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Mnohokrát děkujeme za ochotu všem, kteří
se podíleli na akcích pořádaných naší obcí.
Je opravdu úžasné, kolik se najde ochotných a milých lidí. Bez vás by to prostě nešlo. A my to víme. Jsme moc rádi, že v tom
nejsme sami.

Naši jubilanti
V září 2019 se dožila významného životního jubilea paní Marie Dolejšová a v prosinci oslaví významné jubileum pan Jindřich
Doskočil. Rádi bychom jim oběma za obec
Karlík pogratulovali a popřáli mnoho zdraví, štěstí, životní pohody a dostatek energie
do dalších let.

Peníze opravdu
pomáhají
Děkujeme firmě Ekotechnika s.r.o., jmenovitě panu Ing. Arnoštu Mrázovi, jednateli
společnosti, za finanční dar obci Karlík. Darovaný obnos jsme použili na úhradu atrakcí pro děti na zářijovém dětském dni.

Změna jízdních řádů
pro autobusy
Změna je platná od 12. prosince 2019.
Nové jízdní řády autobusů najdete uvnitř
zpravodaje na straně 4.

Vážení spoluobčané,
blíží se Vánoce, nastává čas otevřených
lidských srdcí. Čas radosti, lásky, pokoje
a míru.
Čas, kdy se snažíme alespoň na malou
chvíli zastavit a zavzpomínat na krásné
chvíle prožité v uplynulém roce. Mnozí
z nás si jistě vzpomenou i na ty, se kterými
se nemohou setkat, nebo již nejsou mezi
námi, ale zůstávají stále v našich srdcích
a myšlenkách.
Přitom se snažíme nezapomenout na své
blízké, přátele a známé, aby v tomto čase
nebyl nikdo sám. Vzpomínáme na svoje
dětství a na to jak jsme prožívali přípravy
na tento nejočekávanější den v roce. Radujme se z opravdu důležitých věcí, jako jsou

rozzářené oči našich dětí a vnoučat u vánočního stromku a chvílí vánoční pohody.
Prožijme tuto vzácnou atmosféru se štěstím, láskou a pokojem.
Zároveň Vám všem přeji , abyste do nového roku vykročili šťastnou nohou a s optimismem. Jistě nás potkají krásné, ale i nepříjemné chvíle a okamžiky, neboť i to patří
k životu. Nezapomínejme však na lidskost,
toleranci, vzájemnou pomoc a porozumění.
Milí spoluobčané, dovolte, abych Vám
všem popřála příjemné a klidné prožití vánočních svátků, pokoj v duši a vzájemnou
lásku. Do nového roku pevné zdraví v rodinách, štěstí a hodně osobních i pracovních
úspěchů.
Jana Svobodová, starostka

Cena za odpad zůstane stejná
Přestože došlo k navýšení cen odvozu a likvidace odpadu již v roce 2019 a ani veřejná
soutěž s okolními obcemi na nového poskytovatele těchto služeb nepřinesla ve výsledku pro naši obec zlevnění, tak cenu, danou
Obecně závaznou vyhláškou pro rok 2020
zvyšovat nebudeme. Poplatek ve výši 600 Kč
za trvale hlášenou osobu a rok je splatný
do 30. 6. 2020. Fyzická osoba, která má

ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém
není přihlášená žádná fyzická osoba je povinna uhradit poplatek odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, tj. 600 Kč za rok.
Případné dotazy ohledně nově schválených
Obecně závazných vyhlášek pro rok 2020
vám rádi zodpovíme telefonicky nebo při
osobní návštěvě obecního úřadu.

Nové knihy
v obecní knihovně
Přijďte si prohlédnout nové přírůstky v naší
obecní knihovně. Knihovnice paní Olga
Ungerová vám ochotně a ráda poradí, pomůže nebo doporučí literaturu, která vám
zkrátí dlouhé zimní podvečery. Otevírací
doba: Každý pátek 18:00 – 20:00 hod.

Úřední hodiny:
Obecní úřad Karlík
Od 1. ledna 2020
měníme úřední hodiny.

