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nedostupný vodoměr atp.), proveďte samoo-
dečet a stav vodoměru ohlaste telefonicky 
(554725390) nebo emailem (podatelna@kar-
lovice.eu).

V případě, že nebude možné zjistit odběr vody 
podle vodoměru, může být úhrada za stočné 
předepsána podle paušální spotřeby stanove-
né prováděcím předpisem.

Nová aplikace UZOb (Usnesení Zastupi-
telstva a Rady Obce)
Obec Karlovice začala pro přípravu podkladů 
na zasedání využívat aplikaci UZOb. Aplikace 
řeší co možná nejefektivnější využití (předává-
ní, uveřejňování, vyhledávání) informací zainte-
resovaným skupinám (zastupitelům, občanům, 
zapisovatelům). Nově si budete moci veškeré 
pozvánky a usnesení zastupitelstva prohléh-
nout na této adrese: 
https://www.uzob.cz/obce/info/178.

Do aplikace se dostanete také z webových 
stránek obce, kde v sekci zastupitelstvo obce 
–> usnesení zastupitelstva, kliknete na odkaz 
„UZOb“ vložený na této stránce. 
Informace o konání zastupitelstva bude nadále 
zveřejňována na úřední desce dle zákona.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Naši jubilanti
Štěstí, zdraví, klid na duši a optimistický pohled 
na svět přejeme všem prosincovým oslaven-
cům.

61 let – Tomášek Petr
62 let – Sobek Miroslav
69 let – Krejčí Petr
71 let – Hradil Boleslav
72 let – Grahofschaková Jana
73 let – Pavézka Libor, Butorová Božena
74 let – Konvičná Jiřina
76 let – Janalík Milan, Herout František, Ing.
77 let – Vůjtková Věra
83 let – Mularčíková Bohuslava
86 let – Czaschová Jindřiška

Příjemné prožití Vánočních svátků, klid, 
štěstí, pohodu a pevné zdraví v Novém roce
2023 vám přejí
starostka Jana Helekalová
místostarostové Martin Kočí a Lubomír Kováčik
zastupitelé a všichni zaměstnanci Obecního 
úřadu Karlovice

SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
blíží se adventní a vánoční čas. Všem přeji pře-
krásné svátky, pohodové prožití tohoto času 
a co nejméně stresu a nervozity při vánočních 
přípravách.
Samozřejmě také splnění všech vašich přání 
a jiskřičky radosti v očích dětí a dospělých 
pod vánočním stromečkem.
Děkuji všem, kteří v tomto roce obec podporo-
vali, pomáhali a podíleli se na rozvoji obce 
ve všech oblastech. 
Do roku 2023 vám přeji především co nejvíce 
zdraví, hodně lásky a pozitivní energie. 

Těším se na vaši přítomnost na veřejném zase-
dání Zastupitelstva obce Karlovice, které 
se bude konat ve středu 14. prosince 2022 
v 17:00 hodin v budově Obecního domu 
Slezan. 
Jana Helekalová, starostka

Z OBECNÍHO ÚŘADU

Úřední hodiny v závěru roku
Od 19. 12. 2022 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 16. 12. 2022. Otevřeno bude opět od pon-
dělí 02. 01. 2023.
Děkujeme za pochopení.

Odečty vodoměrů
Informujeme občany, že odečty vodoměrů 
budou probíhat v období od 5. 12. do 31. 12. 
2022. V případě, že pověřený zaměstnanec 
obce odečet v daném termínu neprovede 
(zajištěný pozemek, pozemek střežený pobíha-
jícím psem, nepřítomnost odběratele,



Vánoční posezení pro seniory
Obec Karlovice vás srdečně zve na vánoční po-
sezení pro seniory, které se uskuteční ve čtvrtek 
8. prosince 2022 od 16:00 hodin v kulturním 
sále obecního domu Slezan. K tanci i poslechu 
zahraje Petr Košař s kapelou.

Namaluj si svého anděla
ZŠ a MŠ Karlovice ve spolupráci s Muzeem 
Bruntál a Obcí Karlovice pořádají výstavu vý-
tvarných prací žáků s názvem „Namaluj si své-
ho anděla“. Slavnostní vernisáž a zahájení pro-
běhne v úterý 13. prosince 2022 v 10 a 15 
hodin na Kosárně v Karlovicích. 
Během dne bude kosárna otevřená od 10 
do 18 hodin. Vstup na vernisáž je zdarma. 
Komentované prohlídky kosárny 20 Kč.

