MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU KARLE
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VYCHÁZÍ DNE 30. 4. 2015

Usnesení zastupitelstva 4/2015

Letošní květen se celorepublikově ponese ve
znamení oslav 70. výročí konce druhé světové
války. Drobné hmatatelné střípky z válečného
období přinese i pátý letošní zpravodaj.

Zastupitelstvo na svém jednání dne 22. 4. 2015:
SCHVÁLILO:
1. Prodej pozemků p.č. 372/2 - 631 m2, p.č. 374/1 – 170 m2 a
p.č. 276 – 11 m2 v k.ú Karle panu Doležalovi za cenu 10,Kč/m2
2. Hospodářský výsledek obce Karle za rok 2014
3. Závěrečný účet Mikroregionu Svitavsko za rok 2014
4. Dělení a směnu pozemků p.č. 154/2, 1751/2, 153 a 154/5
v k.ú. Karle mezi obcí Karle a paní Zerzánovou OZ schválilo
směnu 44 m2 pozemků a prodej 106 m2 pozemků za 10,Kč/m2 paní Zerzánové
5. v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a §99 odst. 2 zákona
č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
kompetenci starosty obce k provádění rozpočtových opatření
v následujícím rozsahu:
Příjmová strana rozpočtu
a) navýšení v rámci třídy 1 ( daňové příjmy).
Starosta tyto výdaje nesmí zapojit do výdajů
b) navýšení ukazatelů 2 třídy ( nedaňové příjmy), 3
třídy ( kapitálové příjmy) do výše 100 0000,- Kč.
c) Navýšení v rámci 4 třídy ( přijaté dotace) u
rozpočtového zapojení účelových dotací
v případě, že OZ schválilo účast obce při podání
žádosti o transfer
Výdajová strana rozpočtu
a) navýšení ukazatele do výše 100 000,- Kč mezi
jednotlivými zasedáními
zastupitelstev. Nevztahuje se to na příspěvky na
provoz Příspěvkovým organizacím.
b) přesuny mezi třídou 5 ( běžné výdaje) a třídou 6
(kapitálové výdaje), které
jsou schváleny OZ, ale u kterých je nutné po
uskutečnění plnění výdajů provést správné
zatřídění v souladu s rozpočtovou skladbou.
c) navýšení o částku vyšší než 100 000,- Kč, a to
v případě, kdy se jedná o
nutný výdaj k zajištění chodu obce, v případech
havárie nebo stavu nouze, k odvrácení škod nebo
zaplacení neprovedené úhrady, které je vázáno
penalizací a tyto penalizace mohou výrazně
K
překročit případná rizika z neoprávněné
úhrady.Dále v případě pokut, penále a dalších
nutných výdajů.

PUZZLIÁDA
V pátek 20 března si pro děti připravila Kulturní
komise Karle v „Babiččině údolí“ přespání a
následující den byla připravena puzzliáda. Děti se
začali sjíždět během pátečního slunečného
odpoledne ke klubovně se spacáky, polštářky a
bačkůrkami. Všechny děti si užívaly prosluněné
odpoledne hraním různých míčových her a
využívaly velký prostor kolem klubovny. Když se
začalo stmívat, děti se seběhly do klubovny, kde
na ně čekala vydatná večeře a teplý čaj. Po večeři
byly pro děti připravené různé aktivity, kterými se
bavily po celý večer, než se vydaly spát.
Druhý den ráno se děti umyly, vyčistily zoubky a
připravily se k snídani. Než se vše připravilo na
puzzliádu, všichni se vydali na procházku po okolí.
Kolem deváté hodiny bylo vše připraveno a mohlo
se začít. Děti se pustily do skládání různých druhů
puzzlí od aut po různá zvířátka a kreslené
postavičky. Všichni účastníci byly velice šikovní a
šlo jim to od ruky, a proto se ti nejlepší mohli těšit
z cen. Ale i ti co nevyhráli, neodešli s prázdnou.
Děkujeme všem, kteří přišli, a budeme se těšit na
další akce.
Kulturní komise Karle

BERE NA VĚDOMÍ:
1. žádost pana Ehrenbergera o odkoupení pozemku p.č. 2240 –
578m2, zahrada v k.ú. Karle
2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu
Svitavsko za rok 2014
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UPOZORNĚNÍ
OBČANŮM
V rámci
personální
změny v kanceláři Obecního
úřadu Karle nebude po dobu
proškolení
nových
zaměstnanců na našem úřadě
prováděno
ověřování
podpisů a listin. Tato služba
bude opětovně poskytována
na obecním úřadě přibližně
od poloviny června tohoto
roku.

