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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážení čtenáři,
dostává se vám do ruky již 63 číslo našeho časopisu Haló Květná. Ano, jen si to spočítejte, 15
kompletních ročníků, každý rok vydání Jaro, Léto, Podzim a Zima , tedy 4x do roka a toto číslo je třetí
v letošním 16tém ročníku a dojdete skutečně k číslu 63. První ročníky připravovala redakční rada ve
složení paní Štěpánka Dvořáková a pan Stanislav Větrovský a já jsem již od druhého čísla pomáhal
doplnit časopis různými články, později jsem se stal i členem redakční rady, kterým jsem dodnes. Od
12tého ročníku, tedy roku 2011 byl změněn formát časopisu z A5 na A4 a podařilo se zajistit i tisk
s barevnými fotografiemi. Redakční rada pak působila ve složení pan starosta Petr Škvařil, paní Zdeňka
Mojdlová a já. A proč vlastně tento malý pohled do historie časopisu ?
Jak jste si jistě všimli v minulém čísle, paní Mojdlová se vzdala členství v redakční radě vzhledem
k velkému pracovnímu vytížení ve škole, což naprosto chápu a respektuji už vzhledem k tomu, že od
nového školního roku se dosavadní trojtřídka mění na pětitřídku a tím logicky přibude i množství práce
ve škole. Za dosavadní práci pro časopis jí patří obrovský dík, její články ze školního prostředí byly vždy
velmi zajímavé. A právě odstoupení paní Mojdlové mne přivedlo na myšlenku rovněž dát prostor novým
lidem, kteří by byli schopni dát časopisu něco nového, protože začínám mít pocit, že současné pojetí je již
hodně stereotypní. Léta již každý ročník páteř časopisu tvoří postupně zprávy o turnaji v ping pongu,
čarodějnice, pohádkový les, soutěž v požárním sportu, pouť, posezení u kafíčka a zprávy ze ZŠ a MŠ. To
je samozřejmě v pořádku a mělo by tak být i v dalších ročnících, nicméně chce to doplnit i jinými články
a v tom je ta potíž. Já jsem se od počátku snažil dát do časopisu něco zajímavého navíc, z kronik
získaných od bývalých občanů Květné německé národnosti historii obce, historii sboru hasičů, historii
původního i současného kostela. V dalších číslech pak historii okolních obcí a také svoje poznatky z cest
po světě. A nyní jsem zjistil, že po těch téměř 16ti letech pramen vyschl a invence došla a už bohužel
nemám časopisu nic co nového dát. Pokud se nenajde někdo, kdo by rád současnou již okleštěnou
redakční radu doplnil, bude problém dál časopis vydávat. Věřím, že se najde někdo z občanů Květné, kdo
nám s tvorbou časopisu pomůže a hlavně přinese i nové myšlenky a podněty. Abych předešel nějakému
pozdějšímu nedorozumění s případným zájemcem, tato činnost neobnáší žádný finanční efekt. Myslím si,
že je rovněž škoda, že nám moc nepřispívají z půldomku, jsou nakonec také součástí obce, je tam
celoročně hodně akcí, které by občany zajímaly. Možná by pak na jejich akce přišlo i více místních než
dosud ( pokud ale o to na půldomku stojí). I stáj Machových pořádá zajímavé akce a také by bylo
vzájemně prospěšné je nějak občanům přiblížit. Samozřejmě děkuji těm pár čtenářům, kteří nám občas
přispěli nějakým článkem, fotografií či námětem, bohužel moc jich ale nebylo.
Pavel Hamáček
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecní úřad Květná, úřední hodiny Po 8 -17, St 8 – 14, obec@kvetna.cz, www.kvetna.cz

