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Začínáme rekonstrukci
ulice PŘÍKRÁ
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Po mnoha a mnoha letech projde kompletní
rekonstrukcí ulice Příkrá. Problém se zaplavováním zahrad spodní části ústící do ulice
K Třešňovce by měly zabránit příčně osazené odvodňovací kanály, které odvedou
maximum povrchové vody do dešťové kanalizace ústící z ulice K Třešňovce přímo
do koryta Karlického potoka. A co je dobrá
zpráva pro obecní rozpočet – rekonstrukce
bude z velké části hrazena z dotace, kterou
se nám povedlo získat z Ministerstva pro
místní rozvoj. Hotovo by mělo být nejdéle
do konce listopadu letošního roku.

Územní plán je již platný

Ulice Ve Struhách, srpen 2022

Vážení spoluobčané a přátelé Karlíka,
o prázdninách jsme na úřadě nezaháleli.
V červenci letošního roku po dlouhých 20 letech konečně
definitivně vstoupil v platnost Územní plán naší obce. Jeho
kompletní znění včetně výkresové dokumentace najdete
na webových stránkách obce nebo se s ním můžete přijít seznámit
osobně, a to v úředních hodinách nebo jindy po telefonické
dohodě. Dveře úřadu jsou pro vás vždy otevřeny.
Do ulice U Potoka se můžete přijít protáhnout na fitness cvičící prvky, které jsou již
pro vás k dispozici, a při tom si třeba můžete popovídat s dalšími sportuchtivými sousedy. V partě je vždycky větší legrace.
Pozitivní zpráva je, že by se obec mohla
během pár měsíců stát stoprocentním vlastníkem mlýna a nádržky, včetně přilehlých
pozemků. Už teď se moc těším, až budeme společně vymýšlet jejich další využití
– chceme, aby realizace splnila očekávání
nás všech a byla přínosem hlavně pro Karličáky. Nápadů bude určitě dost, ale k realizaci bývá cesta vždycky dlouhá.
V srpnu jsme vysoutěžili dodavatele
rekonstrukce komunikace v ulici Příkrá.
Stavba bude zahájena v září a měla by být
dokončena do konce listopadu. Karlík tím
získá, po mnoha letech zaplavování povrchovou vodou, další slušnou ulici. Veřejné
osvětlení v této ulici jsme již vyřešili osazením solárního svítidla.

Nově najdete na autobusové zastávce
Z-box společnosti ZÁSILKOVNA, bližší
informace ohledně jeho provozu jsou v samostatném textu. Přemístěním kontejnerů
zastávka prokoukla a čekání na autobus je
jistě díky pěknému čistému prostředí příjemnější.
Po 17 měsících se ČEZu konečně povedlo realizovat elektrickou přípojku v ul.
Za Struhama a my můžeme pokračovat
v řešení odvodňování ulice při přívalových
deštích. V srpnu si užila paní místostarostka noční akci s hasiči a následně ulici
hlídala celý deštivý týden ve spolupráci se
sousedy.
Na dopravní inspektorát bylo podáno
k odsouhlasení řešení dopravních opatření v Karlíku pro zlepšení průjezdnosti
ulic, osazení radarů a zvýšení bezpečnosti
a návrh řešení výstupní zastávky autobusu.
Doufám ve schválení našich návrhů co nejdříve.
Pokračování na str. 2

Od července letošního roku je po dlouhých
dvaceti letech konečně v platnosti Územní
plán naší obce. Nyní již není naše obec pod
stavební uzávěrou, ale veškeré stavební záměry se budou řídit dle regulí stanovených
územním plánem. Díky tomu, že se naše
obec nebude prozatím rozšiřovat, nebude
v našich ulicích narůstat doprava a my jako
obec se můžeme zaměřit na bezpečnost
a celkové zklidnění dopravy jak na hlavní
silnici, tak i na místních komunikacích.
Některé komunikace je třeba opravit, u jiných je nutné vyřešit výkup nebo bezúplatný převod na obec právě proto, aby se obec
mohla o takové komunikace starat. Víme,
že některá místa trápí nedostatek parkovacích míst. Jinde je třeba osadit na křižovatkách zrcadla z důvodu bezpečnosti. Nebojte
se s námi podělit o vaše zkušenosti nebo
bez obav navrhněte řešení pro zlepšení průjezdnosti obce.

