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ve Vrbně pod Pradědem na nám. Sv. Micha-
la 12/23 (bývalé gymnázium) zaštiťuje Město 
Vrbno pod Pradědem pro celý mikroregion Vr-
bensko. Pozornost je zaměřena především 
na oblast zaměstnanosti a zvýšení uplatitel-
nosti cílové skupiny na trhu práce a na oblast 
dluhové problematiky. Pro všechny obyvatele 
mikroregionu je na kontaktním pracovišti po-
skytována bezplatná a anonymní pomoc 
a konzultace v těchto problematikách. 
Pro případné zájemce o konzultaci při problé-
mech zaměstnanosti a dluhové problematiky 
uvádíme kontaktní telefon tohoto pracoviště: 
733 738 611.
Milan Navrátil, místostarosta

INFORMACE O PROJEKTECH

FOND MIKROPROJEKTŮ

Slavnostní otevření Cesty kolem vody
V sobotu 18. června 2022 proběhlo za přítom-
nosti polského partnera slavnostní otevření 
Cesty kolem vody. Obec Karlovice spolupracuje 
s Gminou Glucholazy už několik let. Zahájení 
proběhlo v přátelské atmosféře. Starostové 
obou partnerských obcí poděkovali za spolu-
práci a společné aktivity a projekty, které spolu 
mohou realizovat. Následně byl návštěvníkům 
z české i polské strany celý projekt a záměr 
představen. Všichni účastníci obdrželi průvod-
ce a mohli si vyzkoušet nově vzniklé interak-
tivní prvky. 
Projekt „Zpřístupnění přírodních atraktivit 
na Cestě kolem vody Karlovice“ je spolufinan-
cován z programu Interreg V-A z prostředků 
Evropského fondu pro regionální rozvoj pro-
střednictvím Euroregionu Praděd.
Kateřina Locku

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Naši jubilanti
Přejeme všechno nejlepší všem, kteří oslaví na-
rozeniny v červenci a srpnu. Pevné draví, vel-
kou dávku štěstí a pohodové dny. 

Červenec
61 let – Gugusakisová Aranka

Pracovníci obecního úřadu přejí všem pěkné 
léto. Pro vyřizování svých záležitostí sledujte 
prosím vypsání dovolených jednotlivých dovo-
lených.

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
chtěl bych tímto upřímně poděkovat všem, 
kteří se podíleli na úspěšném průběhu této 
společenské akce 13. ročníku Dne obce Karlo-
vice, který se konal v sobotu 18. června 2022. 
Bylo mi ctí po více jak dvou letech osobně při-
vítat karlovické spoluobčany a ostatní návštěv-
níky na této akci. Pevně věřím, že tradice bude 
pokračovat i v dalších letech.
Na závěr mi dovolte popřát vám hezké prožití 
dovolených a prázdnin, spoustu pěkných zážit-
ků, nových poznání, a hlavně krásného počasí.
Karel Batík, starosta

Z OBECNÍHO ÚŘADU

Volby do zastupitelstev obcí 2022
Městský úřad Vrbno pod Pradědem, registrační 
úřad pro volby do zastupitelstev obcí, připravil 
na webových stránkách podrobné informace 
a vzory kandidátních listin pro potencionální 
kandidáty: https://www.vrbnopp.cz/cs/mesto-
-a-urad/volby/volby-do-zastupitelstev-obci-
-2022-a-do-1-3-senatu-parlamentu-cr.html

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.

Informace k sociálnímu začleňování
Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce Karlovice se svým usnese-
ním připojilo k Memorandu o spolupráci 
s odborem pro sociální začleňování Minister-
stva pro místní rozvoj. Rádi bychom upozornili 
na obsahové zaměření spolupráce v oblasti so-
ciálního začleňování, které na kontaktním místě



62 let – Czaschová Dagmar, Živčáková Vlasta
67 let – Nováček Josef, Pavézková Darja
68 let – Sakalová Miroslava
69 let – Holčapková Ivana
70 let – Vikartovská Anna
72 let – Jurčík Petr
74 let – Vašíčková Drahomíra
75 let – Heroutová Danuše
76 let – Stolariková Marta
77 let – Hanel Pavel
78 let – Švarcová Anna
80 let – Juřík Josef
95 let – Nováčková Anna, Szowkowyjová Elisa-
beth