Pondělí a středa:
7:30 – 11:30 12:00 – 17:00
Individuální termín i mimo úřední
hodiny lze předem dohodnout
na tel.: 257 711 074.
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Co se nám
za rok povedlo?
Voda je pro nás
velké téma
Díky intenzivním a náročným jednáním
s provozovatelem vodovodu byla pro občany cena vodného pro rok 2019 zachována
ve stejné výši jako v letech minulých.
Došlo k výraznému zlepšení vzájemných
vztahů s obcí Lety – spoluvlastníkemm vodních zdrojů v Karlickém údolí a vodovodních řadů na území Karlíka. Po mnohých
nelehkých jednáních se povedlo nastavit
dobré vztahy také s provozovatelem vodovodu a kanalizace spol. Aquaconsult s.r.o.
Výsledkem by v příštím roce měla být dohoda mezi spoluvlastníky navazujících vodovodů, tj. Karlíkem a Lety a celkové zprůhlednění hospodaření s vodou.
Po vzájemné dohodě s Lety jsme společně nechali osadit telemetrická měřidla
odtoku vody z vodojemu Karlík, aby bylo
možné lépe kontrolovat odběr vody, její
využití a také následné účtování spotřeby
občanům.

Výkup mlýna
a přilehlých pozemků
Odkup jednotlivých spoluvlastnických
podílů na mlýnu a nádržce se daří. V tuto
chvíli zůstávají například na mlýnu poslední dva spoluvlastníci jejichž podíly
aktivně řešíme. I na ostatních přilehlých
pozemních se situace v letošním roce výrazně zlepšila. Abychom s nemovitostmi
mohli nakládat a případně řešit jejich využití pro obec s přispěním dotací, musí být
obec jediným vlastníkem. Toto nás zatím
limituje, ale věříme, že vzhledem k intenzitě, kterou výkupu podílů věnujeme, bude
brzy možné začít plánovat. Tady bude na
místě ptát se i vás občanů, co byste si na
místě mlýna a v jeho okolí představovali
a k jakému účelu by obec tyto pozemky
měla využít.

Pracujeme na novém
Územním plánu pro obec
Byl vybrán zkušený kolektiv ing. Václava
Jeteleho, který byl pověřen vytvořením nového Územního plánu obce. Chceme dostát

našemu předvolebnímu slibu. Karlík dále
masivně nerozšiřovat a dovolit pouze mírný
regulovaný stavební rozvoj v rámci stávajícího zastavěného území. Návrh Územního
plánu bude představen v průběhu příštího
roku na veřejném projednání.

Počet velkoobjemových
kontejnerů na bio jsme
rozšířili
S úklidem v obci souvisí i likvidace odpadu.
Nově jsme v letošním roce rozšířili možnosti odkládání velkoobjemového bioodpadu.
V podzimních měsících proběhl svoz bio
odpadu v pravidelných intervalech. Místa
pro odložení odpadu se plánovala a byla
s dostatečným předstihem avizována formou obecních vývěsek a informací na webu
obce. Harmonogram svozu velkoobjemového bio odpadu pro jaro 2020 bude opět avizován v dostatečném předstihu.

Nová kontejnerová stání
V letošním roce byla vybudována nová kontejnerová stání v ulici K Třešňovce a v ulici
v Horkách. Nyní je možné odkládat tříděný
odpad již na pěti místech. V obci máme celkem 6 velkých žlutých kontejnerů na plast,
5 velkoobjemových modrých kontejnerů na
papír, 4 zelené na sklo, 3 hnědé kontejnery
na bio odpad, 3 červené popelnice na jedlé
oleje a 2 šedivé kontejnery na kovový odpad. Ve vstupní chodbě obecního úřadu se
nachází E box na vybité baterie.

Kulturní akce zatím
hlavně pro děti
Po roce našeho působení ve vedení obce se
můžeme pochlubit čtyřmi úspěšnými kulturními akcemi. Již dvakrát (v loni a letos)
jsme společně rozsvěceli vánoční strom,
v září proběhl dětský den s nebývalou účastí dětí jak našich, tak přespolních. V listopadujsme společně hledali poklad sv. Martina.
O některých zmíněných událostech se více
dozvíte na dalších stránkách zpravodaje
Karlík.

