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Vážení spoluobčané a přátelé Karlíka,
od posledního vydání našeho obecního Zpravodaje uteklo nejen
v našem potoce opravdu mnoho vody. Je nám líto, že se nepovedlo
další vydání realizovat dříve, ale bohužel byla vždy jiná priorita nebo
úkol, který nesnesl odkladu. Právě proto prosím berte následující
řádky mimo jiné i jako vzpomínku, rekapitulaci a hodnocení toho, co
se povedlo, a představení vizí, plánů a projektů, na kterých se stále
ještě intenzivně pracuje.
A co uteklo především? To jsou téměř čtyři
roky našeho působení v obecním zastupitelstvu. Někteří z nás byli úplnými nováčky,
a pro ty bude tato zkušenost opravdu k nezaplacení. Jiní, již ostřílení a zkušení, pokračovali v neúnavné práci, při které se bohužel
nikdy nezavděčíte všem. A to bývá někdy
hodně vyčerpávající a bere vám vítr z plachet. Ale každý, i malý úspěch, vám znovu
a znovu dodá energii v práci pokračovat,
protože ve výsledku jde většině z nás hlavně
o to, aby se nám tu společně dobře žilo.
Jsem moc ráda, že i mezi námi se najdou
lidé pracovití, odvážní, srdeční, ochotní
pomoci a lidé, kteří neočekávají za svůj odvážný čin ani vděk, ani ovace. Zmínila bych
několik příkladů z poslední doby, které mne
i mnoho lidí z mého okolí velice zasáhly.
Po dvou těžkých letech, kdy se nejen naše
republika, ale celý svět doslova pral s pandemií Covidu – 19, nás jako rána z čistého
nebe zasáhla skutečnost, že ani dnes nemusí být v Evropě bezpečno tak, jak jsme

byli zvyklí. Válka na Ukrajině vzedmula
obrovskou migrační vlnu a do nejbližších
států proudily statisíce i miliony uprchlíků.
I Česká republika byla a je cílem mnoha
z nich, převážně maminek s dětmi a seniorů. A tady opět zafungovala naše česká
soudržnost a solidarita.
Parta lidí kolem Sokola Dobřichovice,
Dobrovolných hasičů z Dobřichovic a Města Dobřichovice se rozhodla opět využít
možnosti a doslova přes noc přestavěli
sportovní halu BIOS na uprchlické centrum
s veškerým zázemím a servisem, a dokonce ve velmi krátké době také se zázemím
pro děti ve formě školního a předškolního
zařízení. My jako obec jsme také neváhali
a již krátce po vypuknutí války jsme věnovali finanční dar padesát tisíc korun z naspořených finančních prostředků obce
na transparentní účet Města Dobřichovice,
určený výhradně na pomoc a zajištění zázemí a materiálních potřeb přicházejícím
uprchlíkům.
Pokračování na str. 2

Člověku by se chtěla říct taková zlidovělá hláška z filmu Pelíšky: „Rozmohl
se nám tu takový nešvar…“
Teď už nám ale opravdu došla trpělivost. Několik místních občanů se
začalo domnívat, že stanoviště kontejnerů u zastávky autobusu slouží jako
skládka objemného a již nepotřebného
odpadu. A protože je toto místo monitorováno kamerovým systémem, moc
dobře víme, kdo a kdy nepořádek dělá.
Co opravdu nechápeme, je důvod
takového konání, když obec zajišťuje
dvakrát ročně svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu pro občany
zdarma. Termín je vždy s předstihem
avizován a občany je tato služba hojně
využívána. Zřejmě se dotyční domnívají, že náš obecní technický pracovník
nemá nic dalšího na práci. Ovšem likvidovat takový mnohdy velmi objemný
nepořádek jiných, kteří nejsou absolutně soudní a je pro ně podstatnější mít
uklizeno doma, než mít hezkou a uklizenou obec, bývá při jediném takovém
pracovníkovi, kterým naše obec disponuje, dosti náročné a složité.
A protože my na obci rozhodně nechceme, aby se nám takový nepořádek
„válel“ před očima všech, kteří obcí
třeba jen projíždějí, odpad většinou
obratem odvezeme do našeho malého
sběrného dvora a zlikvidujeme spolu
s ostatním nepotřebným velkoobjemovým odpadem. Řešení, jak zamezit
ukládání odpadu, bude doufejme dostatečně výchovné a dotyční si tyto
řádky vezmou k srdci.

Pokračování na str. 2

Máte i vy potřebu nebo chuť
napsat nám všem něco
pěkně od plic nebo od srdce?
Neváhejte! Vaše příspěvky rádi
zveřejníme v některém z dalších
vydání našeho zpravodaje Karlík.
Náměty, texty, zamyšlení prosím,
zasílejte na e-mail:
redakce@obeckarlik.cz
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Nepořádek u zastávky
autobusu

Vážení spoluobčané a přátelé Karlíka

Pokračování ze str. 1

Kontejnery od zastávky
se budou stěhovat
Rozhodli jsme se toto stanoviště kontejnerů přestěhovat do zadní části ulice Příčná,
kde bude umístěn velký kontejner na papír, plast a sklo. Zbývající komodity včetně směsného odpadu budou k dispozici
v jiných částech obce (např. pod kostelem,
v ulici K Třešňovce) a občané, kteří dosud
nemají vlastní popelnici na směsný odpad
a platí roční poplatek za trvale žijící osobu/y
nebo za nemovitost, budou svůj odpad odhazovat do kontejnerů v jiné části obce.

