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Usnesení č. 8/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce Karle konaného dne 21. 9. 2011
Projednání žádosti MŠ v Karli
zastupitelé byli seznámeni ředitelkou MŠ s finanční situací v MŠ, tj. především o
vysoké platbě za elektřinu
zastupitelé schválili navýšení rozpočtu MŠ v Karli o 30.000,- Kč na rok 2011
Projednání žádosti o zřízení věcného břemene
zastupitelé byli seznámeni s žádostí fy ČEZ o zřízení věcného břemene na
elektrické vedení
zastupitelé schválili zřízení věcného břemene na el. vedení k VE
Projednání darovací smlouvy
zastupitelé byli seznámeni s darovací smlouvou od Skupinového vodovodu
Svitavy, který daruje obci 50.000,- Kč
zastupitelé schválili darovací smlouvu se Skupinovým vodovodem Svitavy
Projednání výdajů za el. energii v obci Karle
zastupitelé byli seznámeni s platbami za elektřinu v obecních budovách, za veřejné
osvětlení a s platbami za jističe
zastupitelé schválili snížení sazby jističů v kulturním domě v Karli
zastupitelé schválili dobu veřejného svícení:
od 4 hod. do svítání a od setmění do 23 hod.
Projednání úpravy rozpočtu č. 7/2011
zastupitelé byli seznámeni s úpravou rozpočtu č. 7/2011
zastupitelé schválili úpravu rozpočtu č. 7/2011

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2011
KNIHOVNA
Kdo si ještě z pamětníků vybaví malotřídní školu v Karli? Některým utkvěla
v paměti třída vytápěná kamny, kam se ručně přikládalo uhlí. Po uzavření školy
v roce 1964 budova měnila nájemce. V bytě bydlela paní Vilma Rubešová,
ředitelka školy. Ta vedla knihovnu v přízemí, později se knihy přestěhovaly o
patro výše do míst, kde sídlí dnes obecní úřad (mnozí si pamatují, že tento prostor
sloužil jako poradna pro malé děti, později jako pošta).
A opět stěhování – střídavě do dnešní zasedací místnosti a do míst, kde knihovna
sídlí dnes. Celkem 3x úspěšně získala prostředky na modernizaci z projektů
vyhlášených Ministerstvem kultury ČR. Z těchto prostředků se mohly zakoupit
pouze počítače, tiskárna a softwarové vybavení. Vedení obce hledalo možnost
získání prostředků od Ministerstva pro místní rozvoj ČR a podařilo se.
V letních měsících 2011 se knihovna změnila na moderní knihovnu. Vyniká
barevným řešením, vyměnila se okna, a zcela nepochybně působivé je i barevně
sladěné vybavení nábytkem – nové regály, stoly pod počítače, židle, stůl pro
odpočinek čtenářů, koutek knihovníka. Hlavní zásluhu na realizaci projektu má
nejen vedení obce (starosta pan Pavel Pavliš, zastupitelstvo), ale především paní
Jolana Zerzánová. Paní Zerzánová připravila jak finanční podklady, tak i vizi
knihovny.
Mgr. Věra Hanusová

V sobotu 8. října jsme slavnostně přivítali do
našich obcí Karle a Ostrý Kámen nově
narozené občánky:
Kárská Sakurako
Ficek Lukáš
Pulkrábek Adam
Tobek Michal
Lorenc Martin
Kačurik Tobiáš
Čadilová Nela

* 23. března
* 26. března
* 15. dubna
* 22. dubna
* 7. května
* 4 července
* 16. července