1.QĚTNAMKOL 2015
V minulém čísle jsme slíbili, že reportáž
z prvního pokračování již třetího ročníku
Qětnamkolu přineseme v podzimním čísle Haló
Květná, a tak si nyní můžete přečíst, jak cyklistický výlet na Lucký vrch viděla paní Anna
Pavlíková.
Qvětnamkol 2015 - Lucký vrch 739 mnm.
V sobotu 27. června – tak jako předešlé roky pod
vedením Pavly a Radka Hajských nás- 14 mužů,
žen a dětí vyjelo na výlet na Lucký vrch.
Z Květné směrem na Poličku, Vysoký les, Sebranice, Široký Důl a Oldříš jsme pohodovou jízdou
za příjemného počasí zdolávali kilometry našeho
putování. Pole a louky nás vlídně vítaly
skřivánčím zpěvem a křepelčiny peníze, které
nám nabízela, byly
pro děti něčím
neobvyklým.Cestou se nám otvíraly nádherné
pohledy. Mezi Oldříší a Luckým vrchem musela
většina z nás kola tlačit. Stoupání bylo asi 100m
a polňačka s hlubokými rýhami po zemědělských
nabádala použít zdravý rozum. Po zdolání tohoto
brdku se nám ukázala lehce zamlžená, vzdálená
Polička a za ní jsme tušili Květnou.
Kuchyně na Luckém vrchu nás přivítala svými
dobrotami, pivo měli dobře vychlazené, smažené
syrečky, gulášek i palačinky byly výborné. Doplnili jsme kalorie, pokochali krajinou otevřenou
k Pardubicím, Buchtovu kopci i Jimramovu, pak
si udělali pár fotek a „šíleným“ sešupem ujížděli
přes obec Telecí. Ti první minuli zpívající lípu,
pak se pokorně vrátili pod nádherný a majestátní
strom, více jak 700 let starý. Posezení pod ním
obohatí každého vnímavého člověka. Poslechli
jsme si povídání, proč je vlastně lípa „zpívající“
a kolem „středověké stodoly“ jedné z mála
v České republice jsme projeli do Lačnova,
Sádku, Kamence a Poličky. Tou jsme projeli
spíše okrajovými částmi na Pomezí a odtud
loukami a lesem do Květné. Pohoda byla skvělá
a tak když jsme vyjeli z lesa u Mayerových, ani
se nechtělo věřit, že náš výlet již končí. Cestou
na nás spadlo asi tak 20 kapek, nikdo se nezranil
ani nepíchl a tak jsme všichni v pohodě zvládli
51 km. Byl to krásný výlet a Pavle a Radkovi
Hajským za to patří dík.
Pozn. redakce: Pro ty, kteří se nezúčastnili na
vysvětlenou, co je ta Zpívající lípa. Nazývá se
též Lukásova lípa, je asi 700 let stará, obvod
kmene má cca 12m a výška koruny činí 25m.
Dle legendy nalezl v dutině lípy úkryt tajný
Český bratr, kde opisoval Nový zákon a
zakázané žalmy a při opisování si svítil lojovými

svíčkami a texty si prozpěvoval a tak při šumění
koruny vznikal dojem, že lípa zpívá.
Téma pak zpracovali různí spisovatelé, mimo
jiné Alois Jirásek nebo Tereza Nováková.

Zpívající lípa v Telecím

A to jsou někteří z účastníků Qětamkolu pod
Zpívající lípou
.
ph

ZAUJALO MNE
V minulém čísle parafrázoval pan starosta
Vladimíra Vančuru citátem Tento způsob léta se
mi zdá poněkud podivným. A to jistě netušil jaké
netradiční léto nás opravdu čeká. Teploty po celé
týdny dosahovaly téměř 40 stupňů, teplotní
rekord na území ČR z roku 1983, kdy teploměr
se vyšplhal na 40,4 stupně v Dobřichovicích u
Prahy, však těsně vydržel. Deště pak konečně
přišly až po polovině srpna.
K horkému létu pak také patří zvýšený výskyt
obtížného hmyzu, letos to byly hlavně vosy,
které byly značně agresivní.
Přelom června a července pak zaznamenal úmrtí
několika lidí, které jsem velmi obdivoval. První
zemřel 29.6. fotbalový internacionál a držitel
Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy
roku1962, pan Josef Masopust. Tentýž den ještě
zemřel slovenský herec Ladislav Chudík ve věku
91 let, známý všem ze seriálu Nemocnice na
kraji města.1.července zemřel ve věku 106 let Sir
Nicholas Winton, zachránce 669 židovských dětí
před jistou smrtí v koncentračních táborech. Byl
v Česku vyznamenán Řádem T.G.Masaryka a
Řádem bílého lva. 30. 8. pak zemřela ve věku
84 let bývalá mistryně světa v krasobruslení z let
1949 a 1950 Ája Vrzáňová.