Místo „bordelu“ Z – BOX
A co je na celé záležitosti opravdu pozitivní? Místo kontejnerového stání pronajmeme
společnosti Zásilkovna zajišťující výdejní
Z – BOXy.
O umístění výdejního Z – BOXu v naší
obci jsme uvažovali již několikrát. Nikdy
se ovšem nenašlo vhodné místo, které by
vyhovovalo jak představě naší z hlediska
kvalitní a dostupné služby občanům, tak
představám nájemce a poskytovatele výdejního boxu.

Z – BOX je samoobslužné výdejní místo
Zásilkovny, díky kterému už nikdy nemusíte být jako na trní a čekat, až vám zavolá kurýr. Zásilku si vyzvednete, když máte čas,
a cena doručení je stejná jako v kamenném
výdejním místě. Umístěn bude prozatím
menší výdejní box, pakliže bude dostatečně
využíván, je domluvena instalace boxu většího. Prostor tak bude využit pro potřebnou
a vyhledávanou službu občanům, a to je pro
nás velkou prioritou.
Monika Hurtová

Pokračování ze str. 1
Někteří občané naší obce se rozhodli pomáhat nejen materiálně, ale také tím, že ubytovali uprchlíky přímo u sebe doma. Děkujeme všem, kteří jakkoli pomohli a nadále
pomáhají.
Před nedávnou dobou se bohužel stala
opravdu odstrašující událost, která zasáhla mnohé z nás. V ulici K Třešňovce před
bytovým domem došlo k napadení mladé
ženy psem zaběhnutým ze zahrady. Žena
procházela ulicí, svého psa měla bezpečně
na vodítku. Do cesty se jim ovšem připletl
volně pobíhající pes, který zaútočil nejprve
na psa na vodítku a následně na mladou
ženu, která utrpěla těžká zranění v oblasti
hlavy a ruky. Během krátkého okamžiku
došlo k velmi vážné a krvavé potyčce.
Nebýt včasného zásahu okolních sousedů,
kteří zaslechli volání o pomoc napadené ženy
a štěkot psů, zuřivého psa odehnali a zraněné paní poskytli nezbytnou první pomoc před
příjezdem sanitky, mohla by celá situace dopadnout tragicky. Odvážným zachráncům
patří velké a upřímné poděkování. Napadené paní přejeme plné uzdravení a doufáme,
že čas pomůže zahojit i rány na duši, které jí
tato nešťastná událost způsobila.
Apelujeme na všechny majitele psů.
Buďte ohleduplní, mějte své psy bezpečně
zajištěné před zaběhnutím. Vždy se říká,
že chování psa je odrazem chování a charakteru jejich pána. O psa je třeba pečovat,
protože v extrémním případě se z něj může
stát i nebezpečná zbraň. Vždy pečlivě zvažte před pořízením domácího mazlíčka, zda
jste schopni a ochotni mu věnovat tolik
potřebného času, péče a lásky, kolik taková psí rasa žádá. Při procházkách se psem
v obci mějte svého psa vždy na vodítku,
protože incidentů, kdy se napadnou venčící
psi navzájem, z nichž jeden nebo oba nejsou
zajištěni vodítkem, bohužel stále přibývá

i v naší obci. Stačí pak jen to, že některý
z majitelů při pokusu o ochranu svého psa
zasáhne a situace se může změnit v tragédii. Buďte prosím nejen ohleduplní, ale také
ostražití a opatrní.
A teď trochu z jiného soudku. Blíží se konec měsíce června, a to je v naší obci datum,
do kterého je třeba uhradit poplatky za odvoz
odpadu pro letošní rok a poplatek za držení
psa nebo psů. Pro rok 2022 je výše poplatku 800 Kč za trvale hlášenou osobu (včetně
dětí) a 100 Kč za psa (druhý a každý další pes
je za 150 Kč). Prosím, uvědomte si nutnost
a důležitost, aby všichni lidé žijící v naší obci
byli hlášeni k trvalému pobytu právě zde, a to
hned z několika důvodů. Hlavní příjmy obce
jsou závislé právě a jedině na počtu trvale
hlášených obyvatel v obci. Toto jsou také zásadní finanční prostředky, které obec může
využívat pro financování svých záměrů, investic a nutných oprav. Neúprosně bohužel
bojujeme, stejně jako ostatní obce a města,
se snižováním limitů na likvidaci směsného
(nevytříděného) odpadu. I tady záleží na počtu obyvatel, protože podle něj se určuje
výše poplatku, který každý z nás, který má
zde v obci trvalý pobyt, musí každým rokem
uhradit. Ale pokud zde produkujete odpad
a nejste zde registrován jako občan k trvalému pobytu, poplatky za odvoz směsného
odpadu za vás uhradíme my všichni ostatní,
a to rozhodně není fér. Ale to už je na zodpovědnosti a ohleduplnosti každého z nás.

