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Ačkoli se zima ještě nechce úplně vzdát
své vlády, už ji téměř zcela vytlačilo jaro. Máme
tu oslavu nového života…

VYCHÁZÍ DNE 2. 4. 2015

Úpravy na zahradě MŠ
Na zahradě Mateřské školy Karle probíhají od
začátku března rozsáhlé úpravy. Z důvodu těchto zásahů
je omezen vstup do prostor zahrady.
Na zahradě a jejím blízkém okolí byly vykáceny
vzrostlé stromy včetně mohutných bříz, které stály na
skále nedaleko vstupu od schodiště. Vyřezány byly i
mnohé nevzhledné křoviny jak na zahradě, tak ve svahu
před vstupem od obecního úřadu. Pařezy s kořeny byly
pak z půdy vyňaty prostřednictvím těžké techniky.
Zdaleka na tomto prostoru nejsou ale práce
hotovy. Vstup na zahradu bude dle aktuálních úprav
omezen cca tři měsíce.
Velká změna se bude týkat vstupu na zahradu
samotného. Bude odstraněno již nevyhovující, příkré a
poměrně
nebezpečné
schodiště,
které
nahradí
bezbariérová varianta – šikmo vedená nájezdová rampa
s odpočinkovým ostrůvkem. Díky nové přístupové cestě
už nebude problém ani pro maminky s kočárky, děti
s bicykly, případně pro občany se zdravotním omezením
dojít pohodlně na hřiště ze strany od mateřské školy.
Celá zahrada bude obehnána novým plotem, což
zlepší estetický dojem z daného prostoru i bezpečnost
dětí.
Dokončeno bude také asfaltové hřiště zbudované
v průběhu loňského roku na zahradě MŠ. Bude doplněno
o kovové držáky na síť a o basketbalové koše. Hřiště bude
ze tří stran obehnané vysokou sítí, která tak bude bránit
přeskočení míče na silnici a na sousední pozemky.
Ještě bude třeba dořešit vybudování altánku, kam
se budou schovávat sportovní potřeby (např. volejbalová
síť) a další zázemí sportoviště (např. lavičky).
Prosíme školáčky, učitelky MŠ i děti využívající
hřiště ve svém volnu o trpělivost. Odměnou nám všem
bude krásné, zrenovované hřiště a sportoviště.

Přejeme krásné a vydařené
Velikonoce!

Usnesení zastupitelstva 3/2015
Zastupitelstvo na svém jednání dne 25. 3. 2015:
SCHVÁLILO:
1. Vybudování veřejného místa pro ukládání
bioodpadu
2. Veřejné místo pro ukládání železného
odpadu
3. Prodej kontejneru obci Chmelík
4. Účetní závěrku MŠ Karle za rok 2014
5. Účetní závěrku obce Karle za rok 2014
6. Převod výsledku hospodaření MŠ Karle do
rezervního fondu
7. Navýšení odměn zastupitelů dle přílohy č.
1. nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o
odměňování zastupitelů.
8. Odvolání paní Jany Samkové z funkce
ředitelky MŠ ke dni 31. 7. 2015
NESCHVÁLILO:
1. Příspěvek pro záchrannou stanici Zelené
Vendolí
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Žádost p. Zerzánové o narovnání parcel
154/2, 1752/2, 154/4 a 153 v k.ú. Karle.
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Velikonoce - Svátky jara

Sběrné místo pro bioodpad
Od 1. dubna musí obce zajistit občanům
plochu, kam mohou lidé odvážet biologicky
recyklovatelný odpad (větve, trávu a další materiál
rostlinného původu). Obec Karle vyhradí plochu
pro navážku tohoto kompostovatelného materiálu
na louce u obecní cesty vedoucí k Peterkovu lesíku
(mezi Karlí a Ostrým Kamenem). Budou zde
páskami vyhrazeny a popisnými tabulemi
vyznačeny dvě plochy – jedna pro trávu a listí,
druhá pro větvě. Občané si sem budou zmíněný
odpadový materiál navážet sami, obec bude
následně zajišťovat jeho likvidaci.

