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Z OBECNÍHO ÚŘADU

(pouze na území obce Karlovice).

Oznámení o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva obce Karlovice a do
Senátu Parlamentu České republiky

V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se tyto uskuteční v
pátek dne 30. září 2022 od 14:00 hodin do
22:00 hodin a v sobotu dne 1. října 2022 od
08:00 hodin do 14:00 hodin.

Starosta obce Karlovice podle §29 zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky o
změně a doplnění některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, oznamuje:
Volby do Zastupitelstva obce Karlovice a volby do Senátu Parlamentu České republiky se
uskuteční v pátek dne 23. září 2022 od 14:00
hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 24.
září 2022 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku
č. 01 Karlovice je volební místnost v budově Obecního domu Slezan, 793 23 Karlovice
183.
Voliči, občanu České republiky, bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním
pasem.
Voliči, který je občanem jiného členského státu, bude umožněno hlasování po prokázání
totožnosti a občanství jiného členského státu
průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo
potvrzením o přechodném pobytu.
Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování
umožněno.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3
dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky s
pokyny k hlasování. Ve dnech voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové
volební komise.
Volič může požádat ze závažných zejména
zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost

Hlasovací lístky pro případné II. kolo voleb do
Senátu Parlamentu České republiky obdrží
volič ve dnech ve voleb volební místnosti.

Jednorázový příspěvek MPSV na děti

Žádost o jednorázový příspěvek MPSV na děti
je od 15. 8. 2022 možné podat i přes Czech
POINT (obecního úřadu). Pokud se rozhodnete
pro podání prostřednictvím služby Czech POINT, nezapomeňte si vzít občanský průkaz
a připravit rodné číslo, které je spolu se jménem nezbytné k identifikaci dítěte (pro které
žádáte) a partnera, s nímž žijete ve společné
domácnosti.
Zdenka Šilerová

INFORMACE O PROJEKTECH

Cesta kolem vody

Zábavná a hravá stezka Cesta kolem vody
vede podél řeky Opavy mezi Vrbnem pod
Pradědem a Karlovicemi. Začít můžete i v
Karlovicích. Na 6 km se zde dozvíte zajímavosti o přírodě a historii krajiny kolem řeky
a poznáte nové kamarády z říše rostlin i živočichů.
Stezkou vás provede liška Eliška a její zvířecí
kamarádi. Stezka se skládá ze 3 úseků, na nichž
je celkem 10 trochu naučných a spousta zábavných zastavení. Lze ji projít celou najednou v
jeden den nebo si jednotlivé části vychutnat
samostatně.
Na stezce si můžete ní zahrát hru a zasoutěžit. Plňte úkoly a sbírejte obrázky živočichů na
jednotlivých zastaveních. Průvodce stezkou s
hracími kartami je pro vás nachystán v TIC Vrbno pod Pradědem nebo ve Vzdělávacím centru
VÍCE Ve mlýně.

Zde si také můžete vyzvednout malou odměnu za splněné úkoly a odevzdat slosovací lístek
do soutěže o komentovanou exkurzi po Jeseníkách.
Na konci cesty si v Karlovicích či ve Vrbně můžete prohlédnout místní zajímavosti a občerstvit se. Pro zpáteční cestu mezi Vrbnem a Karlovicemi můžete využít autobus či vlak.
Mnozí z vás již stezku vyzkoušeli a zjistili, že tu
a tam ještě něco chybí. Možná jste nenašli některou informační tabuli či tabulku s obrázkem
zvířátka na překreslení do hrací karty nebo na
vás v lese nečekal divočák, abyste se s ní mohli
vyfotit. Vězte, že vše je již doplněno a doděláno
a můžete si na stezku zajít pro nové obrázky
a zážitky.
Nejnovější atrakcí na stezce je vor na posledním třetím rybníce. Vor vás přes rybník převeze,
musíte však použít sílu svých paží a přitáhnout
se pomocí lana, na kterém je vor upevněn.
Doufáme, že září nám přinese ještě pár teplých
dní, kdy si budete moci vor vyzkoušet. Na každém konci voru se dozvíte něco o živočiších,
kteří rybníky ke svému životu potřebují. Na jedné straně polsky a na druhé česky.
Byly spuštěny webové stránky, kde je stezka
představena. Stránky budeme postupně doplňovat o další fotografie a atrakce na stezce.
Cesta kolem vody vznikala postupně a budeme
na ní i nadále pracovat, aby se její návštěvníci rádi vraceli. Máte nápad, co by se na stezce
dalo vylepšit nebo doplnit?
Zjistili jste, že na stezce není něco v pořádku?
Napište nám prosím na kontakty, které jsou
na stránkách stezky. Pomozte nám také udržovat stezku čistou a odneste si vždy domů vše,
co jste si přinesli. Děkujeme.
www.cestakolemvody.cz
Na závěr mi dovolte znovu poděkovat všem,
kteří se na vybudování stezky jakkoli podíleli.
Bez nich by tento projekt nevznikla a nemohly
by být realizován. Jejich výčet je velký a najdete
ho také na webových stránkách. Děkujeme.
Za všechny realizátory Kateřina Kočí, Actaea
Projekty byly podpořeny z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd.