Nakonec pro vás máme skvělou zprávu:
z 1 238 žádostí o dotaci na obnovu komunikací je Karlík mezi 135 šťastnými, které
jsou k poskytnutí dotace doporučeny. Tak
se ulice Příkrá po mnoha letech konečně
dočká a zahrady a sklepy rodinných domů
V Třešňovce nebudou zaplavovány přívalovými dešti. Naše žádost na fitness prvky
do ulice U Potoka je mezi mnoha náhradními žádostmi, takže dotaci pravděpodobně
neobdržíme. Můžeme se ale rozhodnout, že
si uděláme radost a fitness prvky pořídíme
z vlastních zdrojů naspořených v minulých
letech. A to jsou právě ty okamžiky, kdy potřebujeme co nejvíce trvale hlášených obyvatel, protože pak je prostředků na takové
radosti samozřejmě více.
Přeji klidné léto a příjemné počtení,
Jana Svobodová, starostka

|3

z p r áv y z o b c e

Chystá se řešení pro západní zónu
Karlíka: Zadržování vody v krajině
Představujeme vám prostorovou studii „Zadržování vody
v krajině s opatřeními proti přívalovým dešťům“ na pozemcích
ve vlastnictví obce v západní části Karlíka, podél ulice V Horkách.
Navrhovaná opatření mají odvést vodu
z přívalových srážek co nejdále od zastavěné části obce a zároveň zadržovat vodu
v krajině a nasycovat podzemní vrstvy pro
období sucha. Souběžně bude řešeno zaplavování ulice Ve Struhách, kde přívalové
deště už mnoho let pravidelně ohrožují rodinné domy a zahrady.
Pod hranicí lesa by vznikl retenční průleh s délkou asi 500 metrů a šířkou 2 metry, z kterého by se v případě velkých dešťů
postupně voda přelévala do tzv. svodných
průlehů k dalšímu vsakování. V době sucha
budou průlehy zatravněné jako ostatní části
pozemku.
Studie předpokládá, že plocha bude veřejným prostranstvím s oddechovými prvky, kde vznikne například posezení, altán,
ohniště, a to s převahou zeleně, luční prostory s výsadbou dřevin a stromů, to vše
zvoucí k odpočinku, posezení, k dětským
hrám, sportovním aktivitám a také pro setkávání občanů.
V souladu s ÚP bude obnovena cesta
s nezpevněným povrchem, souběžně vedoucím odvodňovacím příkopem a souvislým stromořadím tak, aby cesta tvořila
přirozenou izolaci mezi veřejným prostranstvím a navazujícími pozemky využívanými k zemědělským účelům.
Nabízí se pojmout ve spolupráci s CHKO
prostranství i jako naučnou stezku s vazbou na blízké CHKO Český kras, doplněné
informačními tabulemi a interaktivními
herními – naučnými prvky.
Z nedávného hydrogeologického průzkumu vzešla informace, za jakých podmínek a při jaké hloubce retenčních prvků

bychom byli schopni zadržet maximum
povrchových vod při přívalových deštích
na obecním pozemku, aby nebylo nutné
zásadně zatěžovat vodoteč na soukromých
pozemcích jižním směrem. Průzkum sice

ukázal, že možné to je. Ale toto řešení nemá
stoprocentní podporu na odboru životního
prostředí Středočeského kraje. Bude tedy
nutné otázku odvodu přebytku vody z uměle vytvořených meandrů nadále řešit a najít
společnou řeč s majiteli pozemků, na kterých se vodoteč nachází. Další otázkou je,
zda bude možné na takové opatření získat
dotaci z operačního programu, např. Ministerstva zemědělství nebo Ministerstva životního prostředí.
Jana Svobodová, starostka
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Co se za téměř
čtyři roky povedlo

2019 – 2022

Obnovení zadržování
vody v původní nádržce
nad mlýnem

Rekonstrukce čerpací
stanice kanalizace
v ulici Panská

Nešťastná „západní
zóna“ při přívalových
deštích

Obec Karlík má dvě kanalizační čerpací stanice, a to v ulici Pod Kostelem a ulici Panská.
Obě již potřebují zásadní údržbu. Momentálně je zpracován projekt na rekonstrukci
čerpací stanice v Panské a podána žádost
o dotaci na realizaci. Na vyhodnocení a vyhlášení úspěšných žadatelů ještě čekáme.

Povrchová voda při přívalových deštích je
a bude v Karlíku vždy velkým problémem.
Kvůli poloze v ústí údolí je valná většina
naší obce ohrožená povrchovou vodou při
přívalových deštích. Okolní půda je velmi
často jílovitá, vodu nevsákne, a tudíž dochází k zaplavování v nejnižších bodech
zastavěné části obce.
Nejvíce takto trpí ulice Za Struhama, kde
se při velkých deštích tvoří obrovská vodní
laguna. Voda sice gravitačně vtéká do odvodňovací jímky, ale její kapacita je při vydatném dešti nedostačující, a tak je nutné
vodu z odvodňovací jímky přečerpávat. V dohledné době snad bude vybudována elektro
přípojka, která umožní automatické hlídání
hladiny v jímce. A co se povedlo především,
je vytvoření studie odvodnění západní zóny
Karlíka. Více podrobností o zpracované studii najdete v samostatném článku.

Fitness cvičící prvky
Nápad na pořízení fitness prvků nám přijde
super. I v tomto případě byla podaná žádost
o dotaci na realizaci. Bohužel jsme byli vybráni pouze jako náhradníci. Abychom tedy
uspokojili sportuchtivé občany, rádi bychom osazení cvičících prvků financovali
z naspořených peněz v rozpočtu obce.

