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Léto nás letos opouští o něco dříve než bývá
zvykem. Podzim už na sebe neodbytně upozorňuje.
Školákům skončily dny prolenošené či venku
proběhané, lehčí o drobné každodenní starosti.
Prázdniny určitě v každém školáčkovi zanechaly
nejeden pěkný zážitek, který si rád uchová ve své
paměti. První zářijové dny se ponesou ve znamení
zajetí se do starých kolejí, do určitého řádu…
Školákům přejeme pohodový školní rok, v němž
budou úspěchy a pozitivní zážitky převažovat nad
případnými drobnými nezdary. Prvňáčkům pak
přejeme, aby se jim ve škole líbilo, aby pro ně škola
byla nejenom místem, kde nasají hromadu nových
vědomostí, ale i místem, kam se budou těšit na
příjemné prostředí, na paní učitelku, na prima
kamarády. Tento velký životní krok vpřed se letos
bude týkat rovnou devíti dětí, které opustily naši
školičku v Karli.

Tak tedy… Ať je pro vás všechny,
pro prvňáčky i zkušené matadory, školní
rok 2014/2015 úspěšný!
Návštěva z Německa
Ve středu 13. srpna navštívila naši obec paní
Elke Bus z Německa se svým manželem Jarkem. Paní
Elke přijela jako posel dvou karelských rodaček, sester
Anni a Hermine, které nesly rodné příjmení Klaschka.
Obě sestry na svou rodnou ves často vzpomínají, ale
jejich zdravotní stav již nedovolí Karli osobně navštívit.
Krom příjemného popovídání o historii obce
Karle i jejím současném stavu jsme návštěvu dovedli
k objektům, které je nejvíce zajímaly, a to především
k domu č. p. 78, kde se obě sestry narodily a k dalším
stavením, která kdysi obhospodařovali předci známých
rodiny Klaschka.
Velký dík patří panu a paní Blažkovým, kteří
Němce nejen neodmítli, ale naopak je vřele přivítali ve
svém domě.

VYCHÁZÍ DNE 5. 9. 2014

Cyrilometodějská pouť
V sobotu 5. července se u příležitosti svátku patronů
Ostrého Kamene Cyrila a Metoděje konala u tamní
kapličky pouť. Akce byla započata mší svatou,
kázanou v zázemí altánu na louce za kapličkou,
následovalo hudební vystoupení žáků Základní
umělecké školy Svitavy a poté sestavy Brass
Quartet - žesťového uskupení z brněnské
konzervatoře.
Po celé odpoledne se mohly děti vyřádit na
nafukovacím hradě, dále si mohly vyzkoušet své
zaměřovací schopnosti při sestřelování kelímků
proudem vody z hasičské hadice a populární byly
mezi dětmi také projížďky na klidném koni Filipovi.
Při večerní zábavě zahrál pan Josef Gestinger starší
na akordeon (tahací harmoniku) a poté žezlo
převzali ukrajinští hudebníci, kteří "zaváleli" s
rytmickou
východní
muzikou.
Velice nás mrzí, že přes veškeré přípravy, které akci
předcházely, byl zájem místních obyvatel nepatrný.
Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří se na
přípravě akce podíleli (a nebylo jich málo) a také
všem, kteří si udělali čas, aby chvíli poseděli a
popovídali se svými sousedy, přáteli, známými.

Ve dnech 10. a 11. října se budou konat Volby
do zastupitelstev obcí. Upřesňující informace
k volbám do Zastupitelstva obce Karle přinese
následující vydání Karelského dneška.
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Dům č. p. 78 a jeho obyvatelé: Holčičky Anni a Hermine Klaschka, jejich
maminka Emilie, tatínek, matčini sourozenci a její matka.

Rodina Klaschka s dcerami Anni a Hermine u rodného domu. Dívky jsou oděny
do místního venkovského kroje.