Zpřístupnění přírodních atraktivit Biocentra u
rybníků ve Vrbně pod Pradědem, reg. č. CZ.11.
2.45/0.0/0.0/16_009/0002951
Zpřístupnění přírodních atraktivit na Cestě kolem vody Vrbno pod Pradědem, reg. číslo CZ.1
1.2.45/0.0/0.0/16_009/0002950
Zpřístupnění přírodních atraktivit na Cestě kolem vody Karlovice, reg. číslo CZ.11.2.45/0.0/0.
0/16_009/0002949

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Naši jubilanti

Přejeme všechno nejlepší všem, kteří oslaví
narozeniny v září. Pevné zdraví, velkou dávku
štěstí a pohodové dny.
60 let – Dolbová Eva
62 let – Návarová Květoslava
64 let – Hochman Václav, Straková Milena
65 let – Zdráhalová Růžena
66 let – Mužíková Marie, Rafaj Miroslav
68 let – Benková Jiřina, Procházka Jaroslav
69 let – Harazin Rostislav
71 let – Staňková Oldřiška
72 let – Pavlů Miluše, Vajďáková Zdeňka
73 let – Gregorčíková Miloslava, Žajdlík Josef
74 let – Kalužíková Drahomíra
75 let – Krymlák Otokar
76 let – Polcar Mirko
77 let – Zálešáková Libuše
83 let – Bajerová Marie

POZVÁNKY
Burčákové hody

Hospůdka Malajka vás srdečně zve na Burčákové hody, které se uskuteční 16. až 18. září 2022
od 11 hodin.
V pátek 16. září zahraje kapela Javorový škrpál.
Těšit se můžete na speciality jako dělané k burčáku třeba tvarůžkové koláče, zvěřinový gulášek a další dobroty.
Těšíme se na vaši návštěvu a sluníčko s sebou.
Ludmila Grecmanová

Zájezd pro seniory

Tradiční zájezd pro seniory se uskuteční
ve středu 7. září 2022. Těšit se můžete na exkurzi v Sýrárně Domašov, Expozici hudebních nástrojů v Ostružné, dále na Zámek Velké Losiny
a Muzeum papíru.
Přistavení autobusu: 7:40 hod.
První zastávka: Zadní Ves – u kravína 7:45 hod.
Karlovice Zemský dům 7:50 hod.
Karlovice Slezan 7:55 hod.
Karlovice – u MŠ 8:00 hod.
Přihlásit se můžete v obecní knihovně nebo
na telefonním čísle: 727 973 027

Vítání podzimu
Vzdělávací centrum VÍCE VE MLÝNĚ
KARLOVICE

Středa 21. 9. 2022, 15–18 hodin
Tvoření pro děti i dospělé, křížaly, listové vitráže a jiné výrobky. Podzimní rovnodennost – jak
přitítat podzim a co se děje v přírodě
Možnost posezení, bylinkové čaje, domácí limonády, káva.

ZE SPORTU
Sokol informuje

Nová sezona se nám rozjela a máme za sebou
první výsledky, nebo spíše prozatím jediný výsledek, a to domácí remízu se Sokolem Chomýž 2:2. V těžkých podmínkách, kdy pršelo
téměř celý zápas, nás na úvod soutěže přijel
prověřit tým, který ještě loňský rok hrál 1.B tří

du. Za jeho barvy nastupuje karlovický rodák
David Raiskup.
Skóre otevřel po asistenci Mariana Raiskupa
Valdemar Matuška. Ve druhém poločase hosté z penalty srovnali, vedení vrátil na kopačky
domácích Wilczek, druhou penaltu hostů zlikvidoval bravurně Krupa. Na konečných 2:2
soupeř srovnal z překvapivé střely. Body se tak
dělily.
O týden později se naši fotbalisté setkali
na půdě rivala z Vrbna. Půda to však byla dosti podmáčená. Podmínky byly opět nepříznivé
a utkání v muselo být přerušeno a následně
ukončeno již po dvaceti minutách.
Déšť byl tak silný, že znemožnil další pokračování ve hře. O náhradním termínu ještě není
rozhodnuto a budeme vás o něm informovat.
Následující program mužů:
27.8.
16:30 Karlovice : Dolní Moravice
3.9.
16:00 Staré Město : Karlovice
10.9.
16:00 Karlovice : Stará Ves
17.9.
15:30 Brantice : Karlovice
24.9.
15:30 Karlovice : Osoblaha
1.10.
15:00 Velká Štáhle : Karlovice
8.10.
15:00 Vysoká : Karlovice
15.10. 15:00 Karlovice : Horní Benešov
22.10. 14:30 Slezské Rudoltice : Karlovice
29.10. 14:30 Karlovice : Horní Město
5.11.
14:00 Světlá Hora : Karlovice
Žáci mají za sebou jeden zápas, na úvod sezony si poradili s Chomýží a vyhráli 5:0, kdy se třikrát prosadil Petr Krystalovič. Další góly potom
přidali Adam Bukur a Filip Zahradník.
Za Sokol Karlovice Adam Doležel

