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Vážení spoluobčané,
blížící se závěr roku bývá obvykle obdobím,
kdy většina z nás bilancuje, co nám tento rok
přinesl. Pandemie zasáhla do životů všech
lidí na celém světě a bohužel se nevyhnula
ani naší krásné malé zemi uprostřed Evropy.
Co je ovšem na této skutečnosti asi nej
smutnější? Vypadá to, že se jí bohužel jen
tak nezbavíme. Naše obec byla naštěstí za
sažena minimálně a já doufám, že se to ani
v budoucnu nezmění.
Špatné zprávy všichni slýcháme denně ze
všech stran, a proto se na stránkách Zpra
vodaje budeme snažit naladit vás vánočně
a pohodově. Pochlubíme se, co se nám bě
hem dvou let od voleb povedlo a co aktuál
ně chystáme pro příští rok.
A nebyla by to správná bilance, kdybych
nevzpomněla na ty, kteří mi v nelehké úloze
starostky pomáhají.

Oslovila nás paní Šárka Procházková, ředi
telka nadace Dobrý anděl, s netradiční pros
bou. A my jí velmi rádi vycházíme vstříc.
V Karlíku totiž máme mezi sebou šest
Dobrých andělů, kteří pravidelně přispívají
na konto této nadace a pomáhají tím rodi
nám s dětmi, jež se vlivem vážné nemoci
dostaly do těžké finanční situace.
Paní ředitelka všem Dobrým andělům
prostřednictvím našeho Zpravodaje velice
děkuje za projevenou důvěru a jejich pomoc.
Chcete-li i vy pomoci rodinám, do jejichž
osudu zasáhla vážná nemoc, stačí se stát
Dobrým andělem. Zaregistrovat se můžete
na stránce www.dobryandel.cz a zvolit li
bovolnou výši příspěvku. Navíc jako Dobrý
anděl vidíte konkrétní příběhy rodin, kte
rým pomáháte a kterým jsou vaše příspěv
ky odesílány do posledního haléře.
I my se připojujeme k poděkování všem
občanům, kteří jakkoli přispívají nebo po
máhají lidem v nouzi, nemocným či osamě
lým. Je jedno, jaké nadaci či sdružení věnu
jete finanční příspěvek a v jaké výši. Pomoc
může mít mnoho tváří. A všechna se počítá.
Hřeje vás u srdce a nabíjí pozitivní energií.
Protože ne každý měl takové štěstí jako vět
šina z nás. Buďme prosím k sobě ohledupl
ní a pomáhejme si!
Za obecní úřad Karlík,
Monika Hurtová, místostarostka

V prvé řadě a z celého srdce děkuji paní
místostarostce Monice Hurtové. Je pro mne
neocenitelnou oporou, skvělou spolupra
covnicí, velkým zdrojem energie a krásných
nápadů.
Další velké poděkování patří všem za
městnancům obecního úřadu, s nimiž tvo
říme výborný tým. Jen díky nim jsme jako
obec zvládli letošní složitou situaci a zacho
vali si humor a dobrou náladu.
Přeji všem občanům Karlíka klidné vá
noční svátky v kruhu svých nejmilejších
a do roku 2021 hlavně pevné zdraví, vese
lou mysl a optimismus. Protože radovat se
z každého dne a s úsměvem potěšit nejen
sebe, ale i své okolí – to je prostě nejvíc!
Myslím na vás!
Vaše starostka Jana Svobodová

DEZINFEKCE PRO OBČANY ZDARMA
Stále je vám k dispozici ZDARMA anti-covid dezinfekce. Přijďte si
v úředních hodinách nebo kdykoliv po předchozí telefonické dohodě
s vlastní nádobou a my vám ji ochotně a rádi doplníme.

JSTE V KARANTÉNĚ NEBO JSTE OSAMĚLE ŽIJÍCÍ?
V rámci služby občanům nabízíme diskrétní pomoc s nákupy, s dovozem léků nebo
drobnými pochůzkami. Nebojte se nás kontaktovat na telefonu 257 711 074 nebo
e-mailem na adrese urad@obeckarlik.cz. Rádi vám pomůžeme!

