INFORMAČNÍ LETÁK OBCE KARLOVA VES
Červen, červenec, srpen 2020

Vážení spoluobčané, vstupujeme po čase nouzového stavu do nového měsíce, který bude
snad „normální“. Začíná období rekapitulace opatření, která máme za sebou. Sčítají se
vynaložené materiální a duševní ztráty, materiální a finanční náklady, vyhodnocuje se osobní a
společenská statečnost a zodpovědnost. Stále však zůstává nejistota, zda je to za námi a
především, zda se něco podobného může opět objevit. Z pohledu obecní samosprávy a
občanského společenství jste to zvládli pod tlakem počáteční negativní prognózy velmi dobře.
Všechna nařízená opatření spojená s virovou pandemií je dařilo naplnit, mnohdy ještě víc nad
rámec doporučení s výsledkem, že se u nás nepotvrdil žádný pozitivní případ infikovaného
spoluobčana. Finanční kompenzace pro určené skupiny osob a podnikatelů mají jistě své
opodstatnění. Zda byly prostředky a náhrady poskytnuty včas a všem potřebným, to se ukáže
v průběhu dalších dnů. Jen pro upřesnění, tento finanční dopad má do ekonomiky vždy svého
adresáta, občana. Protože státní rozpočet je více méně tvořen systémem daní a odvodů
vlastních obyvatel a firem, ekonomický propad se dotýká a bude dotýkat každého z nás.
Odhadujeme, že do našeho obecního rozpočtu nedorazí více jak 700 tis. korun proti
standardnímu stavu plnění rozpočtu státního. Tato částka bohužel není konečná, protože se v
těchto dnech rozhoduje, že se všechny obce budou výrazně podílet na kompenzačním bonusu
podnikatelským subjektům napříč celou republikou. Pro naší obec to představuje další snížení
daňového příjmu. Samozřejmě tento stav veřejných prostředků nelze srovnávat s finančními
dopady nejvíce postižených rodin a podnikatelů, ale bude mít obdobný negativní zásah do
rozvoje a udržení základní úrovně obvyklých služeb a činností v obci. Namísto naplnění
zákonného podílu z daňového plnění v oblasti příjmu obecní samosprávy jsme ministryní
financí vyzýváni k čerpání dotačních titulů, které byly nebo budou vyhlášeny, čemuž jsme
nakloněni. Postrádáme však v tomto doporučení odpověď na to, z jakých zdrojů naplníme
povinnost vlastní finanční spoluúčasti. Tudíž tuto výzvu pro „masivní čerpání dotací“, je třeba
doplnit zásadním sdělením, z jakých zdrojů zaplatíme vlastní povinnou spoluúčast, když tyto
zůstaly ve státní kase? Nejedná se totiž o nic jiného než rozhodnout, zda dokážeme zvládnout
bez finančního rizika investiční akce.
Měli bychom se dočkat otevření hranic do většiny sousedních států, což přivítají všichni, kteří
si plánovali dovolenou v zahraničí. Od prvního června se obnovila činnost a opět začneme
navštěvovat jubilanty. Koncem června bude také ukončen letošní „podivný“ školní rok. Přeji
zejména žáků devátých tříd, ať se splní jejich volba pro další pokračování studia. Uskuteční se
také některé sportovní a kulturní akce. Věříme v lepší budoucnost a přejme si zdraví do
nastávajícího léta.
Iveta Kohoutová, starostka

Omezení investičních akcí
Koronavirová krize se začíná bohužel velmi citelně projevovat na poklesu daňových příjmů
obce, které jsou ještě prohlubovány drastickými opatřeními vlády vůči obcím. Po již
schváleném snížení inkasa sdílených daní mezi státem a samosprávami o 12,5 mld. Kč se
připravuje další krok, kdy by obce měly být kráceny o dalších 7,5 mld Kč. Celkem tedy stát
vezme obcím v republice 20 mld. Kč.
Z důvodu poklesu příjmů z daní projednalo zastupitelstvo obce plán investic na rok 2020 a
přehodnotilo ho. Zcela jistě se neuskuteční oprava budov za obecním úřadem. Dále se odloží
oprava, výměna vodovodních šoupat. U dalších akcí se bude postupovat podle aktuální
situace. Jenom díky rezervě z minulého roku můžeme pokračovat v realizaci obecního
sběrného dvora. Je připravena plocha k oplocení a zažádáno o el. přípojku.

Sdělení občanům
Oznamujeme občanům, že od 1.6. 2020 má obecní úřad úřední hodiny jako obvykle. Je však
potřeba dodržovat hygienická nařízení – tedy vstup do prostor obecního domu se zakrytými
ústy a nosem a po desinfekci rukou. K vyřizování záležitostí se již není třeba předem
objednávat. Občané, kteří doposud neuhradili místní poplatek ze psů a odpadů pro letošní
rok, sdělujeme, že mohou tento poplatek uhradit v hotovosti na obecním úřadě. V hotovosti
je možno hradit i poplatek za pronájem hrobového místa a vodné.

