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Ohlédnutí za úspěšným rokem místního Sboru dobrovolných hasičů
17. ledna se konala výroční valná hromada SDH Květná, která zhodnotila naši činnost
v uplynulém roce 2014 a schválila plán činnosti na letošní rok. A právě proto, že v loňském roce jsme
oslavili 120té výročí založení SDH v naší obci, myslím si, že je dobré připomenout i našim občanům, co
všechno jsme v minulém roce dokázali, co jsme udělali pro naše spoluobčany a co všechno chystáme
v letošním roce.
Jako každoročně jsme uspořádali několik akcí. Společně se školou a obcí to byly Čarodějnice, pak
již tradičně úspěšný Pohádkový les za hojné účasti dětí a rodičů nejen z Květné, ale i okolních obcí,
pouťové odpoledne pro děti, zabijačka, halloweenský lampionový průvod a taneční večer s kapelou
Rotoped pořádaným Radkem Nedělou. Při všech těchto akcích jsme zajišťovali občerstvení a zázemí pro
pořadatele. Samostatně jsme pak pořádali okrskovou soutěž v požárním sportu, nohejbalový turnaj
organizovaný Radkem Milotou, pouťovou zábavu a paintball pod vedením Josefa Krátkého.
V květnu jsme se zúčastnili taktického cvičení ve Stašově a v červenci pomáhali při přípravě
mistrovství světa v požárním sportu dorostu a juniorů ve Svitavách. Také jsme se zúčastnili oslav výročí
sborů v Lubné a Lezníku. Petr Horák a Jiří Navrátil ml. absolvovali školení strojníků.
Rok 2014 žil ale převážně přípravami na již zmíněné výročí založení našeho SDH, které připadlo na
6. září. Každý si jistě všiml krásně zrekonstruované hasičárny včetně sošky patrona hasičů sv. Floriána,
nového oplocení areálu a upravených obou stánků a jejich okolí. Nejvíce úsilí a nervů ovšem stálo organizační zajištění akce, ovšem nutno konstatovat, že podle účasti i ohlasu místních občanů i hostujících
sborů z Pomezí, Poličky, Lezníka, Lubné, Stašova, Širokého Dolu a Vendolí ta všechna námaha stála za
to. Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, kteří se na úspěchu akce podíleli:
- sborům SDH Poličky, Lubné, Pomezí a THT Polička za ukázky při výročí
- všem členům naší SDH, našim občanům za pomoc při přípravě výročí a zastupitelstvu obce za
přípravu nutných tiskovin a financí pro zajištění akce
- panu Báčovi za poskytnutí lešení na opravu hasičárny a štědré příspěvky
- Mysliveckému sdružení za dodávky zvěřiny na akce
- panu Hamáčkovi za brožuru o historii Sboru od založení až po současnost a nástěnku fotografií
- paní Anně Pavlíkové, Václavu Šíchovi a manželům Hamáčkovým za zakoupení sošky sv. Floriána
- panu Novákovi za poskytnutí fotodokumentace a videa z oslav, panu Raditschovi za výborné sýry
Náš Sbor má v současnosti 37 členů. Na výroční schůzi byl potvrzen ve funkci starosty SDH pan
František Korbel a jeho náměstkem byl zvolen pan Radek Neděla. Velitelem je i nadále pan Tomáš
Navrátil a jeho zástupcem pan Jiří Navrátil ml. a pokladníkem pan Jiří Svojanovský.
V letošním roce kromě akcí již tradičně pořádaných budeme 24. května zajišťovat okrskovou soutěž
v požárním sportu. O případných dalších akcích pořádaných naším SDH budeme občany včas informovat.
Martina Svojanovská, jednatel SDH
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VAŽME SI SVÝCH STŘECH
Koncem minulého léta a počátkem podzimu
jsem nechala „přeložit“ střechu na své
chaloupce, a pak trpělivě sundané tašky čistila ve
speciálním roztoku a ukládala je zpět na původní
místo. Někteří sousedé si toho všimli,
zastavovali se, a ptali se, proč proboha dělám tak
strašnou práci. Při procházkách obcí jsem si ale
všimla, že nejen moje chaloupka, ale i mnoho
dalších má na střeše krytinu, zvanou „kónky“.
Ty se vyráběly na Moravě, konkrétně v Brně ve
firmě „Khon & Sohn - Brünn“, a po roce 1918
už „Khon & syn – Brno“. Tato firma měla
pobočky i v Čechách a fungovala do roku 1938.
Po nástupu Hitlera k moci firma ukončila svoji
činnost a celá rodina Khónú, protože to byli
Židé, se odstěhovala do Ameriky. Jisté je, že se
už po válce nikomu nepodařilo přijít na „fígl“ jak
se tak vysoce kvalitní krytina vyráběla, i když
byli dotazováni i bývalí zaměstnanci.
Jeden občan z Květné byl natolik zvědavý, že si
je přišel prozkoumat zblízka, a velice se podivil,
když na vlastní oči viděl data výroby. Některé
tašky mají na své rubové straně vytlačen nejen
název firmy, ale i den, měsíc a rok výroby. Jen
tak namátkou objevil rok výroby 1904, 1909
apod. Pravděpodobně v té době došlo k výměně
původní krytiny z šindelové na pálenou. S datem
po roce 1918 jsem jich objevila pár desítek.
Takže je vidět, že ta moje pracná činnost nebyla
ztráta času, když takto staré tašky nemají žádné
zásadní vady. Jen asi 200 kusů tašek ze strany
k obchodu jsem musela úplně vyřadit, protože
byly nastřelené, nikoliv prostřelené, patrně z
malorážky.
Renovovat takovou střechu opravdu stálo za to,
už i k trvanlivosti novodobých krytin.
Anna Pavlíková