2019

Šetříme, kde se dá
V letošním roce byly výrazně sníženy náklady na pojištění obecního majetku. Dále
byl vysoutěžen nový dodavatel energií pro
obec. A další možnosti úspor neustále hledáme.

Čistota především
Po odchodu našeho letitého správce obecního pořádku a zeleně pana Jiřího Šebka
do zaslouženého důchodu se nám dlouho
nedařilo najít místo něj kvalitního nástupce. Začátkem léta se nám to povedlo
a v srpnu nastoupil, jako posila našeho
obecního týmu, pan Jan Křivánek. Výsledky jeho pilné práce vidíme všichni
kolem sebe.

Proč se nakonec
nerealizoval
průzkumný vrt?
Na jaře 2019 jsme obdrželi dotaci na nový
průzkumný vrt v Karlickém údolí. Technická dokumentace k dotaci byla poskytnuta předešlým zastupitelstvem. Byla
vybrána odborná firma na provedení vrtu.
Při přípravných administrativních pracích byl ovšem záměr v tomto konkrétním
místě zpochybněn dvěma nezávislými
hydrogeology. Oba se shodně vyjádřili, že
v místě, kde chceme průzkumný vrt provést, se s největší pravděpodobností neakumuluje potencionálně významné množství vody. Místo není vhodné pro takový
typ vrtu a tudíž realizaci nedoporučují.
Na základě těchto odborných technických
zpráv jsme vrt s dotací nerealizovali. Dotační podpora v této oblasti stále pokračuje a je možné ji využít i v budoucnu, pokud
bude nalezeno místo či místa s větší pravděpodobností úspěchu. Následoval další
hydrogeologický průzkum v okolí mlýna
a nádržky. Nyní je třeba se rozhodnout,
zda přistoupíme ke zkušebním vrtům na
některém z vytipovaných míst nebo budeme hledat dál v jiné lokalitě. Dalšími vrty
nesmíme ohrozit stávající zdroje vody zásobující Karlík a Lety.
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Co plánujeme?
Bezpečnost v obci
Začátkem října byl u kostela v Karlíku nainstalován monitorovací radar na měření
rychlosti projíždějících vozidel. Za týden
měření byl zjištěn průjezd z nebo do obce
v počtu téměř 7,5 tis. vozidel. Většina z nich
překročila nejvyšší povelenou rychlost
v obci. Zjišťujeme možnosti instalace radarů na měření rychlosti, a to jak v místě
u kostela, tak na vjezdu do obce z Karlického údolí. Slibujeme si od jejich pořízení
celkové zklidnění dopravy v obci.
Pracujeme na zajištění bezpečnosti chodců, přecházejících u zastávky autobusu. Jde
hlavně o bezpečnost našich nejmenších,
kteří cestují do Dobřichovic autobusem.
Řešením situace na křižovatce Karlická –
K Třešňovce – Příčná se budeme nadále
zabývat.

Parkuje se,
kde se dá (i nedá)
Problémem v obci je také parkování vozidel
na veřejných komunikacích. Leckde se jedná o velmi nepřehledná místa, kde zaparkovaná vozidla brání nebo přímo ohrožují
plynulost a bezpečnost silničního provozu.
I touto problematikou se intenzivně zabýváme a hledáme vhodná řešení.

Připravujeme se
na dotace

máme připraveny dva, a to pro ulici Příkrou
a Blatnickou. V ulici Příkrá je třeba řešit povrchovou vodu valící se z této ulice v době
přívalových dešťů směrem do ulice K Třešňovce, kde zaplavuje níže položené zahrady.
Projekt tento problém zohledňuje a jeho realizace by měla zmírnit dopady přívalových
dešťů na minimum.

Hnědé biopopelnice
pro domácnosti

V roce 2020 nebudou s největší pravděpodobností vypsány dotace na rekonstrukce místních komunikací. Projekty

s Lety jednat v příštím roce. Termín otevření nové mateřské školy je plánovaný již na
září 2020.