Velikonoce jsou na mnoha místech světa
jedním z nejoblíbenějších svátků. V církevním světě
jde o významný svátek zmrtvýchvstání Ježíše
Krista. Velikonoce jsou svátkem pohyblivým,
připadají na neděli následující po prvním jarním
úplňku, pokud je úplněk v neděli, slaví se
Velikonoce až neděli následující. Velikonoce tak
mohou připadnout na kterýkoli den mezi 23.
březnem a 26. dubnem.

Pašijový týden
Poslední týden postního období připomíná utrpení
Ježíše Krista. Každý den má své pojmenování a svá
specifika:
Modré pondělí – v kostelech se rozvěšovaly modré
látky
Šedivé úterý – hospodyňky vymetaly pavučiny a
uklízely domácnost
Škaredá středa – vymetaly se komíny, kdo se
v tento den mračil, zůstalo mu to po každou středu
v roce. Na Škaredou středu zradil Jidáš Ježíše.
Zelený čtvrtek – v tento den by se měla jíst zelená
jídla (ze špenátu, kopřiv apod.), aby byl člověk
zdravý. Zvony „odlétají do Říma“ – jejich zvonění
nahrazují „klapáči“ chodící vesnicemi s řehtačkami.
Velký pátek – je dnem smutku – Ježíš byl
vyslýchán, odsouzen a ukřižován. Podle starobylých
pověr se v tento den otvíraly skály s poklady,
nesmělo se orat, kopat na poli, nepralo se prádlo.
Bílá sobota – den, kdy byl Ježíš ukládán do hrobu.
Doma se bílilo, vařily a pekly se obřadní pokrmy,
pekly se mazance a beránci. Muži a chlapci pletli
pomlázky, zdobila se vajíčka.
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) –
největší svátek celého liturgického roku. Jedly se
pokrmy posvěcené v kostele.
Velikonoční (červené) pondělí – chlapci vyšlehali
dívky, aby byly po celý rok zdravé a za to dostali
koledu a kraslice.

Sběrné místo pro kovy
Obec má povinnost třídit i železný odpad.
Kontejner na kovy bude umístěn pro občany Karle
a Ostrého Kamene v Karli vedle Hanusů směrem
k Babiččinu údolí.

Nařízení obce Karle 1/2015
Tržní řád
Zastupitelstvo obce Karle schválilo na svém
jednání 25. 2. 2015 Tržní řád obce. Nařízení obce
specifikuje a vyjmenovává formu prodeje a
prodejních míst, kapacitu příležitostného trhu, dobu
prodeje a poskytování služeb, v článcích 6 a 7 dále
shrnuje pravidla pro provozovatele příležitostného
trhu a stanovuje požadavky na čistotu a bezpečnost
těchto míst v souvislosti s prodejem.
Nařízení také vyjmenovává zakázané druhy
prodeje, příp. poskytovaných služeb.
Na
příležitostném trhu je zakázáno prodávat lihoviny a
tabákové výrobky, pyrotechnické výrobky, zbraně a
střelivo, potravinářské výrobky, které nesplňují
podmínky prodeje dle zvláštního právního předpisu,
živá zvířata s výjimkou ryb a drobného
hospodářského zvířectva určeného k chovu. Na
celém území obce Karle je pak zakázáno nabízení
služeb a zboží formou podomního prodeje.
Příloha Tržního řádu dále stanoví
příležitostná prodejní místa v obci, a to dvě plochy
v Karli (u prodejny Jednoty a u pohostinství) a jednu
plochu v Ostrém Kameni (na točně autobusů).

2

Mateřská škola Karle
Vycházky dětí z mateřské školy.

