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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

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

60 let – Tomášek Petr
65 let – Procházka Jan
67 let – Grebeníček Josef
68 let – Krejčí Petr
70 let – Hradil Boleslav
71 let – Grahofschaková Jana
72 let – Pavézka Libor, Butorová Božena
73 let – Konvičná Jiřina
75 let – Janalík Milan, Herout František, Ing.
76 let – Vůjtková Věra
82 let – Mularčíková Bohuslava
85 let – Czaschová Jindřiška

POZVÁNKY

Pozvánka na veřejné zasedání zastupi-
telstva obce 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 
ve čtvrtek 2. prosince od 17:00 hodin v budově 
Obecního úřadu Karlovice. 

PROBĚHLÉ AKCE

Vítání občánků
Obec Karlovice připravila na sobotu 20. lis-
topadu 2021 vítání občánků. Po slavnostním 
projevu následovalo přivítání nových občánků 
a pogratulování maminkám a tatínkům k nové-
mu přírůstku do rodiny. Nechybělo ani tradiční 
focení v kolébce. Atmosféra byla velmi slav-
nostní a pro děti byly nachystané dárečky.
Přivítali jsme tyto nové občánky Karlovic:
Czasch Jakub, Černota Jan, Faron Miroslav, 
Kamenská Mia, Sháněl Filip, Toman Tobias, 
Valnoha Vilém a Vlaszatý Vojtěch.

Příjemné prožití Vánočních svátků, klid, 
štěstí, pohodu a pevné zdraví v Novém roce 
2022 vám přejí
starosta Karel Batík
místostarosta JUDr. Milan Navrátil
zastupitelé a všichni zaměstnanci Obecního 
úřadu Karlovice

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané, 
konec roku se blíží, a tak mi dovolte, popřát 
vám příjemné a klidné prožití svátků vánočních 
v kruhu rodiny a přátel. Pevné zdraví, štěstí a 
spoustu pracovních i osobních úspěchů do 
Nového roku 2022. 
Děkuji všem, kteří v tomto roce obec podpo-
rovali, pomáhali a podíleli se na rozvoji obce v 
této nelehké době. 
Ještě jednou vám přeji hodně štěstí, lásky, 
zdraví a pohody.
Karel Batík, starosta

Z OBECNÍHO ÚŘADU

Úřední hodiny v závěru roku
Od 20. 12. 2021 bude Obecní úřad Karlovice 
uzavřen, z důvodu čerpání dovolených, školení 
a inventarizací. Proto si své záležitosti vyřiďte 
co nejdříve anebo se domluvte s jednotlivými 
referentkami na termínu řešení vašich záleži-
tostí. Platby v hotovosti můžete provádět do 
17. 12. 2021. Otevřeno bude opět od pondělí 
03. 01. 2022. 
Děkujeme za pochopení.

Otevírací doba knihovny v závěru roku
Obecní knihovna Karlovice bude v době vánoč-
ních svátků zavřená od 20. prosince do 1. ledna 
včetně. 
Těšit se na vás budu opět v pondělí 3. ledna 
2022. Děkuji za pochopení.
Kateřina Locku

Změna jízdních řádů
Jízdní řády autobusové dopravy platné od 12. 
12. 2021 naleznete na stránkách http://www.
kodis.cz/pdf/JŘ_12_12_2021/okres Bruntál.
pdf a na autobusových zastávkách.
Zdenka Šilerová



Ti, kteří se nemohli zúčastnit, si mohou na 
Obecním úřadě vyzvednout dáreček. Fotogra-
fie najdete na stránkách obce v sekci fotoga-
lerie.

