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Čekáme na rozhodnutí
o přidělení dotací
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V měsíci únoru byly podány dvě žádosti
o dotace. První na obnovu obecního dětského hřiště, druhá na zpracování Územního
plánu. Rozhodnutí příslušných dotačních
orgánů očekáváme v měsíci květnu. Věříme, že se nám dotace povede získat a chystané záměry s dotací realizovat.

Cena vodného
na rok 2020
Pokračujeme v jednáních se společností
Aquaconsult s. r. o. (dále AQC), provozovatelem naší vodovodní a kanalizační sítě.
Momentálně musíme projednat ceny, které
nám budou účtovány v roce 2020 za spotřebovanou vodu. Situace se zdrojem pitné
vody v Karlickém údolí bude i v letošním
roce, vzhledem k přírodním podmínkám,
bohužel komplikovaná a nejistá.

Koncesní řízení
na provozovatele
kanalizační sítě

Vážení spoluobčané,
začátek roku vypadal velmi úspěšně. V lednu byl zpracován Strategický plán rozvoje
Karlíka pro roky 2020 – 2026, v únoru jsme
podali dvě žádosti o dotace, první na příspěvek na zpracování Územního plánu,
druhou na obnovu dětského hřiště.
Koncem února jsme diskutovali, zda přijde ještě zima, nebo už jaro. Překvapilo nás
ale něco úplně jiného.
První zprávy z Číny o koronaviru jsme
sledovali s odstupem vzdálenosti kontinentů. Výskyt v Itálii mnozí zlehčovali a nepochopili, že situace může být vážná. A tak se
koronavir rychle nastěhoval nejen do naší
republiky, ale také do celé Evropy a postupně do zbytku světa.
Na takovou situaci nebyl nikdo připravený. Ale velmi brzy se ukázalo, že Češi si jako
vždy umí poradit. Šití bavlněných roušek,
nebo jak se říká moderně ústenek, se rozběhlo na plné obrátky. I v Karlíku se našlo hodně
šikovných švadlenek. Jejich, v těchto dnech
zcela nezbytné, bavlněné roušky jsme předávali nejdříve seniorům a těm, kteří neměli
možnost si je zajistit jinak. Nyní je na Obecním úřadě zásoba k dalšímu odběru. Kdo potřebuje, může si po dohodě přijít. Několik set
kusů roušek je postupně odváženo i do pražských nemocnic pro zdravotnický personál
(doručeno již bylo například do porodnice
v Podolí, do nemocnice Na Bulovce atd.).

Chci touto cestou těmto dámám vyjádřit
obrovské poděkování za obětavou pomoc
nejen pro Karlík. Stejně tak děkuji i ostatním dárcům, například za dezinfekční prostředky a gumové rukavice. I tyto produkty
se v této době staly nepostradatelnými a bohužel tím i nedostupnými.
Z médií všichni víme, co máme dělat,
abychom snížili riziko přenosu nákazy.
Prosím všechny, aby opatření dodržovali
nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu nás
ostatních.
Buďme ohleduplní k sobě i svému okolí.
Věřím, že situace se postupně dostane
do normálu a my se vrátíme k běžnému životu, kterého si budeme, po těchto událostech, rozhodně více vážit.
Činnost Obecního úřadu se nezastavila
ani za současné situace. Průběžně pracujeme na novém Územním plánu. Bylo schváleno jeho upravené Zadání a je dokončen
jeho Návrh. Další činnost komise Územního plánu přerušilo vyhlášení nouzového
stavu.
V návaznosti na přípravu Územního plánu a z důvodu nutnosti regulovat podmínky
výstavby bylo zastupitelstvem připraveno
a schváleno pořízení územního opatření
o stavební uzávěře v celé obci, které bude
platné do doby vydání Územního plánu s regulačními prvky.
Pokračování na str. 2

Vzhledem k tomu, že jsme ke konci roku
2019 podali výpověď společnosti AQC, jako
provozovateli kanalizační sítě pro Karlík,
musíme co nejrychleji připravit podklady
pro zadání koncesního výběrového řízení
na nového provozovatele. Momentálně spolu s geodetickou kanceláří zpracováváme
zaměření skutečného stavu sítě, které je pro
nadcházející koncesní řízení nezbytné. Dále
musíme připravit a uzavřít novou smlouvu
s majitelem ČOV (čistírny odpadních vod),
městem Dobřichovice.

