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Nejeden okenní parapet v těchto dnech zdobí vřesy
v truhlících, leckde se k podzimní výzdobě přidávají
okrasné tykve nebo dekorace z přírodnin – kaštanů
či žaludů. Občas se na nás z některého zápraží
zazubí dýňová lucerna, která si již v našich
končinách našla své místo a postupně zdomácněla.
Příroda se prozatím drží svého letního kabátu, ale i
ten brzy převleče do honosnějšího, pozlaceného
podzimního. Od přírody
bychom se mohli v mnohém
inspirovat. Třeba tím, že
si i obyčejné všední dny
zpestříme paletou krásných
zážitků. Uděláme si ty dny
jednoduše barevnější. 

VYCHÁZÍ DNE 2. 10. 2015

Usnesení zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Karle na svém zasedání dne
23. 9. 2015
BERE NA VĚDOMÍ

Podzimní akce v obci

-

1) Žádost pana D. o koupi částí parcel
p.č. 1751/20 – 186 m2, 1751/21 – 6 m2 a
1887/1 – 173 m2 v k.ú. Karle
Pro: 8
Proti: 0 Zdrželo se: 0

-

2 ) Záměr obce Karle koupit pozemek od
pana D. p.č. 374/1 – 35 m2 v k.ú. Karle
Pro: 8
Proti: 0 Zdrželo se: 0

VÁNOČNÍ KOLEDA

Ve středu 16. září se v Karli konala dětmi oblíbená
akce Drakiáda, počasí bylo nádherné, ale bezvětří
plachtění draků zrovna nepřálo. Lampionový průvod
se bude konat v těchto dnech – v pátek 2. října,
podrobněji se oběma akcím bude věnovat následující
číslo zpravodaje.

Obec Karle bude v měsíci listopadu pořádat
zájezd do Prahy na muzikál Vánoční koleda.
Divadelní kus se bude odehrávat na dvou scénách, na
horní scéně bude zpěváky doprovázet živý orchestr,
dolní scéna bude určena hereckým a akrobatickým
výkonům. V hlavní roli se představí Karel Roden.
Ale i doprovodné role jsou obsazeny proslulými
jmény, jako jsou Ivana Chýlková, David Koller,
Zuzana Mauréry, Marina Vyskvorkina či Václav
Noid Bárta. Herecké a pěvecké výkony budou
doplněny o akrobatická vystoupení Centra pro nový
cirkus.
Divadelní představení se bude konat
v divadle StudioDva divadlo v paláci Fénix na
Václavském náměstí, kam se s námi mnozí z Vás
podívali již na muzikál Hello Dolly!
Představení začne ve 14 hodin Jako tradičně
výlet do Prahy spojíme s rozchodem, který mohou
účastníci zájezdu strávit dle svého uvážení a chuti.
Ráno se z Karle bude vyjíždět okolo deváté hodiny –
čas bude upřesněn prostřednictvím SMS zpráv.
V současnosti je kapacita již plně obsazena.
Příští rok se chystáme pro změnu vyjet do
Národního divadla Brno.

Další etapa úprav veřejného prostranství
Již na jaře tohoto roku byla započata úprava
prostranství před kostelem v Karli, byly vykáceny
staré dřeviny a kompletně nahrazeny původní
schody schodištěm zcela novým.
V nejbližší době bude totéž místo dále upravováno
pomocí výsadby, již realizuje pan Sobotka
z Jimramova.

