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Děkujeme všem, kteří se zúčastnili voleb
do zastupitelstva pro Středočeský kraj, konaných ve dnech 2. až 3. října 2020.
Volební účast byla v Karlíku jako vždy
nadprůměrná, a to 57,33 %.
Občané Karlíka odevzdali celkem 210
platných hlasů pro následující strany
a uskupení:
Strana – uskupení
Počet hlasů
ODS
76
Starostové a nezávislí
44
Česká pirátská strana
23
ANO 2011
22
Spojenci – TOP O9, Hlas, Zelení
18
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
9
Komunistická strana Čech a Moravy
8
Trikolóra hnutí občanů
4
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
2
Dělnická strana sociální spravedlnosti
2
DSZ – Za práva zvířat
1
ČSSD
1

Upozornění
pro majitele psů

Vážení spoluobčané,
po postupném zrušení krizových opatření,
na začátku prázdnin, jsme si všichni oddechli, odložili jsme roušky, konečně jsme
objali svá vnoučata a navštívili přátele. Užívali jsme si léto a nechali jsme se ukolébat
pocitem, že nejhorší je snad za námi.
Prázdniny skončily, těšili jsme se, že
děti půjdou konečně řádně do školek a škol
a budou dohánět učivo druhého školního
pololetí. Dospělým, jak věřím, se podařilo
přečkat nepříjemné události před prázdninami a zdárně se vrátit k běžné pracovní
činnosti.
Zákeřný vir se ale nechce vzdát a znovu
útočí ze všech stran, a tak se musíme vrátit
k rouškám, mytí rukou, rozestupům a důsledně dbát na svou ochranu jako na jaře.
Na úřadě pokračujeme v intenzivní práci
a dovolte, abych vás s některými aktualitami seznámila.
Dvě podané žádosti o dotace byly úspěšně registrovány a nám byly přislíbeny požadované finanční prostředky.
U dotace na zpracování Územního plánu
jsme již finance obdrželi.
U dotace na obnovu dětského hřiště proběhla veřejná zakázka na výběr dodavatele
stavební části i na dodávku herních prvků.
Dodavatel je vybrán. Vzhledem k tomu, že
jsme se přehoupli téměř do zimního období, bude stavba probíhat podle toho, co nám
počasí dovolí. Hotovo bude ale nejpozději

do konce dubna 2021, aby si děti mohly užívat nové atrakce.
Po karanténě byla obnovena činnost komise pro Územní plán. Na několika schůzkách členové komise s odborným týmem
zhotovitele dolaďovali podrobnosti Návrhu
Územního plánu.
Jak bylo přislíbeno, tak se v úterý 22. září
2020 ve Fürstově sále v Dobřichovicích uskutečnilo veřejné setkání s občany, kde byla
vize nového Územního plánu představena.
Podrobnosti o tomto setkání najdete na str. 2.
Návrh bude také zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Karlíka
a k nahlédnutí na našem obecním úřadě.
Optimistická varianta vydání Územního
plánu je druhá polovina roku 2021. Více informací najdete na dalších stránkách Zpravodaje.
V platnost vstoupilo Opatření o stavební uzávěře v obci Karlík, které bude platné
do doby vydání nového Územního plánu.
Stavební uzávěra neznamená to, že by nebylo možné provést stavební úpravy stávajících nemovitostí nebo výstavbu nového
rodinného domu, ale jejich realizace bude
možná po odsouhlasení komisí a udělení
výjimky, v případě, že záměr bude v souladu s regulativy Územního plánu. Podrobnosti k tomuto tématu najdete také na následujících stránkách.

Pokračování na str. 2

Vzhledem k opakovaným nepříjemných situacím poslední doby se obracíme s výzvou
na všechny majitele psů v naší obci. Chraňte, prosím, svého psa i okolí tím, že jej budete mít při procházkách uvnitř obce vždy
bezpečně na vodítku, a zajistěte, že váš pes
nebude ohrožovat ostatní. Pokud váš pes vykazuje známky agresivity vůči jiným psům,
zajistěte jej z důvodu bezpečnosti náhubkem.
Nikdo z nás si jistě nepřeje, aby došlo k dalším incidentům končícím bohužel až fatálně.
Buďme k sobě, prosím, ohleduplní. Aby
se procházky s našimi psy nestaly noční
můrou, ale byly pro nás i naše domácí mazlíčky radostí a pohodou v už tak komplikované době. Děkujeme.

