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Zima 2016
Ročník: sedmnáctý
Vážení spoluobčané,
Po roce vychází náš časopis a rád bych poděkoval za to, co povedlo a co nás čeká. Nejdříve zmiňuji úmrtí Pavla Hamáčka, který zde zanechal krásnou stopu svojí prací pro obec i mezi svými blízkými. Děkuji Pavle za vše a vím, že jsi zde stále s námi. Za změnou v pozici ředitele školy a školky
bylo osobní rozhodnutí Zdeny Mojdlové a nám nezbylo než ho respektovat a vypsat nové výběrové
řízení, které vyhrála paní Ilona Nosková. Budeme ji přát ať se ji daří a naváže na to nejlepší, co
naše škola umí a dále posune kvalitu vzdělání. Zdena vybudovala školu z ničeho a přes počáteční
nedůvěru a neúspěchy to zvládla. Děkuji za zastupitelstvo a za všechny , kteří s Tebou přišli
v kontakt. O prázdninách nás zastihla zpráva o úmrtí Josua Pretoria v dalekém Iráku. Když působil v naší škole jako rodilý mluvčí angličtiny, tak si uměl získat děti i dospělé svým přátelským
úsměvem.
Co se letos zastupitelstvu povedlo? Velmi zásadní věc bylo obdržení dotace na „ olejové jezírko „
v lokalitě Borová Krčma na hranici s katastrem obce Karle. Zde byli ukládány odpadové ropné
produkty podniků ze Svitav v šedesátých letech a je to časovaná ekologická bomba s rizikem kontaminace spodních vod. Obdrželi jsme dotaci na opravu rybníku na návsi , kde se nyní soutěží
zhotovitel . Zároveň je požádáno o dotaci na rekonstrukci rybníku u Mayerů , která vypadá velmi
nadějně. V areálu TES Květná byla vybudována nová skladovací hala a zásadním způsobem byla
opravená cesta od sportovního areálu k rybníku u Mayerů . V projektové přípravě je cyklostezka
Vendolí – Květná , chodníky u hlavní cesty R34 a rekonstrukce dvanáctibytovky.
Rád bych poděkoval členům SDH Květná, zvláště Mirkovi Filipi za vedení týmu hasičů a reprezentaci v okresní lize. Pod jeho vedením dokázali všem, že nejsou do počtu a jejich časy „ zatopili „
i těm nejlepším. Je vidět co znamená „ těžko na cvičišti ,lehko na bojišti „ . Bravo, jen tak dále. Děkuji za pomoc obci při pořádání kulturních a sportovních akcí.
Děkujeme za reprezentaci obce jezdeckým stájím rodin Coufalových a Machových.
Dům na půl cesty pořádá řadu akcí, které nás v dobrém zviditelňují v našem regionu.
Škola a školka organizuje zajímavé akce, které stojí za to vidět.
Vážení spoluobčané, rád bych splnil všechna přání, která od vás slyším. A přitom by ze začátku
stačilo, aby každý vlak , který jede přes Květnou zastavoval na znamení na zastávce u Mayerů .
Byl bych rád, kdyby se podařilo naplnit vše, co jsem uvedl včetně připravených projektů.
Být alespoň chvilku kouzelníkem, nejdříve bych asi postavil nové kulturní a společenské centrum
obce . Štěstí však lidem nepřinášejí jen materiální, ale i jiné hodnoty. Měli bychom více používat
a vnímat výrazy jako je tolerance, velkorysost, odpouštění a dobro.
Zastupitelstvo obce Vám přeje krásně prožité vánoční svátky a nový rok 2017 pomalejší, plynulejší
a elegantnější než byl ten končící. Přejeme, aby Vaše kroky vždy doprovázela lahodná vůně vynikající kávy a také zdraví, láska, štěstí a přátelství.
Ing. Petr Škvařil,
starosta obce Květná

Rok 2016 a Květná Zahrada
Rok 2016 je u konce a také my v Květné Za-

spoluobčany přesvědčit, že budujeme potřebné

hradě se ohlížíme za vším, co nás letos potka-

dílo, a to nejen pro Ty, kterých se týká nejvíce, te-

lo.

dy mladé lidi na ulici, ale také pro další občany

Dům na půl cesty v Květné i naše Zařízení

obce. Žádost o dotaci jsme podali se všemi náleži-

pro děti vyžadující okamžitou pomoc Květi-

tostmi a čekáme na výsledek dotačního řízení.
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podporu jak mladým dospělým, tak dětem do

setkání. Z mnoha uvádím Velikonoční inspirace,
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dále potřebují popostrčit.