Sir Nicholas Winton v roce 2009 v Praze
Polička oslavila 750 let od založení. Roku 1265
město založil český král Přemysl Otakar II a
potom v roce 1307 se Polička stala věnným
městem českých královen. Roku 1356 navštívil
Poličku král Karel IV.
22. a 23. 8. vyvrcholily oslavy různými akcemi,
já jsem byl na koncertě houslisty Václava
Hudečka a cembalisty Martina Hrocha v kostele
sv. Jakuba a byl to nádherný zážitek.

STALO SE

Nové záchody pro ženy, které byly ještě před
poutí nainstalovány v našem areálu jsou dalším
příspěvkem ke zkulturnění prostředí a také se
všem líbily a zatěžovací zkoušce jak při pouťové
zábavě, tak i pouťovém odpoledni se osvědčily.
Díky všem, kteří se na realizaci tohoto vylepšení
areálu zasloužili a našim zastupitelům, kteří se o
zakoupení těchto nových ekologických záchodků
zasloužili.

Tak umístění této dopravní značky Pozor děti, je
patrně dílem nějakého rádoby vtipálka, protože
pochybuji, že někdo vlastnící i ten nejjednodušší
řidičský průkaz, by značku takto mohl umístit.
Značka před domem Báčových zde slouží pro
dětské hřiště a samozřejmě má být otočena o 180
stupňů, tedy obrázkem směrem k dětskému
hřišti.Je zajímavé, že takto otočená značka je tak
již cca od začátku července a nikomu to nevadí.
Tak nezbývá než doufat, že po tomto upozornění
se značka vrátí do své logické polohy.
Na vlakové zastávce již několik týdnů nesvítí
světlo. Když přijedete vlakem večer, není to
zrovna příjemné. Snad se to teď opraví.
ph

POUŤOVÝ TÝDEN
Letošní svátek sv. Vavřince připadl na pondělí
10. srpna, a tak vlastní pouť se konala dle tradice
až příští neděli, tj.16. srpna. Předtím ale byla
v místním kostele v neděli 9. srpna dopoledne
svatovavřinecká mše. Krásně květinami vyzdobený kostel byl zaplněn do posledního místa, ale
převážně přespolními, místních bylo jen pár.
Další sobotu se pak konala v místním zábavném
areálu pouťová zábava. K tanci nám hrála kapela
Náhoda a všichni se bavili dobře, o čemž svědčí i
to, že kapela končila ve 3 hodiny ráno.
Lidí bylo plno, prodalo se cca 150 vstupenek,
bylo krásné teplo, většina lidí jen v tričkách a
kraťasech a pamětníci vzpomínali, jak před lety
bývala na zábavách pěkná zima.
Nedělní dopoledne ani předpověď počasí
nevěstilo na odpolední pouť nic dobrého,
nakonec ale počasí vydrželo, začalo pršet teprve
kolem půl šesté, takže nakonec to dobře dopadlo.
A co všechno především na děti čekalo? Tak již
tradičně skákací hrad a skluzavka, trampolína a
pro nejmenší kolotoč a samozřejmě čtyřkolky, ty
byly vytížené od začátku do konce.
Kromě těchto atrakcí odpoledne vyplnilo
vystoupení kouzelníka pana Aleš Krejčího s partnerkou a imitátora Václava Faltuse.
Je to jen můj osobní názor, nic proti panu
Faltusovi, ale myslím si, že malé děti, pro které
bylo toto vystoupení především určeno, tomu
moc nerozuměly.

VAŽME SI SVÝCH STROMÚ

V této změti stromků a keřů se krčí keř klokoč
zpeřený (ta nejsvětlejší zelená). Jde o dost
vzácný keř, krásně košatý a dorůstající výšky až
5m, pokud ovšem není utiskován okolními
stromy, tak jako ten náš. Nachází se na pravé
straně horní cesty směrem od hospody téměř
naproti vyšlapanému chodníčku od obchodu.
Krásně kvete v květnu a plodem jsou tobolky, ve
kterých jsou hnědá semena průměru cca 5mm a
hodně tvrdá a říká se jim lidově klokočí.
Používala se na výrobu náramků a hlavně
růženců.A v čem tkví ta vzácnost? Jde o keř
původním domovem v jižních krajích, který se
v našich zeměpisných šířkách moc nevyskytuje.
Myslím, že by stálo za to, náš keř osvobodit a
určitě by byl chloubou naší obce.