Rekonstrukce budovy
obecního úřadu
V letošním roce proběhla stavební úprava
vnitřních prostor obecního úřadu. Byla osazena malá kuchyňská linka, vytvořen nový
vstup na wc z chodby a osazena klimatizační
jednotka s možností vytápění. Pro příští rok
plánujeme opravu střechy a fasády budovy.

Nové webové
stránky obce

BIO

Pracujeme na tvorbě nových webových
stránek obce. Chceme pro vás připravit moderní a přehledný informační systém vhodný např. i pro chytré telefony.

Výměna veřejného
osvětlení = další úspora
nákladů
Připravujeme anketu, abychom zjistili
váš případný zájem o hnědé biopopelnice. Na základě zkušeností okolních obcí
se po zavedení možnosti třídit bioodpad
v domácnosti do vlastní hnědé biopopelnice, výrazně snížilo množství vyváženého
směsného komunálního odpadu. Rádi bychom šli také cestou ekologickou a spolu
s vámi zapracovali na snižování objemu
likvidovaného netříděného komunálního
odpadu v naší obci.

Dostupnost
mateřské školy by
nemuselo být sci-fi
V roce 2020 bychom rádi požádali o dotace
• na pořízení nového Územního plánu (dotace na zhotovitele)
• na osázení Viničné aleje (cyklostezky
směrem na Dobřichovice)
• na revitalizaci dětského hřiště
• zadržování vody v krajině

2020

Obec Lety začala v letošním roce stavět
novou budovu mateřské školy. Probíhají
jednání o možném příspěvku naší obce na
dostavbu, výměnou za možnost dlouholeté
spádovosti našich mladších dětí. Tím se
nabízí možnost vyřešit dlouhodobí problém
s umisťovaním karlických dětí do předškolních zařízení. Město Dobřichovice o rozšíření kapacity jejich stávající mateřské školy
neuvažuje a tudíž nám spádovost nezaručí.
O alternativách vzájemné dohody budeme

Momentálně je zpracováván projekt a kalkulace na výměnu veřejného osvětlení.
Osazení nových světelných zdrojů by mělo
obci značně ušetřit náklady na spotřebu
elektrické energie. Je třeba vyhodnotit ekonomickou návratnost a případnou možnost
využití dotace.

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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Jízdní řády autobusové dopravy:
linky 665 a 451
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Zahájení prací na novém
územním plánu obce
Vážení občané obce Karlíka, na zářijovém zastupitelstvu
obce jsem byl vybrán a pověřen zpracováním nové územně
plánovací dokumentace správního území vaší obce.
Je mi ctí, že se mohu společně s vámi
podílet na tak významném strategickém
dokumentu obce, jakým pořízení nového
územního plánu je. Tato dokumentace je
demokratická dohoda o způsobu využívání
území, a to mezi obyvateli obce, vlastníky
nemovitostí, státní správou a sousedními
obcemi. Pro úspěch této dohody je nezbytná účast těch obyvatel, kteří mají potřebu
se v celém procesu vyjádřit buď k otázkám
ochrany a rozvoje hodnot území nebo mají
požadavek na změnu využití území nebo
hledají řešení nějakého problému obce.
Veškeré své požadavky uplatňujte přes své

zastupitele, kteří se aktivně podílí na tvorbě nového ÚP v rámci komise pro jeho
přípravu, nebo své připomínky uplatněte
v rámci 30-ti denní lhůty, která proběhne
v první polovině příští roku v rámci společného jednání a následně v dalších lhůtách
v rámci řízení o územním plánu, jehož součástí bude i veřejné projednávání.
V současné době probíhají ze strany
zpracovatelského týmu práce na doplňujících průzkumech a rozborech, na základě kterých bude v brzké době vyhotoven
pracovní návrh nového územního plánu,
v souladu se schváleným zadáním územ-

