčebné zá-
kroky) Fuchswansovi přišel do Karlovic v roce 
1889 MUDr. Karl Straube jako obecní lékař.
Jeho ordinace byla v domě č. p. 156, po čtyřleté 
praxi v Karlovicích se přesunul do Vrbna, 
kde úspěšně působil až do konce svého života, 
a to do roku 1936, kdy zemřel.
Dr. Straube pracoval jako nemocniční a obvod-
ní lékař a velmi významně se zasloužil o místní 
a oblastní zdravotnictví.
V roce 1893 přišel „k. k. Oberwundarzt i. R.“ An-
ton Hanisch a převzal byt po Dr. Straube 
v domě č. p. 156, častěji se stěhoval a naposle-
dy bydlel v domě č. p. 36 v Nových Purkarticích, 
kde také v roce 1912 ve věku 85 let zemřel.
Tento lékař přispěl také k pozvednutí zdravotní 
péče novými trendy, a to i takovými, že před-
nášel v hostincích, jmenovitě i u pana Reichela, 
„Péči o zdraví“, o první pomoci při nehodách, 
úrazech a neštěstích pro širokou veřejnost. 



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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DEN OBCE
KARLOVICE
18. 6. 2022

AREÁL U FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
VSTUPNÉ 20 KČ

DĚTI ZDARMA

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 CM PRIMÁŠ, Cimbálová muzika z Přerova

17:00 HRDZA, Slovenská kapela z Přešova

19:00 FOFROVANKA, Skupina z Uničova zahraje
      k tanci a poslechu

Doprovodný program
řemeslný jarmark, skákací hrady, projížďky na koních,
dětská vzduchovková střelnice, veteráni, mobilní lanové 
centrum, hasiči–pěna (kolem 13 hod.), tvořivé dílničky, 
malování na obličej, bohaté občerstvení

AREÁL U FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ VSTUPNÉ 20 KČ, DĚTI ZDARMA


