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Rok 2014 pomalu spěje ke svému
konci. Máme tu listopad, měsíc, který bývá
uváděn jako nejduchovnější v roce, měsíc,
kdy se nevědomky v souladu s přírodou
pomalu loučíme s nejaktivnější částí našich
dní. S posledními listy, které vítr ještě ze
stromů nesvál, je vidina blížící se zimy čím
dál více hmotná. A tak jistým povzbuzením
v pochmurných podzimních dnech mohou
být moudrá slova Hanse Christiana
Andersena: „Všechny knihy zežloutnou,
ale kniha přírody má každý rok nové,
nádherné vydání“.

VYCHÁZÍ DNE 31. 10. 2014

Na 1. listopadu připadá svátek Všech svatých.
Následující den pak většina z nás chodí na hroby svých
blízkých a příbuzných zapálit svíčku, položit věnec či
kytici. Tento den zná kalendář pod označením Památka
zesnulých, lidově se tento svátek nazývá Dušičky.
Pieta za mrtvé má své kořeny hluboko
v pohanských dobách. Staří Keltové svátek mrtvých
slavili poslední den v říjnu. Keltský svátek Samhaim byl
postavený na víře, že se duše předků nakrátko vrací od
počátku listopadu mezi živé a aby na cestě do říše
mrtvých nezabloudili, svítili jim Keltové lucerničkami
vydlabanými z kořenové zeleniny, nejčastěji řepy. Sami
se před záhrobními silami chránili převleky a
pomalovanými tvářemi.
Na základě výše uvedeného popisu keltského
Samhaimu si mnoho z vás vybaví americký svátek
Hallowen. Tento hrůzostrašně strašidelný den má
kořeny skutečně kdesi v časech Keltů. Celý název
zmíněného svátku zní All Hallow´s Day, od něhož se
křesťansky pojatá verze svátku mrtvých liší především
nesrovnatelně větší pietností.
V křesťanské tradici se vzpomínka na mrtvé
stala oficiálním církevním svátkem v roce 998, kdy opat
Odilo z francouzského benediktinského kláštera
v Cluny nařídil slavit památku všech věřících zesnulých
v den 2. listopadu. 13. století pak přineslo rozšíření
tohoto zpočátku klerikálního svátku na celou západní
církev.
Tradice Památky zesnulých je v současnosti
udržována věřícími i nevěřícími lidmi. Ať už tento čas
prožívají v sepětí s Bohem na hluboké duchovní úrovni
nebo jej vnímají jako příležitost intenzivněji než jindy
v roce zavzpomínat na své blízké, přicházejí především
v průběhu prvních dvou dní v listopadu v zástupech na
hřbitovy, kde zavzpomínají, meditují, nasávají
atmosféru příznačnou tenkou hranicí mezi světem
živých a světem za „druhým břehem“.