Dezinfekce pro
občany zdarma
Pro občany Karlíka je opět k dispozici
ZDARMA anti-covid dezinfekce.
S vlastními nádobami si můžete přijít
doplnit v úředních hodinách nebo
po telefonické dohodě.

Jste v karanténě celá rodina
nebo jste osaměle žijící?
Obec Karlík nabízí diskrétní
pomoc s nákupy nebo
pochůzkami do lékárny a pod.
Neváhejte nás kontaktovat kdykoliv
na tel. 257 711 074 nebo e-mailem
na urad@obeckarlik.cz
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Vážení spoluobčané,
v červnu byla uzavřena smlouva s obcí Lety
o spádovosti mateřské školy pro karlické
děti. Tím jsme vyřešili dlouholeté problémy
s umísťováním karlických dětí ve státních
školkách v okolí. V červenci a srpnu jsem
byla pozvána na několik kontrolních dnů
před kolaudací nové mateřské školky. Slavnostní otevření proběhlo a moderní stavba,
světlé třídy a vybavení se dětem i rodičům
určitě líbí. Do školky nastoupily čtyři děti
z Karlíka.
Intenzivně pracujeme na koncesním řízení na nového provozovatele kanalizace
a společně s Lety na koncesním řízení provozovatele vodovodu. Obě řízení musí proběhnout do konce roku 2020. Návrh smlouvy s vlastníkem ČOV městem Dobřichovice
byl v srpnu předán starostovi Dobřichovic.
Držíme si palce, aby naše akce, vyčištění nádržky nad starým válcovým mlýnem,
byla nadále úspěšná. Hladina vody v nádržce není stabilní, ale zatím se hlavně podařilo podpořit vsakování vody v oblasti vrtů,
hladina ve vrtech se stabilizovala a od poloviny dubna nemusela být síť KaLeVodu
doplňována z jiných zdrojů. Úžasné zprávy
jsme slyšeli i od několika občanů Karlíka,
kterým se po letech objevila ve studnách
voda. Doufáme, že vedra v uplynulých týdnech nám radost nezkazí.

Připravujeme klidovou vyhlášku, po které
občané již dlouho volají, a po neblahých zkušenostech ze Silvestra 2019, kdy zásah světlicí způsobil požár domu, i vyhlášku k omezení
používání pyrotechniky v intravilánu obce.
Věřím, že obě budou občany kladně přijaty.
Do vlastnictví jsme získali další část pozemku potřebného pro dokončení chodníku
z Dobřichovic. Jinou část, doufáme, získáme
do konce roku, abychom v příštím roce zahájili projektovou přípravu pro pokračování
krásného sochořadí již na našem katastru.
Drobné podíly pozemků jsme získali
i v oblasti nádržky, zde již jsme vlastníky
15/18 z celkové výměry.
Pro vyhlášení dotací v roce 2021 jsou připraveny projekty na rekonstrukce komunikací Příkrá a dokončení Blatnické.
Z provedených revizí mostů a lávek jsme
se dozvěděli o jejich hodně špatném stavu.

Lávku u studny bylo nutné uzavřít. Lávka
v Mořinské je také určena k brzké rekonstrukci. Ke zvážení máme několik možností
typů stavby nových lávek. Doufáme, že třeba i společně vybereme z několika návrhů,
aby obec byla doplněna pro náš Karlík krásným, vhodným architektonickým vzhledem
lávek. U mostů bude výhledově nutno provést stavební úpravy také.
Příjemně proběhl dětský den. Pohádkové olympiády se zúčastnilo téměř 70 dětí.
Skákací hrad byl plně vytížen a o šikovnou malířku na všechny možné části těl
byl velký zájem. Děkuji všem dobrovolníkům za pomoc, přispění k pohodě a dobré
náladě.
Na závěr přeji všem hodně zdraví, pohodu a pokud možno klidný podzim.
Těším se na každé setkání s vámi.

