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Lampionový průvod
24. 10. 2021 se v obci Karle konal lampionový průvod.
Všichni účastníci se sešli v 18:00 u horního rybníka.
Jsme hrozně rádi, že účast byla opravdu hojná. Poté co
se všichni shromáždili u rybníka, byl zahájen průvod,
který vedl středem vesnice Karle kolem jednoty,
obecního úřadu atd. Cílem průvodu byl sportovní areál
v Babiččině údolí v Karli, kde si všichni mohli opéct
špekáčky, posedět a popovídat si. K dispozici byli,
účastníkům poskytnuty toalety ve sportovním areálu.
Doufáme, že se všem účastníkům lampionový průvod
líbil, a budeme se na ně těšit i příští rok.

Příspěvky místních občanů
V letošním roce se v naší obci provedlo velké
množství úprav pro zajištění bezpečnosti našich
spoluobčanů. V horní části obce se vybudoval nový
chodník s odtoky na dešťovou vodu a přípravou na
rekonstrukci elektřiny v obci.
Proběhly také úpravy v okolí prodejny COOP, kde
bylo vybudováno nové místo pro PB a stojan na kola.
Provedlo se i mnoho dalších úprav v obci, které
prováděla firma SUS Pardubického kraje a pro tuto
firmu jako jeden ze subdodavatelů je i pan Petr
Nevrkla.
Věříme, že se tyto úpravy občanům líbí, a proto
bychom touto cestou za práci pro obec chtěli firmě
poděkovat a popřát jim hodně dalších pracovních
i osobních úspěchů.
Jindřich Nešpor, Stanislava Kakišová

VYCHÁZÍ DNE 4. 11. 2021

OBEC KARLE
Karle 4, 568 02 Svitavy 2

Usnesení č. 7/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Karle konaného dne
15.9.2021
Přítomni: Pavel Pavliš, Miloš Jadrný, Miloš Baran, Aleš Havran,
Dana Novotná,Stanislava Kakišová, Jan Tobek, Alena
Jurenková, Jindřich Nešpor
Program:
1. Projednání žádosti o vybudování odvodňovacího
příkopu v Ostrém Kameni
2. Projednání žádosti o poskytnutí daru
3. Projednání žádosti p. P. o odkup pozemku
4. Projednání žádosti p. J. o povolení protlaku či
překopání cesty
5. Projednání žádosti pí K. o odkoupení pozemku
6. Projednání změny stanov Skupinového vodovodu
Svitavy
7. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Svitavsko
8. Projednání zápisu z provedené revize hospodaření
Mikroregionu Svitavsko ke dni 30. 6. 2020 a
31. 12. 2020
9. Rozpočtové opatření č. 8/2021
10. Diskuse
11. Závěr
Zastupitelstvo obce Karle na svém zasedání dne 15. 9. 2021
SCHVÁLILO
1) vypracování rozpočtu a vybudování příkopu podél cesty za
kapličkou na Ostrém Kameni na p.č. 1147/1 o délce 65 m
s finančním přispěním žadatelů
4) povolení protlaku nebo překopu obecní komunikace u
č.p. 136 v Karli po doložení schválení vybudování čističky
odpadních vod
6) změny stanov Skupinového vodovodu Svitavy dle
předloženého návrhu
7) závěrečný účet Mikroregionu Svitavsko
8) zápis z provedené revize hospodaření Mikroregionu
Svitavsko ke dni 30. 6. 2020 a 31. 12. 2020
9) rozpočtové opatření č. 8/2021
10) upozornění všech obyvatel v okolí zadní cesty u horního
rybníka v Karli na zákaz vyvážení bioodpadu na veřejná místa
k tomu neurčená
NESCHVÁLILO
2) poskytnutí daru fi Naše odpadky
BERE NA VĚDOMÍ
3) žádost p. P. o odkup pozemku na p.č.425 v k.ú. Karle a žádá
p. P. o doplnění žádosti
5) žádost pí K. o odkoupení části p.č. 546 v k.ú. Ostrý Kámen o
výměře asi 75 m2 a navrhuje vrácení zaplacených peněz za
pozemek nebo napravení chyb ve vypracováním nového GP
s podílem obou stran

Volby do Poslanecké sněmovny 2021
Ve dnech 8. 10. 2021 – 9. 10.
2021 se v obci Karle konaly
volby do poslanecké
sněmovny. Z celkového počtu
345 voličů se do volební
místnosti dostavilo 175 voličů,
což je účast ve výši 50,72 %.
Při sčítání byl odhalen jeden
neplatný hlas. To znamená, že
celkový počet platných hlasů
byl 174.