ZE SPORTU

Shrnutí podzimní části Sokola Karlovice
MUŽI
Karlovickým fotbalistům se podzimní část III. 
třídy nadmíru povedla. Po loňské nedohrané 
sezóně tým nikdo neopustil a naopak posílil o 
rodáka Mariana Raiskupa, jehož energie byla 
na hřišti vidět. Celý tým pod vedením Marka 
Vikartovského podzimní sezónu odehrál s ma-
ximálním úsilím a odměnou jim je 1. místo 
v tabulce se 31 body, kdy jedinou ztrátu po re-
míze zaznamenal ve Slezských Pavlovicích. 
S konečným skóre 83 vstřelených branek 
a pouhými 3 obdrženými se řadí mezi hlavní 
adepty na postup do okresního přeboru. Mezi 
nejlepší střelce se zařadili právě Marian Rais-
kup s 18 vstřelenými brankami, následován ka-
pitánem Lukášem Rohelem, který vsítil 15 bra-
nek. 10 gólů potom zapsali Alexander Scheffler 
a Waldemar Matuška. 
Všem fanouškům bychom tímto chtěli podě-
kovat za podporu, kterou jste nám vyjadřovali 
nejen na domácích zápasech, ale i na těch ven-
kovních. Dále patří obrovský dík obci Karlovice, 
s jejíž podporou se trénuje s větší pohodou, 
která se odráží ve výsledcích. 
Děkujeme!

ŽÁCI
Generační obměna byla na výsledcích žáků vi-
dět. Pod taktovkou Martina Nováčka z devíti 
odehraných zápasů třikrát vyhráli a v konečné 
tabulce podzimní části jsou na šestém místě. 
Těšit nás však může těšit počet mladých, kteří 
v Karlovicích trénují. Dvacet nadšených mla-
dých fotbalistů není na tréninku výjimkou. 
A dobré výsledky jistě přijdou. Nejlepším střel-
cem karlovických byl Adam Bukur s pěti bran-
kami. O jeden méně potom vstřelil Eliáš Jehlář.

Více informací na facebooku Sokol Karlovice.

Dovolte nám, jménem Sokola Karlovice, popřát 
vám krásné prožití svátků vánočních, hodně 
lásky a pokory a dětem bohatého ježíška. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Uspávání broučků
V úterý 9. listopadu nastal den jako stvořený 
pro uspávání broučků, které je naším tradičním 
rozloučením s podzimem. Průvod s lampiony 
jako již tradičně prošel trasu od mateřské školy, 
kolem řeky a cílem byl prostor za školou, 
v zadní části hřiště.
Děti z mateřské školy si pro nás připravily dvě 
vystoupení a pak se roztočila ohnivá show sku-
piny Akády – blesky, meče.
Na závěr si děti tradičně uložily své broučky 
k zimnímu spánku do vyzdobeného domečku.
Jsme rádi, že se nám akci podařilo uskutečnit 
a děkujeme všem, kteří přišli.
Martina Hradilová

Anglické divadlo
V pondělí 1. listopadu jsme v rámci výuky an-
glického jazyka shlédli interaktivní anglická di-
vadelní představení v podání divadla The Bear 
Educational Theatre.
Žáci 3. - 5. třídy se příjemně pobavili u pohádky 
s písničkami pro začátečníky, „Jackie And The 
Giant“, o dívence Jackie, která se snaží utéci 
před zlým obrem. Žáci 2. stupně měli možnost 
sledovat vtipný příběh „The Alien Grammar 
Show“, pojednávající o dvou agentech pátrají-
cích po osobě z vesmíru. V obou hrách nako-
nec zvítězilo dobro nad zlem, na čemž se díky 
neustále komunikaci podílelo také publikum.
Postřehy našich žáků:
„There were two actors that played an alien 
and agents. The agents were wearing all black 
with black sunglasses. They were working for 
the president of the United States. The alien 
was wearing wierd clothes. She was speaking 
an alien language and she had a special cards 
with languages in it. 