Úžasné nové dětské
hřiště
Záměr navrátit do původní nádržky vodu
a zadržet ji pro podporu vodních zdrojů nejen pro Karlík, ale také pro oblast dolního
pásma obce Lety, které je zásobováno stejně jako Karlík, vodním zdrojem v Karlickém údolí, se povedl. Chtělo to jen drobné
terénní úpravy a svedení části toku karlického potoka směrem do nádržky. Voda se
bočním potočištěm z nádržky vrací zpět
do koryta potoka. Věříme, že se postupem
času povede prostor nádržky revitalizovat a upravit na místo vhodné k setkávání
a k odpočinku nejen nás místních, ale i těch
přespolních.

Projekt na ulici Blatnická
Poslední část ulice Blatnická, která byla
v soukromém vlastnictví, se povedla vykoupit a nyní patří do vlastnictví obce. Je
zpracován projekt na kompletní povrch komunikace. Pokud bude vypsán dotační titul
na místní komunikace pro příští rok, bude
o dotaci požádáno.

V květnu 2021 bylo bohužel bez velké slávy
otevřeno krásné nové dětské hřiště u kostela. Realizace proběhla s přispěním dotace.
Jsme rádi, že se dílo podařilo a že naše hřiště je hojně navštěvováno nejen dětmi z Karlíka, ale je také cílem výletníků z blízkého
i vzdálenějšího okolí.

Územní plán obce Karlík
Po téměř čtyřech letech, jednom setkání
s občany, dvou veřejných projednáních
a několika oficiálně podaných a vypořádaných námitkách je finální podoba územního
plánu pro naši obec hotová a schválená zastupitelstvem naší obce.
Územní plán bude v platnosti po uplynutí zákonné lhůty s tím, že od dne účinnosti
územního plánu pozbyde platnosti tzv. stavební uzávěra. Veškeré stavební záměry se
nyní budou řídit regulativy územního plánu
a čas a praxe prověří, zda takto nastavená
pravidla jsou pro naši obec přínosem a kde
by případně bylo možné regulativy upravit
či změnit.

Kompletní výměna
osvětlení v obci
Na konci loňského roku se povedlo kompletně vyměnit všechna světla v obci za LED
svítidla. Pečlivě kontrolujeme a porovnáváme spotřebu elektřiny na veřejné osvětlení.
Po několikaměsíčním sledování finančních
nákladů můžeme hrdě a veřejně prohlásit,
že úspora oproti minulé spotřebě je téměř
70 procent, a to vzhledem k rapidnímu nárůstu cen za elektrickou energii znamená
pro obecní rozpočet nemalé úspory.

Máme dotaci
na rekonstrukci
a odvodnění ulice Příkrá
Tento projekt byl zpracován už jednou
bývalým zastupitelstvem. My jsme znovu
oslovili jeho zpracovatele, projekt nechali
prověřit a následně upravit tak, aby zahrnoval maximum možných uznatelných
nákladů vzhledem k tomu, že měl být
součástí dokumentace k žádosti o dotaci.

|5

z p r áv y z o b c e

Nenechali jsme se odradit prvotním neúspěchem a znovu jsme zažádali o dotaci.
S potěšením mohu oznámit, že dotaci se
v letošním roce povedlo získat. Nyní bude
vyhlášeno výběrové řízení na realizátora
stavby. Držme palce, aby se do veřejné soutěže přihlásili kvalitní kandidáti se zkušenostmi v realizaci podobných staveb.

Školka pro karlické děti
v Letech

V roce 2021 se bohužel nepovedlo dotaci
získat. Počet žádostí byl extrémní a neuspokojených žadatelů mnoho. Příkrou
ulici jsme před zimou provizorně opravili

alespoň v té nejstrmější části. Problémem
je ovšem povrchová voda při přívalových
deštích, která zaplavuje zahrady přímo pod
touto ulicí.

Karlické děti mají od školního roku
2021/2022 možnost navštěvovat mateřskou školu v Letech. Obce Karlík a Lety se
dohodly na dlouholeté spolupráci v rámci
předškolního vzdělávání. Karlík uhradil
obci Lety jednorázový příspěvek 500 tisíc
korun na stavbu a zařízení nové školky,
a získal tím smluvní spádovou školku pro
karlické děti. A díky této spolupráci máme
již ve školce v Letech několik spokojených
malých občánků.
Naše další nápady, rozpracované projekty a realizované akce zmíníme v některém
z příštích vydání Zpravodaje Karlík.


