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Napadlo by vás, že taková věc jako celosvětová pandemie dokáže spojovat lidi a že pak
společně dokáží neuvěřitelné věci? Rádi bychom nejen za občany Karlíka poděkovali
partě kolem Očkovacího centra Dobřichovice za úžasný počin.
Za necelý půlrok se jim povedlo naočkovat oběma dávkami proti Covidu úctyhodných 50 850 lidí, což je dostalo na přední
příčky v počtu podaných dávek v celé ČR.
V čem byli ale rozhodně ti nejlepší a nejrychlejší? V tom, že to celé dokázali zorganizovat bez zázemí vlastního zdravotnického
zařízení, jen s partou nadšenců, a kupředu
je hnalo snad jen to, že bez vakcinace to prostě nezvládneme!
Dokázali dát dohromady fungující velkokapacitní očkovací místo, kde se dokonce povedl zorganizovat naprosto unikátní
očkovací maraton. A to, že se u toho dokázali ještě dobře bavit. To jen ukazuje, že
jsou výborná parta, která nemožné dokáže
na počkání a zázraky do tří dnů.
S očkováním ale zcela nekončí. Od října
nově očkují v novém prostoru „domečku“
v areálu Sokola Dobřichovice.
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Očkovací centrum
Dobřichovice úplně
nekončí

Vážení spoluobčané, přátelé Karlíka,
přicházíme s dalším vydáním karlického
zpravodaje. Po delší odmlce se paní místostarostce povedlo najít čas a připravit
další vydání plné novinek, vzpomínání a informací o plánovaných akcích.
Kvapem nám uběhl opět téměř celý rok.
Po dlouhé době jsme si v únoru dostatečně
užili sněhu a mrazu. Děti sáňkovaly na kopečku před kostelem, a dokonce se i bruslilo na naší nádržce nad mlýnem. Ti dříve narození vzpomínali, jak se tam v dětství nebo
zamlada vyřádili, a naše děti a vnoučata si
to užily jako prima novinku. Je prostě super mít vlastní karlické kluziště. Mrazivé
počasí ale dlouho nevydrželo a pak už jsme
jen sledovali, jak se příroda po dlouhé zimě
začíná probouzet.
Snažíme se udělat vše pro to, aby nám
v nádržce voda vydržela. Protože její dostatek je pro naše vodní zdroje velkým přínosem, a s tím jsme moc spokojeni.
Radost nám ale neudělala déle než rok
trvající pandemie. V Karlíku se nákaza na-

štěstí neprojevila dramaticky a zůstali jsme
průběžně v jednotkách nakažených.
Ale přece jen se objevila jiskřička naděje v podobě očkování. Pomáhali jsme seniorům s registrací a nakonec i odvozem
na očkování, pokud někdo z nich měl zájem
a neměl vlastní možnosti dopravy. Nyní
nabízíme pomoc s registrací na další posilovací 3. dávku do Očkovacího centra Dobřichovice.
Přestože se uzavření škol a školek dotklo
i zaměstnanců Obecního úřadu, po celou
dobu jsme se snažili provoz udržet, jak nejlépe to šlo. Jsem moc ráda, že zaměstnanci
úřadu jsou ochotni pracovat i po večerech
a o víkendech, když je to potřeba a oni nemohou jinak do práce. A právě díky našemu
super kolektivu se nám už přes rok podařilo udržet relativně normální chod úřadu,
skloubit vysoké nároky administrativní
a ekonomické agendy, úspěšně se zhostit
pravidelně probíhajících kontrol a požadavků za strany státu. Pokračování na str. 2

Finanční dar obci
Společnost Ekotechnika s. r. o. sídlící v ulici K Třešňovce opět poskytne finanční dar
obci na kulturní akce, a to ve výši 6 000 Kč.
Panu majiteli ing. Arnoštu Mrázovi tímto
moc děkujeme za opětovnou podporu kultury v naší obci.

Městská policie Řevnice
i v Karlíku
S platností od letošního dubna se o bezpečí
a pořádek nejen v naší obci starají strážníci
Městské policie Řevnice. Tímto bychom jim
chtěli velice poděkovat za jejich ochotnou
účast na zářijovém dětském dni, kde všem
malým i velkým předvedli svou práci, poradili a poučili všechny o bezpečnosti sebe
i druhých.
Městská policie Řevnice – telefon 156.

Foto Petra Stehlíková
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Nové hřiště již slouží dětem
Bohužel bez velké slávy kolem
jsme 21. května předali naše
krásné nové dětské hřiště
zpátky dětem.

Na jeho projektování se významně podílela
paní arch. et arch. Kateřina Štréblová Hronovská. Moc jí za její lví podíl děkujeme.
Hřiště je krásné, barevné a bezpečné, a to
nejen díky novým povrchům kolem osazených herních prvků.

Celkové náklady na jeho realizaci byly
1 086 633 Kč, s využitím dotace z fondů
MMR v částce 760 643 Kč, zbývající část
uhradila obec z vlastního rozpočtu.
Hřiště se dětem moc líbí a my pevně věříme, že bude malým i velkým dělat radost
ještě dlouhá léta.
Co se zatím nepovedlo, je pořízení anketou vybraných cvičících strojů. Ale ani na to
jsme nezapomněli a pilně pracujeme na řešení, kam je vhodně umístit. Rádi bychom
využili možnosti dotačního příspěvku na jejich pořízení.

