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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
končí jedno volební období a začíná druhé. Podívejme se spolu zpětně a ve stručnosti zhodnoťme naše volební období r.2018-2022.
Z již předchystaných akcí se nám podařilo dokončit modernizaci čističky odpadních vod.
Neméně důležitou stavbou bylo provedení
Přírodě blízké protipovodňové ochrany – obec
Karlovice, Zadní Ves, kde bylo upraveno území
poničené povodní z roku 1997.
Podařilo se získat dotace a zrealizovat modernizaci stávajícího veřejného osvětlení. Výměnou stávajících svítidel za nová, úspornější jsme
dosáhly úspory cca 51 MWh/ rok.
Podařilo se zrealizovat Cyklostezku Karlovice –
Zadní Ves, která navázala na novou vrbenskou
cyklostezku končící na rozhraní společného katastru. Na tuto jsme také získali dotaci.
Společně s městem Vrbno pod Pradědem jsme
zrealizovali projekt a upravili v rámci tohoto
projektu Cesta kolem vody-zpřístupnění přírodních atraktivit údolí řeky Opavy mezi Vrbnem pod Pradědem a Karlovicemi prostranství
v parku u obchodu Hruška.
V rámci finančních možností byly opraveny některé úseky místních komunikací, opravilo se
a doplnilo dopravní značení v celé obci. Byl posílen tlak vody v horní části Zadní Vsi.
Podařilo se nám zachovat poštovní služby
v obci tím, že jsme zřídili Poštu Partner, která
byla přesunuta do nově upraveného prostoru
obecního domu Slezan.
Nepodařilo se nám zrekonstruovat nádvoří
obecního domu, byla pouze upravena plocha
a technický objekt dostal novou střechu.
V obecním domě byly opraveny nebytové prostory k podnikání a klubovým činnostem.
A v neposlední řadě jsme upravili prostory posilovny.
Jsou také projekty, které jsme zrealizovat nestihli. Jako např. dokončení Územního plánu
obce, rekonstrukce tělocvičny a víceúčelového

hřiště při ZŠ a MŠ Karlovice, oprava střechy
kapličky na evangelickém hřbitově (zde byla
opravena vstupní brána, oplocení, kamenná
zídka a fasáda kapličky) nebo také lávku přes
Kobylí potok u penzionu IRIS. Jednou z priorit
našeho volebního programu bylo zřízení kompostárny v prostorách ČOV. Tento projekt mohl
být realizován až po úspěšném dokončení samotné modernizace čističky a ukončení zkušebního provozu, jehož vyhodnocení proběhlo
s kladným výsledkem.
Nechceme také zapomenout na naše zaměstnance starající se o veřejnou zeleň. Aby mohli práci dobře vykonávat měli by mít pro svoji
práci odpovídající technické vybavení, to se
nám tak trochu podařilo zajistit. Není samozřejmostí, aby tito pracovníci udělali i něco jiného co nemají v pracovní náplni, ale stačí se
jen porozhlédnout. Třeba stavba lávky pro pěší
na Cestě kolem vody, nebo dřevěné přístřešky
u splavu v Zadní Vsi a u obchodu Hruška.
V nepříznivém počasí pomáhali opravovat bytový fond obce a vyměnili podlahu v posilovně
Obecního domu Slezan. Za to jim patří naše
poděkování.
Věříme, že nově zvolené vedení obce bude
v rozjetých, ale i v nových dalších záměrech
zdárně pokračovat pro rozvoj naší krásné obce.
Na závěr přijměte pozvání na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Karlovice, které se bude konat ve čtvrtek 20.10.2022
v 17 00 hod. v Obecním domě Slezan.
Karel Batík, starosta
Milan Navrátil, místostarosta

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Výsledky voleb do zastupitelstva obce

Ve volbách do zastupitelstva obce Karlovice
konaných dne 23. a 24. září 2022 kandidovaly
tři strany – PRO OBNOVU KARLOVIC, Sdružení
nezávislých kandidátů občanům Karlovic a SNK
Evropští demokraté.
Volební účast tentokrát nepřekročila ani 50 %.
Z 850 občanů Karlovic přišlo k volbám odevzdat svůj hlas 420 osob. Volební účast tak činila 49,41 %.

Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva pro roky 2022–2026:
Volební strana č. 1 – PRO OBNOVU KARLOVIC
1. Jana Helekalová
2. Martin Kočí
3. Emílie Czaschová
4. Jiří Matuš
Volební strana č. 2 – Sdružení nezávislých kandidátů občanům Karlovic
1. Naděžda Paňáková
2. Lubomír Kováčik
3. Vladimíra Kujová
Volební strana č. 3 - SNK Evropští demokraté
1. Hana Vitásková
2. Leoš Gregovský
Prosíme občany, aby udržovali prostor kolem vakuové šachty přístupný. V případě
poruchy, je častým problémem to, že se pracovník nemůže k šachtě dostat.
Při zjištění poruchy volejte na telefonní číslo: 602 578 438

INFORMACE O PROJEKTECH

družstva. Měli jsme radost, že děti brzy navázaly kontakt a přes jazykovou bariéru krásně spolupracovaly. Vznikla nová přátelství, společné
fotografie a nakonec si některé děti vzájemně
předaly kontakty.
Všichni byli odměněni krásnou plátěnou taškou
Cesta kolem vody, ve které bylo také pexeso
a další upomínkové předměty. Věříme, že
se dětem na stezce líbilo, že se něco dozvěděly
a naučily a hlavně, že se budou na stezku rády
vracet.
Soutěže zorganizovaly lektorky ze Vzdělávacího centra VÍCE Ve mlýně Karlovice Kateřina
Kočí a Eva Kyšová.
www.cestakolemvody.cz
Projekty byly podpořeny z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd.
Zpřístupnění přírodních atraktivit Biocentra
u rybníků ve Vrbně pod Pradědem, reg. č. CZ.1
1.2.45/0.0/0.0/16_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

CESTA KOLEM VODY pro školy

Na naučné stezce Cesta kolem vody se v září
sešli žáci z českých a polských škol, aby si
společně zahráli a splnili úkoly z průvodce.
Září nás zatím zrovna moc neohřálo, i tak si žáci
z českých i polských škol užili zábavu na naučné stezce Cesta kolem vody. V pátek 16.92022
se u rybníků sešly děti ze škol partnerských obcí
Karlovice a Glucholazy, ve čtvrtek 22.9.2022
děti z partnerských měst Vrbno pod Pradědem
a Glogovek.
Děti se na den v přírodě těšily. Soutěže začaly
u vrbenských rybníků, kde děti dostaly tištěné
průvodce stezkou a dozvěděly se, jaké úkoly je
třeba splnit. Po splnění úkolů u rybníků jsme se
vydali na procházku po stezce.
S dětmi z Karlovic a Glucholaz jsme prozkoumali i areál u řeky Opavy v Karlovicích a plnili
úkoly také na karlovické části stezky. Setkání
jsme zakončili ve Vzdělávacím centru VÍCE
Ve mlýně Karlovice.
Dětem jsme připravili malé překvapení. Pro plnění úkolů měli vytvořit smíšená česko-polská

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Naši jubilanti

Přejeme všechno nejlepší všem, kteří oslaví
narozeniny v říjnu. Pevné zdraví, velkou dávku
štěstí a pohodové dny.
61 let – Otrubová Jana
62 let – Marek Kamil
63 let – Jurčíková Tatiana
64 let – Švrčková Alena
66 let – Adamíková Soňa, Zajíčková Věra
70 let – Tušková Pavla
71 let – Benka Josef
73 let – Vašková Il‘jana
77 let – Přibyl Miroslav
78 let – Skripčaková Věra
81 let – Bajer Jan
85 let – Žákovská Miroslava
93 let – Riedelová Edeltraud

POZVÁNKY

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce

Ustavující zasedání zastupitelstva obce
se uskuteční ve čtvrtek 20. října 2022 od 17:00
hodin v budově Obecního úřadu Karlovice.

Drakiáda a dýně Ve mlýně pro děti i dospělé

středa 26. října 2022
Drakiáda 10:00–12:00, 14:00–16:00 hod.
na louce u kostela
Nemáte draka? Přijďte si jej vyrobit do Vzdělávacího centra Ve mlýně (10–12 a 14–16 hod.)
Dýně Ve mlýně 16:00–19:00 hod. ve Vzdělávacím centru VÍCE Ve mlýně
Tradiční dlabání dýní a výroba dýňových strašidel, dýňové pochoutky, vaření dýňové polévky, výměna receptů z dýní i jiných podzimních
receptů.
Pořádají Základní škola a Mateřská škola Karlovice a Vzdělávací centrum VÍCE Ve mlýně Karlovice

PROBĚHLÉ AKCE
Zájezd seniorů

Tradiční zájezd pro seniory se konal první středu v září. Tentokrát jsme vyrazili do Sýrárny
v Domašově, kde nás provedli provozem, ukázali nám zvířátka nebo také technické muzeum.
Na konci prohlídky jsme se nakoupili výborné

sýry a další dobroty. Trasa pokračovala do Ostružné, kde jsme mohli vidět krásnou Expozici
hudebních nástrojů z celého světa. V nedaleké
restauraci jsme poobědvali a chvíli poseděli.
Nakonec jsme zamířili do Velkých Losin, kde
jsme navštívili zámek i muzeum papíru. Počasí
nám po celý den přálo a výlet se vydařil. Děkujeme všem za účast a dobrou náladu. Budeme
se těšit opět příští rok.
Kateřina Locku

