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VYCHÁZÍ DNE 19. 2. 2010

Usnesení č. 13/2009
ze zasedání Zastupitelstva obce Karle
konaného dne 17. 12. 2009

Projednání zaměření a odkoupení pozemku
zastupitelstvo bere na vědomí žádost p. Švece a paní
Doubravové o odkoupení části pozemku a schvaluje zaměření
části pozemku č. 62 v k.ú. Karle
Projednání rozpočtu obce Karle na rok 2010
zastupitelstvo schválilo rozpočet obce Karle na rok 2010
Projednání přípravy investiční akce Výtlačný řad z prameniště
Olomoucká do vodojemu Lány
zastupitelstvo bere na vědomí zařazení projektu dobrovolného
svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy pod názvem ,,Opatření
na zlepšení kvality pitné vody a dostavba skupinového
vodovodu Svitavy II. Etapa - Výtlačný řad z prameniště
Olomoucká do vodojemu Lány“ do 13. výzvy MŽP. O
poskytnutí podpory bude žádáno z Operačního programu Životní
prostředí, investorem bude dobrovolný svazek obcí Skupinový
vodovod Svitavy

Poděkování a přání všem, kteří nám po celý rok pomáhali.
Rok 2009 byl rokem velkých proměn v úpravách prostředí a
vybavenosti naší mateřské školy. Situace kolem sociálního
zařízení, jak jistě všichni pamatujete, byla již svízelná. Proto
v létě bylo celé sociální zázemí přestavěno, aby vyhovovalo těm
nejnáročnějším hygienickým požadavkům. Naše mateřská škola
má díky pochopení a vstřícnosti zastupitelstva OÚ v Karli velice
důstojné sociální zázemí. Vstřícnost OÚ se během roku
projevovala i v potřebnosti obměny a oprav nábytkových prvků,
zahradních prvků, zafinancování pomůcek a výukového materiálu
pro děti a především dostatečným finančním rozpočtem, díky
jemuž jsme mohli po celý rok dobře pracovat s našimi dětmi a
školu reprezentovat. Byly to správně investované peníze.
Pracovnice okolních MŠ, Speciální školy ze Svitav a Denního
stacionáře z Chotovic nešetřily při našich společných setkáních a
výjezdech obdivem nad pochopením našeho zřizovatele pro
potřeby našeho školského zařízení.
Máme svoji práci rádi a úspěšnost naší snahy by nebyla možná
především bez spolupráce s rodiči. Vážíme si velice toho, že nám
své děti svěřujete a důvěřujete nám. Pomoc ze strany rodičů byla
po celý rok intenzivní, ať se jednalo o nezištné vybavování
výtvarným a pracovním materiálem, hygienickými prostředky i
hračkami a knihami, ale také pomocí s organizováním akcí školy a
výjezdy. Děkujeme vážení rodiče za Vaši pomoc, zájem a čas.
Přály bychom si, aby i v tomto roce 2010 byly děti v naší školce
spokojené. I v tomto roce máme své plány a věříme, že spolupráce
s rodiči, OÚ, kulturní komisí a Jednotou bude probíhat ve vstřícné
a chápající atmosféře. Nic víc bychom si nepřály.

Projednání dodatku k vyhlášce č.4/2005 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Karle
zastupitelstvo schválilo dodatek č. 1/2009 k vyhlášce č. 4/2005,
který mění rozúčtování skutečných nákladů
Projednání úpravy rozpočtu č. 10 na rok 2009
zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu č. 10 na rok 2009
Projednání řádu veřejného pohřebiště v Karli
zastupitelstvo schválilo řád veřejného pohřebiště v Karli
Projednání odkoupení fekálního přívěsu od ZD Trstěnice
zastupitelstvo schválilo odkoupení fekálního přívěsu od ZD
Trstěnice
Projednání projektové dokumentace na kanalizaci v obci Karle
zastupitelstvo schválilo provedení projektové dokumentace na
kanalizaci v obci Karle
Projednání žádosti o finanční příspěvek na rok 2010 pro Český
svaz včelařů, o.s. Litomyšl
zastupitelstvo schválilo příspěvek 1000,-Kč pro ČSV, o.s.
Litomyšl na rok 2010

Přejeme Vám Všem do nového roku hlavně pevné
zdraví, vzájemnou úctu a porozumění.

Projednání vyhlášky č. 2/2006 o místním poplatku ze psů
zastupitelstvo schválilo dodatek č. 2/2009 k vyhlášce č. 2/2006 o
místním poplatku ze psů, který ruší bod b) z Čl. 3 – Sazba
poplatku

Pracovnice mateřské školy v Karli

Narození
Úmrtí
Přístěhovaní
Odstěhovaní
Sňatek
Rozvod
Ovdovění

Projednání vedení účetnictví MŠ pro rok 2010
zastupitelstvo schválilo vedení účetnictví MŠ Karle ve
zjednodušeném rozsahu od 1. 1. 2010
Projednání seznamu členů zastupitelstva a členů komisí
zastupitelstvo bere na vědomí seznam členů zastupitelstva a
členů kontrolní, finanční a kulturní komise

2007

2008

2009

8
4
22
11
5
2
2

2
2
1
12
3
3
1

3
2
13
12
4
1
1
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POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
a PSA NA ROK 2010
V měsíci BŘEZNU se platí poplatek za komunální odpad a psa

400,- Kč za osobu nebo rekreační objekt
30,- Kč za jednoho psa
úřední dny: pondělí a středa 8:00 – 16:30
Od poplatku za komunální odpad mohou být nově osvobozeni občané trvale
hlášení v obci, kteří žijí více jak 300 dnů mimo obec a kteří vyplní „Žádost o
osvobození od poplatku“ na místním obecním úřadě. Pokud tak neučiní a
poplatek nezaplatí, bude považován za dlužníka!!!