V pátek 24. 10. 2014 se děti a jejich rodiče sešli na krásné
podzimní akci – Lampionovém průvodu. Světýlka průvodu se
rozhořela v 18:00 hodin u horního rybníka v Karli a osvěcovala
cestu postupně až do Babiččina údolí, kde byl průvod zakončen
opékáním párků a ohřátím u ohýnku i šálku teplého čaje.
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Společnost
ČEZ
Distribuce
upozorňuje
občany ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm.
g) zákona 458/2000 Sb. k odstranění a
okleštění stromoví a jiných porostů od
nadzemního vedení. Zásah proveďte v období
vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto
roku.
Bližší
informace
o
způsobu
odstranění
a
minimálních
nutných
vzdálenostech vegetace od vedení se občané
dočtou
na
letáčcích
vyvěšených
ve
vitrínách v obci.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
KARLE
Ve dnech 10. a 11. října 2014 se konaly ve
velké zasedací místnosti Obecního úřadu Karle
volby do zastupitelstva obce. K volbám se dostavilo
90 voličů, čili 27% oprávněných voličů obcí Karle a
Ostrý Kámen.
Odevzdáno bylo 75 platných hlasů. Z 25
neplatných hlasů tvořily přibližně polovinu
hlasovací lístky, které byly vhozeny bez zaškrtnutí
kandidáta či strany, nevyplněný lístek byl dle
pokynů pro voliče neplatný. Druhou polovinu
tvořily pak volební lístky se zcela přeškrtnutou
kandidátkou, což je jistým vyjádřením nesouhlasu
s existencí jediné kandidátky v tomto volebním
období, ale i tyto hlasovací lístky musí být vyřazeny
jako neplatné. Dvě obálky byly pak odevzdány
prázdné, bez vloženého hlasovacího lístku.
Zastupitely obce Karle se tedy pro volební
období 2014 – 2018 stávají Pavel Pavliš, Miloš
Jadrný, Stanislava Kakišová, Věra Hanusová, Jan
Tobek, Jan Zandler, Jaroslav Hanus, Miloš Baran a
Josef Dokoupil.
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Geocashing – trocha turistiky, trocha napětí
Touláte se rádi přírodou, poznáváte nová
místa, máte rádi tajemno a objevování? Pak právě
vás může oslovit celosvětová hra geocashing
(geokešing). Hra spočívá v hledání pokladů, tzv.
keší. Keš neboli keška je nepromokavá schránka
(např. plastový box či skleněná nádoba), která
obsahuje logbook (notýsek, kam se zapisují úspěšní
nálezci pokladu), tužku, příp. ořezávátko. Tyto
předměty se z keše nesmí odnášet. A pak je tu
samotný poklad. Ten se může sestávat z různého
počtu drobných či větších předmětů. Tyto předměty
jsou určeny k výměně. Pokud tedy kešku najdete,
smíte si vzít z jejího obsahu jeden předmět a na
oplátku jej nahradit jinou věcí stejné nebo vyšší
hodnoty. Pro zachování poctivosti hry a naplněnosti
kešek je důležité svědomité chování hledače (tzv
kačera) – nálezce nesmí znehodnotit poklad
vybráním věcí bez patřičné náhrady, aby keš zůstala
zajímavá i pro její pozdější objevitele. Do boxu
nepatří věci, které by se mohly kazit (např.
potraviny), nepatří sem cigarety, plynové zapalovače
či předměty s nemravným obsahem.
Keše se rozdělují podle velikosti na Micro
(maličká schránka např. obal od kinofilmu, od tictacu či od léků), dále Small – (velikost přibližně
malé nádoby na ohřívání potravin), Regular – sem už
se vejdou i menší plyšáčci, Large – obsahuje velké
předměty, např. knihy.
Existují i obtížné keše, které se nacházejí
v náročném terénu (k jejich dosažení je potřeba
vylézt skálu, slaňovat, potápět se apod.). Tyto složité
adrenalinové keše se nazývají drsnokeš.
Většina keší je ale bez problému dosažitelná
při rodinném výletě, při procházce s dětmi. Stačí si
jen vyhledat mapu keší na internetu (překvapí vás,
kolik pokladů je ukrytých ve vašem blízkém okolí),
krom názvu a polohy keše udané v geografických
souřadnicích se na webu u jednotlivých pokladů
dočtete i nějakou tu turistickou zajímavost o daném
místě. Kešky se nejlépe hledají za pomoci GPS
navigace, hledat lze ale i bez ní - po důkladném
prostudování mapy a za pomocí slovní nápovědy,
která je k dispozici také na internetu u jednotlivé
keše.
Toulat se podzimní krajinou je úžasný relax.
Pokud se nechcete toulat jen tak bezcílně, mrkněte na
některou z okolních keší, pátrejte, hledejte,
objevujte. Radost z objevené schránky je veliká a
zvlášť děti si budou uloveného pokladu cenit a rády
po sobě zanechají stopu v podobě vlastního
uloženého předmětu.

Mateřská škola Karle
VÝLET NA RANČ HIDALGO RADIMĚŘ
V pátek 19. 9. 2014 jsme se s dětmi vydali na celodenní výlet do
Radiměře. Výlet pořádáme každý rok, letos už poosmé.
Naším cílem byl ranč Hidalgo. Program začal milým přivítáním a
prohlídkou ranče. Po prohlídce jsme šli na oběd, který byl pro nás připraven. Po
obědě čekalo na děti překvapení. Přijela Policie ČR s policejním autem a
motorkou. Policisté pro děti připravili zajímavý program týkající se bezpečnosti
provozu na komunikacích. Program se zaměřil například na důležitost
bezpečnostních prvků jako dětské autosedačky v autě nebo helmy při jízdě na
kole. Následně byl věnován prostor pro dotazy dětí a na závěr se děti mohly
posadit do policejního auta, a dokonce i na motorku. Na památku si od policie
odnesly dárek.
Nejvíce se děti těšily na hlavní cíl cesty – koníky. Báječně si užily jízdu
na koni jménem Koryna. Možnost projet se na koňském hřbetě dostali i rodiče,
kteří s námi tento výlet absolvovali.
Výlet byl zakončen hledáním pokladu ukrytého v seně. Na děti navíc
čekala i zlatá čokoládová medaile. Od Mirky z ranče Hidalgo jsme dostali i
nějaké dárečky do MŠ.
Akce se nám vydařila, přálo nám počasí… Věříme, že rodiče i děti byli
spokojeni.
Hana Pechancová