Foto Petra Stehlíková

Pokračování ze str. 1

Vážení spoluobčané.
A co je u nás ve stručnosti nového?
Nově od letošního jara pro nás v Karlíku
zajišťuje bezpečnost Městská policie z Řevnic.
Zdárně proběhla rekonstrukce dětského
hřiště, dodavatelská firma byla naprosto
profesionální a rychlá. Bohužel se nám celá
akce zdržela kvůli nepříznivému počasí.
Ale nakonec se vše povedlo, hřiště je i zatravněno a bez omezení je k dispozici všem
zábavychtivým dětem.
Dále se nám povedla dlouho plánovaná
změna webových stránek obce. Věříme, že
se vám jejich struktura a moderní podoba
líbí.
S Územním plánem jsme také pokročili.
Jeho veřejné projednání proběhlo za hojné účasti obyvatel 15. června od 17 hodin
na dětském hřišti u obecního úřadu. Před
veřejným projednáním Územního plánu
jsme po více než roce přivítali nové karlické
občánky (obě témata viz článek).
Ve spolupráci se sochařem Petrem Váňou
intenzivně pracujeme na projektu nového
mostku/lávky pod mlýnem u studny.

Dotace na rekonstrukci komunikace
Příkrá nám bohužel nebyla přidělena. Žádost podáme znovu, čekáme jen na vypsání
vhodné dotační výzvy. Ulici Příkrou jsme
provizorně opravili, aby byla pro její obyvatele bezpečně sjízdná. Pevně doufáme, že
tato oprava vydrží alespoň letošní zimu.
S provozovatelem vodovodu a kanalizace
neúnavně hledáme společnou řeč v řešení nejasností z minulých let a snažíme se
nastavit pravidla pro spolupráci vyplývající z nově uzavřené smlouvy koncem roku
2020.
V letošním a v příštím roce se nevyhneme rekonstrukci čerpacích stanic kanalizace v ulicích Panská a Pod kostelem. Jejich
životnost je bohužel na hranici udržitelnosti
a je třeba je obnovit.
Se starosty Regionu Dolní Berounky
intenzivně řešíme situace vzniklé v souvislosti s novým zákonem o odpadovém
hospodářství, který přinese mnohé změny,
s kterými vás budeme průběžně seznamovat. Novinky v této otázce se bohužel dotknou každého z nás.
A z čeho máme velkou radost? Partou
ochotných Karličáků pod vedením pana Petra Plazzera byl brigádnicky zrevitalizován

prostor na konci ulice K Třešňovce u kaštanu. Díky jejich velkému nasazení byla zlikvidována letitá skládka všeho možného.
Nově navezená zemina byla osetá, kontejnery oploceny a osazeny kvetoucími keři a popínavými rostlinami. Vše v režii dobrovolníků. Sochař Petr Váňa nám do vzniklého
prostoru přislíbil vytvořit něco vhodného
k odpočinku místních i kolemjdoucích. Moc
bych si přála, abychom si upravené místo udrželi a užívali si posezení s krásným
výhledem. Podobné iniciativy jsou vítány
a budou obcí maximálně podporovány.
Pevně věřím, že se úspěšně vypořádáme
i s nynější zhoršující se covidovou situací,
nedojde k dalším omezujícím opatřením,
která by opět zasáhla do běžného života a to
hlavně díky vakcinaci velké části obyvatel.
Očkování doporučuji všem. Nejen že tím
zjednodušíte průběh vlastního onemocnění, ale v případě onemocnění covidem minimalizujete ohrožení svého okolí. Sama jsem
očkování již podstoupila a věřte, že se mi
velmi ulevilo. Na třetí dávku se registruji,
jakmile bude správný čas.
A proto! Radujte se z maličkostí, buďte
k sobě tolerantní a užívejte si krásných podzimních dní.
Vaše starostka Jana Svobodová
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Obec Karlík přispěla
třem obcím zasaženým
tornádem
Také naše obec se v červnu letošního roku
snažila rychle pomoci obcím zasaženým
ničivým tornádem. Zastupitelé obce se rozhodli z obecního rozpočtu darovat po 20
tisících korunách třem nejvíce zasaženým
obcím, a to obci Hrušky, Mikulčice a Lužice. Příspěvky byly odeslány na jejich obecní transparentní účty.

Podpořili jsme
Očkovací centrum
Obec dále přispěla Očkovacímu centru Dobřichovice na provoz a nákup materiálu částkou 5 tisíc korun. Je to takové malé a spíš
symbolické poděkování za jejich neúnavnou
pomoc zvládnout pandemii díky co možná
největší proočkovanosti obyvatelstva.

 měna číslování
Z
autobusové linky
Autobusová linka do a z Karlíka byla nově
označena číslem 415. Školní autobus s odjezdem z Karlíka v 7.36 hodin zastavuje pouze
pouze na zastávce Dobřichovice, rozcestí
Karlík, kde za účasti strážníků Městské policie Řevnice děti bezpečně přecházejí přes
přechod směrem k prvnímu stupni ZŠ. Ostatní děti mohou dojít k druhému stupni ZŠ přes
přechod u kruhového objezdu.

Pokračujeme ve výkupu
pozemků
Prozatím se nám nepodařilo postoupit
dále ve výkupu pozemků mlýna, nádržky
a chodníku. Vypořádání spoluvlastnických podílů na mlýně a nádržce již konečně
po dlouhé odmlce kvůli pandemii řeší soud.
A výkup poslední části pro chodník do Dobřichovic se bohužel zabrzdil na prozatím
z naší strany neakceptovatelném finančním
požadavku jednoho ze spolumajitelů. Stále
věříme, že se povede získat všechny podíly
do vlastnictví obce a realizovat nejen chodník, ale i vhodný záměr v prostoru mlýna
a nádržky, který bude užitečným přínosem
pro všechny občany naší obce.