Přerušení
provozu MŠ
v době
letních
prázdnin
bude
od 13. 7.
do 7. 8. 2015

Úpravy zahrady nad budovou obecního úřadu si zřejmě vyžádají určitý časový prostor. Naše
děti jsou celkem pružně reagující na změny (připomeneme např. provoz MŠ v patře OÚ, když se
vyměňovala okna, provoz MŠ při fasádních pracích). Ale pobyt venku bez možností využití prvků,
jako jsou prolézačky, houpačky, skluzavka a herní zákoutí, pískoviště, prostě nutné vybavenosti pro
uspokojení pohybových aktivit dětí v bezpečném prostředí, to již dětem po dvou týdnech chybí a
začínají si stýskat. Chybí jim aktivní herní pohyb, hra v přírodním prostředí a ta se skutečně nedá
nahradit chůzí po krajnici nebo po cestách, kde je provoz, na pohnojených či zasetých polích si také
nevyhrají, na větrné a prašné hůrce u hřbitova to také není ono, do údolí jdeme téměř půl hodiny,
škrundajíce po štěrku. Mohly bychom Vám přiblížit ještě jiná místa, kterými se snažíme dětem
pobyt na zahradě nahradit, ale věřte, že nejhorší na tom jsou vždy přesuny po krajnicích
komunikací. Nic jiného nám ale nezbývá, když chceme dojít na bezpečné místo, které dětem
poskytne radostný, spokojený a pořádný pohyb.
Těšíme se již nyní velice na to, že se budeme moci s dětmi vrátit na zahradu bezpečnou a plnou
pohybových a vzdělávacích nabídek pro děti, co nejdříve. Doufáme jen, že si jaro děti užijí tak si
zaslouží-na krásné zahradě-a ne denně brkající v prachu po krajnici silnice.
Poznávání okolí mateřské školy, změny v obci a krásu obce, to patří samozřejmě také k životu
dětí, ale radost z pohybu na bezpečném místě, a tím zahrada vždy byla, ta patří k dětství především.
Zahrada prochází velkými úpravami, časově určitě náročnými a tak budeme čekat a těšit se.

Hvězdárna v Hradci Králové
Hvězdárna nás doslova ohromila novou expozicí planetária. Koncem ledna byl
zahájen provoz a věříme, že planetárium navštívila spousta spokojených dětí a
dospělých. Průvodcem nám byl pan Bejček, dětem opět pěkným způsobem vše
vysvětlil a zdůvodnil tak, aby si děti odnášely nové vědomosti. Děti se staly
malými kosmonauty, kteří letí k Měsíci, Měsíc si prohlížejí a vidí zeměkouli,
která se jim při přistávání přibližuje zpět z vesmírné tečky do mega planety.
Obrovská virtuální projekce děti chvílemi až vtlačovala do polohovatelných
křesel a děti si nenechávaly své emoce pro sebe. Obava to ale nebyla. Pohyblivá
hvězdná obloha s grafikou, přibližující dětem tvar a konkrétní představu
dětským očím v maxi obrazech neměla chybu. Hvězdné dráhy planet
s hvězdným provozem a další a další úžasná pozorování… Pohádka o měsíci,
kterému šije krejčí šaty a je hotový z toho, že má měsíc každou chvíli jiné míry,
zakončila část v novém planetáriu. Na chodbách si mohly děti vyzkoušet
spousty interaktivních akcí a poslaly svá fota rodičům. Fota byla snímána
infrakamerou. Na hvězdárně jsme shlédli projekci slunce velkým
dalekohledem, slunce bylo ale v mlze. Pokus se sílou slunečních paprsků si
musíme vyzkoušet s dětmi ve školce s lupou. Hradec nás nadchl a všem vám
vřele doporučujeme navštívit se svými dětmi některé sobotní programy.

Schůzka pro
rodiče

9. března naši školku navštívil
pan Šulc nejen s dravci a
krásným čápem. Děti se o
ptácích dozvěděly mnoho
zajímavostí a mohly si zvířata i
pohladit.