Nehoda v ulici Karlická

Ve čtvrtek 18. srpna byl probouzející se
Karlík svědkem dost bizarní automobilové
nehody. Odvážlivec značně posilněný alkoholem způsobil dopravní nehodu v ulici
Karlická přímo u hřbitovní zdi. Přestože
automobil po poražení dopravní značky
a zničení velkého počtu palisád osazených
u chodníku přišel o některé velice důležité
komponenty včetně SPZ, pokračoval dál
v jízdě do Karlického údolí. Zde byl řidič
na základě oznámení několika přihlížejících
občanů Karlíka zadržen dopravní policií.
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Opakovaná záplava
v ulici Ve Struhách
Konečně máme
ZÁSILKOVNA výdejní
Z-BOX
Jistě jste si všimli, že v srpnu byl u zastávky autobusu instalován výdejní Z-BOX společnosti ZÁSILKOVNA. Od začátku září
je již v plném provozu a zásilky je možné
vyzvedávat 24 hodin denně 7 dní v týdnu
365 wdní v roce.
Pokud objednáváte zásilku do výdejního
boxu, musíte si do svého chytrého telefonu
stáhnout aplikaci ZÁSILKOVNA. Jakmile
řidič doručí zásilku do Z-BOXu, obdržíte
informační e-mail, SMS zprávu a potvrzení
o uložení zásilky do Z-BOXu přímo do této
aplikace.
K otevření Z-BOXu vás navede aplikace
v mobilu. Po příchodu k Z-BOXu se aplikace automaticky spáruje s vaší schránkou.
Jen je třeba mít zapnuté Bluetooth a polohové služby. Pomocí tlačítka v detailu zásilky
ji otevřete. Pak už stačí jen vyzvednout zásilku a zavřít schránku.
Zásilku na dobírku pomocí aplikace také
předem zaplatíte – nelze ji zaplatit při osobním převzetí ze Z-BOXu. Pokud se vám nehodí datum vyzvednutí, můžete si přes tuto
aplikaci prodloužit úložní dobu.
Věříme, že tato služba přijde vhod vám
všem hlavně teď před Vánoci. Kdo by si
s obsluhou Z-BOXu nevěděl rady, zastavte
se na obecním úřadě a my vám rádi pomůžeme.

V průběhu srpna se opět díky vydatným
dešťům opakovaně zaplavovala ulice
Ve Struhách. Voda místy dosahovala úrovně, kdy ohrožovala níže položené rodinné
domy. Přestože se obec snažila spolu s některými místními občany vodu odčerpávat,
byla nutná přítomnost hasičů, kteří osazením dalších dvou čerpadel zvýšili okamžitý
odtok vody, a rodinné domy nebyly naštěstí
zaplavené.

Starostka paní Jana Svobodová nezahálela a usilovně vymýšlela alespoň dočasné, ale
fungující řešení. Bohužel se více jak 17 měsíců čekalo na realizaci přípojky na elektrickou
energii, která je třeba k osazení dvou kalových
čerpadel s hladinovým čidlem. Věříme, že
nyní již nebude dokončení trvat dlouho a nejen nám na obci, ale i občanům této ulice, se
uleví a nikdo nebude trnout hrůzou a očekávat při každém vydatnějším dešti to nejhorší.