Foto archiv obce

Díky novému osvětlení
ušetříme hned dvakrát
Vzhledem k narůstajícím nákladům na nákup elektrické energie
schválilo zastupitelstvo obce investici na kompletní výměnu svítidel
veřejného osvětlení v naší obci. Jedná se o 84 kusů svítidel, které
obci dodá na základě poptávky český výrobce, společnost Teslux.
Rozhodli jsme se nejít cestou zdlouhavého
a nákladného dotačního řízení s nejistým
výsledkem a investici realizovat co nejdříve z vlastních zdrojů. Pořizovací náklady
ve výši 478 tisíc korun do nového veřejného osvětlení zaplatí obec z uspořených
prostředků. Instalaci svítidel provede
na základě poptávkového řízení spol. Elektromontáže Lety. Pokud bude počasí přát,
proběhne realizace výměny osvětlení již

do konce tohoto roku, nejdéle však na jaře
v roce 2022.
Výhodou nového osvětlení bude nejen
snížení nákladů z hlediska spotřeby elektrické energie, ale také úspora na nákladech za opakované opravy stávajícího, již
zastaralého osvětlení. Technologie svítidel
bude nastavena na noční stmívání, které
není znatelné pouhým okem, ale ve výsledku je velmi úsporné.

Opatření proti zaplavování ulice Za Struhama
Problém zaplavování povrchovou dešťovou
vodou komunikace v ulici Za Struhama zná
asi jen ten, koho se to bezprostředně týká.
V době silných přívalových srážek se nejnižší část této komunikace zcela zaplaví
a ohrožuje níže položené rodinné domy.
Uprostřed cesty se obvykle vytvoří vodní
laguna, kterou je problém projet autem a pro
pěší je zcela neprůchodná. Abychom co
nejlépe zajistili stálý odtok při přívalových
deštích, nemuseli ve dne v noci hlídkovat
u odtokové šachty a ve spolupráci s hasiči
při opravdu velkých deštích, kdy už příval
vody nezvládneme sami, vodu odčerpávat
pomocí požární techniky, rozhodli jsme se
do odtokové šachty umístit čerpadlo s hladinovou sondou. Věříme, že díky tomu už
nebude pro některé z nás každý větší déšť
znamenat bezesnou noc!

Foto archiv obce
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Veřejné projednání
ÚZEMNÍHO PLÁNU
Dalším krokem k úspěšnému vytvoření nového ÚZEMNÍHO
PLÁNU (dále jen ÚP) pro naši obec bylo jeho veřejné
projednání s občany a dalšími hosty. Nanečisto jsme si
akci vyzkoušeli už v loňském roce, kdy o takové neoficiální
představení ÚP projevila zájem velká řada našich občanů.
Akce se uskutečnila v úterý 15. června
v podvečer na hřišti u Obecního úřadu a sešlo se kolem sedmdesáti zájemců
o prezentaci ÚP. Večerem provázel odborným slovem tým ing. arch. Václava Jeteleho, tvůrce ÚP, a dále paní pořizovatelka
Ing. Renáta Perglerová. Slovem provázela
také paní starostka Jana Svobodová. Prezentace se zúčastnila i většina zastupitelů
obce, jejichž prioritou je mimo jiné právě
vytvoření a schválení nového ÚP.

Zařazením ÚR jsme všem občanům
chtěli sdělit jakousi vůli do budoucna.
Vůli a možnost, jak by se případně mohl
Karlík v omezené míře rozšiřovat v budoucích letech. Pro majitele těchto pozemků
to rozhodně neznamená jakýkoli příslib či
závazek ze strany obce Karlík. Ale jak bylo
zmíněno výše – k tomu, aby se ÚR stala
novou zastavitelnou plochou, je třeba nový
ÚP s přesnou studií a prověřením změny takového území a co hlavně – NOVÉ

Foto archiv obce

A co občany a hosty toho večera
zajímalo nejvíce?
Diskuse byla velmi živá a ústředním tématem většiny dotazů byla otázka umístění tzv.
ÚZEMNÍCH REZERV (dále jen ÚR) na některých pozemcích v sousedství současné
zástavby. Mnoho občanů tyto ÚR chápe jako
potencionální zastavitelné plochy.
Znamená to tedy, že takovou ÚR nelze
změnit na zastavitelnou plochu bez změny
ÚP (v tom současném návrhu se o zastavitelné plochy rozhodně nejedná!). ÚR nás k ničemu nezavazuje a v ničem neomezuje. Co ale
obec Karlík momentálně CHRÁNÍ před případnou neuváženou výstavbou, je stávající
platné rozhodnutí občanů v místním referendu, konaném v březnu 2016, kdy se nadpoloviční většina hlasujících občanů vyjádřila
PROTI další nové zástavbě mimo určené
hranice zastavitelného území Karlíka.

REFERENDUM, které by tvorbě nového
ÚP muselo zcela bezprecedentně předcházet. Občané Karlíka by v tomto případě svobodně hlasovali PRO nebo PROTI
případné další nové zástavbě, ale také by
se například mohli vyjádřit v otázce, co by
si přáli v budoucnu vybudovat na místě již
léta opuštěného a zchátralého válcového
mlýna. Jehož torzo bohužel nepěkně vítá
všechny, kteří do Karlíka přijíždějí nebo
přicházejí směrem od Karlického údolí.

A co účastníky veřejného projednání
ÚP dále zajímalo?
Nový ÚP obsahuje mimo jiné i mnoho regulativů pro stavby nové i přestavby budov
stávajících. Některé z přísných omezení (například tvar a sklon střech, případně barva
krytiny a fasády domu) jsou dány územím
zasahujícím z velké části do Chráněné

krajinné oblasti (dále CHKO). Při tvorbě
ÚP bylo nezbytné tyto regulativy respektovat. A dalším důvodem je zachování převládajících prvků vesnické zástavby s klasickými střechami. Různorodou, někdy až
divokou zástavbu přenechme „satelitům“.
My bychom rádi zachovali Karlík v moderním pojetí, ovšem s původním rázem malé
vesničky s okolní krásnou přírodou. Vždyť
právě pro její malebnost ji máme všichni
tak rádi!
Dalším krokem při ÚP je vyhodnocení
došlých námitek a připomínek k ÚP, které
obec obdržela v zákonem dané lhůtě po veřejném projednání.

