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Jsme opravdu rádi, že se povedlo výběrovým řízením vysoutěžit nového pořizovatele (administrátora) a také zhotovitele (architekta) Územního plánu (ÚP).

Návrh zadání nového ÚP
Nyní byl Veřejnou vyhláškou zveřejněn a dotčeným orgánům zaslán Návrh zadání ÚP
Karlík, který mimo jiné zohledňuje výsledek
obecního referenda. V tomto referendu se
v roce 2016 obyvatelé Karlíka nadpoloviční většinou sečtených hlasů rozhodli,
aby v katastru obce nevznikaly další zastavěné plochy, vyjma plochy potřebné pro
ochranu přírody, dopravní a technickou infrastrukturu, snižování nebezpečí přírodních
a ekologických katastrof, pro vodní hospodářství nebo účely rekreace a cestovního ruchu,
například cyklistické stezky. Toto obecné
zadání je možné připomínkovat. Po zákonné
lhůtě budou připomínky předloženy komisi
pro ÚP, která byla schválena na posledním veřejném zasedání zastupitelstva obce. Následně bude upravený Návrh zadání ÚP předložen
zastupitelstvu obce ke schválení.
Další informace o procesu tvorby ÚP najdete
v dalším vydání zpravodaje Karlík nebo na
webových stránkách obce v záložce Územní
plán 2019.

Vážení spoluobčané, milí Karličáci,
držíte v rukou historicky první číslo Karlického zpravodaje vydané Obecním úřadem
Karlík. Rádi tím plníme jeden z bodů našeho volebního programu.
Zpravodaj bude vycházet pravidelně, a to
čtvrtletně, a já věřím, že v něm vždy najdete
něco zajímavého o tom, co se konalo, koná
nebo konat bude.
Starostkou jsem téměř rok, který utekl
neuvěřitelně rychle. Byl naplněn seznámením se s rozmanitou problematikou
nejen péče o Karlík, ale i záludnostmi
státní správy, přebohatou povinnou administrativou, a hlavně setkáváním s Vámi.
Za přínosné považuji, že se nám podařilo
vybrat nového pořizovatele Územního plánu (ÚP). Byl zpracován nový Návrh zadání
ÚP, který byl již odeslán k vyjádření dotčeným orgánům a zveřejněn na Úřední desce. Do konce roku předpokládám, že bude
předložen ke schválení Zastupitelstvu.
S tím souvisí i výběr zpracovatele ÚP, který má nejen se zpracováním ÚP bohaté
zkušenosti, ale zároveň tuto problematiku
vyučuje na ČVUT. Na spolupráci při tvorbě Územního plánu se moc těším. Předpokládám, že k seznámení s návrhy nového
ÚP budete jako občané přizváni začátkem
příštího roku.

Momentálně upravujeme projekty na rekonstrukci ulic Příkrá a Blatnická, připravujeme projektovou dokumentaci na rekonstrukci veřejného osvětlení a revitalizaci
dětského hřiště. Dále zvažujeme i energetické úspory formou zateplení obecního úřadu. Projekty musíme mít připravené k podání při vyhlášení dotačních programů.
V letošním roce se povedlo vykoupit další tři vlastnické podíly na mlýně. Znamená
to, že zbývají ještě dva, ale oproti původním
šestnácti, je již situace veselejší. Záměr obnovit nádržku nad mlýnem pro zadržování vody
v krajině je vázán opět na 100% vlastnictví
obce, na kterém postupně pracujeme. Předpokládám, že získáme do konce roku alespoň
čtyři podíly od stávajících spoluvlastníků.
Výrazně se zlepšily vztahy s provozovatelem vodovodu společností Aquaconsult,
s.r.o. a současně i s vedením obce Lety. Při
řešení vodohospodářské problematiky pracujeme ve vzájemné součinnosti. Jedenkrát
měsíčně se setkáváme a postupně probíráme provozní i smluvní uspořádání vztahů.
Pokračujeme v hledání dalších zdrojů pitné
vody. Zvažujeme rozšíření současného vodojemu, abychom lépe dokázali hospodařit
s akumulovanou vodou z našich společných vrtů.
Pokračování na str. 2