A do nového roku 2022 vykročit tou správnou 
kopačkou s vaší podporou. 
Za Sokol Karlovice Marek Vikartovský a Adam 
Doležel



When she plugged the card in she could speak 
the specific language. She had two sons, Blib 
and Blob. We liked it, it was pretty fun.“ 
Jakub Návara, Karel Kočí, Vilém Macháček, 
Adam Bukur
Díky přiměřené jazykové úrovni, byly obě di-
vadelní hry srozumitelné a pro naše žáky velmi 
přínosné jak z hlediska jazykového, tak kultur-
ního.
Alena Rokosová

Podzimní strašení
Poslední úterý v říjnu se to na prvním stupni 
hemžilo různými maskami se strašidelnou té-
matikou a takové bylo i tvoření v jednotlivých 
třídách. Pod rukama dětem vznikaly nejrůznější 
netradiční dobroty. Někteří stihli i nějaký ten 
výrobek z papíru. Na poslední hodinu jsme se 
sešli v tělocvičně, kde proběhla štafetová sou-
těž o nejrychleji nalepenou dýni. I když vyhrá-
la pouze jedna třída, sladkou odměnu dostali 
všichni. Na závěr jsme se pak vyřádili při stra-
šidelných písničkách a vyčerpaní a spokojení 
jsme šli vstříc prázdninám.
Martina Hradilová

Výlet na noční Bouzov
Ve středu 27. října turistický kroužek „Kam nás 
nohy zanesou“ podnikl další výpravu tentokrát 
na pohádkový hrad Bouzov. Ten je tradičním 
cílem školních výletů, ovšem nyní jsme měli 
možnost zažít prohlídku hradu úplně jinak. Už 
samotný noční hrad osvícený lampičkami a sví-
cemi pod jasnou oblohou posetou hvězdami 
nabízel jedinečný zážitek. Jeho prostory však 
navíc ovládla pestrá skupina strašidel a pohád-
kových postav, která se ujala role průvodců. V 
každé místnosti hradu čekala čarodějnice, bílá 
paní, čert, meluzína, vodnice, bezhlavý rytíř 
nebo jiná strašidelná postava, která měla pro 
děti připraveno spoustu nejrůznějších překva-
pení a úkolů. Ti starší si pak mohli prohlédnout 
netradičně nasvícené komnaty hradu včetně 
částí, kam se návštěvníci při běžné prohlídce 
nedostanou. Nakonec jsme ještě navštívili vý-
stavu věnovanou době Jiřího z Poděbrad a na-
koupili nezbytné suvenýry. Výlet se nám vydařil 
a už přemýšlíme, kam vyrazíme příště.
Zbyněk Hoták

Připravujeme:
– Vánoční besídky

– Vánoční zpívání
– Vánoční hopsání
– Vánoční vernisáž

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 již po několik století.

MOSTY ll. – Lávka přes řeku
Na katastrální mapě z roku 1836 je zazname-
náno 5 veřejných mostů nebo lávek přes vodu. 
Těmi nejstaršími z nich byl Ocelový most, Kreč-
merův most a Obranná lávka na okresní knížecí 
cestě k mostu přes řeku Opavu do Zadní Vsi.
Ocelový most měl název podle hutě, která se 
nacházela v jeho blízkosti. Vzniknul v období 
let 1645-1725 nedaleko Zlaté louky na pravém 
břehu řeky Opavy. Oblast Zlaté louky byla v 
mapách označována jako říše divočiny, kde žila 
jelení i divoká zvěř včetně lišek a vlků. 
Všechny ostatní přechody přes řeku Opavu byly 
tehdy postaveny ze dřeva až na tento takzvaný 
Ocelový most.
Krečmerův most je na spojnici cest z Vrbna 
přes Karlovice do Jelení, vedoucí dále do Města 
Albrechtic, tehdy na důležité obchodní spojni-
ci. Je to most u dnešní pekárny. Byl postaven 
kolem roku 1754. Dlouhodobým používáním 
se dostal do špatného stavu a v roce 1840 jej 
bylo nutné opravit. Obec požádala bruntálské 
Německé rytíře, majitele této části Karlovic, 
o peníze na jeho opravu. Němečtí rytíři chtěli 
přispět nedostatečnou částkou. Tento spor o 
peníze měl za následek oddálení opravy. Uve-
den zpět do provozu byl až roku 1848. Oprava 
stála 907 guldenů a 16 korun. V roce 1939 měl 
být postaven ze železobetonu, ale protože tok 
nebyl regulován, byla rekonstrukce pro velké 
nebezpečí poškození při záplavách zamítnuta.
Všichni starší občané si snad připomenou láv-
ku přes řeku Opavu, kterou v roce 1997 zničila 
povodeň a již nebyla obnovena.  Byla velmi vy-
užívaná a oblíbená i k cestě na bývalé koupali-
ště a k lesní správě. Přespolní školáci dojíždějící 
vlakem z Kunova, Skrbovic, Široké Nivy anebo 
Pochně ji využívali při cestě do školy.
Jaký byl původ jejího vzniku?