Jste patriot, karlický
rodák nebo vás s Karlíkem
pojí jiná vazba?
Na letošní podzim nebo jaro příštího roku chystáme historicky první
setkání karlických rodáků žijících
zde i mimo Karlík. Rádi bychom akci
okořenili výstavou archivních materiálů, rodinných vzpomínek nebo jiných
artefaktů pojících vás s naší obcí.
Touto cestou vás prosím o laskavé
zapůjčení vašich materiálů, které by
bylo možné při této akci vystavit a podělit se o vzpomínky a zážitky spojené
s nimi se všemi přítomnými.
Kontaktovat nás můžete e-mailem
na redakce@obeckarlik.cz nebo telefonicky na čísle 257 711 074.
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Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo dále rozhodlo o podání žaloby na společnost Aquaconsult pro neuhrazení nájemného za využívání vrtů a vodojemu za roky 2017 a 2018.
Také se připravujeme na získání dalších
spoluvlastnických podílů mlýna a nádržky.
Z důvodu absolutní nekomunikace ze strany zbývajících spoluvlastníků se výkup posledních podílů řeší již soudní cestou.
Z čeho mám já osobně velkou radost, je
to, že jsme nechali částečně vyčistit nádržku nad původním mlýnem. Jejím opětovným zavodněním se pokoušíme zadržet
v místě vrtů více vody a podpořit tím doplňování množství podzemních vod. S většími úpravami celé této oblasti počítáme
až po získání pozemků do stoprocentního
vlastnictví obce. Nyní obec vlastní podílově 15/18.
S obcí Lety připravujeme dohodu o společném předškolním obvodu pro zajištění
přednostního přijetí našich dětí do nově
stavěné školky, která bude otevřena od září
2020.
Více se dozvíte v některých článcích našeho Zpravodaje.
Díky současné situaci musíme bohužel
odložit nebo zrušit plánované akce, jako je
pálení čarodějnic nebo setkání karlických
rodáků. Věříme, že až bude situace klidnější, sejdeme se opět v hojném počtu.
Přeji všem Karličákům, jejich rodinám,
přátelům a známým, prostě všem, pevné
zdraví, pozitivní mysl a optimismus. Společně to dokážeme.
Jana Svobodová, starostka

Spádová MŠ
pro karlické děti
Ani po téměř dvou letech vyjednávání se
nám nepovedlo přesvědčit město Dobřichovice, aby nám pro naše karlické děti poskytlo možnost umísťovat je do mateřské školy
v jejich městě. Jejich kapacita je hraniční
a prostor pro rozšíření nemají a ani o něm
do budoucna neuvažují.
Vyvstala nám ovšem možnost vyjednat
tzv. spádovost v nově budované mateřské
školce v Letech. Oslovili jsme tedy karlické rodiče dětí, které by v nadcházejících
letech měly býti kandidáty na předškolní
vzdělávání. Jejich zájem nás velmi potěšil. Na základě jejich zájmu jsme začali
s obcí Lety vyjednávat o podmínkách spádovosti. Nyní jsme již dohodnuti na vzájemné spolupráci a zbývá vyjednat finální
podmínky. Zabýváme se také dopravní
obslužností a spojením směrem na obec
Lety. Věříme, že se nám podaří vyjednat
s místním dopravcem alespoň nějaké propojení na Lety v době ranní a odpolední
špičky.

Co se u nás
v obci děje?
ANEB MALÉ STŘÍPKY Z PRÁCE VEDENÍ OBCE
A PODSTATNÉ BODY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELŮ
Pořád se něco děje. Ovšem vzhledem k mimořádné situaci kolem koronavirové pandemie se priority pro nás na Obecním úřadě
zcela změnily. Paní starostka v průběhu
jednoho měsíce obdržela asi dvě stě mimořádných zpráv a opatření, kterými se musela
prokousat a zhodnotit jejich nutnost zveřejnit či brát je pouze jako doporučující a informativní. Bylo třeba oslovit vás Karličáky a informovat bezodkladně o aktuálních
a závazných nařízeních vlády. Ovšem někdy
se stávalo, že co bylo jeden den řečeno, druhý den už neplatilo nebo platilo v úplně jiné
podobě. Situace se občas stávala nepřehlednou. Jestli jsme vše zvládli, ukáže až čas.
Ale berme to jako životní lekci, která nám
všem svým způsobem otevřela oči.
Vše, co bylo do té doby rozjeto na plné obrátky, se tak nějak zastavilo v čase. Zrušena byla velká množství jednání nejen u nás,
ale i v okolních obcích, na úřadech a institucích. Nyní se vše snad již bude pomalu
vracet do normálu a je na nás, abychom nedořešené a rozjednané „dotáhli“ do konce
a ke spokojenosti a prospěchu nás všech.
A co nás v nadcházejících týdnech a měsících čeká?

