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Tento víkend povedou kroky většiny z nás na
hřbitov, k hrobům příbuzných či přátel, kteří s námi již
nemohou sdílet naše každodenní starosti, kteří se již
nemohou radovat z našich úspěchů a podporovat nás
v těžkých chvílích. Těm, kteří pro nás mnohé znamenali,
patří vzpomínka, jež je doprovázena symbolickým
gestem položení květiny a zapálení svíčky.
Před rokem jsme touto dobou ve zpravodaji
srovnávali způsoby uctívání Památky zesnulých u nás a
v anglosaských zemích. Oba proudy mají svůj původ
v staré keltské tradici a v souvislosti se stále větší
globalizací a postupující multikulturalitou se pozvolna
sbližují.
Tentokrát zmíníme oslavu „Dušiček“ v souvislosti
s poměrně exotickými kulturami. Vzpomínky na mrtvé
předky jsou společné mnoha kulturám na naší planetě a
to v tomtéž období, na přelomu října a listopadu. Tato
tradice jde také napříč náboženstvími – Dušičky jsou
oslavovány nejen v křesťanském světě, tuto tradici, byť
s jistými obměnami vyznává mimo jiné i budhismus či
šintoismus.
V Číně je svátek znám pod názvem Teng Chieh.
Jídlo a pití bývá umisťováno před fotky zemřelých,
zapalují se ohně a lucerny – ty mají napomoci bloudícím
duším dostat se v tento den na zem. Věřící
v budhistických klášterech vytvářejí lodě z papíru, které
jsou později páleny. Tento zvyk souvisí s připomínkou
mrtvých, kteří zemřeli násilnou smrtí a jejich duše se
potulují mezi lidmi. Takto se mají snadněji dostat do
nebe.
Ve Španělsku a v Latinské Americe je svátek
Dušiček třídenní oslavou. Lidé ve svých domech staví
malé oltáře, zdobí je svíčkami, květinami, fotografiemi,
často se zesnulým na oltář pokládají různé pochutiny,
včetně piva a jiných alkoholických nápojů. K oltáři je také
pokládáno umyvadlo a ručník, aby se mrtví mohli očistit.
Pozůstalí pořádají u hrobů pikniky. Tento čas je také
věnován úklidu a opravám hrobek.
V Mexiku jsou Dušičky pompézní oslavou. Na
náměstí jsou naváženy hromady hlíny a jsou z nich
tvořeny symbolické hroby, na pódiích probíhají rozličná
představení s pohřební a posmrtnou tématikou. Ve
městech jsou všude k vidění papíroví kostlivci se
sombrery na hlavách a v pestrých oděvech. Kostlivci jsou
zachyceni v běžných denních situacích a v rozličných
radostech zesnulých – při hře fotbalu nebo v karty, při
boxu či jako toreadoři v býčích zápasech.
V Japonku se svátek nazývá Obon Festival.
Památka zesnulých se neslaví v západním stylu.
Podávají se tradiční pokrmy a zapalují se červené
lucerny, které se pouští po řece či na volné moře.
Ať už jsou oslavy jakékoli, snad každá z našich
vzpomínek k zesnulým doputuje.

VYCHÁZÍ DNE 30. 10. 2015

Usnesení zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Karle na svém zasedání dne
21. 10. 2015
SCHVÁLILO
- 1) Prodej 1.400 m2 z pozemku p.č. 41
v k.ú. Ostrý Kámen paní A. ze Svitav za
cenu 50,-Kč/m2
Pro: 9
Proti: 0 Zdrželo se: 0
-

3 ) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV12-2013650/VB/1 mezi obcí Karle a ČEZ
Distribuce a.s.
Pro: 9
Proti: 0 Zdrželo se: 0

-

4) Rozpočtové opatření č. 5/2015
Pro: 9
Proti: 0 Zdrželo se: 0

BERE NA VĚDOMÍ
2) Žádost pana P. o koupi pozemku p.č.
371/6 – ostatní plocha – 23 m2.
Pro: 9
Proti: 0 Zdrželo se: 0
-