1.10. St - Na stojáka live! Dance club U Kolji,
Litomyšl
5. 10. Ne 10:00 – Cukrové tintilimintili, Dobré
Divadlo, pro děti, vstupné: 50,- Kč,
Zámecký pivovar Litomyšl
11. 10. So 15:00 – Anna Šenková: Vrapovaný
Autorský oděv. Módní přehlídka,
Antik hotel Sofia Litomyšl

Kulturní nabídka
Svitavy
6. 6. – 14. 9. Mistrovská díla ze sbírky České
spořitelny, výstava, Městs. Muzeum a
galerie Svitavy
12. - 13. 9. Pá 17:00, So 15:00 a 17:00 Tři bratři,
Kino Vesmír Svitavy, vstupné: 100,- Kč.
15. – 16. 9. Podzimní bazárek v sále Fabriky
19. 9. Pá 16:00 – 21:00 Večerní dílna v MC Krůček,
Náramek (perská vazba)
20. 9. So 19:00 - Žalman a spol. – koncert, Fabrika
Svitavy, vstupné: 190,- Kč
23. 9. Út 19:00 – Divadlo Líšeň (Brno), Putin lyžuje,
Fabrika Svitavy
27. 9. So 14:00 – Svatováclavský košt, náměstí Míru
Svitavy, vstup zdarma
30 9. Út 17:00 – 21:00 – Koncert pro Pohodu,
Fabrika Svitavy, vstupné: 145,- Kč

Polička
15. – 20. 9. MIME FEST 2014 Polička, divadelní
festival. Permanentka na všechna představení
700,- Kč, nebo představení jednotlivě
18. – 19. 9. Bazárek dětského oblečení v Centru
Bohuslava Martinů
21. 9. 14:00 – 17:00 Dračí závody, Letiště Polička,
vstupné: 20,- Kč/drak
23. 9. Út 19:00 – Furtluftdurch tour, zábavná show
Zdeňka Izera, Tylův dům. Vstup: 180-220,23. 9. 17:00 – 19:00 Pletení z pedigu, SVŠ Mozaika,
Cena: 200,27. 9. So 14:00 – 18:00, Odpoledne s dechovkou,
Tylův dům. Vstupné: 50,- Kč

Litomyšl
5. 9. – 28. 9. Výtvarná Litomyšl ´14, výstava, Dům
U Rytířů Litomyšl
13. 9. – 14. 9. 17:00 - Pošťák Pat, film pro děti, Kino
Sokol Litomyšl, vstupné: 100,- Kč
14. 9. Ne 9:00 – 16:00, Výstava historických vozidel
na zámku v Litomyšli
21. 9. Ne 10:00 - Medvědí pohádka, divadlo
Rolnička Liberec, vstupné: 50,- Kč
Zámecký pivovar Litomyšl
25. 9. Čt 19:30 – 531. LHV: Ensemble Martinů a
Saša Rašilov, koncert, Smetanův dům
Litomyšl
26. 9. Pá 20:00 Žlutý pes, koncert, Muzic Club
Kotelna Litomyšl, vstupné: 200,- Kč

BISKUPICKÉ KALÉŠEK 2014
16. ročník Biskupického kaléšku se uskuteční 4. 10. 2014
Prosíme zájemce, kteří se chtějí zúčastnit soutěže o nejlepší
slivovici, aby zaslali vzorek o obsahu 0,5 l, na němž bude
uvedeno jméno, adresa, telefon, rok a místo vypálení, stupeň
alkoholu a druh ovoce. Každý vzorek obdrží diplom.
Nejlepší vzorky obdrží tyto ceny:
1. místo 3.000,- Kč + věcný dar
2. místo 2.000,- Kč + věcný dar
3. místo 1.000,- Kč + věcný dar
4.-5. místo věcné dary
Adresa pro doručení vzorku:
Obec Biskupice, Biskupice 11, 569 43, Jevíčko