Doprava
a bezpečnost v obci
Co je pro nás v této oblasti zásadní? Vadí
nám množství projíždějících vozidel a jejich
nepřiměřená rychlost při průjezdu obcí,
což ukázalo radarové měření ve spolupráci
s Policií ČR v loňském roce.
Dále chceme vyřešit zcela nevyhovující
situaci křižovatky u autobusové zastávky.
Oslovili jsme již firmu, která zmapovala aktuální dopravní situaci v obci. Čekáme její
návrhy řešení a finanční odhady realizací.
Poté zastupitelstvo obce zváží navrhované
úpravy a dopravní řešení, která by pro obec
byla nejvhodnější. V čem jsme ovšem jako
zastupitelé obce jednotní, je řešení zpomalení dopravy na hlavní ulici Karlická. Dopravu na hlavním tahu naší obcí zklidní
pouze osazení měření rychlosti. Na zvážení
je, zda překročení rychlosti budeme chtít

pokutovat, nebo jít cestou většiny okolních
obcí, v nichž instalované „radary“ řidiče
na jejich aktuální rychlost pouze upozorní. Pokud půjdeme cestou restrikcí, pak by
finanční náklad na pořízení byl vyšší, ale
s možností návratu alespoň části investice.

Proč stavební uzávěra?
Jak již bylo zmíněno paní starostkou v jejím
úvodním slovu, na Územním plánu průběžně pracujeme. Upravené Zadání Územního
plánu bylo schváleno a je dokončen finální
Návrh Územního plánu. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu jsme dočasně nuceni
pozastavit pravidelné schůzky Komise pro
Územní plán a s představením koncepce
Územního plánu veřejnosti vyčkat do doby,
kdy budou setkání většího množství osob
opět povolena bez omezení.
V návaznosti na přípravu Územního plánu a v první řadě proto, aby bylo možné
regulovat podmínky výstavby nových rodinných domů nebo lépe regulovat proměny rekreačních objektů na stavby pro trvalé
bydlení, bylo zastupitelstvem obce schváleno pořízení Územního opatření o stavební uzávěře v celé obci, které bude platné
do doby vydání nového Územního plánu
s regulačními prvky.

Máte i vy potřebu
nebo chuť napsat
nám všem něco
pěkně od plic nebo
od srdce?
Neváhejte!
Vaše příspěvky
rádi zveřejníme
v některém z dalších vydání
našeho zpravodaje Karlík.
Náměty, texty, zamyšlení
prosím, zasílejte na e-mail:
redakce@obeckarlik.cz
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Nepovolený výkop na hrádku Karlík
ničí zbytky zachovaného zdiva

Na hrádku Karlík někdo v posledních
třech letech příležitostně a nesystematicky provádí amatérský archeologický
průzkum. Rozsáhlé výkopy odhalily zdivo, nicméně tím bez řádné dokumentace
znehodnotily to nejcennější, co z hradu
přežilo, tedy autentický vztah mezi zbytky zdiva a okolními vrstvami terénu. Výkop nebyl zasypán, což vede k nezastavitelné degradaci této památky. Dnes se
již tímto způsobem průzkumy nedělají,
maximálně se provedou drobné sondy,
aby ověřily vědecké předpoklady. Navíc
tento průzkum nebyl ohlášen Archeolo-

gickému ústavu a ani by nebyl povolen.
Karlický „výzkum“, ať již veden dobrými
pohnutkami ve smyslu snahy o poznání
stavební podoby hrádku, či motivací méně
ušlechtilou při hledání pokladu, hrádek
Karlík trvale znehodnotil. Co s tím? Dle
slov archeologa Zdeňka Neústupného ze
středočeského pracoviště Národního pa-

mátkového ústavu, je třeba této nešťastné
činnosti především zanechat! Památka se
tím ničí a pro výletníky představují rozsáhlé výkopy nebezpečí úrazu. Příslušné
úřady a vlastník lesa snad brzy přistoupí
k začištění a dokumentaci zbytků zdiva
a následně k zarovnání terénu.