Chystáme pro vás nové
webové stránky
Mimo již poměrně pravidelně vydávaného
Zpravodaje Karlík pro vás máme novoroční
dárek! V lednu vám nabídneme zcela nové
webové stránky obce: www.obeckarlik.cz.
Budou plné moderní grafiky a informací spl
ňujících nutné technické standardy, jako je
například bezproblémové zobrazování strá
nek na chytrých telefonech, doplnění chybě
jícího fulltextového vyhledávání, kdy zadá
te slovo nebo slovní spojení, které hledáte,
a zobrazí se vám všechny odkazy týkající
se vyhledávaného. Během prosince bude
me stránky testovat a do ostrého provozu je
spustíme začátkem nového roku. Těšíme se
na vaše připomínky a návrhy na vylepšení.

GAUDETE – RADUJTE SE

VÁNOČNÍ KONCERT

Ludus musicus a hosté S. Barry, A. Kudrnová

PREMIÉRA

24.12. 17:00

z kaple sv. Judy Tadeáše, Dobřichovice

ONLINE

SLEDUJTE
na zpravodajském webu

idobnet.cz/gaudete
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Trocha zamyšlení nad
uplynulými dvěma lety…
Jak to všechno začalo?
Když jsme se před dvěma a půl lety s ně
kolika nadšenci sešli a začali vymýšlet, co
udělat pro to, aby Karlík neskončil jako dal
ší pražský satelit, shodli jsme se na tom, že
bude nutné vymyslet dobrou strategii, jak
občany v Karlíku přesvědčit, že naše myš
lenka je opravdu čistá a náš záměr realizo
vatelný a dlouhodobě udržitelný.
Vytvořili jsme partu nezávislých kandi
dátů do komunálních voleb v Karlíku a pod
vlajkou „SPOLEČNĚ PRO KARLÍK“ jsme
v říjnu 2018 vyšli z voleb vítězně, když jsme
získali nadpoloviční většinu čtyř ze sedmi
zastupitelů pro naši obec.

Počáteční euforii vystřídaly obavy z toho,
co nás při správě naší krásné malé obce čeká.
Ovšem karty byly rozdány a bylo třeba roze
hrát smělou partii, kdy cílem je dosáhnout
maxima z toho, co jsme vám všem přislíbili.

Prioritou byl
kvalitní a udržitelný
ÚZEMNÍ PLÁN
O prosazení své představy Územního plánu
pro Karlík se pokoušelo předcházející ve
dení obce již několikrát. Vždy to ovšem byl

záměr s další poměrně masivní výstavbou,
která bohužel neměla přidruženou koncepci
v poskytnutí základních potřeb pro občany.
Tím bylo například zajištění další kapaci
ty čistírny odpadních vod (s vybudováním
vlastní ČOV se nepočítalo a město Dob
řichovice stále upozorňovalo na hraniční
možnosti jejich kapacity pro napojení každé
další nemovitosti z naší obce), podstatnou
otázkou byla i kapacita zdroje pitné vody
v Karlickém údolí. A o dalších složitých
otázkách zajištění potřebné občanské vyba
venosti a nutném zlepšení a rozšíření infra
struktury nemluvě.
Proto byl náš přístup zcela odlišný
a domníváme se, že pro obec našeho typu

a velikosti správný. Žijeme v sousedství
s krásnou přírodou, kterou bychom si rádi
zachovali a chránili pro další generace na
šich dětí a vnoučat.
Argumentací naší opozice většinou bylo
to, že když zastavíme možnost dalšího sta
vebního rozvoje, tak v podstatě znemožní
me, aby naši potomci v Karlíku zůstávali,
a zastavíme zkvalitnění a rozvoj místních
komunikací.
Naší odpovědí však byla jednoduchá
otázka: kolik z vašich dětí a vnoučat bude
mít možnost zakoupit si pro stavbu svého
domu pozemek v řádech pěti až sedmi milio
nů korun a postavit si na něm vlastní dům?

Nová zástavba by zkrátka znamenala jen
a jen příliv těch, kteří si obrovskou investici
mohou dovolit. Ale neřešila právě ty důle
žité návaznosti na zajištění kvalitního žití
pro nás i poměrně velké množství nových
občanů.

