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Sbírka oblečení na OÚ
Stejně jako v předchozích letech se naše obec rozhodla
podpořit textilní banku ve sběru oblečení. Sbírka se
uskuteční na obecní úřadě. Prosíme, aby oblečení, které
nám přinesete bylo čisté a řádně zabalené. Oblečení
můžete položit za dveře obecního úřadu (dovnitř
budovy). Pokud by to bylo možné, aby bylo zabaleno
v obalu, ve kterém by bylo snadné toto oblečení
přemístit.

Sbírka oblečení se
uskuteční od pondělí
9. listopadu do pátku
11. prosince 2020.

OBEC KARLE
Karle 4, 568 02 Svitavy 2

Usnesení č. 8/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Karle
konaného dne 16. 9. 2020
Přítomni: Pavel Pavliš, Miloš Jadrný, Miloš
Baran, Aleš Havran, Dana Novotná,Stanislava
Kakišová, Jan Tobek, Alena Jurenková
Omluveni: Jindřich Nešpor
Program:
1. Projednání závěrečného
účtu a zprávy o
revizi/kontrole hospodaření
DSO Mikroregionu
Svitavsko
2. Projednání souhlasu
s provozem školy
3. Diskuse
4. Závěr

Zajímá nás váš názor
Letos jsme se rozhodli o jistý druh „experimetu“.
My jako obec jsme nuceni sestavovat jistý plán pro
budoucí roky, který popisuje, co jsme se rozhodli
zrekonstruovat nebo vybudovat. Říkali jsme si, že by
nebylo špatné, kdybyste i vy naši občané na tom měli
svůj podíl. Ve zpravodaji je vložena stránka, kterou
může každý vyplnit a vhodit nám ji do schránky na
obecní úřad. Můžete zde napsat veškeré vaše podněty
a nápady, co byste chtěli v naší obci změnit nebo zlepšit.
Tento dotazník nám prosím vhoďte do schránky
nejpozději do 18. 12. 2020. Budeme rádi, když by se
jich sešlo co nejvíce, protože pokud se objeví stejná věc
vícekrát, budeme ji upřednostňovat a uděláme vše pro
to, aby vám bylo co nejdříve vyhověno.
Budeme rádi, když to budete považovat za věc, která
nám může prospět a nebude to sloužit jako prostředek
pro nějakou zášť.
Dotazník naleznete i na stránkách obce.

Zastupitelstvo obce Karle na svém zasedání
dne 16. 9. 2020
SCHVÁLILO
1) závěrečný účet a zprávu o revizi
hospodaření DSO Mikroregionu Svitavsko
za rok 2019
Pro: 8
Proti: 0 Zdrželo se: 0
2) kladné vyjádření s provozem školy
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželo se: 0

3) stavební úpravy horní čekárny v Karli
z důvodu větrného počasí
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Výsledky voleb do krajského zastupitelstva 2020
Ve dnech 2. - 3. 10. 2020 se na obecním úřadě v Karli konaly volby do
Zastupitelstva Pardubického kraje, na průběh voleb dohlížela šestičlenná volební
komise. Volební účast se pohybovala pod celorepublikovým průměrem, který byl
37,95 % za republiku, 40,87 % za Pardubický kraj, a ve svitavském okrese byla
volební účast 38,29 %, v Karli přišlo k volbám pouhých 24,15 % voličů. Ale zase
veškeré odevzdané hlasy byly platné.
V obci bylo zapsáno do seznamu voličů 352 občanů, a k volbám přišlo 85 voličů.
Žádný z voličů obce nevyužil volení drive in a ani zvláštní přenosnou volební
schránku.
Nejmladší volič, který navštívil naši volební místo, oslavil svoji plnoletost
měsíc před volbami.
Náhled hlasování v Pardubickém kraji:
Počet volebních okrsků v Pardubickém kraji je 877. Celkový počet osob
zapsaných ve výpisech ze stálého seznamu voličů je 410 092. Celkový počet
voličů, kterým byly odevzdány volební obálky 167 612. Celkový počet
odevzdaných obálek 167 532. Celkový počet platných hlasů 166 090.
Za okres Svitavy se do zastupitelstva
Pardubického kraje dostali tito kandidáti:
50 ANO 2011 – Pavel Štefka (Polička), JUDr.
David Švec (Svitavy)
30 3PK – Pro prosperitu Pardubického kraje Josef Bidmon (Jevíčko), MUDr. Pavel Havíř
(Svitavy), Mgr. Radko Martínek (Moravská
Třebová)
11 ODS a TOP 09 Pavel Čížek (Svitavy), Michal
Kortyš (Litomyšl)
17 Koalice pro Pardubický kraj – Radomil Kašpar
(Litomyšl), Mgr. Bc. David Šimek, MBA (Svitavy)
19 Piráti – Mgr. Libuše Vévodová (Svitavy)
7 Starostové – Mgr. Hana Štěpánková (Morašice)

Klubovna v roce 2021
V rámci nastalé situace se klubovna v naší obci nepronajímala,
což nám alespoň umožnilo věnovat se zlepšení podmínek pro
ubytované v tomto objektu. A tak jsme se rozhodli,
že v klubovně vybudujeme lepší topný systém. Do konce tohoto
roku tam proběhne rekonstrukce, která doufejme bude pro
ubytované vítanou přidanou hodnotou. A zároveň nám sníží
energetickou zátěž a starost o objekt v zimě, kdy často promrzá.
Každý rok se přijímají rezervace na klubovnu hned první
pracovní den v roce. Jelikož se neustále vyvíjí situace pro nás
nepříznivým směrem, rozhodli jsme se, že rezervace budeme
přijímat až od 1. 3. 2021. Nevylučujeme, že se toto datum ještě
posune, pokud se zhorší podmínky pro ubytování. Doufejme,
že příští rok bude z tohoto pohledu mnohem lepší než letošní.
Ubytování v tomto objektu, pokud to situace dovolí, bude
možné od 1. 4. 2020.

