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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tento způsob léta se mi zdá poněkud podivný
Máme za sebou první letošní vlnu veder, kdy denní teplota přesahovala 30 a ta noční 20 stupňů Celsiových.
Ještě nedávno byly teploty okolo bodu mrazu a přes den se muselo topit. A najednou je opravdu velké teplo,
které je spíše běžné v přímořských letoviscích, kde volně rostou palmy a dozrávají fíkovníky. Ekologie je
neoddělitelná od péče o člověka a společnost. Ochrana přírody by neměla být jen volnočasovou aktivitou,
nýbrž i povinností každého člověka. A je i hlavním tématem nové encykliky papeže Františka Laudato sii – o
péči společného domova. Konkrétněji se zmiňuje o hrozbách globálního oteplování.
Je dobré vědět, že Květná leží na území s bohatým výskytem velmi kvalitní podzemní vody. V tomto
kontextu se jeví ještě prozíravěji snaha obcí v našem kraji o zrušení průzkumných vrtů na přítomnost
břidlicových plynů před několika lety. Už i takový vrt by totiž mohl podzemní vody kontaminovat a
životadárnou tekutinu proměnit v jedovatý elixír.
Štěstí tu však máme i na kulturu v okolí naší obce. V Litomyšli proběhl další ročník světoznámé
Smetanovy Litomyšle. Měl jsem příležitost se zúčastnit závěrečného koncertu. Na dece v Klášterních
zahradách jsem poslouchal ten nádherný šum hudby a otevřeného nebe. A stejně jako v loňském roce to byl
znamenitý zážitek, bravo ve stoje, toť odměna diváků umělcům. Od 8. do 11. července také probíhá už
zavedený Colour Meeting v Poličce.

V naší obci je v

současnosti kulturním střeobodem pouť sv. Vavřince v neděli 16. srpna. Zahájena bude mší svatou. V
následném odpoledni bude zábava a hry pro všechny generace na květenském ranči.
Jako další pozitivní zprávu lze vnímat i rozhodnutí vlády o dlouhodobějším využití muničního skladu.
Květná tedy z mapy důležitých vojenských komplexů nezmizí, jak to vypadalo ještě na začátku minulého roku.
Rád bych poděkoval všem, kteří se na znovuotevření podíleli – od vrcholných představitelů státu, hejtmana a
jeho týmu. Největší můj dík patří Vojtovi Pražanovi a jeho týmu, který převzal odpovědnost v komplikované
situaci po výbuších ve Vrběticích.
Pochvala i patří členům SDH Květná – těm starším, kteří předavají své zkušenosti, a i těm mladším,
kteří se účastní hasičské ligy. Přes občasné prohry jsou schopni udělat velmi dobrý výsledek (např. druhé
místo ve Vendolí) a porazit favorizované týmy z větších vesnic. Jsem si jist, že na naše reprezentanty je
pyšná celá vesnice.
Přeji Vám pěkné léto!
Petr Škvařil
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MUNIČNÍ SKLAD V KVĚTNÉ
Již pět měsíců máme znovu zprovozněný
muniční sklad, který byl zprovozněn z důvodů
nešťastných událostí v muničním skladu ve
Vrběticích na Zlínsku, kdy na podzim a ke konci
roku došlo k výbuchům dvou skladišť. Tato
událost není objasněna a bude ještě nějaký čas
trvat, než se vyšetří, co se vlastně přihodilo.
Trvat to může mnoho měsíců, možná i let,
protože je nutné nejdříve provést asanaci celého
prostoru ve Vrběticích a odvést munici z tohoto
prostoru někam na bezpečné místo. Tím
bezpečným místem je mimo jiné i náš muniční
sklad, který znovu vznikl 15. ledna 2015 a po
nezbytném personálním obsazení byl od března
tohoto roku připraven přijímat prohlédnutou
munici z Vrbětic. Do dnešního dne proběhly dvě
etapy návozu munice a výbušnin, a to v měsíci
březnu a v měsíci dubnu, vše proběhlo za
přísných bezpečnostních opatření, munice je
uložena ve skladištích podle vojenských
předpisů a norem, aby se vyloučilo jakékoliv
nebezpečí. Na manipulaci s touto municí dohlíží
zkušení zaměstnanci, kteří mají dlouholeté
zkušenosti s prací s municí a výbušninami a kteří
si jsou vědomi toho, co by se mohlo stát při
nedodržení přísných bezpečnostních norem pro
manipulaci a skladování munice a výbušnin.
Střežení celého areálu zabezpečuje Policie ČR,
která odpovídá za to, že do střeženého prostoru
nevnikne žádná nepovolaná osoba, k tomu
využívá moderní elektronické zabezpečení jak na
všech oplocení okolo střeženého areálu, tak i
přímo ve skladištích. Ke kvalitnímu střežení
používá Policie důmyslný kamerový systém
napojený na elektronické zabezpečení. Nedílnou
součástí je i elektronický požární systém, který
monitoruje každé skladiště desítkami detektorů
požárů. V případě požáru je aktivovaná vlastní
hasičská jednotka. Do konce června nám
vypomáhá hasičská jednotka od AČR, od
1.7.2015 tuto činnost si již budeme zabezpečovat
sami.
V dubnu areál muničního skladu navštívil
hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin

