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Změna svozu POPELNIC
Vážení občané,
sděluji vám informaci o změně termínu svozu směsného
komunálního odpadu ve Vaší obci. K tomuto kroku
přistupujeme v rámci reorganizace svozových tras. Ve
Vašem konkrétním případě se jedná o to, že dojde k
posunu svozu celé svozové trasy ( obce Květná, Karle,
Chmelík) z pondělí na středu. V současné době je
“Vašim”svozovým dnem pondělí v sudém týdnu. Sudý
týden zůstane zachován, pouze se “vymění” pondělí za
středu. Příští řádný svoz - tedy pondělí 28.10.- proběhne
ještě beze změny, další svoz pak proběhne v 46.týdnu
ve středu 13.11.2019. Čas se nemění.
Děkuji Vám za pochopení.

VYCHÁZÍ DNE 29. 9. 2019

OBEC KARLE
Karle 4, 568 02 Svitavy 2
Usnesení č. 7/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Karle konaného
dne 24. 9. 2019
Přítomni: Pavel Pavliš, Miloš Jadrný, Miloš Baran, Aleš Havran, Dana
Novotná, Stanislava Kakišová, Jan Tobek, Alena Jurenková
Omluveni: Nešpor Jindřich

Program:
1.
2.
3.

S pozdravem

4.

Ing. Josef Gestinger
LIKO SVITAVY a.s.

5.
6.
7.
8.
9.

Projednání Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
s COOP družstvem
Projednání Změn stanov dobrovolného svazku obcí
Skupinový vodovod Svitavy
Projednání Závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí
Skupinový vodovod Svitavy za r. 2018
Projednání Závěrečného účtu DSO Mikroregionu Svitavsko
za r. 2018
Projednání Zpráv o revizi hospodaření SO Mikroregionu
Svitavsko v r. 2018
Projednání žádosti na dotaci (přístřešky)
Rozpočtové opatření č. 7
Diskuse
Závěr

Zastupitelstvo obce Karle na svém zasedání dne 24. 9. 2019
SCHVÁLILO
1) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s COOP
družstvo Havlíčkův Brod
2) - změny stanov dobrovolného svazku obcí Skupinový
vodovod Svitavy dle předloženého návrhu
- OZ pověřuje svého zástupce v dobrovolném svazku
obcí Pavla Pavliše, aby pro tuto změnu na členské
schůzi hlasoval
4) Závěrečný účet DSO Mikroregionu Svitavsko za rok
2018
6) žádost o dotaci na stavební úpravy kolem kontejnerů v
Karli
7) Rozpočtové opatření č. 7
BERE NA VĚDOMÍ
3) zprávu o výsledku kontroly hospodaření a závěrečný účet
dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy za
rok 2018
5) zprávy o revizích hospodaření DSO Mikroregionu
Svitavsko v roce 2018

Udělená dotace od MAS na pořízení nové lesní techniky
V letošním roce byla obci Karle ve spolupráci s Místní akční skupinou Svitava z. s. udělena dotace na lesní
techniku. Díky této dotaci máme v obci novou nástavbu na traktor s čelním nakladačem včetně rampovače
Qucke4M forest, ochrannou konstrukci traktoru Woodman, naviják do tří bodového závěsu traktoru ALPINE
5tun, mulčovač Gramip GS 50S, Motorovou pilu Stihl MS 362.
Celková částka za lesní techniku byla 1 379 895,- Uznané výdaje byly ve výši 950 000,Udělená dotace 475 000,-

Divadlo s obcí Karle
Obec Karle pořádá tradiční zájezd do divadla. Letos
navštívíme divadlo Radka Brzobohatého v Praze.
Zájezd se pořádá v sobotu 2. 11. 2019, odjezd je v 9:00
z Ostrého Kamene. Samotné představení začíná
v 19:00. Vydáme se na představení Řádí jako tajfun.
Toto představení je příběh o slavné herecké dvojici
Rachel a John Dudleyovi mají manželství plné
hysterických scén, rozchodů a návratů. Nezávisle na
sobě a samozřejmě bez vědomí toho druhého se oba, se
svými novými milenci, vydají strávit příjemný víkend
ve venkovském hotýlku, kam kdysi jezdili spolu.
Francouzský hoteliér Pierre Laroche, který už párkrát
nájezd manželů Dudleyových zažil, se rozhodne udělat
cokoli, aby se ti dva nepotkali a tentokrát k žádnému
výbuchu nedošlo. Do hotelu se totiž chystá kritik ze
samotných Timesů, Pierrova životní šance. Hrozící
odhalení hasí nemožný personál hotelu kbelíkem
plným ledu, takže půl osazenstva hotelu se neustále
převléká, až nemá co na sebe. Zběsilá komedie plná
zvratů nakonec doběhne k překvapivému rozuzlení.
Pokud máte zájem s námi vyrazit přihlaste se prosím na
obecním úřadě v Karli na tel. 461 634 919.