Jana Svobodová, starostka

Prezentace návrhu Územního plánu pro Karlík
Veřejná prezentace návrhu nového Územního plánu pro Karlík se uskutečnila 22. září
2020 ve Fürstově sále v Dobřichovicích.
Večerem provázel za přítomnosti všech
zastupitelů obce vybraný zpracovatel Územního plánu Ing. Arch. Václav Jetel. Jeho
úkolem bylo vyložit problematiku územního
plánování aplikovanou do nově vznikajícího
návrhu pro naši obec a také sdělit přítomným vizi současného zastupitelstva respektující rozhodnutí většiny občanů, kteří se
vyslovili v roce 2016 v místním referendu.
Věříme, že se touto prezentací povedlo
dobře vyjasnit pojmy používané v textové
i grafické části návrhu Územního plánu,

a tím zjednodušit orientaci běžného občana
v jeho jednotlivých částech.
Závěrem proběhla diskuse s občany nad
konkrétními otázkami týkajícími se určitých lokalit nebo obecné problematiky obce.
Nyní budou následovat standardní úkony spojené se zákonným postupem tvorby
Územního plánu. V nejbližší době dojde
také k oficiálnímu veřejnému projednání
za účasti široké veřejnosti. Následně se budou moci občané vyjádřit k navrhovanému
Územnímu plánu písemnými připomínkami
nebo námitkami.
Děkujeme všem zúčastněným za jejich
čas a těšíme se brzy na viděnou.
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Křižovatka
u autobusové zastávky
Křižovatka u autobusové zastávky je z hlediska bezpečnosti v obci nejkomplikovanější. Obec zadala projekční možnosti úpravy
tak, aby výstupní stanice autobusu byla
bezpečná a navazovala na přilehlé komunikace a chodník. Vzhledem k tomu, že na podobné záměry lze získat dotace, je naší
snahou mít projekt připravený co nejdříve,
abychom mohli této možnosti využít.

Dětské hřiště u hřbitova
bude realizováno s dotací
Obec Karlík získala dotaci na obnovu dětského hřiště. V průběhu září proběhlo výběrové
řízení na realizátora stavebních prací a dodavatele herních prvků. Z podaných nabídek
vyšla vítězně firma ZAT zahradní architektura Tábor spol. s r. o. Oproti původně očekávaným nákladům je nabídková cena tohoto
zkušeného realizátora dětských hřišť o 386
tisíc korun nižší. Pokud vše půjde podle plánu, můžeme se na jaře 2021 těšit na zcela
nové dětské hřiště. Přední část se sportovištěm zůstane prozatím v současné podobě.

Obec získala dotaci na tvorbu územního plánu
V červnu letošního roku se obci podařilo získat dotaci na finanční náklady
spojené s realizací nového Územního
plánu pro Karlík. Jako tvůrce byl vysou-

těžen Ing. Arch. Václav Jetel a kolektiv.
Věříme, že s jeho odbornými znalostmi a zkušenostmi bude v příštím roce
územní plán schválen.

Vodní zdroje a hledání dalších možností
Díky obnovení zadržování vody v krajině
v místě původního náhonu na mlýn, což je
v oblasti stávajících zdrojů vody pro obce
Karlík a Lety, se povedlo udržet hladinu
podzemních vod na více jak šest měsíců
v takovém stavu, že obec Lety nepotřebovala
doplňovat své dolní tlakové pásmo pražskou
vodou. V září se situace mírně zhoršila. Ale
díky dosavadním dešťovým srážkám věříme,
že se hladiny podzemních vod opět nasytí.
Prozatím se bohužel nepovedlo lokalizovat vhodné místo pro případné další mož-

né zdroje pitné vody pro Karlík. V případě
náhlých kapacitních problémů na zdrojích
v Karlickém údolí je pro naši obec velkou
výhodou propojení s obcí Lety, která by nás
v případě nedostatku pitné vody zásobovala vodou pražskou.
To opravdu jen ve zkratce. Více o chodu
obce a činnosti zastupitelstva najdete například v zápisech ze zasedání zastupitelstva na www.obeckarlik.cz nebo se na vás
budeme těšit osobně na některém z příštích
zasedání.

