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Poděkování všem
Dobrým andělům
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Přejeme vám vánoční svátky
plné radosti, pohody a klidu
v kruhu rodinném.
A v novém roce hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti.
Obecní úřad Karlík

Je moc krásné zjistit, že i přes tak náročný rok nezapomínáte na lidi, kteří
potřebují pomoc. V Karlíku máme letos
už sedm Dobrých andělů, kteří pravidelně přispívají na konto této nadace
a pomáhají rodinám s dětmi, jež se
vlivem vážné nemoci dostaly do těžké
finanční situace.
Paní ředitelka Šárka Procházková
všem Dobrým andělům moc a moc
děkuje za projevenou důvěru a jejich
pomoc. Chcete-li i vy pomoci, stačí se
stát Dobrým andělem. Zaregistrovat
se můžete na stránce www.dobryandel.cz. Poté uvidíte konkrétní příběhy
rodin, kterým pomáháte.
I my se připojujeme k poděkování
všem, kteří jakkoli přispívají nebo pomáhají. Pomoc může mít mnoho tváří.
A všechna se počítá. Hřeje vás u srdce
a nabíjí pozitivní energií. Protože ne každý má štěstí. Buďme prosím k sobě ohleduplní a pomáhejme si!
Monika Hurtová

Věřím, že konečnou podobu územního plánu, tolik potřebnou pro naši obec, schválíme
v novém roce co nejdříve.

Nové veřejné osvětlení

PF 2022

Věřím, že mnoho z vás již zaregistrovalo
tuto změnu. S radostí mohu sdělit, že obnova
veřejného osvětlení ve spolupráci se společností Teslux se povedla. Svítidla jsou v tuto
chvíli vyměněna téměř ve všech ulicích.
Tam, kde k výměně zatím nedošlo, byl zjištěn např. problém s nakloněným stožárem
nebo jiná technická závada, která výměně
prozatím brání. Věříme, že tyto nedostatky
budou co nejdříve odstraněny a Karlík budeme všichni vidět doslova „v jiném světle“.

Tělocvična pod širým nebem

Vážení a milí,
přicházíme s posledním letošním vydáním
karlického zpravodaje. S končícím rokem se
neubráním zamyšlení nad tím, co se nám
v obci povedlo a co plánujeme na příští rok.
Jednak jsem ráda, že se ustálil náš kolektiv, zajišťující náročný chod naší obce.
Vše funguje v pohodové atmosféře, což
nám všem pomáhá překonávat nelehké administrativní záludnosti spojené s obecní
samosprávou. Přes značně komplikovanou
covidovou dobu se nám povedlo zvládnout
po celý rok chod běžných úředních agend
bez karantén a uzavření úřadu. Jsme prostě
parta odolná a doufám, že zdraví a pohoda
nám všem vydrží i do dalšího, jistě neméně
náročného roku 2022.

Územní plán
Pozitivem letošního roku je územní plán
naší obce, který je téměř před dokončením. Přípravy a tvorba se sice kvůli dodržování zákonných lhůt „táhne“ už od roku
2019 (neúspěšné pokusy o zpracování ÚP
jsou ovšem už z roku 2004), ale vzhledem
k náročnosti celého procesu je, myslím,
náš velký úspěch, že jsme tak daleko jako
právě teď. Proběhlo veřejné projednání,
vyhodnocení došlých námitek a jejich následné vypořádání, na jejichž základě došlo
v návrhu územního plánu k některým úpravám, opětovně schvalovaným dotčenými
orgány. Začátkem roku nás k těmto změnám čeká již pouze nové veřejné projednání.

Po dokončení dětského hřiště jsme si uvědomili, že jsme slíbili připravit i něco pro starší a mírně pokročilé pro protažení a posílení
těla. Zastupitelstvo odsouhlasilo podání
žádosti o dotaci na realizaci venkovních fitness prvků. Mělo by jich být sedm s umístěním podél chodníku v ulici U Potoka.