Informace k činnosti ZO
27.5.2020 – kontrola hospodaření obce. Závěrečný audit za rok 2020. Celá kontrolní zprava je
součástí závěrečného účtu za rok 2019.
3.6.2020- kontrola o spisové a skartační službě. Součástí kontroly je protokol o vedení spisové
služby, o výběru archiválií. K nahlédnutí v kanceláři OÚ.
23.6.2020 – kontrola Středočeského kraje – výkon přenesené působnosti na úseku vidimace a
legalizace, včetně veškeré agendy.
25. 6. 2020 v 9.00 - integrace veřejné dopravy na Hořovicku. Cílem integrace je i ve
spolupráci s městy, obcemi a dopravci vytvořit dopravní systém, v němž je možné jezdit na
území Středočeského kraje i hlavního města Prahy na jednu jízdenku vlaky, autobusy i
městskou dopravou. Obec Karlova Ves a Branov jsou přizvány k jednání.
25. 6. 2020 – jednání svazku pro dopravní obslužnost Rakovnicka od 13.00 hod v Lužné u
Rakovníka. Projednávat se bude II. vlna integrace Rakovnicka, kde budou zástupci IDSK. Dále
se bude projednávat problematika odpadového hospodářství. Možnost čipování odpadních
nádob a jiné možnosti kontroly odpadu.

29. 6. 2020 – kontrola Středočeského kraje – územní identifikace RÚIAN, kontroly dat RÚIAN a
ISÚI
Dále obec Karlova Ves vypracovala nový společný Řád veřejného pohřebiště obcí Branov a
Karlova Ves. Návrh řádu veřejného pohřebiště byl zaslán ke schválení na Středočeský kraj. Obě
obce ho schválí na svých zasedáních do konce června roku 2020
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBCE
DNE 29.6. OD 17.30 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Určení zapisovatele, ověřovatele zápisu
Program zasedání
Zpráva hospodaření obce
Schválení závěrečného účtu obce Karlova Ves
Schválení Řádu veřejného pohřebiště
Schválení dohody mezi obcí Karlova Ves a Branov o provozování pohřebiště

Změna programu vyhrazena.
Zveme občany
informace do vašeho telefonu
Připravili jsme pro vás snadný a rychlý způsob, jak mít aktuální
informace z naší obce ve vašem mobilním telefonu, nebo
tabletu. Stačí si zdarma nainstalovat mobilní aplikaci V
OBRAZE.
Vážení spoluobčané a sousedé,
vzhledem k současné situaci více než kdy jindy všichni potřebujeme aktuální informace.
Obstarali jsme pro Vás chytrou aplikaci do mobilních telefonů a tabletů. Jedná se o mobilní
aplikaci V OBRAZE. Doufáme, že Vám tato aplikace usnadní orientaci v aktuálním dění nejen
naší obce a ušetří Vám čas.
O co jde a co to aplikace umí?
Pomocí této aplikace můžete dostávat všechny aktuální informace z našich webových stránek
přímo do svých mobilních telefonů a tabletů. Na novou zprávu vás upozorní
notifikace. Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás na nově
vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo
dokumenty vyvěšené na úřední desce.
Do aplikace se nemusíte registrovat, neposkytujete žádná osobní data.
Co k aktivaci aplikace potřebujete?
chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem Android či iOS
přístup na internet
Kde si lze aplikaci stáhnout?

Kulturní akce léta

25.7.2020 – Indiánský den od 14 .00 hodin na hřišti
19.30 - taneční zábava hraje Pavel Běloušek
29.8.2020 – Rozloučení s létem, od 15.00 divadelní představení Ernesta Čekana a Martina
Sochora.
19.30 – taneční zábava hraje Dlouhá noc

Blahopřání našim občanům
Červen :

Pastor Josef

86 let

Halašová Marie

80 let

Pastorová Růžena

75 let

Červenec : Kučera Zdeněk

70 let

Srpen :

60 let

Jiříkovský Mojmír

Všem jmenovaným váženým spoluobčanům přejeme do dalších let hodně zdraví a štěstí.

