MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU KARLE

ROČNÍK 19

ČÍSLO 11,12/2021

VYCHÁZÍ DNE 21. 12. 2021

Přání do Nového roku

Obec Karle přeje svým občanům Ostrého
Kamene a Karle klidné prožití svátků
vánočních a do nového roku 2022 mnoho
štěstí, zdraví, pohody a spokojenosti.

OBEC KARLE
Karle 4, 568 02 Svitavy 2

Usnesení č. 8/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Karle konaného
dne 20. 10. 2021
Přítomni: Pavel Pavliš, Miloš Jadrný, Miloš Baran, Aleš
Havran, Dana Novotná, Stanislava Kakišová, Jan Tobek, Alena
Jurenková
Omluveni: Jindřich Nešpor
Program:
Projednání žádosti o skácení stromu v Ostrém
Kameni
2. Projednání žádosti spol. Solicite o schválení terénních
úprav v Ostrém Kameni
3. Vyjádření k záměru výstavby veřejného osvětlení se
stavbou Karle SY_0049 obnova, knn
4. Projednání opravy lavic v kapli na Ostrém Kameni
5. Projednání smlouvy o výpůjčce kompostéru
6. Projednání obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o
místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
7. Projednání cest na Ostrém Kameni a v Karli
8. Diskuse
9. Závěr
Zastupitelstvo obce Karle na svém zasedání dne 20. 10. 2021
1.

https://i.pinimg.com/originals/cc/c2/91/ccc2910a54df3d3008f87dc7f459a777.jp
g

Tříkrálová sbírka

SCHVÁLILO
1) pozvání firmy specializované na úpravy a ořez stromů, která
posoudí stav lípy na p.č. 371/1 v k.ú. Ostrý Kámen a provede
zdravotní a stabilizační řez stromu
2) žádost spol. Solicite o stavební úpravy u pionýrského tábora
na Ostrém Kameni na p.č. 1135, 36, 1137 v k.ú. Ostrý Kámen
3) záměr výstavby veřejného osvětlení se stavbou Karle
SY_0049 obnova, knn, IE-12-2008225
4) opravu i cenovou nabídku od Truhlářství Radek Kinc
z Pomezí na opravu lavic v kapli na Ostrém Kameni
5) Smlouvu o výpůjčce kompostérů
6) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství
7) podání žádosti na dotaci na opravu cest z Ministerstva pro
místní rozvoj - Podpora obnovy místních komunikací
117d8210A – projekt obnova komunikací v Karli a na
Ostrém Kameni

