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Přestože je léto - čas prázdnin a dovolených za námi, stále lze pěkné dny využít nejen k pobytu na
našich zahrádkách, ale třeba i k nějakému tomu výletu.
Pokud Vaše kroky ještě nezavítaly na Paseckou skálu,
nechte se zlákat typem na poslední stránce zpravodaje.
Podzim ale nebude letos jen obdobím
výletování a tradičních akcí, na které se karelské děti
jistě těší, jako jsou drakiáda nebo lampionový průvod.
Začátek října 2016 se ponese v duchu voleb, o nichž se
více dočtete na straně 2.
Vypravit se s námi můžete také do divadla, a to
ne do ledajakého, ale přímo do Národního divadla
v Praze. Přestože zájezdy v posledních letech pořádáme
pravidelně, bude Národní divadlo jistě kulturním
zážitkem nejen pro dospělé.
O zdařilé rekonstrukci herny MŠ Karle se
dočtete na straně 3. Krásný podzim všem!

DIVADLO – PODZIM 2016

Alexej Pyško

Lucie Juřičková

Švanda Dudák (aneb Hody divých žen) je
klasická hra Josefa Kajetána Tyla, která právem nese
označení „hra národní“. Premiéru měla 21. listopadu
roku 1847 v Královském stavovském divadle v Praze.
Již při svém prvním uvedení se dočkala velkého
ohlasu diváků.
V divadelní hře se střetává svět obyčejného
českého
člověka
se
světem
mystickým,
s nadpřirozenými silami. Švanda Dudák miluje
Dorotku, jejich lásce ovšem není kvůli Švandově
chudobě přáno. Víla Rosava, hrdinova matka, ale
očaruje Švandovy dudy, a tomu se díky nim začne ve
světě dařit. Kvůli princezně Zulice ale zapomene na
svou Dorotku.
Pražské Národní divadlo tuto klasickou
báchorku vede ve svém repertoáru v režii Jana
Antonína Pitínského. V obsazení hry nalezneme řadu
známých českých herců. Národní divadlo v Praze
v posledních letech upravuje klasické hry v duchu
modernismu. Přestože inovativní prvky nalezneme i
ve Švandovi (například písně s anglickými texty),
duch báchorky se tím nemění.
Divadelní hra je vhodná pro děti i pro
dospělé.
Rezervaci vstupenek a úhradu představení je
možno provést na Obecním úřadě v Karli. Do Prahy a
zpět bude vypraven autobus, který bude opět stavět
přímo v obci.

Obec Karle pořádá
zájezd do Národního divadla Praha
na představení
STRAKONICKÝ DUDÁK
KDY: 22. 10. 2016
představení od 14 hodin

CENA: 450 Kč / osoba
(Doprava a vstup)
Zájemci, hlaste se na Obecním úřadě Karle.

Taťjana Medvecká

VYCHÁZÍ DNE 30. 8. 2016

Ondřej Pavelka
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Směrové cedule v obci

Volby v letošním roce

Obec se dočkala směrových cedulí, označujících
významné body v Karli, na Ostrém Kameni a v blízkém
okolí. Nová označení by měla usnadnit orientaci v obci.
Jedním z bodů, které jsou čas od času v hledáčku
přespolních, je například klubovna v Babiččině údolí.
Ke stávajícím značkám s názvem obce (nebo
místní části) byla navíc připojena cedule zakazující
podomní prodej v celé obci. Zákaz podomního prodeje
byl vydán Nařízením obce Karle 1/2015 dne 25. 2. 2015.
Teď se tato právní úprava dočkala také místního
označení.

V roce 2016 budou probíhat volby do
krajských zastupitelstev, v některých obvodech pak ještě
volby senátní. Našeho volebního obvodu se týkají pouze
první jmenované, čili volby do Zastupitelstva
Pardubického kraje.
Volby se budou konat ve dnech 7. a 8.
října 2016. Jako volební místnost poslouží opět velká
zasedací místnost Obecního úřadu Karle.
Hlasovací lístky budou do domácností
doručeny během víkendu, jež volbám předchází (1. – 2.
října 2016).

Personální změna na OÚ
Od září se budete v kanceláři Obecního úřadu
Karle setkávat opět s paní Janou Koutnou, která se vrací
po rodičovské dovolené.
Jsem vděčná za nové znalosti a zkušenosti
z oblasti státní správy, s nimiž jsem se měla možnost
seznámit, i za to, že jsem díky této práci poznala řadu
osob z obce osobně. Tímto bych se ráda rozloučila
s Vámi, všemi občany, kteří k nám na úřad čas od času
zavítali a popřála Vám, ať se Vám v Karli a na Ostrém
Kameni žije hezky, podle Vašich představ.
Romana Čadilová

