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Připravují se podklady pro kácení a ořez dřevin 
na obecních pozemcích. Tvoříme „Databázi“ 
témat a problémů k řešení. Probíhaly koordi-
nační schůzky vedení obce.
Jana Helekalová, starostka

Z OBECNÍHO ÚŘADU

Oznámení o době a místě konání volby 
prezidenta republiky
Starostka obce Karlovice v souladu s ustanove-
ním §14 odst. 1 písm. a) zákona č. č. 275/2012 
Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně 
některých zákonů (zákon o volbě prezidenta 
republiky), ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volba prezidenta  republiky se uskuteční
v pátek dne 13. ledna 2023 od 14:00 hodin 
do 22:00 hodin a v sobotu dne 14. ledna 
2023 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
Případné II. kolo volby prezidenta republiky 
se uskuteční v pátek dne 27. ledna 2023 
od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 
dne 28. ledna 2023 od 08:00 hodin do 14:00 
hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku 
č. 01 Karlovice je volební místnost v budově 
Obecního domu Slezan, na adrese 793 23 
Karlovice č. p. 183 pro všechny voliče hlasující 
na území obce Karlovice.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svoji totožnost a státní občanství Čes-
ké republiky (platným občanským průkazem, 
platným cestovním, diplomatickým nebo slu-
žebním pasem České republiky). 
Volič, který se dostaví do volební místnosti 
s voličským průkazem, je povinen tento průkaz 
odevzdat okrskové volební komisi.  
4. Voliči budou dodány nejpozději 3dny přede 
dnem konání voleb hlasovací lístky a pokyny 
k hlasování. V den voleb může volič obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. 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 (pouze na úze-
mí obce Karlovice).
6. V případě konání II. kola obdrží volič hlaso-
vací lístky kandidátů postupujících do druhého 
kola ve dnech volby prezidenta republiky ve vo-
lební místnosti.

SLOVO STAROSTKY

V Novém roce 2023 přeji všem především hod-
ně zdraví. Pokud nám bude sloužit, dokážeme 
si lépe poradit s problémy, které nás v této slo-
žité době čekají.

Informace k činnosti obce
Zabývali jsme se a seznamovali se s nevyříze-
nými záležitostmi, které postupně řešíme.
Pro lepší komunikaci mezi občany a zastupite-
li byly zastupitelům zřízeny e-mailové adresy, 
které byly zveřejněny na webu obce a zakou-
peny notebooky. Začali jsme používat aplikaci 
UZob, kde můžete najít pozvánky a usnesení 
zastupitelstva.  
Zastupitelé a zaměstnanci obce se svou regis-
trací zapojili do projektu Svazu měst a obcí ČR 
s názvem „ESO“, kde mohou bezplatně využít 
školení, seminářů, e-learningu a vzdělávat se.
Zúčastnili jsme se konference „Jak na energe-
tickou nezávislost obcí a měst“ v Ostravě, pro-
běhla jednání s Povodí Odry, advokátní kance-
láří a dalšími společnostmi a úřady.
Zastupitelé a zaměstnanci obce se aktivně za-
pojili do vánočního jarmarku a také do vánoč-
ního posezení se seniory. 
Dále jsme se zabývali plánem zimní údržby, 
pracovníky a jejich činnostmi, stavem techniky, 
údržbou, obnovou, náklady na el. energii, pod-
něty, návrhy, snížení odběrů elektrické energie.
Zabýváme se výkony společnosti pro úpravu 
vody, určení podmínek a kvality práce, pomocí 
jednotce SDH obce pro zvýšení akceschopnos-
ti. 
Darovali jsme vánoční strom Městu Bruntálu 
(jedličku Karličku).
Shromažďovali jsme podklady a informace pro 
realizaci komunitní kompostárny, včetně ško-
lení.
Probíhá sběr podkladů a informací pro realiza-
ci projektů alternativních zdrojů energie (FVE, 
MVE, VE), pro optimalizaci a zefektivnění odpa-
dového hospodářství obce jako celku, pro do-
končení územního plánu obce, pro vytvoření 
regulačního plánu obce nebo ÚP s regulačními 
prvky.
Byl připomínkován a schválen Plán sociálního 
začleňování Vrbenska pro roky 2022-2027.



