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Jaro k nám pomaličku přichází. Zatím velmi
nesmělými krůčky. O své přítomnosti už dává vědět
prvními drobnými kvítky, které vykukují ze zbytků
sněhových peřin. U fary už rozkvetlo celé společenství
sněženek, k nim se pozvolna přidávají první bledulky,
na sluníčko vykukují už i petrklíče. Srdce leckterého
milovníka zahrádky potěší tito první poslové jara.
Ať už vnímáme jaro v rovině duchovní jako
období čtyřicetidenního půstu nebo jako obecněji
pojatý čas zrodu a nového života, vrcholem této roční
etapy budou Velikonoce, které letos připadnou na
pondělí 6. dubna.

Poplatky na rok 2015

20152015

Výše poplatku na rok 2014 za komunální
odpad a za psa se oproti loňskému roku nemění. I
nadále je výše poplatku za komunální odpad 400,Kč za osobu s trvalým pobytem v obci. Za objekt,
v němž není trvale hlášena k pobytu žádná osoba,
platí poplatek 400 Kč za objekt. Skutečné náklady za
svoz komunálního odpadu je za každou osobu Karle
612,- Kč. Obec tak na každého poplatníka obce
přispívá 212,- Kč.
Poplatek za psa na rok 2015 činí 50,- Kč za
psa. V případě vlastnictví více psů zůstává částka
50,- Kč za každé další zvíře.
Poplatky se vybírají od 1. března a platit je
lze buď hotově v úřední dny v kanceláři Obecního
úřadu Karle, nebo bankovním převodem na účet
číslo: 31124591/0100. V případě platby převodem je
třeba pro identifikaci plátce uvést jako variabilní
symbol číslo popisné nemovitosti a příjmení
poplatníka do poznámky pro příjemce.
Poplatek je splatný jednorázově do 31. března
kalendářního roku. Pokud celková výše poplatku za
skupinu plátců (např. rodina) přesáhne částku 1000,Kč, může být tato platba rozdělena do dvou
shodných pololetních splátek, které jsou splatné
v termínech do 31. března a do 31. srpna
kalendářního roku.
Dále připomínáme ohlašovací povinnost –
poplatník je povinen ohlásit správci poplatku
(obecnímu úřadu) vznik a zánik poplatkové
povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost
nastala. Ohlašovací povinnost se vztahuje i k držbě
psa. Naopak při úhynu (prodeji apod.) zvířete je třeba
v zájmu poplatníka tuto změnu nahlásit.

Dětský karneval
Karneval pro děti se letos konal „na
svatého Valentýna“, čili v sobotu 14. února 2015.
Od čtrnácté hodiny se trousily dětičky s rodiči a
prarodiči. Účast byla i přes velké množství viróz,
které v současnosti řádí, hojná.
Karelský kulturní sál se tak opět po roce
rozsvítil pestrou směsí barevných kostýmů – od
včelek a berušek, přes princezny, piráty a kovboje
po kostlivce a zombíky.
Největší radost měly děti krom zábavných
soutěží z bohaté tomboly.

V následujícím přehledu můžete porovnat částku za odpad
v Karli a v okolních obcích:
Karle ……………………. 400,- / osoba
Chmelík ………………… 500,- / osoba
Trstěnice ………………... 500,- / osoba
Vendolí …………………. 540,- / osoba
Květná ………………….. 540,- / osoba
Svitavy …………………. 570,- / osoba
Polička …………………. 528,- / osoba
Litomyšl …………………564,- / osoba
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Statistika jmen v obci

Postní doba
Popeleční středou, která letos připadla na
18. února, skončilo období plesů, zábav,
masopustů, zabíjaček. Pro křesťany začalo období
půstu, jež trvá od Popeleční středy 40 dní. Půst
vrcholí tzv. Svatým týdnem, při němž si lidé
připomínají ukřižovaní Ježíše Krista a vrcholí
Zmrtvýchvstáním Ježíše Krista v neděli na Boží
hod Velikonoční (před velikonočním pondělím).
Půst se v křesťanské tradici netýká pouze
zdrženlivosti v oblasti jídla a abstinence, ale
mohou jej doprovázet další záležitosti, jako např.
konání dobrých skutků.
Liturgická barva postní barvy je fialová.
Naši předkové přísně dodržovali postní
dobu – nejedli maso, ryby, vejce a mléčné
produkty. Zvykem bylo jíst jedno jídlo denně.