Vydává Obec Karle, Romana Čadilová, Karle 4, 568 02 Svitavy 2, IČO: 00579564, Tel.: 461 634 919, mobil 731 655 435, email: obec.karle@svi.cz. Povoleno Min. kultury ČR, reg. číslo MK ČR E 14112. Náklad 160 výtisků. Domácnostem bezplatně.
Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být vždy totožné s názory redakce. Neprošlo redakční
jazykovou úpravou.
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Palivové dřevo
Palivové dřevo se prodává v různých
objemových veličinách.
Základní jednotkou dříví je 1 m3 = plnometr
(plm). Ten představuje krychli 1 x 1 x 1 metr zcela
plnou dřevní hmoty. Zjistí se změřením průměru a
délky kmene a spočítá se objem podobně jako u
válce. V této jednotce se palivové dříví prodává
méně, jelikož se nedá použít pro dřevo štípané a
polena.
Nejčastější je prodej dřeva v prostorových
metrech (prm). Prm je jednoduše hráň dřeva o
rozměrech 1 x 1 x 1 metr srovnaná s co nejmenším
podílem volného místa.
Dřevo může být také dodáváno jako
prostorový metr sypaný (prms), kde se počítá objem
valníku nebo korby na autě a volný prostor není nijak
regulován.
Mezi prostorovým metrem a plnometrem jsou
možné přepočty. Převodní číslo je v rozmezí 0,4 až
0,7 podle toho, jak je dřevo dobře v rázu srovnané
(podle podílu volného místa).
plm
plm

1

prm polen

0,66

prm pilařských
odřezků

0,52

prms polen

0,45

prms štěpky

0,33

Plánované stavební akce v obci Karle
Jistě jste již zaznemenali drobné dopravní
omezení v dolní čísti obce. V tomto místě obec ve
spolupráci se Správou a údržbou silnic Pardubického
kraje opravuje most na silnici směřující na Chmelík
a na vedlejší místní komunikaci opravuje cestu a
mostek u Hánělů.
Dále se začíná připravovat terén pro
víceúčelové sportovní hřiště, které bude umístěno
v zadní části zahrady MŠ Karle.
Na Ostrém Kameni se v současné době
provádí úprava vnitřních prostor kapličky sv. Cyrila
a Metoděje, započatá výmalbou stěn.
Na přelomu září a října
se budou konat tradiční a
dětmi oblíbené akce
Drakiáda a Lampionový
průvod. Přesné termíny
konání budou zveřejněny
v průběhu
září na
plakátcích.

Ceny palivového dříví
celé délky

štípané sypané

štípané rovnané

jehličnaté (smrk, borovice)

1050,- / plm

900,- / prms

1550,- / prm

bříza

1100,- / plm

960,- / prms

1600,- / prm

listnaté tvrdé (buk, dub, habr, jasan)

1260,- / plm

1150,- / prms

1800,- / prm

listnaté ostatní (lípa, javor, olše)

1050,- / plm

850,- / prms

1500,- / prm

Uvedené ceny jsou průměry z cen zjištěných od prodejců palivového dřeva. Ceny jsou uvedeny včetně
15% DPH. Ceny jsou platné v místě nakládky bez dopravy.
- Miloš Jadrný -
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Informace z mateřské školy
Letní měsíce jsou vždy provázeny úpravami ve
školských zařízeních, malováním a nezbytnými
opravami, aby děti se zahájením provozu vstupovaly
do pěkného a bezpečného prostředí. Prostředí, ve
kterém tráví většinu svého dne. Ani naše školka
nezahálela. Malovalo se, uklízelo a montovaly se
pracovní kouty a odkládací sestavy. Ale rádi bychom
Vás seznámily se vším popořádku.
Začátkem kalendářního roku zažádala naše MŠ
Lesy České republiky o dotaci, příspěvek na vybavení
školy. Školou byl vypracován projekt, který byl k
žádosti přiložen. Týkal se oblasti polytechnického
vzdělávání. Zpracoval se návrh na vybavení, zažádal
se zřizovatel o schválení připravovaných vložených
investic do projektu a s napětím se čekalo na
„pošťačky“. V první polovině července, těsně před
přerušením provozu, jsme otvíraly dopis, ve kterém
stálo: „...oznamuji Vám, že dozorčí rada LČR
schválila“ a „...obdržíte sponzorský dar v roce 2014 ve
výši 23.000,-Kč“.
Práce se mohly rozběhnout. V době otevření
MŠ po prázdninách na děti čekaly nové pracovní stoly
a nové vestavěné pracovní sestavy. Jídelna, fungující
zároveň jako pracovna dětí prokoukla k nepoznání, a
již první den bylo slyšet ze školky zatloukání, řezání a
zpracování jiných materiálů v dílenských koutcích.
Slavnostní zahájení nového školního roku bylo ve
znamení malých kutilů. Na tento slavnostní den jsme
se domluvili s panem truhlářem, aby děti se vším, co
je ve školce nového, seznámil. Pan truhlář provedl
děti světem dřeva a základních nástrojů, se kterými se
může pracovat a dětem úžasným způsobem přiblížil a
vysvětlil svoji práci. Děti si vytvořily první výrobek,
každý dle svého přání, vyhrála však letadla ve všech
možných podobách,
nechyběly ale ani skříňky,
poličky
a
domečky.
Tento rok jsme přihlášeni do projektu Malými
řemeslníky, vypsaným MŠMT, tak jsme velice rádi, že
můžeme obohatit vzdělávání a pobyt dětí v mateřské
škole o nové aktivity. Poděkování za umožnění
vybavenosti školy patří především zřizovateli - Obci
Karle, který našim požadavkům, směřujícím k dětem,
vždy vychází vstříc. Poděkování též patří za
sponzorský dar státnímu podniku LČR.
Přejeme všem dětem hezké chvíle ve školce a Vám,
vážení rodiče, děkujeme za důvěru se kterou nám
Vaše děti svěřujete.