Mateřská škola Karle – MALÍ ZÁVODNÍCI
Počasí se mělo v nejbližších dnech podle předpovědi chovat opravdu podzimně, proto jsme se narychlo rozhodli k dopravním soutěžím. Ve
čtvrtek 6. října po deváté hodině, když jsme se všichni sešli, jsme vyrazili na zpevněnou asfaltovou cestu za kostelem. Zde probíhalo měření
dovedností dětí již po několik let, místo je bezpečné a klidné. Jsme rádi, že i tentokrát celé závody proběhly v radostné atmosféře, s troškou
adrenalinu, ale vše se stoprocentní soustředěností a zdravou dravostí - vyhrát, být nejlepší. Bylo naprosto jedno jaký dopravní prostředek
rodiče dětí či děti samy zvolily, důležitá však byla bezpečnostní helma. Některé děti měly i ochranné doplňky na kolena a zápěstí a cyklistické
rukavice. Musíme Vás, vážení rodiče, jenom pochválit. Vždyť bezpečnost Vašich dětí je pro Vás a pro nás vždy na prvním místě!
Každé dítě mělo bezpečnostní reflexní vestu, bylo dobře viditelné a pro oko projíždějících aut nepřehlédnutelné. Děti byly dobře
namotivované, těšily se a přáli jsme si hlavně dobré počasí bez deště. A to nám vyšlo. Děti si vyzkoušely jízdu v terénu, jízdu po lávce mezi
dravými rybami, jízdu po lávce na vlnách, jízdu s odbočováním a i rychlostní zátěž svých dopravních prostředků. Dětských dopravních
prostředků se sešlo jako na přehlídce. Odrážedla - traktory, motorky, kola, tříkolky, kola s přídavnými kolečky a i kola cyklistická. Všechny děti
byly úspěšné, přesné a úkoly splnily na velkou jedničku, prostě všechny vyhrály. Ale respektovaly i opravdu ty nejrychlejší z posledního
závodu.
První se celkově umístila Lucinka Koutná, druhá Věruška Čermáková, třetí byl Lukášek Peška, čtvrtý Štěpánek Pauk a pátá Verunka
Jurenková. Ostatní děti se všechny podělily o další místo. Drobné odměny si zasloužili všichni a velká pochvala patří Adámkovi Vokasovi. Byl
tento den ve školce poprvé sám a vedl si skvěle. Takže shrnuto, dopravní měření sil nám vyšlo a děkujeme velice Vám rodičům - byli jste
úžasně přizpůsobiví a rychle jste reagovali na oznámení naší připravované akce pro Vaše děti, přestože vzhledem k předpovědi počasí to bylo
ze dne na den. Děkujeme.
http://mskarle.webnode.cz
kolektiv MŠ
========================================================================================================================

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Letošní lampionový průvod se
konal 16. září. Děti se sešly
v hojném počtu u horního
rybníka v Karli a šly podél
silnice až do Babiččina údolí,
kde si opekly párek a zapily
ho limonádou.

DRAKIÁDA
Páteční odpoledne 14. října
patřilo dětem a tradičnímu
pouštění
draků.
Krásné
slunečné, ale chladné počasí
sice přilákalo spoustu dětí.
Vítr dětem moc nepřál. Do
oblak vzlétlo jen pár draků.

========================================================================================================================