OTTENDORFEROVA KNIHOVNA SVITAVY

Tato knihovna z roku 1892 je navržena na titul
Památka roku. Ve své době to byla největší a nejmodernější knihovna na Moravě, za první republiky
bylo v knihovně 22 tisíc svazků. Po druhé světové
válce byla velká část zničena, jako pozůstatek
německé kultury byla označena za nehodnotnou.
Zničeny byly i některé písemnosti, týkající se naší
obce. Knihovna se do soutěže dostala jako jediná
památka z Pardubického kraje.
ph

ZAUJALO MNE

STALO SE


Jak známo, 6. ledna je svátek Tří králů.
Je dobrým zvykem, že na tento svátek chodí tři
králové a vybírají od dobrých lidí peníze, které
jsou pak věnovány na charitativní účely
potřebným lidem. Na dveře pak svěcenou křídou
napíší nápis K+M+B a letopočet. Mylně jsem se
domníval, že jde o iniciály králů, tedy Kašpara,
Melichara a Baltazara. Leč chyba lávky. Nějak
jsem surfoval na internetu a najednou jsem se
dozvěděl, že tomu tak není. Správný výklad je
ten, že má být napsáno CϯMϯB / nebo český
ekvivalent KϯMϯBϯ/ a letopočet, což latinsky
znamená Christus Mansionem Benedicat, což
česky znamená „Kristus ať obydlí žehná po celý
rok“, proto se za třetí křížek píše letopočet. Tři
křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tedy
Otce, Syna a Ducha svatého, tedy nikoliv
znaménka plus.

6. února uplynulo 110 let od narození
českého herce, dramatika a velkého myslitele
Jana Wericha. Ten spolu s Jiřím Voskovcem
založil Osvobozené divadlo a z jejich her
vzpomeňme alespoň Těžkou Barboru, Vest
pocket revue, Kat a blázen či filmy Hej rup, Pudr
a benzín a Svět patří nám a desítky dalších.

A jako v každém čísle, též něco ze
sportu, tentokrát spíš pro pamětníky. 6.ledna
zemřel ve věku 86 let Vlastimil Bubník, jeden
z nejlepších hokejistů naší historie. A byl rovněž
posledním tzv. obojživelníkem, reprezentoval
127x v hokeji a vstřelil 121 gólů a11x ve fotbale
a dal 4 góly. Má bronz z olympiády v Innsbrucku
v roce 1964 a 3x bronz a1x stříbro na MS
v hokeji. Na ME 1960 ve fotbale získal stříbro a
v boji o třetí místo vstřelil vítězný gól proti
domácí Francii. Byl u všech 11 titulů mistrů
ČSR v dresu Rudé hvězdy a později ZKL Brno.