Děti rovněž využily nabídku paní Alice Machové
k projížďkám na koních v jezdeckém areálu.
Díky všem, kdo se zasloužili o spokojenost
návštěvníků obou pouťových akcí.
Tobolka, ve kterých se nachází semena klokočí..
ph

omlouvám, příště si každou takovou informaci
doručenou mailem od kohokoliv raději pořádně
ověřím.
ph

PAINTBALL NA HŘIŠTI

PŘÍSPĚVEK NAŠÍ ČTENÁŘKY
Do redakce jsme dostali anonymní příspěvek a
přesto, že jsme se kdysi dohodli že anonymy
otiskovat nebudeme, tentokráte jsme se po
poradě rozhodli, že příspěvek vzhledem k jeho
závažnosti zveřejníme. A tady je doslovně:
„Prosím o zveřejnění mého postřehu v květenské
,, drbně,,.

V sobotu 18.7. a v neděli 19.7. proběhl na
květenském ranči turnaj v paintballu. Tuto akci
zajišťoval Pepa Krátký jako odměnu pro
soutěžní družstvo SDH za jejich účast v hasičské
lize. Neděla byla potom věnována mladším
klukům a holkám. Sobotního turnaje se
zúčastnily čtyři družstva po sedmi hráčích a dvě
družstva přespolní, kde byla i děvčata. Turnaj se
skládá ze střeleckého souboje družstva proti
družstvu / zasažený hráč vypadne/, který
probíhal na perfektně připraveném hřišti.
Překážky postavené z beden od střeliva umožňovaly perfektní úkryt před střelbou. Zvítězilo
družstvo, kde zůstal poslední nezasažený hráč
Družstva si to rozdala každý s každým. Potom
následovaly dvě soutěže dovednosti, souboj na
kladině, kdy se dva hráči sráželi, a slalom
s míčem mezi kužely.
Pořadí družstev:
1. Barbaři – přespolní
2. Bulíci - hasiči
3. FC Květná
4. Kaviárové tousty – přespolní
Václav Beran

OMLUVA
V minulém čísle jsem doporučoval na 27. srpna
koukat na oblohu, kde bude vidět Mars skoro ve
velikosti Měsíce v úplňku. Ač nevylo zataženo a
Mars byl vidět, tak zhruba ve stejné velikosti,
jako dny předtím. Tuto informaci jsem dostal
dokonce několikrát mailem, ale jak vidno, nelze
všemu co na síti probíhá, věřit. Pokud díky mé
informaci v časopisu někdo taky naletěl, tak se

V poslední době jsem na spodní silnici
několikrát viděla, jak v jedoucím autě sedí na
klíně řidiče malý chlapec, což už samo o sobě je
na odebrání řidičáku. Ten nezodpovědný
hazardér, jedoucí rozhodně rychleji než povolená
padesátka v obci, si patrně ve své hlavě není
schopen uvědomit, jakému riziku vystavuje své
dítě. Nejen že se může srazit s podobně
nezodpovědným řidičem, kterých se po obci řítí
nedovolenou rychlostí stále více, ale může
vyběhnout děcko/ a kdo tam jezdí, ví že se tam
malé děti dost často po silnici batolí/, nepozorný
cyklista, hůře pohyblivý důchodce. Nemusím
zdůrazňovat důsledek takové srážky a stačí i
prudké zabrzdění a setrvačností tělo řidiče
přitiskne křehké tělo dítěte na volant a radši
nedomyslet, jak to dopadne. Pokud páni řidiči
případně spoléhají na airback , pak je dokázáno
pokusy, že dojde k udušení dítěte. Nebudu
zveřejňovat jména řidičů, oni sami ví dobře, o
kom tento článek je. Doufám, že jejich ženy jsou
už i vzhledem k mateřským citům podstatně
rozumnější a pan řidič dostane pěkných pár
facek. Já se na to dívám z pohledu matky a
kdyby toto udělal můj partner, tak mu roztrhám
řidičák. Omlouvám se, že posílám redakci
časopisu můj příspěvek anonymně, ale jak znám
Květnou, tak nakonec bych tou nejhorší byla já a
ne ti hazardující frajeři. Děkuji předem za
zveřejnění v Haló Květná.“
Co k tomu dodat? Nelze než souhlasit. Květná je
mezi několika obcemi okresu Svitavy, kde se
konají pravidelné předem neohlášené kontroly
Policií ČR, a tak na toho nezodpovědného řidiče
může dojít. Není třeba podotýkat, že bychom mu
to přáli.
Redakce Haló Květná