Netolický. Chtěl se přesvědčit, zda jsou
dodrženy všechny podmínky, které požadovalo
zastupitelstvo naší obce a zastupitelstva okolních
obcí.
Po
provedené
kontrole
hejtman
konstatoval, že je vše dodrženo, jak se na
začátku ujednalo.
Kromě dalšího navážení munice z Vrbětic
přichází důležité období pro muniční sklad a pro
obyvatele okolních obcí. V nadcházejícím
období budou politici rozhodovat o budoucnosti
tohoto areálu, to znamená vyřešit otázku, jak
areál využít po skončení „akce Vrbětice“. Dne
5.6.2015 proběhlo jednání našeho starosty a
místostarosty s náměstkem MV JUDr. Ing. Jiřím
Nováčkem, zatím není v dohlednu jasné řešení,
ale věřím, že politici budou rozhodovat v zájmu
bezpečnosti, budou používat tzv. selský rozum a
nechají si poradit odborníky. Na závěr bych chtěl
poděkovat našemu starostovi, který se tomuto
velmi intenzivně věnuje, využívá své známé i na
těch vysokých a nejvyšších místech.
Vojtěch Pražan

Pozvánky na akce

Hasičská zábava a pouťové odpoledne
pro děti
V sobotu 15. srpna Vás zve SDH Květná na
pouťovou zábavu. Začátek ve 20 hodin.
V neděli 16. srpna proběhne na květenském
hřišti pouťové odpoledne pro děti.

ZAUJALO MNE

STALO SE

Marsu se také kvůli jeho načervenalé barvě říká
Červená planeta. Po celý letošní srpen se bude
přibližovat Zemi a 27. srpna se dostane tak
blízko naší planetě, jak zatím v celé historii
lidstva nikdy nebyl, hvězdáři tvrdí, že naposledy
byl tak blízko Zemi zhruba před 5000 lety. Je to
prý způsobeno přitažlivostí planety Jupiter.
Skoro celý srpen bude na obloze viditelný skoro
tak jako Měsíc v úplňku. A pozor, nezapomeňte
se dívat, další takové přiblížení Marsu k Zemi
nastane až v roce 2287.

V minulém čísle jsme popsali akci Velikonoční
inspirace na půldomku v sobotu 28. března. Do
uzávěrky se nám nevešlo večerní pokračování,
kdy se v komunitní místnosti půldomku konal
hudební večer s velmi dobrou kapelou Kalibol,
žel za dost malého zájmu květeňáků. Škoda, byl
to velmi příjemný večer.
Letošní jaro je hodně bláznivé. Těsně před
Velikonocemi napadl sníh a svátky byly hodně
studené. To není opravdu snímek z letošní zimy,
takto to vypadalo na letošní Škaredou středu.