Srpen
60 let – Jeništa Petr
65 let – Žemličková Dana
66 let – Stibořík Jiří, Grecmanová Marie
67 let – Živčák Štefan
69 let – JUDr. Navrátil Milan
70 let – Křístková Libuše, Procházková Helena
74 let – Vrobel Jan
81 let – Simonová Dagmar

POZVÁNKY

Lesní slavnost Lapků z Drakova
Zveme na tradiční akci, která proběhne 23. čer-
vence 2022 od 10 do 20 hodin a 24. červen-
ce od 9 do 17 hodin. Vstupné v sobotu 40 Kč, 
vstupné v neděli 40 Kč. Děti mají vstup zdarma. 
Parkovné 50 Kč /den. Realizaci projektu pod-
pořil Moravskoslezský kraj.

Oslavy k 30. výročí otevření Hospůdky 
Malajky
Srdečně vás zveme na oslavu krásného 30. vý-
ročí Hospůdky Malajky, která proběhne v so-
botu 9. července od 11 hodin. Můžete se těšit 
na den plný zábavy, hudby, grilování a další-
ho skvělého jídla. Navštíví nás také Helenka 
s koníky a pro děti bude na louce připraveno 
překvapení. Od 19 hodin zahraje kapela The 
Beatles Collection band. Vstupné 30 Kč (sloso-
vatelné vstupenky).
Těšíme se na vás a děkujeme 
za podporu, kterou od vás 
dlouhá léta máme.
Ludmila Grecmanová

Pozvánka na setkání věřících
Ve středu 13. července 2022 proběhne 
od 17 hodin v restauraci u Rybníčku setkání 
s hosty a starousedlicemi Karlovic třeba u skleni-
ce dobrého oroseného piva anebo chutné kávy. 
Zveme všechny občany Karlovic na třetí posezení 
a popovídání si věřících a všech zájemců o dění 
kolem kostela. Hosty a současně překvapením 
bude návštěva a přítomnost starousedlíků. Bude 
o čem debatovat a kdo bude chtít, může se ptát 
na to, jak věřící „fungují“, mimo naši republiku. 
Na závěr proběhne prohlídka kostela s ukázkou 
krásné varhaní hudby, klenotu zdejšího kostela.
Jan Lomáz

Vrbenský vrch
IX. ročník Mezinárodního mistrovství závodů 
automobilů do vrchu se bude konat 
15. – 17. července 2022.



Borůvkové hody na MALAJCE
Hospůdka Malajka vás srdečně zve na Bo-
růvkové hody, které se budou konat 12. 8. – 13. 
8. – 14. 8. 2022 od 10:00 hodin. Ti, co rádi mlsají 
a mají rádi dobroty z borůvek, se můžou těšit 
na koláče, kynuté knedlíky, tvarohové knedlíky, 
koktejly, limonády a plno dalších dobrot 
z borůvek a samozřejmě i Borůvkové pivčo 
a Borůvičku. V sobotu nám od 18:00 hodin 
zahraje kapela Polety.
Ludmila Grecmanová

PROBĚHLÉ AKCE

Den obce Karlovice
Třináctý ročník Dne obce Karlovice proběhl 
ve skvělé atmosféře. Počasí nám přálo po celý 
den. Program tradičně zahájily svým vystoupe-
ním děti z karlovické školky a školy. 