5) Dopis pana D.
Pro: 9
Proti: 0 Zdrželo se: 0

Nejbližší akce v obci:
27. 11. 17:00 Rozsvěcení vánočního stromu
28. 11 Divadlo Praha – Vánoční koleda
29. 11. Adventní dílny
5. 12. Mikulášská besídka
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Vyšívané kuchařky paní Petry Totuškové
Už v letních měsících se v Karelském dnešku objevila pozvánka na výstavu paní Petry Totuškové z Karle, a to na hrad
Svojanov, kde byly umístěny ruční výšivky zmíněné autorky. Poprosila jsem paní Totuškovou o rozhovor a o ukázku svých prací,
paní Petra vyhověla, za což jí chci hned v úvodu poděkovat.
Jak jste se k vyšívání vlastně dostala?
Velkou inspirací mi od dětství byla moje babička. Kromě těžké práce na statku trávila volný čas vyšíváním nástěnek, polštářů i
povlečení. Tato zkušenost však tehdy nebyla mým životním cílem a nikdy jsem si nepomyslela, že i já tomuto koníčku propadnu.
Naopak bych zde užila známého přísloví: „Odříkaného chleba největší krajíc“. Vyšívání se mou zálibou stalo až v roce 2002, kdy
jsem po rozvodu zůstala s dcerou sama. Zpočátku jsem jako předlohu využívala dětské omalovánky, které jsem nalepila na sklo a
překreslila na plátno. Do dnešního dne je mám schované. V následujícím období jsem začala nakupovat malé předtisky –
prostírání a jednoho dne se mi do rukou dostala první nástěnka s motivem kuchařky a malé holčičky v obilí. Od tohoto okamžiku
mne tato záliba zcela naplnila.
Všechny Vaše výšivky jsou vyšívané ručně? Jakou technikou?
Ano, všechny výšivky jsou ruční prací. Používám křížkový, stonkový a plný steh.
Vidím, že si ráda hrajete s barvami, jednotlivé motivy jsou vyšity různobarevnými bavlnkami. Je tato barevnost rysem
Vašich prací? Nebo vyšíváte i jednobarevná díla?
Vyšívám obvykle barevně. Jednobarevné provedení je většinou u věcí vyšívaných na zakázku.
Máte nějaký oblíbený motiv, kterému se věnujete?
Výšivky tvoří z velké části kuchařky – s textem nebo bez něho, na jednotlivých kuchařkách (nástěnkách) se pak objevují témata
vlastenecká, milostné veršíky, rady pro hospodyňky do domácnosti a péče o rodinu, do textu mohou být zakomponovány i rozličné
vzkazy. Dalším tématem mých výšivek jsou pohádkové a náboženské motivy.
Každá z nástěnek je poměrně velká plocha. O jakých rozměrech jednotlivá plátna jsou a jak dlouho trvá jejich vyšití?
Větší kuchařky mají rozměr 60 X 80 cm, menší pak 50 X 70 cm. Vyšiji jednu až dvě za týden.
Kde sháníte předlohy? Nebo si je sama vytváříte?
Předlohy sháním na internetu. A když mi na koupené kuchařce něco chybí, nebo bych ji chtěla poupravit, dokresluji si ji sama.
Plátna – ačkoli nově vytvořená – působí poměrně starobylým dojmem. Současné předtisky pravděpodobně vycházejí ze
starších předloh, z časů našich babiček, prababiček. Je to tak?
Ano, vyšívání kuchařek má dlouhou tradici. Původně se takové výšivky tvořily v německých domácnostech a až později se
rozšířily do jiných zemí a mezi domácností českých. I současné předtisky se svým původním motivem dají rozdělit na starší a
novější.
Zmínila jste zakázkové vyšívání. Vyšíváte tedy i na přání?
Ano, čas od času se přihlásí někdo, kdo by měl o vyšívanou kuchařku zájem. Jedna z mých prací je dokonce v Americe. Byla jsem
také oslovena, abych vyšívala kuchařky německé, s německými nápisy. Já jsem ale Češka a vyšívat chci jenom česky.
Kolik ručních výšivek již máte na kontě?
V současnosti jich je 170. V brzké době budu s tímto počtem ručně vyšitých kuchařek zapsána do Guinessovy knihy rekordů.
Dalším splněným rekordem pak bude největší plocha vyskládaná jednotlivými kuchařkami.
To je úctyhodný počet na dvě ruce. Je pravda, že většina kuchařek, které jsou na trhu k dostání již vyšité, byla vytvořena
strojově. Vy své práce i vystavujete. Můžete čtenáře a spoluobčany na nějakou výstavu Vašich prací pozvat?
Má první výstava se konala v Chlumci nad Cidlinou. V létě jsem vystavovala na hradě Svojanov. V současnosti jsou mé práce
k vidění v Městském muzeu a galerii ve Svitavách, a to do 15. listopadu 2015. V lednu se pak výstava přesune do Letovic, poté
poputuje do Víru a opět na hrad Svojanov. Výtěžek z akcí jde na dobrou věc – rozhodla jsem se výdělek věnovat útulku v Zeleném
Vendolí.
Tímto bych chtěla i já pozvat milovníky starých časů, kteří si třeba zavzpomínají na pečlivé práce svých babiček, v jejichž
kuchyních podobná ruční díla visela, na krásnou výstavu do svitavského muzea. Zároveň chci poděkovat paní Totuškové za
pomoc při sestavení článku, za ochotu podělit se o své umění a zároveň chci vyjádřit pýchu nad tím, že máme v naší obci takto
šikovné a trpělivé ruce.
–R.Č.-
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLE
Plánované akce MŠ Karle na listopad
3., 10., 24. listopadu – saunování v Savitaru Litomyšl
4. listopadu – Hračkový den
6. listopadu – pro předškolní děti – návštěva ZŠ Trstěnice, 1. třídy. Odjezd v 8:36 hod. od MŠ. S sebou:
pití, sladkost. Vybíráme 12 Kč na autobus.
16. listopadu – MŠ uzavřena
17. listopadu – Státní svátek
27. listopadu – slavnostní rozsvěcení vánočního stromu před budovou Mateřské školy. S dětmi vše zahájíme
v 17 hodin. Na místě si zájemci mohou zakoupit dětmi vyrobené vánoční výrobky. Výtěžek
půjde na nákup hraček do karelské mateřské školy. Akce je určena všem obyvatelům Karle a
Ostrého Kamene, zváni jsou všichni.