návštěvníků, zejména rodin s dětmi.
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soukromé firmy a další aktivity. Postavili

tolického, hejtmana Pardubického kraje, paní
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Lenku Juroškovou, náměstkyni ministra financí,
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naše krávy, telata a kozy a kůzlata. Podařilo

doprovod. Naši hosté se seznámili s ideou našich

se nám rozjet naplno provoz sýrárny na pro-

zařízení a společně s námi povečeřeli.

dukci asi 10 kg sýrů denně. Sociální podniká-

V posledním adventním týdnu nás navštívil pan

ní naší organizace se úspěšně rozvíjelo.

starosta a přivedl vzácné hosty – pana děkana ze

Připravili jsme projekt nového domu na půl

Svitav, dva jeho kolegy svitavské faráře, pana fa-

cesty, který bude pro naše klienty vhodnější a

ráře z Poličky, z Radiměře a jejich doprovod. Měli

předložili jsme tento záměr obci, a to jak za-

jsme možnost vyslechnout si nádherný společný

stupitelstvu, tak občanům na veřejné schůzi

latinský zpěv rorátů pánů páterů a jejich společné

v září. Přítomní občané nám vyslovili podpo-

modlitby a strávili jsme příjemné dvě hodiny po-

ru a zastupitelstvo následně schválilo smlou-

vídáním o věcech pozemských i nadzemských.

vu o smlouvě budoucí o prodeji domu

Rád bych poděkoval touto cestou obci Květná, pa-

v majetku obce, ze kterého chceme v případě,

nu starostovi, zastupitelstvu a zaměstnancům a

že získáme dotaci, tento nový dom na půl

zaměstnankyním Květné Zahrady za ochotu,

cesty vybudovat. Všem, kteří nás v tomto

vstřícnost a poctivě odváděnou práci.

podpořili, děkujeme. Vážíme si také těch,
kteří se nebáli vyslovit odlišný názor a náš
záměr nepodpořili. Tak funguje demokracie
v praxi. Budeme se snažit svou prací i tyto

Děkujeme za přízeň a přejeme spoluobčanům
krásné Vánoce a jen to dobré v roce 2017.
Za Květnou Zahradu Ferdinand Raditsch, ředitel

SDH Květná
Letošní rok se nesl v duchu příprav na Okresní ligu Svitavska. Kromě toho, že naše soutěžní družstvo se jej zúčastňuje a letos vybojovali krásné 12. místo v celkovém pořadí, jsme poprvé
jeden ze závodů také pořádali. Přijelo 26 družstev mužů, 16 družstev žen a 4 veteránů. 1. místo
obsadili muži z Chrastavce, ženy z Nedvězí a veteráni z Velkých Opatovic. Náš tým se umístil na
9. příčce.
Kromě toho jsme pořádali i další akce – okrskovou soutěž v požárním sportu, pouťovou
zábavu a nohejbalový turnaj, spolupořádali koncert skupiny Kamelot, po níž hrála k tanci skupina Knedlo vepřo s Dádou a „Metalovej svátek“ – Titanik, Habal a Sifon – obě akce s Janem Navrátilem. Mimo to stále vylepšujeme zázemí v Letním areálu – letos přibyly dva stánky a zakoupili jsme mobilní chladící zařízení s příslušenstvím, které si občané mohou zapůjčit.
Na závěr mi dovolte poděkovat obci za podporu našeho sdružení a všem sponzorům, kteří
věnovali ceny do soutěže. Přeji všem krásné svátky a do nového roku hlavně pevné zdraví.
Obec Květná
Pojišťovna Generali
Železářství Andrlík
Zlatovánek
JIP
D.A.S.

Kovokonstrukt
O.S.A.
Veselé papírnictví
Hostinec U Juříků
Adfors

Fibertex
Planeo elektro
Deichman
THT Polička

Město Polička
Svitap

MUŽI SDH KVĚTNÁ
V letošním roce soutěžní družstvo SDH
Květná dosáhlo v hasičském sportu výborných
výsledků, za čímž je ovšem spousta práce, času a úsilí. Zásadní bylo, že se změnilo obsazení
družstva a noví členové se museli vše naučit.
Trénovat se začalo už v lednu, kdy kluci
chodili běhat dvakrát týdně, poté běhání střídali s posilováním v tělocvičně. V březnu jsme
s velkým odhodláním už cvičili samotné útoky
venku na hřišti a chystali se na první závod
okresní ligy Svitavska v Širokém Dole. Bohužel tam kluky přemohla tréma a závod se příliš
nepovedl s časem 41,93. Nás tým se ale nedal,
stále pilně trénoval a „vychytával“ chyby. Další závod v Telecí s výsledkem 25,80 ukázal, že
jdeme správnou cestou a v Lubné už jsme pokořili 20ti sekundovou hranici, a to časem
19,48, a obsadili tak 9. místo ve velmi tvrdé
konkurenci, což pro nás bylo největší odměnou. V Hartmanicích (20,12), Velkých Opatovicích (20,36) a Oldřiši (20,89) se časy stabilizovaly, ale zdaleka ještě nedosahovaly výsledků, které jsme si na začátku sezóny stanovili.