Zrušení trvalého pobytu

Výsledky karelské charitativní sbírky
Během letních prázdnin probíhala na Obecním
úřadě Karle charitativní sbírka pro Diakonii Broumov.
Občané nosili vyřazené oděvy, hračky, knihy a další
věci, které mohou posloužit nemajetným rodinám, nebo
rodinám řešícím složitou životní situaci. Všem, kteří
přispěli jakýmikoli předměty do sbírky, děkujeme.
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Nezřídka se nás lidé ptají, jak je možné někoho
tzv. „odhlásit z pobytu“. Správný název tohoto úkonu je
zrušení trvalého pobytu. Osoba, které se trvalý pobyt na
konkrétním adresním místě zruší, je dále vedena na
ohlašovně (čili jako adresní místo se uvádí adresa
obecního úřadu obce, v níž je trvalý pobyt rušen). Důvod
pro takovýto úkon může být různý: koupě nemovitosti,
v níž jsou hlášeny osoby k trvalému pobytu, exekuce a
další.
Zrušení trvalého pobytu je ovšem úkon, který
musí splňovat zákonem dané náležitosti. Rozhodně nejde
o jednorázový a rychlý krok.
O zrušení trvalého pobytu jisté osoby musí
písemně požádat vlastník nemovitosti (v případě
spoluvlastnictví alespoň jeden z vlastníků). K tomuto
účelu poskytne OÚ Karle předtištěný formulář žádosti.
Z praxe víme, že může nastat taková situace, kdy chce
adresu na místo ohlašovny přehlásit přímo osoba, jíž má
být pobyt rušen. Takový postup je ovšem v rozporu se
zákonem.
V návaznosti na písemnou žádost vlastníka
nemovitosti je zahájeno správní řízení, které musí
splňovat jak příslušné kroky, tak odvolací lhůty. Zrušení
trvalého pobytu je tak záležitostí spíše několika měsíců
(zpravidla dvou až tří). Délku procesu zrušení TP může
výrazně ovlivnit včasné vyzvedávání poštovních zásilek
všemi účastníky řízení.
Pokud je trvalý pobyt rušen z jiného důvodu, než
je koupě nemovitosti, musí být splněn požadavek, že se
osoba, jíž se TP ruší, v objektu nezdržuje minimálně šest
měsíců, a zároveň že zanikla užívací práva osoby
k objektu. Nelze tedy žádat o zrušení TP dané osoby dříve
než šest měsíců po jejím odstěhování.

MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLE
1. září 2016 od 16:00 hodin se bude konat v MŠ Karle informativní schůzka pro rodiče.

Rekonstrukce herny ve školce
Během pětitýdenní prázdninové pauzy provozu MŠ proběhla ve školce poměrně rozsáhlá
rekonstrukce. Zaměřena byla převážně na prostor herny. Ze zmíněné místnosti byly vystěhovány hračky a
původní nábytek, vynesen starý koberec. Po dlouhá desetiletí byly stěny místnosti zakryty dřevěným
obložením. Toto již zastaralé a nemoderní obložení bylo strženo. Podle očekávání s sebou odhalení léta
krytých stěn přineslo další nutné zásahy do ostění. Staré omítky v herně byly otlučeny, následně byly nataženy
omítky nové. Stěny se dočkaly světlé, žluté výmalby. K atraktivnosti prostoru určeného dětem přispěly pestré
bordury s trpaslíky.
Také soustava topných těles a podlaha vyžadovaly rekonstrukci. Po srovnání podlahové plochy byl do
školky položen žlutý koberec s dětskými motivy. V herně starý nábytek nahradil nový, světlejší, který spolu
s výmalbou nejen opticky přispěl k rozšíření prostoru, ale poskytl také dětem nové herní a didaktické
možnosti. Holčičky se tak například dočkaly krásné nové kuchyňky nebo obchodu.
Rekonstrukce herny je dalším krokem k modernizaci našeho školského zařízení. Doufáme, že se dětem
budou prostory líbit, že přispějí k příjemné atmosféře ve školce.

Od září budeme s dětmi opět jezdit do sauny do litomyšlského
Savitaru. Loňské návštěvy sauny se osvědčily – jednak byly pro
děti příjemným zpestřením, ale především se projevily v menší
nemocnosti dětí v podzimním období.

Děti zahradníky
Na jaře si děti založily svůj záhon.
Zasadily sazeničky, zasely semínka. O záhon se
starají, zalévají, pomáhají s okopáváním i
pletím. Učí se tak procesu růstu v přírodě i na
našich zahrádkách, učí se ale také trpělivosti,
protože dočkat se červeného rajčete ze semínka
přeci jen chvíli trvá. Zároveň by péče o naši
minizahrádku měla být motivací k podobným
pracovním činnostem i mimo MŠ.
Jsme rády, že práce na zahrádce děti
oslovila, a že tak rozšířila činnost naší školky.
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Babí léto láká k výletům
Léto se sice chýlí ke svému konci, výletování bude ale
počasí přát jistě ještě nejen během nadcházejícího měsíce. Pokud
patříte mezi ty, kteří by rádi poznali krásná a zajímavá místa ve
svém nedalekém okolí, máme tu pro Vás typy pro volný čas.
P
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PASECKÁ SKÁLA
Pasecká skála se nachází asi 6 km severně od Nového
Města na Moravě, nedaleko obce Studnice. Zaparkovat je nejlepší
na přírodním parkovišti u silnice č. 354, která spojuje Sněžné a
Nové Město na Moravě. Ke skále odtud vede zeleně značená trasa
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(o délce přibližně 400 metrů).
Skalní útvar je tvořen biotitickými rulami a byl
vypreparován z okolních méně odolných hornin procesy
mrazového zvětrávání ve starších čtvrtohorách. Zvětráváním po