Tříkrálová sbírka proběhla v Květné jako již
tradičně pod záštitou ZŠ a MŠ, žáci spolu
s učitelkami poctivě obcházeli obec a podařilo se
jim na charitu vybrat krásných 6398 korun.

Kapitáni medailistů na ZOH v Innsbrucku –
zleva stříbrný Švéd Sven Tumba Johannsonn,
zlatý Rus Boris Majorov a bronzový Vlastimil
Bubník

Plesová sezona zachvátila i Květnou. Počet
našich občanů na plesech v Karli či Pomezí rok
od roku stoupá a je to dobře, i zábava je přece
nutnou součástí plnohodnotného života.

Tak první kamiony s municí z vybuchlého
skladu ve Vrběticích dorazily do Květné 7. 3.,
tedy o dost později, než se původně
předpokládalo.
Když tak chodím kolem půldomku a vidím,
v čem tam parkují auta a to nejen zaměstnanců,
ale především hostů na všech úrovních od
starostů okolních obcí, představitelů kraje až po
ministry a ministerské úředníky, říkám si, co si
asi tak o nás pomyslí. A nic nepomůže, že děcka
z půldomku se snaží bláto ze silnice pravidelně
uklízet. To není samozřejmě věc půldomku, ale
obce, to jsou většinou její návštěvy. Copak by se
nenašlo pár korun a udělat tam slušnou
parkovací plochu? Anebo je nám jedno, jak naše
obec v očích návštěv vypadá?
ph

TURNAJ V PING PONGU,
který se konal v sobotu 10. ledna,
odstartoval sportovní akce nového roku. Na
sportovní klání přišlo celkem 17 hráčů, z toho 7
mužů a 3 ženy. Soutěžilo i 7 dětí, které si turnaj
náležitě užily. O občerstvení, jakož i o celou
organizaci, se staral p. Miroslav Ligas se synem
Davidem a Honzou Stodolou, za což jim patří
velký dík. Malí i velcí sportovci si odnesli pěkné
ceny, na které přispěli sponzoři: obec Květná a
Báčovi.
Vzhledem k vzrůstajícímu zájmu o tento sport
mezi menšími dětmi, které navštěvují kroužek
pingpongu p. Ligase, bylo dohodnuto, že od
příštího roku bude soutěž rozdělena na soutěž pro
děti do 15 let (zůstane v lednovém termínu) a
turnaj v pingpongu pro dospělé (muži i ženy) bude
přesunut na pozdější termín, a to již od letoška na
tzv. Velikonoční turnaj 4. dubna. Jste všichni
srdečně zváni…
Zd. Mojdlová

Družstva mužů a dětí

Další akcí byl tradiční KARNEVAL pro
děti, který se konal 21. února v tělocvičně školy.
Tentokrát byla volba masek volná a celý karneval
se nesl v duchu jedné z karnevalových masek.
Všichni ji jistě znáte, bydlí sama ve vile Vilekule,
společnost jí dělá opička Nelson, grošovaný kůň a
v kuchyni má truhlu peněz od tatínka námořníka.
Dva cůpky a každá punčoška jiná…to je Pipi.
Tematicky volené hry a soutěže pro děti tentokrát
připravila paní učitelka Jana Kroupová. Zd. M.