V úterý 17. 3. se ve
školce
konala
informativní
schůzka pro rodiče,
kterou děti zpestřily
krásným
divadelním
představením.
Zahrály a zazpívaly
v doprovodu hudby
pánů
Uhlíře
a
Svěráka pohádku O
Červené Karkulce.
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Dravci v MŠ

Velikonoce v dobách minulých
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Večer před Květnou nedělí se dodržoval jeden starý zvyk:
zatloukání kolíků. Pro každé svobodné děvče byl vedle domu
v zahrádce zatlučen do země dřevěný kolík. Toho se účastnilo vždy
přibližně 20 starších chlapců; jeden z chlapců podával kolíky, další je
seřezával do špičky a hotové kolíky podával zatloukačům. 4 – 5
chlapců tlouklo do silného prkna do taktu a jeden je doprovázel hrou na
tahací harmoniku. Někdo přinesl koš na nadílku vajíček, jiný koš
s pálenkou. Donesla-li dívka velikonoční vajíčko, dostala za něj
pálenku (likér). Když žádné vajíčko nepřinesla, byl její kolík oloupán a
zatlučen 15-20 cm do země.
Když s touto tradicí byli chlapci hotovi, šlo se do hospody
k Walovi. Hospodská připravila velkou pánev míchaných vajíček.
Zbylá vajíčka se prodávala obchodníkům, kteří byli v hospodě za tímto
účelem také přítomni. Za utržené peníze se nalévala kořalka.
Pro každé děvče bylo otázkou cti ráno co nejdříve vstát a
vytáhnout svůj kolík ještě než půjdou první lidé do kostela. Ta, která
vylezla z peřin jako první, si mohla vybrat kolík, který šel vytáhnout
nejsnáze.
Na Květnou neděli nosili lidé k posvěcení větvičky kočiček,
které měly připomínat palmové ratolesti. Posvěcené větvičky byly
pověšeny ke kříži na stěně a na Velikonoce si je lidé odnášeli na
rozhraní svých polí.
Od Zeleného čtvrtka do slavnosti zmrtvýchvstání na Bílou
sobotu zvony mlčely (odletěly do Říma). Vesnicí obcházeli chlapci
s řehtačkami a klapačkami.
Velikonoční vajíčka se barvila nazeleno mladým osením,
cibulovými slupkami nahnědo a papírem od cikorky načerveno. Na
vajíčka lidé psali zamilované říkanky.
Na velikonoční neděli směly jít děti chudých vesničanů
koledovat k sedlákům. Měli s sebou košíček nebo šáteček, do kterého
dostávaly vajíčko, kynuté koláčky, sladkosti, drobné dárečky či
kapesné. Někdy dostaly třeba i oblečení nebo něco do domácnosti
(nádobí, zástěru apod.). Chudé děti se nejvíce těšily na koledu u
karelských boháčů – především u Tobischů a Wölflů.

Kulturní nabídka
Svitavy
8. 4. St 19:00 – Avonostaj – židovské písně. Koncert. Ottendorfer.
dům. Vstupné: 160,10. – 11. 4. Pá, So – Svitavský fanda – přehlídka divadla, Fabrika
12. 4. Ne 17:00 – Na muzice ve Fabrice – dechovka. 50,17. – 19. 4. Svitavský dýchánek, přehlídka děts. Divadla. Fabrika
20. 4. Po 19:00 – Mandrage. Koncert. Fanrika, vstup: 300,- Kč
22. 4. St 19:00 – Židovská hudba pro violoncello. Ottendorfer.
Dům, vstup: 160,- Kč
23. 4. Čt 19:00 – Ladislav Valeš: Všecko není košér. Divadelní
představení. Fabrika. Vstup: 300,24. 4. Pá 13:00 – 62. videosalon 2015. Krajská soutěž amatér.
Filmu, kino Vesmír.
26. 4. Ne 19:00 – Věra Martinová – koncert. Fabrika. 250,27. 4. Po 19:30 – Screamers. Fabrika. Vstup: 260,30. 4. Čt 19:00 – Pavel Šporcl a Gipsy fire. Koncert. Fabrika.
Vstup: 390,- Kč.