ního plánu zastupitelstvem obce (do konce
roku 2019). Tento návrh se následně dle
§50 stavebního zákona předloží při společném jednání, upraví na základě § 51 a veřejně projedná dle §52. Na závěr zastupitelstvo obce v průběhu roku 2020 nebo spíše
2021 rozhodne, jestli pořízený dokument
schválí a vydá jako opatření obecné povahy dle správního řádu. Proto chci upozornit
na nutnost sledovat v následujících letech
úřední desku a program zasedání zastupitelstva obce, který je vrcholným orgánem
vaší samosprávy.
Děkuji vám předem za pozornost, kterou budete věnovat celému procesu, který
v následujících dvou letech povede k vydání nového územního plánu reflektujícího
na potřeby obyvatel obce, zásady ochrany a rozvoje hodnot území, potřeby státu
a Středočeského kraje, zohledňující cíle
a vize udržitelného rozvoje území.
Předem se těším na naši spolupráci a přeji vám pohodové prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok.
Za zpracovatelský tým Ing. Václav Jetel, Ph.D.,
autorizovaný architekt pro územní plánování

Vandalismus nezná mezí

My tři králové
jdeme k vám
Již před mnoha lety se v Karlíku ujala tradice pomáhat a 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.
V našem regionu se organizace Tříkrálové sbírky ujala Farní charita Řevnice.
Každá koruna vhozená do zapečetěných
kasiček koledníků Tříkrálové sbírky pomůže lidem v nouzi v našem regionu.
Tentokrát vás karlické děti se sbírkou navštíví první nebo druhý lednový víkend roku
2020. Vlídné přijetí je pro ně opravdovou odměnou. Za vaši štědrost velice děkujeme.

Při jedné podzimní procházce naše knihovnice paní Olga Ungerová objevila na cyklostezce mezi Dobřichovicemi a Karlíkem
nemilé překvapení. Někoho zřejmě iritovala
aktivita města Dobřichovice v osazování
stromků podél cyklostezky. Jeden z nově
vysazených stromků polámal a tím zřejmě
definitivně poničil.
Jen o kousek dál zase někomu zřejmě
vadilo, že jako obec dbáme o pořádek a pohodlí našich i přespolních pejskařů a poházel igelitové sáčky na psí exkrementy kolem
stojanu s košem.

Někdy si říkám, co je to vlastně za člověka, který systematicky ničí cizí majetek
a dělá na veřejném prostranství nepořádek? Na jednu stranu je mi smutno z toho,
že i když se snažíme, aby to kolem nás
vypadalo pěkně, najdou se tací, kteří věci
záměrně poškozují. Bojovat proti takovým
nenechavcům se dá asi jen pozitivním
a hlavně aktivním přístupem.

Že by někdo potřeboval domů igelitové
sáčky a pak si to rozmyslel?

Vážíme si každého stromku, někdo si
bohužel neváží ničeho.
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Jestlipak víte, kdo k nám do Karlíka
každým rokem v listopadu zavítá,
aby potěšil naše děti?
Zima už je za dveřmi
Protože už se všichni nemůžeme dočkat
zimy, zveme každým rokem sv. Martina,
aby nás navštívil, dětem připravil dobrodružnou výpravu, na jejímž konci se většinou najde nějaká sladká odměna.

Od Dobřichovic kráčel překrásný bělouš
a na hřbetě mu seděl opravdový sv. Martin
ve zbroji.
Slavnostně předal dětem klíč od pokladu
a první indicii, která jim měla pomoci hledat cestu za pokladem, který pro ně ukryl
na neznámém místě.

Tentokrát to ovšem bylo jinak
Děti se v pátek 15.listopadu sešly v podvečer na Obecním úřadě v Karlíku, kde je
čekala malá dílnička. Bylo třeba si na dobrodružnou výpravu vyrobit lucerničku v podobě obyčejné zavařovací sklenice. Děti si
postupně vytvořily držátka a zkrášlily svoje
lucerničky nasbíranými lístky ze stromů
a nalepovacími ozdobičkami.

Rada dětem

Pro hladové a žíznivé

Napětí se stupňovalo

Před výpravou do karlických hvozdů bylo
třeba se posilnit. Nechybělo malé občerstvení pro malé i velké.