ZMĚNY V ZŠ A MŠ KVĚTNÁ OD 1.
ZÁŘÍ
Zastupitelstvo obce na únorovém zasedání
schválilo záměr rozšíření základní školy o 4. a 5.
ročník tak, aby mohli žáci absolvovat celý první
stupeň základní školy v místní škole.
Rozhodli jsme se k tomuto kroku
především
z důvodu
odstranění
„dvojího
přestupu“ žáků, tj. poprvé do 4. třídy, tedy po
ukončení výuky v květenské škole, a pak znovu
do 6. třídy při přechodu na 2. stupeň ZŠ či
gymnázium. K tomuto kroku směřují všechny
malotřídní školy v okolí a byli jsme tak poslední,
kteří jsme neměli ve škole celý 1. stupeň. Dalším
důvodem bylo i sdělení rodičů, že by rádi děti do
místní školy dali, kdyby byla až do 5. třídy, neboť
mají obavy ze začleňování svých dětí do nového
kolektivu. Od září tohoto roku již nabídneme
v základní škole výuku i pro žáky 4. a 5. ročníku.
Školní vzdělávací program základní školy „Na
cestě za poznáním“ byl již rozšířen a po schválení
Školskou radou bude k nahlédnutí u ředitelky
školy. Výhledově bychom chtěli rozdělit ročníky
do dvou tříd, zatím budou „hlavní hodiny“ nadále
děleny tak, aby byla zachována kvalita výuky.
Pro zabezpečení základní i mateřské školy
před vniknutím cizích osob, jsme se přihlásili do
dotačního programu MŠMT. Na budově MŠ a
uvnitř budovy obce budou instalovány
videotelefony a tabla tak, aby měly paní učitelky
přehled o pohybu osob v budovách.

MŠ
V mateřské škole se plánuje rekonstrukce,
která zvýší kapacitu zařízení. Rozhodli jsme se tak
po předchozích zkušenostech, kdy v momentě
nárůstu dětí jsme nebyli schopni přijmout všechny
děti z naší obce, které o přijetí požádaly. Tato
situace je samozřejmě nemilá jak pro rodiče dětí,
tak i pro školku, která by ráda přijala více dětí, ale
je omezena kapacitou. V loňském roce jsme
dokonce využili možnost tzv. sdíleného místa, kdy
se na jednom místě střídaly dvě děti.
O provozu mateřské školy se jednalo na
schůzce v mateřské škole i na zastupitelstvu obce
dne 19. března, kde se probíraly možnosti, jak
rozšířit provozní dobu mateřské školy při
nedostatečném finančním zabezpečení z kraje,
které závisí na počtu dětí v zařízení. Rodiče sami
navrhli možnost, že by alespoň část schodku
pokrylo „školkovné“, které je již od ledna možné
si odečítat z daní. Nyní se jedná o částce, kterou
by rodiče dětí platili. Předpokládáme, že již od

září by tedy byl provoz školky upraven, a to na
dobu od 600 hod do 1600 hod. Chceme tak vyjít
vstříc rodičům, kteří nedávají své děti do školky
právě kvůli provozní době.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
se koná v úterý 19. 5. 2015 od 800 do 1530
hodin.
Přihlášky si můžete vyzvednout v MŠ od
11.5. do 15.5.2015. K zápisu přineste občanský
průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku.
Ráda bych zájemcům alespoň krátce
představila naši školku. Školní vzdělávací
program naší mateřské školy vychází ze
základních principů střídání ročních období, na
které se zaměřujeme. Ve všech činnostech se
snažíme nenásilnou formou podporovat a
prohlubovat v dětech kladný vztah k přírodě,
třídíme odpad, jsme zapojeni do projektu
Recyklohraní.
Navštěvujeme a podporujeme záchrannou
stanici v Pasíčkách. Okolní příroda i školní
zahrada poskytují dětem spoustu příležitostí
k pohybovým aktivitám i pozorování a zkoumání
ve všech ročních obdobích. Chodíme na
procházky do lesa, k rybníku, tvoříme z přírodnin,
na školní zahradě spolu s rodiči stavíme z vrb
(prozatím máme altánek a tunel).
Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu
a správné péči o zdraví, zapojili jsme se do
projektu „Zdraví na talíři“, v jehož rámci nabízíme
dětem zdravé i méně známé či znovu objevené
potraviny. Na jaře absolvujeme plavecký výcvik,
navštěvujeme solnou jeskyni, 2x až 3x do roka
jezdíme na dopravní hřiště, účastníme se
kulturních i vzdělávacích akcí v Poličce i
Svitavách – např. Vánoce v muzeu, Den stromů,
Den vody, výstavy, divadelní představení apod.
V současné době je v naší základní škole
rodilý mluvčí, který 1x týdně dochází i do MŠ,
celoročně je dětem poskytována logopedická péče
formou jazykových chvilek s logopedickou