Rozhodnutí o plochách
Územních rezerv
Po poradě s komisí pro ÚP, s tvůrci
ÚP a pořizovatelkou ÚP jsme se
rozhodli z ÚP zcela vypustit plochy
Územních rezerv (ÚR). Díky tomuto
kroku bylo opět nutné znovu požádat
všechny dotčené orgány o vyjádření,
což se již stalo a běží lhůta pro jejich
vyjádření.  Jakmile bude uzavřen tento
krok, proběhne vyhlášení termínu
dalšího VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ.
Předpokládáme jeho konání v průběhu
prosince 2021.
O termínu veřejného projednání ÚP
po úpravách budete informováni
na vývěskách obecního úřadu
a na www.obcekarlik.cz v Aktualitách.
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Karlík opět pobavil děti
i jejich doprovod
Jako již tradičně jsme první zářijovou neděli uspořádali
odpoledne pro děti. Vymyslet každým rokem dětem takovou
zábavu, abychom se neopakovali, pobavili nejen děti, ale
i jejich dospělý doprovod, není právě jednoduchý úkol.
Letos nás čekal už třetí ročník a rozhodně
jsme nechtěli, aby se něco pokazilo. Na přípravě jsme si dali opravdu hodně záležet.
A odměnou nám všem bylo naprosto úžasné slunečné počasí.

Děti a jejich doprovod přivítala
starostka a místostarostka
V úvodním slovu jak paní starostka Jana
Svobodová, tak i místostarostka Monika
Hurtová poděkovaly přípravnému týmu
za pomoc s organizací. Každým rokem se
povede propojit ochotné a úžasné lidi kolem
nás, kteří rádi pomohou, za což jsme vždy
obě velice vděčné. Protože takové odpoledne chce dobrý nápad, dlouhou přípravu
a pak samozřejmě dohled a pomoc při celé
organizaci. Letos se náš organizační tým
rozrostl o další nové tváře, a to je známka
toho, že vás naše bláznivé nápady pořád
baví. Což je ta nejlepší odměna!

A co jsme s dětmi chtěli hlavně oslavit?
A slavit bylo opravdu co! V letošním roce se
nám za finanční podpory MMR povedlo realizovat zcela nové dětské hřiště. Je krásné,
barevné, bezpečné a vyrobené z materiálů,
které vydrží dlouhá léta. Díky přívětivému
počasí se dokonce povedlo i hřiště krásně
zatravnit. Nechybí ani příjemné lavičky pro
chvilky odpočinku. Vše se povedlo díky
pomoci paní arch. et arch. Kateřiny Hronovské, která s námi projekt připravila a podílela se na celém průběhu plánování a realizace. Přejme si, ať nám to krásné nové hřiště
dělá radost ještě mnoho dalších let!

Přišlo nám tedy naprosto samozřejmé nabídnout jim alespoň možnost venkovních
tréninků na naší sportovní ploše. Dětské
hřiště bylo sice po dobu stavby uzavřeno,
ale přední části se stavba nedotkla, tudíž
bylo možné jim plochu zapůjčit. Jako poděkování jsme od nich dostali darem naprosto
fantastické úvodní vystoupení. Z toho, co
„Rebelky“ předvedly se švihadly, nás místy mrazilo a chvílemi přecházel zrak. Jsou
naprosto úžasné a my jim přejeme, aby
v dalších letech získaly mnoho sportovních
ocenění a aby jejich nadšení pro netradiční
sport zvaný rope skipping získalo další zapálené nadšence.

Děvčata z Rebels o. k. byla
naprosto úžasná
Už nějakou dobu sledujeme sportovní úspěchy děvčat z Rebels o. k. I jejich tréninkové
možnosti byly bohužel zasaženy restrikcemi
a zákazy v uplynulých několika měsících.

HOLKY, MOC DĚKUJEME,
BYLY JSTE ÚŽASNÉ!
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A co děti čekalo poté?
V letošním roce jsme se rozhodli připravit
dětem odpoledne plné zábavy a poučení.
Děti se vypravily do okolí dětského hřiště,
kde na ně již netrpělivě čekala čtyři stanoviště plná otázek o bezpečnosti, ukázek ze
zdravovědy, praktických dovedností a zábavných úkolů. Každé takové místo mělo
připraveno pro všechny šikovné návštěvníky odměny ve formě zlatých mincí, které si
po návratu na plochu hřiště děti vyměnily
dle vlastního výběru za různé sladké i hravé odměny.

Co dělat, když dostanete žihadlo nebo
když si kamarád udělá nějaký úraz?
To vše a mnoho dalšího se děti dozvěděly
na prvním stanovišti se zdravovědou. My
dospělí víme, jak je těžké reagovat v situaci, kdy jde o zdraví. I děti je dobré v tomto
směru poučovat, aby se dokázaly v případě
potíží dobře rozhodnout a nebát se kdykoliv
pomoci.
A nejlépe samozřejmě funguje, když je to
vše zábavnou formou. A to se myslím podařilo.

Jaké telefonní číslo má městská
policie?
To i další zajímavé věci už děti vědí díky
tomu, že se našeho dětského dne zúčastnili
dva strážníci Městské policie Řevnice, která pro nás zajišťuje službu již od letošního
dubna.
Jaké to je, když vám policista nasadí pouta nebo zahouká siréna policejního auta?
I to jsme mohli tuto neděli prožít, vidět
a slyšet.
A když je nejhůř, musí přijet záchranka
Naštěstí to nebyl případ tohoto úžasného
odpoledne, protože Trans Hospital Řevnice
uspořádal předvedení jejich záchranného vozu i s posádkou jen a jen pro zábavu

a poučení našich malých návštěvníků. Moc
milá posádka záchranky bavila děti téměř
celé odpoledne. V jednu chvíli jsme však
byli všichni přítomni situaci, jak to vypadá,
když se vůz rychlé lékařské služby musí
bezodkladně vypravit na další misi za záchranou lidského života.