Nabídka leteckých
snímků




Letos v červnu jsme nechali opět po letech
fotit Karlík z letecké perspektivy. Snímky se
moc povedly a vy máte možnost si některý
z nich objednat. Na výběr máte ze tří různých
pohledů. Snímek vám dodáme zalaminovaný

ve formátu A3 za cenu 50 Kč/ks. Pokud máte
o snímky zájem, objednávejte ve formátu
Karlík 1 nebo 2 a nebo 3 e-mailem na adrese
urad@obeckarlik.cz nebo telefonicky na tel.
257 711 074.


Ozveme se, jakmile budou snímky připravené k vyzvednutí na obecním úřadě.
Prosíme o úhradu částky v hotovosti při
převzetí.
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Pohádková olympiáda
V sobotu 5. září se lom na konci Karlíka jako mávnutím
kouzelného proutku proměnil v pohádkové hřiště a přilehlá
louka v labyrint plný zábavných disciplín pro malé i velké.
Účastníky dobrodružného sportovně-vědomostního klání nejprve přivítala starostka
Jana Svobodová a poté místostarostka Monika Hurtová. Úvodní slovo bylo jen krátké,
aby nedočkaví závodníci mohli vyrazit plnit
připravené úkoly.

A co je čekalo na trati?
První zastávka se proměnila v pařezovou
chaloupku, kde Křemílek a Vochomůrka
(Šárka a Katka) provázeli děti plněním záludných úkolů.
Druhé stanoviště se proměnilo v Ledové
království. Anna a Elsa (Anežka a Eliška)
učily děti obratnosti, rychlosti a také tomu,
jak si zachovat ledový klid.

chtěl zůstat naživu, musel vyluštit záludné sirkolamy a pak ještě protáhnout tělo
na opičí dráze. Parta nebezpečných pirátů
(Monika, Radka, Zuzka a Míša) nerozdávala razítka jenom tak.
A kam děti dovedla cestička naposledy?
Bude to znít neskutečně, ale do opravdového pekla! Tady už šlo opravdu do tuhého.
Čertice (Ella a Vendy) braly i zajatce, a tak
bylo třeba mít se na pozoru. Uhádnout
po čichu a po chuti a navíc se zavřenýma
očima to, co ty dvě uvařily, nebylo vždycky
jednoduché. A co víc, někdy to úplně dobře
nechutnalo.
Kdo měl nasbíraná razítka za splněné
úkoly, mohl vyrazit zpět do lomu, kde ho

a moc děkujeme a budeme se těšit na příští
milé setkání s ní a s její kreativní dílnou.
Závěrem jsme všechny přítomné pozvali
k připravenému ohýnku. Počasí nám opravdu vyšlo na jedničku, takže i závěrečné
opékání buřtíků se báječně vydařilo.
Nakonec mi dovolte poděkovat všem zúčastněným, realizačnímu týmu, který jako
tradičně nezklamal, a všem těm, kteří nás
zásobili dobrotami a drobnými dárečky pro
malé závodníky.
Ještě jednou díky a budeme se s vámi těšit třeba v listopadu kolem svátku sv. Martina při již tradičním lampiónovém průvodu.

K dalším úkolům bylo třeba projít spletitý labyrint chodeb vysekaných ve vysoké
trávě.
Ne každá cestička totiž vedla správným
směrem.
Když děti doputovaly ke třetímu stanovišti, čekala je vlídná kmotra čarodějka
(Jana), která ovšem odměnu rozhodně nenechala lacino. Každý, kdo uhádl její záludnou otázku, ale odcházel spokojený, protože
získal další razítko do herního plánu a navíc i malou sladkou odměnu.
A dál už to bylo opravdu jen pro odvážné. Všechny malé i velké závodníky čekalo dobrodružství v pirátském doupěti. Kdo