Následoval závod v Kamenci, který je velice oblíbený, každý rok se ho zúčastní nejvyšší počet
družstev a náš tým si dokázal, že na kvalitní výsledky má a předvedl výborný čas 19,22. Bohužel
v hasičském sportu rozhodují maličkosti a útok
v Desné se nám nepovedl s časem 35,11.
V Nedvězí jsme ale naopak předvedli výborný výkon 18,77 a kluci konečně začali věřit, že se mohou srovnávat s těmi nejlepšími. Na další soutěži
v Perálci byl náš čas ještě vylepšen na 18,34. Poslední závod okresní ligy se poprvé konal
v Květné, to znamenalo velký tlak na celý tým, ale
i přesto jsme předvedli celkem slušný čas 19,32, a
to rozhodlo o našem celkovém umístění v okresní
lize, kde Květná obsadila 12 místo.
Poděkování patří celému týmu, který až do
posledního závodu tvrdě pracoval, a to ve složení:
Jiří Nespěšný, Pavel Sýs, Petr Horák, Stanislav
Hasoň, Jiří Navrátil ml., Radek Neděla a Marek
Navrátil.
Díky kluci a těším se na další sezónu!

ROZMANITÉ ČINNOSTI ZŠ KVĚTNÁ
Od začátku školního roku jsme se s dětmi zúčastnily pestré škály vzdělávacích akcí.
Naše první společná vzdělávací akce vedla do
svitavského muzea (13. 9. 2016). To připravilo výukový program o vzniku a chodu
železnic. Paní průvodkyně, převlečená do
dobového kostýmu průvodčí, nám symbolicky na začátku prohlídky prodala jízdenky do
osobního vlaku ČD. Poté nás zavedla do několika sálů, ve kterých jsme si prohlédli nejen
historické uniformy železničních zaměstnanců, ale také např. úžasné makety lokomotiv,
výhybky, fotografie o stavbách železnic apod.
Nejzajímavější bylo vyprávění o tom, jak fungovala parní lokomotiva. Vše bylo navíc provázeno praktickými ukázkami, tudíž jsme si

dýněmi, strašidelnými maskami, tajemnými hrady apod. Na hřišti je a jejich rodiče čekalo vydlabávání dýní, a i když bylo velmi chladno, kreativitou se nešetřilo. Hotové dýně pak byly vystaveny
před školní budovou. Kromě samotného dlabání
si mohly děti zahrát třeba fotbal, posilňovat se
připravenými dobrotami nebo soutěžit v tom,
kdo nasbírá nejvíce bonbónů. Celá akce končila
lampionovým průvodem vesnicí a byla zakončena před budovou školy, kde byly vydlabané dýně
slavnostně rozsvíceny.
9. 11. 2016 jsme se všichni ze školy vydali do Poličky. Místní učňovské učiliště nás pozvalo na akci zvanou ,,Vaření se šmouly.“ Děti hned po
vstupu do učebny, kde se celý program konal, dostaly zástěrky a šátky, aby se neumazaly a vlasy
jim nepadaly do připravovaných jídel. Připravovaly se celkem dva pokrmy – muffiny ze šunky,
sýra a brokolice a sladký zákusek: čokoláda s
ovocem. Většina dětí držela poprvé v ruce ostrý
nůž, poprvé škrábaly brambory škrabkou, pracovaly s mixérem či plnily formy na muffiny připraveným těstem. Z každé hotové dobroty měly neuvěřitelnou radost a my, paní učitelky, jsme mohly
konstatovat, že se jim pokrmy povedly. Dětem se
vaření velmi líbilo, proto jsme hned domluvily
další, a to na 5. 1. 2017.

mohli vytvořit jasnou představu o tom, že
pracovat u vlaků nebyl žádný med.