Zemědělec a majitel pozemků, pan Josef Kar-
ger, si vybudoval primitivní dřevěnou lávku 
přes řeku, aby se mohl dostat ke svým pozem-
kům, na kterých pěstoval zemědělské plodiny. 
Tato lávka vytvořila novou cestu ke koupališ-
ti a lesní správě. Pro její špatný stav však byla 
v roce 1914 uzavřena. Syn pana Kargra, jako 
jeho následník, převzal hospodářství a rozho-
dl se starou lávku strhnout a na vlastní nákla-
dy postavit novou. Tehdejší části dnešní obce 
Karlovice (Nové Karlovice a Karlovice), ale také 
další, se na obnově této lávky finančně podíleli. 
Lávka byla postavena náklady v hodnotě teh-
dejších 477 korun.
Pro mimořádný význam této lávky se obec roz-
hodla postavit železobetonovou lávku s nákla-
dem 25.000 korun. V roce 1929 byla uvedena 
do provozu. V roce 1940 ji však pod náporem 
běsnící povodně smetly valící se kmeny stromů, 
trámy, desky a jiné věci unášené zuřící vodou.
Obec v roce 1942 nechala postavit už jen dře-
věnou lávku, přes kterou jsem chodil i já.
To je vše ve stručnosti k mostům a lávkám v 
obci Karlovice.
Jan Lomáz

OSTATNÍ INFORMACE

Kamera chválí!
Oprava lávky kolem řeky vedoucí od 
mostu u Hrušky do Zadní Vsi
Chválím velmi rychlou reakci Obecního úřadu 
na upozornění havarijního stavu původní láv-
ky, která byla pro cyklisty velmi nebezpečná a 
hrozilo v horším případě úrazem přecházivšího 
cyklisty. Jet na kole bylo „o život“.
Nová lávka má „betelný“ základ, dva silné kme-
ny stromů, praktické a pěkně udělané zábradlí. 
Co se dá vytknout? 

Skoro nic. Jen nájezdové desky mohly být z ka-
ždé strany delší, jejich šířka je vylepšená oproti 
původní lávce (nájezd byl z jedné desky), nájez-
dům by slušela ještě jedna deska navíc do šířky 
ke stávajícím třem.
I tak se nájezd zlepšil rozšířením. 
Lávka je pěkná i bezpečná a přiláká další cyklo 
turisty.
Díky všem, kteří se na vybudování této důležité 
lávky podíleli.
Foto a text
Jan Lomáz 

Co se událo ve svazku obcí Bruntálsko 
v roce 2021?
Našim cílem je svou činností a spoluprací mezi 
obcemi regionu přispět k všestrannému rozvoji 
území, vedoucímu ke vzájemné koexistenci a 
spokojenosti obyvatel, neustálému zlepšování 
kvality veřejné infrastruktury, rozvoje cestov-
ního ruchu, nabídky služeb, a možností bydle-
ní. Rok 2021 je pro nás důležitým mezníkem 
v rámci aktivit v dalších letech. Věnovali jsme 
se nové Strategii rozvoje DSO Bruntálsko. Spo-
lečně se všemi členskými obcemi budeme po-
stupně realizovat plánovaná témata.



