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Opět nám začíná JARO, to období kdy to venku
začíná tak nádherně vonět, kdy kvetou první
květiny a začíná a tak krásně zelenat tráva. Snad
každý se už nemůže dočkat až poprvé kopne do
země, aby mohl zasadit první sazeničky.
Březen je výjimečný i svým koncem, 30. března
proběhne po celém světě mezinárodní akce
zavedená Světovým fondem na ochranu přírody
nazvaná Hodina Země. Symbolicky na jednu
hodinu (v ČR od 20:30 do 21:30) zhasnou zapojené
organizace nebo osoby svá osvětlení. U obcí se
tradičně jedná o veřejné osvětlení nebo o nasvětlené
dominanty obce. U fyzických osob pak zhasnutí
světla v bytě. Cílem této akce je upozornit na
klimatické změny, případně také na to, jak se
člověk k přírodě chová. Minulý rok se do této akce
zapojilo v ČR 113 obcí. V letošním roce se
očekává, že uvedený počet bude překročen.
Přidáte se i vy?
Více informací o Hodině Země naleznete zde:
www.veronica.cz/hodinazeme/

OBEC KARLE
Karle 4, 568 02 Svitavy 2
Usnesení č. 2/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Karle
konaného dne 27. 2. 2019
Přítomni: Pavel Pavliš, Miloš Jadrný, Miloš Baran, Aleš
Havran, Dana Novotná,Stanislava Kakišová, Jan
Tobek, Alena Jurenková, Jindřich Nešpor
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Projednání žádosti o fin. příspěvek Farní charity
Polička
Projednání žádosti o fin. příspěvek českého svazu
včelařů
Projednání žádosti o podporu Zeleného Vendolí
Projednání žádosti p. N. o koupi pozemku
Projednání žádosti o zřízení místní komunikace
u bytového domu čp. 102
Projednání koupě prodejny
Projednání výstavby obecní cesty od kostela k čp. 97
Diskuse
Závěr

Zastupitelstvo obce Karle na svém zasedání dne 27.2.2019
SCHVÁLILO
1) finanční příspěvek Farní charitě Polička ve výši 2000,- kč
2) finanční příspěvek Českému svazu včelařů Litomyšl ve výši
1000,- kč
5) zpevnění příjezdové komunikace kolem domu č.p. 102
7) opravu a rozšíření obecní cesty kolem kostela k domu
č.p. 97
8) Smlouvu s Městskou knihovnou ve Svitavách s příspěvkem
3,- kč/obyvatele
NESCHVÁLILO
3) žádost o finanční podporu Zeleného Vendolí
6) koupi budovy Jednoty v Karli
BERE NA VĚDOMÍ
4) žádost p. N. o koupi pozemků p.č. 379/4, 379/5, 379/1 a
1883/2 v k.ú. Karle

Skauti v Karli
O víkendu 8. až 10. března se na místní faře sešli na „Společné výpravě“ Skauti ze IV. oddílu Litomyšl – Ostříži a I. oddíl Dolní Újezd Vlčata. Setkalo se tu 28 skautů z 1. až 5. třídy základní školy se svými vedoucími. Mnozí z nich byli na takovéto víkendovce poprvé.
V sobotu navečer slavili v místním kostele mši svatou, kdy za nimi přijel P. Jan Pitřinec, farní vikář z Litomyšle. Na mši skauti zvali i
veřejnost. Při mši svaté farář také poděkoval Karli, všem jejím občanům, že zde mohou být a požehnal jim.
J.Zerzánová

Přehled odměny od EKOKOMu za třídění
odpadu
Odměna za období 10-12/2018 činila 23 040,Za roztříděný papír:
2 081,plast:
16 653,sklo:
1 550,A dále jsme obdrželi odměnu za zajištění zpětného
odběru odpadu ve výši 2 758,-.
Tímto chceme všem občanům poděkovat za třídění
odpadu a doufáme, že v blízké budoucnosti bude
třídit každá domácnost, protože jak vidíte třídění
má smysl.