asistentkou. Také jsme se zapojili do projektu
neziskové organizace Mise naděje a Sněhuláci pro
Afriku.
Úzce spolupracujeme s naší základní
školou – máme společné kulturní akce – např.
divadlo Jójo, které k nám jezdí 5x do roka,
výchovný koncert pana Kubáta, různé výukové
programy (o zvířatech, třídění odpadů apod.).
V zimě chodíme cvičit do tělocvičny, předškoláci
navštěvují školáky před zápisem při výuce, 1x za
3 roky pořádáme společnou vánoční besídku
v kostele,
jezdíme
na
společné
výlety,
absolvujeme požární prevenci pořádanou SDH
Pomezí.
Učitelky pravidelně prohlubují svoji
kvalifikaci na odborných školeních, v poslední
době to byly semináře věnované polytechnické
výchově, kde jsme také zdarma získali hodnotné
stavebnice a pomůcky pro děti do školky.
Budeme rádi, když se za námi přijdete
podívat, také se můžete zeptat na vše, co by Vás
k provozu a programu školky zajímalo.
Martina Svojanovská, učitelka MŠ

Stavění tunelu z vrbiček

Domečky pro skřítky

ZVEME VÁS
V SOBOTU 11. DUBNA OD 10 – 19 HOD
A V NEDĚLI 12. DUBNA OD 12 – 19 HOD
NA BURZIČKU JARNÍHO/LETNÍHO
OBLEČENÍ.
Burza bude probíhat v tělocvičně základní školy v
Květné, kde si můžete nejen nakoupit levně letní
oblečení pro děti, ale i pro sebe.
K prodeji budou i jiné věci (kuriózní, sběratelské či
jiné předměty
jako pohlednice, známky, knihy, učebnice, kola,
kočárky, porcelán, hrnky, hračky apod.).
Máte-li doma nepotřebné oblečení po dětech
nebo jakékoliv jiné předměty (viz výše), které už
nepotřebujete,
můžete je tu nabídnout k prodeji buď osobně, nebo je
předat p. Ligasovi,
který je za vás vystaví (v tom případě je doneste do
školy v pátek 10.4. od 1530do 18 30 hod nebo zavolejte
a já si je u vás vyzvednu).
Občerstvení bude zajištěno pro všechny
kupující i prodávající (i jejich doprovod).
M. Ligas, tel.: 731514799

AKCE, KTERÉ SE CHYSTAJÍ
• 4. dubna – výše zmiňovaný turnaj
v pingpongu pro dospělé
• 11. dubna – burzička oblečení viz
plakátek výše
• 25. dubna - Posezení u kafíčka
s harmonikářem p. Vosmekem, začátek v 16
hodin, zveme všechny, kteří si rádi u dobré
kávičky zazpívají české i moravské lidové
písničky. Akce se koná ve třídě místní školy.
• 30. dubna - Pálení čarodějnic na
květenském ranči, začátek v 17 hodin,
hry a soutěže pro děti, opékání
špekáčků, bližší informace
budou na plakátech.

• 24. května – okrsková soutěž
v požárním sportu, SDH Květná bude opět
zajišťovat organizaci soutěže, přijďte povzbudit
naše družstvo. Akce se koná na květenském ranči
a přilehlém hřišti.

„Velikonoční inspirace“
v Domě na půl cesty se konala v sobotu 28.
března od 10 hodin, děti z mateřské a základní
školy v Květné přispěly k velikonoční výzdobě
místností svými výrobky, které věšely na vrbové
větvičky.
Prohlédly si také nové přírůstky: prasátka,
kůzlata, krmily králíky a celé stádo koz. Opatrně
nahlédly také do stáje, kde odpočívaly krávy, dvě
z nich čekající telátka. Zážitkem byla jízda na
oslíkovi a nakonec na ně čekalo domácí
občerstvení.
Děkujeme vedení Domu na půl cesty a
jejím zaměstnancům za milé dopoledne.
Zd.M.