Harmonogram zasedání pro rok 2023
porada členů zastupitelstva 22. 2. 2023
ZO-I/2023 – 8. 3. 2023
porada členů zastupitelstva, 24. 5. 2023
ZO-II/2023, 7. června 2023
porada členů zastupitelstva, 23. 8. 2023
ZO-III/2023, 6. 9. 2023
porada členů zastupitelstva, 22. 11. 2023
ZO-IV/2023, 6. 12. 2023
Vždy ve středu od 17:00 hodin.

Místní poplatek za komunální odpad
Sazba poplatku za komunální odpad pro rok 
2023 činí 700 Kč se splatností do 30. 6. 2023. 
Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, 
vždy nejpozději do 31. března a do 30. června 
příslušného kalendářního roku.
Poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci 
nebo fyzická osoba, která má ve vlastnictví 
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, ve kterých není přihláše-
ná žádná fyzická osoba. Vznik poplatkové 
povinnosti i veškeré změny (např. změny 
údajů, úlevy a osvobození) se ohlašují 
do 15 dnů ode dne, kdy nastaly. Osvobození 
i úlevy jsou stejné jako v minulých letech. Úleva 
se poskytuje studentům ubytovaným na kole-
jích, internátech a v nájemních bytech ve výši 
200 Kč. Osvobozené jsou děti do jednoho roku 
věku a osoby, které se prokazatelně nezdržují 
v obci déle než 1 rok.
MPO (komunální odpad): č. ú. 
152669264/0300, variabilní symbol: 1340… 
(doplní se číslo popisné nebo evidenční, 
v případě bytového domu ještě č. bytu, 
u chatařů před č. evidenční, též přidělená 
číslovka 70, 80 či 90.)

Místní poplatek ze psů 
Sazba poplatku za psa pro rok 2023 zůstává 
ve stejné výši jako v minulém roce, tedy:
za jednoho psa.................................................200 Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož dr-
žitele.....................................................................300 Kč
za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let....
................................................................................100 Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož drži-
tele, kterým je osoba starší 65 let.............200 Kč
Poplatek je splatný nejpozději do 30. 5. 
2023. Poplatník ohlásí vznik své poplatkové 
povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes 

stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy 
nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 
do 15 dnů se také ohlašuje zánik poplatkové 
povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztráta, daro-
vání nebo prodej).
MP pes: č. ú. 152669264/0300, variabilní 
symbol: 1341… (doplní se číslo popisné, evi-
denční nebo v případě bytového domu ještě 
číslo bytu.)

Další poplatky
MP za užívání veřejného prostranství: č. ú. 
152669264/0300, variabilní symbol: 1343.
MP z pobytu: č. ú. 152669264/0300, variabilní 
symbol: 1342… (doplní se číslo popisné či evi-
denční.)
Pronájem pozemku: č. ú. 152669264/0300
(splatnost k datu 1. 10. 2022), variabilní symbol: 
číslo faktury nebo číslo nájemní smlouvy.
Vodné: 
Sazba pro rok 2023 činí 20,52 Kč za 1 m3.
č. ú. 155313802/0300 (úhrady probíhají vždy 
za pololetí). Obyvatelé obdrží předtištěnou 
složenku od Aqua stopu, nehradí se na poklad-
ně OÚ Karlovice, ale prostřednictvím pošty či 
převodem na účet.
Stočné: 
Sazba pro rok 2023 činí 112,33 Kč za 1 m3.
č. ú. 152669264/0300, variabilní symbol: číslo 
faktury.
Konstantní symbol u všech je 0308.
Veškeré další informace týkající se poplatků 
zjistíte na webových stránkách obce www.kar-
lovice.eu v příslušných Obecně závazných vy-
hláškách.