čekala zlatá medaile. Protože každý, kdo se
zúčastnil našeho pohádkového klání, byl
pro nás vítězem.
Další odměnou pro ty malé byl velký nafukovací skákací hrad. Děti si v něm užily
spoustu legrace. Pořádek uvnitř i mimo
skákací hrad kontrolovala přísná pohádková dvojka Mach a Šebestová (Jana a Martina), kterým nechybělo ani jejich utržené
telefonní sluchátko.
Co ovšem nadchlo opravdu všechny, byla
úžasně kreativní paní Lucie Kokoliová, která zájemce neúnavně několik hodin krášlila
na obličeji i různých částech těla neskutečně překrásnými obrázky. Paní Lucii moc
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Sochař
Petr Váňa
si Karlík
zamiloval
Někdy je až s podivem, kolik
zajímavých lidí dnes žije někde
blízko nás. My si to většinou
ani neuvědomujeme, nebo to
zkrátka bereme jako fakt.
Mnohdy o takových lidech víme jen z doslechu. Něco jsme si o nich možná přečetli.
Vídáme je úplně běžně třeba na kole, pěšky
nebo se s nimi míjíme v autě. Žijeme si tu
takové neobyčejně – obyčejné životy. Někdy
veselé, jindy smutné.
Ale je nám tu všem dobře, a to je to, co by
nás mělo spojovat. Do budoucna je hlavně
na nás, abychom si společně tu naši malou
vesničku pod skalou hýčkali a dělali vše
pro to, aby se nám tu dobře žilo.

Ten, kdo je v Karlíku skutečně šťastný
a koho Karlík oslovil jako místo, kde zapustí kořeny, je kamenosochař Petr Váňa.
V Karlíku se sice nenarodil (původem je
z přespolních Řevnic), ale s manželkou si
zde našli idylické a klidné místo pod Krásnou strání, kde v letech 1992 – 93 postavili
dům a vedle domu umělecký ateliér.
Spolu s jejich třemi dětmi si tu vytvořili
rodinnou oázu, kde Petr Váňa hledá inspiraci, plánuje a také tvoří svá krásná velká
díla. Lépe řečeno, ta příliš velká musí tvořit
jinde. Jak sám se smíchem říká: „Do naší
ulice by nezacouval jeřáb s tak velkými
a těžkými kameny.“

Sochy jako symboly
Jeho jméno se v posledních letech skloňovalo
ve všech možných pádech. Jedni ho podporovali, aby se s obnovením Mariánského sloupu
na Staroměstském náměstí nepoddal úřednímu šimlu a celou realizaci dotáhl do zdárného
konce. Jiní ho šikanovali, že tvoří něco, o co

na dalším úseku chodníku propojujícího
město Dobřichovice a naši obec Karlík. Je
to takové symbolické spojení, které v sobě
nese historii pro někoho až neuvěřitelnou.
Karlík totiž nebyl vždy samostatnou obcí,
ale dlouhá léta patřil pod město Dobřichovice. O historii samotného odtržení Karlíka
od Dobřichovic si ale povíme až někdy jindy.
Na celý tento projekt také odborně dohlíží
a pomáhá jej realizovat Petr Váňa. V příštím
roce se, doufejme, budeme opět těšit na další část sochařského sympozia, jehož díla ozdobí tento netradiční umělecky pojatý spojník mezi oběma obcemi. Dobřichovice nyní
realizují poslední část na svém katastru.
Zbývající úsek směrem ke Karlíku už bude
v rukou zastupitelů naší obce. Bohužel je
třeba vykoupit zbývající části jednotlivých
pozemků, aby bylo možné „sochořadí“ osadit, jak bylo plánováno, a to spolu s poslední sochou na prostranství před kostelem sv.
Martina a Prokopa. Věříme, že se nám tento
krásný projekt podaří zdárně dokončit.

Realizace v Antarktidě

národ český nestojí, protože se jedná o symbol dávno zapomenutého područí. On to bral
ovšem jako symbol ověřený staletími jeho
existence, který by se národu měl vrátit zpět.
A to se mu také letos v srpnu spolu s jeho spolupracovníky skutečně povedlo.
Jak asi všichni vidíte, když přicházíte
nebo přijíždíte do Karlíka, opět se pracuje