Informace k projektu Dílenské kouty pro malé kutily:
Cílem projektu je modernizace a zkvalitnění výuky a
podpora vzdělávání didaktickými pomůckami pro rozvoj jemné a
hrubé motoriky dětí.
Prostory Mateřské školy slouží nejen ke vzdělávání
předškolních dětí, ale i k setkávání rodičů a široké veřejnosti při
tematických besídkách, rodičovských setkání s kvalifikovanými
odborníky z různých oblastí, k setkávání při tvořivých pracovních
dílnách, při setkávání okolních mateřských škol apod. Proto je
v našem zájmu, aby byly prostory vybaveny koutky, které
podporují a rozvíjí vzdělávací činnosti dětí a podporují modernizaci
výuky kvalitními didaktickými pomůckami a vybavením.
Hlavním cílem školy je v úzké vazbě na rodinnou
výchovu zajistit dítěti přirozené prostředí věkově smíšené skupiny
s dostatkem mnohostranných příležitostí a přiměřených podnětů
k jeho aktivnímu rozvoji osobnosti a vzdělávání. Rozvíjíme
osobnost dítěte tak, aby v rámci svých individuálních a věkových
zvláštností, dovedností schopností a zkušeností získalo fyzickou,
psychickou a sociální samostatnost, prožilo si osobní spokojenost a
pohodu ve společnosti ostatních.
Zprostředkované normy a hodnoty přirozeného vývoje a běžných
změn ve společenství a přírodě a jejich sounáležitosti předat jako
dobrý základ pro další rozvoj dítěte, jeho učení, vzdělávání a život.
Mateřská
škola
prochází
průběžně
postupnou
rekonstrukcí a obnovou. V minulých letech byla doplněna školní
zahrada o dřevěné dětské prvky, rekonstrukcí prošlo sociální
zařízení, do školy byla zbudována nová plastová okna.
Realizací tohoto projektu vzniknou v prostorách Mateřské školy,
pracovní a vzdělávací kouty, které budou podporovat a rozvíjet
vzdělávání a pracovní návyky u dětí předškolního věku.
Modernizace vzdělávacích a pracovních podmínek bude splňovat
všechny bezpečnostní zásady pro užívání dětmi, především
provedení z hlediska nezávadnosti materiálů, neostrých hran a rohů,
bezpečných otevíracích a zavíracích prvků, netoxických materiálů a
použitých barev a materiálů splňujících předepsaná hygienická
pravidla.
Dále budou prostory splňovat funkční a estetické požadavky,
design, styl a barevné provedení vhodné pro děti.
Vybudováním nových pracovních koutů zkvalitníme život dětí a
vzdělávání v mateřské škole, zdokonalíme jemnou a hrubou
motoriku dětí a rozšíříme nabídku ukázek naší práce a práce našich
dětí široké veřejnosti.

Pracovnice MŠ
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