A tradičně něco ze sportu. Naši hokejisté nás
letos na MS v Praze moc nepotěšili a tak si
myslím, že 4. místo je rozhodně lepší než
výkony, které celý šampionát předváděli. Na víc
asi nemáme, už i proto, že naším nejlepším
hráčem byl 43letý Jágr. Při té příležitosti jsem si
taky vzpomněl, že 17. dubna zemřel ve věku 72
let jeden z nejlepších hokejistů naší historie, pan
Jaroslav Holík.
50 let se již objevuje každý den vpředvečer pro
děti v televizi oblíbený Večerníček. Také letošní
pohádkový les v Květné si připomíná 50té výročí
uvedení Večerníčku na obrazovky ČT.
6. června zemřel ve věku 86 let herec Pierre
Brice, představitel filmového apačského náčelníka Vinnetua dle knih Karla Maye.
6. července uplyne 600 let od upálení Mistra
Jana Husa v Kostnici. Velmi pěkně zpracovanou
trilogií si toto výročí připomněla česká televize.
Ještě jednou ze sportu. Náš krajan, rodák z Moravské Třebové Leopold König obsadil v cyklistické Giro di Italia krásné 6. místo.

Po zmrzlých se ale počasí obrátilo, a přišlo
konečně jaro. Krásně rozkvetly stromy a tak to
vypadá, že po loňské slabší úrodě ovoce, kdy
8. května ráno přimrzlo a to stromům v květu
ublížilo, letos se zdá, že úroda bude
nadprůměrná, stromy překrásně a bohatě kvetly.

Jaro nejsou jen rozkvetlé stromy, ale také období
kdy vznikají nové životy. Pozorný člověk si jistě
při chůzi kolem půldomku povšiml, kolik
nových kůzlat a jehňátek tady přibylo. A hned
čtyři
ovečky se také narodily našim
holanďanům.
ph

Příspěvek paní Jany Navrátilové

Plus i pro děti

Blíží se léto! Buďte v kondici i se svými dětmi!

V dnešní uspěchané době je stále méně dětí aktivních
a ve velkém je začíná trápit nadváha. Děti jsou sice
počítačově nadané, ale jen málokteré běhají celé dny
po venku, jak jsme byli zvyklí my. Sportem
v lesoparku společně s dalšími maminky předáváte
svým dětem obraz aktivního života. Miminko je od
raného věku zvyklé hýbat se, pobývat na čerstvém
vzduchu a učí se i sociálnímu kontaktu. S dospělými,
ale i s dětmi.

Je tu jaro a s ním i nejvyšší čas vrátit tělu ztracenou
kondici. Chcete konečně zhubnout poporodní kila a
dostat se zase do formy? Nebo chcete trávit více času
se svým miminkem a obyčejné procházky vás nebaví?
Pak si vyzkoušejte lekci fitMAMI® a do sportu se
zamilujete.
Ani jako maminka nemusíte zanevřít na štíhlou
postavu a dobrou kondici. Zvláště, když už brzy díky
teplým slunečním paprskům odhodíme přebytečné
svršky a zamíříme na pláž. Tatam jsou doby, kdy jste
si musely kvůli cvičení složitě shánět hlídání, platit
chůvu nebo jste přemýšlely, jestli stihnete
skupinovou hodinu aerobiku, když jsou děti zrovna
zvyklé jít spát. Už se nemusíte nutit do cvičení u
televize, když vám chybí potřebná motivace. Máme
pro vás komplexní recept, díky kterému zhubnete,
cvičení si oblíbíte a navíc budete mít své děti stále u
sebe.
Je čas začít
Právě na jaře je čas začít myslet na své tělo, sportovat
a vrátit se tak do původní formy. A to díky
fitMAMI®. Jde o speciální fitness program pro
maminky s dětmi a kočárky. Při kompletním tréninku
procvičíte a posilníte celé tělo a užijete si spoustu
zábavy. Cvičení je vhodné jak pro maminky po
porodu, tak i pro ty se staršími dětmi. Nemusí se bát
ani maminky, které nemají žádnou zkušenost se
cvičením, ale nudit se nebudou ani ty, které jsou
sportovně založené. A nakonec zacvičit s kočárkem
si mohou také tatínkové, není to totiž žádná
brnkačka.
Vše v jednom
Hodina je koncipovaná jako intervalový outdoorový
trénink – aerobní aktivita (zvláště běh) je
kombinovaná s posilováním a formováním těla na
místě s dětmi i pomůckami. Jednou z těch hlavních je
kočárek. A to všechno na čerstvém vzduchu
v nádherném prostředí lesů, parků nebo lesoparků.
Na starosti vás mají teoreticky i prakticky proškolené
cvičitelky fitMAMI®, které svou prací žijí. Nemálo
z nich proto pro své klienty připravuje nad rámec
hodin další sportovní akce, víkendové pobyty a
zábavné programy. Při cvičení fitMAMI® zhubnete a
zároveň poznáte stejně smýšlející maminky.
Vzniknout tak mohou i dlouhodobá přátelství.

