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V okamžiku, kdy se k Vám dostává toto vydání Haló Květná, jsou zde významné svátky – Velikonoce, které jsou z církevního pohledu vnímány jako svátky nejvýznamnější. K Velikonocům, ale i
k době, která jim bezprostředně předchází, se váže množství tradic. To je rozepsáno v jednom
příspěvku.
Rád bych Vám nastínil co nás letos čeká v rozvoji obce. Poslední dobou se připravují a vyřizují
různá stavební povolení. Nejdále je připraven projekt zateplení mateřské školy s dotací, který
doufám bude realizován během prázdnin. Problém je, že hodně stavebních firem má tolik zakázek a není jednoduché někoho sehnat.

Projekt kořenových čistíren a vůbec čištění odpadních vod je věc , která bude řešena s Vámi občany. Obec má připraven projekt a nyní se vyřizuje stavební povolení.
Projekt cyklostezky se několikrát předělal a letos bude předána žádost o dotaci.
Obec v těchto dnech obdržela finanční dotaci od společnosti ČEZ na sportoviště a nyní se vyřizují
dokumenty na realizaci.
Byla získána dotace na novou střechu kostela a během června se začne.
Vážení občané, přeji vám pohodové jarní dny, pokud možno vždy s úsměvem na tváři.
Ing. Petr Škvařil, starosta obce

Zprávičky ze školky :-)
Dne 10.5.2019 od 8,00 do 16,00 hod. se koná zápis do mateřské školy. Přihlášky si můžete vyzvednout od 29.4.2019. K zápisu přineste vyplněnou a lékařem
potvrzenou přihlášku, rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Pro letošní kalendářní rok jsme získali dotaci z Pardubického kraje na tzv. „překrývání
učitelek“ – což v praxi znamená, že zhruba na 2,5 hodiny denně máme od února paní učitelku
Elišku Flekovou, která doplňuje u dětí úvazek ředitelky. A také jsme získali dotaci z MŠMT, tzv.
šablony, na školního asistenta. Naší novou asistentkou je od března Dana Horáková. Tato dotace
je na dva roky.

Ani v druhé polovině školního roku nezahálíme. Opět přijelo Divadlo JÓJO s pohádkou
…., uspořádali jsme karneval, předškoláci se byli podívat v 1. třídě v ZŠ Na Lukách, kde se setkali
s bývalými kamarády ze školky, stále něco vytváříme,10.4 sme navštívili statek, kde si děti prohlédly zvířátka, ozdobily vajíčkovník velikonočními výrobky, které se jim velmi povedly, užily si
sladké občerstvení ..,11.4 sme navštívili čerstvě narozené hříbátko Lili, děti se mohly také podívat
na to,jak se kove kůn..,hned nato si děti užily krmení oveček. 12.4. jsme s rodiči vyráběli dekoraci
ve velikonoční dílničce. A také děti absolvovaly „Školení 1. pomoci a výchovu ke zdraví“ – tento
strohý název skrývá velmi poutavý a interaktivní program vedený zdravotní sestrou anesteziologiko-resustitačního oddělení svitavské nemocnice, paní Kateřinou Kuřovou:
- výchova ke zdraví zábavnou formou
- prevence úrazů
- odbourání “strachu z lékaře, ošetření” u dětí

- základní pochopení pomoci druhému
- zavolání odborné pomoci
- základní úrazy a jejich ošetření
- praktický nácvik hravou formou s použitím názorných pomůcek
Před námi je ještě spousta akcí:
Do 30.5. jezdíme každý týden na plavecký výcvik do poličského krytého bazénu
30.4. pořádáme „Rej čarodějnic“ v letním areálu Květná
14.5. pojedou starší děti do hasičárny v Poličce na program Děti bez úrazu
15.5. přijede Divadlo JÓJO s pohádkou …..
20.5. jedeme na dopravní hřiště do Poličky
24.5. navštívíme hasiče a vojenskou policii na posádce v Květné
1.6. se na všechny budeme těšit v pohádkovém lese
12.6. děti připraví posezení pro maminky, babičky, tatínky, dědečky, tetičky a strejdy na
„školkové“ zahradě
19.6. jedeme i s rodiči na výlet do obory Žleby na bílé jeleny
27.6. se rozloučíme s předškoláky
28.6. pojedeme ještě jednou na dopravní hřiště