Jirko, děkujeme
V březnu se rozhodl odejít do zaslouženého
důchodu pan Jiří Šebek, dlouholetý pečovatel o vzhled a pořádek obce. Rádi bychom
mu ještě jednou poděkovali za práci pro
Karlík a popřáli mu hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

Vítáme Honzu
S odchodem pana Šebka bylo spojeno hledání jeho nástupce. Dlouho se bohužel nedařilo
najít vhodného kandidáta. Nakonec se povedlo. Od srpna o zeleň a čistotu pečuje Jan
Křivánek. Jeho pilné práce jste si jistě všichni
v obci i na hřbitově stihli všimnout. Nezbývá
než mu popřát, aby byl v naší obci spokojen!

CHCEME NOVÉ
w w w.obeckarlik .cz

Právě pro vás připravujeme nový vzhled
obecních webových stránek. Budeme
rádi za Vaše připomínky, rady a návody. Společně vytvoříme moderní informační systém nejen pro občany naší
obce. Vaše podněty, prosím, zasílejte
na redakce@obeckarlik.cz
Váš názor je pro nás důležitý!
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Vážení spoluobčané,
milí Karličáci,
Pokračování ze str. 1
Ráda bych ještě zmínila malou rekonstrukci vnitřních prostor obecního úřadu, a tím
podstatné zlepšení pracovního prostředí
pro zaměstnance a návštěvníky obecního
úřadu a knihovny.
Intenzivní práce je naštěstí protkána i událostmi humornými. Řeším například nalezené káčátko, papouška, který uletěl,
ztracené ovečky, toulavé pejsky, dřevěného
kolouška umístěného v lese na Krásné stráni, který se nepozdává některým návštěvníkům, stanici pro kastraci koček, záhadnou
autohavárii, stížnosti, že jsme neposekali
před kostelem, a v zápětí, že jsme posekali
před kostelem, když je doporučováno při
suchu nesekat.
Jak praví moudrá babička Boženy Němcové: „Není na světě člověk ten, aby se zachoval lidem všem.“
Co nás velmi těší jsou například návštěvy s gratulací u příležitosti významných
životních jubileích našich seniorů. V letošním roce jsem uvítala 6 nových občánků
Karlíka. Prima bylo loňské rozsvícení Vánočního stromu, letošní Pálení čarodějnic
a před pár dny jsme si užili báječný Dětský
den. Vždy mne potěší vystoupení karlického pěveckého sboru, který nám příjemně
zpestřuje naše společenské akce. O již proběhlých a plánovaných kulturních a společenských akcích se dočtete na dalších
stránkách.
Věřím, že v každém čísle časopisu se
dozvíte pozitivní zprávy o životě v našem
krásném Karlíku. Protože dobrých zpráv
není nikdy dost.
Přeji příjemné počtení!

Jana Svobodová, starostka

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

Voda je velké téma
Již několik let se nejen naše republika, ale i mnoho dalších
oblastí na planetě Zemi, potýká s velkým nedostatkem pitné
vody. Přírodě bohužel nikdo neporučí. Proto je třeba, abychom
se snažili společně s vodou lépe hospodařit.
Je to i na vás
Na vás, jako odpovědných občanech, je
snížení spotřeby vody hlavně v suchých
obdobích, kdy je srážek méně a voda v podzemních zdrojích nemá šanci se dostatečně
rychle akumulovat. Tady je třeba vždy se
dobře zamyslet nad spotřebou vody v domácnosti např. při zalévání zahrad nebo
napouštění bazénů.

čištění odpadních vod a využití srážkové
vody.
Více informací najdete na dotacedestovka.cz,
případně Vám rádi poradíme i my na Obecním úřadě.

Obec nezůstane pozadu
I my intenzivně pracujeme na tom, jak
obci pomoci v otázce dostatku pitné
vody. Právě nyní probíhají hydrogeologické průzkumy, které odborně vyhodnotí reálný stav a případně doporučí vhodné místo pro další průzkumný vrt, který
bychom nutně potřebovali. S tím se pojí
také investice nutná pro rozšíření kapacity stávajícího vodojemu, který již bohužel svým objem nedostačuje. Výsledky
hydrogeologického průzkumu a otázky
týkající se projektů a investic spojených
s obecním vodovodem budeme informovat v některém z dalších vydání zpravodaje Karlík.