Proč je nový Územní
plán tak striktní
a přísný?
Navrhovaný Územní plán má poměrně přís
ně nastavené regulativy pro nově vznikají
cí stavby v rámci stávajícího zastavěného

území. Omezení se ale týkají také přestaveb
a vnějších rekonstrukcí již exitujících ne
movitostí v obci nebo například minimální
velikosti pozemků a jejich poměrové zasta
věnosti. Jeho tvorba byla opravdu dobře
a dlouho diskutována s vítězným zhotovi
telem, který má letité praktické zkušenosti
v oboru tvorby územních plánů.
Hlavním důvodem pro tuto koncepci je
právě udržení kvalitního žití pro stávající
občany. Územní plán musí respektovat také
striktní a přísné regulativy dané územím
spadajícím pod oblast Chráněné krajinné
oblasti Český kras.
A co je také podstatným argumentem pro
další nerozšiřování obce? To, že přilehlá
pole mimo zastavěné území naší obce jsou
z valné většiny registrována jako nejkva
litnější zemědělská půda. To znamená, že
v současnosti ani nelze takové pozemky
snadno převádět na stavební, pokud se
ovšem nejedná o záměr obecného rozvoje,
např. o výstavbu obchvatů měst a obcí.
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Stavební uzávěra
I tady jsme dali na zkušenost tvůrce územ
ního plánu, jak udržet další zástavbu
do doby schválení nového územního plánu.
Snažili jsme se tak zamezit například zvět
šování stávajících malých chat na rodinné
domky na naprosto nevyhovujících malých
pozemcích. Některé záměry se nám kvůli
poměrně dlouhému procesu schvalování
stavební uzávěry již nepodařilo zastavit.
Ve valné většině případů se nám alespoň
povedlo dohodnout se na některých kom
promisech v rámci jednání se stavebníky
o jejich záměru ještě před vydáním povolení
ke stavbě či rekonstrukci.

Strategický plán obce
Spoluvytvářeli jsme tento dokument shrnují
cí plány pro obecní rozvoj z různých úhlů po
hledu a obecních potřeb. Respektovali jsme
v něm náš volební program, kde je prioritou
nejen tvorba a následné schválení územního

plánu, ale také hospodaření s pitnou vodou,
opatření proti záplavám a protipovodňová
opatření, opravy a rekonstrukce místních
komunikací a vytvoření centra obce a další
ho zázemí. Tento dokument bývá zpravidla
nutnou součástí dokumentace při žádostech
o různé dotační tituly.

Dotace
Úspěšně jsme splnili podmínky dotačních řízení na pořízení územního plánu
a kompletní rekonstrukci zadní části dětského hřiště za hřbitovem. Obě
dotace jsme již obdrželi. Pro hřiště byly
objednány herní prvky a stavba započne,
jakmile budou prvky k dispozici a poča
sí dovolí. Hřiště bude dokončeno na jaře
2021.
Dále bylo požádáno o dotaci na rekonstrukci již žalostně vypadající ulice
Příkré.
Připraven je i projekt na rekonstrukci
zadní části komunikace Blatnická, která
byla obcí vykoupena v loňském roce. Jen
doufáme, že vzhledem k současné situaci se
nebude šetřit právě u dotačních titulů na re
konstrukce místních komunikací.

A co plánujeme dál z hlediska možnosti
dotací?
Zastupitelstvo na minulém zasedání
odsouhlasilo, že bude zažádáno o dotaci na územní studii a následný projekt
na „Hospodaření se srážkovými vodami“ v oblasti západní zóny Karlíka. Tady
je bohužel v případě přívalových dešťů opa
kovaný problém se zaplavováním spodní
části území a ani již v minulých letech vybu
dovaná opatření nejsou dostatečně funkční.

Výkupy strategických
pozemků a majetku
do vlastnictví obce
Za dva roky se povedlo vykoupit poměrně
velkou část pozemků pro budoucí dokonče
ní chodníku mezi Dobřichovicemi a Karlí
kem pod titulemm „Cesta mramoru“.
Dále si vážíme toho, že se podařilo zís
kat nemalou část spoluvlastnických podílů
na „Nádržce“ a „Mlýnu“.
A jako poslední zmíníme výkup komuni
kací nebo jejich částí – ulice K Třešňovce,
Blatnická a Pod Krásnou strání.

Pokračování na str. 4
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Trocha zamyšlení nad
uplynulými dvěma lety…
Pokračování ze str. 3
A jakého „černého Petra“ nám přenechalo
předchozí vedení obce?
Spor s vedením obce Lety ohledně spo
lečného majetku a provozování veřejného
vodovodu.
I jim byl totiž historicky nadělen poměr
ně složitý problém ohledně vybudovaných
zdrojů pitné vody v Karlickém údolí, stavby
vodojemu a podstatné části společného pá
teřního přivaděče vody do naší obce.

