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Ať už byl pro Vás uplynulý rok jakýkoli,
nezbývá než popřát, aby ten letošní byl ještě lepší,
výjimečný, pohodový, aby přinesl v převažující míře
spokojenost …
První měsíc roku 2016 je za námi. Hned
v měsíci následujícím se v obci Karle uskuteční dvě
kulturní akce, kterými je vítání občánků a dětský
karneval. Milí rodiče, zapátrejte v galerii českých
večerníčků, neboť letošní karneval se ponese právě
v tomto duchu. Třináctého února tak budou mít naši
občané jedinečnou příležitost v obci potkat
Makovou panenku, motýla Emanuela, možná přijde
i Krakonoš nebo Malá čarodějka. Máme tu únor –
období plesů, zábav, karnevalů a masopustních
oslav. Tak si tento čas krásně užijte.

VYCHÁZÍ DNE 29. 1. 2016

Usnesení zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Karle na svém zasedání dne
16. 12. 2015
SCHVÁLILO
- 3) Prodej pozemku p.č. 371/6, ostatní
plocha, 23 m2 v kú. Ostrý Kámen panu
P. za cenu 10,- Kč/m2
Pro: 8
Proti: 0 Zdrželo se: 0

PING – PONG
Vánoční turnaj ve stolním tenise se
uskutečnil v sobotu 26. prosince 2015 v Čisté.
Zúčastnilo se jej 28 hráčů. Další turnaj proběhl
v sobotu 2. ledna 2016 v Trstěnici. Tohoto klání se
zúčastnilo 26 hráčů.
Touto cestou bych chtěl poděkovat našim
našim hráčům a organizátorům obou akcí za dobrý
průběh a sportovní výkon na turnaji.
Naši hráči se umístili v obou turnajích od
druhého do dvanáctého místa.

-

4) Směnnou smlouvu č. S1285/161 mezi
obcí Karle a LČR s.p.
Pro: 8
Proti: 0 Zdrželo se: 0

-

5) Obecně závaznou vyhlášku obce
Karle č.1/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Pro: 8
Proti: 0 Zdrželo se: 0

-

6) Návrh rozpočtu obce Karle na rok
2016, včetně vytvoření Podpory
krizového řízení a nouzového plánování
na položce 5169.
Pro: 8
Proti: 0 Zdrželo se: 0

Za občanské sdružení KA & KLUB
František Pulkrábek

7) Návrh rozpočtu MŠ Karle na rok
2016
Pro: 8
Proti: 0 Zdrželo se: 0
-

8) Rozpočtové opatření č.7/2015
Pro: 8
Proti: 0 Zdrželo se: 0

NESCHVÁLILO
1) Příspěvek pro Farní charitu Litomyšl
Pro: 8
Proti: 0 Zdrželo se: 0
-

1

2 ) Příspěvek pro fi. International Police
Association – CZ o.s.
Pro: 8
Proti: 0 Zdrželo se: 0

Divadlo Praha – Vánoční koleda
V sobotu 28. 11. obec Karle vypravila zájezd
do pražského divadla StudioDva, v němž diváci
shlédli příběh o proměně mrzutého starce Scrooga.
Přestože název představení evokoval slavnostní a
rozjitřelou vánoční atmosféru, děj příběhu byl
poměrně pochmurný. Přesto šlo o krásný zážitek, kdy
se zejména nádherná hudba zapsala do srdcí diváků.
Na jaře tohoto roku plánujeme výjezd do
Národního divadla v Brně. O výběr představení jsme
během cesty do Prahy poprosili účastníky
listopadového zájezdu, proto se pokusíme zajistit
vstupenky na některé z představení, o které byl
projeven největší zájem. Při výběru jsme limitováni
jednak tím, že nás jede poměrně velká skupina a
především faktem, že máme zájem o víkendové
představení, které se koná ideálně v odpoledních
hodinách (kvůli dojezdu).
O nabídce zájezdu budete včas informováni.

Každý čtvrtek od 17:30 do 19 hodin se
koná v tělocvičně v podkroví budovy
obecního úřadu cvičení pro ženy. Přijďte si
zacvičit i Vy.