Myslivecký ples MS Praděd
Myslivecký spolek PRADĚD, z.s. Vrbno pod Pra-
dědem vás srdečně zve na tradiční, již 4. mysli-
vecký ples, který se bude konat ve Slezském 
domě v Karlovicích dne 20. ledna 2023. 
Začátek v 19:30 hod., občerstvení zvěřinovým 
gulášem, bohatá tombola. K tanci hraje skupi-
na AXEL z Olomouce.

Předprodej vstupenek s místenkou v ceně 
250,- Kč od 5. 12. 2022 u pana Mgr. Kočího 
Karla, telefon 607164768.
Těšíme se na vás.
Vrbenští myslivci.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupi-
telstva obce 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se usku-
teční ve středu 14. 12. 2022 od 17:00 hodin 
v budově Obecního úřadu Karlovice. 

ZE SPORTU

Shrnutí podzimní části sezony 2022-
2023
Po všech stránkách úspěšný podzim. Až tak-
to jednoduše můžeme zhodnotit dosavadní 
postavení v tabulce mužů okresního přeboru. 
A co nám dělá ohromnou radost je postavení 
žáků, kteří taktéž vévodí tabulce okresního pře-
boru starších žáků.

Žáci
Z rodinných důvodů před sezónou opustil 
u našich žáků post trenéra Martin Nováček. 
V jeho pozici jej nahradil Jan Vyšohlíd. Pod jeho 
taktovkou žáci na podzim nepoznali hořkost 
porážky. Z celkových 11 zápasů jich vyhráli 10. 
Body ztratili pouze v posledním zápase remí-
zou v Zátoru. O krásné skóre 43:9 se postarali: 
- Tomáš Křenek s 10 zásahy, který se tak stal 
nejlepším střelcem týmu; s 8 góly Petr Krystalo-
vič a se šesti Adam Bukur. Pouhých 9 inkasova-
ných branek a především ve 4 zápasech žádný 
neobdržený gól je mezi žáky velmi neobvyklé 
a vizitkou dobré obrany vedené Radovanem 
Foltou a brankářem Janem Gasidlem.

POZVÁNKY



Muži
Velká neznámá čekala muže v okresním pře-
boru. Po postupu ze třetí třídy jsme na novou 
sezonu a vyšší úroveň tým doplnili o útoční-
ka Kamila Wilczeka z Třemešné, dále se k nám 
připojil gólman Erik Belej, který za Karlovice 
již v minulosti nastupoval. Posledním je místní 
rodáka Olin Raiskup. Vody okresního přeboru 
jsme rozvířili pořádně. Tým chytl od startu sou-
těže střelecký apetit a na celkových 46 vstřele-
ných branek ve 13 odehraných utkáních 
se nejvíce podíleli především 13 brankami Ma-
rian Raiskup, nová posila Kamil Wilczek se 
u nás uvedl devíti góly, Valdemar Matuška po-
tom rozvlnil síť soupeře sedmi zásahy. 
Náš tým po devíti výhrách, 3 remízách a jedné 
prohře vévodí tabulce o dva body před Vrbnem 
pod Pradědem. V derby s naším 5 km vzdále-
ným rivalem došlo k remíze 2:2. 
Tento zápas v posledních paprscích babího léta 
navštívilo úctyhodných 320 platících diváků. 

Jediná porážka nás potom zastihla ve Slezských 
Rudolticích, kde jsme inkasovali sedm branek. 
O vyšší intenzitě zápasů taktéž hovoří celkově 
24 obdržených branek. 