Zamyšlení k 15. březnu 1939 / 2019
Petr Mirvald
15. března tohoto roku uběhlo 80 let (1939), kdy
začala okupace Československa Německem.
V roce 1961 byla vydaná kniha Z Buzuluku do
Prahy. Tuto knihu napsal armádní generál Ludvík
Svoboda, náš pozdější prezident. V dnešní době, kdy
jsou našim dětem a mladým lidem v hojné míře
vymývány mozky polopravdami, ale i lživými
informacemi, a dokonce úplně překrucovány dějiny,
je více než nutné připomenout si citaci z této již
legendární knihy faktu:
„Ještě dnes bývá často kladena otázka: Mohli
jsme v roce 1938 republiku proti Hitlerovi ubránit,
když okupoval Rakousko, když francouzská vláda
odmítla splnit smlouvu o pomoci Československu a
když nás pak ve svorné shodě s anglickou a
Rooseveltovou americkou vládou vydala na pospas
nacistickému Německu?
Na tuto otázku lze odpovědět zcela kategoricky: Ano,
za pomoci Sovětského svazu jsme se mohli ubránit.“
Nejedná se o komunistickou propagandu, ale
o fakta, která jsou detailně popsaná v této knize,
doporučuji si ji v klidu přečíst. Je to velice důležité,
protože dnešní školství, Junák-Český skaut a různé
neziskovky, které dotuje George Soros a Norské
fondy, v rámci politiky Nového světového řádu
(NWO) se snaží učit děti a mládež novou historii.
Např. „Československo neosvobodil Sovětský svaz,
ale USA. Sovětská armáda pouze přes
Československo přecházela do Berlína.„ „Německo se
pouze před Sovětským svazem oprávněně bránilo,
protože se cítilo ohroženo.“
Také je lež, že se žádní Českoslovenští vojáci
nebránili. Cituji:
„Bylo to 14. března 1939 pozdě večer. Před
bývalou Czajankovou textilní továrnou na hlavní třídě
v Místku, kde byla kasárna 3. praporu 8. pěšího pluku,
prudce přibrzdilo cizí osobní auto, z něhož vyskočila
osoba v tmavém gumovém plášti.
Strážný u brány vykřikl: „Stůj!“ V dešti a
sněhové přeháňce ještě nemohl rozeznat, kdo se to
proti němu řítí. Znovu se rázně rozkřikl: „Stůj! Stůj,
nebo střelím!“ Neznámý vetřelec, však vytáhl pistoli
a vypálil několik ran. Strážný zamířil, třeskl výstřel a
muž v cizí uniformě se zhroutil k zemi. Ihned byl
vyhlášen poplach. V kasárnách zhasli světlo a
hotovost vyběhla na své stanoviště. Jeden z
přítomných velitelů vydal rozkaz: „Do zbraně! Všichni
na můj povel!“
Vojáci 3. praporu se zabarikádovali, z oken
udělali střílny, rozdělili si střelivo a granáty a
nedovolili nikomu, aby se přiblížil.
Dosud stále ještě nevěděli, co se děje. Nevěděli, že
mají složit zbraně a že hitlerovský wehrmacht má
zítra - 15. března 1939 - obsadit okleštěné území Čech
a Moravy.