Tancování s Míšou Růžičkovou
V pátek 2. října se děti z karelské školky vypravily na populární akci do svitavské Fabriky. Dětem
předcvičovala, předtančovala a zpívala Míša Růžičková, jejíž texty zná nejedno dítě. Míša Růžičková
v současnosti vystupuje s dvanácti různými programy. Karelské děti se zúčastnily programu s názvem
Cestujeme za zvířátky.
Míšiny pořady jsou sestaveny z bloků tanečních písniček a soutěží. U písniček se děti rozhýbou, zacvičí si a
naučí se zpívat část písničky. U soutěží si mohou změřit síly, rychlost, dovednost, ale hlavně se pobaví. Každé
dítě je aktivně zapojeno a nikdo se nenudí.
Součástí programu jsou také originální kulisy a ozvučovací aparatura.

Vyrábění podzimních věnců pro rodiče s dětmi
Dvacáté říjnové odpoledne byla pro děti a jejich rodiče
připravena společná kreativní aktivita – vyrábění podzimního
věnce. Děti předmalovaly polystyrenové korpusy a chodily
pravidelně sbírat podzimní plody a listí jako přízdoby. Pro
děti je vždy příjemným zážitkem to, že s nimi někdo z rodičů
ve školce pobude, a že se takové příjemné odpoledne stane
jedním ze společných zážitků.
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Drakiáda a lampionový průvod
Podzimní akce pro děti jsou za námi. Ve středu
16. září se děti pokusily navzdory bezvětří dostat své
draky do výšin, pravdou je, že svůj boj postupně
většina vzdala – zákon schválnosti funguje spolehlivě,
takže zatímco dopoledne bylo poměrně větrné, před
akcí se vítr utišil a sluníčko si tvrdohlavě umínilo, že
se léta jen tak nevzdá. Pro děti i dospělé je akce ale i
tak příjemnou příležitostí se společně setkat a chvilku
spolu pobýt.
V pátek 2. října pak děti oprášily své loňské
lampiony, nebo se blýskly zbrusu novými modely.
V Babiččině údolí na hladové krky pak čekal oheň a
pro špekáčky připravené pruty.
Za přípravu obou příjemných a dětmi
oblíbených akcí děkujeme Kulturní komisi Karle.