/

Historie adventního věnce
Adventní věnec je součástí katolické tradice. Skutečný původ je však nejistý. Existují důkazy o tom, že
předkřesťanské germánské národy používaly věnce se zapálenými svíčkami během chladných prosincových dnů
jako znamení naděje v budoucí teplé a slunečné dny jara. Ve Skandinávii se během zimy umisťovaly zapálené
svíčky kolem kola a lidé se modlili k bohu světla, aby otočil „kolo země“ zpět ke slunci, aby prodloužil dny a
obnovil teplo.
Ve středověku si křesťané tuto tradici přivlastnili a adventní věnce používali jako součást své duchovní přípravy
na Vánoce. Vždyť Kristus je „Světlo, které přišlo na svět“, aby rozptýlilo temnotu hříchu a vyzařovalo pravdu a
lásku Boží“ (srov. Jan 3,19-21). V roce 1600 již měli katolíci i luteráni formálnější praktiky kolem adventního
věnce.
Symbolika adventního věnce je krásná. Věnec je vyroben z různých jehličnanů, značících nepřetržitý život. I tyto
evergreeny mají tradiční význam, který lze přizpůsobit katolické víře: Vavřín znamená vítězství nad
pronásledováním a utrpením; borovice, cesmína a tis nesmrtelnost; a cedr sílu a léčení. Cesmína má také zvláštní
křesťanskou symboliku: pichlavé listy nám připomínají trnovou korunu a jedna anglická legenda vypráví o tom,
jak byl kříž vyroben z cesmíny. Kruh věnce, který nemá začátek ani konec, symbolizuje věčnost Boha,
nesmrtelnost duše a věčný život nalezený v Kristu. Jakékoli šišky, ořechy nebo lusky používané k ozdobení věnce
také symbolizují život a vzkříšení. Věnec z jehličnatých stromů dohromady zobrazuje nesmrtelnost naší duše a
nový, věčný život, který nám byl zaslíben skrze Krista, který vstoupil do našeho světa jako pravý člověk a který
zvítězil nad hříchem a smrtí skrze své působení, smrt a vzkříšení.
Čtyři svíčky představují čtyři týdny adventu. Původní tradice však je, že každý týden představuje tisíc let, v součtu
4 000 let od Adama a Evy do Narození Spasitele. Tři svíčky jsou fialové a jedna růžová. Fialové svíce symbolizují
modlitbu, pokání a přípravné oběti, které se v této době konají. Růžová svíce se zapaluje o třetí neděli, neděli
Gaudete, kdy kněží také nosí růžová roucha při mších; Neděle Gaudete je nedělí radosti, protože věřící dorazili do
druhé poloviny adventu, kdy je jejich příprava v druhé polovině a blíží se Vánoce. Postupné zapalování svíček
symbolizuje očekávání a naději kolem prvního příchodu našeho Pána na svět a očekávání jeho druhého příchodu
soudit živé a mrtvé.
Světlo opět znamená Krista, Světlo světa. Některé moderní úpravy zahrnují bílou svíčku umístěnou uprostřed
věnce, která představuje Krista a zapaluje se na Štědrý den. Další tradicí je nahradit tři fialové a jednu růžovou
svíčku čtyřmi bílými svíčkami, které se zapalují po celé Vánoce.
V rodinné praxi se adventní věnec zapaluje nejlépe v době večeře po požehnání pokrmu. Tradiční modlitba s
adventním věncem probíhá takto: První adventní neděli otec rodiny požehná věnec a pomodlí se: Bože, jehož
slovem je všechno posvěceno, vylij své požehnání na tento věnec a dej, ať my, kdo ho používáme, připravíme svá
srdce na Kristův příchod a dostaneme od tebe hojné milosti. Kdo žije a vládne navěky. Amen." Potom pokračuje
každým dnem prvního adventního týdne: „Pane, vzbuď svou sílu, prosíme tě přijď, abychom si díky Tvé ochraně
zasloužili být vysvobozeni z hrozivých nebezpečí našich hříchů a spaseni Tvým vysvobozením, neboť ty žiješ a
vládneš navěky. Amen." Nejmladší dítě pak zapálí jednu fialovou svíčku.
Během druhého adventního týdne se otec modlí: „Pane, probuď naše srdce, abychom se připravili na Tvého
jednorozeného Syna, abychom Jeho příchodem byli hodni sloužit Ti s čistou myslí, neboť ty žiješ a vládneš
navěky.. Amen." Nejstarší dítě pak zapálí fialovou svíčku z prvního týdne a ještě jednu fialovou svíčku.
Během třetího adventního týdne se otec modlí: Pane, prosíme Tě, nakloň své ucho k našim modlitbám a osvěcuj
temnotu naší mysli milostí svého navštívení, neboť ty žiješ a vládneš navěky. Amen." Matka pak zapálí dvě dříve
zapálené fialové svíčky plus růžovou svíčku.
Nakonec se otec během čtvrtého adventního týdne modlí, Pane, probuď svou sílu, prosíme Tě přijď a velkou svou
silou nám pomoz, aby s pomocí Tvé milosti Tvé milosrdné odpuštění urychlilo to, co naše hříchy brání, neboť ty
žiješ a vládneš navěky. Amen." Otec pak zapálí všechny svíčky.
Tato dobrá tradice pomáhá zůstat ve svých domovech bdělí a neztrácet ze zřetele pravý význam Vánoc. Patrně
mnohé z vás překvapila, ale posuďte sami: Kolik z nás, kteří rok co rok zapalují svíčky na adventním věnci, zná
skutečný význam této tradice?
Zdroje: www.catholiceducation.org, unsplash

Kompostéry

Komunální odpad

V průběhu letošního listopadu obecní úřad rozdával
našim občanům kompostéry, které se nám podařilo
získat na dotaci. Tuto dotaci jsme obdrželi díky
tomu, že jsme se sdružili s obcemi Chmelík
a Trstěnice. Celkově jsme obdrželi 133 kompostérů,
které se nám podařilo rozdat našim občanům.
Cena jednoho kompostéru byla 4 235,- obdržená
dotace činila na jeden kus 2 886,-, to znamená že
obecní úřad za každý kompostér zaplatil 1 348,-.
Doufáme, že kompostéry budou občané řádně
využívat a že jim poslouží. Velice nás potěšilo, že je
o kompostéry takový zájem, drtivá většina byla
rozdána již v listopadu a v prosinci se rozdávalo
posledních 18 kompostérů, které byly „rozebrány“
během 3 dnů.