Hasiči 2019
V tomto roce naši hasiči obdrželi nový dopravní automobil Renault Master 2,4 dCi
v devítimístném provedení.
Kupní cena auta byla 1.018.082 Kč. Dotace
činila 450.000 Kč od GŘHZS a 266.000 Kč
od Pardubického kraje, spoluúčast
z rozpočtu obce byla ve výši 302.082 Kč. Auto je vybaveno zvukovou a světelnou signalizací, klimatizací, nezávislým topením a je

součástí IZS (integrovaný záchranný systém).
V Květné je hasičský sport na vysoké úrovni.
Naši mladí hasiči svou tvrdou prací v tréninku
a účastí na různých závodech potvrzují, že jejich podpora je na místě.
Zveme občany na hasičkou okrskovou soutěž
dne 25. 5. 2019. Přijďte v co největším počtu
podpořit náš tým.
ps

Tipy na výlety do nebližšího okolí
Turistická sezóna už začíná, pěkné počasí
nás láká ven za poznáním. Na krátký výlet
stačí půl dne a dobrý tip, kam se vypravit.
Růžový palouček
Památné místo českých dějin opředené několika pověstmi se nachází nedaleko Litomyšle mezi obcemi Morašice a Újezdec.
V oploceném upraveném parku se nachází
čtvercový záhon zvláštního druhu růže Rosa
Gallica (růže galská, stepní nebo paloučková).

Název místa pochází z doby mnohem starší,
než o jaké vypráví Alois Jirásek ve Starých
pověstech českých. Podle vyprávění se na
tomto místě měli loučit členové Jednoty
bratrské před odchodem z vlasti. Jim je věnován pomník – měděný obelisk se zlatým
glóbem na vrcholu, který zde nechal postavit Spolek přátel Růžového paloučku, jenž
tento pozemek vykoupil.
Divoké růže na tomto kousku půdy rostou
odnepaměti, nemají trny, jejich kořeny jsou
velmi dlouhé a propletené, kvetou pouze
jeden den. Pověsti vyprávějí o tom, že toho,
kdo chtěl růže vykopat nebo spálit, stihlo
velké neštěstí, proto tu rostou dodnes.
Na přelomu června a července, když růže
kvetou, se koná každý rok Slavnost na Růžovém paloučku. S historií a pověstmi vás
seznámí Naučná stezka Růžový palouček.
www.ruzovypaloucek.cz
Veselý kopec
Nedaleko Hlinska se nachází Veselý kopec,
skanzen velmi oblíbený pro svou milou atmosféru nejen návštěvníky, ale i filmaři. Byly zde natočeny například pohádky Lotrando a Zubejda, Jak přišli kováři k měchu nebo Tři životy.
V areálu se nachází asi třicet chaloupek a
statků - špýchar, ovčín, výměnek, čtyřboká
stodola pokrytá šindelem, zvonička z Jeníkova, usedlost z Lezníku, haltýř se studán-