fitMAMI® desatero pro maminky s dětmi:
1. Cvičení by měla být zábava, a to jak pro vás,
tak i pro vaše děťátko. Už dávno neplatí, že
pokud chcete cvičit, musíte řešit i hlídání.
2. Ve dvou (a více) se to lépe táhne. Spojte se
proto při cvičení s dalšími maminkami. Vy
můžete společně cvičit, motivovat se a
podporovat a vaše děti si budou spokojeně
hrát.
3. Pokud se sportem začínáte – cvičte buď
s trenérem nebo cvičitelkou. Správně vás
povedou a budou vás motivovat.
4. Vytvořte si plán cvičení a odměňujte se za
jeho dodržování.
5. Ruku v ruce na cestě za krásným tělem
společně se cvičením stojí také správná
strava. Nejen na léto ji odlehčete a zařaďte
více zeleniny a ovoce.
6. Cvičení přizpůsobte své kondici a
nepřehánějte. Většina maminek se hned ze
začátku snaží co nejrychleji zbavit
poporodních kil. A to může snadno vést
z vyhoření. Raději postupujte po malých
krůčcích.
7. Nezapomínejte na relax a odpočinek.
8. Jednou za měsíc vyzkoušejte novou sportovní
aktivitu. Třeba najdete tu, která vás chytne na
celý život.
9. Motivujte se – zapojte se do sportovních
výzev nebo si svou vlastní výzvu vytvořte
sama. Dáte za měsíc 50 naběhaných
kilometrů? Ujedete za víkend 70 km na kole?
Budete cvičit každý večer posilovací cviky
na břicho a postupně navyšovat zátěž? Je to
jen na vás …
10. A zapomeňte na výmluvu, že s miminkem
máte pohybu dost – jde o pohyb jednostranný
a nevyvážený. Pokud chcete opravdu
zhubnout a být v kondici, chce to cílený
komplexní trénink se správným vedením –
třeba právě fitMAMI®.

SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU
24. 5. 2015
Netradičně v neděli se tentokrát v květenském
areálu uskutečnila okrsková soutěž v požárním
sportu, a to za rekordní účasti 11 družstev mužů
a 4 družstev žen. Ráno pršelo, a proto se
organizátoři akce rozhodli vynechat soutěž
jednotlivců v obavě o možná zranění, a tak se
zahájilo útokem, přičemž každé družstvo mělo
možnost dvou pokusů.

A tady jsou konečné výsledky obou kategorií:
Družstva mužů:
1. Široký Důl A
2. Široký Důl B
3. Pomezí B
4. Pomezí A
5. Lubná
6. Polička
7. Květná
8. Lezník
9. Střítež
10. Modřec
11. Stašov

Družstva žen:
1. Pomezí A
2. Lezník
3. Polička
4. Stašov
Mimo soutěž se
zúčastnily ženy
Pomezí B.