Monika Hurtová
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Veselíkových mlýn: L. P. 2022,
čtvrtého dne měsíce května…
…stával mlýn, dnes už je tam pár rozvalin…
Pomyslná slza ukápla, když se mi doneslo, že mizí další památka
na mé dětství. Jistě se nevyhneme tomu věčnému koloběhu, kdy
staré ustoupí, aby novému uvolnilo místo. Záměrně používám
v nadpisu pár slov vytržených z písně.
A nyní pár historických připomenutí a zmínek o mlýně rodiny Veselíkových. Vraťme
se v čase o devadesát let zpět.
Toto napsal a v září roku 1931 dokončil
Josef Hradec, člen řádu křižovníků s červenou hvězdou a farář v Dobřichovicích:

Č. 50. Mlýn v Karlíku, zvaný též pod
Karlíkem.
Léta Páně 1585 prodal Matěj, mlynář svůj
mlýn pod Karlíkem i chalupu, kterou byl
koupil od Kmocháně, někdy mlynáře dobřichovického za 270 kop míš. Matěj Královskému. Od Matěje Královského koupil
mlýn v r. 1588 Matěj Stejskal. Přídavky,
které s mlýnem obdržel, byly: 1 voškrt,
1 špic, 1 kleště, 1 sochor, 1 palice, 1 věrtel, 2 pytlíky, 4 slepice, 1 kohout, 1 hrnec
v kamnech, stůl a co hřebem přibito za 300
kop míš. R. 1600 zemřel Matěj Stejskal
a vdova po něm Regina vzala sobě za mocného hospodáře Václava Bylanského,
s nímž i později i sňatek manželský uzavřela. Tenkráte již neměl mlýn žádných
orných dědin. Leta 1615 ve čtvrtek po sv.
Prokopu stal se dobrovolný freymark mezi
arcibiskupem a velmistrem Janem Loheliusem /1612-1622/ a mlynářem Václavem
Bylanským na ten způsob, že mlynář proměnil svůj mlýn pod Karlíkem za mlýn slující Hora u vsi Slivence při mramorové skále. Mlýn Horovský měl dvě moučná kola
a 2 a půl strych dědin orných. Tou změnou
připadl mlýn v Karlíku řádu. Když v r. 1619
čeští stavové odňali majetek řádový a dali
jej v zástavu Jindřichu hraběti z Turnu,
prodala hraběnka Turnová karlický mlýn
za 200 kop míš. Po zrušeném záboru byl
mlýn řádu navrácen. R. 1683 byl mlynářem Mikuláš a jeho žena Rozýna. V XVIII.
stol. dosedla na mlýn rodina Dobrotova
a udržela se na něm přes sto roků. Kolem
r. 1800, kdy řád byl nucen mnohé statky
prodati, došlo i na karlický mlýn. Koupil
jej Ferdinand Schőnbek, po něm Brodecký,
Alois Koníček, jenž prodal mlýn Veselíkovi. Poslední majitel mlýn opravil, rozšířil
a opatřil motorovým pohonem.

Mlýn v 19. století
Jistý stavební vývoj u budovy a příslušenství mlýna je patrný z mapování okolo roku
1845. Další je zachyceno na pohlednicích
z přelomu století.
Projektant mlýna velmi zdařile využil
terénu a velkého převýšení potočiště. Také
rovněž počítal s výkyvy vydatnosti toku
Karlického potoka. Proto také využil možnosti napájení z výše položené Nádržky
těsně před mlýnem. I dnes je prostor pro
záchyt vody patrný.

Pravděpodobně vždy přes noc se rybníček naplnil a ve dne poháněl kolo a mlýnské stroje. Z mlýnského kola zbyla jen rozeta. Ta nám ale neřekne, jaké byly lopatky,
korečky, spodní náhon, dolní náhon a další
mlýnské vystrojení a zařízení.
Ale jistě se ví, kudy a kam směřovala
nyní již energie zbavená voda. Ta mířila
do zatočené štoly, aby přibližně v úrovni
rohu stodoly pokračovala do potočiště Karlického potoka.
Nelze nezmínit, že v roce 1914 byl mlýn
modernizován, byl přistaven sál včetně
stavebního propojení. Dlouhou dobu byl
letopočet 1914 vyložen světlými taškami
na střeše mlýna.

Novodobá historie
Z novodobé historie potom víme jen útržkovitě.
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Na začátku padesátých let minulého století byl ve mlýně zastaven provoz. Akumulační nádrž (Nádržka) byla vypuštěna. Vyschlá pak byla osázena ovocnými stromy.
Oba mí strýci vzpomínali na bruslení
na Nádržce u Veselíků. Ten starší, Miloš, si
i trochu vybavuje lokál restaurace v budově
mlýna. Restaurace ukončila svou činnost
v padesátých letech.
Nutno dodat, že podnikatelský záměr
hostinské činnosti rozhodně nebyl zvolen
špatně. Blízkost farního kostela a spolu
s tím spojené poutě a posvícení, křty, pohřby a spolková činnost zřejmě zajišťovaly
nějakou tu tržbu a život.
Na nějakou dobu mlýn usnul.
Začátkem šedesátých let byl zbourán sál
a na jeho místě vyrostl rodinný dům potomků původních mlynářů a hospodářů.
Mlýn už pak bohužel k životu nikdo neprobudil.
Pravda, občas jsme potají a nepozorovaně pronikli do temných prostor a mezi stroji,
transmisemi jsme vystoupali do podkroví.
Zde byly podobizny prezidentů, o kterých
jsme se dozvěděli více doma než ve škole.
Vyhlášky a fermany. Stará ještě dvoubarevná vlajka pamatující rok 1918. Nějaké ty fotografie, neplatné drobáky. Podivné nářadí
rozvěšené na zdi a u ponku uměl použít asi
jen mlýnský truhlář, což je dnes bohužel již
téměř mrtvé řemeslo.
V přízemí bylo ještě možno vidět vybavení kuchyně, výčepu a hostinského zázemí.