Dopoledne byl pro děti připraven program 
Rytíři a Lapkové. Do soutěže O nejkarlovičtější 
koláč se přihlásilo patnáct soutěžících. Výběr 
nejlepších koláčů byl pro porotce nelehký úkol. 
Všechny koláče byly velmi vyrovnané. 
Na prvním místě se se svým Letním snem umís-
tila paní Milena Šmigurová, na druhém místě 
paní Miroslava Mlčochová s dortem Pavlova 
a na třetím místě paní Barbora Jedináková 
s tvarohovým koláčem. Tradiční soutěže v ko-
sení kosou se zúčastnilo celkem šestnáct kosá-
ků, z toho čtyři ženy. 
Děti si zasoutěžily ve střelbě ze vzduchovky. 
Hudebním odpolednem nás provedla cimbá-
lová muzika Primáš, slovenská kapela HRDZA 
a večer nám k tanci i poslechu zahrála Fofro-
vanka. Během celého dne jsme se mohli těšit 
bohatému programu. 
O doprovodný program se postarala dětská 
vzduchovková střelnice, hasiči se svojí tradiční

pěnou, skákací hrady, Helenka s koníky, řeme-
slný jarmark, tvořivé dílničky, malování na ob-
ličej, veteráni a jako novinka lanové centrum. 

Celý den proběhl v příjemné přátelské atmo-
sféře. 
Na závěr bychom chtěli za Obec Karlovice po-
děkovat všem, kteří se podíleli na přípravě 
a průběhu této akce a budeme se těšit zase 
příští rok.
Kateřina Locku

ZE SPORTU

Slavíme postup!
Je tomu již několik let, co se muži Sokolu Karlo-
vice proháněli na hřištích soupeřů i poli domá-
cím s takovou vervou a energií. Tvrdý dvouletý 
dril kouče Vikartovského přinesl své ovoce 
a od příští sezony uvidíte naše muže opět 
v okresní soutěži. Třetí třídu okresu Bruntál se 
karlovickým podařilo vyhrát a to s celkovým 
počtem 61 bodů, čímž předčili druhou Třemeš-
nou o 8 bodů. Působivá je tabulka vstřelených 
branek. Kluci svůj útočný apetit demonstrovali 
celkem 157 vstřelenými brankami, přičemž jich 
obdrželi za celou sezonu pouze 9. Co se týče 
našich střelců, nejvíce vynikl Marian Raiskup, 
který síť soupeřů rozvlnil celkem 38 zásahy, 
čímž vyhrál celkovou střeleckou tabulku.



Vše jsme zakončili u našeho školního úlu. Pro-
hledli jsme si plástve, ukázali rozdíl mezi medo-
vými a pylovými zásobami, viděli jsme všechny 
fáze vývoje včelího plodu a protože jsme měli 
štěstí, kromě včelích dělnic a trubců jsme spat-
řili i královnu.
Projekt „Jako včelička“ a aktivity s ním spoje-
né jsou u našich žáků velmi dobře přijímány. 
Někteří žáci znají práci se včelami již z domu, 
ostatní pouze z našich projektových dnů. 
U první i druhé skupiny, bez ohledu na věk 
nebo pohlaví, jsou aktivity spojené s chovem 
našich školních včel velmi oblíbené. Žáci si po-
znatky o včelách pamatují, jak ukazují jednou 
ročně opakující se aktivity a na práci se včela-
mi se těší, což mě, jakožto nadšeného včelaře, 
také velmi těší a jsem rád, že své nadšení mohu 
předávat dále a je žáky tak pozitivně přijímáno.
Jiří Šebele

Exkurze v ČT Ostrava
Po delší době jsme vyjeli do Ostravy, kde jsme 
navštívili prostory České televize. Prohlédli 
jsme si studia pro natáčení Zpravodajství, po-
řadů Dobré ráno, Draci v hrnci, prostory pro re-
žijní komplex i digitální obrazovou střižnu.
Vyzkoušeli jsme si práci moderátorů (čtení 
zpráv z čtečky), užili jsme si zábavu s green 
screen (zeleným plátnem), obdivovali jsme ná-
ročnou práci za kamerou i práci střihačů.  Zjistili 
jsme, že příprava konkrétního vysílání je velmi 
časově i technicky náročná, na přípravě jedno-
ho pořadu se podílí až padesát lidí.
Akce byla velmi zajímavá a inspirativní. Pro ně-
které z nás byla tato exkurze inspirací pro bu-
doucí povolání.
Holky a kluci z osmičky