Vážení spoluobčané a přátelé Karlíka
Pokračování ze str. 1
Svoz odpadů novou společností POBERO
byl zahájen začátkem července. Firma se
potýká s poruchovostí vozidel a nedostatkem personálu. Naštěstí je domluvena firma na výpomoc, jen se občas tříděný odpad
vyveze v jiný den, než bylo předem avizováno. Zkrátka je to jako vždy, když je něco
nového, musí se u toho „vychytat mouchy“.
Ve spolupráci s POBEREM bude podána
Dotace na nádoby na tříděný odpad, která
je již vyhlášena. POBERO v tuto chvíli centralizuje a sumarizuje požadavky všech přidružených obcí na jejich pořízení.
Karlický dětský den si děti užily, více si
opět přečtete v samostatném článku.
S dotací na rekonstrukci čerpací stanice
kanalizace v ulici Panská jsme letos bohužel štěstí neměli. Možnosti na její obnovu
máme dvě. Buď realizovat z vlastních zdrojů, nebo zkusit štěstí příští rok.
Finalizuje se projekt nových lávek v Mořinské a U mlýna, jejichž stav je havarijní.
Na stavbu hodláme požádat o dotaci ze
Středočeského krajského úřadu, jejíž výše
je odvozena od počtu trvale hlášených ob-

čanů. Počet obyvatel nám k 1. 1. 2022 bohužel klesl pod 500 trvale hlášených osob,
a to je právě pro obecní pokladnu špatná
zpráva. Apelujeme tedy na vás, kteří v Karlíku dlouhodobě žijete, ale nejste u nás přihlášeni k trvalému pobytu. Pomozte obci
realizovat více investic, staňte se našimi
občany a podpořte tím příjem do obecní
pokladny. Protože i vy, kteří zde žijete, také
využíváte obecní vodovod, kanalizaci, autobus, silnice, odvoz odpadů, úklid obce
nebo kontejnery, a to vše na úkor řádně trvale hlášených občanů Karlíka. Možná ani
nevíte, jak důležité pro obec je vaše přihlášení k trvalému pobytu. Změna bydliště je
bohužel administrativně náročná, přesto
ale prosím ty, kterých se tato slova týkají,
aby se zamysleli, jak místu, ve kterém žijí,
pomoci.
Na závěr otázka: Jak byste odpověděli na petici proti přemístění kontejneru
na sklo do ulice, kterou podepsalo jedenáct
lidí v ní žijících, a přitom někteří z nich
u nás v Karlíku nemají ani trvalé bydliště?
Přeji všem příjemné babí léto.


Jana Svobodová
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Co se povedlo
Skutečně náročné volební období, kdy se kvůli covidové pandemii
doslova na dva roky zastavil v celém okolním světě čas, jsme
zvládli s čistým štítem. Naše mandáty v obecním zastupitelstvu
jsou téměř u konce, a kdo usedne v zastupitelstvu na další čtyři
roky, se dozvíme již 24. září po sečtení všech platných hlasů.
Rádi bychom zhodnotili, co se nám SPOLEČNĚ od listopadu 2018
povedlo a na co jsme, jak musíme přiznat, náležitě hrdí.

Schválený územní plán
(v platnosti od července 2022)
Karlík má po 31 letech své existence a více
než 20 letech někdy méně, někdy více vyhrocených diskusích a veřejných projednáních konečně svůj Územní plán.

Dotace
V tomto volebním období, jehož reálná doba
byla značně omezená Covidem, se nám
přesto povedlo získat celkem tři důležité dotace. A to na nové dětské hřiště, na zpracování územního plánu a na opravu a odvodnění ulice Příkrá.

Školka pro karlické děti
Na základě uzavřené dohody s obcí Lety
a finančního příspěvku ze strany Karlíka
mají naše děti, již druhým rokem, zajištěnou
možnost docházky do nové školky v Letech.

Nové veřejné osvětlení
Když jsme v prosinci 2021 nechali vyměnit
kompletní veřejné osvětlení v celé obci, tušili jsme, že s elektřinou bude do budoucna
velký problém. Už nyní se úspora oproti letům minulým v nákladech na elektřinu pro
veřejné osvětlení pohybuje kolem 71 procent. A navíc celá obec teď svítí stejně a příjemným teplým světlem šetrným k okolní
přírodě. Nově zvažujeme, že z důvodu úspory omezíme v nočních hodinách osvětlení
karlického kostela.