kou, suška ovoce ze Stříteže, suška lnu, hájenka z
Kozojed, včelín, vodní olejna z Damašku, mlýn,
usedlost z Mokré Lhoty, stupník na tlučení třísla,
výměnek ze Širokého Dolu.
Sezónní výstavy a akce ukazují život našich předků, kteří na tomto místě vytvořili osadu již
v první polovině 16. století. Mezi nejoblíbenější
patří Veselokopecký jarmark, Hrnčířská sobota,
Mikulášská a Masopustní obchůzka. Vesnické
masopustní obchůzky a masky z Hlinecka byly
zapsány na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO.
Svobodné Hamry
Půvabná vesnička nedaleko Hlinska s několika
zajímavými stavbami patřícími do Souboru lidových staveb Vysočina, do kterého patří i nedaleký
skanzen Veselý kopec a Památková rezervace
Betlém Hlinsko.
Svobodné Hamry, původně Hamr nad Kamenicí,
jsou obec s bohatou minulostí i současností. Na
začátku tu byl železný hamr, kolem kterého ve
14. století vznikla osada. Jádro vsi tvoří zámeček
ze 17. století postavený na místě bývalé tvrzi.
Zpřístupněný vodní kovací hamr, na který je napojena mlýnice s jahelkou, připomíná, že se zde
kdysi zpracovávalo železo.
Turisté určitě nejvíce ocení původní roubenou
hospodu. Ve 14. století sloužila k občerstvení hamerníků, havířů a uhlířů. První písemné zmínky
o krčmě jsou z roku 1613. Později byla oblíbeným
místem malířů a spisovatelů. Hamerská krčma je
kulturní památkou a jednou z nejstarších dochovaných hospod v Evropě s původním dobovým
vybavením. Pro unavené poutníky je velmi příjemné i to, že se zde výborně vaří a pečou čerstvé
domácí speciality z časů našich babiček.
Milovníci sportu se mohou ve Svobodných Hamrech věnovat golfu, jízdě na koních a turistice
v malebném okolí.
www.skanzen-vysocina.cz

Co víme o Velikonocích
Velikonoce jsou nejvýznamnějším a nejdůležitějším křesťanským svátkem, váží se k ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Ačkoliv se
jejich počátky vykládají různě, nejpravděpodobněji mají svůj původ v pohanských tradicích
a oslavách jara. Dle katolíků jsou Velikonoce
vyvrcholením 40 ti denního půstu. Zajímavý je
především jejich pohyblivý termín, který se určuje podle prvního jarního úplňku. Na datum
tohoto svátku mají od věků vliv slunce s měsícem. Velikonocím připadá první neděle po jarním úplňku: připadnout tedy mohou jednomu
ze dní mezi 22. březnem a 25. dubnem. Původně ale sahají Velikonoce daleko před křesťanství. Spojuje je společné téma zrodu nového života a smrti. Lidé tak oslavovali příchod jara a
plodnosti, kterou společně s novým životem
symbolizují vajíčka.

egyptského otroctví. Odtud pochází velikonoční
beránek. Každá izraelská rodina musela obětovat mladého berana, jehož krvi si následně potřely zárubeň domu na znamení ochrany. Pomlázka je svazkem tradičně spletených vrbových proutků ozdobených barevnými stužkami.
Poprvé se o ni zmínil kazatel Konrád Waldhauser ve 14. století. Slovo pomlázka je pravděpodobně odvozeno od slova pomlazovat. Ve
většině západních zemí mají lidé ve zvyku schovávání sladkostí a drobností na zahradě, kde je
děti poté hledají. Ve Finsku chodí koledovat děti
v kostýmech čarodějnic. V Norsku se pro změnu
o Velikonocích vžilo téma vražd. Televize proto
vysílají především detektivky a v novinách vycházejí články, ve kterých hledají čtenáři pachatele. Například na Filipínách jsou Velikonoce
spojeny s krvavými průvody. Ve státech Střední
a Jižní Ameriky se konají rozsáhlé průvody za
velké účasti věřících. V Rusku se slaví Velikonoce se zpožděním, jelikož se pravoslavná církev
První nábožensky organizovaná tradice se objedrží starého juliánského kalendáře.
vila u Židů pod názvem svátku Pesach, což je
uctění Boží pomoci při vysvobození Izraelitů z
ps

A je tady jaro
Než jsme se otočili, je tady jaro 2019. máte

a společně nazdobili strom vajíčkovník.

taky pocit, že čas letí čím dál rychleji? My

Úspěšně se nám daří provozovat Obchůdek

v Květné Zahradě ten pocit máme stále častěji.