ZE SPORTU
Nábor žáků – Hledáme nové fotbalisty
a fotbalistky
Přípravka – r. 2013 a mladší, Starší žáci – r. 2008
a mladší. Zájemci mohou přijít na trénink.
Kdy: pondělí a středa 15:00 – 16:30
Kde: Fotbalové hřiště Karlovice
Budu se na všechny těšit.
Jan Vyšohlíd, trenér mládeže (777 011 363)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
Prvňáčci a jejich první školní den

Ve čtvrtek 1. září 2022 se jedna ze tříd ve škole zaplnila prvňáčky, kteří s napětím a lehkou
nervozitou očekávali, co se bude dít. V tomto
důležitém dni je přišli podpořit jejich rodiče,
prarodiče i sourozenci. Všichni společně jsme
tak zahájili jejich „studentská“ léta na naší škole. Přejeme jim, ať se jim ve škole daří.
Martina Hradilová

Jazykové bariéry se jim úspěšně dařilo překonat. Na jednotlivých interaktivních stanovištích
se dozvěděly spousty zajímavostí o živočiších,
které lze v našem regionu pozorovat, řešení
úkolů zaznamenávaly do publikace. Počasí nám
přálo, děti tak mohly vyzkoušet i pestré hrací
prvky. Zakončení výpravy proběhlo v Karlovicích ve Vzdělávacím centru VÍCE ve mlýně Karlovice, kde na všechny čekala odměna.
Děkujeme paní Kateřině Kočí ze společnosti
Actaea za možnost zúčastnit se této zábavné
a poučné akce.
Alena Rokosová

Plavecký kurz 4. třída

Cesta kolem vody

V pátek 16.9.2022 se naši páťáci a šesťáci spolu s dětmi z Glucholaz zúčastnili putování po
naučné stezce „Cesta kolem vody“, která vede
z Vrbna do Karlovic.
Děti byly rozděleny do dvojic a trojic, kde se jejich kolegy pro tento den stali žáci z jiné země.

Prsa, kraul, znak, šipku, potápění a další plaveckou průpravu–to všechno zvládli čtvrťáci hned
na začátku školního roku při pokračování kurzu
plavání. Všichni byli jako ryby ve vodě a strach
z vody už nemá nikdo.
Martina Lex Krejčí

Týden mlsných deváťáků

Již tradičně mají žáci deváté třídy možnost ovlivnit
týdenní jídelníček. Letos dali přednost tradičním
jídlům. Zkuste sami posoudit, zda by vám v naší
jídelně chutnalo.

pondělí:
polévka – kuřecí vývar s písmenky
hlavní jídlo – tvarohové knedlíky plněné jahodami
a čokoládou
nápoj – hello pitíčko
úterý:
polévka – rajská
hlavní jídlo – smažený kuř. řízek s brambory
nápoj – pomerančový džus
středa:
polévka – česnečka
hlavní jídlo – zapečené těstoviny (bez brokolice!!)
nápoj – malinová šťáva
dezert – ovocný nanuk
čtvrtek:
polévka – frankfurtská
		
hlavní jídlo – kuřecí stehna s rýží
nápoj – mojito
dezert – švestka/jablko
pátek:
polévka – čočková
hlavní jídlo – rybí filé s kaší
nápoj – kakao
dezert – buchta

Přehled plánovaných mimoškolních aktivit pro školní rok 2022/2023
Den,Název, Pro, Hodina
PONDĚLÍ
Badmington, 3.-9.tř., 14,00–15,00
Stolní hry, 3. - 9. tř., 14.00–15.30
Příprava na přijímací zkoušky, 9. tř., 14,00-14,45
Angličtina zábavně, 6. - 9.tř , 14,00-15,00
Keramika, 1. - 9. tř., 13,00 - 14,00
ÚTERÝ
Volejbal, 6. - 9. tř., 14,00-15,00
Orientační běh, 1. - 9. tř., 15,00-16,00
Badatelský klub, 3. - 9. tř., 14,15-15,30
Doučování z angličtiny, 6. - 9. tř., 14,00-15,00
Čtenářský klub, 2. - 3. tř., 13,30-14,30
Zábavná čísla a písmenka, 2. - 4. tř., 13,30-14,30
STŘEDA
Florbal, 5. - 9. tř., 15,00-16,30
Doučování z matematiky, 8. - 9. tř., 14,00-14,40
Angličtina, 1. - 2. tř., 13,30-14,30
ČTVRTEK
Florbal, 5. - 9. tř., 14,00-15,00
Informatika, 1. - 4. tř., 14,00-15,00
Hasiči, 1. - 9. tř., 15,00-16,00		
PÁTEK
Florbal, 1. - 4. tř., 14,00-15,00

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, protože byli součástí Rakousko-Uherské
monarchie a žili zde již několik století.