Václav Žůrek, historik a občan Karlíka

Bagr způsobil rozruch mezi starousedlíky
Koncem února jsme se rozhodli částečně
obnovit původní funkci vodní nádrže nad
starým válcovým mlýnem na hranici Karlíka a Mořinky. Nejprve jsme okolí nádržky vyčistili od náletových dřevin. Už toto
vzbudilo zájem některých občanů. Nikdo
z nás zastupitelů ovšem netušil, jak velký
zájem naše konání vzbudí u některých karlických starousedlíků. Protože když na ploše začal pracovat bagr, stala se nádržka velkou obecní atrakcí.
Náš záměr je jasný! Chceme se pokusit
v místě původní vodní plochy zadržovat
vodu, abychom pomohli vodnímu zdroji pro Karlík a Lety. Zda bude náš pokus
úspěšný, ukáže čas. Momentálně nám část
vody prosakuje a odtéká druhým ramenem
a vrací se tak do koryta potoka. Co je ovšem podstatné, prostor nádrže se postupně
a pomalu plní. A co oceňujeme? Že nás tato
akce opět trochu spojila a můžeme si říci:
„Jde nám o společnou věc“. Voda je zkrátka
na prvním místě!
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Mlýn nad Karlíkem
Říkalo se mu Na hrázi nebo také později podle majitele Zikův.

Manželé Ryšlaví žili dál na mlýně jako výminkáři. V roce 1920 byl mlynářem Josef
Říha, jenž měl pecnářství domácího samožitného chleba.

Novodobá historie a přestavba
Dalším majitelem byl od roku 1926 elektrotechnik Josef Pícha z Čelákovic. Plánoval
na mlýně zřídit elektrárnu, za rok ale mlýn
znovu prodal.
Novým vlastníkem se stal majitel autodopravy z Plzně Josef Zelenka, který mlýn
úplně přestavěl a opatřil turbínou. Investice
si vyžádala náklad téměř půl milionu korun. Stavbu prováděl Vojtěch Raška, mistr
zednický z Dobřichovic.
Později měl mlýn pronajatý mlynář Břečka z Poučníku. Kdy se v původním mlýně
naposledy mlelo, se nám bohužel zjistit nepodařilo.

Smutná současnost
Po zničujícím požáru v roce 2014, při kterém tragicky zemřel poslední nájemník
mlýna pan Jindřich Tichý, se budova stala
neobyvatelnou.
Momentálně je stavba v naprosto havarijním stavu. Většinovým vlastníkem je nyní
již obec Karlík. Doufáme, že se v krátké době
podaří vykoupit zbývající spoluvlastnické
podíly. Poté se my všichni můžeme zamyslet
nad tím, jak prostor původního válcového
mlýna využijeme k obecním účelům.

Nádržka
Byl založen již ve středověku
Ruinu původního válcového mlýna na jižním konci Karlického údolí známe jistě
všichni. Dnes vyhlíží poněkud strašidelně, ale jeho historie se zřejmě traduje již
od středověku.
Historici se domnívají, že první zmínka
pochází z roku 1385. Doslova se píše „mlýn
mlynáře z Karlíka“.

Později je ztotožňován se „svobodným
mlýništěm pod Karlíkem“, a to roku 1544.
Mlýn zřejmě patřil ke Karlštejnskému panství, byť byl považován za součást Karlíku
a ležel, na rozdíl od zbytku vsi, na sousedním katastru obce Mořinka.
K roku 1674 je tehdejší mlýn, zvaný Lískovcový, uváděn jako pustý. Tehdejším majitelem byl Dobiáš Miler.

Karlík měl také rybník

Válcový mlýn 2012

Ve 2. polovině 17. století byl nad mlýnem
velký rybník nazývaný Karlík, který zanikl
začátkem 19. století. Odtud právě pochází
tehdejší název mlýna – Na hrázi. Mezi mlýnem a původním lomem byla vybudována
hráz s dubovým žlabem. Hráz zadržovala
vodu, která žlabem odtékala a poháněla
mlýnské kolo. Karlický potok tehdy tekl
pod samou strání a celé údolí tvořilo velký rybník, z něhož zbyl v pozdější době jen
malý močál zarostlý rákosím. Most pochází
z pozdější doby kolem roku 1913.
Jak svědčí dochované záznamy, byl mlýnec v 17. až 18. století majetkem rodiny Vobroučkovy. Vdova po mlynáři Vobroučkovi
se provdala za Antonína Ryšlavého, který
po létech pronajal mlýn Martinu Hladíkovi.
Po uplynutí pachtovní doby prodal Ryšlavý mlýn rodině Zikově z Mořinky i s polnostmi a lukami za 1000 zlatých rýnských.