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

Zdražení stočného od 1. 1. 2023
Zastupitelé obce na posledním zastupitelstvu 
konaném 14.12. 2022 schválili zvýšení poplatku 
za odvádění odpadních vod. 
Cena stočného se od 1.1. 2023 zvyšuje z pů-
vodních 30,80 Kč za 1 m3 na 112,33 Kč včetně 
DPH. Razantní navýšení souvisí se zákonnou 
povinností obce zpracovat tzv. plán obnovy 
vodovodů a kanalizací a vytvářet pro tuto ob-
novu finanční fond. Tato povinnost už trvá delší 
dobu, zatím však ke zdražování nevedla, proto-
že obec prostředky na obnovu dosud získávala 
ze svého rozpočtu.



Situace se změnila v souvislosti s nedávno rea-
lizovanou rekonstrukcí čističky odpadních vod, 
která byla financována z dotačních prostředků. 
Jednou z podmínek přijaté dotace je tvorba 
fondu obnovy z peněz získaných výběrem po-
platku za stočné. Příčinou zdražení je nutnost 
promítnutí nákladů na obnovu do kalkulace 
stočného. Novou kalkulaci stočného na rok 
2023 obdržela obec a zastupitelé až v den ko-
nání zastupitelstva. Přesto, že jsme se snažili 
v krátkém čase najít přijatelnější řešení, než je 
skokové zdražení, dospěli jsme po prověření 
všech možností ke zjištění, že v tuto chvíli jiné 
cesty není. Nedodržení dotačních podmínek 
by vedlo k tomu, že by obec musela vracet fi-
nanční prostředky z dotace v řádech miliónů 
korun, což by znamenalo obrovský problém 
pro obecní rozpočet. 
Uvědomujeme si, že zatěžovat kohokoliv v této 
době dalším zdražováním je náročné, už tak 
máme v tomto smyslu všichni naloženo dost, 
aktuální situace ale jiné řešení neumožňuje. 
V následujícím období budeme hledat cesty ke 
snížení nákladů na provoz ČOV a vakuové ka-
nalizace, které jsou technologicky, energeticky 
a finančně velmi náročné. 

POZVÁNKY

Snad pozitivní zprávou je, že alespoň ceny 
vodného zůstávají na stejné výši jako v loň-
ském roce.
Zastupitelstvo obce Karlovice

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Naši jubilanti
Štěstí, zdraví, klid na duši a optimistický pohled 
na svět přejeme všem lednovým oslavencům.

62 let – Pavla Šichová
63 let – Kuchař Vlastislav
66 let – Gasidlo Josef
67 let – Vrobelová Věra, Doleželová Věra
68 let – Zdráhal František
73 let – Kadlík Jan, Návara Bohuslav
74 let – Krymláková Marie
75 let – Špringerová Vlastimila, 
             Vašíček Augustin
78 let – Moravec Josef
79 let – Belanik Edvard
80 let – Žerava Jiří
85 let – Stoklasová Hedvika
86 let – Nováčková Annelies



ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Velký úspěch v Pythagoriádě
V průběhu listopadu se v Krnově konalo okres-
ní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, 
do kterého postoupily po úspěšně absolvo-
vaném školním kole Eliška Martínková a Laura 
Adámková ze 7. třídy. I v okresním kole slavily 
úspěch. Eliška vyhrála 1. místo, za sebou zane-
chala žáky gymnázií i ostatních základních škol 
okresu. A Laura získala 6. místo, což je opět 
krásné umístění. Oběma gratulujeme.
Jitka Pflugerová