S příchodem k lesu se napětí dětí stupňovalo. Netrpělivě hledaly další a další podkovy.
Cesta je ovšem vedla stále dále lesem. Pěšinka se zužovala. Malí i velcí museli opatrně našlapovat lesní cestičkou. Když celý
zástup dětí i dospělých dorazil na malou
mýtinku, bylo třeba najít další indicii. Děti
byly moc šikovné a netrvalo jim dlouho na-

A hurá za pokladem
Když se všechny děti nashromáždily před
budovou obecního úřadu čekalo je velké
překvapení.

Sv. Martin řekl: „Cestou kráčel jsem, podkovy jako indicie ztrácel jsem“. Děti rychle
pochopily, že je třeba hledat cestu pomocí
poztrácených koňských podkov. Cesta nás
všechny vedla ulicí K Třešňovce stále dál
k lesu. Průvod to byl opravdu dlouhý, plný
krásných barevných světélek.

Kůn Aron se sv. Martinem v sedle.
jít nejen návod jak a kde poklad hledat, ale
najít i poklad samotný.
Odměnou jim všem byly balíčky se sladkostmi a potlesk nás všech velkých. Děti byly
opravdu statečné a nebály se ani v temném
lese.

Nezbývá než poděkovat
a těšit se zase za rok
Dětí se sešlo téměř padesát a to je na naši
malou obec opravdu pěkný počin. Poděkování patří také těm, kdo s přípravou akce
pomáhali. Bez nich by se takové věci nikdy
nedělali tak snadno.
A nakonec! Zvláštní dík patří manželům
Hofmanovým z Letů a jejich překrásnému
bílému koni zvanému Aron.
„Martine, tak zase za rok na viděnou“.

Sešlo se nás opravdu mnoho.

Lucerničky byly moc krásné.
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Tradiční
setkání
u vánočního
stromu
Rok se s rokem sešel
A už je tu opět vánoční čas. A jak je již
mnoho let tradicí, scházíme se v době nadcházejícího Adventu, abychom společně
zavzpomínali, probrali novinky a vzájemně
si popřáli k blížícím se vánočním svátkům
a Novému roku.

Zazpívaly také děti.

Přivítání
Paní starostka Jana Svobodová přivítala
přítomné, které neodradilo mrazivé počasí.
Krátce zhodnotila uplynulý rok ve funkci
starostky, připomněla úspěch uplynulých
obecních akcí.

opravdu pro radost. Scházejí se pravidelně
v obecní knihovně.
Krátké hudební vystoupení si připravily
také karlické děti.

Bez kvalitního zvuku
a osvětlení by to nešlo
A co by to bylo za večerní vystoupení bez
dobrého ozvučení a nezbytného osvětlení.
O vše se postaral jako již tradičně pan Jiří
Svoboda.

Aby dětem nebyla dlouhá chvíle

Občany s úsměvem občerstvovala také
paní starostka.

Večer nám zpestřily vánoční písně
Téměř celým večerem nás provázely krásné vánoční písně v podání dámského pěveckého sboru, tentokráte v doprovodu
dvou pánů instrumentalistů. Dámy zpívají

Pro děti jsme tentokrát s ohledem na chladné počasí připravili malou dílničku.
Zabavit se mohly u výroby malovaných
vánočních přáníček pro své nejdražší nebo
u tvoření ozdobiček na vánoční stromeček.
Všem se povedly krásné výrobky, které jistě
potěší jejich nejbližší. Děti si také odnesly
malou vánoční nadílku v podobě něčeho
dobrého na zub.
Vzhledem k mrazivému večeru přišly nabízené teplé nápoje přítomným jistě vhod.
Za donesené dobroty z vašich kuchyní velice děkujeme a budeme se těšit příští rok.

Děti s mohly vyrobit vánoční přáníčka nebo ozdobičky.

Dívkám sekundovali také naši chlapci.