Nákladné rekonstrukce
V příštím roce se bohužel nevyhneme investicím do obnovy čerpacích stanic kanalizace v ulicích Pod kostelem a Panská.
Dále nás čeká značná investice do nových
elektrických technologií na vrtech pitné
vody. Tam se budeme podílet ovšem jen
svým spoluvlastnickým podílem na základě naší dohody s obcí Lety, s kterou máme
zdroje vody ve společném vlastnictví.

Pokračování na str. 3
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A ještě něco málo
z legend, vyprávění
a pranostik o svatém
Martinovi

Pouť ho nakonec dovedla až do Francie. Zde
pobýval několik let jako poustevník a po jmenování biskupem žil na břehu řeky Loiry,
pozdějšího místa opatství Marmoutirer.

A jak souvisí pojídání hus se svátkem
svatého Martina?

Nejznámější podzimní svatý je určitě Martin. Legendu o tom, že
11. listopadu přijíždí na bílém koni a přiváží sníh, zná každé dítě.
Jaké další zajímavosti se pojí se jménem svatého Martina?
Podělil se o plášť s žebrákem
Podle legendy byl Martin Tourský, narozený roku 316 našeho letopočtu, ve svých
patnácti letech přinucen přidat se k císařskému jezdectvu. Legenda dále praví, že
jedné chladné noci potkal Martin zmrzlého

žebráka, s kterým se podělil o svůj plášť.
Následující noci se mu zjevil Ježíš Kristus, oděný právě do oné poloviny pláště.
Martin Tourský byl díky tomu vyzýván
na ochranu proti chudobě. Nechal se pokřtít
a po propuštění z armády cestoval po Itálii.

Legenda dále praví, že svatého Martina při
kázání natolik rušilo kejhání hus, že husy
skončily za trest jako lahodný pokrm na pekáči. Jiná legenda zase praví, že se svatý
Martin schovával před volbou biskupem
mezi husami, které ho svým kejháním prozradily.
Později byl čas svatého Martina a pojídání pečené husy označován za konec
zemědělského roku a taktéž šlo o přípravu
na předvánoční půst, který začíná právě
12. listopadu.
Zvyk konzumovat husí pečínku na svátek
svatého Martina najdeme také ve starých
kalendářích, kde u 11. listopadu byla vyobrazena husa. Nejstarší zmínka o martinské
huse pochází od Antona von Snakenburg,
mnicha z kláštera Corvey, která uvádí, že
v roce 1171 Othelricus von Svalenberg daroval tamním mnichům stříbrnou husu.
V Čechách se zachovaly martinské husy
v koledách z 15. století a v řádech řeznických cechů.

A něco pro milovníky vína
K svátku svatého Martina patří také neodmyslitelně Svatomartinské víno. Je to první
víno nového ročníku, které sice zraje jen pár
týdnů, přesto získává svou osobitou chuť.
Podle tradice se první Svatomartinská vína
otevírají 11. listopadu v 11 hodin a vždy se
nalévají z láhve, nikdy ne ze sudu. Aby si
víno uchovalo svěžest, mělo by se vypít nejpozději do Velikonoc.

Přijíždí skutečně na bílém koni?

Foto archiv obce

V lidových pranostikách připadá Martinovi
úloha proroka počasí. Děti a hospodáři vyhlíželi první sníh, neboť se věřilo, že svatý
Martin přijíždí na bílém koni. V Německu
i na česko – moravsko – slezském pomezí
se proto tradovalo, že se na svatého Martina kouří z komína. V Porýní zase věřili, že
jsou-li před Martinem silné mrazy, bude
zima na blátě. V Polsku platí obdobně jako
v Čechách pranostika, že Martinův led
bude vodou hned.
Dnes je pro nás den svatého Martina příležitostí k setkávání s přáteli, mnozí z nás
vyrážejí za pečenou husou třeba i do restaurace. Jako dezert si tam můžete dát nebo
také upéci doma svatomartinské rohlíčky.
První recept na tuto sladkou pochoutku se
překvapivě objevil v kuchařce Magdaleny
Dobromily Rettigové. A my vám tento recept naservírujeme třeba v některém z dalších Zpravodajů, protože čas martinských
rohlíčků je pro letošek dávno pryč. Za rok
ovšem bude opět aktuální.
Monika Hurtová
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Foto archiv obce