Namaluj si svého anděla
V úterý 13. 12. 2022 byla slavnostně zaháje-
na výstava obrázků školních dětí s tématem 
andělských bytostí pod názvem „Namaluj si 
svého anděla.“ Základní škola Karlovice tuto 
výstavu zorganizovala ve spolupráci s Muzeem 
Bruntál v půdních prostorách Kosárny Karlovi-
ce. Proběhly dvě vernisáže, první v deset hodin 
dopoledne pro školní děti a rodiče a v patnáct 
hodin odpoledne pak přicházeli zájemci z řad 
široké veřejnosti. Druhá část výstavy pokračo-
vala ve Mlýně Karlovice, kde si děti i dospělí 
vyráběli andílky a popíjeli vánoční čaj.
Největší zastoupení obrázků má naše škola. 
Mezi vystavenými obrázky můžete vidět an-
děla-koně nebo třeba fotbalistu s andělskými 
křídly. 

PROBĚHLÉ AKCE

Volejbalový turnaj „O zlaté trenky“ 
2022
Letošní Zlaté trenky se konaly netradičně až na 
začátku prosince (3. 12.) a po dvouleté pauze. 
Předchozí a zároveň poslední turnaj jsme stih-
li ještě v tradičním únorovém termínu (22. 2. 
2020), těsně před začátkem doby kovidové. 
V loňském roce ani na počátku toho letošního 
se turnaj kvůli pandemickým omezením usku-
tečnit nemohl. Abychom přeryv dále nezvětšo-
vali, rozhodli jsme se pro netradiční „mikuláš-
ský“ čas. 

I po vynucené pauze byla účast velmi dobrá. 
Sešlo se celkem 35 volejbalistek a volejbalistů. 
Pět šestičlenných týmů s jedním náhradníkem 
jsme vylosovali těsně před začátkem turnaje. 
Poté jsme hráli systémem každý s každým, cel-
kem deset zápasů na dva hrané sety do dvaceti 
pěti bodů. Vítězství v turnaji nakonec vybojo-
val tým ve složení Šárka Lipčíková, Jana Pas-
zetenko, Lukáš Bartoněk, Martin Kočí, Zdeněk 
Mlčoch, Staňa Pravda a Josef Vávra. Speciální 
ocenění za věrnost volejbalu získala Draha Ka-
lužíková, která vedle náročné tréninkové pří-
pravy na turnaj stačila ještě upéct perníkové 
medaile pro všechny účastníky. Sadu originál-
ních zlatých medailí pro vítěze ve tvaru trenek 
opět vyrobila Yvonna Raiskupová. S rozdává-
ním medailí a cen pomohla známá trojice 
ve složení Mikuláš, čert a anděl, která měla 
nad turnajem patronát. 

Úroveň hry i spokojenost účastníků s organiza-
cí a průběhem celého dne byla tradičně vysoká. 
„Trenky“ se opět vydařily. Jakmile rozlouskne-
me dilema, zda se vrátit k původnímu termínu 
nebo již pokračovat v mikulášském módu, rádi 
všechny pozveme na další ročník. 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci 
dne, hráčům za účast a fanouškům za podporu. 
Speciální dík patří vedení naší základní školy 
za vstřícný přístup při zapůjčení tělocvičny 
a dalšího zázemí, a také obci za finanční pod-
poru sportu. 
Za karlovické volejbalisty
Martin Kočí



Obrázků je mnoho, andílci jsou barevní, křeh-
cí a „tvrďáci“, veselí i smutní, ale hlavně jsou 
originální. Mezi trámy se proplétaly nejen děti, 
ale i učitelé a přátelé školy. Společně jsme roz-
jímali nad tím, jací andělé mohou být, jak vy-
padají a kde přebývají. V jednom případě jsme 
sušili krokodýlí slzy, když jsme nenašli smutné-
ho anděla, který měl být mezi vystavovanými 
obrázky a někde se ztratil.
Na výstavě můžete shlédnout také obrázky 
ze ZŠ a MŠ Větřkovice z Opavska, nebo také 
obrázky dětí z Andělské Hory a naší mateřské 
školky. Paní učitelky a děti z naší mateřské škol-
ky připravily andělskou výzdobu a oživily trá-
moví na půdě kosárny.
Zpěváčci pod taktovkou paní učitelky Alen-
ky Rokosové zazpívali vánoční písně a svým 
zpěvem přivolali vánoční atmosféru. Pan Karel 
Soukop natočil na kameru několik záběru a ně-
kolik rozhovorů karlovických dětí, které můžete 
později shlédnout na TV Polar.
Výstava v Kosárně potrvá do konce ledna 2023.
Růžena Urbanová