Cesta k Nejsvětější Trojici
Čím dál častěji se nás občané ptají na budovanou cestu k Nejsvětější Trojici. V průběhu letošního září započala na
Ostrém Kameni realizace přístupové polní cesty, která směřuje od silnice III/36021 k Nejsvětější Trojici. Opravena
bude silnice o délce 1400 m. Tento projekt byl realizován pozemkovým úřadem, který v rámci pozemkových
úprav, které probíhají po celé republice, opravuje místní komunikace na popud obecních úřadů. Po realizaci stavby
bude údržba této komunikace převedena na obecní úřad v Karli. Rozpočet projektu a jeho realizace je zhruba
9 milionů, obecní úřad se však na realizaci (z finančního hlediska) nijak nepodílí, protože tyto peníze jsou získané
z dotací, udělených pozemkovému úřadu. Dokončení tohoto projektu je naplánováno do konce listopadu.

Další navržené úpravy cest na komunikacích v obci Karle jsou:
- kolem Peterkového háje k větrolamu na opučáky tj. 1270 m,
- od Nevrkli po příčnici kolem Severova větrolamu až k lipám. Podél větrolamu k farmě pana Římala,
tj. 4700 m,
- na Ostrém Kameni od hlavní silnice Polička-Svitavy kolem elektráren k větrolamům tj. 900 m,
- od Havranových kolem Břeňova větrolamu po humnech k okálům tj. 937 m,
- od okálů podél Švecova větrolamu do prvních dolců 877 m.
Cesty bude také realizovat stát podle projektu z komplexních pozemkových úprav. Datum realizace je zatím
neznámé a obecní úřad v Karli na to bohužel nemá žádný vliv, protože toto je záležitost pozemkového úřadu.
Doufáme, že to nebude v řádech desetiletí, ale jak přislíbili rámcově do 5 let.

Sponzorský dar pro naši
opatrovankyni od firmy Pro Spánek
Touto formou bychom rádi poděkovali firmě ProSpánek ze
Svitav za jejich dobrosrdečnost. Tato firma nám věnovala
luxusní matraci pro naši opatrovankyni Lucii, která je velmi
vděčná za zlepšení podmínek pro žití. Samozřejmě
nesmíme zapomenout ani na naší místní občanku paní
Drahuši Češkovou, díky které by se tak nestalo. Tento
sponzorský dar je opravdu velká pomoc, jsme za to vděční
hlavně z pohledu toho, že matrace je opravdu kvalitní a
Lucce pomůže s problémy se zády.
Lucku zajisté všichni znáte a jsme rádi, že se k ní velmi
dobře chováte. Určitě z ní nemusíte mít obavy, je to hodná
holka, která by nikdy nikomu neublížila, jen je trošku hrrrr.
Uvědomujeme si, že to může být někomu nepříjemné, ale
pokud Lucku upozorníte, bude k vám milejší.
Pokud by vás zajímalo více informací o této firmě
doporučujeme se podívat na stránky
https://www.prospanek.cz/

Zprávy z Mateřské školy Karle, okres Svitavy

Říjen v MŠ
Počátkem října jsme ve venkovních prostorách za MŠ přivítali pana Karla Nejmana z Českého Meziříčí,
jenž si pro nás připravil pestrý sokolnický program spojený s ukázkou dravců. Tato aktivita byla nejen vítaným
zpestřením pro všechny zúčastněné v současné době spojené s mnoha omezeními, ale především přiblížila
poutavým způsobem dětem život těchto zajímavých zástupců ptačí říše. Děkujeme p. Nejmanovi, že se s námi
podělil o své zkušenosti s těmito tvory zábavným a pro děti lehce srozumitelným způsobem.
Naše obvyklé akce v MŠ jsou nyní vzhledem k dané situaci z pochopitelných důvodů odloženy, přesto se
snažíme dětem v co nejpřijatelnější formě nabídnout adekvátní formy vzdělávání z oblasti zážitkové pedagogiky.
Zvýšenou pozornost věnujeme především pobytu dětí ve venkovním prostředí, poznáváme s dětmi okolí, kde
žijeme, navštěvujeme lesy, jež nás obklopují, pozorujeme krajinu, podzimní práce zemědělců v naší obci…
Naše školka se v letošním školním roce rozhodla zapojit do vzdělávacího programu „Začít spolu“, který
nabízí mimo jiné především prostor, ve kterém se děti učí samostatně myslet, kde chyba je přirozenou součástí
procesu učení stejně jako zodpovědnost za sebe sama a svoji práci. Tento styl výuky je pro nás učitele stejně jako
pro děti nový, učíme se společně s dětmi jeho předností smysluplně využít a obohatit se tak vzájemně o nové
poznatky a zkušenosti spojené s jeho realizací. Vážíme si spolupráce rodičů, bez kterých by tento program nemohl
býti úspěšně realizován. Děkujeme jim za vstřícnost a pomoc při plnění ranních úkolů s jejich dětmi, jež jsou
důležitou součástí tohoto programu.

4. 11. 2020 se děti fotografovaly
Ale více se dozvíte v dalším zpravodaji…
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