Obec Karle v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,
v platném znění, vyhlašuje:
KONKURZ
na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:
Mateřská škola Karle, okres Svitavy
předpokládaný nástup na pracovní místo – 1. srpna 2015.
1.
-

-

Požadavky:

odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky
v souladu
s § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
znalost školských předpisů a školské problematiky,
občanská a morální bezúhonnost,
dobrý zdravotní stav,
organizační a řídící schopnosti,
praxe v oboru minimálně 5 let.
2.

Náležitosti přihlášky:

-

úředně ověřené kopie dokladů o průběhu vzdělávání a nejvyšším dosaženém
vzdělání (maturitní vysvědčení, v případě vyššího nebo vysokoškolského
vzdělání diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a doklady o
dalším vzdělání), kopie dokladů o dalším vzdělávání,

-

přehled předchozích zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně
pracovního zařazení potvrzený posledním zaměstnavatelem,

-

strukturovaný životopis (vč. uvedení e-mailové adresy a telefonu),
písemná koncepce dalšího rozvoje a řízení mateřské školy (max. 5
normostran A4) s vlastnoručním podpisem,
výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo potvrzený doklad o jeho
vyžádání,
originál nebo ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti
pro výkon činnosti ředitele/ředitelky mateřské školy (ne starší 2 měsíců),

-

písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto
konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, v platném znění,

-

čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991Sb., v platném znění*.

Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete nebo doručte nejpozději
do 15. května 2015 do 15 hodin na adresu: Obec Karle, Karle 4, 568 02 Svitavy 2.
Obálku označte heslem: „KONKURZ – Mateřská škola Karle –
NEOTVÍRAT“.
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Stavební práce ve svahu za
Obecním úřadem pokračují
Úpravy za budovou Obecního úřadu
Karle významně pokročily. Těžkou technikou
byla odstraněna skála, stínící prostor za
budovou úřadu, nakonec se ukázalo, že nejde
o původní masiv, ale o navážku opuky a sutě,
jež mohla být pro svůj pohyb nebezpečná. Už
v minulosti bylo patrné odpadávání kamení
z původní „skály“.
Dále byla připravena plocha pro
budoucí přístupovou cestu na zahradu MŠ a
podél této plochy a na místě původní skály je
postupně budována zeď z tvrdé opuky, která
celé místo nejen esteticky povznese, ale zajistí
tak celou plochu z bezpečnostního hlediska.
Při stavebních pracích byly objeveny
vchody
do
podzemí,
které
byly
z bezpečnostních důvodů zasypány. Na místě
se našlo také několik artefaktů, jimž se bude
věnovat článek na straně 4.