Dětské úsměvy, krásná večerní
procházka a na závěr poklad
Kdysi jsem někde četla, že když se nějaká akce koná v určité době
již podruhé, může se nazývat tradicí. Proto se tedy neobávám
označit náš svatomartinský průvod jako tradiční. Vrátili jsme se
k jeho pořádání podruhé od roku 2019. V loňském roce se kvůli
epidemické situaci bohužel konat nemohl.
A jsem moc ráda, že se nám v dnešní nelehké době povedlo přichystat dětem další
zajímavou akci, protože zářijový dětský den
se velmi vydařil. I tentokrát byla účast dětí
i dospělých opravdu hojná. Všichni jsme se
sešli na dětském hřišti a vyčkávali jsme, až
dostaneme pokyn vyrazit. Někdo nám ovšem zatím scházel. Kdopak?

Náš večerní průvodce
Také letos se povedlo, aby za námi z velké
(nevelké) dálky dorazil posel, kterého děti
v tuto dobu nejvíce očekávaly: Svatý Martin
na bílém koni. Bílou peřinu v podobě sněhu
bohužel nepřinesl, ale příslib tajemného

Pokračování ze str. 1

Zrušení setkání u stromku
Stejně jako loni jsme byli nuceni zrušit
naši vánoční akci u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu. Situace bohužel
konání takových akcí nepřála a nepřeje.
A představit si takový krásný večer bez
„svařáku, přátelských objetí, krásných vánočních melodií“, prostě všeho, co k tomu
vždy patří, nešlo. Bylo pro nás těžké akci
zrušit, ale věříme, že to pochopíte.

pokladu ano. Dokonce dal dětem indicii,
jakým směrem se za pokladem vydat. Chybělo jen vydat se po ztracených koňských
podkovách. Děti rychle našly správný směr
a mohly se vydat na cestu.

Když průvod dětí náhle pohltila tma
Celý početný průvod dětí i dospělých postupně prošel osvětlenou částí obce, když se
náhle značená cesta uvalila do černé tmy.
Ještě že děti byly připravené a měly s sebou
lampionky, svítilny nebo baterky – čelovky.
Za jejich pomoci krásně našly polní cestu,
která byla skromně značená poztrácenými
koňskými podkovami.

V letošním roce nám to bylo líto nejen
proto, že dámy z karlického pěveckého
sboru pilně nacvičovaly několik týdnů
a jazz band pana Zvolánka byl velmi smutný, že se akce nekoná. Ale hlavně proto,
že jsme pro vás všechny připravili krásnou vánoční novinku v podobě velkého
betlému. Věříme, že i tak vás tento náš
nápad, jak obec vyzdobit, potěšil. Stejně
jako krásné nové vánoční osvětlení, lemující hlavní silnici Karlická. Rádi bychom
v příštím roce zbudovali v místě betlému

Zbývalo jen rozluštit poslední hádanku
a najít poklad
Děti byly úžasně šikovné, a nejen že rozluštily poslední indicii, která je navedla
k místu uloženého pokladu, ale dokonce
ho po chvilce také v koruně statného stromu našly. Svatý Martin pak dětem předal
symbolický klíč k pokladu. A pak už se vše
jen rozdělilo. Dostalo se samozřejmě na každého.

Poděkování a pozvání na další rok
Ráda bych tímto za celý tým a hlavně
za všechny spokojené děti poděkovala
svatému Martinovi, jeho krásnému koni
Aronovi, celému doprovodu (rodině Hofmanových) a pozvala je znovu za rok. Budeme
se těšit!
Moc vás všechny zdravím a přeji malým
i velkým krásné vánoční svátky a do nového roku 2022 zdraví, štěstí, pohodu a klid.