Dámský karlický sbor to náramně rozbalil.
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Mikuláš chodí tradičně i u nás

Připravujeme
Máte doma archivní fotografie,
pohlednice nebo obraz Karlíka?
Na jaro příštího roku chystáme historicky
první velké setkání karlických rodáků žijících zde i mimo Karlík. Rádi bychom akci
propojili s výstavou archivních materiálů
naší obce.
Touto cestou vás žádáme o laskavé zapůjčení vašich materiálů, které by bylo možné při této akci vystavit.
Kontaktovat nás můžete na redakce@
obeckarlik.cz nebo telefonicky na čísle
257 711 074.

Každý rok začátkem prosince slavíme
svátek sv. Mikuláše. Proč vlastně tradice
vznikla a co by nemělo chybět v mikulášské
nadílce?
Svatý Mikuláš z Myry byl biskup žijící
na přelomu druhého a třetího století, který za svého života proslul štědrostí. I díky
množství zázraků, které se udály na jeho
přímluvu, jde o jednoho z nejuctívanějších
svatých (i když nebyl nikdy oficiálně prohlášen za svatého).

děti, čert naopak vyhrožuje těm zlobivým,
že si je odnese s sebou do pekla mezi další
hříšníky. Anděl se pak často zlobivých dětí
zastává a společně s nimi čertovi slibuje, že
v dalším roce budou hodnější. Otázkou ovšem je, jak tato tradice na dnešní děti platí?

Mikuláš v Karlíku kdysi a dnes

Kdy je Mikuláš
Mikuláš z Myry zemřel patrně 6. prosince,
a proto na tento den připadly oslavy jeho
svátku. Bělovousý muž s andělem a čertem ale chodí po obydlích o den dříve, tedy
5. prosince.

Mikuláš, čert a anděl
Mikuláš chodí se dvěma komplici – andělem
a čertem. Anděl má za úkol chválit hodné

Kotlíkové dotace
naposledy ve vašem kraji

Na co je dotace určena a jaká je její výše
Dotaci až 127 500 Kč mohou využít vlastníci rodinných domů na výměnu kotle na
pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy
dle ČSN EN 303-5, za nový, ekologický zdroj tepla.

Typy podporovaných zdrojů
% podpory Podpora bez kombinace s NZÚ
(max. dotace v Kč)
(všechny
oblasti)
Ostatní oblasti Prioritní oblasti

Typ nového zdroje
Tepelná čerpadla / Kotle na
biomasu – samočinná dodávka
paliva

80 %

120 000

Kotle na biomasu – ruční
dodávka paliva

80 %

100 000

107 500

Plynové kondenzační kotle

75 %

95 000

102 500

127 500

Co můžete z dotace uhradit
–
–
–
–
–

nový kotel/zdroj včetně nákladů na jeho instalaci a stavební práce
novou otopnou soustavu
rekonstrukci stávající otopné soustavy
nezbytné zkoušky a měření spojené s uvedením kotle do provozu
projektovou dokumentaci

Bonusy
Prioritní oblasti – bonus 7 500 Kč
Kombinace s programem Nová zelená úsporám – bonus až 20 000 Kč

Proč o dotaci požádat
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www.sfzp.cz/kotlikovedotace
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Informujte se na svém krajském úřadě.

ÁͩÍ 2022
1. Z

T
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Peníze z Operačního programu Životní prostředí pomohly již desítkám tisíc
domácností. Připojte se k nim i vy!
Řekněte si o dotaci na svém krajském úřadě.

ͩÍ

A bude se i vám lépe dýchat.

OD

Zákaz starých kotlů se blíží. Využijte dotaci až 127 500 Kč
a pořiďte si nový, úsporný kotel. Ušetříte peníze, ochráníte
zdraví svých dětí a vyhnete se vysoké pokutě.

Ušetříte peníze, ochráníte zdraví svých dětí a bude se i vám lépe dýchat.
Převážná část v současnosti používaných kotlů spadá do 1. a 2. emisní třídy. Provoz
těchto kotlů bude v roce 2022 zakázán. Vyměňte svůj starý kotel a vyhněte se pokutě.

www.sfzp.cz/kotlikovedotace
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