Podpora vztahu obec –
občan a podpora seniorů
Jak jsme slíbili, podporujeme a pomáháme
našim seniorům – v době pandemie se nám
např. povedlo bez odkladu zajistit očková-

2019 – 2022
Kulturní
a společenské akce

ní proti COVID-19 v Nemocnici v Berouně.
Naše spoluobčany, kteří neměli vlastní
možnosti, jsme osobně na očkování vozili.
Stížnosti a podněty se snažíme, pokud je to
v našich silách, řešit rychle a ke spokojenosti všech zúčastněných stran. Seniorům
nabízíme padesátiprocentní slevu na službu místní taxi „Zelený ostrov – Přibližování“ a navíc s možností osobního doprovodu
k lékaři nebo na nutné pochůzky a nákupy.

Z důvodu pandemie se téměř na dva roky
zcela uzavřel společenský život v celé
zemi. Přesto jsme tradičně vítali nové
občánky Karlíka, sešli se u rozsvícení
obecního vánočního stromu, které bylo
v loňském roce nově doplněno o krásný
dřevěný Betlém, který máme v plánu doplňovat každým rokem o nové postavy a vybudovat pro něj přístřešek, využitelný celoročně pro návštěvníky dětského hřiště.
Uspořádali jsme pálení čarodějnic v lomu,
realizovali několik báječných dětských
dní, vytvořili jsme první karlickou Moranu nebo každoročně organizovali putování
s dětmi za pokladem při svatomartinském
lampionovém průvodu. Mnohé z těchto
akcí proběhlo díky ochotné pomoci a nadšení některých z vás, kterým tímto moc
a moc děkujeme!

Mlýn

Odpady

Pracujeme na dohodě s posledními spoluvlastníky o převodu jejich podílů na obec.
Díky tomu bude mít obec ve spolupráci
s vámi občany po mnoha letech možnost
konečně plánovat jeho další využití.

Aktivně jsme se podíleli na vzniku nové
odpadové firmy POBERO, jejíž zřízení
pomůže obcím a občanům šetřit do budoucna za svoz a likvidaci odpadu. Nyní
bude přes společnost POBERO požádáno
o dotaci na tříděné nádoby, které bychom
měli mít v příštím roce k dispozici pro vás
občany. Znamená to, že každý rodinný
dům bude mít mimo nádoby na směsný
odpad také velkou popelnici na plast, papír a BIO.

Nádržka u mlýna
Obnovili jsme zadržování vody v této,
po mnoho let vyschlé, vodní nádrži, a tak
se povedlo posílit vydatnost vodních zdrojů
pro Karlík a Lety. Nebojíme se nahlas říct,
že díky zadržené vláze v okolí vodních zdrojů jsme do vodovodního systému Karlíka
a Letů v letech 2020, 2021 a 2022 nepotřebovali drahou vodu z TřeMoLe (přivaděč
ze Želivky). Rovněž se povedlo zvýšit hladiny některých, do té doby zcela vyschlých
nebo již málo vydatných studní. Výkup spoluvlastnických podílů je stejně jako u Mlýna
v závěrečné fázi.

Chodník z Dobřichovic
Pokračování výstavby chodníku bylo ze
strany odboru Životního prostředí Středočeského kraje podmíněno schválením
územního plánu Karlíka. Stále máme některé menší úseky nevykoupené, ale s vlastníky průběžně o vykoupení jednáme. Věříme,
že už brzy bude možné pokračovat v jeho
další finální dostavbě.