Krátká historie Karlsbrunnu

2. část

/citace překladu paní Marthy Apfel/
Od 1435 – 1627 byly tedy úřední záznamy vedeny v češtině.
Také za třicetileté války táhli Švédové naší vesnicí, jež jim musela odvést daň. Ta se odvozovala z následujícího oznámení: Po odchodu
Švédů má hrát hudba v horní části vesnice. Mládenci a muži se v hojném počtu shromáždili. Když se lidé už dostali do varu, postavil se
jeden mladík před bubeníky a řekl: „Muzikanti, hrajte, že Švédové přišli, všechno vzali, nic nenechali, jen jedny staré kalhoty“. V tomto
okamžiku vstoupili Švédové. Hudebníci vyskákali oknem ven.
Po třicetileté válce se dařilo vesnickému lidu velmi špatně. 23. srpna propukla na panství v Litomyšli 1. vzpoura sedláků.
Když se nevolníci vzepřeli svému pánovi nebo majiteli panství, mohlo jim být nařízeno rychtářem za přítomnosti dvou svědků až 15 ran
holí. Ale vrchnost nařídila často 50 i více ran. Trest vykonával ve vesnici vesnický pastýř. Docházelo i k tomu, že neposlušní nevolníci
museli svou robotu vykonávat v řetězech. Největší trest byl, když byli bez odškodnění vyhnáni. Této zvůli učinil konec Karel IV. Tím, že
lidu přiznal právo žaloby proti vrchnosti.
Podnikala-li vrchnost hon, museli jít sedláci jako naháněči. Pokud lovil jen fořt, byli jako naháněči ustanoveni chalupníci. Za to však
dostávali dřevo a roští.
Práce nevolníků se dělila na robotu na panském a povoznictví. Pro naši vesnici připadalo v úvahu hlavně povoznictví. Dopravovalo se
zboží koňskými povozy. Tak poznávali povozníci svět. Přišli do Vídně, Terstu, Lemgerku, do Lipska na trh, dokonce až do Hamburku.
Vždy jelo spolu několik povozníků. V každém voze bylo obyčejně zapřaženo 6 koní. V čele kolony jel průvodčí na speciálním voze.
Mnoho sedláků provozovalo povoznictví, aby si zajistili jistý příjem, jiní zase pro své potěšení, aby poznali svět a jeho krásy.
Ještě v roce 1835 jeli 2 povozníci z K. až do Hamburku. Pokud povozník nebyl v dohodnutém termínu na místě, neobdržel od kupce za
dopravu žádné peníze. Povozníky byli buď samotní sedláci nebo hodnověrní čeledíni. Chtěl-li se někdo vyhnout branné povinnosti, dal
mu sedlák povoz, protože nákladním povozem nemohl být vzat s sebou.
Zábavné bylo pro tyto povozníky přenocování v zájezdních hostincích. V takovém podniku bylo vždy veselo. Nechyběli hudebníci
hrající na harfu a na citeru. Byl-li povozník také pošťák, shromažďovalo se v takových hostincích mnoho lidí. V blízkosti těchto podniků
se usadili řemeslníci jako kovář, kolař, sedlář, pekař, kteří zde dělali dobré obchody. Do těch hostinců však nechodili žádní lepší lidé,
jenom sedláci a řemeslníci. Povoznictvím buď mnohý sedlák zbohatl, nebo jiný přišel na mizinu a dokonce některý musel svůj grunt
prodat.
Vesnické obyvatelstvo panství Litomyšle bylo tak bezprávné a utiskované, že 1738 došlo k povstání. Toto povstání bylo organizováno a
začalo ve vesnici Ossig. Sedláci odmítali robotu a dokonce hrozili zapálit panství. Dvůr v Lauterbachu byl v jednom plameni. 24. srpna se
shromáždilo v Ossigu na 3000 mužů ozbrojených různými předměty, jako kosami a cepy, a donutili zámeckého správce, aby s nimi šel do
jejich tábora. Následoval je tedy do tábora a když tam dorazili, jeden povstalec na něj vystřelil, ale netrefil. Správce pak líčil povstalcům
zlé následky povstalců jejich předchůdců a podařilo se mu je přesvědčit, že ho zase pustili domů.
Povstalci byli císařem krutě potrestáni. Jeden povstalec byl vpleten v kolo, přičemž mu byly zlomeny končetiny. Dva byli popraveni
mečem. Čtvrtý se dostal na šibenici a pátý byl osvobozen. Zbytek byl uvězněn. Když vrchnost opět začala utiskovat poddané, odepřeli jim
opět poslušnost. V době žní zase došlo k povstání. Okamžitě zasáhlo vojsko. Vůdci povstání byli dopraveni do Prahy do vězení. Ostatní
byli potrestáni tělesně. Tohoto povstání se zúčastnili i dva muži z Karlsbrunnu.
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