Jako každý rok i letos musíme připomenout splatnost
komunálního odpadu. Příští rok bude částka za komunální
odpad ve stejné výši jako byla letos. To znamená, že
komunální odpad se bude platit ve výši 400,-/ osoba nebo
rekreační objekt. A poplatek za psa zůstává ve výši 50,-/pes.
Poplatek za komunální odpad je splatný do 31. 3. 2022,
částku můžete zaslat na účet 31124591/0100, jako variabilní
symbol prosím použijte číslo popisné nemovitosti ve které
bydlíte nebo číslo chalupy za kterou platíte.
Obec Karle zachovává částku za komunální odpad ve výši
400,- i když obec platí poplatek LIKU, které komunální
odpad z obce vyváží, za každého občana ročně 850,-.
To znamená, že obecní úřad ročně zaplatí 182 700,- navíc
za všechny obyvatele.

Koncert v kostele v Karli
V neděli 19. 12. 2021 se v kostele sv. Bartoloměje v Karli konal Vánoční koncert. K poslechu byly Ženy zpěvné.
Koncert začal v 16:00 kdy se sešli všichni návštěvníci v počtu zhruba 45 lidí.
Ženy zpěvné je amatérský sbor ze Svitav pod vedením Heleny Mazákové. Připravily si písně s celosvětovou
vánoční tématikou od Ukrajiny po Ameriku a procházeli historickým spektrem od 15. století po současnost. O
výzdobu kostela se postarali klienti Domova na rozcestí. Doufáme, že se koncert všem líbil a budeme se na Vás
těšit příští rok.
Dále bychom Vás rádi pozvali na mši svatou, která se bude konat 25.12.2021 v 11:15.

Vodné a stočné pro rok 2022
Provozovatel vodovodu a kanalizace ve Svitavách společnost Vodárenská Svitavy s.r.o. projednal v listopadu
s vedením města ceny vodného a stočného pro rok 2022, ty následně schválila rada města a členská schůze
dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy. Pro rok 2022 se ceny nemění oproti cenám platným v roce
2021, budou tedy nadále platit tyto ceny: pro fakturaci vodného ve výši 37,96 Kč/m3 s DPH a u vody odvedené
k čištění (stočné) na 45,21 Kč/m3 s DPH. Ceny pro vodné jsou platné i pro obce zásobované v rámci Skupinového
vodovodu Svitavy (Javorník, Kamenná Horka, Karle, Koclířov a Vendolí).
Cena vodného a stočného pro rok 2022
Kč/ m3 bez DPH
vodné

34,51

Kč/m3 s 10% DPH
37,96

stočné

41,10

45,21

vodné + stočné

75,61

83,17
Jaromír Hurych – jednatel, Vodárenská Svitavy s.r.o.

Mateřská škola Karle, okres Svitavy
Bohužel ani nám se v průběhu listopadu nevyhlo zavření MŠ z důvodu
covidu. Ve zdraví jsme se do MŠ opět všichni vrátili. Rozsvícení stromečku
proběhlo pouze s dětmi, u stromečku jsme si zazpívali písničku. Před MŠ
i uvnitř MŠ jsme si s dětmi ozdobili vánoční stromeček a MŠ jsme vyzdobili
do vánočního kabátu.
Do MŠ nás přišel navštívit Mikuláš s andělem, Mikuláš přečetl ze své knihy
hříchy a dobré vlastnosti dětí. Děti zazpívaly písničku, řekly básničku a byly
obdarovány balíčkem od anděla.
Konec roku 2021 jsme společně zakončili Ježíškem v MŠ a následně vánoční
besídkou na školní zahradě, kde jsme rodičům a prarodičům s dětmi
zazpívali písně, zatancovali jsme vánoční taneček a každý řekl jednu
básničku. S dětmi jsme napekli pro rodiče cukroví a udělali jsme punč.
S rodiči jsme si udělali chvilkovou vánoční atmosféru za doprovodu
vánočních koled. Následující den jsme jeli na zámek Potštejn společně
s rodiči. Na zámku byl vánoční program, kde jsme hledali Ježíška a na konci
jsme si dali čaj s cukrovím.
Za kolektiv MŠ přejeme příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový
rok 2022, který Vám přejeme prožít ve zdraví.
Kolektiv MŠ

MŠ bude uzavřena od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022
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