Jak je těžké naučit se skákat
přes švihadlo
O tom se děcka přesvědčila na dalším stanovišti. Tímto sportovním umem děti provázela mimo jiné i jedna z „Rebelek“, která
dosáhla spolu s dalšími děvčaty v některých rope skipping disciplínách na světových soutěžích těch nejvyšších met.

Něco pravidel a jízda zručnosti
Co vše by měl správný účastník silničního
provozu na kole mít a jak by se měl chovat,

se děti dozvěděly na posledním stanovišti. Dokonce si vyzkoušely i jízdu zručnosti
a bezpečnosti na malých i větších vozítkách
a koloběžkách. Účastníci zjistili, že vyjet jen
tak na kole nebo koloběžce na silnici znamená být neustále opatrný na sebe a ohleduplný k ostatním. A co je opravdu důležité, je
dodržovat předpisy a chránit své zdraví nejen helmou, ale i různými reflexními prvky
na oblečení i užívaném dopravním prostředku. I to je nutné dětem neustále vštěpovat,
protože jednou budou opravdovými účastníky dopravního provozu a všechny dobré
návyky se jim rozhodně neztratí.

Děti po návratu na hřiště čekala
nejedna odměna
Všechny šikovné a odvážné děti, které
si zpět ze stanovišť přinesly zlaté mince,
čekala možnost penízky vyměnit za jed-
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lé i nejedlé odměny. A navíc děti dostaly
možnost ochutnat všechny dobroty, které
přinesly některé maminky. A kdo neměl
chuť na sladké, dostal výborný párek v rohlíku.

Obrovský nafukovací pirátský koráb
Z něj byly děti úplně nadšené. Byl velký,
s obrovskou skluzavkou a děcka na něm
dováděla až do večerních hodin.

Úžasná paní Míša je stálicí našich
dětských dní
Malířské kreace na obličejích malých i velkých účastníků tvořila jako již tradičně
paní Míša Kokoliová. Její nekonečná trpělivost a nápaditost nás každým rokem znovu
a znovu překvapí.

Nezbývá než poděkovat a těšit se
s vámi všemi opět za rok!
Speciální poděkování patří jak účastníkům
a realizačnímu týmu celého odpoledne –
všem maminkám a přátelům za donesené
dobroty a rodině Andreji Šebkové za přípravu a vypůjčení loučky za obecním úřadem,
tak Rychlé záchranné službě Trans Hospital Řevnice a Městské policii Řevnice.
Celá akce proběhla také díky finančnímu
přispění společnosti Ekotechnika s. r. o.


Monika Hurtová, foto Petra Stehlíková
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Vzpomínka
na karlického
rodáka Pavla Volfa
S lítostí v srdci vzpomínáme na našeho karlického
rodáka, básníka, pana Pavla Volfa, který zemřel
po dlouhé nemoci dne 10. března 2021.
Pan Volf byl dlouhá léta činný také v zastupitelstvu obce jako místostarosta. Jeho
životní láskou byla ovšem poezie. Tvořil
básně pro dospělé a později převážně pro
děti. Ve spolupráci s malířem, ilustrátorem
a dlouholetým kamarádem panem Přemyslem Povondrou vydali mnoho krásných dětských knížek.
Pan Povondra na svého přítele vzpomíná
s úsměvem na rtech. Životem prý procházel
s lehkostí a dobrou náladou. V legraci dokázal otočit i vážné věci.
Pan Volf prý strašně nerad opouštěl Karlík. Vždy, když měl někam cestovat, měl předem spoustu výmluv, proč nikam nemůže.
Říkával: „Ono to není tak jednoduché.
Jednak máme plno zvířat na zahradě, jednak je Karlík a celé to údolí tady opravdu
krásné. Jsem vášnivý houbař, a když houby
rostou, je to daleko lepší než někde u moře.“
Raději o cestování napsal básničku.

U nás v Karlíku byl jeden a ten říkal:
„Když má člověk pevnou vůli, tak ho tomu
kouření nikdo neodnaučí!“
A na závěr se s panem Pavlem Volfem
rozloučíme jeho oblíbenou básničkou, která
byla publikována v časopise Mateřídouška.

Pavel Volf: Dědeček
U dědečka ve světnici,
tam se dějí věci
– kanár zpívá pod lavicí,
kocour mňouká v kleci.
V televizi myši bydlí,
pavouk plete sítě.
A děda v houpací židli
spí sladce, jak dítě.
Takhle to dopadne vždycky,
když je doma bez babičky.
Až se vrátí z lázní,
určitě se zblázní.

Pavel Volf: Nevydařený výlet
Cestovala blecha v pátek
autobusem do Benátek.
Vlezla v Praze bez pasu
řidičovi do vlasů.
Chtěla vidět, jak si žijí
blechy v slunné Itálii.
Neviděla ale nic.
Chytili ji u hranic.

Novinky z obecní knihovny
Rádi bychom připomněli, že v naší obecní knihovně máme i pár pěkných kousků
vhodných pro mládež ke splnění jejich
čtenářských povinností.

•
•
•
•
•

Pro ukázku uvádíme pár příkladů:
Jindy zase vzpomínal, že mu doktoři říkají, že nemá kouřit.
A on s humorem jemu vlastním odpověděl: „Kouření je můj jediný hřích, tak mi ho
neberte! Vždyť kouřím málo.
To jsem tuhle potkal naši paní listonošku, chtěla si zapálit, ale zapomněla si zapalovač.
Tak mi říká: „Nemáte prosím vás zapalovač?“ Samozřejmě jsem jí nabídl svůj. Hned
pookřála. „To jste úžasnej, když potkám kuřáka, hned je mi líp,“ odvětila.