Oznámení z obecního úřadu:
1. Poplatek
v roce 2015

z komunálního

odpadu

Sazba poplatku pro rok 2015 činí 540 Kč za
osobu a rok,
za objekt sloužící k rekreaci je sazba poplatku
540 Kč za rok.
Rodiny s dětmi platí sníženou sazbu, a to takto:
•
•

1-2 nezaopatřené děti v rodině: 220 Kč za
dítě a rok, dospělí 540 Kč za osobu a rok
3 nezaopatřené děti v rodině: 180 Kč za
dítě a rok, dospělí 540 Kč za osobu a rok

Nově mají důchodci sníženou sazbu následovně:
•
•

Samostatně žijící starobní důchodce: 270
Kč za osobu a rok
Starobní důchodce: 400 Kč za osobu a rok

Od placení poplatku jsou osvobozeni:
• děti v rodině, která má čtyři a více
nezaopatřených dětí
• osoby, které se po dobu celého
kalendářního roku nepřetržitě zdržují
v zahraničí
• osoby po dobu výkonu trestu odnětí
svobody,
• fyzická osoba s trvalým pobytem v obci,
která má ve vlastnictví stavbu určenou
nebo sloužící k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve které není hlášena
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
Nezaopatřenost u dětí po dovršení 18 let je nutné
doložit potvrzením o studiu.

Režim placení
Poplatek je splatný v termínu do 31. 3.
příslušného kalendářního roku. (V případě, kdy
poplatková
povinnost
hrazená
zástupcem
převyšuje částku 1.000,- Kč, je možno poplatek
zaplatit ve dvou stejných splátkách s termíny
splatnosti do 31. 3. a 30. 9. příslušného
kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu
splatnosti uvedeném výše, je poplatek splatný
do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
Poplatek můžete uhradit hotově na pokladně
obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem
na účet obce Květná, vedeného u ČS a.s., č.ú.
1283345379/0800, VS – 1340X1), KS - 0558.
) na místě X doplnit číslo domu (popř. i číslo
bytu).
1

Z DŮVODŮ ZMĚN ŽÁDÁME O
VYPLNĚNÍ
PŘILOŽENÉHO
PŘIZNÁNÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU
ZA
PROVOZ
SYSTÉMU
SHROMAŽĎOVÁNÍ,
SBĚRU,
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ
A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH
ODPADU A JEHO DORUČENÍ NA
OBECNÍ ÚŘAD DO KONCE DUBNA.
LZE
VYUŽÍT
I
POŠTOVNÍ
SCHRÁNKU OBECNÍHO ÚŘADU.
DĚKUJEME.
2. Poplatek za psa v roce 2015
MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ - vybíraný dle
zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
Sazba poplatku za rok: za prvního psa 60 Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele 90 Kč
•
•
•

•

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců!
Poplatek platí držitel psa v místě svého
trvalého bydliště.
Držitel má oznamovací povinnost do 15
dnů od vzniku poplatkové povinnosti a to
nahlášením psa do evidence.
Držitel obdrží evidenční známku pro svého
psa.

•

•

Úhradu poplatku lze provádět buď hotově
do pokladny nebo bezhotovostně na číslo
účtu 1283345379/0800, VS 1341X1), KS
0558
Všechny změny ohledně držení psa (úhyn
psa, ztráta psa, výměna psa za jiného,
odstěhování držitele, nárok na osvobození,
apod.) je nutné nahlásit do evidence psů.