Zadržování vody v krajině

Dotace dešťovka
Státní fond životního prostředí ČR stále ještě nabízí formou dotací příspěvek na „Akumulaci srážkové vody“ a to buď pouze pro
zálivku zahrady, případně kombinovaně pro
využití na splachování WC a zálivku zahrady. Nejvýše dotované jsou projekty na pře-

Je pojem v posledních měsících hojně používaný. Nad touto otázkou je třeba zamýšlet se velmi komplexně a opět je třeba, aby
návrhy opatření byly zpracovány odborníky
na tento typ problematiky. V naší obci se
bude muset jednat o kombinaci opatření,
která jednak zadrží vodu v krajině, aby se
půda v krajině nasytila a přirozeně obnovila
podzemní vodní zdroje, ale také aby Vám,
jako občanům, nepáchala zbytečné škody
v době přívalových srážek.
Víme o tom a chceme to řešit!

Něco na zamyšlení

Proč děti dnes už nezdraví?
Kdysi děti rodičům vykaly. Na vesnici sousedy a sousedky uctivě zdravily a oslovovaly je tetičko, strýčku i mimo příbuzenstvo.
Pokud zapomněly, byly důrazně napomenuty a čekal je i pěkný záhlavec.
Dnes v 21. století jsme již od oslovení
strýčku, tetičko (mimo příbuzenstvo) dávno upustili a s tím slušným pozdravením
„Dobrý den“ to také není nijak slavné. My
starší se stále při potkání pozdravíme, ale
ta mladá generace nás jaksi ignoruje, když
doroste do věku slečen a mladíků. Je mi až

trapně, když některé děti znám od malička,
potkáme se, anebo společně čekáme na zastávce autobusu, a ony raději uhnou očima,
než by mi popřály pěkný den. Dělají, jako že
tam nejsem. Přitom vzhledem k mé postavě,
jsem skutečně nepřehlédnutelná.
Nemyslete si, že nad absencí zdravení se
pozastavuji jen já. A také si nemyslím, že
tento článek něco změní. Ale třeba ano! Alespoň v naší obci. Vždyť pozdravit a popřát
„Dobrý den“ přece patří stále ke slušnému
vychování.
Olga Ungerová, knihovnice
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Přivítali jsme nové
občánky Karlíka

Pozvánky
na kulturní akce
Výstava, koncert, setkání
Sobota 5. 10. 17:00 hod.
Karlík, Kostel sv. Martina
a Prokopa
Ebenům písňový podvečer – Písně
k loutně, píseň Rút, Malé smutky,
Písně z Těšínska, Šestero piesní
milostných, Písně nejtajnější. Pořádá
Jaroslav Šaroun.

Svatomartinský
lampionový průvod
Pátek 15. 11. 18:00 hod.
Obecní úřad Karlík
Zveme na dílničku, kde si děti ozdobí
lucerničku, se kterou po setmění
vyrazí na tajemnou cestu po stopách
svatého Martina a snad najdou i poklad, který nám každý rok schovává
na tajemném místě v karlických
hvozdech.

Slavnostní rozsvícení
Vánočního stromu
Starostka paní Jana Svobodová blahopřeje maminkám.

V červnu letošního roku jsme měli milou
příležitost seznámit se s dětmi narozenými v loňském a letošním roce a oficiálně
je přivítat mezi řádné „karličáky“. Z celkového počtu devíti nově narozených dětí
se osobně, spolu s rodiči, přišlo na obecní
úřad představit šest nových kluků a holčiček. Paní starostka Jana Svobodová
všechny na úvod přivítala v budově obecního úřadu, kde díky nově osazené klimati-

zaci bylo v tento horký den opravdu příjemně. Všechny maminky obdržely pozornost
ve formě kytičky a děti dostaly knihy
a drobné dárečky jako upomínku na tento
sváteční den.
Jsme velice rádi, že se naše obec omlazuje a věříme, že se novým občánkům bude
v Karlíku líbit, stejně jako jejich rodičům.
Přejeme všem hodně štěstí a zdraví do dalších let.
Foto: Marek Šplíchal

Pátek 8. 12. 18:00 hod.
Karlík, hřiště
Stejně jako každý rok vás rádi přivítáme v adventním čase na rozsvícení
Vánočního stromečku. Dobroty z vaší
domácí kuchyně vítány. Těšíme se
na malé i velké. Každý si přijde na své!