• Následovalo společné koncesní řízení
na provozovatele vodovodu, do kterého
se přihlásil pouze jediný uchazeč a to
stávající provozovatel společnost Aqua
consult s.r.o. I tento výsledek považuje
me za úspěch, protože nový provozovatel
má nastaveny v provozní smlouvě velmi
přísné požadavky z naší strany a sankce
při jejich neplnění. A to je rozhodně pro
obě obce velké vítězství. Smlouva totiž
splňuje všechny potřebné zákonem dané

Vztahy s obcí Lety se nám podařilo na
rovnat a ruku v ruce se povedlo za dva roky
realizovat následující:
• Zásadně zkrátit výpovědní lhůtu s provo
zovatelem, s kterým obě naše obce měly
platné, ale zastaralé provozní smlouvy.
• V dalším roce následovala společná vý
pověď této provozní smlouvy.
• Dohodnout se s obcí Lety na společném
provozování vodovodní sítě, které bylo
zakončeno oběma obcemi schválenou
Dohodou vlastníků provozně souvisejí
cích vodovodů. Tato Dohoda tady zcela
chyběla.

povinnosti a tudíž bude možné v příštích
letech žádat například o dotaci na obnovu
nebo rozšíření vodojemu, případně nový
průzkumný vrt, pakliže nám bude dopo
ručena vhodná lokalita a nebude v daném
místě neřešitelný majetkový problém.
• Pro koncesní řízení bylo nutné nechat
odborně vytvořit tzv. Pasport skutečného
provedení stavby vodovodu. Mohl a měl
být hotový už dávno. Bez něj se koncese
nemohla realizovat.
• Na základě usnesení všech zastupitelů
obce bylo schváleno soudní řešení letitého
sporu o 164 tis. Kč s provozovatelem spo

lečností Aquaconsult s.r.o. Tento spor se
týká výhradně naší obce. První společné
soudní jednání je nařízeno na leden 2021.
Věříme, že bude pro naši obec úspěšné.
Dalším poměrně složitým úkolem bylo do
mluvit a podepsat s městem Dobřichovice
Dohodu spoluvlastníků navazující kanalizace
Karlík a Dobřichovice. Tato dohoda tady také
bohužel zcela chyběla. Vypověděla se stávající
smlouva na provozování kanalizace a vypsalo
se stejně jako u vodovodu nové koncesní řízení
na provozovatele. Nyní již máme „vysoutěže
no“ a v prosinci bude podepsaná nová smlou
va, která nám rozhodně zjednoduší naši pozici
jak směrem k provozovateli, tak i majiteli ČOV.
A nakonec už jen ve zkratce. Po dvou
letech je za námi opravdu velké množství
mravenčí práce.
• Dohoda s obcí Lety na spádovost všech
našich dětí v Mateřské škole Lety pro
příštích 20 let, a to za příspěvek 500 tisíc
Kč na zařízení a provoz MŠ.
• Byla zadána kompletní revize mostů
a lávek, jejímž výstupem jsou mimo jiné
i mostní listy. Revize měly být zpracované
dle nařízení dohledových orgánů už dávno.
• Proběhla výsadba stromů po obci a čás
tečná obnova „Nádržky“ u mlýna. Díky
obnově zadržování vody v této oblasti se
výrazně vylepšila bilance kapacity neda
lekého vodního zdroje pro Karlík a Lety.
• Byla konečně „dotažena“ do finále věcná
břemena s orgánem Povodí, pod nějž spa
dá i Karlický potok. Tato věcná břemena
se týkají v minulosti Karlíkem vybudované
opěrné stěny v korytě u studny pod „Mlý
nem“ a u obecního úřadu.
Jak vidíte, rozhodně se nenudíme. Ale
práce pro obec nás všechny baví a doufáme,
že je to na nás i vidět! Věříme, že pozitivní
přístup a energii vloženou do obecní správy
všichni oceníte. Zůstaňte nám věrní, choď
te na veřejná zasedání, komunikujte s námi
jakkoli jinak, ať víme, co vás trápí a v čem
vám můžeme být nápomocni.
Dovolte, abych vám všem popřála po
kud možno klidné a veselé vánoční svátky
a v novém roce štěstí a zdraví.
Za kolektiv zastupitelů obce,
Monika Hurtová, místostarostka, foto Petra Stehlíková
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I mezi
mládeží
máme
velké
úspěchy
Mé první setkání s REBELKAMI
Je to vlastně trochu jako pohádka... Když
se z malých holčiček, cvičících klasický
aerobik, staly v roce 2010 úspěšné repre
zentantky ve sportu, který já jsem předtím
nikdy neznala. Skákání přes švihadlo jsem
rozhodně nepovažovala za vrcholovou
sportovní disciplínu, z které se dají vozit
medaile z celého světa. Ale když jsem je
poprvé před lety viděla „v akci“ v Dobři
chovicích při pořádání sportovního odpo
ledne, pochopila jsem, že to je rozhodně
velká dřina a stovky hodin tréninku. Ale
když se to umí, tak to je vážně neuvěřitelná
podívaná.