Již nyní započala obec Karlík obnovovat původní vodní plochu nádržky nad mlýnem.
Paní starostka Svobodová vysvětluje, co se
v posledních týdnech kolem nádržky děje:
„Prostor postupně čistíme, obnovili jsme
nátok z Karlického potoka a těšíme se z každého nového metru krychlového vody, který zůstane v prostoru nádržky. Prozatím se
voda částečně vrací do koryta potoka i vedlejším potočním korytem, ale to vůbec nevadí. Důležité je, že se daří alespoň nějakou
vláhu udržet v prostoru původní vodní plochy. Důvodem tohoto kroku je obnova vláhy
v prostoru nádržky a jejího bezprostředního
okolí. Pomoci by to mohlo i vodnímu zdroji,
který je nedaleko. Zadržování vody v krajině
patří i mezi naše současné obecní priority.“

Kdy bude „Nádržka“ konečně jen naše?
„Na vykoupení zbývajících spoluvlastnických podílů na pozemcích „Nádržky“
a jejího bezprostředního okolí, stejně jako
na Mlýně, neúnavně pracujeme. Jakmile
se nám to podaří, můžeme uvažovat o větší
investici za přispění některého dotačního
programu pro zadržování vody v krajině.
Těšíme se, že se nám to povede a prostor
u „Nádržky“ bude opět oblíbeným místem
setkávání našich občanů, a to nejen v zimě,
kdy se na původní vodní plochu chodilo
bruslit.“

|5

Nádržka
očima
rodáka
Často, byť to vegetace
a celková zpustlost příliš
nedovolovala, jsem při
jízdě autem pohlédl
k Nádržce. Téměř vždy to
byl start ke vzpomínání.
Nyní, když zásah do džungle opět místo
prosvětlil a ukázal, jakým vývojem se bude
budoucnost tohoto koutu karlické historie
ubírat, podělím se se svými vzpomínkami.
Dosud přesně nevíme, kdy konkrétně
bylo kopnuto, hloubeno a kdy začal tento
malý rybník plnit svojí funkci. Nádržka –
rezervoár pravděpodobně vznikl v době modernizace Válcového mlýna.
Mistrné řešení využití místa, kde si v hrdle
Karlického údolí vyvzdoroval Studený (Karlický) potok svůj tok, zaslouží uznání.
Malé vodní dílo pravděpodobně posilovalo, v případě malé vydatnosti toku potoka,
možnost dokončit operace spojené s mletím. Později, zřejmě i pomocí stavidla přímo
pod mostem, se reguloval tok v betonovém
korytu směrem k turbíně na výrobu elektrického proudu. Zpětné vzdutí následující

Mládežníci na Nádržce

po uzavření stavidla doplnilo ztrátu a ustálená hladina čekala opět na svou příležitost.
Místo bylo zvoleno dobře. Případný přebytek v Nádržce odtékal v klidu pod druhým
mostem a s potokem se spojoval v místě bývalé obecní studny. Zřejmě byl celý systém,
na rozdíl od nynější doby, pravidelně udržován. To vše potvrzují některé pohlednice
z dávné doby, o které zde píši. Možná proto
je i tak trochu systém zachován.
To bylo také v době, kdy o takové vydatnosti toku potoka se nám nesnilo a pamětníci hovořili o pstruzích jako ruka a karasi
z Nádržky prý i lopatu připomínali.
Nádržku jsem začal vnímat jako děcko.
Nejdříve první pokusy s bruslemi zvanými
„šlajfky“.
Dnes by to na nohu nikdo nevzal a boty,
které by snesly přichycení pomocí závitem
regulovaných čelistí, snad mají jen vojáci
nebo hasiči. Jiné to bylo, když člověk pochopil význam hokejky. To se potom hrály různé
zápasy často až do tmy nebo za svitu ohňů.
Nebezpečné situace, kdy bruslící mrňous
se vymkl kontrole své matky, vždy zastavily
zápas a po vyřešení se jelo dál.
Branky nebyly. Jako branky sloužily
boty, no a ty někdy i přimrzly ke hrací ploše.
Nějaká ta otužilecká lázeň také byla. To
když se nedbalo varování a led byl opravdu
slabý. Sám jsem značně promrzlý a doslova
v krunýři došel ke svému domovu po takové lázni. Obyčejně potom bylo doma horko.
Ty hokejové puky, které se našly při bagrování, jsou toho všeho svědectvím.
V době, kdy byl největší trest pro nás, když
nás nechtěli rodiče z výchovných důvodu
pustit ven ve snaze, že takto se zlepší náš
prospěch, jsme Nádržce věnovali hodně času.
Dnes se těžko vypráví o výskytu čolků, několika druhů žab a užovek. O zvláštních kytkách, které znala jen paní učitelka Machková.
Povím něco alespoň o rybách. Hejno karasů, které přežívalo pod hladinou, jsme
jednoho dne chtěli s kumpány posílit. Kde