Petr Váňa ovšem neusíná na vavřínech.
Už teď má mimo jiné plánované projekty,
jasně zpracovanou vizi dalšího neméně realizačně náročného sochařského projektu.
Tentokrát to ovšem bude napříč kontinenty.
Spolu s Českou antarktickou společností
chce realizovat osazení své sochy na ostrově Nelson v Antarktidě.
Mělo by se jednat o takové zcela neotřelé
spojení dvou soch, z nichž jedna, a to socha sv. Jana Nepomuckého, bude osazena
na ostrově Nelson a v Čechách (umístění
se ještě řeší) by ji měla doplňovat socha
Madony držící v náručí Ježíška a upírající
zrak do dálky, symbolizující věrné čekání.
Celá realizace by měla proběhnout v letech
2021 – 2022. Budeme Petrovi Váňovi přát,
aby v tomto případě šlo vše hladce a podařilo se mu vše tak, jak si naplánoval.
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Byli tady a už nejsou…
VLADIMÍR ORDA, RODÁK, PO MAMINCE
Z VELEBILOVIC RODU
Slíbil jsem trochu toho šprochu o hasičích. S ohněm jako dobrým
sluhou, ale zlým pánem má lidstvo své zkušenosti od nepaměti.
Teď, kdy si většina z nás najde čas i na nějaký turisticky zajímavý cíl v Čechách (inu
koronavir), určitě uslyší od průvodců připomenutí nějakého požáru, nedbalosti spojené s ohněm, fatální důsledky pro lokalitu,
město hrad i zámek.
Tereziánské a Josefské patenty určovaly už určitou metodiku v případě prevence a v dalších stoletích už byla jen otázka
času, kdy stát a lidé pochopí, že jen spojenými silami jsou schopni čelit pohromám.

Historie sboru
Karlický hasičský sbor nebyl tak starý. Je
třeba nastudovat fondy v archivech a trochu tu historii učesat a zjistit, kdy to vše
vlastně začalo. Bylo samozřejmé, že pokud
ne celá rodina, alespoň jeden dospělý byl
členem sboru, to jen pro začátek.
Všichni chodíme okolo obecního úřadu.
Velice vkusně zhotovený znak a vročení
nás upozorňuje na rok stavby zbrojnice.
Existují fotografie z prvních kopnutí základů. Pozemek věnoval pan Veselík. To,
že se Karličáci dohodli a pracovali zadarmo, se také přenášelo z generace na generaci.
Velmi účelně řešená stavba postačovala k vytvoření hasební základny v přízemí
a místnosti ke spolkovému životu v patře.
Postupem času přibyla věž – sušárna hadic. Pneumatická dvoutónová siréna svolávala účastníky zásahu při poplachu. Ruční
pumpou se stlačoval vzduch do jímky a přepouštěl se do klaksonových trubek s ovládáním tónů. Dalo to zabrat.

Hasičské stříkačky
Pravděpodobně první stříkačka byla dvou
zvonová pumpa na kolesně, pákový pohon
obstarávala obsluha čtyř osob s předpokladem střídání. Inu, byla to fyzička. Torzo
stříkačky už bez pojezdu bylo ještě na konci
šedesátých let uloženo v přístavbě tam, kde
je dnes obchod.
Potřeba změn a vývoj neminuly ani Karlík. Řádně podložena a zajištěna stávala
v zadním výklenku připravena stříkačka.
Ekologové pozor, vždy vzorně podložena
záchytnou vanou na úkapy oleje.
Motorová dvoukolová stříkačka fy Smejkal měla na svém výrobním štítku rok výroby 1942. Její dvoutaktní motor dokázal donutit čerpadlo za minutu vyčerpat a energii
dodat úctyhodným 800 litrům vody. O tom
jak dokázala „kopat“ při startu, můžu hovořit z vlastní zkušenosti. Pan Doskočil
a Cicvárek nás „zobáky“ sice učili, jak tomu
předejít a jak s citem spouštět vývěvu čerpadla, ale občas se to prostě nepovedlo.

Vozidlo z US Army
Tento rok nedošlo na žádné velké oslavy
konce války. Malé spojení s tolik zmiňovaným konfliktem měli i karličtí hasiči. (Pozor, následující informace jsou jen z vyprávění a případné upřesnění uvítám.)

Byla tady s námi… WC 54
Co ten Orda blbne. Ne, není řeč o místě
označeném dvěma písmeny, a to ani trochu.
To, že Plzeň osvobodili Američané, ví každý. Válka skončila a neskutečné množství

techniky setrvalo na místech, kde ho konec
konfliktu zastihl. Karlickým hasičům byl nabídnut symbolický odkup vozidla Dodge WC
54 z majetku US Army. „Dočka“ byla vyrobena v roce 1944. Na lodi překonala Atlantik
a od invazních pláží se dostala do Plzně.
Delegace karlických hasičů převzala
na ohromném seřadišti techniky vůz v poměrně dobré kondici a po vlastní ose ho
přepravila do Karlíka. Na tu dobu divoký
stroj s náhonem na všechna kola si prý cestou zalaškoval a donutil obsluhu tu a tam
vjet do pole a zpět. Nápoj na posilnění obsluhy prý byl bohužel přítomen.