Lanový park ve Svitavách

puklinách byl rozčleněn do tří od sebe oddělených skalních bloků

Pro děti byla za
sportovní halou na Střelnici
vybudována soustava lanových
překážek.
Překážky
jsou
umístěny v přízemní výšce,
některé s pomocí dospělého
zvládnou i velmi malé děti. Trasa
je zakončena „lanovkou“.
Vstup do lanového
parku je zdarma.

s výškou až 18 m. Zasypáním jedné z puklin vznikl tunel dlouhý
8,5 m a vysoký 4 m. Ve svahu pod skalou se nacházejí ještě dva
menší skalní bloky.
Na vrcholu skály se nachází vyhlídka, z níž je nádherný
rozhled do kraje. K jejímu zdolání je zapotřebí jistá fyzická
zdatnost, byť výstupu napomáhají řetězová zábradlí připevněná ke
skále.

Kulturní nabídka
Svitavy
2. 9. Pá 20:00 – Koncert skupiny Jelen. Náměstí Míru – dolní část
Vstupenky na místě, cena: 100 Kč.
3. 9. So 12:00 – Slavnost dechových hudeb a přehlídka mažoretek
Náměstí Míru – dolní část.
3. 9. So 20:00 – koncert skupiny Klíč.Nám.Míru – dolní část.
4. 9. Ne 9:00 – 17:00 – Pouť ke sv.Jiljí. Náměstí Míru.
12. 9. Út 19:00 – Will Johns Band. Koncert. Fabrika. Vstup: 200,18. 9. Ne 18:00 – Roman Horký, Kamelot a Láďa Kerndl.
Koncert. Fabrika. Vstupné: 200 Kč.
22. 9. Út 15:00 – Duhové křídlo, udílení cen osobám, které
pomáhají lidem se zdr. postižením. Fabrika.
24. 9. So 14:00 – Tradiční slavnost vína. Náměstí Míru.

Litomyšl
1. 9. – 27. 9. Česko – země památek. Výstava. Městská
knihovna Litomyšl
10. – 11. 9. Den otevřených dveří památek. Různá místa v
Litomyšli.
10. 9. So 10:00-21:00 Litomyšlské vinobraní. Smet.náměstí.
10. 9. So 10, 11 a 14 hod. Smetanův dům, jak ho neznáte.
Komentované prohlídky zákulisí. Vstup: zdarma.

Lanový park Svitavy

10. a 11. 9. 11:00 Medový víkend. Medové pivo, medovina
a další medové pochoutky. Restaurace Veselka.
10. 9. So 12:00 – 11. Fish Fest. Rybí hody Ryby litomyšlských
vod. Areál za sokolovnou. Vstup: zdarma.
10. 9. So 19:00 – Recitál Lucie Bílé. Koncert. Piaristický
chrám Nalezení sv. Kříže. Vstup: 890 Kč.
11. 9. Ne 15:00 – Na kole i přes pole. Divad. představení pro
děti. Smet.dům. Vstupné: 40 Kč
11. 9. Ne 17:00 – Low Riders na lávce. Koncert kapely z
Baskicka. Pomezí rocku a country. Lávka u MC Kotelna.
16. 9. Pá 19:0 – Petr Kolář 2016 „Vyznání“ – koncert. Smet.
dům. Vstupné: 220 – 260 Kč.
16. 9. Pá 21:30 – Carlo Goldoni: Treperendy. Divadelní
představení. Smet.dům Litomyšl.
16. 9. Pá 22:45 – Vernisáž výstavy fotografií Face2Art.
Smet. dům Litomyšl.
17. 9. So 8:00 – 17:00 Starodávný jarmark. Smetanovo nám.
17. 9. So 8:00 – 17:00 Tradiční výstava drobného zvířectva.
Ulice T.G. Masaryka.
17. 9. So 20:00 – Jiřinkový ples. Smetanův dům.
18. 9. Ne 10:30 – Prague Dolls. Koncert. Smetanův dům.
22. 9. Čt 19:30 – 546. LHV: Jaroslav Svěcený a swingový
orchestr. Smetanův dům. Vstup: 200 Kč.
24. 9. So 14:00 – 17:00 Překonej své hranice. Zážitkové
odpoledne pro rodiny. Dům dětí a mládeže Litomyšl.
26. 9. Po 17:00 – Prusko-rakouská válka 1866 a okupace
Litomyšle. Městská knihovna Litomyšl.
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