Květná, který funguje už třetím rokem. Letos
opět počítáme s prodejem zmrzliny v letních mě-

Náš Dům na půl cesty Květná v novém objek-

sících, dále zvažujeme prodej točené limonády

tu v lokalitě Květná – posádka, se pomalu

z Měšťanského pivovaru Polička, samozřejmě si

začíná plnit lidmi ubytovanými i těmi, kteří

u nás můžete dát výbornou kávu. Každé pondělí

jen přijedou na návštěvu.

a úterý si můžete koupit domácí koláč nebo

Od začátku roku jsme uspořádali, sami i ve
spolupráci s obcí Květnou několik zajímavých akcí –1. března na setkání s celostní vizážistkou paní Čiberovou, oslava MDŽ 9.
března nebo již tradiční Jaro na statku
v sobotu 13. dubna. Před touto poslední akcí
nás opět navštívily děti a paní učitelky
z místní mateřské školky, prohlédli si farmu

buchtu a obložený chléb či bulku, které připravuje pravidelně naše paní kuchařka. Jistě jste si
všimli, že od 1. dubna je možné v obchůdku platit také platební kartou. Budeme rádi za vaše
podněty a připomínky jak k sortimentu, tak otevírací době a podobně. Můžete nám psát na náš
email kvetna.zahrada@seznam.cz nebo volat
přímo na číslo 739451368.

Jsme velmi rádi, že občané Květné začali vy-

Svatojánská Květná, tentokrát v sobotu 22.

užívat služeb naší kuchyně a rozvážíme stále

června 2019. Čeká nás minijarmark, v jehož

více obědů, a to jak po Květné, tak i do dal-

rámci tentokrát poprvé nabízíme každému ob-

ších míst. Pokud máte zájem o dovoz obědů,

čanu Květné možnost představit, prodat, prostě

máme ještě volnou kapacitu a rádi vám obě-

nabídnout svůj výrobek nebo produkt. Fantazii

dy zajistíme.

se meze nekladou, včas vás oslovíme a sdělíme

V letošním roce poprvé zahájíme sezónu

podrobnosti. Doufáme v pěkné počasí, abychom

moštování v naší moštárně. Podle počasí a
zájmu počítáme se zahájením moštování
v průběhu měsíce června. Budeme schopni
moštovat jak drobnější ovoce (rybíz, třešně),

se také společně mohli pobavit a posedět si.
Další akcí budou určitě Vánoce na statku, a to
v sobotu 14. prosince. A pokud se nám to povede, čeká nás letos ještě minimálně jedna nebo

tak ovoce běžné k moštování – jablka, hruš-

dvě zajímavé akce, nechejte se překvapit jaké.

ky. Díky vybavení naší moštárny vám na přá-

Díky moc obci Květná, respektive zastupitelkám

ní vyrobený mošt zpasterujeme a naplníme

a zastupitelům, za vstřícnost a dobrou spoluprá-

do lahví nebo bag in box obalů. Také předpo-

ci a těšíme se na další společná díla.

kládáme, že budeme vykupovat ovoce a zele-

Děkujeme všem za projevenou i neprojevenou

ninu. Konkrétní ceníky moštování a výkupu
uveřejníme na našich i obecních stránkách

přízeň a přejeme nám všem krásné jaro!