Zážitky s „dočkou“
Hasičům a Karlíku sloužila „dočka“ více než
25 let. Vyjížděla k požárům, na hřbitov také
mnohé dovezla. Návraty ze schůzí… to je jiná
historie. Dokázala projet plotem u Straširibků, brodila se rozvodněným potokem na pomoc chatařům. Pokořila „profíky“ při požáru
lesa na Vonoklasech. Vynikající stoupavost
dovolila jet zkratkou okolo hájovny a my byli
u požáru o 20 minut dříve než profíci z Řevnic. Samostatným zásahem jsme přehradili
šíření ohně a dohašování provedli profíci.
Vzpomínám, jak vyžadovala citlivé řazení
s meziplynem. Zimní start se bez „panáka“ benzínu do sání karburátoru neobešel. Úctyhodná
byla spotřeba 25 litrů na 100 km, ale užitné
vlastnosti, kterými nás překvapují dnešní SUV,
už dávno měla, byť poplatné době výroby.
Ani na ní nebylo znát, co řidičů vystřídala inu válečný stroj. Měla i magickou SPZ:
PZ 22 – 77.
Na začátku sedmdesátých let po zrušení
sboru chvíli vozila Svazarmovce v Dobřichovicích a potom skončila u sběratele
na Jílovišti.
U prožitků a zážitků spojených s hasiči
a hasičárnou jsem nenašel nic špatného.
Mnozí dávno zesnulí nám pod slupkou „toho
dědka“ ukázali, co je to příklad, co je to vzor.
Občas, když jdu rodičům zapálit svíčku
na hřbitov a míjím pomníčky, neroním slzy.
Spíš se kolikrát směju při vzpomínkách, co
jsem díky těm zde odpočívajícím prožil.
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Vzpomínka na pana Václava Havlenu
Jak asi mnozí z vás víte, v letošním roce 2020 nás navždy
opustil jeden ze zakládajících členů samostatného Karlíka
a jeden ze zvolených členů prvního karlického zastupitelstva,
pan Václav Havlena.
Rozloučíme se s ním krátkou vzpomínkou
na jeho život po boku milované ženy Nelly, s kterou strávil v dobrém i zlém téměř
55 let.
Pan Václav Havlena se narodil 28. června
1936 manželům Antonii a Václavu Havlenovým jako druhé dítě (starší sestra Věra se
později provdala a žije v Řevnicích).

Mladý Václav vystudoval elektrotechnickou průmyslovku a po studiích strávil
celý aktivní pracovní život až do důchodu
(v roce 1997) v Elektromontážních závodech v Praze.
Se svou budoucí ženou se Václav poznal
již na studiích. Svatbu měli v srpnu 1965
na Staroměstské radnici v Praze. Celý život

Zleva: Václav Havlena, Antonín
Sobotka, Pavel Volf

spolu prožili v jeho rodném domě, odkud
spolu rádi vyráželi na dovolené. Procestovali společně Itálii, Francii i další evropské
země. V pozdějším věku, když sil na delší
cesty již ubývalo, oblíbili si spolu dvě místa,
kam se oba moc rádi vraceli. Na opakované
návštěvy Františkových Lázní a Luhačovic
zůstanou paní Nelly krásné vzpomínky.
Z blízkých i dalekých cest se ovšem vždy
rádi vraceli domů, do Karlíka. Protože kolem domu i zahrádky bylo vždycky co dělat.
Kutilství a zahradničení bylo celoživotní zálibou pana Havleny.
A o co šlo panu Havlenovi především?
Aby se nám všem v Karlíku dobře žilo. Díky
jeho aktivnímu přispění do komunální politiky obce se v Karlíku v prvních letech
jeho samostatnosti vybudovalo mnoho důležitého. Loučíme se s tichou vzpomínkou
a za vše, co pro nás v Karlíku kdy vykonal,
mnohokrát děkujeme.