Jak to bývá, zůstanou jen vzpomínky.

A co bude s mlýnem dál?
Nemovitosti a přilehlé pozemky jsou nadále ve vlastnictví přímých potomků rodiny
Veselíkových. Vzhledem ke špatnému stavu původního mlýna musí být celá budova
stržena a nejspíš ji v budoucnu nahradí budova nová. Jaký bude její nový účel, se zatím jen plánuje. Možná se časem dočkáme
v těchto místech obnovení společenského
života naší obce.
Ještě si pamatuji na dřevěný altán a houpačku, která by dnes byla super retro záležitostí.

Autorem historického vzpomínání je karlický rodák
a patriot Vladimír Orda (původem z rodiny Velebilových)
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Mistr skalniček a skalek mezi námi
Je s podivem, že tak vitálnímu a stále ještě velmi aktivnímu Zdeňku
Zvolánkovi bylo v loňském roce už 80 let. Ač původem „Pražák
ze Smíchova“, v Karlíku zapustil kořeny již v raném dětství, kdy
mu byl lékaři po prodělané tuberkulóze doporučen častý pobyt
na čerstvém vzduchu.
Životní profesí pana Zvolánka jako stavebního projektanta byly rekonstrukce nádražních budov. Profesi se věnoval celý svůj
aktivní život. V mládí rád šermoval a střílel.
Co se stalo ale kromě skalničkaření jeho
velkou životní láskou, je hudba. Na kytaru,
trubku nebo heligonku (tahací harmoniku)
si rád sám nebo s partou kamarádů zahraje
swing, blues, country nebo nějakou pěknou
„národní“. Skladby se učí podle melodie,
noty se nikdy nenaučil.

Foto Petra Stehlíková

A protože jeho maminka měla mimo sportu
(mistryně ČR v jízdě na kajaku z roku 1939)
také velice ráda přírodu, začali společně
jezdit k nám do Karlíka, nejprve do podnájmu, ale později v roce 1949 tady maminka
domek koupila. A podle slov pana Zvolánka byla právě jeho maminka zakladatelkou skalky, umístěné pod hřebenem jedné
k překrásných karlických vyhlídek zvané
malá skála. A syn je „jen“ následníkem jejího odkazu.

Karlík má a vždy měl moc rád a pravidelně se sem vracel. Až tu nakonec zakotvil
natrvalo.
Zdeněk Zvolánek je velkým milovníkem
červeného vína, které si ale dopřává jen výjimečně. Má rád bylinné čaje, nejraději z rostlinek, které sám vypěstuje na své skalnaté
zahrádce. K okrasné skalce před lety přibyla také užitková zahrada. Sám přiznává, že
i on oceňuje výhodu, vypěstovat si oblíbené
plodiny na vlastním. Má rád ten pocit nebýt
závislý na tom, co koupíte v obchodě.

Foto Monika Hurtová

V malém domku pod skálou žije spolu
s přítelkyní Zdenou, kterou si našel, jak v žertu rád říkává, jen na práci (smích). Život jej
obdařil několika manželkami, s kterými měl
celkem tři děti (dcery Janu a Kláru a syna
Marka) a radost mu dělá už deset vnoučat.
Stále je aktivním šéfredaktorem časopisu
Skalničky, účastní se besed a různých zájmových akcí Klubu skalničkářů. Je skutečně obdivuhodné, co všechno ještě zvládá.
Tajemstvím jeho vitality bude nejspíš zdravý životní styl, který tak rád propaguje. Je
tak pro mnohé z nás velkou inspirací.
Ráda bych tímto panu Zvolánkovi poděkovala za čas strávený příjemným povídáním nejen o skalničkách a popřála za sebe
i obec Karlík mnoho zdraví, vitality a životní pohody do dalších aktivních let.


Monika Hurtová, místostarostka
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Vítání občánků se slavilo venku
Našim nejmenším občánků
patřilo slavnostní odpoledne
14. června. Díky krásnému
počasí mohla být ceremonie
vítání dětí narozených
od poloviny loňského roku
u nás v Karlíku pod širým
nebem.

Foto Petra Stehlíková

Z celkového počtu deseti dětí se této komorní akce zúčastnilo šest dětí v doprovodu
svých maminek, tatínků, babiček a starších
sourozenců. Děkujeme za příjemné chvíle
strávené nejen s dětmi, ale i s jejich milými
rodiči a prarodiči. Přejeme všem našim novým občánkům krásný, spokojený a šťastný život plný lásky, úsměvů a dobré nálady.

Dětský den s Lety jsme si užili

Foto Bára Tesařová

Takovou akci Karlík ještě nezažil! Pohádkového putování se
1. května zúčastnilo přes pět stovek dětí. Akci pořádala obec Lety
ve spolupráci s mnoha dobrovolníky. Obec Karlík nezůstala pozadu
a nabídla také svou pomoc při organizaci dětského dne.
Poskytla zázemí dětského hřiště, odkud
děti se svým dospělým doprovodem startovaly na dlouhou, ale naprosto senzační
pohádkovou cestu plnou dobrodružství
a zábavy.