6. 12. 2016 jsme opět navštívili Městské muzeum
Svitavy. Tentokrát na nás čekal program, který se
týkal Vánoc. Na různých stanovištích byly pro
žáky připraveny zvyky, které jsou spojeny s nejkrásnějšími svátky v roce. Ze ZŠ jela samá děvčata, a co by to bylo za pořádné hospodyňky, kdyby
neuměly plést vánočky. Vitální paní důchodkyně

29. 9. 2016 za námi do školy přijel pan Mgr.
Macků se vzdělávacím programem o vývoji hudebních nástrojů. Děti seznamoval s mnoha hudebními nástroji, dokonce
nám prozradil, a zároveň ukázal, že si řadu
nástrojů dokáže vyrobit sám. Hovořil s nimi
o hudbě od doby pravěku, ptal se, zda děti ví,
na co asi mohli hrát pravěcí lidé, proč už tehdy byla hudba důležitá atd. Na každý nástroj
nám zahrál nějakou písničku, abychom si
mohli udělat představu o tom, jak asi zní. S
dětmi zpíval lidové písničky a jako bonus si
mohly zahrát na nástroje samy. A to je bavilo
úplně nejvíce. Byly do toho tak zapálení, že
nebylo chvilkami slyšet vlastního slova.
24. 10. 2016 se v Květné na hasičské zahradě
konalo ,,Dýňování.“ Jednalo se o první
spolupráci školy s místním obecním úřadem
a hasiči v tomto školním roce. Děti již několik
dní dopředu vyráběly výrobky spojené s

se dětí ujaly a učily je zaplétat různými způsoby.
Práce s těstem bavila nejen samotné žákyně, ale i

paní učitelky. Já sama jsem pletla vánočku
poprvé a hned následující víkend jsem si vyzkoušela, zda jsem postupy nezapomněla. A
musím konstatovat, že nás to naučily dobře.
Kromě pletení si děti mohly vykrájet linecké,
ozdobit perníčky, prohlédnout si vystavený
betlém či se dívat, jak se ručně zdobí vánoční
ozdoby. Tato prodejní výstava v nás všech
nastartovala tu pravou vánoční náladu.
Ta pokračovala do čtvrtka 8. 12. 2016. Společně jsme se vydali na školní výlet do
skanzenu Veselý Kopec, do Dolního
Bradla, Lipky a Hlinska. Na Veselém
Kopci jsme si prohlédli místní chaloupky,
vrátili se o mnoho let dopředu a mohli jsme
posoudit, jak se žilo tehdy a jak nyní. Ze
všech budov na nás dýchala nostalgická atmosféra. V jednom domečku jsme se seznámili s pekařem perníků, prohlédli si dřevěné
formy, ve kterých se perníky pekly, krásné
perníčky jsme si mohli zakoupit jako suvenýr
nebo dáreček domů. V další chaloupce paní
zdobily vánoční baňky,
bylo jich tam vystaveno tolik a v takových
barvách, až nám oči přecházely. Viděli jsme
také zdobení perníčků či výrobu korálkových
ozdob. Prosluněné dopoledne jsme zakončili
návštěvou rodinné farmy plné zvířátek.
Z Veselého Kopce jsme se obecní dodávkou

vydali do Dolního Bradla, do výrobny vánočních
ozdob.
Paní ředitelka udělala dětem radost, když si každé mohlo vybrat baňku na vánoční stromeček ve
škole. Odtud jsme putovali do obce Lipka, kterou
se proslavila 800 let stará lípa,která se stala
stromem roku 2016. Její kmen byl tak mohutný,
že ho museli obejmout 4 dospělí a 6 dětí. Celodenní výlet jsme zakončili v Hlinsku, též v místních chaloupkách, v tzv. Betlémě. Vyslechli jsme
si povídání o výrobě pilníků, bot apod. Před zpáteční cestou jsme se posilnili čajem, kávou a
sladkou dobrotou v historické kavárničce a okolo
třetí hodiny odpoledne se vydali směrem na
Květnou.

Zatím poslední akcí byla výroba svíček v budově ZŠ Květná pod vedením pana Mgr. Davida Lorence. Děti ve spolupráci s rodiči měly možnost
si vyrobit hezký vánoční dárek. Pan učitel, který
u nás pracuje externě jako speciální pedagog,
přivezl spoustu forem a barevných voskových
plátů na výrobu svíček. Bylo jen na nápaditosti
dětí, jakou formu a barvu, příp.barvy si vyberou
a začnou pod vedením pana učitele tvořit. Ten je
učil postup krok za krokem a na jeho konci čekaly hotové výtvory. Dětem i rodičům se velmi povedly a byl o ně veliký zájem.
Bc. Ivana Velechová