Co se týče křestních jmen v naší obci, jsou
tu v nejhojnější míře zastoupena tradiční česká
jména, preferovaná převážně v minulosti. Nové
módní trendy v oblasti křestních jmen se objevily
již po změně režimu v devadesátých letech, předěl
milénia pak tuto módnost jen podtrhl a vyhranil se
dvěma protipóly, kdy krom jmen tradičních a
v populaci hojně zastoupených jsou pro potomky
volena na jedné straně jména zahraničního původu,
případně jména zastoupená i v českém kalendáři,
ale psaná v cizí podobě a na druhém protipólu pak
stojí v současnosti stále stoupající oblíbenost
starších českých jmen, která tak po několika
dekádách opět prožívají svůj boom.
Jak je to tedy s křestními jmény v Karli a na
Ostrém Kameni?
Nejpopulárnější ženská jména a počet
1. Marie
18
2. Jana
15
3. Hana
11
4. Jaroslava
6
Kristýna
6
Ludmila
6
5. Dana
5
Lenka
5
Markéta
5
Zdeňka
5
6. Dagmar
4
Eva
4
Jiřina
4
Lucie
4
Michaela
4
Petra
4
Věra
4

Puzzliáda
Ve dnech 20. – 21. března 2015 se bude
v klubovně v Babiččině údolí konat akce pro děti
puzzliáda.
Prosíme rodiče dětí, které se budou chtít akce
zúčastnit, aby své děti nahlásili v termínu od 9. 3.
do 13. 3. 2015 mezi 17:00 – 18:00 na telefonním
čísle 605/729482.
Na akci samotnou se děti dostaví do klubovny
v pátek 20. 3. mezi 17:00 – 18:00. Pro děti bude
připraven večerní program s přespáním v klubovně.
V sobotu bude od 9:00 hodin probíhat soutěž ve
skládání puzzlíků.

Nejpopulárnější mužská jména a počet
1. Jan
16
2. Jaroslav
13
Josef
13
Petr
13
3. Jiří
9
Martin
9
4. František
7
Ladislav
7
Miroslav
7
5. Tomáš
6
6. Libor
5
Ondřej
5
Pavel
5

S sebou si děti vezmou: spacák, přezůvky a věci
osobní potřeby (léky apod.). O stravu na oba dva
dny bude pro děti postaráno.
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Mateřská škola Karle
ZIMNÍ OLYMPIÁDA
Turín, Vancouver, Soči …
Zvučná jména posledních zimních her, které se konají ve čtyřletých
cyklech. Naše děti z Karle mají to štěstí, že si mohou zimní hry užívat
každý rok. Pokud je tedy sníh. A letos nám to vyšlo! Tak jako velcí
světoví sportovci šly do těžkých soutěží nejenom natrénovaní a
připravení, ale se stejným nadšením a chutí. Zahrada se svým úžasným
prostorem poskytla příležitosti k měření sil v hodu sněhovou koulí do
dálky a na cíl, děti vyzkoušely jízdu slalomem, rychlostní sjezd z
kopce, ale i sjezd na přesnost, zařádily si při nabalovaní největší
sněhové koule a i při stavbě sněhuláků a svou výdrž dokázaly i při
závodech „psích“ spřežení. Občas vykouklo i slunce, aby pohladilo
červené dětské tváře a doladilo spokojenost dětí. Ta je pro všechny
vždy největší odměnou. Po návratu do školky nechyběly ani hmatatelné
a sladké odměny pro všechny malé sportovce. Děti jsou velice kondičně
zdatné, mají opravdu výdrž a dokáží nejenom vyhrávat, ale umí se
smířit i tím, že ne vždy jsou ve všem první. Ale první a jedinečné ve
výkonech byly všechny. Atmosféra byla plná energie a radosti. A
všechny děti, a to je nejdůležitější, si prožily svou chvilku slávy mezi
svými dětskými kamarády.
Kolektiv MŠ