Naše obec má prvního
IRONMANA (železného muže)
Titulem IRONMAN se může od 22. června letošního
roku pyšnit obyvatel naší obce Roman Pittner. Tento
sportovec už má z sebou desítky triatlonových
závodů, sedm polovičních ironmanů (1,9 km plavání,
90 km kolo a 21,1 km běh). K triatlonu se přitom dostal
až po čtyřicítce.
Co pro to musí člověk udělat aby se stal
Ironmanem?
Je to velice jednoduché (smích), stačí odplavat 3,8
km, poté odjet 180 km na kole a uběhnout maraton
(42,2 km). Celé to samozřejmě probíhá bezprostředně
za sebou, i časy mezi jednotlivými disciplínami, tzv.
depa, se započítávají do času závodu. Vyskočíte z
vody, běžíte do depa, nasadíte cyklistickou přilbu
nasednete na kolo a jedete. Jakmile odjedete 180 km
odkládáte kolo opět do depa, nazouváte běžecké boty
a běžíte maraton. K tomu je uzpůsobené i oblečení,
používáme triatlonovou kombinézu, ta je uzpůsobena
na plavání, kolo i běh zároveň.
Jak vypadá příprava na takový závod?
Příprava na ironmana začíná už několik let dopředu,
samotný závod trvá několik hodin a je třeba na to
řádně natrénovat. První závodní sezónu jsem závodil
jen na kratších tratích - závodní čas 1-2 hodiny,
následující rok na olympijských a středních
distancích, kde závod trvá 1 - 6 hodin, a teprve pak je
čas rozumně uvažovat nad ironmanem, který trvá
světové špičce 8 hodin a nám “hobíkům” o něco více.
Samotná příprava zahrnuje hodiny v bazénu kde
pilujete techniku plavání, pak také specifická silová
příprava v posilovně, stovky hodin na kole a dlouhé
kilometry v běžeckých botách. Pak také každý závod
není nic jiného, než tréninkem na další závod.
Ironmanské distance jsem si loni vyzkoušel ve štafetě
a s parťáky jsme zvítězili a získali zlato na
mistrovském šampionátu, tak jsem si říkal, že letos je
na čase postavit se na start individuálního závodu.
Jak letošní závod probíhal?
Do závodu jdu původně s cílem zvládnout pod
11 hodin, ale plavání bez neoprenů byla pro mě, jako
pro “neplavce”, nepotěšující informace a tak z tohoto
cíle slevuji. (Neopreny, byly letos podle pravidel
zakázány, protože teplota vody byla 26 °C, povoleny
jsou do 24,5 °C. Neopren zlepší vaši polohu ve vodě
a lépe a rychleji se plave. Platí pravidlo, že čím horší
plavec, tím více mu neopren pomůže a naopak).
Plavání proto jdu raději pomaleji a nechci se utavit
hned na úvod. Z vody jdu poměrně čerstvý, ale až na
161. pozici… proto také říkám že jsem neplavec. V
depu beru kolo, gel do pusy (energetický gel, je
snadno stravitelný a dodá vám potřebné živiny, pro
fyzický výkon), teď mě čeká na kole 180 km ve čtyřech

okruzích mezi Otrokovicemi, Hulínem a Kroměříží.
Pravidelně doplňuji energii, střídám energetické tyčky
a gely, i tady raději volím volnější tempo, abych měl
síly ještě na maraton. Poslední cyklistický okruh už mi
příliš nechutnal a říkám si: “zlatý plavání”
Po pěti a
půl hodinách se na cyklistice posouvám startovním
polem o více jak 50 míst dopředu. Druhým depem
proletím jako střela a získávám dalších 11 míst k
dobru. Ne nadarmo se říká, že depo je čtvrtou
disciplínou triatlonu. Maraton rozbíhám na pocit, ale
nohy chtějí běžet, tak je poslouchám. Vydrží to 30 km,
pak už hlásí, že se jim to nelíbí. Na některých
závodnících je však vidět, že těm se to nelíbí ještě
víc… . Na třicátém kilometru taky poprvé počítám, že i
přes neplánovaně dlouhé plavání bez neoprenu, by ta
jedenáctihodinová hranice mohla padnout a tak i přes
protestující bolavé nohy v tempu nepolevuji a
posledních 5 km ještě přidávám a cílovou pásku
protínám upřímně dojatý čerstvě získaným titulem
Ironmana v čase 10:51 jako celkově devátý ve své
věkové kategorii, na závodě, kde mezi třemi sty
závodníky startovala zároveň i česká triatlonová
špička.
Jak probíhá regenerace po takovém závodě?
Standardně po závodě raději volím aktivní regeneraci,
tedy pohybem. Poté co jsem následující den přijel z
Otrokovic domů, jel jsem se projet na kole do Litomyšle
a zpět a navečer se ještě vyplavat do venkovního
bazénu na Sebranice. Za dva dny pak pokračuje další
trénink.