Nádržka 1949
ale ryby sehnat? Berounka daleko. Paví
očka z akvária někdo obratem sežral.
Špióni objevili na Mořince ještě menší rybník. Světe div se, byly tam i červené
ryby. Operace byla vymyšlena včetně logistiky. Jen ty odběrové normy byly málo plněny. Ryby nebraly. A když braly, tak se nosiči
otočili mezi Mořinkou a Karlíkem i třikrát
za den. V ruce kyblíky, plechovky od okurek a v tom chudáci karasi.
Až když pan S. z Mořinky poštval na nás
Azora, přerušili jsme kontakt se sádkami
na Mořince.
Při tom našem rybnikářství nás načapal
pan Kos. Čekali jsme průšvih!
Ale stalo se něco docela jiného. Tajně
jsme ho přistihli, jak nám sám nenápadně
posiloval svými úlovky naši násadu.
To, že na Nádržce pluly vory, necky,
maňas i kánoe, by byla další kapitola.
Kostka sodíku a karbid ukázaly své
vlastnosti, chemie nám nebyla cizí.
Jen to koupání v létě nějak nebylo na programu. Zaplať pánbůh! Nádržka byla mělká
a bahno odrazovalo.
No a potom se něco stalo a Nádržka už přestala být důležitá, a to nejen v mém životě.
Až najednou, cosi se děje?! V tom dění
vám přeji hodně zdaru a u Nádržky v novém
hávu se těším na setkání s vámi, milí rodáci.
Vláďa Orda, po mamince z Velebilova rodu
O Hasičích, zlobivém potoce
a druhém rybníku někdy příště.
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My tři králové jdeme k vám
Svátek Tří králů je každoročně příležitostí
přispět na pomoc lidem, kteří se takříkajíc
nenarodili „pod šťastnou hvězdou“, nebo
je postihlo nějaké neštěstí, nemoc, rozvrat
manželství, ztráta zaměstnání, úmrtí apod.
Právě těmto rodinám a jednotlivcům je určen
výtěžek Tříkrálové sbírky 2020. S koledníky
(Ellou, Karolínou a Anežkou) jsme opět vyrazili v prvním lednovém týdnu nového roku
šířit zvěst konce vánočních svátků a vybírat
prostředky na dobročinné účely.
Tříkrálová sbírka je rozsáhlý dobrovolnický projekt Charity ČR pořádaný po celé

České republice. Probíhá každoročně kolem lednového svátku Tří králů (6. ledna),
kdy si připomínáme cestu tří mudrců za zářící hvězdou, která je zavedla až na místo
narození malého Ježíška. V našem regionu
se organizace Tříkrálové sbírky ujímá každoročně Farní charita Řevnice.
Letos se nám povedlo vybrat zase o něco
větší částku než v roce loňském, a to více
než 8,5 tisíce korun.
Vašich příspěvků na dobrou věc si velice
vážíme. Děkujeme a v lednu 2021 se budeme opět těšit na viděnou!

Jaká nás čekají
dopravní omezení?
Průjezd Radotínem
Vážení spoluobčané, od pondělí 9. března je
až do konce roku 2020 omezen průjezd Radotínem. Správa železnic provádí výměnu
železničního mostu v centru Radotína. Jedná se o most, který auta a chodci podjíždí/
podchází za první světelnou křižovatkou.
Tento úsek průjezdu Radotínem je nyní
zcela uzavřen. Ostatní komunik ace zůstávají otevřeny, ale dopravní režim (například
přednost v jízdě apod.) je na nich změněn.
Sledujte dopravní značení. Průjezd Radotí
nem je zachován.

Vlaková omezení v úseku Praha
Smíchov – Praha Radotín
V termínech 1. až 3. a 8. až 10. května 2020
(prodloužené víkendy) bude fungovat pouze
jednokolejný provoz mezi stanicemi Praha –
Radotín a Praha – Smíchov. Sledujte prosím
aktuální informace. Některé spoje budou
v těchto termínech odkloněny nebo zcela
zrušeny.

Zrušení kulturních
a společenských akcí
Vzhledem k vládním nařízením v souvislosti s epidemií koronaviru musela naše obec
přistoupit k rušení všech plánovaných akcí,
stejně jako okolní města a obce. Aktuální
informace o situaci a náhradních termínech
hledejte na stránkách příslušných obcí.