Adélka a Vendulka jsou naše
Pro mne osobně je i velká čest, že právě ta
hle úžasná děvčata jsou všechna z blízkého
okolí a dvě z nejúspěšnějších jsou dokonce
i od nás z Karlíka. Adélka Škvorová (18 let)
a Vendulka Plazzerová (19 let) postupem
času posbíraly po světě nespočet medailí.
Rope skippingu se věnují od útlého dětství
a stále je to moc baví.
Mimo sport obě děvčata také pilně studu
jí. Z Vendulky, i když to hodně dlouho vypa
dalo spíše na hereckou dráhu, bude jednou

nejspíš paní učitelka ve školce. A že má
děti opravdu ráda, potvrzuje její pravidelná
účast v organizačním týmu našich karlic
kých dětských dnů. Za což jí tímto velmi
děkuji. A co Adélka? Pilně studuje gymná

zium a o své budoucnosti zatím ještě nemá
konkrétní představy.

Hlavním motorem
jsou rozhodně trenérky
A kdo má kromě děvčat největší zásluhu, že
sportu jménem rope skipping se u nás tak
dobře daří? Hnací silou celého „švihadlo
vého zázraku“ je hlavní trenérka, paní Olga
Kepková, a její tři trenérské opory Adéla
Plazzerová (také z Karlíka), Nela Krotilová
a Barbora Halounková.

Medailí mají nepočítaně
K největším úspěchům děvčat patří jejich
účast na několika mistrovstvích světa, od
kud si dívky přivezly desítky medailí v růz
ných kategoriích: 2015 (Francie – Paříž),
2016 (Portugalsko – Braga), 2018 (USA –
Orlando) a 2019 (Norsko – Oslo). Na podzim
v roce 2019 získaly medaile i na mezinárod
ním šampionátu v Číně. Je to zkrátka neoby
čejně obyčejná parta holek, která se nebojí
ani největší světové konkurence a do všech
závodů jde s dobrou náladou a odhodláním.
A úspěchy jsou pro dívky velkou odměnou
za obrovskou dřinu a hodiny strávené nejen
skákáním, ale i aerobikovou přípravou, kte
rá je pro tento sport naprosto nezbytná.
Kvůli současné komplikované situaci jsou
v tomto roce děvčata značně omezena jak
tréninkově, tak z hlediska reprezentování
na různých soutěžích, kvalifikacích a šam
pionátech. Už se nemohou dočkat, až se zno
vu otevřou tělocvičny a REBELKY do toho
skočí opět s plnou vervou a nadšením.
Pokud vím, i klub REBELS OK stále hle
dá nové nadšence pro skákání. V případě
zájmu se na něj rozhodně obraťte. Informa
ce najdete na stránkách www.rebelsok.cz.
Za redakci Zpravodaje a obec Karlík pře
jeme děvčatům brzký návrat a mnoho dal
ších úspěchů.
Monika Hurtová, místostarostka
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Vzpomínky na Karlík
Rádi bychom moc a moc poděkovali našemu pravidelnému
přispěvateli do Zpravodaje Karlík, rodáku Vláďovi Ordovi. Jeho
vzpomínání na časy dávno minulé a na jeho dětství a mládí strávené
v Karlíku bývá vždy humorné a milé. Přejeme příjemné počtení.
Tenkrát o Vánocích
Trochu jsem zcizil název válečného filmu
pro vzpomínku na období Vánoc v naší
obci, tenkrát možná ještě vsi.