Změna času na zimní
Nejbližší posun času, čili změna z letního na zimní
čas, nás čeká v noci z 24. na 25. října. V neděli
25. října se nám tedy ručičky na hodinkách posunou
ze tří hodin ráno o hodinu nazpět. Budeme si tak
moci o hodinku déle pospat.
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Uhelné sklady „MASTERS“
V sobotu 12. 9. 2015 se uskutečnil nultý ročník miniturnaje v líném tenise ve smíšené čtyřhře na
karelském sportovišti. Myšlenkou tohoto setkání bylo tak trochu sportovní vyžití, ale především příležitost
sejít se s přáteli a užít si pořádnou porci zábavy.
Hned na začátku musím říci, že tato myšlenka byla naplněna beze zbytku... Nástup týmů k rozlosování byl
už v 8 hodin ráno a nutno dodat, že i tak byl doprovázen hlasitým smíchem stejně jako celý den. Nejprve se
všichni seznámili se systémem hry a organizací celého dne. Poté si děvčata vylosovala startovní čísla, která
rozklíčovala, kdo s kým a kdy se utká, podle předem zvoleného vzorce. V základní skupině páry sbíraly
vyhrané i prohrané gemy a výsledné skóre je buď poslalo do finálových bojů, nebo povýšilo do role diváků.
Akce tohoto druhu se neobešla bez grilovaných klobásek, dodržování pitného režimu a také něčeho
ostřejšího na vybroušení formy. S raketou (nebo klobáskou) v ruce a hlavně stálým úsměvem jsme v
odpoledních hodinách započali s finálovými boji. Tam už bylo zřejmé, že jdou žerty stranou, samozřejmě
obrazně řečeno. Všechny čtyři postupující páry rázem mohly pomýšlet na celkové vítězství a zisk vytoužené
trofeje. Také díky jistému rozehrání v základní skupině už tenis nebyl tak líný, spíše naopak. Bojovalo se o
každý míček a jednotlivé výměny překvapovaly nejen diváky, ale často i samotné hráče. Přes malé a velké
finále jsme se dopracovali k celkovému pořadí. Konečné 3. místo obsadili Hanka a Libor Královi, pohár pro
druhého získali Kamila Pirklová s Kamilem Svojanovským. No a pohár pro vítěze si odnesli Veronika
Šmídová s Tomášem Mikulášem. Veronika celý den tajila, že se již dříve tenisu aktivně věnovala, ale
konečné výsledky potvrdily naše podezření. A Tomáš všechny překvapoval svou neuvěřitelnou rychlostí.
Soupeřům vracel míčky, které by považoval za ztracené i zkušený tenista. Takže lze říci, že jejich společné
vítězství bylo naprosto zasloužené. Závěrem jsme se všichni přesunuli do místního pohostinství, kde na nás
čekal výborný guláš, kterým přispěl svitavský hotel Národní dům. Samozřejmě došlo i na šampaňské od
vítězů a vášnivé debaty nad výkony jednotlivců. Prostě přesně to, co jsme všichni od celé akce očekávali.
Závěrem nelze opomenout poděkování panu starostovi za zapůjčení stolů s pártystanem a zpřístupnění toalet
na obecním úřadě. Dále panu Havlíkovi za pomoc s převozem a stavbou pártystanu a závěrečným úklidem.
Děkuji také všem, kteří se nebáli a šli s námi do toho. A především děkuji Liboru Královi za uspořádání
turnaje, celkovou organizaci a finanční zajištění. Těším se opět na shledanou při příštím ročníku turnaje
Uhelné sklady „MASTERS“ :-)
Kamila Pirklová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLE
Plánované akce MŠ Karle na říjen
2. října: Míša Růžičková – Zpíváme a tančíme s Míšou – Cestujeme za zvířátky. Odjezd z MŠ v 7:18 hodin.
S sebou: batůžek, pití, pláštěnku. Svačina zajištěna v MŠ. Cena 65,- Kč (autobus a vstup).
6., 13., 20. a 27. října (úterky) – návštěva sauny v Savitaru Litomyšl.
9., 16. a 23. října (pátky) – MŠ navštíví dentální hygienistka paní Bc. Dagmar Krpčiarová – akce zdarma.
22. 10. od 15:30 hodin – tvořivá dílna pro rodiče s dětmi – výroba podzimního věnečku na dveře.

Ze života školáčků
Začátek nového školního roku jsme, jak už víte, začali v novém pedagogickém obsazení, na
které si děti velmi rychle zvykly a velmi rychle se přizpůsobily novým změnám v obsazení.
Pár slov k dětí v naší MŠ.
V pátek 11. 9. jsme se vydali s dětmi do Litomyšle na výstavu legendární stavebnice Merkur.
Po shlédnutí vystavených exponátů si děti v chodbě muzea mohly postavit ze stavebnice, co
chtějí. O patro níže si děti pohrály v herně, kde je nejvíce zaujal domeček a autodráha. Když
nastal čas odchodu, děti se nasvačily a procházkou přes Klášterní zahrady jsme se vydali na
nádraží a jeli zpět do MŠ.
Úterky jezdíme s přihlášenými dětmi na saunování do litomyšlského Savitaru, v sauně se
dětem moc líbí a těší se na další lekci.
Petra Krejsová

Školkové děti v Litomyšli

Výstava Merkuru v Litomyšli

29. 10.