Večerníček měl ten den napilno
Karlík si zvolil za maskoty večerníčkové
postavičky Křemílka a Vochomůrku, vílu
Amálku a Macha a Šebestovou (nechyběl

ani pes Jonatán a utržené sluchátko). Děti
byly při plnění úkolů nápadité, jejich odpovědi byly často velmi úsměvné. Zdá se, že
dnešní generace už bohužel není na tradičních večerníčkových postavičkách odchovaná. Občas jsme proto potrápili i dospělý
doprovod, aby i oni osvěžili paměť a nostalgicky zavzpomínali. Bylo to zkrátka moc
fajn a už teď se těšíme s „letovskými“ opět
na viděnou při dalším ročníku.
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Odpady tak
trochu jinak!
To je POBERO
KLOK.TEX kontejner
Kam s použitým, ale funkčním dětským
i dospělým ošacením a botami? Na konci
května se nám povedlo umístit na sběrné
místo v ulici K Třešňovce (pod kaštanem)
sběrný kontejner KLOK.TEX, sloužící pro
odkládání veškerého dětského i dospělého
ošacení, které je ovšem funkční a čisté.
Dále lze ukládat bytový textil, spárovanou čistou obuv, kabelky a hračky. Darované věci prosím zabalte nejlépe do igelitových pytlů, zabráníte tak jejich navlhnutí
a jinému znehodnocení.
A co se s darovaným materiálem bude dít?
Většinu dětského ošacení a hraček si
ponechá Fond ohrožených dětí pro využití
v Klokáncích. Přebytečný materiál se využije momentálně například pro uprchlíky
z Ukrajiny nebo je dále nabízen organizacím, které zajišťují humanitární pomoc
po celém světě.
Vše, co odložíte, dostane druhou šanci.
Děkujeme, že pomáháte!

Na podzim roku 2021 vznikl dobrovolný svazek obcí
Poberounské odpady, jehož členy se stalo 16 úzce
spolupracujících měst a obcí (Černošice, Dobřichovice, Hlásná
Třebaň, Karlík, Karlštejn, Koněprusy, Lety, Liteň, Řevnice, Skuhrov,
Srbsko, Svinaře, Tetín, Třebotov, Všenory, Zadní Třebaň) v širším
regionu Dolního Poberouní, od hranic s Prahou až po obce
v blízkosti Berouna. Společně představují zhruba 30 tisíc trvale
žijících obyvatel a významný počet rekreačních objektů.

Nově tedy budete od července v Karlíku potkávat vozy právě s logem POBERO.

A proč se vlastně obce spojily?
Hlavním důvodem nově vznikajících komunálních společností je, že v roce 2030
skončí likvidace odpadů formou skládkování a již nyní se výrazně zvyšují poplatky
za ukládání odpadů na skládky. Proto se
obce snaží mít množství vyprodukovaného odpadu pod kontrolou, čemuž velké
nadnárodní odpadové společnosti bránily.
Zdráhaly se například odpady vážit z důvodu, že vyjde najevo manipulace s tunami
čistě v jejich prospěch. Ambicí odpadových
společností vlastněných obcemi je zlepšit
systém svozu a nakládání s odpady, aby byl
ekonomicky co nejúspornější a provozně co
nejefektivnější.

Kompostéry zůstávají
občanům
Všichni občané, kteří od obce Karlík převzali v minulých letech do užívání zelené
KOMPOSTÉRY na bioodpad, je na základě
Smlouvy o výpůjčce MOHOU obci vrátit.
Dodatečně se omlouváme, ale ve Smlouvě o výpůjčce bohužel není uvedeno, že
si kompostéry může občan po skončení
udržitelnosti dotace ponechat jako dar.
Pakliže občan možnosti navrácení do výše
uvedeného data nevyužije, automaticky
mu kompostér zůstává ve vlastnictví bez
dalšího omezení. Pokud máte zájem kompostér obci vrátit, učiňte tak prosím nejdéle do 31. srpna. Po tomto datu zůstávají
BIO kompostéry automaticky občanům
jako dar.

A kdo tomu všemu velí?
Následně byla založena komunální odpadová společnost POBERO Poberounské odpady s. r. o. (dále „POBERO“). Společnost POBERO svou činnost zahajuje již 1. července
2022. Její hlavní náplní bude zajištění svozu
a zpracování odpadu (směsného i tříděného)
pro všechny členské obce, včetně Karlíka.

Ředitelem společnosti POBERO s. r. o. se
stal na základě výběrového řízení Mgr. Jan
Marek. V oboru má letité zkušenosti. A co
se mi na něm líbí nejvíce? Jeho myšlenka,
že ekologii vnímá každý jinak. Někdo jako
matku přírodu, jiný jako hledání souladu člověka s přírodou. Pro Jana Marka je
ekologie duchovno, moderní způsob víry.
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S pokorou se staráte o krajinu, kterou máte
zapůjčenou a musíte ji odevzdat dalším generacím.
Ekonomie znamená být efektivní tady
a teď a rovnovážné propojení ekonomiky
a ekologie přináší výhody lidem, kteří žijí
v současnosti, i budoucím generacím. Pokud je něco ekonomicky výhodné, ale zároveň ekologické, pak je to etické. A co je
v závěru na řediteli POBERA opravdu sympatické, že se neváhá převléknout do montérek a pomáhá se svozem odpadu, když je
to potřeba.