Opavské zemské muzeum
Na konci listopadu třetí třída navštívila expozici 
Příroda Slezska v Opavském zemském muzeu. 
Pomocí řízených aktivit a řešení úkolů si děti 
podrobně prohlédly krásné taxidermické sbírky 
exponátů z tříd savců, ptáků, hmyzu, ryb, oboj-
živelníků i plazů středoevropského regionu. 
Výstava je umístěná v historické budově mu-
zea, která už sama o sobě je velmi impozantní 
stavbou. Suterén budovy je věnován výše zmí-
něné výstavě.

Spolu s těmito sbírkami jsme si také prohlédli 
mineralogickou výstavu a umělou jeskyni 
v přilehlém Müllerově domě, který je propoje-
ný s historickou budovou proskleným tunelem. 

Naší pozornosti neušla i sbírka exotických 
motýlů, brouků a ptáků. Zbylý čas jsme věno-
vali výstavě Barbaři a civilizace, ve které byly 
k vidění archeologické nálezy ze starověkého 
Řecka a Egypta.
Do Opavského muzea se osobně rád vracím. 
Jak stálé, tak dočasné výstavy mě baví prochá-
zet i opakovaně. Jsem rád, že ani pro naše žáky 
návštěva nebyla nudnou exkurzí, ale interaktiv-
ně pojatou výstavu a program si očividně velmi 
užili.
Jiří Šebele

Třetí ligový turnaj
Po vítězné euforii z minulých turnajů přišla le-
dová sprcha. Na třetí ligový turnaj do Bruntálu 
jsme odjížděli výrazně oslabeni nemocí naší 
brankářské jedničky, ale bylo by pokrytec-
ké tvrdit, že jsme nepomýšleli na první místo. 
Hned po prvním zápase ale bylo jasné, 
že tentokrát to nebude boj jen proti soupeřům, 
ale taky proti hale samotné. Malé rozměry hři-
ště vůbec klukům neumožnily rozvinout svou 
kombinační hru, na kterou jsou zvyklí a problé-
my jim to dělalo až do konce turnaje. 
Po dvou vítězstvích nad Vrbnem a Rýmařovem 
a třech prohrách s oběma týmy z Bruntálu 
a také s Břidličnou skončili na čtvrtém místě. 
Vítězem turnaje se stali pořadatelé z Bruntálu – 
Okružní. V průběžném pořadí ligy jsme tak sice 
ztratili tříbodový náskok z minulých kol, 
ale stále jsme na prvním průběžném místě, 
společně s Okružní. Neúspěch na turnaji však 
brali žáci sportovně, protože s oběma brun-
tálskými týmy zahráli naprosto vyrovnané par-
tie, napínavé až do samého konce. Vyzkoušeli 
si nacvičené standardní situace a také hru v 
powerplay a to obojí velmi úspěšně. 
Takže ve výsledku tuto výchovnou facku bere-
me jako motivaci do dalších bojů, které budou 
pokračovat na jaře. Veškeré výsledky a statisti-
ky naleznete na www.oflz.estranky.cz
Jan Czasch