Již nyní připravujeme aktivity ke zlepšení do-
stupnosti lékařské péče v Bruntálském regionu. 
Mimo jiné, jsme v tomto roce ukončili pětile-
tý projekt „Provoz lodní dopravy na Slezské 
Hartě“, který byl realizován od roku 2017. 
Mnozí z vás určitě pluli na vyhlídkové lodi San-
ta Maria. V roce 2021 na ní bylo převezeno cel-
kem 3 870 osob. Z toho 2 108 dospělých, 906
dětí ve věku 6-15 let a 856 dětí ve věku do 6. 
let. Santa Maria byla také 64 x pronajata, což 
představuje dalších 512 osob. V letošní sezóně 
vyplula naposledy. Skončila výjimka ze zákazu 
a omezení plavby na vodní nádrži Slezská Har-
ta. Nicméně věříme, že bude upravena a časem 
zase vypluje. Na její provozní náklady jsme při-
spívali částkou 200 tisíc ročně.
Tento projekt je finančně podpořen Morav-
skoslezským krajem.
Dalším projektem roku 2021, který je spolufi-
nancován Moravskoslezským krajem je „Od-
borné poradenství pro obce ve svazku obcí 
Bruntálsko“. Předmětem a účelem je zajištění 
chodu svazku obcí Bruntálsko. Organizace a 
zajištění administrativních prací, schůzí, vzdě-
lávání, řízení projektů, workshopů, výběrových 
řízení, spolupráce s dalšími subjekty a další.
www.dsobruntalsko.cz
Děkujeme Moravskoslezskému kraji za pod-
poru naší činnosti a aktivit.
Vám, kteří jste dočetli tyto řádky přejeme 
radostné vánoční svátky a lepší časy v no-
vém roce!
Květa Kubíčková, projektový manažer Bruntál-
sko

Využijte poslední šanci získat dotaci na 
nový ekologický zdroj tepla
V první polovině roku 2022 spustí Moravsko-
slezský kraj poslední, v pořadí čtvrté, kolo kot-
líkových dotací.
Abychom mohli dotace na nové zdroje tepla 
poskytovat, musíme nejdříve prokázat
Evropské unii Váš zájem.
K tomu slouží jednoduchý dotazník, který na-
leznete zde: https://1url.cz/@kotliky4.
Čím více zájemců dotazník vyplní, tím více fi-
nančních prostředků bude mezi občany naše-
ho kraje rozděleno.

Pro více informací o výši dotace, uznatelných 
nákladech, oprávněných příjemcích podpory 
atd. můžete využít jeden z těchto kontaktů:
https://lokalni-topeniste.msk.cz/
kotliky@msk.cz, 595 622 355
Nezapomeňte, od 1. září 2022 platí zákaz pou-
žívání kotlů 1. a 2. emisní třídy!

Veselé vánoční slití oleje
Uklizený a nazdobený byt, svítící stromeček, 
tóny koled – a také syčení oleje a vůně sma-
ženého kapra a dalších tradičních dobrot. Vá-
noce jsou zkrátka čas, kdy v kuchyni olej teče 
proudem a po řízku s chutí sáhne i zapřisáhlý 
vyznavač zdravého stravování. Pokud olej už 
dávno třídíte, není co vysvětlovat. Ale jestli jste 
se ještě neodhodlali, je přesně tohle ta správná 
doba s tím začít.
Určitě nechcete, abyste uprostřed vánočních 
svátků museli náhle řešit ucpaný odpad v ku-
chyni či na toaletě nebo havárii odpadního po-
trubí v celém domě. A věřte, že ani příroda není 
zvědavá na ty spousty oleje ze všech domác-
ností, které by se na ni přes odpadní vody vali-
ly. Abyste tomu všemu zabránili, stačí opravdu 
málo. Najít doma prázdnou PET lahev s víčkem 
a zbylý olej z kuchyně místo do odpadu přelít 
do ní.  