Božena Němcová – Babička
Émile Zola – Zabiják
Vilém Mrštík – Pohádka máje
Fráňa Šrámek – Stříbrný vítr, Sláva života
Milan Kundera – Nesmrtelnost
Ladislav Mňačko – Jak chutná moc
Jan Otčenášek – Romeo, Julie a tma
Arnošt Lustig – Modlitba pro Kateřinu
Horovitzovou
• E. M. Remarque – Vítězný oblouk,
Tři kamarádi, Nepřítel
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Jan Neruda – Obrázky
Zdeněk Jirotka – Saturnin
Ota Pavel – Fialový poustevník
Eduard Petiška – Srdce, ve kterém bydlím
Karel Poláček – Bylo nás pět,
Michelup a motocykl
Jaroslav Seifert – Všechny krásy světa
Rudolf Těsnohlídek – Liška Bystrouška
Vladimír Páral – Muka obraznosti,
Generální zázrak, Kniha rozkoší, smíchu
a radosti, Dekameron 2000
Antoine de Saint-Exupéry – Moje planeta
Olga Scheinpflugová – Byla jsem na světě

Knihovna v budově obecního úřadu je
otevřena každý pátek v době od 18 do 20
hodin.
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Gratulujeme
k udělení medaile
Petru Váňovi
U příležitosti Dne české státnosti byly dne 28. září již podesáté
uděleny Stříbrné medaile předsedy Senátu, a to v hlavním
sále Valdštejnského paláce v Praze. Jsme moc rádi, že jedním
z oceněných je i akademický sochař Petr Váňa, a připojujeme
se za celou obec ke gratulantům.

Několik slov o oceněném akademickém sochaři Petrovi Váňovi
Petr Váňa se začal sochařství věnovat již
ve třinácti letech. Studoval obor sochařství
na Střední umělecko – průmyslové škole
kamenické v Hořicích. Roku 1990 promoval na Akademii výtvarných umění v Praze.
Zabývá se sochařskou tvorbou při obnově
sakrálních staveb, volnou tvorbou, restaurováním uměleckých památek a dalšími
projekty. Realizoval řadu kopií barokních
soch (sousoší Vzkříšení Krista v pražské
Loretě, čtyři sochy evangelistů na průčelí
kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze), kamenných oltářů a fontán. Je mimo jiné také
autorem mramorové sochy Gymnastka pro
pietní místo Věry Čáslavské v Černošicích.
V současné době se Petr Váňa věnuje převážně volné tvorbě. Svá díla vystavuje na individuálních a kolektivních výstavách. Jeho
sochy jsou realizovány v Berlíně, Hannoveru, Římě, Vitorchianu a na mnoha místech
České republiky. Je zakladatelem a prezidentem sochařského symposia, které se od roku

2003 koná v Dobřichovicích. V poslední době
vytvořil oltář do kostela Nejsvětějšího srdce
Páně na Vinohradech podle návrhu arch. Josefa Pleskota a vytvořil veškerou sochařskou
výzdobu v novém kostele Krista spasitele
v Praze na Barrandově, včetně vitráží.

Boj o mariánský sloup

Foto archiv Jiřího Oberfalzera

Předseda horní parlamentní komory Miloš
Vystrčil při této slavnostní příležitosti ocenil celkem patnáct významných osobností
z řad vědců, umělců a dalších oblastí veřejného a společenského života. Akad. soch.
Petr Váňa získal Stříbrnou medaili předsedy Senátu „Za nové podoby kamene propsané do našich duší“.
Předseda Senátu Miloš Vystrčil komentoval výběr oceněných takto: „Každá z oceněných osobností je osobností jedinečnou, originální, svébytnou a osobností, která si dle
mého názoru ocenění jednoznačně zaslouží.
Spojují je tři atributy. Tou první vlastností je
statečnost – jak se praví: ´statečnost je nejdůležitější ze všech ctností, protože všechny
ostatní ctnosti by bez statečnosti byly vdovy´.
Druhá společná vlastnost je být inspirací, mít
vizi a prosadit ji. A tou třetí vlastností je pevnost charakteru, morálky, postojů a idejí.“

Od roku 1997 pracoval Petr Váňa na obnově
mariánského sloupu pro Prahu a musel při
tom spolu s dalšími spolupracovníky čelit
mnoha a mnoha překážkám. Jejich snahy
o navrácení tohoto symbolu, který byl původně postaven roku 1650 jako poděkování
Panně Marii za obhájení Prahy před švédskými vojsky (1648), byl v listopadu 1918
stržen a zničen. Největší část dochovaných
pozůstatků původního sloupu se nachází
v pražském Lapidáriu Národního muzea.
Petr Váňa se stal hlavním „motorem“
znovunavrácení původního sloupu a vrcholové sochy na své původní místo uprostřed
Staroměstského náměstí v centru Prahy.
Historická symbolika památky a její návrat
na Staroměstské náměstí od počátku vyvolávala značné kontroverze. Obnova měla

mnohé zastánce, ale také odpůrce, a to jak
mezi odbornou, tak i laickou veřejností. Ti,
co podporovali obnovení památky, argumentovali uměleckou, historickou, náboženskou
a urbanistickou hodnotou sloupu, zatímco odpůrci ho vnímali jako symbol pobělohorského
habsburského útlaku a opakovaně poukazovali na nemožnost sloup přesně obnovit, jelikož se nedochovala dostatečná dokumentace některých částí. Rekonstrukce sloupu
byla několikrát zamítnuta, naposledy v září
2017. V lednu 2020 však byla zastupitelstvem
Hlavního města Prahy schválena a brzy poté
na místě začaly stavební práce. Na nový
sloup byla 4. června osazena vrcholová socha
a obnovený mariánský sloup byl slavnostně
vysvěcen 15. srpna 2020. Při příležitosti vysvěcení byla také do podstavce sloupu vložena kopie obrazu Panny Marie Rynecké.

Ale to ještě není konec…
Petr Váňa přislíbil v příštích letech vytvořit
ještě chybějící kopie soch bojujících andělů
na podstavci sloupu.
Přejeme Petrovi, aby se mu povedlo vše, co
si jeho umělecká duše usmyslí, a aby jeho
další konání dělalo radost nejen nám obdivovatelům a pozorovatelům, ale hlavně
jemu jako autorovi.