Vlajka pro tibet
Tak jako každým
rokem 10. března
vlaje na mnoha
veřejných i soukromých
budovách
tibetská
vlajka. Obce, města i jednotlivci se takto
každým rokem připojují k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet”, která je jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí
na podporu ochrany lidských práv Tibeťanů i obyvatel Číny a je samozřejmě trnem
v oku totalitního čínského režimu. Jedná se
sice jen o symbolické vyjádření solidarity
s lidmi, jejichž lidská práva nejsou dodržována, ale dle názoru nás podporovatelů
takováto symbolická gesta nejsou vůbec
zbytečná. Ukazují, že mnohým z nás nejsou
lhostejná bezpráví, která se dějí v nedemokratických autoritativních režimech a diktaturách, kde jsou soustavně lidská práva
potlačována. Buďme všichni obezřetní
a važme si naší svobody. Nenechme se o ni
v žádném případě nikým připravit.

Mateřská školka v Letech nabízí volné
kapacity i pro okolní obce
A mateřská škola jde s dobou – plánuje třídu s prvky waldorfu i přírodní zahradu.
Jak jsme vás již informovali, v Letech staví další budovu mateřské školy. Obec Lety
tak bude moci od podzimu 2020 nabídnout
volné kapacity pro děti školkového věku
(3 – 6 let) i pro okolní obce. Pro Karlík se
otevřela nová možnost zajistit si (díky plánovanému finančnímu příspěvku, o kterém
momentálně s obcí Lety jednáme) v letovské školce spádovost pro naše karlické děti.
Nová budova v ulici Karlštejnská nabídne
až 48 volných míst. Dvě třídy po 12 dětech,
jedna třída s kapacitou až 24 dětí. Třída
s prvky waldorfu, přírodní zahrada a blízkost lesů v chráněné krajinné oblasti budou
třešničkou na dortu předškolního vzdělávání dětí. Bližší informace o zápisu pro školní
rok 2020 – 2021 najdete na www.mslety.cz
nebo můžete psát na e-mail: matskola.lety@
seznam.cz.
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ČERNÁ KRONIKA
Karlík zdá se být obcí klidnou a mimo
drobných vandalských „kousků“ naší nezbedné mládeže, jako jsou vykopaná prkna na naší jediné zastávce autobusu a nepořádku u kontejnerů, mám pocit, že se
v Karlíku žádné protiprávní jednání snad
ani neděje.
Něco by se ale přesto našlo. V roce 2019
bylo Městskou policií zaznamenáno v naší
obci 54 událostí, z toho bylo 23 přestupkových jednání jako špatné parkování a podobně, dvakrát vyjížděla hlídka k volně
pobíhajícím psům po obci, jednou se řešil
neoprávněný zábor veřejného prostoru, jednou došlo k poškození cizí věci a jedenkrát
zde došlo k přestupku proti občanskému
soužití. Za rok 2019 bylo odslouženo celkem
401 hodin.

A co se v průběhu roku
2019 vlastně stalo?
Nebezpečné parkování v křižovatce
Opakovaně bylo řešeno nebezpečné parkování rodičů dětí z místní soukromé
školky (v bytovém domě). Kdo projíždí
v ranních nebo odpoledních hodinách
ulicí K Třešňovce, tak situaci velmi dobře zná. Zaparkovaná vozidla přímo v křižovatce a pobíhající děti. Bohužel se neukázněnost řidičů (rodičů) řeší i nadále
a v průběhu času se jejich chování nezlepšilo. Přestože byla provozovatelka školky
i rodiče několikrát opakovaně upozorněni
a všichni oslovení přislíbili nápravu, bude
Obec nucena situaci řešit zákazem a úpravou této křižovatky tak, aby se situaci již
neopakovala. Projekt na úpravu křižovatky ulic Karlická – Příčná – K Třešňovce se
řeší s odbornou firmou, zabývající se touto problematikou.

Tak trochu hloupá klukovina
Dne 7. září 2019 v 21.25 hodin byla z Panské ulice nahlášena opakovaná činnost
výrostků, kteří znečišťovali schránky a vrata domů odpadky a exkrementy. Hříšníci
ovšem nedomysleli vše do detailů a svou
nepozorností na sebe velmi přesvědčivě
upozornili. Při poslední takové akci totiž
použili nákupní obal rozvozové společnosti
i s adresou příjemce nákupu. Hlídka tak šla
najisto. Dostavila se na zjištěnou adresu,
viníci se přiznali a za přítomnosti rodiče
bylo dohodnuto zjednání nápravy a provedena omluva poškozeným.

A co se stalo na začátku
roku 2020?
Že by se k nám přesunul loupeživý
gang z okolí Prahy?
Letos 10. ledna v odpoledních hodinách byl
občany nahlášen na pozemku u rodinného
domu v ulici Za Struhama pohyb dvou podezřelých osob. Přivolaná hlídka dle fotografie
následně zajistila osoby v Dobřichovicích.
Výslechem bylo zjištěno, že se jedná o dva
pracovníky stavební firmy, která je vyslala
na prohlídku pracoviště, což bohužel zapomněla předem nahlásit vlastníkovi pozemku. Naštěstí se naše obava nepotvrdila.