Zpravodaj Karlík
Zrodil se trochu živelně, ale i tak se povedlo
vydat ho v tomto volebním období celkem
devětkrát. A přestože se jedná spíše o občasník zrcadlící novinky, střípky z historie
nebo zprávy a informace z dění na obecním
úřadě Karlík, snažíme se ho dělat, jak nejlépe umíme. Vždy jsme velice ocenili podněty
a nápady vás spoluobčanů a pevně věříme,
že budeme mít i nadále možnost Zpravodaj
tvořit a vylepšovat.
Popsat a zmínit detailně vše, co se nám
v tomto volebním období povedlo, by bylo
na několik dalších stránek. Věříme, že jste
s tím, kam se snažíme Karlík směrovat,
spokojení a svůj názor na naši práci vyjádříte v obecních volbách 23. a 24. září.
Za obecní zastupitelstvo v letech 2018 až
2022 se s vámi loučí


Monika Hurtová, místostarostka
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Dětský den aneb
„Indiánské babí léto“
Nedělní odpoledne 4. září bylo ve znamení dětského
smíchu, zábavy a jako tradičně i trochy poučení. Obec Karlík
organizuje spolu s dobrovolníky z řad rodičů a přátel Karlíka
dětský den každým rokem. I letošní ročník se díky úžasnému
slunečnému počasí a dobré náladě nás všech opět moc
a moc povedl.
Malé i velké návštěvníky přivítala
starostka a místostarostka
Každým rokem se snažíme něco vylepšit a připravovat program a atrakce pro
co možná nejširší věkovou kategorii dětí.
A protože malí i velcí si na nafukovacích
skákacích hradech pokaždé tak trochu „lezou do zelí“, letos jsme připravili nafukovací skákací atrakce hned dvě. Ti velcí se
mohli vyřádit na skluzavkách obrovského
mořského světa a ti menší měli druhé skákací „nafukovadlo“ jen sami pro sebe.
Oblíbeným každoročním zpestřením
na dětském dni bývá malování na obličej a tělo. I letos nás paní Lucie Kokoliová
překvapila úžasnými barevnými kreacemi
a obrázky nejen v indiánském stylu.
Letos byl dětský den indiánský. Na loučce
pod úřadem to vypadalo jako v opravdové
indiánské vesnici. Vyrostlo tu opravdové

indiánské obydlí zvané týpí, zařízené autentickými hudebními nástroji a věcmi pro
běžný život Indiánů kdesi v severní Americe. Návštěvníci si mohli vše prohlédnout
a dokonce i vyzkoušet. Překvapením pro
mnohé z vás bylo, že indiánští obyvatelé
nepatří k potomkům skutečných Indiánů,
ale indiánský život jim učaroval a stal se
jejich celoživotním koníčkem. Náčelník této
inspirativní party lidí už odchoval a zasvětil do indiánského života jak své děti, tak
i vnoučata. On i jeho indiánská rodina sama
vyrábí a sbírá oděvy, zbraně, šperky a věci
denní potřeby severoamerických indiánů.
Komu se povedlo chytit lasem rozzuřeného býka, byl oceněn pochvalou samotného
indiánského náčelníka
Ti menší si mohli vyzkoušet, jak vypadá
trénink na lov bizonů. Odměnou jim pak
bylo něco sladkého na zub.

Odvážným bylo nejen předvedeno, ale
také umožněno vyzkoušet hod opravdovým
tomahawkem neboli indiánskou sekyrkou.
Cílem byl naštěstí jen dřevěný pařez.
A nakonec se všichni mohli odměnit a vyrýžovat si malý kousek zlatého pyritu zvaného někdy jako „bláznovo či kočičí zlato“.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří s organizací dětského dne pomáhali, rodině
Šebkových za zapůjčení loučky pod úřadem
a také těm, kteří přinesli spousty úžasných
dobrot.
A protože nám počasí dopřálo opravdu
letní teploty, domů se k večeru nikomu nechtělo.

k u lt u r a
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Osazení nových fitness
cvičících prvků v ulici
U Potoka

I obec se snaží přispět k rozvoji a nabízí občanům různé aktivity a vyžití. V září se započalo s osazením nových cvičících prvků
v ulici U Potoka. Zbývá ještě umístit lavičku pro odpočinek a upravit prostor kolem
jednotlivých cvičících strojů. Věříme, že
budete s touto možností sportovní aktivity
spokojeni a stroje budou hojně využívány
napříč generacemi.