Činili se však i další. Druhým je kapitán Lukáš 
Rohel se 26 zásahy. Valdemar Matuška se pro-
sadil 21x a Alex Scheffler si našel svoje místo 
na slunci 15x. S přicházející letní přestávkou 
však nezahálíme. Od našeho největšího konku-
renta v tabulce, Třemešné, jsme získali útočnou 
posilu Kamila Wilczeka, který se v této sezoně 
prezentoval 22 góly. Do brány jsme potom při-
vedli zkušeného harcovníka Erika Beleje, který 
v minulosti za Sokol již nastupoval.  
Tímto bychom chtěli poděkovat všem fanouš-
kům za jejich neskutečnou podporu. Ti největší 
srdcaři nás podporovali i na venkovních zápa-
sech a bylo to cítit. Dále patří poděkování obci 
Karlovice, bez jejíž podpory bychom zcela jistě 
těchto výsledků nedosáhli. 
Závěrem bych vás chtěl pozvat na nový ročník 
okresní fotbalové soutěže, který se rozjede 
v srpnu. O tom vás však ještě budeme infor-
movat. Vaše podpora bude opět velmi důležitá. 
Děkujeme!
Za Sokol Karlovice, 
Adam Doležel

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Jarní prohlídka včel a první vytáčení 
medu
V průběhu měsíce května jsme se s první a dru-
hou třídou již tradičně věnovali našim včelkám. 
Ani pro prvňáčky nebyla letošní prohlídka úlu 
premiérou, protože už minulý rok se v rámci 
návštěvy své nové školy s našimi včelkami se-
známili.
Nejprve jsme si připomenuli něco z anatomie 
včely. Složené oko nebo blanitá křídla byla pro 
mnohé žáčky neznámými pojmy. Ve škole se 
s těmito tématy běžně setkávají až v pozdějších 
ročnících.
Poté si žáci prohlédli pomůcky včelaře užívané 
při získávání medu, hlavně odvíčkovávací vid-
ličku a medomet. Aby nezůstalo jen u teorie, 
odvíčkovali jsme připravené plástve s medem 
a ten si poté v medometu i vytočili a následně 
ochutnali sladké plody práce včel.



Ekoprogram „Had není slizký“
V úterý 24. května vyrazili žáci 6. třídy do SVČ 
Bruntál, kde na ně čekal připravený program 
seznamující je s nejrůznějšími terarijními zví-
řaty a zajímavostmi o jejich chovu a chování. 
Pod vedením paní Rozprýmové si mohli zblízka 
prohlédnout a osahat nejen hady, ale i další te-
rarijní zvířata (želvy, gekončíka, strašilky). Pou-
čili se, jaký je rozdíl mezi hadí svlečkou 
a kůží, jak často je nutné hada krmit nebo kde 
si mohou takového mazlíčka obstarat. Pro sil-
nější povahy pak byla ukázka krmení užovky 
červené živou myší. Ve zbývajícím čase jsme si 
ještě prohlédli chov drobných savců a exotic-
kých ptáků, některé z chovaných zvířat, ať už to 
byli králíci, potkani nebo činčila, jsme si mohli 
pohladit a pochovat.
Zbyněk Hoták

Přebor škol v orientačním běhu 
v Šumperku
24. května jsme se zúčastnili Přeboru škol v ori-
entačním běhu v Šumperku v konkurenci 270 
závodníků. Většina našich běžců jsou začáteč-
níci, proto jsme to brali jako výzvu a příležitost 
podívat se, jak to na opravdových závodech 
probíhá. Všichni vystartovali a také všichni do-
běhli statečně do cíle, což byl pro nás všech-
ny velký úspěch. Jen představa – dostat mapu, 
ocitnout se v cizím městě a najít cíl – pro něko-
ho nemožné…
Děkuji zkušenějším běžkyním Kačce, Samči 
a Julči za naši vzornou reprezentaci.
Největší obdiv patří Terezce, která, coby účast-
nice prvních závodů, omylem dostala mapu 
nejstarší a nejtěžší kategorie – a zvládla to na 
jedničku! Našla všechny kontroly a doběhla do 
cíle.
Děkujeme všem účastníkům za krásné sportov-
ní výkony.
Emílie Czaschová, Irena Czaschová

Canisterapie v mateřské škole
„Děti a psi jsou láska, která je viditelná.“
Každé malé dítě má rádo pejska a přeje si ho. 
My ovšem víme, že pejska nemůže mít doma 
každý a tak jsme si ho zavolali do naší škol-
ky. Přišli rovnou pejsci dva – Tessie a Meggie, 
společně s paní canisterapeutkou, která měla 
nachystaný krásný program.