Obecní knihovna Karlík
Každý pátek od 18.00 – 20.00 hod.
Zveme všechny malé i velké čtenáře
k návštěvě naší bohatě vybavené
obecní knihovny.

Připravujeme
na jaro 2020

Mezi nové občánky jsme přivítali mladé pány.

A nechyběly ani malé slečny.

Máte doma archivní fotografie, pohlednice nebo obrazy “starého” Karlíka?
V dubnu nebo květnu příštího roku chystáme historicky první velké setkání karlických rodáků žijících zde i mimo Karlík doplněné o výstavu archivních fotek, obrazů
a pohlednic z jeho historie.
Rádi bychom vás požádali o laskavé zapůjčení těchto vašich archivních materiálů,
které by bylo možné při této příležitosti prezentovat. Pokud budete ochotni nám vaše
obrázky, pohlednice nebo obrazy zapůjčit,
kontaktujte, prosím, redakci zpravodaje
Karlík na redakce@obeckarlik.cz nebo telefonicky na číslo 257 711 074.
Za vaši ochotu předem děkujeme a těšíme se na milé setkání všech příznivců karlické historie.
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Rychle zpátky
do pohádky
Akce pro děti se konala v neděli 8. září na hřišti a přilehlém
okolí. Na plánování a realizaci se podílel nejen Obecní úřad,
ale i mnoho ochotných maminek. Všichni jsme neváhali
a pro radost dětí jsme se převlékli do roztodivných
pohádkových i méně pohádkových kostýmů.

Záhadná paní zkoušela dětkou paměť.

Skákací hrady praskaly ve švech.

Dobrodružná stezka
Na „stezce odvahy“, kterou zdárně a bez
újmy prošlo 65 dětí, jsme měli 5 různých
stanovišť, kde děti plnily sportovní i vědomostní úkoly. Jednotlivým stanovištím
veleli indiáni, piráti a dalších prazvláštní
kreace. Na posledním stanovišti se děti učily dovednosti lukostřelby za pomoci party
z pařezové chaloupky – Křemílka a Vochomůrky.

PAT a MAT jako strážci pořádku
du prohlédnout. On pak poutavě
věl a odpovídal na zvídavé dětské
I panu Konečnému patří velký dík
ochotu věnovat se našim dětem i
lým.

vypráotázky.
za jeho
dospě-

Dorazila i starostka
Všemu dění velela naše námořní kapitánka
Jana (starostka). Moc děkujeme za pomoc
také Jirkovi Svobodovi (manželovi starostky), který zařídil, aby nás bylo dobře slyšet
a po celou dobu pouštěl dětem oblíbené písničky.

Pavel Konečný a jeho včelky
Jako host nás navštívil pan Pavel Konečný z Černošic. Je stejně, jako jeho dědeček
i otec, včelařem. Dětem velice poutavě vyprávěl, jak to chodí ve včelím úle. A co víc?
Děti si mohly na vlastní oči představit, jak
včelky v úle skutečně vypadají. Pan Konečný s sebou přivezl skleněný včelí úl se
živými včelkami. Děti si vše mohly v kli-

Dílnička u pana včelaře Pavla Konečného

Zábava pro malé i velké děti
Skákací hrady na ploše hřiště měli na povel
dva šikulové – PAT a MAT. Jsou to sice nešikové, ale tentokrát to všechno dobře dopadlo.
Přežili skákací hrady i ti dva koumáci.
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Anketa. Hlasovali malý i velcí.
Křemílek s Vochomůrkou děti školili
v umění lokostřelby.