Vánoční dílny
V neděli 29. listopadu se na sále kulturního
domu konala akce, jíž se tradičně v obci otevírá
období adventu – vánoční dílny. Poděkování za
uspořádání této akce patří všem členům Kulturní
komise Karle. Vzhledem k tomu, že dílny
následovaly hned po zájezdu do divadla, spojeném
s pochůzkami po vánoční Praze a s pozdním
návratem, bylo organizování akce jistě náročné.
Mikulášská besídka
Mikuláš si pro děti letos v karelském
„kulturáku“ připravil odměnu v sobotu 5. prosince.
Děti se pobavily při nejrůznějších soutěžích,
měly možnost pochutnat si na vánočním cukroví a
dalších dobrotách a setkat s kamarády nejen z Karle a
Ostrého Kamene. Vrcholem večera byla pak návštěva
čertů, Mikuláše a anděla. Nějaká ta slza byla i letos
uroněna, avšak čerti odešli nakonec s prázdnou.
Tam, kde byla předem nahlášena nutnější
potřeba nahlédnutí do dětského svědomí, zavítala
skupina hrozivých čertů i do domácností.

V letošním roce se podařilo v obci Karle a
na Ostrém Kameni celkově o 2000 korun více než
v roce předchozím. Tímto bychom chtěli
poděkovat všem, kteří promrzlým králům otevřeli,
poslechli si jejich zpěv a přispěli na účet sbírky.
Děkujeme.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLE
Plánované akce MŠ Karle na únor
 9. února – MŠ uzavřena z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu
 MŠ Karle v únoru navštíví na tři týdny praktikantka Michaela Žroutová
 17. února v 8:00 přijede paní Mgr. Magda Límová z PPP na předškolní depistáž
(akce určena předškolním dětem)
 19. února – Karneval v MŠ, dopolední program
 23. února – Hračkový den
 29. února – pojedeme do Čisté na pohádku Hrnečku, vař!

Uplynulé akce v naší mateřské škole
V pátek 27. 11. uspořádala karelská mateřská škola ve spolupráci s kulturní komisí obce vánoční
rozsvěcení stromečku. Společně jsme si zazpívali vánoční koledy za doprovodu klavíru, na odbyt na
prodejním stánku šly adventní dekorace vyrobené našimi dětmi ve školce. Samotným vyvrcholením bylo
rozsvícení stromečku, který se nakonec přes drobné zaváhání přeci jen rozzářil celý. Moc děkujeme všem,
kteří dorazili slavnostně zahájit adventní období – a že Vás bylo! Rozsvěcení vánočního stromečku bylo
krásnou akcí, protknutou přátelskou atmosférou, radostí ze společného setkání, zimní koledovou náladou
a vůní punče a teplého čaje.

Rozsvěcení vánočního stromečku

Pečení perníčků

Zimní hrátky na sněhu

Koncem roku 2015 jsme se společně s rodiči rozloučili Vánoční besídkou. Děti zazpívaly, přednesly
naučené básničky a společně zahrály pohádku Zajícova chaloupka. Po besídce nás navštívil Ježíšek, který
dětem nadělil spoustu nových hraček a didaktických her. Na závěr jsme společně s rodiči i dětmi poseděli
u cukroví, čaje a kávy.
Hned po novém roce jsme
v MŠ přivítali nové kamarády.
Děti si velmi rychle zvykly na
nové prostředí, školkový režim a
mezi ostatní děti se rychle
adaptovaly.
V pondělí 25. ledna 2016 jsme se autobusem vydali do
litomyšlského kina Sokol na pásmo pohádek se zimní tématikou.
V úterý 26. ledna navštívila MŠ paní z firmy PRIMA
VIZUS, která provedla u přihlášených dětí screeningové vyšetření
zraku.
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Vánoční
Besídka v MŠ

Zápis dětí do prvních tříd ZŠ
Zápis předškolních dětí do prvních tříd se
letos bude konat ve středu 3. února. Ve škole
v Trstěnici se zápis ponese v duchu tématu
„Pohádková říše“. Samotný akt bude probíhat od 15
hodin. Pro všechny svitavské školy platí v případě
zápisu totožné datum, čili 3. 2. 2016. Zápisy budou
probíhat na všech školách od 14 do 18 hodin.
Do prvních tříd budou letos zapisovány děti narozené
mezi 1. 9. 2009 až 31. 8. 2010. Rodiče si s sebou
přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Změny ve vydávání cestovních dokladů
Od nového roku platí novela zákona o zákazu
vydávání dokladů bez biometrických údajů, což
znamená vydávání pasů „na počkání“. Všechny
cestovní pasy vydávané po novém roce budou
obsahovat biometrické údaje. Správní poplatek za
pasy vydané ve standardní lhůtě (do 30 dnů) činí 600
Kč pro občana staršího 15 let, 100 Kč pro děti do 15
let věku. Správní poplatek u pasů vydávaných ve
zkrácené lhůtě (čili do 6 pracovních dnů) u občana
staršího 15 let činí 4000 Kč, u dětí do 15 let věku pak
2000 Kč. O nový pas lze zažádat na kterémkoli úřadu
s rozšířenou působností bez ohledu na místo trvalého
pobytu.
Pavla Velecká