Začínalo to svatomartinským
posvícením
Zahřívacím kolem pro Vánoce bylo a je naše
posvícení. V Čechách oblíbenému světci,
svatému Martinovi, je zasvěcen i náš kos
tel. Svatého Prokopa, dalšího světce, které
mu je také náš kostel zasvěcen, si připomí
náme až o pouti v létě.

peroutky k začištění. Peroutka byla část
křídla z minulé martinské husy. Peroutka
v šikovné ruce provedla potřebný servis.
Sporák se roztopil a začal koncert, kdy
babička udávala tón a maminka doháněla
rytmus.
Měl jsem tu důležitou funkci hloubit zá
važím v plátýnku důlek v připravených po
lotovarech koláčů na plechu.
Babička nebo maminka pak stejnoměrně
vyplnily důlky povidly, tvarohem a mákem.
Tam, kam patřila, se dala mandlička nebo
rozinka.

A což teprve čerti, ty jejich řetězy, ty ja
zyky, ty pytle na hříšníky a i ty kožichy,
na kterých bylo znát, že v pekle mají i moly?
Andělé byli hodní a spíš to byli ti, co hříšní
ka dovedou k polepšení. A u Mikuláše sklá
daly se záruky brzké nápravy.
Mikuláš byl vždy podezřele informován
o poklescích malých hříšníků. Přebíral
do trvalé úschovy třeba dudlíky zatvrzelých
„dudlíkářů“ a s patřičným důrazem připo
mínal svůj návrat za rok pro případ kontro
ly slibů. Nakonec vždy napětí odeznělo při
otevírání punčoch a vyskladnění Mikulášo
vých zavazadel.
Když jsem se po letech stal součástí
týmu, který zajišťoval mikulášský servis,
role se obrátily.
Potom nás vystřídali ti další, tak jak to
ostatně v životě chodí.

A pak už se uklízelo…
Předvánoční šturmování, tzn. na poslední
chvíli, tak jak ho dnes vnímáme v názna
cích už v říjnu, neznám a ani nepamatuji.
Je pravdou, že vypuklo uklízení a cídění
všeho v domácnostech. Výpomoc naštěstí
nebyla tolik nárokována, proto se mohlo býti
déle venku. Ale dny byly moc krátké. Ovšem
i při krátkém dnu se dá mnohé provést.

A jak to bylo s vánoční výzdobou?
Chodilo se na chvojí, chodilo se na jme
lí. Chvojí bylo součástí přípravy výzdoby
na hřbitov, jmelí dostali pro štěstí ti, kterým
jsme chtěli udělat radost.
Doufám, že nepoučuji. Ale jmelí, rozumí
se to nejhezčí, jako vždy bylo a je na nejvyš
ším stromě. Byla to vždy otázka zdatnosti
a ocenění kolektivu, dokázat se vyšplhat
do výšek a opatrně oddělit bez poškození
trs jmelí.
Těžko dnes uvěříte, že člověk, který svý
mi železnými a umělými náhradami kloubů,
vzbuzující dnes soucit, si cestu z jednoho
stromu na druhý zkracoval přeskakováním
v korunách. Jméno raději neprozradím.
Svátek svatého Martina měl i jiný vý
znam. Zpravidla k datu svátku tohoto světce
se hospodář vyrovnával s čeládkou peněž
ně i v naturáliích, popřípadě se rozloučili
nebo si plácli na pokračování, z dnešního
pohledu, v něčem jako pracovně-právním
vztahu.

Hlavní posvícenskou vzpomínkou je
pečení koláčků
Ve vzpomínkách nemám tak zafixovanou
martinskou husu jako ten malý maraton
související s pečením koláčů. Samozřejmě
těch posvícenských.
Celému rituálu pečení předcházelo vy
metání sporáku, demontáž trouby, použití

Upečené koláče se dávaly vychladnout
do chladného svátečního pokoje. Pokoj pak
voněl dlouhou dobu. Prakticky až do Vánoc,
kdy vánoční stromek převoněl místo dočas
ného pobytu koláčů.
Při pečení se občas objevila nějaká ná
vštěva. Občas se návštěvě něco podalo,
v malém a opakovaném množství, a to po
tom se člověk dověděl věci.

Ani ne za měsíc chodil Mikuláš
To bylo veselo i smutno. Hříšníci si uvědomo
vali, že přijde ten spravedlivý světec a šance
dostat brambory a uhlí je velká. Dnes, kdy
brambory jsou téměř na stejné cenové úrovni
jako banány, se to těžko vysvětluje.