Anketa
Jako další doprovodný program jsme zvolili anketu na výběr herních a cvičebních
prvků pro zamýšlený záměr revitalizace
dětského hřiště. Ankety se zúčastnilo 52
malých i velkých hlasujících. Za ochotu vyjádřit se moc děkujeme. Názor vás všech je
pro nás důležitý! Vítězné herní prvky zařadíme do zadání projektu na obnovu dětského hřiště v příštím roce.
Při akci jsme poprvé vyzkoušeli nové
party stany zakoupené obcí. Investice se
rozhodně vyplatila! Moc děkujeme ochotným maminkám za donesené dobroty. Dětem moc chutnalo – nic nezbylo!
Maminkám podílejícím se na organizaci
celého odpoledne ještě jednou velice děkujeme a těšíme se na další setkání.
Kolektiv obecního úřadu Karlík, Foto: Petra Stehlíková

Děti si odpoledne báječně užily.
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Karlík,
jak ho neznáte
Na těchto stránkách vás budeme v každém čísle našeho
zpravodaje provázet nejen historií našeho krásného Karlíka,
ale budeme vás i seznamovat se zajímavými místy, které
možná jako jeho obyvatelé ani neznáte. A pokud ano, tak
vás možná bude zajímat, jak se tato místa postupem času
proměnila, a jak vypadají právě dnes.
Kostel
Majestátnou dominantou, a pro naše obyvatele jistě velkou chloubou, je bezpochyby kostel
sv. Martina a sv. Prokopa. Románská rotunda zmiňovaná již od 12. století je zasvěcena

sv. Martinu a tvoří presbyterium současného
kostela. Novější kostelní část byla vystavěna řádem Křižovníků s červenou hvězdou
ve 13. století a byla zasvěcena sv. Prokopu.
Kostel odpradávna obklopuje „starý“ hřbitov.

O vzniku tehdejšího pohřebiště ale vypovídají archeologické nálezy v okolí, které svědčí
o osídlení této lokality mnohem dříve, a to již
v době kamenné. Zlomek provrtané sekyrky,
kostěná jehla, různé nádoby a střepy pocházejí z doby 2 000 let před Kristem.

První písemná zmínka
První písemná zmínka o vsi se dochovala z roku 1253, kdy ji věnovala matka sv.
Anežky, královna Konstancie, pražským
Křížovníkům, statky kolem Dobřichovic
včetně Karlíka.

Hrádek Karlík
Významným obdobím pro Karlík byla jistě
doba vlády Karla IV. V té době byl Karlický
hrádek, jehož velikost je odhadována z dochovaných valů a zbytků, na spíše menších
rozměrů, zřejmě důležitou součástí obranného systému pro blízký hrad Karlštejn.
V té době byly zřejmě zakládány také vinice
v oblasti Karlíka.
V období husitských válek byl karlický
hrádek během obléhání Karlštejna Husity
značně poškozen a z této zkázy se již nevzpamatoval. V době třicetileté války už byl
pustý a místní obyvatelé si kámen z jeho zdí
postupně rozebírali na své stavby a zbytek
se postupem času rozpadal.
A co najdeme na místě tehdejšího hrádku dnes? Na ostrohu nad Karlickým údolím jsou už bohužel jen stopy po příkopech
a valech. Výlet do těchto míst je ovšem vždy
milou a příjemnou vycházkou.

Od středověku po současnost

Pohled na kostel svatého Martina a Prokopa – kolem roku 1912

V době středověku jsou zmínky o Karlíku jen velmi strohé. Většinou jde o zprávy
o kostelu, který je zmiňován jako dobřichovický. Po několik století byl totiž Karlík
nedílnou součástí Dobřichovic. Po první
světové válce se okolí Dobřichovic a Karlíka stalo oblíbeným rekreačním místem. Vyrostlo zde mnoho rekreačních domů a co se
Karlíka a Karlického údolí týče, tak hlavně
rekreačních chat a chatových osad. Dosud
má Karlické údolí dochované osady čtyři
a to osadu „Studená“, „Tornádo“, „U Soku“
a „Spálený mlýn“.