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
Změna ceny stravného na školní rok
2022/2023

Vzhledem k navýšení nákladů na potraviny
jsme byli nuceni zvednout od 1.9.2022 cenu
stravného.
Celodenní strava v mateřské škole:
Děti do 7 let - 42,- Kč
Děti 7 a více let - 46,- Kč
Obědy v základní škole:
Strávníci 7–10 let - 28,- Kč
Strávníci 11–14 let - 30,- Kč
Strávníci 15 a více let - 31,- Kč
Děkujeme za pochopení.
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 německy, byli součástí Rakousko-Uherské monarchie
a žili zde několik století.
Farní kostel – část l. nový kostel
Jak to vše začalo? Začalo to tím, že…
V roce 1773 byl širokonivský kooperátor Anton
Greiepl jmenován místním karlovickým kaplanem. Po příchodu kaplan Greiepela do Karlovic
začal usilovat o stavbu nového kostela a vynaložil veškeré své úsilí k jeho vybudování.
Původní svatostánek sloužící více jak 50 let už
byl malý pro zvyšující se počet místních farníků,
stavba chátrala a její technický stav se zhoršoval přímo před očima. Obrátil se proto na svého mecenáše děkana Josefa Saligera v Krnově,
který uvedl aktivně věci do středu pozornosti
církevních hodnostářů, a tak dal věci do pohybu.

V jedné historické zprávě zaslané krnovským
knížatům je mimo jiné uvedeno:
„Karlovická kaple je tak malá, že se tam nemohou vejít děti z místní farnosti, a k tomu navíc hrozí nebezpečí ze špatného stavu kaple.“
Přesně nevíme, jaký ten stav byl, ale musel být
velmi špatný. Dále se ve zprávě uvádí:
„Farníci pochází z řad chalupníků a domkařů,
kteří jsou chudí a nejsou schopni uhradit prostředky na výstavbu nového kostela.“
Krnovská vrchnost tuto žádost podpořila, a tak
se mohla dostat až k panovníkovi.
Patron Franz Josef l. kníže Liechtensteina podepsal žádost na stavbu nového kostela
s platností od 1. května 1776.
Dále rozhodl, že se nebude stavět na místě bývalé malé kaple. Stavět se bude na novém pozemku, a to pod hřbitovem o rozloze 600 m2.
Pozemek vlastnil hospodář Gottlieb Kneifel,
který jej bezplatně přenechal pro stavbu kostela. Za svoji ochotu byl odškodněn jinými pozemky na tehdejších pastvinách o dvojnásobné
rozloze. Vyčíslené náklady na stavbu byly odsouhlaseny a schváleny 4. června 1777. Zahájení stavy bylo stanoveno na podzim téhož roku.
V prvním zahajovacím roce byly postaveny základy. Ve druhém roce 1778 byla hrubá stavba
dokončena a zastřešena. V třetím roce stavby
byla osazena věží s koulí a kostel byl omítnut.
V sobotu 17. října 1779 byl kostel slavnostně
vysvěcen a zasvěcen památce svatého Johannese z Nepomuk.
Vysvěcení udělil děkan Josef Blumenwitz, který
také celebroval i první mši svatou v novém karlovickém kostele.
Jan Lomáz

OSTATNÍ INFORMACE
Čím kvete řeka Opava?

Asi už to napadlo každého, kdo si jen trochu
všímá svého okolí. V posledních letech se v
řece masívně rozšířila vodní rostlina, kterou
jsme zde dříve nevídali. V době kvetení, na
konci června a v červenci, bychom mohli naši
Opavu v Karlovicích klidně nazývat Bílou Opavou, podle barvy jejích květů. Co je zač, odkud
se vzala a proč tak najednou?
Jmenuje se pryskyřník štítnatý (Ranunculus
peltatus), donedávna se jí říkalo také lakušník
štítnatý (Batrachium peltatum), protože bíle