Projekt na novou lávku „u studny“
Za obec Karlík bychom rádi Petrovi poděkovali za nápad, přípravu a dohled nad projektováním kamenného mostku přes Karlický
potok v místě zvaném „u studny“. Pražané
mají svůj Karlův most, my bychom zcela neskromně chtěli vybudovat „Karlův mostek“.
Věříme, že se nám povede tuto krásnou
uměleckou stavbu díky přispění dotace zrealizovat, protože lávka „u studny“ již potřebuje obnovu. Mostek by nadále sloužil pouze pro pěší. V nejbližší době bude požádáno
o finanční dotaci na stavbu a pevně věříme,
že finanční podpora na tento projekt bude
obci přidělena.

|10

z obce

Přivítali jsme malé občánky
V úterý 15. června jsme se opět sešli s malými občánky Karlíka, abychom je oficiálně
uvítali mezi námi „Karličáky“. V loňském
roce jsme z důvodu opatření kolem koronaviru vítání občánků nemohli uskutečnit. Přivítali jsme tedy přírůstky do obce
za roky 2020 a 2021.
Počasí se vydařilo, sluníčko hřálo (chvílemi až moc), ale díky party stanům, které jsme
zakoupili na obecní kulturní akce, vše proběhlo v poklidném duchu. K příjemné atmosféře přispěl i dámský pěvecký sbor za hudebního doprovodu pana Zvolánka. Pro děti
a jejich rodiče jsme jako tradičně přichystali drobné dárky a plakety jako upomínku
na tento sváteční den. Všem našim novým
občánkům přejeme hodně rodičovské lásky,
rodinné pohody a život plný radostí.

Foto Petra Stehlíková

Hledání ztracené historie
Opět vás všechny na tomto místě zdvořile
prosím o zapůjčení jakýchkoliv historických snímků, pohlednic nebo obrazů pojí-

cích se k naší obci. Již léta hledám materiál
pro vznik nové publikace, mapující novodobou historii Karlíka.

Vzniknout může pouze za předpokladu,
že materiálu bude dostatek. Pomozte nám
takto hledat ztracený čas, který nás stále nepřestává fascinovat. Věřím, že spolu
s vámi se povede poskládat ještě mnoho již
zapomenutých momentů a ukázat je generaci našich dětí a vnoučat. Protože jen tak
jim pomůžeme vážit si toho, jak a kde nyní
všichni žijeme. Veškeré zapůjčené materiály samozřejmě vrátíme.
Jste autorem zajímavého snímku ze současnosti, který by bylo možné publikovat
ve Zpravodaji Karlík? Prosím zašlete jej
na monika.hurtova@obeckarlik.cz i s vaším příběhem nebo jen popisem, kde a kdy
snímek vznikl, a my ho rádi v některém
z dalších Zpravodajů otiskneme.


Monika Hurtová, místostarostka

Taxi služba pomáhá seniorům
Sociální podnik Zelený ostrov Dobřichovice
nově nabízí službu Taxi pro seniory. Ochotný řidič vás vozem označeným „Přibližování“ zaveze k lékaři, na nákup nebo na úřad.
Služba zahrnuje mimo jiné i poskytnutí pomoci klientovi z bytu do vozidla
a zpět, pomoc při nastupování a vystupování z vozu či doprovod k lékaři, na nákup
i na úřad.

CENÍK SLUŽEB
• přistavení vozu kdekoliv v obci Karlík – 50 Kč
• cena za km jízdy – 12 až 18 Kč
• čekání – 1 Kč/min.
Objednaní služby: 720 971 125
Více na www.zelenyostrov.eu
Seniorům nad 75 let obec vyjednala slevu
50 % ceny služby. I našim cílem je maximálně

podporovat snadnější život našich seniorů.
Proto zbývajících 50 % z cestovních nákladů
uhradí obec formou příspěvku přímo poskytovateli Taxi pro seniory na základě smluvní
dohody.
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Obec Karlík je součástí
dobrovolného svazku obcí
Poberounské odpady
Obce a města podél Berounky si budou samy svážet odpad:
zakládají komunální odpadovou společnost POBERO, s. r. o.
Pátek 8. října 2021 se stal významným
dnem pro mnohá města a obce ležící v blízkosti dolního toku řeky Berounky, jelikož
došlo k zásadnímu kroku směrem k nezávislému odpadovému hospodářství.
Všech jedenáct členů svazku obcí Region
Dolní Berounka a společně s nimi dalších
pět obcí založilo nový Dobrovolný svazek
obcí (dále jen DSO) – Poberounské odpady.
Zakládajících členů DSO je tedy šestnáct
– Černošice, Všenory, Dobřichovice, Lety,
Karlík, Řevnice, Zadní Třebaň, Hlásná Třebaň, Karlštejn, Srbsko, Tetín a dále Třebotov, Liteň, Koněprusy, Svinaře a Skuhrov.
Počet obyvatel svazku obcí lehce překračuje 27 tisíc. Slavnostní podpis zakladatelské smlouvy nového svazku se uskutečnil
v městském sále v Černošicích za přítomnosti všech šestnácti starostů.
Smyslem nově založeného DSO je zřízení a provozování vlastní společnosti, která
bude komplexně řešit problematiku odpadového hospodářství v členských obcích.
Podle Petra Webera, místostarosty městyse Karlštejn a prvního ustaveného statu-

tárního zástupce DSO, se jedná o klíčový
krok směrem k odpovědnému a racionálnímu odpadovému hospodářství, jehož náklady obce potřebují mít více pod svou kontrolou. „Platby za svoz a zpracování odpadů
se neustále zvyšují a bohužel to bude pokračovat – rostou náklady i poplatky. Jako
řádní hospodáři chceme dohlédnout na to,
aby dopady zdražování na naše obce byly
v budoucnosti co nejmenší,“ uvedl Weber.
Podobným rozhodnutím a vývojem prošly v nedávné minulosti i další svazky obcí,
například Malá Haná či Dolnobřežansko,
kde již takováto meziobecní spolupráce
dlouho funguje a které jsou pro Dolní Poberouní nyní zajímavým vzorem.
Starosta Černošic Filip Kořínek, který je
také členem přípravné skupiny, doplňuje:
„Svoz a zpracování odpadu je služba, kterou si mohou obce zajistit samy, místo aby
ji outsourcovaly komerčním společnostem.
V oboru bohužel není konkurence, která
by nám spolehlivě zajistila dobré podmínky.“ Obce Dolního Poberouní jsou příkladem dobré spolupráce v mnoha oblastech.