Kulturní nabídka
Svitavy
3. 11. Út 18:30 – Listování s Lukášem Hejlíkem. Knihovna
Svitavy. Vstupné: 80,- Kč.
4. 11. St – 19:00 – Spolek sešlých Praha/Brno: Commedia del´arte
Div. představení. Fabrika. Vstup: 350,5. 11. Čt 10:00 – Mezinárodní dětský folklorní festival. Fabrika.
Vstupné: 20,- Kč.
8. 11. Ne 15:00 – Kouzelná školka: Majda a František. Fabrika.
Vstupné: 150,- Kč.
9. 11. Po 19:00 – RUDY LINKA TRIO: jazzový koncert.
10. 11. Út 19:00 - Vzpomínkový večer na Filipa Topola. Fabrika
Vstupné: dobrovolné
13. 11. Pá 19:00 - HOP TROP: koncert. Fabrika. Vstup: 350,16. 11. Po 18:00 – Veselá trojka. Fabrika. Vstup: 200 Kč.
Vstupné dobrovolné.
25. 11. St 19:00 – The Backwards Tour – Beatles revival. Fabrika.
Vstupné: 330,- Kč.
29. 11. Ne 16:30 – 19:00 Koncert v kostele Navštívení Panny
Marie, 17:45 rozsvěcení vánočního stromu na náměstí
30. 11. Po 17:30 – Svitavský slavík. Fabrika.

Litomyšl
1.11. – 3.11. – Mezinárodní festival outdoorových filmů.
Přehlídky filmů od 16:00 hodin. Vstup: 50 Kč/den
Music Club Kotelna.
5. 11. Čt 19:30 Kolega Mela Gibsona – div. představení. Abonmá
Smetanův dům Litomyšl. Vstup: 350,7. 11. - 20. 12. Tradiční ozdoby z Podkrkonoší. Výstava
Vánočních ozdob. Zámecké sklepení.

8. 11. Ne – 14:00-17:00 Skáče celá rodina aneb Neseď doma.
Dům dětí a mládeže představí 10 skákacích atrakcí.
Vstupné: 150,9. 11. Po 19:30 541. LHV – Štěpán Rak „Cesta do pohádky“
Smetanův dům Litomyšl.
11. 11. St 19:00 – Hana Zagorová a Petr Rezek. Vstup: 590,Smetanův dům Litomyšl.
15. 11. Ne 15:00 – Pohádková neděle – Vodnická pohádka.
Smetanův dům Litomyšl. Vstupné: 70,20. 11. Pá 19:30 Módní přehlídka Trendy 2015. Smetanův
dům Litomyšl.
21. 11. So 9:15 – 10. Litex Aerobic Show – cvičení s Olgou
Šípkovou a dalšími lektory. Městská sportovní hala
při III. ZŠ.
21. 11. 2015 – 24. 1. 2016: Zmatené peníze – numismaticko
výtvarná výstava o platidlech. Regionální muzeum.
22. 11. Ne 9:00 – 17:00 – Litomyšlský den medu – VI. Ročník.
Lidový dům.
25. 11. St 19:00 – Radek Jaroš: Moje cesta za korunou Himaláje
Smetanův dům Litomyšl. Vstupné: 150,27. 11. Tata/Bojs – koncert. Music Club Kotelna. Vstup: 300,28. 11. – 29. 11. Adventní prohlídky zámku.
28. 11. 2015 – 31. 1. 2016 Výstava betlémů ve Sborovém domě
Církve československé husitské.
29. 11. Pá 15:00 Adventní koncert. Evangelický kostel Na
Lánech.
29. 11. Ne 10:00 a 16:42 – Mikulášská jízda parním vlakem z
Litomyšlského vlakového nádraží do Chocně.
29. 11. Ne 17:00 rozsvícení vánočního stromu na Zámeckém
návrší.
8:00 – 16:00 Adventní trh. Zámecké návrší.
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