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Letní kino v Karli
V sobotu 22.8. 2020 proběhlo u nás v obci letní kino.
Letos jsme promítali film „Přes prsty“. Bohužel letos
nám poprvé počasí nepřálo a museli jsme kino přesunou
na sál místního kulturního domu. Ale i tak to bylo
pěkné. Začátek byl mírně vulgární a bohužel pro
přítomné děti nevhodné. Ale dospělé osazenstvo si film
opravdu užilo. Místní hasičské družstvo zajistilo
opravdu kvalitní občerstvení tak bylo i veselo. Jediné co
bylo na škodu, že po skončení filmu kdy účastnící
opustili budovu, zhaslo veřejné osvětlení. To už se ale
díky bohu za dva roky opakovat nebude, protože v naší
obci probíhá rekonstrukce veřejného osvětlení. A to by
mělo být vedeno pod zemí tím, by už veškeré úpadky
měli ustat.
Každopádně přes všechny komplikace budeme letní
kino pořádat i příští rok. Moc se na vás těšíme.

OBEC KARLE
Karle 4, 568 02 Svitavy 2

Usnesení č. 7/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Karle
konaného dne 19. 8. 2020
Přítomni: Pavel Pavliš, Miloš Jadrný, Aleš
Havran, Dana Novotná, Jan Tobek, Alena
Jurenková, Jindřich Nešpor
Omluveni: Miloš Baran, Stanislava Kakišová
Program:
1. Projednání darovací smlouvy se
Skupinovým vodovodem Svitavy
2. Projednání Řádu veřejného pohřebiště
obce Karle
3. Projednání žádosti o finanční dar
Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí
4. Projednání obecně závazné vyhlášky obce
Karle č. 1/2020
5. Rozpočtové opatření č. 7/2020
6. Diskuse
7. Závěr
Zastupitelstvo obce Karle na svém zasedání
dne 19. 8. 2020

SCHVÁLILO
1) Darovací smlouvu uzavřenou se Skupinovým
vodovodem Svitavy
2) Řád veřejného pohřebiště obce Karle
4) Obecně závaznou vyhlášku obce Karle o místním
poplatku z pobytu

5) Rozpočtové opatření č.5.

NESCHVÁLILO
3) finanční dar Asociaci rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí z Prostějova

VOLBY 2020
Tak jako prakticky každý rok i letos nás nemine konání voleb. Letos to budou volby do zastupitelstva
Pardubického kraje.
Ve dnech 2. – 3. 10. 2020 se opět otevřou volební místnosti. V tento termín nás totiž čekají volby do
Zastupitelstva Pardubického kraje.
Jako každé volby, bude v obci Karle umístěna volební místnost v budově obecního úřadu v 1. patře v zasedací
místnosti. Volby budou probíhat v pátek 2. 10. 2020 od 14:00 do 20:00 a v sobotu 3. 10. 2020 od 8:00 do 14:00.
Volební lístky budou doručeny do schránek voličů nejpozději do 29. 9. 2020. Letošní volby budou „výjimečné“,
protože od 1. 9. 2020 jsou na obecních úřadech povinné roušky. Tak letos poprvé uvidí voliči volební komisi
„oblečenou“ do roušek a s nasazenými ochrannými rukavicemi. Před volební místností budou umístěny
dezinfekční přípravky, pro potřeby voličů. Letos bude také možné volit drive in (toto je varianta pouze pro
nakažené voliče), to znamená, že lidé v karanténě odvolí ze svých automobilů na speciálních místech dva dny
před oficiálním koncem voleb. Bude také zřízena speciální výjezdová jednotka, která bude objíždět občany,
kteří budou v karanténě. Naštěstí je tato výjezdová jednotka zřízena v rámci kraje a není potřeba ji zřizovat na
každém úřadě. Bohužel tato doba má dopad i na voliče, budou muset přijít do volební místnosti v rouškách
a dodržovat hygienickoepidemiologické opatření.

O víkendu 18.9. – 20. 9. 2020 proběhl v obci
Karle roznos volebních lístků, roznos proběhl
podle předběžného seznamu voličů, pokud by
snad někomu lístky chyběly na obecním úřadě
v Karli jsou k dispozici náhradní sady lístků.
Po předběžné domluvě se můžeme s lístky
stavit k vám domů. Kontaktovat nás můžete
buď e-mailem obec.karle@svi.cz nebo na
telefonu 461 634 919.