Těšení na dárky bývalo i pro nás to
nejkrásnější
Že je cosi ve vzduchu, bylo znát i z chování
některých jedinců.
Pod rouškou tmy se v kůlnách ocitaly
divné balíky ježaté jehličím. O solidaritě
našich rodičů svědčila i ta skutečnost, že
dárky do poslední chvíle dlely v jiné domác
nosti nebo kůlně.
U nás v kůlně čekal nový Favorit několik
dní na Štědrý den a já musel téměř přísa
hat, že nic neprozradím budoucímu obdaro
vanému. Kde byla ukryta vzduchovka, než
jsem ji našel pod stromečkem, jsem se ni
kdy nedozvěděl.
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Předvánoční nákupní horečka
se nekonala
Při všech těch vzpomínkách je třeba vzpo
menout i na zásobování. Dnes, kdy řetězce
a další rohy hojnosti nás zaplavují kdečím,
nám v Karlíku v té době musel stačit krá
mek se zbožím všelikým.
Jak to ti Straširibkovi dělali, nevím, ale
i v tak kritizované době měli kdeco. Koloni
ální zboží, i nedostatkové cigarety (Sparty)
se objevily, také banány, pomeranče, fíky
a datle tu byly k sehnání.
Sice ne v tunových dávkách, ale na kaž
dého se dostalo.
Pro přípravu všech dietetických prohřeš
ků bylo dost majonézy i olejů. Byly i salámy,
které známe z retro akcí.
Dnešní krámek se smíšeným zbožím je
jeho velmi šikovným nástupcem.

A jak to bylo s dárky?
I v té, ne tak vzdálené minulosti, byly prefe
rovány tvrdé dárky než ty měkké. To hezké,
co dělá Štědrý večer, bylo asi všude patrně
stejné. Společně strávené chvilky při veče
ři, kaprovi, řízku, salátu a následném roz
balování a radování se z dárků si pamatuje
každý.
Vzpomínalo se na všechno. Pamatovalo
se na ty, kdo již s námi nejsou, těšili jsme se
na ty, kteří jsou na cestě k nám.
Ne všem je dopřáno se těšit na Štědrý ve
čer v kompletní sestavě.
Tuto výhodu jsem díky povolání otce ně
kolikrát zažil. Dárky jsem dostal v předsti
hu nebo později. Rozhodovalo to, jak otec
bude sloužit. A protože jsem se potatil, svou
rodinu jsem neochudil o podobné.

A moje vzpomínka na vánoční Karlík
Karlík, zejména za tmy, se o Vánocích jevil
jak z Ladovských obrázků a pohlednic.
Pokud napadl sníh, tak o to víc.
Okny se dalo nahlédnout na rozsvícené
stromky v pokojích, na zahradách se také
nějaký ten nazdobený a rozsvícený hezky
vyjímal.
V dnešní době, kdy světelný smog ruší
kdeco, těžko spatříte náš kostel nasvícený

tím velkým množstvím svíček, které jsme
rozžali těm, na které v této době vzpomíná
me.
V době svých profesních začátků jsem
tento efekt mnoha svíček rád pozoroval.
Vždy když vlak, který jsem vedl, opustil
Mokropeský most, otevřel se krátký pohled
průhledem ve vegetaci a zástavbě směrem
ke Karlíku a kostel žlutočerveně vystupoval
z pozadí.
Stejný pohled se otevřel v malém úseku
za Křižovnickou tůní nad jezem v Dobřicho
vicích. Tady už jsem ovšem musel být opatr
ný, následovalo totiž návěstidlo do Řevnic.
A proč mne napadl ten Lada? Hrusický
kostel tolik spojený s panem Ladou také tak
svítil, ale to je jiná trať. A dnes už je to vše
jinak.

A jak to bylo po Vánocích?
Spokojené a klidné vánoční dny utekly jako
voda v Karlickém potoce a byl tu Silvestr.
Ten býval klidný až do půlnoci. Nebyl
takový blázinec jako dnes, kdy se soupeří,
kolik té pyrotechniky se koupí a vystřílí.
Tu a tam nějaká rána. Zelenavý osvit
doprovázející detonaci prozradil amatéra,
který řádně ocukroval mořidlo travního po
rostu. Bylo slyšet a i vidět, kdo kde sloužil
na vojně. I přes velké tresty a následky se
na té vojně cosi ztratilo, aby se to doma poz
ději jen tak náhodou našlo.
I ten nějaký malér tu a tam byl. Ale vy
spali jsme se do Nového roku i nového roku.
A o jaru a jiném zase někdy příště…
Klidné Vánoce vám všem přeje
Vláďa Orda, po mamince z Velebilova rodu
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Nabídka leteckých
snímků