Doufám, že tyto předčasné vánoční dárky po-
těší všechny fanoušky Sokolu Karlovice. Do-
volte mi tímto popřát vám požehnané svátky 
vánoční plné klidu, odpočinku a pohádek.
Za Sokol Karlovice
Adam Doležel  

Natáčení pořadu trvalo skoro čtyři hodiny 
a jako hosté zde byli: Vasil Fridrich, Tomáš Ma-
tonoha a Martina Pártlová. Hosté byli zábavní, 
a tak natáčení uběhlo jako voda. Žáci zde mohli 
také obdivovat, kolik práce stojí za natáčením 
jednoho dílů pořadu a kolik lidí se na něm musí 
podílet. Na konci se někteří herci a moderáto-
ři s našimi žáky ochotně vyfotili, z čehož měli 
šesťáci skvělý zážitek.   
Rostislav Černobila 

Studijní zájezd do Anglie
Ve dnech 7.11.2022 – 11.11.2022 se uskutečnil 
námi dlouho očekávaný zájezd do Jižní Anglie 
a Londýna pořádaný ve spolupráci s cestovní 
kanceláří Školní zájezdy, s.r.o.
Pondělí jsme strávili cestováním, kdy nás čeka-
la cesta do francouzského města Calais, odkud 
jsme se přepravili Eurotunelem přes kanál 
La Manche. První den v Anglii jsme zavítali 
do města Brighton, které nás okouzlilo nád-
hernými plážemi. Nemohli jsme vynechat ná-
vštěvu podmořského akvária Sea Life Centre. 
Město jsme obdivovali také z výšky z vyhlídky 
i360. Prohlédli jsme si atypický zámek Royal 
Pavillion. Návštěvu Brightonu jsme uzavřeli na 
slavném mole Brighton Pier. Večer jsme se pře-
sunuli do města Worthing, odkud si nás naše 
rodiny odvezly k sobě domů.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Natáčení pořadu Zázraky přírody
V polovině listopadu se žáci šesté třídy vydali 
do Prahy na natáčení epizody naučného pořa-
du Zázraky přírody, které pro nás zajistila paní 
Kateřina Kočí. Přestože autobus vyjížděl ve tři 
hodiny ráno a cesta trvala pět a půl hodiny 
na žácích nešla znát únava a dobrá nálada jim 
vydržela až do Prahy.



Zámek Bruntál 
Výpadek elektřiny na naší škole nám připravil 
další den bez aktovek. Vypravili jsme se na Zá-
mek Bruntál, kde jsme navštívili expozici „Ře-
meslo má zlaté dno“. V jednotlivých vitrínách 
byly vystaveny předměty, které řemeslníci 
v minulých letech potřebovali ke svému řeme-
slu. Po prohlídce jsme nabyté znalosti využili 
při vyplňování pracovních listů. Prvňáčkům 
pomohli se čtením a vyplňováním jejich star-
ší spolužáci. Nakonec jsme se shodli, že nejvíc 
se nám líbila vitrína s ukázkou řemesla pekařů 
a cukrářů, kloboučníků a také starodávný ob-
chod. V druhé části jsme si prohlédli zámecké 
prostory a v kapli výstavu uměleckých fotogra-
fií. Dnes se to sice obešlo bez obvyklého náku-
pu suvenýrů, ale i tak jsme si odvezli spoustu 
pěkných zážitků.
Martina Hradilová

Uspávání broučků
Je podzim. Nastává čas, kdy se příroda poma-
lu začíná připravovat na příchod zimy. Stromy 
už zlátnou a opadávají. Ještě sice trochu svítí 
sluníčko, ale už moc nehřeje. Zvířátka si snáší 
zásoby na zimu do svých pelíšků. Také broučci 
si musí hledat místečko, kde přespí zimu. Proto 
jsme se s dětmi rozhodli, že jim s tím pomůže-
me. Ve čtvrtek 10. listopadu 2022 jsme se sešli 
před mateřskou školou se světýlky, abychom je
doprovodili k zimnímu spánku. Vyrazili jsme 
po známé cestě. Zatancovali jsme taneček 
a básničkou popřáli broučkům krásné sny. Na-
konec jsme je uložili do pěkného domečku.
Blanka Šťuková