Lety otevřely novou
budovu mateřské školy
Jsme velice rádi, že se obci Lety podařilo
dokončit stavbu nové budovy mateřské školy, která byla slavnostně otevřena posledního srpna. Pro Karlík je to také velká událost,
protože letovská školka je pro naše předškolní děti od září 2020 školkou spádovou.
Karlík přispěl 500 tis. Kč obci Lety na její
investici a tím si zaručil spádovost pro své
děti na dalších 20 školních let.
Jsme velice rádi, že vám můžeme oznámit, že z naší obce do školky v Letech v září
nastoupily první čtyři děti. Přejeme jim, aby
pro ně byla právě letovská školka dobrým
vstupem do další životní etapy.

Vítání občánků
Letošní vítání občánků se bohužel vzhledem
k současné epidemické situaci zatím nepovedlo uskutečnit. Věříme, že situace dovolí
přivítat naše nové “Karličáky” ještě v tomto
roce. O plánovaném termínu a možnostech
budeme rodiče občánků včas informovat.

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA
v karlickém krámku
Po
Út
St
Čt
Pá

7.00 – 11.30
7.00 – 12.00
7.00 – 11.30
7.00 – 14.00
7.00 – 11.30

13.00 – 17.00
13.00 – 16.00
13.00 – 17.00
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Úklid zahrad je opět tady
Plánované termíny BIO kontejnerů
podzim 2020:

ŘÍJEN:
24. – 25. 10.
31. 10. – 1. 11.

Také Karlík už má svou
“Multikáru”
S radostí oznamujeme všem našim občanům, že paní starostka spolu s technickým pracovníkem Honzou Křivánkem
v září 2020 převzala do užívání multifunkční vozidlo s nakladačem zn. Multicar. Obec pořídila toto vozidlo po kom-

pletní generálce provedené zkušeným
servismanem panem Petrem Radou, který
dodává již řadu let podobné vozy i okolním obcím.
Těšíme se, že jeho provoz přispěje k dalšímu zvelebení a čistotě naší obce.

Hledání ztracené historie

ulice K Třešňovce
ulice Příčná

LISTOPAD:
7. – 8. 11.
21. – 22. 11.

ulice V Horkách
ulice Zahradní

Termín velkoobjemového
a nebezpečného odpadu:
25. 10. v době od 8.30 do 10.30 hodin
parkoviště pod kostelem
Do BIO kontejnerů odkládejte opravdu
jen odpad ze zahrad! Spadané listí, posekanou trávu, větve stromů a keřů pořezané na menší kusy pro snadnější převoz
a s ohledem na kapacitu kontejneru.
PROSÍME, NEVHAZUJTE DO BIO
KONTEJNERŮ NIC, CO TAM NEPATŘÍ!

Poslední kusy
kompostérů na bioodpad

Jste patriot, karlický rodák
nebo vás s Karlíkem pojí jiná vazba?

materiálů pro účely zdokumentování. Vše
v pořádku vrátím. Monika Hurtová, místostarostka

Pomozte nám hledat ztracenou historii
naší obce pomocí fotek, pohlednic, obrazů
a jiných historických předmětů. Touto cestou vás prosím o laskavé zapůjčení vašich

Kontaktovat mne můžete na:
monika.hurtova@obeckarlik.cz
nebo telefonicky na 257 711 074.

Zpravodaj Karlík vydává Obec Karlík
Adresa vydavatele: Karlická 1, 252 29, Karlík. IČ: 44684967, urad@obeckarlik.cz, www.obeckarlik.cz
Redakční rada: Jana Svobodová, Martina Ambrožová
Šéfredaktor: Monika Hurtová, redakce@obeckarlik.cz | Povolovací číslo MK ČR E 23755 | 2. ročník
Grafické zpracování: Radek Havlíček, DOBNET, z.s.

Nemáte kam dávat
bioodpad ze zahrady a máte prostor
pro umístění kompostéru? Přijďte si
na obecní úřad pro
kompostér ZDARMA. K dispozici už
jsou poslední kusy!

Nové úřední
hodiny
Pošta, Palackého 951, Dobřichovice
Po, St
10.00 – 12.00 13.00 – 18.00
Út, Čt, Pá 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
So
8.00 – 12.00
Ne
Zavřeno