Naše družstvo při svém prvním, lepším pokusu
Po ukončení útoku všemi družstvy se konala
krátká přestávka a následovaly závody štafet, i
zde mělo každé družstvo možnost 2 pokusů.

Vítězné družstvo žen z Pomezí
Nejrychlejší štafeta: Široký Důl A 1:02,79 min.
( Květná 1:21,50)
Nejrychlejší útok: Široký Důl A 20:08 sec
( Květná 23:47)
Ženy: štaf.Polička 1:15,04, útok Pomezí 21:35

Štafeta se našim tentokrát moc nepovedla,
skončili až devátí a po krásném 6. místě po
útoku klesli na i tak pěkné 7. místo.
Závěrečný nástup družstev
ph

TURNAJ V NOHEJBALU

FOTOGRAFIE ČTENÁŘŮ

13. června se uskutečnil za účasti šesti družstev
již 11tý ročník turnaje v nohejbalu. Organizace
turnaje se opět ujal Radek Milota. Hrálo se systémem každý s každým a celkovým vítězem se
stala trojice z Vendolí.

Paní Věra Chorvatovičová nám poslala fotky,
které pořídila za kostelem. Ten pelíšek si tam asi
ustlal nějaký náhodný bezdomovec, za pár dní
pak již byl v kontejneru u hřbitova, kam taky
rozhodně nepatří. Je dobře, že jsou mezi námi
občané, kteří nejsou k svému okolí nevšímaví.

Letošního turnaje se zúčastnilo sice méně
družstev než v minulých letech, ale potěšilo mne,
že se zúčastnili i mladí kluci z Květné.

Celkově čtvrté místo pro naše mladíky

A to jsou všichni účastníci včetně rodinných
příslušníků a pořadatelů
ph

DEN DĚTÍ – CESTA POHÁDKOVÝM LESEM
Den dětí se oslavil v Květné v sobotu 6. června tradiční cestou pohádkovým lesem, tentokráte
byla tématem Cesta s Večerníčkem, kterou jsme si připomněli 50 let Večerníčku na obrazovkách
Československé, nyní České televize. Organizace se ujali, jak konečně jinak, ZŠ, MŠ a SDH za
značné pomoci dalších dobrovolníků.
Na děti po přihlášení na startu na parkovišti před hospodou čekalo celkem 12 stanovišť, na
kterých plnily různé úkoly a dosažené body se jim zapisovaly do průvodního listu. Ve 14 hodin
se vydaly na cestu první děti a pak následovaly v malých intervalech další, celkem se zúčastnilo
více než 90 dětí.
Postupně tak navštívily vodníky Česílka a Kebuleho, pak Ferdu Mravence, Brouka Pytlíka a
Berušku, pokračovaly k Včelím medvídkům a dále k Malé čarodějnici. Potom je čekalo plnění
úkolu u víly Amálky a obra Hromburáce (ten ale hodně pospával) a následovaly úkoly u
Rumcajse s Mankou. Od nich byl kousek ke Krakonošovi s Ančí a na dalším stanovišti je
očekávala Maková panenka s motýlem Emanuelem. A to už je čekaly poslední úkoly, nejprve u
hajného Robátka a pana Kotrče, pak u Boba a Bobka (byli stejně milí jako ti na MS v hokeji),
následovali Mach se Šebestovou a pak na posledním stanovišti Křemílek a Vochomůrka.
Na hřišti pak děti odevzdaly svůj průvodní list a podle celkového počtu bodů jim byla přidělena
dosažená filmařská profese.
ph