Jako dítě žil Alois Heider s rodiči v Lautersei-
fenu-Pustá Rudná, navštěvoval základní školu 
v Engelsbergu-Andělská Hora, od roku 1880 
střední školu ve Freudenthalu-Bruntálu 
a od roku 1884 přešel do arcibiskupského chla-
peckého semináře v Kremsier-Kroměříži. Poté, 
co byl v roce 1886 jako klerický novic s řehol-
ním jménem Pavel v klášteře Troppau-Opava 
oděn do řádu německých rytířů, pokračoval 
ve studiu s vyznamenáním a v roce 1889 nej-
lepší imatrikulační zkouška jeho ročníku 
na celé Moravě konečně umožnila vykonávat 
věčné slavnostní řeholní povolání (Pozn.: Ře-
holní povolání je typicky vykonáváno muži, 
a to zejména proto, že v katolické církvi byl ře-
holníkem vždy pouze muž. Řeholník se zavázal 
doživotní služby Bohu a lidem, kteří dodržují 
takzvané řehole, tedy pravidla), dne 18. října 
1892 v Troppau-Opavě. 
Heider působil pro Řád německých rytířů 
od 13. června 1930 jako první generální rada 
a pro nepřítomnost velmistra Kleina, pro jeho 
nemoc od 30. září 1932 i jako generální vikář 
a od roku 1933 do roku 1936 byl 60. velmistr 
Řádu německých rytířů.
Jeho praprapředci patří mezi jedny z prvních 
obyvatel Adamova. Např. jeho prapradědeček 
Johann Heider (nemáme rok narození) měl 
syna Heinricha Heidera u něhož známe datum 
narození 8.10.1737 v Adamově.
To znamená, že Johann Heider mohl žít v Ada-
mově už před rokem 1717. Jako jeden z prv-
ních obyvatel Adamova.
Jan Lomáz
Zdroj informací: Soupis památek okr. Bruntál 
a Wikiped.
Soupispamtel.com

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.

Slavné osobnosti a Adamstahl-Adamov
Adamstahl údajně založil roku 1712 kníže 
Adam z Lichtenštejna. 
Počátky osídlení této oblasti sahají patrně 
do doby po třicetileté válce. První písemná 
zmínka o Adamově byla však nalezena v listině, 
která je datována na 23. srpna 1710. Jedná se 
o dopis adresovaný knížeti z Lichtenštejna ulo-
žený v Krnovském archívu, ve kterém se uvádí, 
že obyvatelé Adamova si postavili 48 místních 
domů z vlastních peněz. V dopise je mimo jiné 
vyjádřena prosba, zda by největší dům mohl 
sloužit jako „Krečmerův“ hostinec a shroma-
žďovací prostory pro potřeby obce. Další pí-
semnosti se zmínkou o Adamově pochází z 
2. poloviny 18. století. Jedná se o záznamy o 
výkonu robotní práce obyvatel Adamova pro 
knížete z Lichtenštejna, ze kterých lze vyčíst, 
že v té době měl Adamov již 61 domů. Podle 
výsledků sčítání lidu konaného 15. února 1921 
bylo v Adamově 68 domů se 70 bytovými jed-
notkami. Z celkového počtu 242 obyvatel bylo 
111 osob katolického a 131 evangelického vy-
znání. Byla zde škola, dřevěná kaple, hřbitov a 
hospoda.
Nejslavnějším rodákem z Adamova byl velmis-
tr Německého řádu Paul Heider. Rovněž předci 
známého německého filmového herce Williho 
Fritsche pocházejí z Adamova.
1946 byli všichni obyvatelé Adamova vyhnáni 
z vlasti. První transport byl vypraven v červnu 
1946 do Německa. Vypleněná osada začala 
rychle chátrat. Proč nebyla znovu osídlena, zů-
stává neobjasněno. Nejspíš k tomu přispělo 
i to, že Adamov nebyl elektrifikován. Dílo zkázy 
pak dokončila vojenská cvičení. Vojáci při nich 
srovnali obec se zemí. Jediným pozůstatkem 
je dnes torzo hřbitova.
Mons. Alois Paul Heider se narodil v Adamo-
vě 21. června 1868 a umřel v Opavě 25. ledna 
1936. 
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