Mlýn u Veselíkových

V minulém vydání Zpravodaje jsme vzpomínali na objekt č. p. 50,
mlýn u Veselíkových. Z důvodu špatného technického stavu
jej museli vlastníci a přímí potomci původních majitelů nechat
strhnout. Ponechán byl pouze sklep neboli ledárna,
tolik nezbytná v letních měsících pro chlazení piva.
O osudu poměrně dobře zachovalých mlynářských strojů a ostatního stavebního
materiálu jsem si povídala s paní Andreou
Vodenkovou, rozenou Šebkovou. I oko nezávislého pozorovatele je nadšené a obdivuje,
s jakou odpovědností k historii bylo naloženo jak se stavebním materiálem, tak i se
zařízením původního mlýna a hospody.
Veškeré bourací práce probíhaly s ohledem na to, aby se maximum materiálu
zachovalo a bylo možné jej dále použít.

Například historické cihly byly očištěny
a odvezeny na obnovu zdiva hradu Karlštejn.
Mlynářské stroje budou po zrestaurování instalovány do funkčního mlýna v Podkrkonoší. Dřevěné trámy s letopočtem roku 1788 si
majitelka ponechala a plánuje z nich vytvořit
různé drobné zařízení domu, jako jsou poličky, květináče a podobně. Kameny z vybouraných zdí plánuje použít při stavbě jezírka.
Nezbývá nám tedy nic než popřát, aby se
dílo dobře vedlo.
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EkoTechnika je víc než jen slovo

S majitelem společnosti EkoTechnika s. r. o., panem
Ing. Arnoštem Mrázem, CSc., MBA, jsem se setkala mnohokrát.
Stal se totiž opakovaně sponzorem karlických dětských dní.
Při příležitosti 25. výročí existence jeho společnosti mi
prezentoval, co je posláním této společnosti a jak tato společnost
napomáhá ochraně životního prostředí.
Již od roku 1997, tehdy ještě sídlili v Černošicích, nabízí firma zákazníkům vzorkovací a měřicí přístroje pro výzkum životního
prostředí a příbuzné obory. Spolupracuje se
všemi univerzitami a výzkumnými ústavy,
které se zabývají touto problematikou, jak
v České republice, tak i na Slovensku.
Jejich sortiment čítá mnoho druhů přístrojů určených např. pro měření hladin
povrchových a podzemních vod, měření

průtoku v otevřených korytech a potrubích,
monitoring kvality podzemních i povrchových vod, meteorologická měření, monitoring vlhkosti půdy, monitoring znečištění
ovzduší, vzorkování půdy nebo vody a mnoho dalšího. Většina měření probíhá automaticky a data jsou bezdrátově přenášena
na počítače a servery zákazníků.
Základem jejich firemní strategie je
osobní a individuální přístup ke každému

potencionálnímu zákazníkovi. Na základě
bezplatné konzultace ve stádiu přípravy
projektu je zákazníkovi na míru zpracován
návrh měřícího systému, složený z přístrojů
od různých světových dodavatelů této techniky. Samozřejmostí je následná instalace,
zaškolení a záruční i pozáruční servis. Řadu
těchto dodavatelů EkoTechnika s. r. o. výhradně zastupuje. Vzhledem k rozsahu a výjimečnosti jejich sortimentu mají na trhu
v České a Slovenské republice dominantní
postavení.
A za co bych pana Mráze pochválila já? Asi
hlavně za to, že z tak žalostně vypadající původní hospody a samoobsluhy vytvořil na pohled dobře vypadající budovu, která svým
vzhledem nijak nenarušuje ráz naší obce.
Přeji jemu a jeho firmě EkoTechnika s. r. o.
mnoho zdaru do dalších let jeho podnikání.