Vaše místostarostka Monika Hurtová

stabilní dřevěný přístřešek a betlém rozšířili o nějakou další postavu nebo zvířátka.
Ale to už bude překvapení pro příští rok…

Přání nakonec
Myslím, že touto myšlenkou nebo přáním
mohu letošní rok uzavřít a vám všem ze
srdce popřát klidné a pohodové prožití
vánočních svátků v kruhu rodiny a přátel
a v novém roce pevné zdraví, štěstí a snad
s vámi všemi brzy na viděnou.


Vaše starostka Jana Svobodová

|8

z p r áv y z o b c e

Mikuláš, anděl a pekelník
navštívili děti

Poplatky za odpady
2022 budou dražší
Vzhledem k navýšení všech vstupních nákladů pro svoz komunálního i separovaného odpadu a dále k potřebě vypracovat
novou „odpadovou vyhlášku“ došlo pro rok
2022 k navýšení ročního poplatku za osobu, případně rekreační objekt nebo dům bez
trvale hlášených osob.
Poplatek bude nově stát 800 Kč na rok. Je
splatný do 30. června 2022, a to buď bankovním převodem na účet obce (viz www.
obeckarlik.cz) nebo hotově do pokladny
v úředních hodinách nebo v jiném čase
po telefonické dohodě. Poplatek za hlášeného psa zůstává beze změny, a to 100 Kč / rok
/ pes nebo 150 Kč / rok / druhý a každý další
pes. Děkujeme, že poplatky uhradíte včas.

Foto archiv obce

Svozová firma prosí
o pomoc s popelnicemi

Mnoho z vás bylo v předvečer svátku svatého Mikuláše asi hodně překvapených z nenadálé návštěvy. Mikuláš, anděl a čert byli
tak hodní, že vám, karlickým dětem, donesli
balíčky připravené na rozdělování u rozsvěcení vánočního stromu.
Bylo nám moc líto, že jsme akci byli nuceni zrušit. Ale ochudit vás děti o nadíl-

ku by bylo moc a moc smutné. Proto nás
napadlo domluvit se s touto pohádkovou
trojicí a požádat ji, aby balíčky mezi vás
roznesla. Věříme, že s nadílkou na nikoho
z vás nezapomněli. Vůbec se to nezdá, ale
dětí je v Karlíku opravdu hodně a čert měl
v závěru nadílky kopyto už úplně prošlapané.
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V tomto týdnu se bohužel stalo, že svozová firma nebyla z bezpečnostních důvodů
schopna vyvézt některé popelnice.
Litujeme, že kvůli tomu došlo ke komplikacím, ale bohužel je někdy značně komplikované, aby mnohatunové svozové vozidlo
zajelo v zimních měsících do některých
míst v obci, přestože je komunikace ošetřená a pro osobní vozidla bezpečně sjízdná.
Prosíme tedy vás všechny, kdo máte domy
v těchto komplikovaných místech, pokuste
se pro čtvrteční svoz v době nepříznivého
počasí přiblížit vaše popelnice k místu, kde
se svozové vozidlo bezpečně otočí a vaše
nádoby vyveze. Děkujeme za pochopení.

Čekají nás změny
v odpadovém
hospodářství
Od poloviny roku 2022 nás čekají velké
změny v harmonogramu svozu odpadu
a systému odpadového hospodářství.
Vzhledem k tomu, že se bude měnit nejen
svozová firma pro odvoz odpadu, kdy tu stávající nahradí firma vzniklá sdružením několika okolních obcí, ale díky této změně se
budeme snažit využít i možnosti lépe třídit
v naší obci, a tím snížit na minimum množství nevytříděného komunálního odpadu,
což nám v blízké budoucnosti ukládá přísný
odpadový zákon. Novinky v této záležitosti
vám podrobně představíme v některém
z příštích Zpravodajů.

Prostě vás připojíme
Internet pro práci i zábavu

277 001 111 www.dobnet.cz