Oznámení z obecního úřadu:

Vybíráme poplatek z komunálního odpadu za druhé pololetí tohoto roku.
Mobilní svoz nebezpečného odpadu proběhne v pondělí 19. října.
Stanoviště v obci: u areálu technických služeb, u obecního úřadu, dole na rozcestí, vlakové nádraží, u
vojenské posádky. Kontejnery přistaveny nebudou, odpad shromažďujte na stanovištích.
Pokud máte zájem o kominické služby, nahlaste se na obecním úřadě.
Předběžný termín: listopadová sobota. Přesné datum sdělíme SMS zprávou.
V předvánočním čase plánujeme zájezd do Prahy, Vídně nebo polského Krakova. Uvítáme další návrhy a
nápady, které nám sdělte na obecní úřad.
Zveme všechny dne 6. prosince k adventnímu zastavení a rozsvícení stromku za zvuku koled před
panelák na posádce.

TAJEMNÝ OBRÁZEK

Tuto fotografii mi přinesli manželé Špačkovi,
abych se pokusil zjistit, o který dům v Květné
jde. Je to patrně hodně starý snímek, na zadní
straně je razítko Fotograf Janele, Polička a jeho
popis Květná, okr.Litomyšl.
Několika spoluobčanům jsem fotografii ukázal
v domněnce, že snad poznají o kterou část obce
či konkrétní domy se jedná. Reakce byly různé,
hojně se vyskytoval názor, že by mohlo jít o
chalupu č. 38 , tedy Davida a Katky Burešových
pohledem od bývalého domu Mirka Hladkého.
Nasvědčovalo by tomu, že dům stojí na spodní
silnici a pod údajným domem pana Hladkého
jako by vedla horní cesta. Když si ale člověk
stoupne na toto místo tak to asi nebude ten
správný odhad.
Nicméně jsem fotografii poslal jednomu
z posledních žijících původních německých
obyvatel obce panu Leopoldu Walovi se žádostí,
zda by pomohl identifikovat, o kterou část obce
se jedná. Pan Wala mi poměrně brzy odepsal a
jeho odpověď celou věc ještě více zamotala.
Píše, že pokud si vybavuje vesnici tak jak byla za
jeho života, tak mu snímek nic nepřipomíná.
Domnívá se, že jde o hodně starou fotografii.
Sám nedovede odhadnout, ale fotografie je asi ze
střední části obce, pokud si pamatuje, mohl by to
být domek č. 39, tedy Kroupovi. Pokud jde o
fotografii ze začátku 20. století, vypadal

skutečně pohled na spodní cestu jinak, než je
tomu dnes. Na místě odkud je snímek pořízen,
stálo jen malé hospodářství a ne tak velký statek,
jako je dnes /půldomek/. V roce 1883 při požáru
zcela vyhořely domy č.35, 36, 37, 38, 39, 42 a 40
a teprve později byl na tomto pozemku výše od
silnice postaven nový velký současný statek č.
40. Dům č. 37 stál vpravo vedle domu č. 39,
dnes již neexistuje. Č. 42 stál na dnešním
pozemku č. 43, hned na začátku cesty mezi tímto
pozemkem a půldomkem, a naproti stála
kaplička, dnes již též neexistující. Tento dům již
rovněž není, po požáru nebyl obnoven. Pro
zajímavost, bývala v něm hospoda.
Jde ale jen o domněnku pana Waly a on sám
netvrdí, že tomu tak je.
Někdo by mohl namítnout, že při pohledu na
údajný dům č.39 by měl být v pozadí vpravo
nahoře viděn kostel, ale pokud je snímek
pořízen před rokem 1910, pak ještě nový kostel
nestál a starý kostel na hřbitově byl poměrně
nízký. Střechy těch budov za údajným č. 39 by
mohly být od domů č. 78 a 79, které tam dřív
stály, ale dávno již byly zbourány. Ale kdo ví,
vše jsou to jen domněnky, kvalita snímku není
nic moc..A tak pokud by někdo případně věděl,
nebo alespoň tušil, o kterou část obce by mohlo
jít, rádi to příště zveřejníme.
ph