Monika Hurtová, místostarostka

Taxi služba pomáhá seniorům a obec
přispívá polovinu na cestovní náklady
Sociální podnik Zelený ostrov Dobřichovice
nabízí již druhým rokem službu Taxi pro seniory. Ochotný řidič nebo řidička 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.................................................................................. 60 Kč
• cena za km jízdy s ohledem na vzdálenost
............................................................................ od 14 do 20 Kč
• čekání na místě 10 minut. .......................... 20 Kč
Službu si můžete objednat na telefonu
720 971 125. Doporučujeme si ji objednat
předem.

Pokud je vám 70 a více let a jste v naší
obci trvale hlášen, můžete využívat služeb senior taxi „Přibližování“. Obec Karlík
za vás uhradí 50 procent vašich cestovních
nákladů jako přímý příspěvek.

I naším cílem je podporovat snadnější život právě vás, starších občanů Karlíka.
Další informace naleznete na webu:
www.zelenyostrov.eu
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BIO kontejnery v obci

Nebezpečný odpad

Podzim je opět tady a úklid zahrady většinu z nás prostě nemine. Jako tradičně touto
dobou budete mít k dispozici velkoobjemové BIO kontejnery, a to v následujících termínech:

Svoz NEBEZPEČNÉHO
a VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU proběhne v NEDĚLI
13. 11. od 9 do 11 hodin
na parkovišti pod kostelem.
Do nebezpečného odpadu patří: baterie, akumulátory, zahradní chemie,
mazací oleje a tuky, ředidla a barvy,
léky a teploměry, lepidla a pryskyřice, fotochemikálie, pesticidy, zářivky
a výbojky, chladničky, mrazáky, vyřazené elektrické a elektronické spotřebiče apod.
Do velkoobjemového odpadu patří:
starý nábytek, koberce, PVC, matrace, umyvadla, vany.
Nábytek bude odebírán pouze
v rozloženém stavu tak, aby bylo maximálně využito kapacity kontejneru!
Prosíme, neodkládejte odpad mimo
výše uvedený čas!

Říjen
8. – 9. 10.
(pod kaštanem)
15. – 16. 10.
22. – 23. 10.
29. – 30. 10

ulice K Třešňovce
ulice Za Struhama
ulice Příčná
ulice Zahradní

Listopad
5. – 6. 11.

parkoviště pod kostelem

Do BIO kontejnerů odkládejte opravdu
jen rostlinný a jiný odpad ze zahrad! Spadané listí, posekanou trávu, větve stromů
a keřů dávejte pořezané na menší kusy pro
snadnější převoz a s ohledem na kapacitu
kontejneru.
PR O S Í M E , N E V H A Z U J T E D O B I O KO N T E J N E R Ů N I C , CO TA M N E PAT Ř Í !
Inzerce

HLEDÁME
posádky

popelářských vozidel

ŘIDIČ
požadujeme

 spolehlivost a pracovní flexibilitu
 profesní a řidičský průkaz sk. C

ZÁVOZNÍK

Rychlost roste, ceny ne
Internet frčí až 150 Mbps

požadujeme

 spolehlivost a pracovní flexibilitu
 řidičský průkaz sk. B výhodou
JISTOTA ZAMĚSTNÁNÍ VE SPOLEČNOSTI
VLASTNĚNÉ OBCEMI!
kontakt:

POBERO Poberounské odpady s.r.o.
Jan Marek

606 407 039

Tarif

Wifi
Mbps

Kabel

Mbps

jan.marek@pobero.cz

Želva
4/1

10/2
20/5

20/20
290 Kč*

Zajíc
20/5

50/10
50/10

80/80
390 Kč*

Puma

Sokol

50/10

80/15
80/15

100/20

100/100

150/150

490 Kč*

590 Kč*

* Nezměněné měsíční poplatky za připojení včetně DPH bez volitelných
nadstandardních služeb a zřizovacích poplatků.

Naskočte si, připojíme i vás.
www.dobnet.cz
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Máte i vy potřebu nebo chuť
napsat nám všem něco pěkně
od plic nebo od srdce?
redakce@obeckarlik.cz