Základní škola a mateřská škola Květná
ZŠ navštěvuje v letošním školním roce 6 žáků prvního a druhého ročníku. V mateřské
škole je kapacita téměř naplněna, z 18 je obsazeno 17 míst.
Pedagogický sbor ZŠ tvoří ředitelka školy
Mgr. Ilona Nosková, která vystřídala ve
funkci předchozí paní ředitelku Mojdlovou.
Dále pak ve škole pedagogicky působí Bc.
Ivana Velechová ve funkci učitelky a vychovatelky školní družiny. V MŠ pracují paní
učitelky Martina Svojanovská a Jolana Ziková. Provozní chod školy a školky zajišťují Dana Kršková a Dáša Horáková.
V naší škole to žije…
Od konce listopadu 2016 do února 2017 jez-

díme společně na plaveckou výuku do Poličky. Moc děkujeme zřizovateli – obci Květná, že
nám poskytl obecní dodávku. Pan Bureš vozí
školáky zpět z plavání do školy.
Pořádáme akce pro rodiče a občany Květné: Dýňování, tvoření svíček, vánoční dílny….
Více si přečtěte v příspěvku od paní učitelky Velechové. Je nám trochu líto, že se těchto akcí nezúčastňuje více dětí i rodičů z Květné.
V roce 2017 plánujeme uspořádat o víkendu jednodenní
lyžařské aktivity na sjezdovce
v Jimramově, Poličce či Hlinsku, když bude o výuku lyžování zájem.
Dále připravíme v únoru dětský karneval s téma-

tem Piráti a besídku ke Dni matek.
Dbáme také na smysluplně prožitý čas našich
žáků a v rámci školní družiny mohou naši
žáčci a předškoláčci navštěvovat kroužky:
Kreativní tvoření a Malý vědec. Dbáme také
na to, že někteří naši žáci potřebují ještě individuální podporu pedagoga nad rámec vyučování, proto v pondělí od 15 hodin vede paní
učitelka Velechová kroužek doučování. Máme radost, že nás chodí navštěvovat absolventi školy a pomáhají v kroužcích či divadelních představeních.
V pedagogickém vzdělávání se zaměřujeme
na žákovu individualitu, připravujeme pro
žáky plány individuální podpory. Aby žáky
výuka bavila, realizujeme se žáky projektové dny Přijel k nám Martin na bílém koni či
Advent. V rámci vzdělávání jezdíme na výukové programy ve svitavském muzeu a divadelní představení v Poličce. Podporujeme u
dětí tělesnou zdatnost a vztah ke zvířatům,
navštěvujeme Machův statek a jízdárnu,
Květnou Zahradu.

Spolupracujeme s obecním úřadem Květná, hasiči, knihovnou a okolními školami. Navázali jsme
partnerskou spolupráci se soukromou mateřskou školkou a školou Erudio v Žamberku.
Zápis od roku 2017 bude již na všech školách
v republice probíhat od 1. do 30.4. Termín na
naší škole vám oznámíme koncem února. Další
změna se týká odkladu školní docházky dítěte.
Rodiče by měli mít v den zápisu jasno, zda budou
pro své dítě požadovat odklad školní docházky.
Pokud bude v možnostech pedagogicko psychologické poradny přineste s sebou k zápisu vyjádření PPP o odkladu. Nabízím individuální konzultace nebo od února kroužek Edukativně stimulačních skupin pro předškoláky / rodič společně s dítětem/.
Více informací můžete získat na webových stránkách zsmskvetna.cz nebo na Facebooku Základní
škola a mateřská škola Květná.

Mgr. Ilona Nosková, ředitelka školy

Mateřská škola
Mateřskou školu letos navštěvuje 17 dětí ve věku od 2 do 6,5 let. Oproti minulým letům, kdy
jsme měli děti spíše starší, je to nyní změna. Děti se více učí trpělivosti a pomoci mladším, přizpůsobuje se jejich potřebám režim dne. Přínosem byla pomoc Terezy Horákové, která u nás absolvovala praxi jako chůva. V lednu 2017 získáme dotaci od MŠMT na její další působení v naší
MŠ. V současné době děti absolvují plavecký výcvik, navštívili jsme program Vánoce v muzeu ve
Svitavách, jezdí k nám divadlo Jójo se svými krásnými pohádkami, v říjnu jsme se vyřádili nejen
na motokárách na dopravním hřišti v Poličce. Nyní nám nejvíce času zabírá příprava na vánoční
besídku.
Nakonec pár perliček ze „školkových lavic“:
„Nehoupej se na židličce nebo spadneš“ - „Ale jdi ty kecko!“
„Jaké máme smysly?“ - „Ohmatávání“
„Já jdu dnes po obědě domů, protože jdu na protiletou prohlídku k doktorovi“
„Slyším pergolu“ (cirkulu)
„Jsem taky energická (alergická) na kobylky“
„Já jsem tam taky udělala meduzínu (medúzu)“