2. QVĚTNAMKOL 2015
Na sobotu 19. září vymysleli Pavla a Radek
Hajští další výlet na kolech, tentokrát na Hřebeč.
Sešlo se nás jenom pět, ale škoda těch, kteří
nejeli, protože počasí bylo nádherné a trasa byla
bezvadně vymyšlená. Vyjeli jsme tradičně od
hospody a po silnici jsme se dostali na Ostrý
Kámen. Odtud pak polní cestou a lesem´přejeli
jsme silnici a pokračovali lesem do Opatovce,
kde zrovna myslivci pořádali na rybníku hon na
divoké kačeny. Až sem to byla brnkačka, ale pak
už nastaly kopce. Dojeli jsme do Dětřichova a
pak dále kolem daňčí obory. Tolik daňků a jiné
vysoké zvěře pohromadě jsem v životě neviděl.
A znovu do kopce na Vysoké Pole, kde naštěstí
byla otevřená restaurace a my s Radkem dali
pivo a dámy vídeňskou kávu. Ani nám moc
nevadil štěkot desítek psů, kteří tam měli
nějakou soutěž.

A znovu do kopce lesem až do Koclířova a jak
jinak než do kopce až do Hřebče. Tam jsme se
pokochali pohledem na Moravskou Třebovou a
kopce za ní, rozhled byl dobrý.

Projeli jme Hřebčí a následoval dlouhý a
poměrně prudký sjezd přes Kamennou Horku a
přejezd silnice do Hradce a pak poměrně slušná
cesta do Vendolí. Tam Pavla zařídila kafíčko u
své maminky .Bylo to příjemné občerstvení. Pak
už jen cesta Vendolím, rozloučení s Kamilou,
která jela do Karle a my lesem kolem Cikánčiny
studánky do Květné.
Díky jako vždy Pavle a Radkovi za přípravu a
doufám, že za rok budeme pokračovat.
ph
Od 1. září máme ve škole již pět tříd (ročníků
ZŠ) a celkem 16 žáků. První den přišel děti
pozdravit i pan starosta Petr Škvařil, který dětem
popřál úspěšný školní rok.
Akce, které pořádá ZŠ a MŠ Květná:
PRŮVOD SVĚTÝLEK pro malé i velké
Zveme děti a jejich rodiče i ostatní zájemce
v pátek 23. října na květenský ranč, kde se
uskuteční velké halloweenské zápolení pro děti
(hod koštětem, hledání strašidelných předmětů,
skládání obrázků, dlabání dýní…), společně si
vyrobíme velké strašidlo a po setmění se vydáme
na lampionový průvod obcí. Občerstvení pro
malé i velké – čaj, punč na cestu- zajištěno.
Lampiony s sebou ☺. Konec průvodu u základní
školy, kde proběhne ochutnávka pokrmů z dýní.
Akce je určena pro všechny malé, velké,
květenské i přespolní nebojácné lidičky.
PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
pro rodiče dětí z mateřské školy, prarodiče a
zájemce z řad veřejnosti 16.12.2015 v tělocvičně
ZŠ
Program:
- ochutnávka vánočního cukroví
- výroba vánoční dekorace
- hudebně-dramatické vystoupení dětí z MŠ
- občerstvení
- překvapení pro děti pod stromečkem
PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNIČKA A POSEZENÍ
PŘI SVÍČKÁCH
Posezení s rodiči a blízkými – těšíme se na Vánoce
17. 12.2015 v základní škole
Program:
- hudebně-dramatické vystoupení žáků
- zpíváme společně koledy – s rodiči, prarodiči,
známými …..
- společné vánoční tvoření – slepování lineckého
cukroví, zdobení perníčků,
výroba perníkových stromečků, vánoční výzdoba a
inspirace