!!!! mimo úřední dny se poplatky nevybírají !!!!
Pro informaci - skutečné náklady, které platí obec:
v roce 2008
500,- Kč
v roce 2009
516,- Kč
v roce 2010
528,- Kč
Nadstandartní aktivity MŠ Karle - 2. pololetí školního roku 2009/2010
Dle květu
8.3.pondělí
25.3.čtvrtek
26.3.pátek
12.4.pondělí
27.4.úterý

Sněženkové údolí, Chmelík, společně s Denním stacionářem Chotovice
O zvědavém slůněti, pohádka v divadle Trám, Studio Dell-arte, České
Budějovice, odjezd v 7.10hodin
Velikonoční dílny v MŠ ve spolupráci s kulturní komisí OÚ
Prasátko či slečinky, pohádka, Fabrika Svitavy, divadlo Z pytlíčku Pardubice,
odjezd v 7.10hodin
Perníková chaloupka, pohádka Smetanův dům Litomyšl, odjezd „školákem“
O princezně a Popletovi, Fabrika Svitavy, divadlo Piškot Praha, odjezd
v 7.10hodin

19.2.2010 v úterý se jsme odjeli do Makova na
karneval. Bylo nás 15, včetně maminek a jedné
ochotné babičky. Byli jsme osloveni Farní charitou Nové
Hrady, konkrétně p. ředitelkou Denního stacionáře v
Chotovicích, o zahájení masopustního dopoledne.
Již vloni jsme naši školku dobře reprezentovali, snažili
jsme se i letos. Odjezd byl naplánován na 8.30 hodin
objednanou dopravou u firmy Hnát z Radiměře, se
kterým máme dobrou zkušenost. Opět jel s námi
náš oblíbený p. Jiskra. Obávali jsme se trochu cesty,
však všichni víte, jak to nyní na silnicích vypadá. Děti
jsme měli raději připojištěné, jak to děláme při každém
výjezdu. Vrátili jsme se v pořádku se spoustou zážitků.
Již při vstupu nás čekal nazdobený stůl s občerstvením
a nápoji pro děti s cedulkou Reservé MŠ Karle. A to
jsme se ještě nestihli se všemi pořádně pozdravit. Od
loňského roku máme spoustu známých nejenom ze
zařízení, z Center, ale i mezi malými školáčky z MŠ a
ZŠ v Makově. Otevírali jsme masopustní karnevalové
veselý rozmarným předtančením ze života broučků, s
hudebním doprovodem i s vlastními pěveckými fondy,
tančili jsme a rozsvítili parket barevnými květy, které
děti pomáhali vyrábět. Po našem úvodu jsme tleskali
prckům ze školičky v Makově, kteří si také připravili
malé antré na zahájení. Moc se jim to také povedlo. A
potom se tančilo, jedlo, pilo, soutěžilo a zase
tančilo...Naše děti se vůbec neostýchaly a za odměnu si
odvážely nejenom spoustu dojmů, ale i krásné plyšáčky
a vitamínové doplňky stravy, aby měly sílu příští rok
zase na toto krásné setkání přijet. Bylo to opravdu
milé dopoledne a je dobře, že jsme byli pozváni a
pozvání jsme přijali.

Popeleční středa
Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období,
které je přípravou na oslavu Velikonoc.
V liturgickém kalendáři katolické církve je to středa, která předchází
první neděli postní a označuje začátek postní doby. Letos popeleční
středa připadla 17.února.
Zavedení „popeleční středy“ se datuje někdy do 6.-7. století, kdy byl
začátek postního období přeložen ze 6. neděle před Velikonocemi na
předcházející středu, aby se z postní doby vyčlenily jednotlivé neděle,
které nejsou chápány jako postní den.

Popelec
Již od konce 11. století se na Popeleční středu uděluje popelem
znamení kříže na čelo (= popelec) s formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v
prach se obrátíš“ (srov. Gn 3,19), nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“
(Mk 1,15). Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické
tradice a uchovávaným v církvi až do dnešní doby. Symbolicky se tak
naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svůj mnohdy špatný
život, své nepravosti, svůj hřích a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit
s nadějí. Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených
palmových a olivových ratolestí (ev. "kočiček" - v našich krajích)
posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli.

Rozmanité projevy a prostředky
Vnitřní pokání křesťana může mít velmi
rozmanité projevy, které se vhodně
modifikují podle potřeb doby.
Tradičními a staletími osvědčenými
prostředky pokání jsou: modlitba,
odříkání – „půst“ a „almužna“ – tedy
dobrodiní činěné ve prospěch
těch, kdo jsou na tom hůře než my.
Vedle klasických forem se v současné době v řadě zemí rozšiřuje např.
"ekologický půst" - omezení zbytečných jízd autem apod. Vždy ovšem
půst vychází z biblické a církevní tradice a je zaměřen na zkvalitnění
vztahu k Bohu, k druhým lidem i k sobě samému, a tím může ve svých
důsledcích vést i ke zlepšení života a atmosféry v celé společnosti.

kolektiv MŠ
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