Nebezpečná nehoda pod kostelem
V nočních hodinách 21. ledna 2019 došlo
k dopravní nehodě, při které byl silně poškozen betonový elektrický sloup v obci.
Viník se pokusil skrýt vozidlo a sám z místa
činu utekl. Sloup byl nárazem poškozen tak,
že hrozil jeho pád do komunikace a přetržení elektrického vedení, a tím i omezení přívodu elektřiny do domácností. Po příjezdu
hlídky bylo havarované vozidlo nalezeno
na parkovišti pod kostelem, kde se pachatel
pokusil vozidlo ukrýt pod plachtou. Událost
byla předána Státní Policii Praha – venkov
– západ k došetření. Vlastník vozidla byl
identifikován. Viník se dopustil přestupku
neoznámení dopravní nehody dopravní policii. Celá záležitost byla díky několika všímavým občanům rychle vyřízena a aktivní
spoluprací paní starostky se společností
ČEZ byl sloup ještě ten samý den vyměněn
za nový.

Hasiči následně několik hodin monitorovali
úplné uhašení požáru.
Vlastník objektu požaduje přijmout obecní vyhlášku o zákazu používání pyrotechniky v zastavěném území obce. Jeho obavu
chápeme a budeme se tímto podnětem zabývat na některém z dalších zasedání zastupitelstva obce.

Takové jednání je skutečně nebezpečné
Dne 16. února v 10.55 hodin bylo nahlášeno
na silnici nad Karlíkem větší množství použitých injekčních stříkaček. Hlídka na místo okamžitě dorazila a postarala se o jejich
kompletní odstranění a odvezení k likvidaci.

Rychlý zásah je pro záchranu lidských
životů opravdu důležitý
A tady mohlo dojít k velkému neštěstí
Vloni na Silvestra došlo v podvečerních hodinách v ulici Pod Kostelem k riskantnímu
odpálení silvestrovské pyrotechniky do fasády rodinného domu. Světlice prorazila zateplení domu, které začalo hořet. Přivolaní
hasiči provedli likvidaci začínajícího požáru. Pachatel je zatím neznámý, policie zahájila vyšetřování za účelem zjištění viníka.

Špatný zdravotní stav osaměle žijící osoby
byl nahlášen 19. února cca v 11 hodin v ulici Viničná. Na místo dorazilo vozidlo Rychlé záchranné služby se zdravotníky, hasiči
a Městská policie. Bylo provedeno citlivé
zpřístupnění objektu. Rychlá záchranná
služba poskytla občanovi včasnou první
pomoc a následně ho převezla do zdravotnického zařízení na vyšetření.
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Kdy se vyváží odpad
z velkých kontejnerů?
Na žádost některých občanů níže informujeme v jakých cyklech je vyvážen tříděný
a směsný odpad z velkých kontejnerů.
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Důrazně vás všechny žádáme o udržování pořádku kolem velkoobjemových kontejnerů. Odkládat odpad mimo kontejnery je
zakázáno. Pokud není v kontejnerech místo, NEODKLÁDEJTE PROSÍM ODPAD
MIMO NĚ!

Lom na konci Karlíka
Na pravé straně silnice, směrem do Karlického údolí, se nachází starý, již dlouhá léta nepoužívaný diabasový lom. Léta
je tento kout místem “pálení čarodějnic”
na konci dubna. V letošním roce bohužel
nebude toto tradiční setkání dovoleno.
Rádi bychom vás upozornili, že se jedná
o soukromý pozemek a nikoli veřejnou
skládku. Množství nejen zahradního odpadu, které se za poslední rok v lomu nashromáždilo, musí někdo zlikvidovat. Tím
“někdo” bude Obec Karlík. Bude ji to stát
nemalé peníze z obecního rozpočtu. Proto
upozorňujeme, že po vyčištění bude místo uzavřeno a označeno jako soukromý
pozemek. Skládkování je v tomto místě
zakázáno!
Nenechme si znečišťovat idylický kout
Karlíka, který je navíc památkově chráněným územím. Na jeho čistotu bude od této
chvíle Obec Karlík zvlášť bedlivě dohlížet.
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Úklid zahrad je opět tady
Celý měsíc duben jsou vám opět k dispozici
velkoobjemové BIO kontejnery.
Plánovaný termín pro další odvoz je
24. – 26. dubna na parkovišti
POD KOSTELEM.

Buďme k sobě
ohleduplní.
Nosme, prosím, všichni roušky!