kvetoucí vodní pryskyřníky byly vyčleňovány
do samostatného rodu lakušník (Batrachium).
Je to běžná bylina rostoucí ve stojatých i tekoucích vodách především v podhorských oblastech. Nejlepší podmínky pro život má
v mělkých vodách bohatších na živiny. Kořenuje ve dně a šíří se vodou pomocí semen
i rostlinných částí. Pokud jste si ji blíže prohlíželi, třeba při koupání v řece, možná jste si všimli,
že má dva typy listů, niťovité – ponořené
ve vodě a lupenité, okrouhlého nebo ledvinitého tvaru, které splývají na hladině. Květy jsou
docela velké, okolo 2-3 cm v průměru. Na žlutě
zbarvené bázi korunních lístků se nachází poměrně velká nektaria, která produkují sladkou
šťávu lákající hmyz k opylování.
I když to tak nevypadá, není to žádný přivandrovalec, ale náš původní druh, který se v řece
Opavě vyskytoval i v minulosti.
Dosvědčují to herbářové doklady z oblasti Vrbenska a Karlovic z konce 19. a počátku 20.
století. Dříve ho však bylo mnohem méně, a
tak jsme si ho nevšímali. Jeho vzestup má více
příčin. Začal po roce 1997 a úzce souvisí s popovodňovými úpravami, které na řadě míst
změnily charakter říčního toku rozšířením koryta a srovnáním dna. Z rychle tekoucí peřejnaté
bystřiny se stala líná podhorská řeka, která je
široká, mělká, teče pomalu, a protože je dobře
osluněná, více se prohřívá. To vše, spolu s vyšším obsahem živin, vytváří pro růst pryskyřníku štítnatého ideální podmínky. Šíření druhu v
toku bylo zpočátku poměrně pomalé, výrazně
zrychlilo až v posledních deseti letech. Nějaký čas zkrátka trvalo, než se druh dostatečně
namnožil. Viditelný rozvoj porostů
v tomto období patrně souvisí i s teplejší a sušší klimatickou periodou, kterou zažíváme. Horká léta s malými vodními průtoky, teplé zimy
bez ledu a bez občasného promrznutí dna druhu evidentně prospívají.
Co bude s pryskyřníkem štítnatým dál? Pokud
nedojde opět ke změně charakteru toku, např.
nějakou větší povodní, bude už nadále, k radosti či vzteku, běžnou součástí naší řeky.
Martin Kočí, botanik

NAVŠTIVTE FITNESS CENTRUM SLEZAN

Fitness centrum Slezan se nachází v obecním
domě v 2. nadzemním podlaží. Součástí je posilovna, modrý salonek (dříve známý jako gymnastický nebo zrcadlový sál) a chodba,

kde se nachází rotopedy a běžecký pás.
Otevírací doba:
pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod.
Pro využívání posilovny mimo otevírací dobu
se domlouvat se správou (knihovnicí) budovy.
Na předávací protokol vám bude vypůjčen klíč.
email: knihovna@karlovice.eu
tel.: 727 973 027
CENÍK
JEDNORÁZOVÉ VSTUPNÉ
30 Kč/ osoba/ den
PERMANENTKY
Na vstupy
5x vstup
28Kč za vstup
Celková cena permanentky 140 Kč
10x vstup
26 Kč za vstup
Celková cena permanentky 260 Kč
25x vstup
24 Kč za vstup
Celková cena permanentky 600 Kč
Permanentka je přenosná a nabitá na určitý počet vstupů. Má časově omezenou platnost na 4
nebo 8 měsíců ode dne zakoupení.
Časová
neomezeně na 1 měsíc
300 Kč
neomezeně na 3 měsíce
800 Kč
neomezeně za 6 měsíců
1500 Kč
neomezeně na 12 měsíců
2500 Kč
Permanentka je nepřenosná a má časově omezenou platnost s neomezeným počtem vstupů.
Platnost se počítá ode dne jejího zakoupení.
Více informací na stránkách obce.
www.karlovice.eu

INZERCE
Masáže v Karlovicích

Dopřejte si příjemnou relaxační masáž, která
poskytuje úlevu a regeneraci. Nabízím klasickou relaxační masáž pro hluboké a vyvážené
uvolnění těla i mysli, sportovní masáž pro rychlou 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

ZÁŘÍ 2022
SOBOTA
NEDĚLE

9–17
ZÁBAVA
PRO DĚTI
HÁDANKY
KVÍZY
HLEDAČKY
www.vicevemlyne.cz

JESENÍKY
VŠEMI
SMYSLY
INTERAKTIVNÍ
VÝSTAVA

POSEZENÍ
KÁVA
BYLINKOVÉ ČAJE
DOMÁCÍ
LIMONÁDY
FB@vicevemlyne.cz

Bývalý strojní mlýn v centru Karlovic je ukázkou industriální
architektury 30. let 20. století. Rekonstrukce proběhla v roce 2021.

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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