Karlický potok a jeho mlýny
Na Karlickém potoce, až do konce II. světové války, pracovaly dva válcové vodní
mlýny a místním i rekreantům sloužily dvě
restaurace a obchod. V šedesátých letech
20. století byla restaurace v Dolním mlýně (u Veselíků, dnešních Šebků) zrušena
a druhá (u Šetinů) byla přestavěna na hotel
a školící středisko. Dnes je z původního hotelu bytový dům se soukromou školkou.

Sbor dobrovolných hasičů

Karlík okolo roku 1930

O kulturní a společenský život v Karlíku se
v 19. a 20. století staral místní Sbor dobrovolných hasičů. A právě dobrovolní hasiči,
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Rok 1936

Restaurace U Veselíků kolem roku 1914

Horní mlýn kolem roku 1930

spolu s dalšími aktivními obyvateli Karlíka,
byli základem hnutí za vytvoření samostatné obce Karlík.

Karlík samostatný
V roce 1991 byla zorganizována petice, kde
se pro samostatnost Karlíka vyjádřilo 95 %
občanů. A tím se začala novodobá historie
naší samostatné obce. 3. března 1992 bylo
zvoleno první oficiální Zastupitelstvo Karlíka a do funkce starosty zvolen pan Antonín
Sobotka.
Od těch dob se ve vedení obce vystřídalo
mnoho dalších. A na obyvatelích je zhodnotit, co se komu povedlo a co nikoli. Pravdou
ovšem je, že Karlík se stále rozvíjí a díky novým občánkům se i nadále omlazuje. Přejme si tedy, aby historie Karlíka byla stále
bohatší a bohatší a neméně zajímavá i pro
nadcházející generace.
Monika Hurtová, místostarostka

Příjezd do Karlíka kolem roku 1931
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z p r áv y z o b c e

Jak správně třídit odpad
do barevných kontejnerů
V letošním roce nám v obci u míst tříděného odpadu přibyly:
• stříbrné kontejnery na tříděné kovy
• červené popelnice na sběr jedlých olejů a tuků – použité tuky a oleje vhazujte do k tomu
určených červených popelnic výhradně v uzavíratelných obalech (např. PET lahve)
POZOR! Do červených popelnic nepatří technické oleje, maziva a kapaliny.

Úklid zahrad je opět tady
V letošním roce jsme podstatně navýšili
počty termínů a rozšířili místa pro svážení
velkoobjemového BIO odpadu ze zahrad.
Věříme, že pro vás bude tato novinka vítanou změnou. POZOR! Kontejnery jsou určené výhradně na BIO odpad ze zahrad.
Plánované termíny BIO kontejnerů
a jejich umístění:

Září:
28. – 29. 9.

parkoviště pod kostelem

Říjen:
5. – 6. 10.
12. – 13.10.
19. – 20.10.
26. – 27.10.

ulice K Třešňovce
ulice V Horkách
ulice Příčná
K Třešňovce

Listopad:
2. – 3. 11.
16. – 17. 11.
23. – 24. 11.

ulice V Horkách
ulice Příčná
parkoviště pod kostelem

Svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu se uskuteční dne:

Říjen:
20. 10., 9.00 – 10.00 hod.
parkoviště pod kostelem

Pomáhat je třeba...

Darujte pro vás již nepotřebné věci.
Někomu dalšímu jistě pomohou.

Tříděním odpadu umožníte jeho další využití.
Děkujeme Vám, že třídíte!

www.jaktridit.cz
www.ekokom.cz
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Seznam věcí, které můžete dát do sbírek:
• Veškeré dámské, pánské a dětské oděvy
– nepoškozené s funkčními zipy
• Nepoškozená obuv (jednotlivé páry
spojené, uložené zvlášť v pytlích)
• Kabelky, batohy – pouze nepoškozené
a s funkčními zipy
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky
– čisté, mohou být i mírně poškozené
• Přikrývky, polštáře a deky
• Knihy
Sbírka výše uvedeného se uskuteční
v sobotu 20. 10. 2019 v 9:00 – 10:00 hod.
Místo: parkoviště pod kostelem v Karlíku
Děkujeme, že pomáháte!
Obecní úřad Karlík