SNAŽÍM SE VAŘIT ZDRAVĚ A CHUTNĚ
V září jsem absolvovala školení v Pardubicích, které se převážně týkalo stravování dětí a mládeže. Hovořilo se o
skladbě jídelníčku, jeho pestrosti, ale také o tom, že přibývá otylých dětí. Proto by se mělo do jídelníčku zařazovat nejen
hodně ovoce, zeleniny, ryb a luštěnin, ale i nové potraviny, jako např. cizrna, pohanka, bulgur, kuk kus a jáhly. I já se je
snažím zařazovat do jídelníčku v podobě hlavních jídel, polévek a pomazánek. Většina dětí si je postupem času oblíbila.
Samozřejmě některá jídla jsou oblíbená více, jiná méně. Ale kombinuji to i s jídly, které jsou u dětí populární jako např.
různé omáčky nebo kuřecí maso. Také milují sladká jídla, které vařím jednou za 14 dní. Každý měsíc se propočítává
spotřební koš, který v procentech ukáže, jak byly jednotlivé potraviny splněny. Mam radost, když dětem chutná a chodí si
přidávat. Umí pochválit a to je pro mě největší odměna. Doufám, že bude u nás dětem chutnat jako doposud.
Beranová Alena

DNY SE KRÁTÍ
Vzhledem k tomu, že se zahrada letos nedala použít pro rozblácenost terénu po úpravách, zvolily jsme pro naše
„uspávání broučků“ alternativu, která byla i pro naše nejmenší děti přijatelnější. Ve školce si děti s rodiči z připravených
pracovních nápadů vytvářely dekorace z podzimních plodů, klubíček, dřevěného a textilního materiálu. Nechyběla ani
tradiční ubrousková technika s podzimními motivy a zdobení perníčků, které děti samy napekly. Fantazie dětí, starších
sourozenců a rodičů byla bohatá a každý si odnášel vlastní výrobky s vlastními nápady. Atmosféra podzimního tvoření a
podzimních dílniček byla milá a plná pohody. Děkujeme rodičům za nasháněný materiál na společné práce a za jejich
odpolední a podvečerní čas.
Uspávání broučků bylo spojeno každoročně s cestou „po světýlkách“ s lampiony. Již zmiňovaný stav zahrady
nám to letos nedovoloval, přesto si děti prošly nasvícenou cestu, i když vedla pouze do patra obecního úřadu. Na kouzlu
to ale nic nezměnilo. Broučkům a všem zvířátkům děti zazpívaly, zakouzlily jim a popřály dobrou zimu. Kahánky ve
sklenicích blikaly všem v očích a chvilka s uspáváním byla dětmi velice prožívána. Za odměnu byla po uspání pro
všechny připravena pohádka divadla JoJo. Do zasedací síně obecního úřadu jsme se vešli všichni.
Náročný den pro děti se vydařil a věříme, že si naše setkání – Dny se krátí, každý užil. Děkujeme všem za pomoc
a spousty dobrých nápadů při tvoření. Rády bychom také touto cestou poděkovaly i panu starostovi, který nám vyšel
vstříc s využitím prostor OÚ.
Jana Samková
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TANEC VERSUS VÝTVARKA
Od poloviny října jsme se s dětmi začali scházet na
zájmových kroužcích. Úterní odpoledne trávíme zaměstnáváním
ruček při výrobě podzimních dekorací, ve čtvrtek protáhneme tělo
a po drobných krůčcích nacvičujeme sestavu na moderní taneční
hudbu. Mezi předškolními dětmi je prozatím zájem o nabízené
kroužky mizivý, naopak starší skupina tvořená z prvostupňových
dětí ZŠ je v obou kroužcích poměrně početná. Doufám, že nám
tento hojný počet účastníků vydrží, a že se případně ještě někdo
nový připojí.
Na prvním výtvarném odpoledni jsme si s dětmi vyrobili
ježky ze slámy a podzimních přírodnin, po dalším setkání si pak
děti odnesly kaštánkové panáčky v autíčkách z kukuřice a
podzimní kaštanovo-jablečný svícen.
I nadále bychom chtěli vyrábět věcičky, které budou
pozitivně rozvíjet naši fantazii a zároveň budou milým dárkem či
hezkou dekorací, chtěli bychom představit dětem mnohé výtvarné
techniky a procvičit jejich motoriku a smysl pro estetično.
Taneční kroužek je zas skvělým způsobem, jak si
alespoň jednou v týdnu trochu netradičním způsobem protáhnout
tělo. Děti se učí sladit pohyb vlastního těla s rytmem hudby,
namáhají svaly, které nejsou při běžných denních aktivitách
dostatečně zapojovány, další podstatnou složkou kroužku je pak
samotné setkání s vrstevníky a možnost společně se vyřádit při
pohybových hrách, které prokládají výuku tance.