Děkujeme všem, kteří si již objednali le
tecké snímky Karlíka nabízené v minulém
vydání Zpravodaje. Pro ty z vás, kteří by
ještě rádi naší nabídky využili opakuje
me možnosti objednání. Na výběr máte ze
tří různých pohledů. Snímek vám dodá
me zalaminovaný ve formátu A3 za cenu
50 Kč/ks.
Pokud máte o snímky zájem, objednávej
te ve formátu Karlík 1 nebo 2 nebo 3 a to
e-mailem na adrese urad@obeckarlik.cz
nebo telefonicky na 257 711 074.
Hotové snímky budou k dispozici po no
vém roce. K vyzvednutí budete kontakto
váni. Prosíme o úhradu částky v hotovosti
při převzetí.

POZOR! Zastupitelstvem obce Karlík byla NOVĚ schválená Vyhláška č. 3/2020

„Regulace používání zábavní pyrotechniky”
Vážení spoluobčané, vzhle
dem ke zkušenostem z let
minulých jsme se rozhodli
uvést v účinnost Vyhlášku
o regulaci používání zábavní
pyrotechniky v obci Karlík.
Nově je nyní již v platnos
ti regulace, kdy ZÁBAVNÍ
PYROTECHNIKA MŮŽE
BÝT POUŽÍVÁNA POUZE MIMO ZASTAVĚNÉ
ÚZEMÍ OBCE KARLÍK.

Vyhláška „Odpady 2021“
Závěr roku bývá bohužel mimo vánočních
příprav také dobou bilancování nad rokem
uplynulým i z hlediska vynaložených ná
kladů, vyúčtování všech možných poplatků
a zjišťováním, co všechno bude v tom roce
příštím opět dražší.
Do této kategorie patří také ceny za likvi
daci směsného odpadu, které se neúnosně
zvyšují a i v budoucnu bohužel zvyšovat
budou. Jejich navyšování by nás všechny
mělo více motivovat k třídění odpadů a na
příklad bioodpad kompostovat.



Vzhledem k tomu, že výše poplatku je
již nyní na jednoho trvale žijícího občana
dle výpočtu z roku 2019 (rok 2020 ještě
není uzavřen a nelze z něj tedy pro výpočet
vycházet) téměř 750 korun, jsme bohužel
nuceni pro rok 2021 tento poplatek zvýšit.
S ohledem na současnou složitou situaci
vám všem chceme pomoci alespoň tak, že
nepromítneme do poplatku celou částku,
která by pokryla zvyšující se náklady, ale
budeme na navýšení částečně participovat
z rozpočtu obce.

Jste patriot, karlický rodák nebo vás s Karlíkem pojí jiná vazba?
Pomozte nám hledat ztracenou historii naší obce pomocí fotek, pohlednic, obrazů a jiných historických předmětů. Touto cestou vás prosím o laskavé zapůjčení vašich materiálů pro účely zdokumentování. Vše v pořádku vrátím.
Monika Hurtová, místostarostka
Kontakt: monika.hurtova@obeckarlik.cz, tel.: 257 711 074.
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Bližší informace týkající
se této Vyhlášky nalezne
te na webových stránkách
www.obeckarlik.cz v zá
ložce Obecní úřad – Vy
hlášky, řády.
Věříme, že toto nové opat
ření přivítají hlavně rodiče
malých dětí, majitelé do
mácích mazlíčků a jiného
zvířectva. Přejeme klidné
prožití silvestrovské noci!

PRO ROK 2021 NOVĚ ZA ODPADY
700 Kč/ROK na občana, rekreační
objekt nebo objekt trvale neobydlený.
Splatnost je do 30. 6. 2021.
Úhradu můžete provést do výše uvede
ného termínu buď bankovním převo
dem na účet obce číslo 37722111/0100,
nebo v hotovosti na obecním úřadě.
Při úhradě z účtu uveďte variabilní
symbol – číslo domu, u chaty přidejte
na začátek variabilního symbolu 0,
v bytovém domě číslo popisné domu
a číslo bytu – například pro dům číslo
popisné 1091 a byt číslo 5 bude varia
bilní symbol 10915.
Hotově můžete platit na obecním
úřadě, a to v úředních hodinách nebo
v jiném čase po předchozí telefonické
dohodě.
V případě, že máte v domácnosti psa,
nezapomeňte uhradit pro rok 2021 také
poplatek za něj. Tady se sazba nemění.
1. pes… 100 Kč/rok
2. a každý další pes… 150 Kč/rok.