Vánoční besídka
Čtvrteční odpoledne patřilo všem rodičům,
prarodičům, sourozencům a dalším příbuzným. Děti z MŠ a ZŠ Květná si pro ně připravily pěkný předvánoční dárek: tradiční
besídku.
Předchozí dva týdny byly ve znamení horečných příprav, vybírali jsme básničky a
koledy, vyráběli vánoční dárečky, pekli a
zdobili perníčky či malovali kulisy na vánoční hru. V den D se v dopoledních hodinách slavnostně zdobila tělocvična, ve které
se besídka konala, domalovávaly se a instalovaly potřebné kulisy, stále se zkoušel připravený program, a to proto, aby se odpoledne všechno povedlo. Děti nedočkavě vyhlížely své blízké, těšily se na to, až se převléknou do svých kostýmů a s lehkou ner-

vozitou očekávaly začátek besídky.
Tu slavnostně zahájili pan starosta s paní ředitelkou, všechny přítomné přivítali a popřáli příjemnou zábavu. Jako první bylo přichystáno pásmo
básniček a písniček dětí z MŠ, poté přišly na řadu
děti ze ZŠ, ty jako bonus sehrály hru Vánoční koťátko.
V tělocvičně panovala příjemná vánoční atmosféra, rodiče a další blízcí byli na výkony svých dětí
právem pyšní, protože ze sebe vydaly určitě maximum a všem přichystaly hezké chvíle.
Poděkování patří také rodičům, kteří připravili
pohoštění a paním učitelkám, které s dětmi pečlivě program nacvičovaly.

Vánoční tvoření
V pondělí 12. 12. 2016 nastal v naší škole
veliký ruch. Jeho příčinou bylo vánoční tvoření. Paní učitelky z MŠ a ZŠ připravily pro
rodiče a jejich děti materiál a pomůcky, aby
si mohli vytvořit pěkné vánoční dekorace.
Pracovalo se na čtyřech stanovištích a bylo
možné si vyrobit velmi efektní hvězdu do
okna, hvězdu se třpytkami, svícínek či

andílka. Zájem byl opravdu veliký a společnými
silami vytvořili krásná dílka. Většina přítomných
si domů odnášela všechny čtyři výrobky, které určitě budou zdobit nejednu domácnost.
Tato akce je cenná nejenom tím, že si můžete vytvořit nějakou ozdobu, ale zejména tím, že rodiče
mohli s dětmi strávit společně čas v příjemné
tvůrčí atmosféře.

O sedlácích z Květné
Když jsem si kupovala chaloupku v Květné,
nechala jsem si za určitý poplatek udělat
výpis ze „zemských desek“ abych věděla,
kdy byla postavená a kdo v ní až do roku
1945 žil. Jednalo se o střední hospodářství
s polnostmi, loukami a kusem lesa. Žili zde
příslušníci rodu Hauptenfilerů, Rippeltů,
Schlezingerů, nejbohatších selských rodů
v Květné. Stop po dávných obyvatelích jsem
nenašla mnoho, ale i to málo vypovídá o jejich životě. Cihlové zdivo, 75 cm silné izolované silnou vrstvou asfaltu – a to se psal
rok 1852 – hospodářská nářadí a náčiní na
zpracování domácích produktů zdobená vyřezávanými
ornamenty.
Torzo
saní
s postrojem na koně a nádherou rolničku,
spíše „rolnici“, která se upevňovala právě na
ten postroj, nad hlavu koně. Přímo luxusní
dózu na bonbóny krásně malovanou, bohužel prasklou. Na stěnách v pokoji secesní
výmalbu, s kyticemi růží v rozích stropu,
přikryté vápenným nátěrem. Náčiní na paličkování – na usedlostí žila po určitou dobu porodní asistentka, a možná že právě
ona měla tuto zálibu. Vzhledem ke svému
povolání musela mít jemné ruce. Asi nejzajímavější nález je po této paní. Jmenovala
se Anna Rippellová a svoji živnost provozovala v letech 1897 – 1931. Je zajímavé, že
štít její firmy byl nad hlavním vchodem ještě v roce 2005 a dodnes je v omítce vidět
jeho oválný obtisk. Dalším neméně zajímavým nálezem je malované prkno s
„mariánským znakem“ a letopočtem 1825.
Pravděpodobně je to rok poslední opravy
kostelíka. Ten byl postaven v polovině 14.
století a jakožto dřevěný se musel čas od
času opravovat. Takovýto nápis se psal vždy
nad vchod do kostela a kryl se malou stříškou. Nabízí se vysvětlení, že prkno pochází
právě z našeho dřevěného kostelíka, který
se v letech 1908 – 1910 zrušil. Pravděpodobně právě Rippellovi prkno vložili do
podbití střechy nad „náspi“ mezi okno a
hlavní vchod. Jistě ne proto, že by ji tam
kus prkna chyběl. Koncem loňského roku se
mě dostala do rukou stará fotografie
„poličského domu“, před kterým pózují jeho
majitelé a služebná, držící na rukách dítě
v dívčích šatečkách. Pod fotografií je text, že
se jedná o rodinu Rippellovu a dítě je Václav Rippell, dnes 90-ti letý. Tehdy nosili šatečky i chlapci do té doby, než si řekli o nočník. Napadlo mě, shoda jména a nebo potomci „mých“ Rippellů? Ze setkání jsem