Kulturní nabídka
Svitavy
3. 11. Po - Přehlídka středních škol a odborných učilišť.
Fabrika Svitavy.
5. 11. St 19:00 – Czech Virtuosi, koncert. Fabrika.
Vstupné: 160,- Kč.
9. 11. Ne 15:00 – Taškařice do pětice s liškou, divadlo
Bublanina, Vsetín. Trám. Vstup: 50,- Kč.
17. 11. Po 17:30 – 25 let poté, 25. Výročí sametové
revoluce. Koncert sboru Dalibor, dechový orchestr
Lukáše Moravce, F. Černý… Náměstí Míru.
19:00 The Plastic People of the Universe, koncert,
Bílý dům.
21. 11. Pá 17:00 – Na muzice ve Fabrice, koncert Svitavské
Dvanáctky, Fabrika. Vstupné: 50,- Kč.
21. 11. Pá 18:30 – Déví Purána, literárně dramatický
taneční večer. Fabrika – aula, vstup dobrovolný.
21.- 22. 11. Pá – So – Posed, Podzimní setkání divadel
Divadlo Trám.
25. 11. Út 19:00 – Ondřej Havelka a Melody Makers,
Fabrika Svitavy. Vstup: 390,- Kč.
26. 11. St 19:00 – Každý den, šťastný den! Divadlo kalich
Praha, Fabrika, vstupné: 300,- Kč.

Litomyšl
6. 11.Čt 19:30 – Králova řeč, Východočeské divadlo
Pardubice, Smetanův dům. Vstup: 340,- Kč.

15. 11. So17:00 - Včelka Mája 3D, kino Sokol,
Vstupné: 140,- Kč.
20. 11. Čt 19:30 – Škola základ života, Městské divadlo
Brno, Smetanův dům litomyšl. Vstup: 340,- Kč.
23. 11. Pá 9:00 – 17:00 Pátý litomyšlský den medu
Lidový dům.
23. 11. Pá 19:00 Turnaj ve stolním fotbálku.
Cafebar Underground Litomyšl.
24. 11. Po 20:00 – Partička. Smetanův dům. Vstup: 430,26. 11. St 19:30 – Podzimní koncert Dechového orchestru
Smetanova domu. Vstupné: 60,- Kč.
29. 11. So 17:00 – Tučňáci z Madagaskaru 3D.
Kino Sokol. Vstupné: 130,- Kč.
30. 11. Ne 15:00 - Zimní příhody včelích medvídků.
Divadlo Krapet. Smetanův dům. Vstup: 70,- Kč.

4. – 7. 12 – Zámecké sklepení v moci pekelné

Polička
14.10. 2014 – 31. 1. 2015 Školní třída Bohuslava Martinů.
Výstava. Dobové vybavení a vyučovací
pomůcky. Součástí programu je vypracování
krátkých úloh. Neukáznění žáci budou klečet
na hrachu, pilní dostanou pochvalný lístek.
Centrum Bohuslava Martinů.

Hrad Svojanov
21. 6. – 14. 12. 2014 Výstava stovky papírových modelů
hradů a zámků.
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