VOLBY do Zastupitelstva
Pardubického kraje
Pátek 2. 10. 2020 od 14:00 do 20:00
Sobota 3. 10. 2020 od 8:00 do 14:00

Informace pro voliče v karanténě/izolaci z důvodu onemocnění covid-19
Vláda České republiky17. srpna schválila návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do
zastupitelstva krajů v roce 2020.
- Hlasování z motorového vozidla (tzv. drive in hlasování) – tato volební stanoviště budou zřízena pro
každý okres, bude jich tedy 78. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla, jejich
vybavení zajistí armáda. Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu od 7:00 do 15:00.
- Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno, pokud krajská hygienická
stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi
pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtrtka volebního týdne od 7:00 do pátku volebního
týdne do 18:00.
- Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky – pokud občan v nařízené karanténě či izolaci
nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne do 20:00 oznámit krajskému
úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Tuto komisi budou tvořit členové drive-in týmu a
přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku
volebního týdne od 7:00 do soboty volebního týdne do 14:00.
Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hlasovací komise složené ze tří vojáků a
zapisovatele jmenovaného krajským úřadem, také sčítání těchto hlasů provede zvláštní sčítací komise u
krajského úřadu.

Uzavírka silnice na Vendolí

Od 15. 9. 2020 do 15. 10. 2020
bude uzavřena silnice u křižovatky
Ostrý Kámen Vendolí. Tato
uzavírka nebude mít vliv na občany
Karle, odbočka na Svitavy bude
průjezdná bez omezení. V toto
období bude firma SKANSKA
opravovat komunikaci směřující od
hlavní silnice směr Svitavy –
Polička I/34 do Vendolí, jedná se o
úsek od hlavní silnice ke kolejím.

Podzimní vyúčtování
Podzim v Karli bývá ve znamení ročního vyúčtování energií. Ani obecní úřad se této nepříjemnosti nevyhne.
Aby Vám vaše vyúčtování nepřipadalo tak smutné ukážeme Vám jak vypadají vyúčtování na obecní úřadě.

Veřejné osvětlení

Klubovna

Veřejné osvětlení na Ostrém Kameni ročně stojí včetně
daně z elektřiny: 21 502,38

V letošním roce je klubovna uzavřena, proto
jsou náklady na elektřinu nižší než v minulých
letech.

Veřejné osvětlení v Karli stojí ročně včetně daně z
elektřiny: 58 214,46

Obecní úřad
Zálohy na obecním úřadě jsou rozděleny do
dvou složek. Jedna se týká obecního úřadu jako
budovy a druhá kanceláře na OÚ.
Spotřeba elektřiny jako budovy včetně daně
z elektřiny je 15 610,31.
Spotřeba elektřiny včetně daně z elektřiny
v kanceláři obecního úřadu je 24 879,73

Kulturní dům
Spotřeba elektřiny včetně daně z elektřiny
23 884,34

Spotřeba elektřiny včetně daně z elektřiny
10 237,71

Hospoda
I když je hospoda již více jak rok zavřena, je
možné si ji příležitostně pronajmout a proto je
v hospodě spotřeba elektřiny včetně daně z
elektřiny ve výši 6 692,11 Kč.

Hasičárna
Spotřeba elektřiny včetně daně z elektřiny
21 426,85

Zprávy z Mateřské školy Karle, okres Svitavy
První zářijové dny v naší školce probíhají především v duchu postupné adaptace a seznamování dětí s prostředím
MŠ, které je pro mnohé z našich nejmenších nové a neznámé.
Z našeho kolektivu odchází na mateřskou dovolenou paní uč. Věra Anežka Grossová a nastupuje paní učitelka
Dana Schmidtová. Věříme, že se jí bude v naší školce líbit.
Co se týká obvyklých každoročně pořádaných akcí připravovaných naší školkou, jsme nuceni je omezit na
minimum vzhledem k současné problematice koronavirové infekce. Dovolili jsme si tedy pouze do vnitřních
prostor MŠ pozvat dětmi oblíbené divadélko Jó-jo. Pohádkové představení s názvem „Lesní školka“ probíhalo
v radostné a veselé atmosféře, čímž jistě nemalou měrou přispělo k prvním příjemně stráveným okamžikům dětí
u nás. Těšíme se společně s dětmi, že jakmile se nařízená opatření uvolní, budeme se opět moci věnovat
společným aktivitám v plném rozsahu jako dosud.
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