měla trochu obavu. Se starým pánem jsme se sešli
ve vinárně, přivítal mě pevným stiskem ruky a potvrdil, že jeho rod skutečně pochází z osady Borová
Krčma a v Květné měli příbuzné. Na tetičky a strýce „Hauptovi, Singrovi a Riplovi“ si pamatuje dodnes. Projevil přání podívat se do Květné a tak mě
před loňskými vánocemi navštívili. Byli příjemně
překvapeni. O historii své rodiny věděli mnohé, já
něco a tak jsme si povídali a povídali. Když po
třech hodinách odjeli, vylila jsem studenou kávu a
zvětralé pivo a žasnoucí, jak je vlastně ten svět malý, si začala dělat poznámky. A tady je část našeho
povídání.
Zakladatel rodu Antonín Rippell pocházel z obce
Karle a přiženil se na osadu Borová Krčma v roce
1649, na statek č. 6 (Kobzovi – Dubišarovi). Se
svoji první manželkou měl 10 dětí, se svoji druhou
manželkou 3 a se svojí třetí již žádné. Zemřel
v roce 1713 jako 90-ti letý. Protože byly v rodině
„dvoje“ děti, nechal hned vedle, směrem na Svitavy, postavit další statek č. 7 (Bartůňkovi). Za cestou, vedoucí dříve do Vendolí, statek č. 8 dnes již
zbouraný. Většina polností, luk a lesů v okolí osady
patřila tomuto rodu. I dva rybníky, které nechal za
těmito statky zbudovat. Pozůstatek jednoho je patrný dodnes. Příslušníci tohoto rodu se ženili a
vdávaly nejčastěji do rodu Hauptenfilerů a Schlezingerů do Květné. Bratranci se ženili se svými
sestřenicemi i po několik generací za sebou, chodili
si navzájem za svědky na svatby, za kmotry svých
dětí. V důsledku blízkého příbuzenství se rodilo
čím dál méně dětí a čím dál více dětí v ranném věku umíralo. Po polovině 19. století rod Rippellů
v osadě Borová Krčma vymírá. Poslední dva muži
tohoto rodu – Johannus se přiženil na moji usedlost č. 28 a pravděpodobně jeho prastrýc koupil
v Poličce onen dům. Nad těmito rody byl „vysoko“
rod Walů – rychtářů z č. 1. Ten měl ale vazby spíše
na Chmelík. V druhé polovině 19. století rod Walů
svůj majetek prodal rodu Pütnerů. Tento rod prožíval obrovské lidské tragédie, jakoby se nad ním
vznášelo prokletí. Poslední příslušníci rodu – Walerie Pütnerová, která přežila vražedný útok své
nešťastné matky nebyla po válce odsunutu, ale
v padesátých letech se vdala za – jak se tehdy říkalo – komisaře národní správy – Vojtěcha Vajraucha. Oba se odstěhovali z Květné, zůstali bezdětní
a vrátili se až po smrti, v osmdesátých letech minulého století. V roce 2014 byl jejich hrob zrušen.
Abych své povídání ukončila trochu úsměvně. Začátkem 20. století se osadě Borová Krčma říkalo
lidově „Pošumpelec“.
Pavlíková Anna

Qětnamkol 2016—Zřícenina hradu Štarkov
Letošní Qětnamkol začal netradičně.
V sobotu 21. května nás osmnáct můžu, žen
a dětí vyjelo po hlavní silnici na květenské
nádraží. V hlavní budově bylo umístěno
malé muzeum o historii železniční techniky.
Nechyběly ani „kleštičky“, kterými pokladník procvakl kartonové lístky – vstupenky.
Vedle budovy se na grilu opékaly párky a po
peróně chodil pan Stanislav Větrovský se
zvonem a voláním „ … hóóórké párky … „
Byl neodolatelný. A proč to všechno?
V rámci oslav 120 let železnice Svitavy –
Polička jezdily toho dne za velikého zájmu
veřejnosti historické lokomotivy i rychlíkové. I my jsme se pokochali, nafotili a lesními pěšinkami a později zpevněnou lesní
cestou vyrazili směr Pomezí. Přes Baldu,
Poličku, Kamenec, Sádek až k lačnovskému
rybníku. Posvačili jsme my i labutě, a pak
dál přes Lačnov a Borovnici, kde začalo asi
6-ti km stoupání. A tak jsme šlapali a šlapali. Někdo si povzdechl „…nedávno jsem tudy jel na motorce a říkal jsem si, to bych
nechtěl šlapat na kole …“
Když se nám lepily i jazyky z botasek,
udělali jsme si menší pauzu. Zato pohled
z vrcholu kopce byl úchvatný. Dostali jsme
se asi do 700 m n. m. Sešup do vesnice Javorek, zamknout kola a opět vzhůru. Terénem pro kamzíky a horské kozy jsme se vy-