I Karlík musí snížit celkové množství
komunálního odpadu
I naše obec se musí trendu doby přizpůsobit a v dohledné době výrazně zapracovat
na snížení množství produkovaného komunálního odpadu. Pomoci by nám měl tzv.
systém door-to-door (D2D), tzn. že každá
domácnost bude mít pro své vlastní účely
k dispozici popelnici na papír, plast, bio odpad a směsný komunální odpad, který již
není možné vytřídit. Je již z praxe ověřeno,
že pokud některý občan dosud netřídil odpad proto, že kontejnery nemá v dosahu, tak
v tomto případě už mu v důsledném třídění
nic nebrání. Systém D2D již mají zavedený
v mnoha obcích, mimo jiné třeba ve Všenorech. Mnoho obcí sdílí zkušenosti se zavedením tohoto systému svozu odpadu s tím,
že naprostá většina systém D2D chválí
a doporučuje. Právě od nich si bereme inspiraci i my.

Foto Petra Stehlíková

A kdy se systém door-to-door
bude zavádět?
Momentálně očekáváme vyhlášení dotace
na pořízení nádob na tříděný odpad. Plánujeme nádoby pro domácnosti nakoupit
v rámci společného výběrového řízení Poberounských odpadů. Věříme, že se systém
v naší obci povede zavést ještě v letošním
roce.
Monika Hurtová, místostarostka

Svozové dny
zůstávají stejné
POZOR! Svozové dny pro jednotlivé
odpadové komodity zůstávají stejné.
Vaše popelnice na směsný komunální odpad musí být na vývoz připravena každý čtvrtek již v brzkých ranních hodinách. Nejlépe ji připravte už
ve středu večer. První ostrý vývoz komunálního odpadu novou svozovou
firmou POBERO proběhne ve čtvrtek
7. července.

Kalendář svozu jednotlivých komodit
PO
PÁ

PO
PÁ

KAŽDÝ

ČT

1x
MĚS.

1x
MĚS.

PAPÍR

PLAST

KOM

SKLO

KOV

| 12

z p r áv y z o b c e

Krámek se smíšeným
zbožím má nového nájemce
Je nám velice líto, že se po mnoha letech
nájemkyně obecního krámku paní Dagmar
Pánková rozhodla svou činnost z rodinných
důvodů ukončit a užívat zaslouženého důchodu. Rádi bychom ji za její neúnavnou
a mnohdy hodně fyzicky náročnou práci
moc a moc poděkovali a popřáli jí do dalších let pevné zdraví, štěstí a zasloužený
klid a odpočinek v kruhu rodiny.
Nové nájemkyni, paní Vendule Bahulové,
která byla vybrána výběrovým řízením, přejeme hodně zdaru, obchodního ducha a tě-

Vyrobili jsme první
Moranu za Karlík

šíme se, že zamýšlenými změnami a plány
naláká do krámku také ty, kteří doteď jeho
služby využívali jen málo nebo vůbec. Jsme
moc rádi, že se paní Bahulová rozhodla jako
karlická rodačka v Karlíku nejen žít, ale
také podnikat. Věříme, že se jí bude dařit,
a nám všem přejeme, abychom byli s jejími
službami spokojeni a dalšího nájemce hledali až tehdy, kdy bude paní Bahulová odcházet do zaslouženého důchodu, což bude
vzhledem k jejímu věku za hodně a hodně
dlouho. (smích)

Senior taxi mohou nově se slevou
využívat občané Karlíka od 70 let

Letos v dubnu se Karlík historicky poprvé
zúčastnil se svou Moranou každoročních
slavností pořádaných společností DOBNET
u řeky v Dobřichovicích. Při tvoření byla
opravdu velká legrace a paní starostka nám
odpustila i to, že ještě dnes nachází ve své
kanceláři kousky slámy zabodnuté v koberci. Naše Morana sice nevyhrála žádnou
z cen, ale jak sami vidíte, povedla se.

Zveme vás
na dětský den

Na veřejném zasedání zastupitelstva obce
Karlík bylo rozhodnuto o snížení věku pro
poskytnutí slevy na jízdném Senior taxi.
Všichni karličtí senioři od 70 let mohou nyní
využívat slevy 50 procent z ceny této služby.
Pokud tuto službu ještě neznáte: Senior
taxi vás odveze k lékaři, na nákup i na úřad.
Zelený ostrov pomáhá seniorům v regionu Dolní Berounka přiblížit se na vzdálenější či těžko dostupná místa. Pomoc poskytují

už při cestě z bytu k vozidlu a zpět, při nastupování i vystupování z vozu a doprovodí
až k lékaři, do obchodu nebo na úřad.
Projekt Zeleného ostrova „Přibližování“
je realizován díky iniciativě MAS Karlštejnsko. Podporuje nejen důstojný život seniorů
a lidí se zvláštními potřebami, ale otevírá
i nová pracovní místa. Službu si můžete objednat na telefonu 720 971 125, více informací je na webu www.zelenyostrov.eu.

Srdečně vás zveme na tradiční karlický dětský den pořádaný na začátku školního roku.
Konat se bude v neděli 4. září od 15 hodin.
Jeho téma zatím neprozradíme. Ale včas se
vše dozvíte z chystaného letáku, který bude
vyvěšen na webu obce a na obecních nástěnkách. Těšíme se na vás!
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