Následující den nás čekala města Chichester a 
Portsmouth. Chichestr nás okouzlil svojí ma-
lebností, obdivovali jsme krásu Chichesterské 
katedrály. Ve městě Portsmouth jsme si 
se zájmem prohlédli přístav se slavnými loděmi 
Victory a Warrior. Po náročných celodenních 
výletech jsme se rádi vraceli do našich anglic-
kých rodin, kde o nás bylo vždy dobře posta-
ráno.
Naše putování Anglií jsme zakončili v hlavním 
městě Spojeného království, Londýně. 
Den v Londýně jsme začali v Greenwichi, kde 
jsme si prohlédli nultý poledník. Následovala 
plavba po Temži kolem Tower of London, Tower 
Bridge a City of London. Poté jsme pokračo-
vali pěšky kolem budov Houses of Parliament, 
Westminster Abbey, parkem St. James´s Park 
až k Buckinghamskému paláci. Následovalo 
náměstí Trafalgar Square se slavnou National 
Gallery. Naše celodenní putování jsme zakon-
čili na rušném Picadilly Circus, kde jsme si užili 
nákupy a atrakce pod sochou Erose. S pocitem 
krásně strávených dní jsme se vydali na zpá-
teční cestu.
Tak zase někdy na shledanou, Anglie!
Alena Rokosová

Výukový program „Ženy historie“ 
v SVČ Krnov
Druhý stupeň naší školy vyřešil plánovanou od-
stávku elektrického proudu v pátek 11. listopa-
du náštěvou Střediska volného času v Krnově, 
kde pro nás byl nachystán výukový program 
Ženy historie. Pro některé z žáků už byla zá-
žitkem i samotná cesta vlakem, při které stačili 
spořádat školní jídelnou připravený obědový 
balíček. Výukový program byl zaměřen na vý-
znamné ženy, které se dokázaly prosadit v do-
bách, kdy jim svět rozhodně nebyl nakloněn.
V pěti různě zaměřených blocích se děti sezná-
mily s vládkyněmi, umělkyněmi, vynálezkyněmi 
a vědkyněmi, vyzkoušely si noční nálet za dru-
hé světové války jako noční čarodějnice, psaly 
své jméno v hieroglyfech nebo se pokusily vy-
mýšlet alternativní historii. Kromě mnoha no-
vých informací si děti odnesly i to, že chtějí-li 
dosáhnout svých snů, nesmějí se vzdávat, tak 
jako se nevzdaly ženy, o nichž byla v programu 
řeč.
Zbyněk Hoták



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

Zakladatel Zemského domu Albert 
Barsch a jeho krutý osud 
V roce 1913 prodal Albert Barsch Vodoléčebný 
dům (Schaumannův dvůr), protože došel 
k názoru, že mu nepřinese žádný zisk. Důvodů, 
proč vodní lázně fungovaly špatně bylo něko-
lik, jedním z nich byl nedostatek vody.
Zemský dům byl připojen na vodovodní řád, 
který byl pro potřeby lázní nedostatečný, 
a proto lázně nemohly řádně fungovat.
Tento problém vyřešil později nový majitel vy-
budováním dostatečného zdroje vody, a to byl 
také jeden z důvodů, proč se provoz lázní začal 
vyplácet a získal si velkou oblibu nových hostů, 
kterých stále přibývalo. 
Albert postupem času ztrácel zájem o své oblí-
bené objekty v Karlovicích a snažil se jich zba-
vovat. Jejich provoz a údržba byli velmi náklad-
né. Velké finanční náklady si vyžádala například 
renovace podlahy a také dveřních konstrukcí 
napadených plísní. Navíc nemohl sehnat kupce 
na tak velký objekt finančně náročný na pro-
voz. Jeho manželka (Vídeňačka) umřela při po-
rodu třetího syna. Osud mu uštědřil další ránu, 
v roce 1903 umřel jeho nejmladší syn Arthur, 
další, když umřela jeho dcera Hildegard He-
ppner provdaná v Innsbrucku a také majitelka 
usedlostí.
V roce 1914/18 v období První světové války 
byl všeobecně známý nedostatek vhodných 
ubytovacích míst pro raněné a postižené vo-
jáky.
Albert Barsch nabídl „Slezské radě“ k prodeji 
a využití svoje budovy a pozemky pro rekonva-
lescenci válečníků.
Po jednání se Slezskou radou o nabídce a pro-
deji se zemští úřednici vydali nabídnuté objek-
ty prověřit přímo na místě a posoudit její vhod-
nost pro uvedené účely.
Z jednání bylo Albertovy jasné, že ke zdárnému 
prodeji dojde snadněji, když bude v tomto ba-
líku zahrnut i prodej „hostince“. 