Projekt MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy
Místní akční skupina Svitava z. s. (MAS Svitava) se stala v letech 2016
– 2017 realizátorem projektu Místní akční plán vzdělávání ORP
Svitavy (MAP). Projekt byl zaměřen na rozvoj kvality vzdělávání v
mateřských a základních školách ve spolupráci zřizovatelů, škol a
dalších aktérů ve vzdělávání v území MAS.
Na tento projekt navazuje projekt MAP II a Implementace MAP ORP
Svitavy, který je realizovaný a financovaný s podporou Evropského
sociálního fondu Operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělávání.
Realizace: 04/2018 – 03/2022
Celková výše dotace: 11,7 mil. Kč
Partneři projektu: MŠ, ZŠ, ZUŠ, neziskové organizace zabývající se
výchovou a vzděláváním dětí do 15 let v ORP Svitavy
Hlavní cíle MAP II:
• zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ v ORP Svitavy;
• podpora inkluzivního vzdělávání především v oblasti práce
s nadanými dětmi;
• polytechnická výchova orientovaná na nadané děti a žáky;
• rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti;
• zvýšení zájmu u dětí a žáků o nejrůznější obory a oblasti
vzdělávání.
Přínosem realizace projektu MAP II je budování a rozvoj udržitelného
systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání dětí a
mládeže v našem území.
Projekt se také bude průběžně věnovat aktualizaci vytvořených
dokumentů MAP I, evaluaci a monitoringu MAP II a implementaci
MAP I.
Zpětná reflexe po roce realizace:
• velice úspěšné projektové aktivity, které jsou velmi pozitivně
přijímány jak dětmi, rodiči tak i samotnými školami a
jednotlivými pedagogy;
• velký úspěch mladých programátorů v národní soutěži, kteří
navštěvují kroužek programování;
• zapojení rodičů dětí v MŠ do rozvoje čtenářské gramotnosti
prostřednictvím aktivity městské knihovny „Kufr plný knih“;
• zájem žáků sedmé třídy (ZŠ Riegrova) o poezii, kteří v rámci
nadšení sami napsali sbírku básniček s vlastními kresbami, a
to díky aktivitě „Kufr plný knih“;
• zcela výjimečný workshop „Rozvíjíme matematické nadání
dětí v MŠ“ pro rodiče a jejich děti s PhDr. M. Kaslovou přední odbornicí v ČR na vzdělávání nadaných dětí;
• zajištění letní školy ve Svitavách v roce 2020 na program pro
MŠ „Začít spolu“;
• hledání příkladů dobré praxe pro zvýšení kvality vzdělávání
v ORP Svitavy – MŠ Čeladná, ZŠ Táborská Praha;
• nadšení dětí v Bořkově dílně, kterou realizuje SVČ Tramtárie
v MŠ a následná návštěva městského muzea, kde jsou pro ně
připraveny další aktivity;
• velký zájem škol o vzdělávací akce pro pedagogy na různá
aktuální témata, která reflektují jejich potřeby.
Hlavní manažerka pro realizaci MAP II je Stanislava Vaněčková,
tel.: 606 931 111, e-mail: massvitava@unet.cz

Co s neukázněnými
občany
V poslední době se množí případy, že na sběrné
místo bioodpadu, kam patří větve, listy stromů,
tráva, se objevuje odpad, který tam vůbec
nepatří, jako je stavební suť, kámen, pneumatiky
a dokonce železo.
Správce sběrného místa není prosím žádná
Popelka, aby tyto odpady na skládce třídil a za
neukázněné občany likvidoval. Buďme rádi, že
takovéto místo máme, proto vás prosím,
ukládejte tam jen odpad, pro který bylo místo
zřízeno.
Věřím, že tuto výzvu ti neukáznění vezmou na
vědomí a v budoucnu se podobné odpady
(stavební suť, kámen, pneumatiky nebo železo)
na tomto místě už neobjeví.
Jindřich Nešpor

Beseda s důchodci 2019
V letošním roce jsem se již podruhé zúčastnil
besedy s důchodci v Kulturním domě v Karli.
Jsem potěšen, s jakou pečlivostí je tato
společensko-kulturní akce připravená.
Věřte, nikdy jsem si nemyslel, když jsem před
mnoha lety uspořádal v novodobé historii naší
obce první besedu s důchodci, že se tato kulturní
akce stane tradicí.
Proč jsem se rozhodl o této kulturní akci psát?
Jsem velice rád, že se na nás, starší občany,
nezapomíná. Víte, já jsem mezi důchodci ještě
takový bažant, ale věk je jenom číslo. Každý jsme
tak starý jak se cítíme.
Proto mi dovolte, abych touto cestou a jménem
všech důchodců, kteří se této akce zúčastnili, co
nejupřímněji poděkoval všem těm, kteří se
podíleli na přípravě a organizaci této besedy.
Děkuji všem a těším se na příští besedu
s důchodci v roce 2020. Věřím, že se zase
sejdeme v hojném počtu.
Děkuji
Jindřich Nešpor
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