šplhali na hrad, kde jsme narazili na turistickou
značku. Pár šťastlivců ji objevilo už pod hradem. A
hrad je to nádherný. Právě na něm probíhal archeologický průzkum. V pozdním středověku hrad
založil husitský hejtman. Ve zdech bylo nalezeno
jeho pečetidlo a zlatý prsten jeho manželky. Později už jako zřícenina přešel hrad do majetku hraběcího rodu Beloredi, který vlastní zámek
v Jimramově. K cestě dolů jsme už použili osvědčené turistické značení. A znovu kopcem nahoru,
kde jsme se u bývalé myslivny naposledy pokochali pohledem do kraje. Po předchozích deštích byl
vzduch „vypraný“. Sešup do Borovnice byl tak ostrý, že došlo ke kolizi, naštěstí bez tragických následků. V pravé venkovské hospodě jsme měli objednaný oběd. Posezení v zahradě pod ovocnými
stromy, chuť polévky s játrovými knedlíčky, řízečků z králíků, bramborových placek s povidly, tvarohem a skořicí, zmrzliny i piva byla výborná. Byli
mezi námi tací, kteří ochutnali vše. I při placení
jsme byli překvapení, ale už méně příjemně. Posilnění a odpočatí jsme se v pohodě vydali na zpáteční jízdu přes Poličku a Pomezí. V podvečer jsme se
sešli u „Poláků“, kde nám paní Eva uvařila vynikající kančí guláš. Příjemné zakončení našeho výletu
při ohni, konzumaci tuhých i tekutých pochutin,
jsme si vychutnávali do pozdních večerních hodin.
Za bezvadně připravený výlet i kus kance patří
veliký dík Pavle a Radkovi Hajským.
Anna Pavlíková

Oznámení z obecního úřadu
1. Poplatek z komunálního odpadu v roce 2017
Sazba poplatku pro rok 2017 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
Důchodci platí sníženou sazbu následovně:
samostatně žijící starobní důchodce: 270 Kč za 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.
poplatník narozený v příslušném kalendářním roce
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 30-ti 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.
1

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

2. Poplatek za psa v roce 2017

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.
1)

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

Živý betlém 2017

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V letošním roce oslavili tito naši spoluobčané své významné
životní jubileum

pan Petr Vejda
paní Eva Krátká

60 let
60 let

z čp. 12
z čp. 92

pan Stanislav Vojan
pan Petr Horák

60 let
60 let

z čp. 64
z čp. 136

pan Otakar Pochobradský

60 let

z čp. 83

paní Marie Brázdová

65 let

z čp. 106

pan Ludvík Mach
paní Květoslava Sečková

65 let
65 let

z čp. 97
z čp. 114

pan Václav Beran

65 let

z čp. 34

paní Jana Chalupníková

70 let

z čp. 162

paní Marie Bukáčková
paní Marie Benková

70 let
70 let

z čp. 9
z čp. 5

pan Štefan Hudec

70 let

z čp. 2

paní Jaroslava Beranová
paní Vlasta Svojanovská

70 let
70 let

z čp. 34
z čp. 133

paní Jiřina Bednářová

75 let

z čp. 130

paní Libuše Cajzlová

80 let

z čp. 14

paní Františka Chorvatovičová

85 let

z čp. 88

paní Anežka Brázdová

90 let

z čp. 15

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

V roce 2016 jsme přivítali tři nové občánky

19. 2. se Veronice Fučíkové a Michalu Chourovi, Květná čp. 165,
narodila dcera Michaela
18. 4. se manželům Blance a Rostislavu Tomáškovým, Květná čp. 31,
narodila dcera Nikol
27. 11. se Evě Andrlíkové a Františkovi Polákovi, Květná čp. 46,
narodila dcera Sissi
Holčičkám i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.
**************
Rozloučili jsme se …

2. dubna 2016 ve věku 73 let zemřel pan Ing. Pavel Hamáček
26. května 2016 ve věku nedožitých 66 let zemřel pan Jaroslav Koubek
**************

Poděkování
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem co se přišli rozloučit na poslední cestě s mým manželem Pavlem. Také děkuji za květinové dary.
Poděkování Mariana Hamáčková
Děkuji všem, kdo se přišel rozloučit na poslední cestě s mým manželem Jaroslavem.
Elena Koubková s rodinou

Krásné prožití Vánočních svátků a hodně
pohody, štěstí, spokojenosti a lásky do
Nového roku přeje redakce Haló Květná
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