) na místě X doplnit číslo domu (popř. i číslo
bytu).
1

3. Harmonogram mobilního svozu
odpadu v obci Květná v roce 2015
NEBEZPEČNÝ
A
OBJEMNÝ
pondělí 18.5. od 10 hodin

ODPAD:

NEBEZPEČNÝ
pondělí 19.10. od 10 hodin

ODPAD:

Stanoviště v obci:
1. u areálu technických služeb
2. u obecního úřadu
3. dole na rozcestí
4. u vlakového nádraží
5. na posádce
Objemný odpad
Do tohoto odpadu patří: podlahové krytiny
(koberce, linolea), matrace, starý nábytek,
sporáky, el. trouby, bojlery, pneumatiky.
Do tohoto odpadu nepatří: stavební suť.
Nebezpečné odpady
Do těchto odpadů patří: znečištěný obalový
materiál od barev a olejů, znečištěný textil od
škodlivin, olejové filtry, akumulátory, výbojky,
zářivky, odpadní oleje, staré nátěrové hmoty,
televizory, rádia, počítače, staré léky, baterie
(monočlánky), ledničky, mrazničky, staré
přípravky na ochranu rostlin, tmely, lepidla,
teploměry, kosmetika (laky, barvy, apod.),
asfaltové lepenky apod.

Žluté pytle na plast si můžete vyzvednout
na obecním úřadě.

ZVEME VŠECHNY STOLNÍ
TENISTY Z KVĚTNÉ A OKOLÍ NA
VELIKONOČNÍ TURNAJ MUŽŮ A
ŽEN
VE STOLNÍM TENISU
V SOBOTU 4. DUBNA 2015
V TĚLOCVIČNĚ ŠKOLY
V KVĚTNÉ
REGISTRACE HRÁČŮ OD 10,00 –
10,30 HOD
STARTOVNÉ: 100,-KČ, v ceně
jsou ceny, „bezedný kelímek“,
občerstvení (hoddogy, klobásy,
guláš, čepované pivo, domácí
víno, kávička). Diváci vstup
zdarma, možnost zakoupení
občerstvení.
AKCI POŘÁDÁ M. LIGAS VE
SPOLUPRÁCI S OBCÍ A DALŠÍMI
SPONZORY.

VAŘENÍ „JACK SPARROW“
Vaření v SOU a SOU Polička je pro děti
vždy velkým zážitkem. Programy paní Renaty
Zrůstové bývají vždy velice brzy obsazené.
Na výukové programy o vaření, stolování a
hygieně jsme začali jezdit již před několika lety a
zatím nás vždy něčím novým překvapí.
Vyzkoušeli jsme již několik modulů pro 1. stupeň,
jako např. Vaření se Šmouli, s Harry Potterem,
viděli jsme flambování, vyzkoušeli si míchání
nápojů v šejkru apod. Program je vždy perfektně
připraven, děti se převléknou do zástěrek a šátků a
jsou rozděleny do skupinek, s každou skupinkou
pak pracují žáci odborného výcviku. Děti se učí
nejen bezpečnému zacházení s kuchyňskými
nástroji, ale také zkoušejí úpravu stolu, složit
ubrousek do labutě či vějíře, válí těsto, krájí
zeleninu, míchají různé směsi např. do brambor,
modelují z marcipánu…
Při letošním vaření dělali žáci taštičky
s marmeládou, veselé sendviče a míchaný nápoj.
Dostali také pracovní listy a omalovánky potravin,
poznávali různá semínka, známá i méně známá,

různé druhy oříšků a také měli možnost podívat se
do učeben školy a učiliště.
Zd. Mojdlová

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V prvním čtvrtletí letošního roku oslavili tito naši spoluobčané své významné
životní jubileum

paní Vlasta Šíchová

65 let

z čp. 93

pan Josef Vendolský

65 let

z čp. 164

pan Jan Jílek

70 let

z čp. 21

paní Drahomíra Musilová

85 let

z čp. 35

Všem výše jmenovaným jubilantům upřímně gratulujeme a přejeme do dalších let pevné
zdraví, štěstí, pohodu a mnoho spokojenosti v osobním životě.
**************

Dne 29. ledna 2015 zemřel pan Juraj Golas ve věku nedožitých 88 let.
Dne 2. února 2015 zemřela paní Emilie Rašková ve věku nedožitých 73 let.
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VŠEM ČTENÁŘŮM PŘEJEME KRÁSNÉ VELIKONOCE.