Zveme všechny rodiče a příznivce naší
školky v Karli 17. 3. 2015 v 16.30 h k
nám do MŠ.
Proběhne informativní schůzka,
na které bude zapotřebí projednat
důležité provozní záležitosti (např.
domluvit se na termínu přerušení provozu
MŠ o letních prázdninách, společně
vymyslet
cíl
společného
výletu,
seznámení s novinkami ve školním
stravování, důležité budou i nové nápady
a připomínky z řad zákonných zástupců).
Děti mají pro Vás všechny připravené
překvapení, které chystají naprosto samy.
Přijďte jim udělat radost svou
přítomností. A pozor - přísně tajné
sdělení - pokud máte rádi pohádky,
můžete se už nyní velice těšit.

KARNEVAL V MŠ
V pátek 13. února se i v naší mateřské
škole oblékly děti do rozličných kostýmů.
Zatancovaly si, zabavily se při soutěžích a
v samotném závěru karnevalu s napětím
čekaly na slosování tomboly, do níž různé
sladkosti, omalovánky nebo drobné hračky
věnovali rodiče. Den si všechny děti
báječně užily.

Jarní procházka kolem vendolských lip
V nedalekém Vendolí se můžeme potěšit pohledem hned na dva památné
stromy. Nejhezčí pohled ovšem koruny stromů nabízí až v době, kdy jsou zahaleny do
zeleného šatu.
U obou památných vendolských stromů se jedná o lípu malolistou. Lípě, jejíž
korunu můžeme spatřit při sjezdu kopce od Ostrého Kamene, po překonání železniční
tratě (u hřiště), se říká „Tisíciletá“. Ve skutečnosti je stáří tohoto stromu odhadováno
na 450 let. Strom je vysoký 17,5 metru (původní koruna byla mnohem vyšší, ale byla
zničena bleskem), kmen má obvod 750 cm, je ovšem neúplný – stranu odvrácenou od
silnice tvoří velká otevřená dutina. Kmen lípy je tvořen srůstem dvou lip – menší část
je „potomkem“ lípy původní a je tedy také mladší. V roce 2006 tato lípa vyhrála
krajské kolo soutěže Strom roku a stala se oficiální královnou mezi stromy
Pardubického kraje. V celorepublikové konkurenci jiných velikánů pak obsadila 12.
místo.
Druhým památným stromem ve Vendolí je pak lípa u hasičské zbrojnice,
která je ještě objemnější než její známější kolegyně. Vysoká je 22 m a kmen má
obvod 800 cm.
Zajímavý rozhovor o Tisícileté lípě a o památném tisu ve Skleném naleznete na odkaze:
www.rozhlas.cz/pardubice/stromy/_zprava/tis-ve-sklenem-a-lipa-ve-vendoli--879349

3

Změna času ze zimního
na letní proběhne letos
v nočních hodinách v
neděli 29. března.
Čas si na hodinách
posuneme z 2:00 na
3:00 hodiny.

ZÁJEZD DO DIVADLA
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Zájezd se uskuteční v sobotu
11. dubna 2015.
Muzikál Přízrak Londýna je dlouho
očekávanou novinkou na divadelní
scéně. Zpracovává téma proslulého
vraha Jacka Rozparovače.
Představení se uskuteční v divadle
Hybernia, které se nachází na Náměstí
Republiky v sousedství Obecního domu
a Prašné brány.

Londýn, Whitechapel, 1888. V srdci bezútěšné a pochmurné londýnské čtvrti
Whitechapel zavraždil neznámý útočník jednu z místních prostitutek. Za zločin
je zatčen drsný řezník Chuck, který oběť v předvečer vraždy surově zbil. V té
samé době přichází do Whitechapelu také dva mladíci z londýnského West
Endu, hledat dobrodružství, každý však jiného druhu, zatímco samolibý Sean si
chce se zdejšími ženami především užívat, citlivý Henry maluje jejich portréty a
akty. Oběma se zalíbí krásná švadlenka Evelyn, kterou nad ránem potkají
v jedné z potemnělých uliček. Právě její sestra Annie se ale stane druhou obětí
tajemného vraha, který její tělo příšerně zohaví. Děsuplných vražd si začínají
všímat i novináři, kteří v senzačních popisech obludných činů vidí příležitost
lépe prodat své bulvární plátky. Londýnem se šíří strach. Situací jsou
znepokojeni nejen vyšetřovatelé a ředitel Scotland Yardu, ale i vláda a sama
královna Viktorie. Počet brutálně zavražděných a zohyzděných prostitutek se
neustále zvyšuje, napětí a nervozita stoupá. Kdo je ale oním záhadným vrahem
s přezdívkou Jack Rozparovač?