Prožíváme složitou dobu, pro kterou bychom v našich životech hledali jen těžko srovnání. Píše
se milník dějin lidstva zvaný pandemie koronaviru. Zvlášť v naší zemi je jejím symbolem
pokrývka obličeje všeobecně nazývaná rouškou. Kousek látky rozličných tvarů, barev i vzorů.
Chrání naše blízké, sousedy, kolegy, všechny kolem a v důsledku i nás samotné. Do
našich pamětí se vrylo notoricky známé heslo“ „moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání
mě.“ Kousek látky, který stmelil národ a ukázal kolik solidarity a ochoty pomoci druhým v nás
je. Jako symbol doby si zaslouží pozornost současníků, ale i příštích generací. Rozhodli jsme se
proto vytvořit jejich unikátní sbírku a expozici v Muzeu Policie České republiky a zanechat tak
historickou stopu. Do projektu se může zapojit každý. Pošlete nám zajímavou vámi
zhotovenou roušku, třeba i se vzkazem policistům či
konkrétnímu policistovi a my z vašich děl vytvoříme historickou sbírku, odkaz dalším
budoucím generacím. Zapište se i vy sami do historie koronavirové krize vlastnoručně
vyrobenou rouškou pro hrdiny. Své výtvory posílejte přímo na adresu: Muzeum Policie České
republiky, Ke Karlovu 453/1, 120 00, Praha 2. Už se na ně moc těšíme. Dle podmínek České
pošty je až do odvolání možné zasílat roušky zdarma, pokud jsou umístěné v průhledném
obalu a jsou označeny nápisem „Roušky“.
plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová

Léto je za dveřmi a s ním i prázdninový čas našich dětí. I když jsou letos školáci mimo školní
lavice již od jara, své školní povinnosti si však musí plnit. A proto se již většina z nich těší na
letní prázdniny, které si plánují užít společně s rodiči anebo také bez nich. I když jsou
prázdniny obdobím odpočinku a různých letních radovánek, nesmíme zapomínat na to, že i o
prázdninách nesmíme zapomínat na bezpečnost nejen našich dětí, ale i nás dospělých. Měli
bychom myslet na to, že děti budou mít spoustu volného času a jsou hravé a zkoumavé. Proto
je důležité nenechávat zbytečně v jejich dosahu zápalky, zapalovače, svíčky, zábavnou
pyrotechniku nebo různé chemické přípravky, které by se mohly lehce stát předmětem
experimentů a pokusů, které často končí požáry, úrazy nebo v nejhorších případech i smrtí.
Mějme na paměti, že často i malé dítě předškolního věku, moc dobře ví, na co jsou zápalky a
jak s nimi manipulovat. A v zápalu hry dítě, rychle zapomene na rizika, které se špatným
zacházením souvisí. Měli bychom také děti upozornit, že plynové a elektrické sporáky a jiné
elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a s nápadem uvařit si palačinku, ať raději počkají
na rodiče. K létu neodmyslitelně patří také rodinné výlety. Nejčastějším nápadem je zajít si
„opéci si špekáček“ do přírody. Proto bychom měli
všichni na paměti zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazených tábořištích:
· oheň rozdělávat vždy za přítomnosti dospělé osoby,
· nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
· nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za
silného větru nebo extrémního sucha,
· nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
· mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení
ohně pro případ, že je oheň rozdělán v místě, kde není žádný
vodní zdroj,
· nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo
seděli v blízkosti ohně (nebezpečí vznícení šatstva),
· do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná
pyrotechnika, nádoby od sprejů apod.),
· oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
· oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a
ujistit se, že nehrozí jeho samovolné rozhoření.
Nezapomeňte na pořekadlo „oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“.
Snad každého z nás, již někdy zastihla v přírodě letní bouřka. Pobyt v přírodě může být za
bouřky obzvlášť nebezpečný. Víte, jak se správně zachovat? Za bouřky je nejlépe urychleně
vyhledat spolehlivý úkryt. Bezpečným místem pro úkryt v přírodě jsou vhodné husté lesy a
háje, úzká údolí, úpatí vysokých skalních stěn, jeskyně či městské ulice. Když už vás zastihne
bouřka na rozlehlé pláni, je nejlépe ji přečkat v podřepu s nohama u sebe. V případě silných
větrů doprovázejících bouřku je třeba dávat pozor na padající stromy či
větve. Děti se rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou často dostanou do blízkosti
okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve
formě lešení, komínů, kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace

nebo k zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších případech může dojít i k nečekanému
zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami v takovýchto
místech by měli rodiče své děti důrazně varovat. Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách
a různých přírodních koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku a přeceňování
plaveckých schopností je pravidelnou příčinou prázdninových tragédií. Nebezpečí hrozí dětem
i při procházce po ulici nebo hře na hřišti, které sousedí se silnicí. Během několika sekund,
může dítě vběhnout za míčem přímo pod koly jedoucího auta.
Seznamte děti s pravidly pohybu po silnici nebo cyklostezce a nezapomeňte koupit ochranou
cyklistickou přilbu na hlavu, která je u dětí do 18 let povinná. Tento výčet možných nebezpečí,
která číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají nadbytek volného času, není zdaleka úplný a
mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale pokud se jako
rodiče pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před
nimi, můžeme očekávat, že letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných
událostí.
HZS Středočeského kraje