Nejvíce hlasů obdržela strana č. 20 ANO
2011 s celkovým počtem hlasů 52, druhá
byla strana č.13 SPOLU s 26 hlasy, třetí
strana č. 17 Piráti a Starostové s 23 hlasy.

Kompostéry
Jak jsme již informovali v předešlém zpravodaji, obecní úřad v Karli díky spolupráci s obcí Trstěnice a Chmelík
získal dotaci na kompostéry. Avizovali jsme, že kompostéry budeme vydávat od 1. 11. 2021. Zatím je zájem dle
očekávání, ale chtěli bychom občanům, kteří jsou opravdu dlouho v zaměstnání, poskytnout možnost podepsat
smlouvu i déle než je obvyklé, proto jsme se rozhodli prodloužit úřední hodiny ve středu 10. 11. 2021 a to do
18:00, aby se k nám mohli dostavit a podepsat smlouvu. Darované kompostéry jsou zadarmo a od obecního úřadu
ho občané obdrží do 5 letého nájmu a po této lhůtě se stává jejich majetkem. Kompostér je o objemu 1 050 litrů.
K čemu kompostér slouží?
Kompostér je určen ke kompostování a
zároveň zabraňuje nadměrnému zamokření
kompostovaného materiálu, zabraňuje
nadměrnému vysušování kompostovaného
materiálu, snižuje intenzitu světla (pro rozklad
je nutná tma), zabraňuje nežádoucímu příletu
semen plevelů z vnějšího prostředí, omezuje
přístup nežádoucích živočichů a hmyzu ke
kompostovanému materiálu, je estetičtějším
řešením v porovnání s obyčejnými
hromadami biologického odpadu.
Proč si pořídit kompostér?
Doma si vytvořím kvalitní kompost, který mohu
využívat na pokojové květiny, skleník i záhonky.
A mám zaručeno, že moje úroda bude hojná.

PRODLOUŽENÉ
ÚŘEDNÍ HODINY
Ve středu 10. 11.
2021 bude mít
obecní úřad
otevřeno do 18:00!!
Kdo nebude mít kompostér a doteď využíval sběrné
místo u Peterkového háje, přijde o možnost ukládání
bioodpadu.
Prostor bude dále využíván pouze pro biodpad
z veřejného prostranství a tento prostor bude stále
monitorován.

Co PATŘÍ do kompostéru
Co NEPATŘÍ do kompostéru
-

zbytky z čištění a zpracování ovoce a zeleniny
menší množství rostlinných jídel a chleba
shnilé ovoce a zelenina
skořápky z vajec a ořechů, pecky a makovice
nasekané kukuřičné stonky a klasy
nasekané větve z křovin a stromů
květiny, tráva, seno, sláma, listí
piliny, hobliny, dřevní štěpka
plevel posklizňové zbytky z pěstování
hnůj z chovu hospodářských zvířat
papírové kapesníky a ubrousky
studený popel z čistého dřeva

-

zbytky masa, ryby a výrobky z nich
barevně potištěný papír
popel z uhlí a koksu
piliny a zbytky dřevotřísky, lakované a
natřené dřevo
velké množství vařené stravy
mléko, mléčné výrobky
uhynulá zvířata a zbytky ze zabijačky
nerozložitelný materiál (sklo, plasty, kovy,
textil)
výkaly masožravých a nemocných zvířat