Kulturní nabídka
Svitavy
1. 2. Po 19:00 – Vladimír Mišík a ETC. Koncert. Fabrika Svitavy.
Vstupné: 250,- Kč.
2. 2. Út – 17:30 – Vystoupení pěv. sborů ZUŠ Svitavy. Fabrika.
4. 2. Čt 19:00 – La Gioia. Koncert pop opery. Vstup: 280 Kč.
10. 2. St 19:00 – Renata a Igor Ardaševovi. Klavírní koncert.
Ottedorferův dům. Vstupné: 160,- Kč.
11. 2. Čt 19:00 – Můj romantický příběh. Divadlo P.Bezruče
Ostrava. Fabrika Svitavy. Vstupné: 350,- Kč.
28. 2. Ne 19:00 - Pátá dohoda. Div. představení o moudrosti
Starých Toltéků. Fabrika. Vstupné: 350,- Kč.
29. 2. Po 18:00 - Sportovec roku. Fabrika Svitavy.

Litomyšl
6. 12. – 28. 3. 2016 Zimní dětská herna v Regionálním muzeu.
16. 1. – 3. 4. 2016 Příroda Litomyšlska: Řeka.Regionální muzeum
6. 2. So 20:00 – Soutěž o největší pivaře. Cafebar Underground.
7. 2. Ne 19:00 – Ondřej Havelka a Melody makers. Koncert.
14. 2. Ne – Dětský karneval. Lidový dům Litomyšl.

Kde se vzal karneval?
Únor je typickým obdobím pro konání nejrůznějších
karnevalů či maškarních bálů. Kde se ale tyto oblíbené
slavnosti vzaly?
Svůj původ má dnešní karneval v tradičním
masopustu. Na Moravě se masopustu říká fašank, na
Hlinecku, které je dodnes živou masopustní tradicí proslulé
pak vostatky. Obchůzka z obce Vortová byla se svými
tradičními figurami a maskami, jež si udržují svou podobu
z počátku minulého století, zapsána na seznam kulturního
dědictví UNESCO.
Masopustem se nazývá období, které začíná po
svátku Tří králů a končí v úterý, jež předchází Popeleční
středě. Masopust býval dobou veselic, zabijaček, zábav i
svateb. Maškary obcházely vesnici, koledovali, žertovali
s přihlížejícími. Průvod byl zakončen v hospodě vydatnou
zábavou. Akce tradičně končila přesně o půlnoci, protože
s příchodem Popeleční středy začínal přísný šestitýdenní půst.
Vortovská maškara se dělí na červenou a černou.
Červenou tvoří dva červení a dva modří turci, „laufr“ také
nazývaný „strakatý“, žena a kobyly. Černá maškara se skládá
z kominíků, židů, rasů a slaměných. Každá maska má svou
roli a také své místo v řazení průvodu. Tradici dodržuje i fakt,
že se do masek strojí pouze muži, a to i do masky „ženy“.
Kde bude letos masopust k vidění?
4. 2. Pardubice Polabiny
6. 2. Lanškroun
6. 2. Vortová
6. 2. Holice
6. 2. Choceň
13. 2. Chrudim (společně
s jarmarkem)
13. 2. Jablonné n. Orlicí
13. 2. Staročeské ostatky Skořenice

19. 2. Pá 19:00 – Zrní. Koncert. Music Club Kotelna. Vstup:
180,- Kč v předprodeji.
26. 2. So 20:00 – Monkey Bussines. Koncert. Music Club
Kotelna. Vstup: 300 Kč v předprodeji.
29. 2. Po 19:30 - 542. LHV: Tango argentino. Koncert.
Smet.dům

Polička
4., 11., 18. 2. Čt 16:00 – 17:00, Keramická dílna a vyrábění
jarních dekorací. SVČ Mozaika, Polička. 80,6. 2. So 15:00 – Dětský maškarní karneval
10. 2. St 16:00-17:30 Valentýnské srdíčko. Tvořivá dílnička.
SVŠ Mozaika. Poplatek: 60,13. 2. So 20:00 – Benefiční koncert pro Vašíka. Div.klub.
Vstupné: 120,- Kč.
18. 2. Čt 17:30-20:00 Kachel. Tvořivá dílna. SVČ Mozaika.
19. 2. Pá 19:00 – Václav Neckář – koncert. Tylův dům.
Vstupné: 330 – 390,- Kč.
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