Mateřská škola Karle
Poděkování
Moje první návštěva Karle byla spojená s bramborovými a řepnými brigádami. Ve svých patnácti letech, coby studentka SPgŠ
v Litomyšli, jsem nemohla ani tušit, že v této krásné obci strávím podstatný kus svého života. Uběhlo ale pár desítek let a já jsem
dostala příležitost ke svému prvnímu trvalému zaměstnání. Na místo ředitelky Mateřské školy v Karli jsem nastoupila na jaře
v roce 1992.
Za dobu mého působení v této funkci se na OÚ vystřídalo několik starostů, kteří vždy vyšli vstříc mým požadavkům pro MŠ.
Pan Nešpor, pan Vokál a pan Pavliš. A především díky vstřícně ochotným členům zastupitelstev obce se mohlo postupně
vybudovat důstojné zázemí mateřské školy, kde děti tráví většinu dne. Ať to byla vybavenost školy nábytkem a doplňky, výměna
topného zdroje, elektroinstalace, vybudování prostor sociálního zařízení, výměna oken, doplnění dětského hřiště na zahradě,
revitalizace zahrady jako takové, z rozpočtu školy se částečně hradily i vzdělávací nároky zařízení. Děkuji i výborným p. účetním, p.
Břeňové, p. Zerzánové, p. Koutné, p. Borovské a p. Čadilové. Co se týče Obce, nemohu nevzpomenout i na děvčata z kulturní
komise obce, pomohly vždy ochotně s organizací specifických akcí MŠ. Děkuji i p. starostovi a zastupitelstvu ze Chmelíka.
S výše uvedeným souvisí velmi těsně prezentace celého zařízení, snažila jsem se vždy, aby byla co nejlepší. S dětmi jsme se
účastnily za ta léta mnoha akcí – v MŠ i mimo MŠ - výstav, soutěží, koncertů, divadel, filmových představení, dopravních aktivit,
sportovních akcí, turistických výšlapů po blízkém i vzdálenějším okolí obce, pořádali jsme setkání školek z okolí, spolupracovali
jsme se Stacionářem sv. Josefa v Chotovicích, s Lesy ČR, p. profesorkou angličtiny atd. S dětmi jsme nezapomínaly ani na ty, kteří
zůstali sami, před vánoci jsme je s přáním a malou pozorností, vyrobenou dětmi, navštěvovaly. Život dětí v MŠ má svou
dokumentaci a prezentaci i na webových stránkách, které spravuji od roku 2009. Spousty detailů jsem také zaznamenala do kroniky
školy, která je Vám všem k dispozici k nahlédnutí.
Děkuji hlavně a především především Vám všem rodičům, kteří do MŠ svěřovali své děti s důvěrou, spolupráce byla vždy na
úrovni partnerství a vzájemného poradenství. Byli jste ochotní při jakékoliv pomoci, ať to byl úklid po malování, pomoc při
úpravách zahrady, napečení dobrot při akcích, pomoc v podobě darů, za ty roky toho byla spousta. Úžasné bylo, že jste se vážení
rodiče, ale i prarodiče, účastnili také všech akcí pořádaných školou. Snažila jsem se mít vždy plnou kapacitu školy a těšila se
z toho, když děti odrostly a staly se sami rodiči, přivedly k zápisu své ratolesti.
Děkuji velice i všem kolegyním A.Bisové, J.Belfiové, J.Zandlerové, V.Hárychové, I.Bukáčkové, H.Pechancové a A.Beranové.
Bez dobrého pracovního týmu by škola nebyla tak dobře hodnocena i ze strany České školské inspekce. I veškeré kontroly ze
strany státní správy , hygieny, bezpečnosti atd. byly za ty roky vždy v pořádku. Děkuji prostě všem v Karli a na Ostrém Kameni,
na koho jsem si nevzpomněla, tomu se omlouvám.
V lednu 2015 jsem dopisem k zastupitelstvu obce oznámila, že 31.7.2015 odcházím do důchodu. “Přesluhuji“ již druhým rokem,
šanci na umístění potřebuje spousta vysokoškolsky vzdělaných učitelek MŠ. Žádostí o místo učitelky na MŠ v Karli je v registru
pošty školky mnoho. Požadavek zákona o vysokoškolském vzdělání na pozici učitelky MŠ vítám, protože osobnost dítěte se
formuje právě v předškolním věku na celý život a přeji budoucím učitelkám v Karli hodně radosti v jejich práci, děti jsou tu opravdu
skvělé.
Takže-vše jednou končí, i pohádky a životní příběhy, kruh se prostě uzavírá. V Karli jsem začala na bramborách a končím coby
důchodkyně.
Ještě jednou děkuji Vám všem za krásný kus života, který jsem mohla v Karli prožít, budu na toto období ráda vzpomínat a ráda
se sem budu vracet. Jen tak na mrknutí mezi báječné lidi a děti.
Samková Jana

Žáby v MŠ

Ve čtvrtek 23. dubna nás v mateřské
škole navštívila paní Věra Malátková
z občanského sdružení Zelený domov
s ukázkou našich obojživelníků. Paní Věra
s sebou na ukázku přinesla čolka, ropuchu
obecnou, skokany a kuňku obecnou, která se
v přírodě maskuje oranžovými tečkami na
bříšku.
Paní Malátková dětem vyprávěla,
kde žáby přežívají v zimě, že se zahrabávají
do země až jeden metr hluboko a ukrývají se
v lese.
Děti si mohly žáby osahat, podržet si
je na dlani. Na závěr nám jedna z žabiček
předvedla žabí pozdrav. Děti byly
z netradiční ukázky a ze zajímavých
informací nadšené, všem se nám příjemné
dopoledne líbilo.
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Přehled aktivit a akcí do konce školního
roku
-Čarodějnické dopoledne
-Zápis do MŠ
-Včelka Maja, Svitavy
-Hudební koncert v MŠ
-Společný výlet s rodiči
-Sváteční dopoledne s divadlem JoJo
-Fotografování v MŠ
-Výjezd Polička, spaní v MŠ
-Slavnostní dopoledne s rozloučením

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ
KARLE
Proběhne
4. 5. 2015
Od 8:00 do 11:00 hodin
V Mateřské škole Karle
(přízemí budovy OÚ)

30.4.
4.5.
6.5.
14.5.
29.5.
1.6.
2.6.
18.6.
26.6.