Spojil se s jejím majitelem a dohodl i její pro-
dej. V té době byl v pronájmu. Zde se uplatnily 
velmi dobré obchodní znalosti a dovednosti 
Alberta Barsche a díky jim mohl Zemský dům 
pod novým majitelem dále fungovat a pro Kar-
lovice přinášet i pracovní příležitosti a věhlas 
krásného rekreačního místa s výborným záze-
mím.
Pro turistický ruch to byl Albert Barsch, který 
mu pomohl na výsluní nejen doma, ale i v celé 
oblasti Rakousko-Uherské monarchie. 
Slezská rada byla velmi spokojená se stavem 
nabízených budov, jejich vybavením a prohlási-
la objekty za vhodné, kompletní k uvedenému 
účelu a označila si ho jako „nadstandartní areál 
služeb“ válkou postiženým.
K prodeji došlo 29.10.1918 a byla prodána Vila 
č. p. 25, budova č.p.24, č. p. 65 označené jako 
vedlejší budovy, dále prádelna a lázeňský dům, 
hostinec č. p. 23 (byl prodán v listopadu 1918), 
budovy stájí a k tomu pozemky, ty byly v letech 
1923/24 z části prodány obci Karlovice 
k tomu účelu, aby zde byly vybudované veřejně 
přístupné komunikace.
Jan Lomáz

INZERCE

Prodej kaprů
Prodej kaprů bude probíhat na adrese Karlovi-
ce 112 (žlutý dům pod nádražím), Jakub Jaroš, 
a to od 21. 12. 2022 od 9:00 hodin.
V prodeji také amur bílý (na objednávku do 10. 
12.) a sumec velký (na objednávku do 10. 12.).
Možnost objednávky na telefonním čísle 
603 389 127.

OSTATNÍ INFORMACE

Otevírací doba knihovny v závěru roku
Obecní knihovna Karlovice bude v době vánoč-
ních svátků zavřená od 19. prosince do 1. ledna 
včetně. Těšit se na vás budu opět v pondělí 
2. ledna 2023. 
Děkuji za pochopení.
Kateřina Locku

Vánoční strom v Bruntále
Jako každý rok zdobí bruntálské náměstí vá-
noční strom, jenž je neodmyslitelnou součástí 
vánočních svátků a místních trhů.



Byl ale tak krásně rostlý, že se majitel rozhodl 
strom využít lépe. Oslovil tedy zástupce obce, 
ale protože obec Karlovice využívá strom živý 
a rostoucí u základní školy, postoupila nabídku 
do Bruntálu. 
Zástupce Bruntálu strom oslovil a nabídky vyu-
žili. Od 16.11. stojí strom na náměstí, kde 25.11. 
došlo k jeho slavnostnímu rozsvícení a zahájení 
svátků vánočních.
Vánoční strom u Bruntálských překonal očeká-
vání a těší se obdivu. Za malé zviditelnění obce, 
dobré myšlence a velký dar, patří rodině Cinklů 
upřímné poděkování.
Lubomír Kováčik

Pro letošní rok je to však s tou zajímavostí, že 
zmíněný strom na náměstí našeho okresního 
města pochází z obce Karlovice. Ve spolupráci 
s majitelem, jenž byl pan Roman Cink, darovala 
obec, městu Bruntál vzrostlou jedli.
Podle Romana Cinkla zasadil jedličku jeho děda 
Karel Cinkl před cca 35 lety. Jedle byla zasazena 
v blízkosti jeho rodinného domu, kde 
se jí velice dařilo a byla k radosti domácích. Po-
stupem let však nabrala jedle takových rozmě-
rů, že v sousedství stavby činila potíže. 
Došlo se tedy k závěru, že bude nutné strom 
odstranit. Strom pokácet a využít např. na pali-
vo by nebylo těžké. 



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, Vlastimil Kuchař, Kateřina Mikulášková, Naděžda Paňáková, Ditta Vyoralová

Kavárna
Wellness

Masáže
Ubytování

www.roubenka-podlesem.cz Karlovice 414
793 23Kavárna pod lesem

Rádi své hosty přivítáme ve stylovém prostředí 
s přátelskou obsluhou.