Děkujeme všem, kteří se ochotně převlékli za pohádkové postavičky z Večerníčků,
aby dětem vytvořili nezapomenutelné odpoledne plné zážitků.
Děkuji také těm, kteří se podíleli na přípravě pohádkové cesty a nevadilo jim ani
úporné vedro, které tento den provázelo a samozřejmě obsluze obou stánků za perfektní
servis. A v neposlední řadě patří dík Frantovi Polákovi, který pro děti upekl dort – jak
jinak – v podobě Večerníčku.
Zdeňka Mojdlová

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Česká školní inspekce
provedla ve dnech 7.-9. dubna v naší ZŠ i MŠ
kontrolu vybraných ustanovení školského
zákona. Předmětem inspekční činnosti bylo
zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a
výsledků vzdělávání. Dále hodnocení naplňování
školních vzdělávacích programů pro základní
vzdělávání a pro předškolní vzdělávání, dále pak
posouzení souladu školního vzdělávacího
programu pro zájmové vzdělávání (ŠD)
s právními předpisy. Kontrolovala se také školní
jídelna a účetnictví za poslední čtyři roky.
Celkem nic neobvyklého, kontrolovat se musí,
jen škoda té špíny, kterou anonymní e-mailový
pisatel na školu hodil…
Stížnost byla důkladně vyšetřena orgány vyššími
a bylo konstatováno, že je nedůvodná. Toť vše.
Dále se v tom „rýpat“ nehodlám, jen bych chtěla
všeobecně říct všem anonymům a pomlouvačům,
co jich bohužel na vesnici je, aby přemýšleli o
chvilku déle, než něco z úst vypustí, protože co
jednomu neublíží, může uškodit někomu úplně
jinému, na jiném místě…V dnešní době už
neplatí staré „na každém šprochu pravdy
trochu“, protože vynalézavost a konspirace
současných „pavlačových tet i strýců“ nemá
častokrát s kouskem pravdy co dělat. Myslete na
to, že síla slov je velká, slov dobrých, ale i
špatných. A nezapomeňte, že co člověk vysílá, to
se mu i vrátí, možná v jiné podobě.
A abych se vrátila k tématu – škola i školka
dopadla při kontrole na výbornou. Koho by to
zajímalo, může si celou zprávu přečíst na
webových stránkách ČŠI, zprávy jsou veřejné.

Končí projekt „JANIČKA“,
realizovaný společností Scio ve spolupráci
s British Council. V rámci projektu jsme získali
jazykového školního asistenta Josuu Pretoria, a
přestože musel v polovině května ukončit práci
v naší škole z osobních důvodů, pokračovali
jsme v projektu pilotováním videí tzv.
VideoCLIL. Po ukončení projektu v polovině
července budou videa volně dostupná i pro
veřejnost. Jedná se o krátká videa z oblasti
Člověk a jeho svět namluvená anglickými
rodilými mluvčími. Celkem jich je 20, jsou
k nim vypracované pracovní listy a metodika,
vhodné pro 1. stupeň ZŠ.
Dalším projektem, do kterého se brzy zapojíme,
je projekt z výzvy MŠMT č. 56 Operační

program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
Počáteční vzdělávání, Zvyšování kvality ve
vzdělávání. Dotace byla již schválena a projekt
začne 1.7.2015 a potrvá do 31.12.2015. Projekt
zahrnuje tyto klíčové aktivity:
Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění
čtenářství a čtenářské gramotnosti, Zahraniční
jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky, Zahraniční
jazykový pobyt pro učitele.

Celé Česko čte dětem
V rámci zapojení naší školy do této bohulibé
akce nám přišli číst rodiče žáků a přidal se i pan
starosta. Čtení i vyprávění o oblíbených knihách
děti velmi zaujalo. Děkujeme.