Nálezy za budovou úřadu
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Při stavebních pracích za budovou Obecního úřadu Karle bylo nalezeno několik zajímavých artefaktů.
Dá se předpokládat, že se na místo pod navezenou sutí dostaly v době před odsunem Němců.
Nalezena byla hlava andílka z pálené hlíny, malá plastová spona s názvem Štrasburk a znakem tohoto
města, štítek visící pravděpodobně v minulosti na nějaké budově (budově našeho úřadu, dříve školy?) – nápis
na této tabulce připomíná dny Osvobození (1. – 10. října 1938) a jenom dokazuje paradox vnímání dějinných
událostí jednotlivými stranami, protože tyto dny byly pro Čechy počátkem německé okupace, dny těsně
navazující na osudnou Mnichovskou dohodu, dny, v nichž se postupně formovaly německé Sudety. Dalším
významným nálezem jsou dvě (snad postříbřené), poměrně velké plakety (průměr 12 cm), přičemž na jedné je
znázorněn Konrad Henlein, vůdce sudetoněmecké strany a říšský místodržící, na druhé pak sám Adolf Hitler,
jehož jméno je doplněno titulem „budovatel Velkého Německa“.
Uvedené
předměty
pravděpodobně
patřily rodině
ředitele školy
v Karli, vysoce
společensky
postavené osoby
Franze Killiana,
jehož ve vojenské
uniformě můžete
vidět na fotografii
vpravo.
Originál fotografie je
uložen ve Státním
archivu v Litomyšli.

3. 5. Ne 19:00 – Sen noci Svatojánské. Divadelní spolek Tyl.
Fabrika Svitavy. Vstupné: 80,13. 5. St 19:00 – České saxofonové kvarteto, Ottendorferův
Dům. Vstupné: 160,16. 5. So 10:30 – Vernisáž výstav autorů Národní soutěže amatér.
fotografie. Ottendor.dům, MMG, Fabrika.
18. 5. 17:00 – Roztančená Scarlett. Taneční vystoupení. Fabrika.
19. 5. Út 19:00 – Víkend s Bohem. Divad.představení. Fabrika.
20. 5. St 19:00 – Litomyšlský symfonický orchestr. Fabrika. 100,22. 5. Pá 19:00 – Na Stojáka. Fabrika Svitavy. Vstup: 160,23. 5. So od 13 hod. - Den rhododendronů a Voříškiáda. Park
Jana Palacha Svitavy
23. 5. So 13:30 – Setkání harmonikářů. Fabrika Svitavy. 70,25. 5. Po 19:00 – klavírista Lukáš Klánský. Otten.dům. 160,26. 5. Út 19:00 – Robert Křesťan a Druhá tráva. Fabrika. 200,-

8. 5. Pá 20:00 – Horkýže slíže. Koncert. Music Club Kotelna.
Vstupné: 250,- předprodej, 300,- na místě.
11. – 24. 5. Gastronomické slavnosti. Různá místa Litomyšle
13. 5. St 19:30 – 537. LHV: Litomyšl. symfonický orchestr.
Smetanův dům Litomyšl. Vstup: 120,- Kč
16. 5. So Opera pod májovým nebem 2015. Smet.náměstí
u sochy Bedřicha Smetany. Vstup volný.
20. 5. St 19:30 – Minipárty Karla Šípa. Smetanův dům Litomyšl
Vstupné: 230,21. 5. Čt 19:30 – Mafie a city. Divadelní představení. Smetanův
dům Litomyšl. Vstupné: 340,23. 5. So 10:00 – 17:00 O kotlík starosty Litomyšle – soutěž ve
vaření kotlíkového guláše. Toulovcovo náměstí.
23. 5. So Gastrofestival na Smetanově náměstí
24. 5. Ne 15:00 – Pohádková neděle – O čarodějnici Chytrolíně
Smetanův dům. 70,- Kč.
28. 5. Čt 19:30 538. LHV: Koncert Petra Jiříčka. Smetanův
dům Litomyšl. Vstupné: 150,29. 5. Pá - Noc kostelů – otevřeno všech 7 kostelů v Litomyšli

Litomyšl

Polička

Kulturní nabídka
Svitavy

2. 5. – 13. 9. Stavebnice Merkur. Regionální muzeum Litomyšl.
5. 5. Út 17:00 – Koncert k 70. výročí konce 2. světové války
Zámecký pivovar.

7. 5. Čt 20:50 – Lampionový průvod a ohňostroj – průvod
vychází od SVČ Mozaika, skončí na Nábřeží Svobody ve 21:30
ohňostrojem.
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