Divadlo ve školce - Zlatovláska
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Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
V rámci spolehlivého provozu distribuční soustavy žádá skupina ČEZ vlastníky pozemků, aby provedli
odstranění a okleštění porostů a to tak, aby byla nejmenší vzdálenost větví od nadzemního vedení:
- U nadzemního vedení nízkého napětí do 1 kV (400/230 V) AC:
u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob je nejmenší vzdálenost od holých
vodičů 2 m
u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob – nejméně 1,5 m
- U nadzemního vedení vysokého napětí nad 1 kV AC včetně:
u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost od holých
vodičů 3,5 m, od izolovaného vedení 2,5 m, od kabelového vedení 1,5 m.
- U nadzemního vedení velmi vysokého napětí nad 35 kV do 110 kV AC včetně:
u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých
vodičů a izolovaného kabelového vedení 4,5 m
u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt 3 m
Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovedete zásah, vstoupí společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o., na dotčené
pozemky a provede zásah s tím, že vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená dřevní hmota
bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m
od osy vedení na dotčeném pozemku, mimo komunikace, budov, plotů apod.
V zákonem vymezených případech je nutné před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost
popř. si vyžádat povolení dle zákona č.114/1992 Sb.

Kulturní nabídka
Svitavy
5. 10. Po 19:00 – Noc na Karlštejně – div. představení. Fabrika.
Vstupné: 80,- Kč.
6. 10. Út – 17:00 – Současná česká společnost očima sociologa.
Přednáška. Aula Fabriky Svitavy. Vstupné dobrovolné.
7. 10. St 19:00 – Edith Piaf, koncert k 100. výročí narození Edith
Piaf. Fabrika. Vstupné: 160,- Kč.
10. 10. So 17:00 – Večer pro dobrou věc. Benefiční koncert pro
LDN Svitavy. Fabrika. Vstupné: 100,- Kč.
11. 10. Ne 8:00 – 12:00 Sběratelská burza všech oborů. Fabrika.
11. 10. Ne 15:00 - Pohádková neděle: Velká cirkusová pohádka
pohádková. Fabrika. Vstupné: 50,- Kč.
14. 10. St 19:00 - Laco Deczi and Celula New York. Koncert.
Fabrika. Vstupné: 250,- Kč.
17. 10. So 19:00 – Večer orientálního tance a šermu. Fabrika.
Vstupné dobrovolné.
19. 10. Po 19:30 – Fragile. Koncert. Fabrika. Vstup: 300,- Kč
23. 10. Pá 16:00 – Dýně se valí do Svitav – Halloweenské
slavnosti. Fabrika. Vstup: 120,- / rodina.
27. 10. Út 19:00 – Mezi nebem a zemí. Div. představení. Východočeské divadlo Pardubice. Fabrika, 350,- Kč.
29. 10. Čt – Účastníci zájezdu – Screamers a Techtle Mechtle.
Fabrika. Vstupné: 260,- Kč.

Litomyšl
9. 10. – 11. 10. – Podzimní výstava ovoce. Šolky Litomyšl.
9. 10. Pá 19:30 Víkend s Bohem. Divadelní představení.
Smetanův dům Litomyšl. Vstupné: 333,- Kč.
12. 9. - 1. 11. Výtvarná Litomyšl ´15. Výstava. Městská galerie
Litomyšl – dům U Rytířů.
14. 10. St 19:30 – 540. LHV – ReBelantus – koncert. Smetanův
dům Litomyšl.
18. 10. Ne 15:00 Pohádková neděle: Sněhová královna. Divadlo
MALÉhRY Brno. Smetanův dům. Vstup: 70,- Kč.
20. 10. Út 19:30 – Cena za něžnost – Činoherní studio Bouře
Praha. Smetanův dům Litomyšl. Abonmá.
21. 10. St – Jakub Smolík. Koncert. Smetanův dům Litomyšl.
Vstupné: 290,- Kč.
23. 10. Pá 19:00 – Římské noci. Davidelní představení.
Smetanův dům Litomyšl. Vstupné: 390,- Kč.
25. 10. Ne 15:00 – Pohádka Princezna na klíček. Div. spolek
Vostřebal z Benátek. Lidový dům Litomyšl.
28. 10. St Kastelánské prohlídky s kaplí a historickým
mezipatrem.

Vydává Obec Karle, Mgr. Romana Čadilová, Karle 4, 568 02 Svitavy 2, IČO: 00579564, Tel.: 461 634 919, mobil
731 655 435, e-mail: obec.karle@svi.cz. Povoleno Min. kultury ČR, reg. číslo MK ČR E 14112. Náklad 160 výtisků.
Domácnostem bezplatně. Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být vždy totožné s názory redakce.
Neprošlo redakční jazykovou úpravou.