Litomyšl
3. 4. Pá 20:00 – Wohnout. Koncert. Music Club Kotelna. 200,1. – 6. 4. Květinová výstava k otevření sezóny. Zámek Litomyšl.

Svatý Jan Nepomucký
Jan Nepomucký se narodil okolo roku 1340 v Pomuku, který
náležel ke klášteru na Zelené Hoře. Zastával funkci generálního vikáře
pražského arcibiskupa. Jan z Pomuku se postavil proti králi Václavu
IV. Ve věci jmenování nového opata kláštera v Kladrubech. Tento
spor byl pravděpodobně příčinou pozdější násilné smrti světce. Více
zpopularizovaná a značně zromantizovaná je teorie smrti Jana coby
důvěrníka královy ženy Žofie. Jan z Pomuku byl spolu s dalšími členy
arcibiskupovy družiny zajat a mučen na staroměstské rychtě, během
tohoto mučení zemřel. Jeho tělo bylo pak svrženo do Vltavy.
17. dubna bylo nalezeno jeho tělo zachycené na pravém
břehu Vltavy. Těla se ujali mniši cyriaci, kteří jej s úctou pohřbili
v kostele sv. Kříže většího při svém klášteře.
Velké popularity se dočkal Jan Nepomucký v době baroka –
od druhé poloviny 17. století. V této době se také objevují první snahy
a kanonizaci této osoby. V roce 1721 byl Jan Nepomucká blahoslaven,
o rok později kanonizační komise uznala čtyři zázraky (zachoval se
jeho jazyk, naběhl a zčervenal, zachránění Rozálie Hodánkové a
uzdravení Terezie Veroniky Krebsové). Svatým byl Jan Nepomucký
prohlášen 19. 3. 1729.
Socha sv. Jana Nepomuckého v Karli byla v loňském roce
zrestaurována, letos se dočkala zastřešení a další úpravy k zvelebení
místa budou završeny v průběhu letošního roku.

8. 4. St 19:30 – Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho.
Klicper. Divadlo HK. Smetanův dům. Vstup: 340,10. 4. Pá 20:00 – Mňága a Žďorp. Kotelna. Vstup: 200,12. 4. Ne 15:00 –Čtyřlístek v pohádce. Divadlo D5 Praha.
Smetanův dům Litomyšl. Vstup: 70,- Kč
14. 4. Út 19:00 – 4TET – koncert. Smet. dům. 450,- Kč
17. 4. Pá 9:00 – Honza Nebojsa. Divadélko Kuba Plzeň.
Smetanův dům Litomyšl.
18. 4. So 15:00 – Michal Nesvatba – divadlo pro děti.
Smetanův dům. Vstupné: 160,19. 4. Ne 19:00 – Noelle Chatelet: Žena Vlčí mák. Divad.
Představení. Smet.dům. 270 – 330,- Kč
22. 4. St 19:30 – Jarní koncert Smetanova domu. 80,- Kč
23. 4. Čt 19:30 – Rob Becker: Caveman. Div. Představení.
Smet.dům. 330,- Kč.
23. 4. Čt 9-17:00 Jarmark ke Dni Země. Smet. náměstí.
24. 4. Pá 19:30 – Vinnetou. Div.Kladno. Smet.dům. 250,25. 4. So 19:30 - Dasha a Láďa Kerndl – koncert. Smet. dům.
25. 4. – 26. 4. Jede vláček motoráček – dvoudenní výstava
Funkčních železničních modelů. Regionální muzeum.
25. – 26. 4. Lázeňské prohlídky zámku v kostýmech
26. 4. Ne 19:00 Dívčí válka – F.R.Čech. Smet.dům. 349,27. 4. Po 19:30 Velká zebra. Divadlo Palace Theatre Praha.
Smet. dům Litomyšl. Vstup: 340,- Kč
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