Kulturní nabídka
Svitavy
4. 3. St 19:00 – Pražský komorní balet – 3 české kvartety, Fabrika
Svitavy. Vstupné: 200,5. 3. Čt 19:00 – Divadlo la Fabrika (Praha): Lordi. Fabrika. 250,6. 3. Pá 17:00 – Michal Nesvatba: Michalovi mazlíčci. Fabrika
Svitavy. Vstup: 155,- sál, 140,- balkon.
10. 3. Út 19:00 – Králova řeč: Východočeské divadlo Pardubice.
Fabrika Svitavy. Vstupné: 300,- Kč.
12. 3. Čt 19:00 - Lukáš Klánský – klavírní koncert. Otten. Dům.
Vstupné: 160,13. 3. Pá 19:00 – Irská taneční show: Love In Flames. Taneční
soubor Merlin (SK). Fabrika Svitavy. Vstup: 330,14. 3. So 20:00 – Irský večírek s kapelou Dick O´Brass. Tyjátr.
Vstupné: 100,15. 3. Ne 15:00 – Divadlo Tichý Jelen: Šípková Růženka. Divadlo
Trám. Vstupné: 50,- / rodinné pasy
18. 3. St 19:00 – Věra Martinová – koncert. Fabrika. 250,27. 3. Pá 19:00 – DS E. Vojana (ochotníci Brněnec) – Dobře
Rozehraná partie. Fabrika Svitavy. Vstup: 80,28. 3. So 11:00 – Oblastní kolo Porty. Tyjátr. Vstup zdarma.
28. 3. So 20:30 – Wabi Daněk a Miloš Dvořáček. Tyjátr, 150,29. 3. 15:00 – Divadlo KRAB Praha: Žralok Žak a rak Jak. Trám.

Začátek představení je ve 14 hodin.
Autobusovou dopravu do Prahy a zpět
opět zajistí obec Karle. Cena zájezdu je
stejná jako minule, tedy 530,- Kč za
osobu. Cena zahrnuje vstupné a
dopravu autobusem.
Žádáme zájemce, aby se hlásili na OÚ
Karle nejpozději do 20. března 2015.

Litomyšl
1. 3. Ne 14:30 – Dětský karneval. Lidový dům. Vstup: 50,2. 3. Po 19:30 – Smetanovo trio. Malý sál Smetanova domu
Litomyšl. Vstupné: 150,5. 3. Čt 14:30 – přednáška o M. D. Rettigové. Městská
Knihovna Litomyšl.
13. 3. Pá 20:00 – Jelen / Nebe tour – koncert. Music club
Kotelna. Vstupné: 165,14. 3. So 19:00 – Benefiční dobový ples. Smetanův dům.
Pořádá Veterán klub Litomyšl. Vstup: od 150,24. 3. Út 19:00 – Zdeněk Izer: Furtdurchlufttour. Lidový dům,
Vstupné: 240,28. 3. – 29. 3. So 9:00 – 18:00, Ne 10:00 – 17:00 – Astrovíkend.
Esoterický festival. Zámecký pivovar.
28. 3. – 29. 3. 10:00 – 17:00 – Slavnostní otevření zámku
květinovou výstavou.

Polička
14. 3. So 15:00 – Pohádkový karneval. Tylův dům.
19. 3. Čt 19:00 – Divadelní představení Koule. Tylův dům.
V hlavní roli Pavla Tomicová. Vstup: od 240,26. 3. Čt 19:00 – Petra Janů a skupina Golem. Koncert.
Tylův dům Polička. Vstupné: od 250,-
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