POZOR na lákavé nabídky podomních prodejců ENERGIÍ
Podomní prodejci přicházejí stále s novými praktikami. Většina z nich má škálu důvodů a příběhů, kterými se snaží
získat vaši důvěru. Mnozí také moc dobře vědí, že v obcích a městech, kde je vyhláškou podomní prodej zakázán,
se tímto jednáním dopouští protiprávního jednání. Ani to je od lehce nabitého zisku neodradí.
V současné době, kdy lze v médiích slyšíme o „energetické krizi“ a některé společnosti oznamují konec, lze
předpokládat i zvýšený počet podomních prodejců nabízejících právě výhodné smlouvy na dodávky energií.
Dalšími a častými praktikami jsou nabídky různých služeb na výměnu zámků, služby kominíka či servis oken.
Pozor, lze se také setkat s lákavou nabídkou „levného“ zboží, které na první pohled vypadá jako originál, ale
originálem není.
Policie proto radí:
- Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo nic zadarmo.
- Nedůvěřujte cizím lidem a nikoho takového nepouštějte do svého bytu, obzvlášť v případech, kdy cizí osoba chce
rozměnit bankovky, nebo se domáhá pitné vody.
- Buďte obezřetní, opatrní a informace si prověřujte.
- Nedovolte, aby na vás kdokoli činil nátlak a nutil vás k okamžitému rozhodnutí.
- Nikdy neplaťte za nabízené zboží předem v hotovosti, bez sepsané smlouvy o koupi či prodeji.
- Nesdělujte své osobní údaje a prodejce žádejte o kontakt, který si klidně hned vyzkoušejte a ověřte.
- Nepodepisujte nic bez rozmyslu, pokud můžete, kontaktujte ihned členy rodiny nebo si nechte čas na
rozmyšlenou.
- V případě, že jste byli podvedeni, nebojte se obrátit na policii.
V neposlední řadě nepodléhejte vidině rychlého zbohatnutí, výhodné koupě či dokonce výhry. V naprosté většině
těchto případů se jedná o podvod.
kpt. Mgr. Jiří Tesař, koordinátor prevence

Vítání občánků 24. 10. 2021
V neděli 24. 10. 2021 jsme slavnostně přivítali nové občánky. Na začátku vítání předškolní děti přednesli
připravené básničky a poté starosta Pavel Pavliš přivítal občánky s jejich rodiči a rodinnými příslušníky proslovem.
Celkem jsme přivítali 5 nově narozených dětí.
Všechny děti se pohoupali v obecní kolébce, kde zároveň byli i s rodiči a ostatními vyfotografovány. Rodiče učinili
slavnostní zápis do pamětní knihy nově narozených dětí. Každý novorozenec od obecního úřadu obdrží finanční
dar, bryndáček s nápisem občánek Karle nebo Ostrý Kámen, v závislosti na tom, do které obce se nám narodil
a také obdrží knížku, kde si mohou zapisovat své první pokroky a dovednosti.
Jsme velice rádi, že se v posledních letech navýšil počet novorozenců a dále nám roste i počet obyvatel. Pevně
věříme, že se novým občánkům bude dařit co nejlépe a že se jim u nás bude líbit.

Nově přivítaní občánci
Amálie Adámková
Jakub Novák
Jan Vogl
Nina Zerzánová
Timoteus Janoušek

Zprávičky z naší školičky

V měsíci říjen jsme měli dvě lekce muzikoterapie, děti si hudbu velmi užívají a pana lektora bedlivě sledují a
spolupracují. Hry na africké bubny jsou pro děti velkým zážitkem. Muzikoterapie je pojatá hravou formou, celou
lekci provází různé říkanky, píšničky apod. Natolik nás nadchla zvonkohra Koshi, tak jsme si ji do MŠ také pořídili.
Nyní ji používáme při relaxaci či spánku.
Dva říjnové pátky jsme si udělali s dětmi hračkový a knižní den. Při hračkovém
dni si děti donesou svoji oblíbenou hračku, s kterou si v průběhu dne mohou hrát.
Na knižní den si děti donesly knihy na téma zvířata, o kterých jsme si následně
společně povídali, knihy jsme si prohlédli a kousek ukázky jsme si přečetli.
Během měsíce jsme stále využívali příznivého počasí, proto jsme si také udělali
poslední pěší výlet, než bude zima. Autobusem jsme jeli na Ostrý Kámen a poté
jsme vyrazili pěšky okolo Svaté Trojce, kolem lesa až do MŠ.
Na konci měsíce byla možnost vyšetření zraku od primavizus. I nadále nás
provází centra aktivit, ve kterých děti krásně pracují. V rámci center aktivit, jsme
se vydali na vycházku do přírody a hráli jsme "Bingo v přírodě" děti sbíraly plody
na obrázku do plata od vajec, které si nejříve v ateliéru vyrobily.
MŠ
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