Vzpomeňte si na to, až nasmažíte všechny ty 
filety z kapra nebo hory křupavých řízečků, 
až vám z vánočních vinných klobás zbyde jen 
mastný pekáč potažený vrstvou sádla a šťávy 
z masa nebo až o Silvestru naaranžujete do 
mističek všechny ty dobroty nakládané v oleji. 
Kapka ke kapce, a uvidíte, že po svátcích máte 
PET lahev plnou. 
A přidat můžete i zapomenutý kus pevného 
tuku, který se najde v lednici zastrčený někde 
vzadu ještě od pečení cukroví.  
K nové tradici vánočního slévání použitého 
oleje tak můžete přidat i tradici povánoční pro-
cházky k olejové popelnici s naplněnou PETkou 



a pozorovat, kolik sousedů se do třídění pusti-
lo s vámi. My vám slibujeme, že se postaráme 
o to, aby naše popelnice ani o svátcích, ani v 
novém roce nikdy nepřetekly.

Zimní slunovrat
Podle astronomického kalendáře připadá slu-
novrat na 21. prosince (někdy 22. prosince), 
kdy je den nejkratší a naopak nejdelší noc. Od 
tohoto dne se dny prodlužují – začíná přibývat 
slunečního svitu. Slunovrat je symbolem no-
vého životam příslib naděje a nové síly, kterou 
probouzející se slunce lidem přinášelo. Sluno-
vrat oslavovalo mnoho kultur a náboženství a i 
křesťanské Vánoce jen převzaly tuto úlohu.

Staré rituály uctívaly boha Slunce, který se o 
zimním slunovratu narodil (během jara pak 
dospěl, o letním slunovratu nabyl největší síly 
a pak ji začal ztrácet, až zemřel, aby se opět 
o zimním slunovratu narodil). V tajemnou noc 
slunovratu, mezi tím, než se zemřelý bůh Slun-
ce narodí, zůstává země bez jeho ochrany a k 
nám se z podsvětí mohou dostávat zlé bytosti 
nebo třeba duše zemřelých.

Noc, kdy se rodí nové slunce, je nejdelší v roce. 
Proto byla pro naše dávné předky tak magic-
ká. Do ohně, který se zapaloval za soumraku 
a vstřebal poslední paprsky zapadajícího slun-
ce, se přikládalo posvátné poleno, ozdobe-
né zelenými větvičkami. Oheň se hlídal celou 
noc. Jeho uhlíky pohnojily záhonky a plnily i 
ochrannou funkci. Vše s myšlenkou na novou 
úrodu a prosbou o ochranu bohů.

Polaz
Tuto ozdobu Vánoc si můžete také doma vy-
tvořit a o slunovratu ji zavěsit ke stropu nad 
stůl.
Polaz představuje slunce a symbolizuje přání 
hojnosti, zdraví a připomíná oslavu starého po-
hanského svátku. Toto zvláštní slovo vzniklo ze 
slovanského slova polazník – koledník.
Zavěšený polaz představuje zářivé a životo-
dárné slunce, které opět začne od 21. prosince 
nabývat na síle. 
Polaz připomíná dárek, který dostávaly děti k 
Mikuláši – ježka – kulaté jablíčko, do kterého 
se napíchaly zelené větvičky, špejle se sušeným 
ovocem, napučelým hráškem a ořechy. 

Staročeský vrkoč
Základem vrkoče je veneček ze tří copů, upe-
čený z jemného kynutého těsta: ze stejného, z 
jakého se peče vánočka. 
Na ozdobení vrkoče budete potřebovat asi čty-
ři dlouhé špejle a asi deset přepůlených špejlí, 
oblíbené sušené ovoce (meruňky, švestky, jab-
lečné křížaly, brusinky, rozinky), jablíčko a lát-
kovou mašličku.
Věneček můžete ozdobit ještě perníčky, větvič-
kou z jehličí... zkrátka vánoční paráda a dárek 
v jenom. 

Přejeme vám krásné 
Vánoce v kruhu nejbliž-
ších a šťastný Nový rok 
2022.
Vaše redakční rada

Foto: Polaz

Foto: Vrkoč
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