Zdeňka Mojdlová

SE ŠKOLOU DO ANGLIE
Jakkoli by se zdálo, že jsou žáci naší květenské
základky na podobný zájezd ještě malí, ukázalo
se, že jsou schopni zvládnout jak náročnou cestu
autobusem přes Německo, Belgii a Francii, tak
také pobyt v cizojazyčné zemi, výuku v anglické
škole i výlety do Londýna a okolí.
Odjížděli jsme v sobotu navečer z Litomyšle,
kde byl oficiální start i pro další školy –
Jedlovou a Suchohrdly, poslední školu jsme
nabírali v Hradci Králové, a pak už jsme jeli
směr Praha, Plzeň, Rozvadov. Celkem čtyři
školy se šesti učitelkami a průvodcem.
Cílem bylo přímořské městečko Margate na
jihovýchodním cípu Anglie. Tam jsme dorazili
druhý den odpoledne, poté, co jsme
z francouzského Calais přepluli na trajektu do
Doveru. Z Doveru jsme cestovali do Canterbury,
prohlédli jsme si rozsáhlou historickou katedrálu
a přilehlý park. Při příjezdu na místo jsme
zjistili, že náš hostel stojí přímo na pobřeží a
máme krásný výhled na moře a rozlehlou pláž.
Kouzelné okolí jsme využívali k procházkám a
hrám. Během týdenního pobytu jsme si prohlédli
staré město, maják i jiné památky. Druhý den
jsme jeli na celodenní výlet do Londýna. Viděli
jsme Big Ben, Londýnské oko, Buckinghamský
palác, kde přebývá královna, slavný Tower
Bridge, Westminsterský palác – sídlo vlády,
prošli jsme se po náměstí Piccadilly Circus,
Trafalgarském náměstí, které připomíná vítězství
Britského
námořnictva
v Napoleonských
válkách. Dětem se líbily tradiční červené patrové
autobusy a červené telefonní budky, v některých
bylo i připojení zdarma na internet. Další výlet
byl do Greenwiche, kde jsme viděli nultý
poledník a pak jsme si prohlédli velké námořní
muzeum, kde byla spousta interaktivních
vzdělávacích pomůcek pro děti i dospělé.
Největší zážitky však měly děti z lodního
trenažéru a simulátoru plavby v bouři…
Součástí pobytu v Anglii byla také návštěva
v anglické škole a zapojení našich dětí do výuky
v cizím jazyce. Věděli jsme už dopředu, že děti
v Anglii chodí oblečené do stejnokrojů, ale
překvapilo nás, že se ve škole ani nepřezouvají,
ani nepřevlékají do tělocviku, celou výuku
absolvují v jednom oblečení a nic takového, jako
umazání, vůbec neřeší. Střídají pobyt venku a
uvnitř a přestávky mívají až po dvou
vyučovacích hodinách. Dalším překvapením
byla přítomnost česky a slovensky mluvících
žáků (převážně Romů), v každé třídě. Ti

pomáhali našim dětem, když potřebovaly
poradit. V každé třídě byly také dvě paní
učitelky. Přijetí ve škole bylo velice milé a naše
děti se zapojily do všech činností, které zrovna
probíhaly. Nakonec jsme anglickým dětem
rozdali dárečky, které jsme přivezli (v družině
vyrobená mýdla a svíčky, odznáčky a pohlednice
Květné, pexesa česko-anglická a různé drobnosti
a sladkosti). Na památku dostaly naše děti
pastelky s logem jejich školy.

Cesta nazpět probíhala opět v pohodě, jen plavba
na trajektu byla trochu “houpavější“, protože
foukalo a byly vlny, ale zvládli jsme to dobře.
Cesta Německem ubíhala taky rychle, nejdéle
jsme se ploužili po Česku, kolem Prahy a pak
z Hradce. Po týdnu stráveném v Anglii se už
všichni těšili domů, plni zážitků a dojmů z cest.
Jsem ráda, že jsme využili jedinečnou příležitost,
která se už nemusí opakovat, a mohli jsme se
podívat s našimi žáčky do Anglie (akce byla
hrazena
z projektu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost, děti měly celý pobyt i se
stravou zdarma, vyměnili si pouze kapesné), a i
když to pro nás učitelky byl dost náročný týden,
stálo to za to.

Zdeňka Mojdlová

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Ve třetím čtvrtletí oslavili tito naši spoluobčané své významné
životní jubileum

paní Růžena Zinková

65 let

z čp. 86

pan Jaroslav Koubek

65 let

z čp. 124

pan Eduard Přívratský

65 let

z čp. 117

paní Anna Koukalová

70 let

z čp. 10

pan Zdeněk Zink

70 let

z čp. 86

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

**************

Dne 9. 7. 2015 se manželům Monice a Martinovi Jamborovým, Květná čp. 88,
narodil syn Filip
Dne 13. 8. 2015 se manželům Martině a Vojtěchovi Ptáčkovým, Květná čp.
145,
narodil syn Štěpán
Dne 31. 8. 2015 se Janě Odvářkové a Josefovi Mazůrkovi, Květná čp. 92,
narodila dcera Štěpánka
Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
**************

Dne 18. srpna 2015 zemřel pan Ladislav Bukáček ve věku 67 let