Děti skládaly puzzle pejsků ve skupinkách, 
obrázky podle čísel, podlézaly a překračovaly 
pejska, oblékaly do pracovní vesty, schováva-
ly granulky do koberce, hladily. Naučily se, jak 
se chránit před útokem psa (schoulení se do 
klubíčka, propletenými prsty si chránit krk), 
počítaly granulky s barevnými míčky. Nakonec 
provedly zkoušku odvahy, kdy ležely na zemi s 
piškotem na zádech a pejsek je mezi nimi hle-
dal.

Projektový den hodnotíme jako velmi úspěš-
ný, pro děti i pedagogy přínosný. Děti získaly 
povědomí o práci asistenčních psů, zjistily po-
třebnost zvířat i pro práci a pomoc lidem. Byly 
vedeny k ohleduplnému chování, dodržování 
pravidel, které jsme si na začátku akce domlu-
vily. Díky prožitku z přímého kontaktu se psem 
si děti tento vjem budou dobře pamatovat 
a jistě je ovlivní i při chování k jiným psům.
Kolektiv MŠ

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.

Konec lékařské péče Karlovickými lékaři
Počátkem roku 1939 není místo obecního léka-
ře v Karlovicích obsazené.
Lékařskou péči o karlovické obyvatele převza-
li od té doby vrbenští lékaři, a tak Karlovičáci 
chtě nechtě museli za lékařem do Vrbna.



v N.P. a závěrem v domě č. 63, na který nabyl 
dědické právo jeho koupí v roce 1921.
Dr. Lehrer byl velmi nadaný lázeňský lékař 
a měl zájem o rozvoj lázeňství v Karlovicích. 
K tomu, aby mohl pozvednout lázně na vyšší 
úroveň odkoupil akcie lázní od Alberta Barts-
che a stal se tak majitelem a vlastníkem lázní. 
Dr. Lehrer byl v roce 1939 přinucen opustit Kar-
lovice, byl transportován do koncentračního 
tábora v Terezíně, později do Mathausenu, kde 
v roce 1942 také umírá. O lázních a o aktivitách 
Dr. Lehrera na rozvoj lázeňství v Karlovicích 
si řekneme příště.
Jan Lomáz

INZERCE

Wellness centrum Bruntál
5 hodin za cenu 3 hodin...užijte si 5 hodin zá-
bavy, relaxace a opalování nyní pouze za cenu 
3hodinového vstupného. 
Letní akce platí pro červenec a srpen.

Nejbližší nemocnice byla ve Vrbně a patřila 
Řádu německých rytířů, další nemocnicí byla 
okresní nemocnice v Bruntále, která měla k dis-
pozici i záchranné auto, sanitku.

Zubaři
Péči o chrup v tehdejší době zajišťovali tzv. 
„vytahovači zubů“. Byly to osoby, které si za 
nevelký poplatek osvojily dovednosti a umění 
ve vytahování a ošetřování chrupu (dnes by se 
řeklo, že prošly kurzem).

Svoji činnost měly jako vedlejší přivýdělek. Ur-
čité proslavenosti dosáhl ve druhé polovině 19. 
století Bader Josef Engel bydlící v Karlovicích 
v domě č. p. 180, který byl vyhledávaný pacien-
ty z celého širého okolí.

Lázeňští lékaři v Karlovicích
V roce 1911 předal svoji funkci lázeňského lé-
kaře „vrchní ranhojič“ Hanisch panu MuDr. Le-
hrerovi.
Lehrer bydlel zpočátku v domě č. 63 v Nových 
Purkarticích, několik let bydlel i v domě č. 24
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