Výlet do Šiklova Mlýna
Díky sponzorskému daru našich hasičů, kteří
uhradili cestu autobusem, jsme se v červnu zajeli
podívat s dětmi ze školy i školky do
westernového městečka Šiklův Mlýn. Děti byly
z výletu nadšené, ale mě osobně areál i atrakce
zklamaly, když posoudím dnešní úroveň
některých představení, úpravu areálu a
organizaci nákupu žetonů se stavem cca před
10lety, tak je to dnes hlavně o penězích (na
každé byť nepatrné atrakci se platí žetony = 1
žeton 35,-Kč) a ne o kvalitě a radosti něco dětem
ukázat…no, časy se mění.
Zdeňka Mojdlová

Pálení čarodějnic

Posezení u kafíčka

V podvečer 30. dubna se na květenském ranči
opět slétlo několik malých čarodějů i čarodějnic,
aby si poměřili síly v jízdě na koloběžkách,
skákání v pytli, tvorbě malých čarodějnic či
házení na cíl. Také se zkrášlovala obětní
čarodějnice. Asi nejoblíbenějším „stanovištěm“
bylo malování na obličej, kterého se ochotně
ujala naše paní učitelka Jolana Ziková. K tanci,
ale spíše poslechu hráli „Květenští kluci“: Jakub
Vendolský a Ondra Pražan. Na závěr akce se
zapálila hranice, o kterou se starali místní hasiči.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhali.☺ zm

V sobotu 25. dubna proběhlo další oblíbené
posezení u kafíčka v místní škole. Tentokrát
čekalo na přítomné překvapení – kouzelník a
jeho zajímavé vystoupení.

Recyklohraní
V rámci
programu
Recyklohraní,
který
prohlubuje znalosti našich žáků v oblasti
recyklace a ochrany životního prostředí, žáci
sběrem elektronických hraček a drobných
elektrozařízení přispívají k ochraně životního
prostředí. O jednoznačně pozitivních dopadech
programu vypovídá certifikát environmentálního
vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin
či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém
Země. Loni naši žáci (a také ti, kteří nám staré
elektro do školy přinesli) vytřídili 182 kg
drobných elektrozařízení. Tím jsme uspořili 4,41
MWh elektřiny, 313,55 litrů ropy, 16,85 m3
vody, 0,08 tun primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů o 0,81 tun CO2
ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 3,49
tun. Úspora takového množství vody se rovná
stejnému množství, které je spotřebované při 227
sprchováních. Úspora takového množství ropy
se rovná spotřebě stejného množství potřebného
k ujetí 4 612 km v běžném osobním automobilu.
Drobné elektro můžete do školy nosit celoročně
(červená popelnice na chodbě), větší kusy
budeme sbírat opět na podzim (zřejmě říjen). zm

Hledá se nový člen do redakční rady
časopisu Haló, Květná
Milí květeňáci, ráda bych nabídla své místo
v redakční radě časopisu někomu, koho by
bavilo psát i sbírat příspěvky od spoluobčanů a
rozumí si trošku s počítačem, rád chodí na akce
pořádané obcí, měl by přehled o dění v obci a
hlavně čas, kterého se mně, bohužel,
s přibývajícími úkoly, projekty školy, akcemi, již
nedostává. Přihlaste se prosím na obecním úřadě
(nebo mně). Díky.☺
Zdeňka Mojdlová

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ
K 1.9.2015
byly
přijaty
vzdělávání celkem čtyři děti.

k předškolnímu

Rozhodnutí o přijetí dětí do ZŠ
V září přivítáme ve škole dva prvňáčky a
z jiných škol přestoupí do Květné další dva žáci.
Od 1. září budeme malotřídní školou s 1.-5.
ročníkem ZŠ.
Zdeňka Mojdlová

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Ve druhém čtvrtletí letošního roku oslavila své významné
životní jubileum

60 let
paní Vlasta Machová, z čp. 97
Upřímně gratulujeme a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho
spokojenosti v osobním životě.
**************

Dne 2. 5. 2015 se Adéle Hamplové a Milanu Hronovi, Květná čp. 19,
narodila dcera Amáta
Dne 25. 6. 2015 se Aleně Fuchsové, Květná čp. 165,
narodil syn Vojtěch

Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vydává Obec Květná pro své občany, náklad 200 ks.
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Všem čtenářům přejeme krásné léto a dětem báječné prázdniny!