„Po úspěšné spolupráci například v nákupu elektřiny a plynu, v budování cyklostezek, v jednáních o rekonstrukci železnice
či ochraně řeky Berounky se nyní pouštíme
do zatím největšího společného projektu,“
uvedl dále Filip Kořínek.
„S novým zákonem o odpadech musí obce
mít co nejpřesnější informace o hmotnosti
jednotlivých druhů odpadu alespoň v měsíčních intervalech, aby byly schopné uřídit
náklady na odpadové hospodářství. Svozové
firmy bohužel tyto informace velmi nerady
předávají,“ vysvětluje starostka obce Lety
Barbora Tesařová. „Odpadový zákon také
zavedl limity množství směsného odpadu
ukládaného na skládky. Potřebujeme proto
pracovat s přesnými údaji, abychom mohli
uplatňovat slevu na skládkovacím poplatku.“
Nová společnost bude odpad z členských
obcí svážet od 1. července 2022.
Pro obyvatele členských obcí nastane
změna v tom, že odpad budou svážet vozy
pod značkou POBERO.
I nás všechny v obci čeká v příštím roce
velká změna. Při přechodu na novou svozovou firmu plánujeme zavést systém “Door to
door”, což znamená nádoby na třídění papíru, plastu a bio složky ke každému domu.
Stále platí heslo: „Jaké si to uděláme, takové to budeme mít.“

Prosba o dodržování
pravidel pro ukládání
BIO odpadu

Náklady obce
na autobusovou dopravu se
v příštím roce rapidně zvýší

Apelujeme na všechny, kteří
využívají možnost odkládání
velkoobjemového BIO odpadu
do pravidelných jarních a podzimních kontejnerů, jejichž
odvoz hradí obec. Není možné
odkládat do kontejneru celé nepořezané větve stromů či celé
kusy keřů. Takto zaplníte kontejner sami a ostatní už tuto
možnost mít nebudou. Buďte
ohleduplní a BIO odpad předem
prořežte a zmenšete před uložením jeho objem. Kapacita kontejneru se rázem navýší a dostane se i na ostatní.

Již několik měsíců řešíme problém financování autobusové dopravy z a do naší obce. Přestože zásadní podíl v naplněnosti spojů jdou
za městem Černošice, a tudíž i výše částky, hrazené podílem je nejvyšší. Na Karlík přesto zbývá poměrně vysoká částka, kterou bychom měli hradit. Náklady se mají zvýšit z původních 55 tisíc Kč hrazených v letošním roce na téměř 224 tisíc Kč, kterou by obec mohla
zaplatit v roce 2022.
Nechceme jít cestou rušení jednotlivých spojů – chceme zachovat
současnou obslužnost jako službu občanům.
Jednání ohledně výsledné částky, kterou obec v příštím roce bude
na autobusy doplácet, stále probíhají. Ale je jasné, že ke skokovému
zvýšení této částky jednoznačně dojde. Víme, že autobus je pro některé
z vás jedinou možností, jak se dostat za prací, na nákup nebo k lékaři.
Důležité ovšem je, že pro vás, občany, se nic nezmění. Linky rozhodně rušit nechceme. Zachování dopravní obslužnosti našich občanů, kteří autobusy využívají, je pro nás prioritou.

Tak takhle tedy NE!
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Kdy se vyváží odpad
z velkých kontejnerů?

PO
PÁ

PO
ČT

PAPÍR

PLAST

řádku kolem velkoobjemových kontejnerů.
Odkládat odpad mimo kontejnery je zakázáno. Pokud není v kontejnerech místo, NEODKLÁDEJTE PROSÍM ODPAD MIMO NĚ!

KAŽDÝ

ČT

KOM

1x
MĚS.

SKLO

Foto archiv obce

Na žádost některých občanů níže informujeme, v jakých cyklech je vyvážen tříděný
a směsný odpad z velkých kontejnerů. Důrazně vás všechny žádáme o udržování po-

Pozvánka na rozsvícení
vánočního stromu

1x
MĚS.

KOV

Srdečně vás všechny zveme na slavnostní
rozsvícení vánočního stromu 2021. Uskuteční se v pátek 3. prosince od 18 hodin
na hřišti u obecního úřadu. Věříme, že nám
tuto akci aktuální situace dovolí.
A jako tradičně uvítáme dobroty z vaší
domácí kuchyně.
Přejeme klidný podzim a těšíme se
na společně strávené předvánoční chvíle.

HLEDÁ
OD ZÁŘÍ 2022

UČITELE
1. STUPNĚ
A VYCHOVATELE
VÍCE INFORMACÍ
romana.sindlarova@zslety.cz

HLEDÁ
OD PROSINCE 2021

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ
JÍDELNY
A ŠEFKUCHAŘE
VÍCE INFORMACÍ
Jevhenija Jarošová – garant závodu
731 438 260

zr.6790@scolarest.cz

Požadujeme: spolehlivost, pracovitost, chuť učit se nové věci, zkušenosti v oboru vítány.
Nabízíme: zázemí stabilní nadnárodní společnosti, zaměstnanecké benefity.
Pracovní doba: Po – Pá 6:00-14:30, svátky a víkendy volné!
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Inzerce

A ŠKOLNÍ JÍDELNA

NOVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LETY