Hitler si pozval presidenta Háchu do Berlína a inscenoval
„žádost o ochranu českých zemí“. Režie však fašistům selhala, a
tak se stalo, že armádní skupina německého generála Keinera
vytáhla proti Ostravsku o několik hodin dříve, než byl sepsán
protokol o „žádosti o ochranu“. Náš generální štáb nestačil ještě
vydat kapitulační - rozkazy, a proto se tehdy v Místku bojovalo.A
místečtí vojáci nebojovali špatně. Před kasárnami 3. praporu
padlo osmnáct vojáků wehrmachtu. Obránci měli jen několik
raněných. Na výzvy ke složení zbraní odpovídali palbou a bránit
se přestali teprve tehdy, když jim došly náboje. To už se psal
osudný 15. březen, kdy nacistické pluky obsazovaly „protektorát
Čechy a Moravu“.
Dnešní obdivovatelé EU a NATO by se měli seznámit
s fakty. Po skončení války plánoval Berlín velkolepý plán
“GENERALPLAN OST” na etnické vyčištění evropské části od
slovanské rasy a vysídlení slovanských národů z Evropy za Ural,
kde měli Slované, jako otroci, až do vymření pracovat v dolech,
ze kterých by Říše zdrojově zajišťovala budování projektu
“Germania”. Evropská část Ruska by byla zcela zbavena
původního obyvatelstva, RUSOVÉ MĚLI SKONČIT V PLYNOVÝCH
KOMORÁCH STEJNĚ JAKO ŽIDÉ a pozemky měly být rozdány za
odměnu německým vojákům a dosídlencům z Říše.
Projekt Generalplan Ost měl být "mistrovským" dílem
realizačního týmu Reinharda Heydricha. Na jeho konečnou
realizaci nedošlo jen díky obrovské oběti ruských obránců
Stalingradu.
Jenže už během německého tažení byly jednotlivé prvky
Generalplan Ost realizovány na úrovní vyčišťování území od
ruského obyvatelstva, na což dohlížel osobně právě Heydrich.
Etnické vyhlazování prováděly jednotky SS, které šly těsně za
wehrmachtem za frontovou linií ve druhém sledu.
Jenže ani wehrmacht nebyl bez viny, protože celé
vesnice byly vypalovány a srovnávány se zemí, protože
wehrmacht nechtěl za svými zády centra odporu Rusů.
Obsazované Rusko bylo pro německou armádu tak rozlehlé, že
armáda neměla dostatek mužů, aby mohla za sebou nechávat
okupační jednotky, které by dobyté vesnice a malá městečka
mohly kontrolovat.
Wehrmacht proto vesnice kompletně srovnával se zemí. Dobře
je to vidět na dobových filmových záběrech wehrmachtu hlavně
z roku 1941. Proto bylo zastavení wehrmachtu před Moskvou a
posléze u Stalingradu tak důležité. Bez vítězství Rusů u
Stalingradu by dnes nebyla ani Česká republika, ani Slovensko,
ani Polsko, a hlavně nebyly by naše slovanské národy.
A ti, kteří nám takový osud chtěli připravit, zrádci z Velké
Británie, Francie a USA, nás dnes vesele Ruskem straší, jaká je to
pro nás prý hrozba, a dokonce mají tu drzost uvalovat na Rusko
nesmyslné sankce a poučovat Rusko o "demokracii".
Znovu se opakují chyby slovanských národů. Znovu se dostávají
pod křídla západu, který se pokusí slovanské národy zničit,
přeformátovat, tentokrát ne válečně, ale migračně. NĚMECKO
OPĚT VELÍ SLOVANSKÝM ARMÁDÁM, ZNOVU SE SLOVANSKÉ
NÁRODY STAVÍ PROTI RUSKU, KTERÉ ZACHRÁNILO NAŠE
NÁRODY PŘED GENOCIDOU V RÁMCI PROGRAMU
GENERALPLAN OST. I dnes zažíváme takový projekt, Generalplan
Islam. Hromadný přesun muslimských migrantů do Evropy, do
společnosti, do školních tříd.. Opět nám Západ diktuje osud a úděl, a co
je nejvíce hrozivé, opět zde není budoucnost pro slovanské národy.

Mateřská škola Karle, okres Svitavy
Každoroční karneval v MŠ se konal 21.2. na obecním úřadě, děti si to moc užily a měly překrásné masky.
Další pondělí přijela pohádka Myšák Pišta, který nás naučil, jak vést zdravý životní styl a třídit odpad. Další
pohádka u nás byla Řemeslo má zlaté dno, kde děti poznaly, že jít si za svým se vyplácí.
V březnu jsme začali jezdit na bazén do Litomyšle, děti jsou moc šikovné a vody se nebojí. Plavání je na 10 lekcí,
začínali jsme 6.3., 12. 3. a bude pokračovat 27. 3., 10. 4., 17. 4., 24. 4., 15. 5., 22. 5., 29. 5., 5. 6. budeme končit
a děti dostanou mokré vysvědčení.
První jarní den k nám do MŠ zavítal fotograf, který fotil děti samostatně nebo se sourozencem a poté jako
letadélka na společnou fotografii i s paními učitelkami.
V pátek 22.3. starší děti jely na výlet do hvězdárny v Hradci Králové společně s mateřskou školkou z Čisté
a moc se jim to líbilo.
Již tradičně jsme měli hračkové a knižní dny. V měsíci dubnu předškoláci pojedou do školy Trstěnice, kde si
zkusí, jaké to je být školákem a to již 5. 4. Ve čtvrtek 18. 4. děti pojedou do MŠ Čistá, kde na ně čeká pohádka
Kocour Mourek. Čarodějnické dopoledne v Údolí nás bude čekat poslední den v měsíci.
S paními učitelkami děti zasázely semínka, které pozorujeme, jak každý den rostou. Děti se nemohou
dočkat, až si je zasadí na obecní zahradu. Kde budou pozorovat jak jim zelenina a ovoce roste do krásy. Tímto
bych chtěla požádat občany a mládež Karle, aby si zahrady vážili stejně tak, jako naše děti. Též jste si této zahrady
užívaly jako malé děti. V posledních dnech se na zahradě vyskytuje nepořádek v podobě obalů, sáčků, lahví a
dalších věcí, které na zahradu nepatří. A také pomalované prvky pro děti, kde se objevují nevhodné nápisy, které
nás velmi znepokojují. Prosíme, kdo si to přečte, předejte to svým ratolestem. Děkujeme za vstřícnost a doufáme,
že nebudeme muset dělat jiné zásadnější kroky.
Za MŠ Lenka Paclíková
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