Staré zvyky a obyčeje l.

Zvyky a obyčeje se i v Karlovicích předávaly
z generace na generaci, a proto se je podařilo
dochovat až do současnosti (to je do doby,
o které se zde zmiňujeme).
Jedním z nich byl masopust, o jehož zachování se pečovalo a nechyběla při něm hudba ani
tanec. Jeho součástí byly různé kostýmy, dobrá
nálada, žertování a také vtipná zábava.
Na květnou neděli dříve Palmsonntag se svolávali věřící do kostela k namočení proutků, které po celý následující rok chránily domy před
bleskem a škodami způsobené požáry.
O velikonoční neděli se ve třech rozích pole
zarazily dřevěné kříže v posledním rohu se zapíchl namočený proutek z kostela. To vše
se provádělo brzy ráno při východu slunce.
Tato tradice chránila „sadbu“ (to co se zaselo nebo zasadilo na poli) před škodami, které
mohlo způsobit nevhodné počasí jako sucho,
velmi dlouhé mokro, kroupy, ale i přívalové
deště anebo také záplavy a další rozmary počasí.
Na tento den také připadala jízda v sedle koní
ozdobených pentlemi, která měla odvrátit veškerá nebezpečí od zemědělců.
Církev zakázala v roce 1785 velikonoční pomlázku, bez úspěchu. Lidé zákaz nedodržovali
a dá se říci, že ho úplně ignorovali.
K pomlázce patřila odměna v podobné formě,
jak ji známe dodnes i my. Malovaná vejce, koláče, sladkosti, obložené chlebíčky a mnoho
dalších dobrot. Sem tam si dospělí smlsli nebo
smlsnou i na nějaké té štamprlce anebo skleničce vína.
Na 1. máje si mladíci vztyčili před okny májový
„strom“ ozdobený pentlemi.
Hlavním svátkem katolické církve byl v červnu
svátek Božího těla s průvodem, hudbou
a střelbou z „kanónů“ anebo také z čehokoliv,
co dělalo rámus.
Jan Lomáz

OSTATNÍ INFORMACE
Vážení spoluobčané,
využíváme této možnosti a cestou „Zpravodaje“ chceme informovat spoluobčany Karlovic
o iniciativě k opravě místního kostela. Zastupuji skupinu nejen věřících občanů Karlovic,
kteří chtějí přispět k opravám místního kostela.
Podle názoru odborné veřejnosti je nezbytné
předejít dalšímu zhoršování stavu kostela především odvodněním základu stavby.

Místnost posilovny byla již delší dobu nevyhovující, a to především z důvodu malého prostoru pro cvičící. Proto se obec rozhodla posilovnu
a chodbu prohodit. Obě místnosti se vymalovaly, opravily se praskliny a poškozené rohy zdí,
položila se nová gumová podlaha.
Nyní je již posilovna plně v provozu a věříme,
že se bude líbit.

Společně s vlastníkem kostela jsme vstoupili
v jednání s některými zastupiteli a vedením
obce a jejich cestou jednáme s Biskupstvím
ostravsko-opavským k zajištění finančních prostředků na nezbytné odvodnění stavby kostela.
Máme tak zatím oficiálně nepotvrzené informace o obdobné inciativě rodáků Karlovic
a jejich potomků žijících v Německu.
Tímto se obracíme i na ostatní občany Karlovic,
kteří mají možnost a chtějí přispět na opravu
místního kostela. Jakýkoliv příspěvek našich
spoluobčanů bude transparentně využit pouze
na nezbytné práce k odvodnění stavby kostela.
Kontaktní osobou je Mgr. Miroslav Horák, farář
za Římskokatolickou farnost Vrbno pod Pradědem, telefonní číslo: +420 731 534 033.
Naděžda Paňáková

Karlovická posilovna je po rekonstrukci

V Karlovicích proběhla rekonstrukce posilovny.
Fitness centrum, které se nachází v Obecním
domě Slezan se skládá ze tří místností – posilovna, modrý salonek a prostorná chodba
s rotopedy a běžeckým pásem.

Více informací pro zájemce o cvičení na stránkách obce: https://www.karlovice.eu/nase-obec/obecni-dum-slezan/
Kateřina Locku

Jóga ve Slezanu

Přijďte se protáhnout, posílit tělo i ducha a načerpat energii na lekci jógy, která je v modrém
salonku obecního domu Slezan každý čtvrtek
od 17:30 do 19:00 hodin. Cena lekce je 150 Kč.
Těšit se na vás bude lektorka Jana Spurná.

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,
Připravuje: Kateřina Locku, Redakční rada: Adam Doležel, Kateřina Mikulášková, Naděžda Paňáková, Ditta Vyoralová