do konce května 2019.
Stejně tak bude možné využít služeb naší sušárny ovoce a zeleniny. Je možné zajistit usušení vašich výpěstků, na konkrétních podmínkách se bude možné dohodnout na začátku léta. Sušárna pojme najednou až 230 kg
ovoce a je největší sušárnou vytápěnou dřevem v Pardubickém kraji. Těšíme se na první
plnou sezónu sušení.
Jak jsme již avizovali, plánujeme od září
2019 otevřít v našem areálu v budově Květná
42 internátní oddělení Střediska výchovné

péče Svitavska. Bude učeno pro chlapce od 6
do 9 třídy základní školy, celkem pro skupinu
maximálně

8 dětí. Bude se jednat zejmé-

na o děti z okresu Svitavy případně z Pardubického kraje, které mají obtíže ve škole a
dočasně budou pobývat a učit se v Květné.
I letos nás čeká několik zajímavých akcí, které pořádá Květná Zahrada. První z nich bude

Ferdinand Raditsch, za Květnou Zahradu

Škola základ života
Název tohoto filmu mne napadnul ve

v každém městě. Základem vzdělání

chvíli, kdy jsem se rozhodl napsat člá-

je

nek do jarního čísla Květenského občas-

(gramatika, rétorika, dialektika, arit-

níku o naší polouzavřené škološkolce.

metika,

Nemaje dost času k pátrání, zjistil jsem,

múzika), přírodní vědy, zeměpis, děje-

že škola v Květné (tehdy Blumenau) byla

pis, matematika a jazyky jako latina

již před rokem 1782, to je minimálně

a řečtina. Komenský ovšem doporu-

před 236 ti léty. Dost dlouhá doba, na

čuje i jiný jazyk, aby se každý doro-

tak malou instituci. Malou a velmi důle-

zuměl se svými sousedy (němčina).

sedmero

svobodných

geometrie,

učení

astronomie

a

od 18 do 24 let slouží ke vzdělávání aka-

žitou.

demie, která by měla být v každé ze-

Čím je škola lidem, obci? Je opravdu dů-

mi. Jde o vysokou školu, kde by se

ležitá? Co to je škola?

studovalo bohosloví, práva nebo me-

Podle Wikipedie – „Škola je místo určené

dicína. Důležité je i vzdělání nábožen-

pro učení“.

ské a filosofické. Vysokou školu na-

Podle JAK:

zývá akademie, protože univerzity
byly katolické, chtěl je tedy odlišit od

Ve svých spisech navrhoval Komenský

protestantských.

tuto školskou organizaci:
od narození do 6 let má být dítě vychováváno doma. Obsah výuky
stanovil v příručce pro rodiče Informatorium školy mateřské.
od 6 do 12 let navštěvují děti školu obecnou, která by měla být v
každém městě i vesnici. Škola je

pro chlapce i dívky. Vyučuje se čtení, psaní, počítání, náboženství, reálie (učení o přírodě a společnosti),
zpěv, ruční práce. Vyučování probíhá dvě hodiny dopoledne a dvě hodiny odpoledne.
od 12 do 18 má mládež navštěvovat
školu latinskou, která by měla být

Po ukončení vzdělávání by měl člověk cestovat. Zdůrazňoval ale, že vzdělávání nikdy
nekončí, že je neustálé.
………………………………………………………
………………………………………
Vzdělávání

=

učení.

A

je-li

uče-

ní=vzdělávání neustálé, pak je místem
k učení vždy vše a všude. Tedy celý náš život.
Jistý pan Robert Fulghum napsal knihu
s názvem „Vše, co opravdu potřebuju znát,
jsem se naučil v mateřské škole“. V úvodu
knihy píše:
………………………………………………………
…………………………………………..

VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJU

Všechno, co potřebujete znát, tam někde je.

ZNÁT o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec

Slušnost, láska a základy hygieny. Ekolo-

být, jsem se naučil v mateřské školce.

gie, politika, rovnost a rozumný život.

Moudrost mě nečekala na vrcholu hory

Vyberte si kterékoliv z těch pravidel a řek-

zvané postgraduál, ale na pískovišti v ne-

něte to složitými dospělými výrazy a vztáh-

dělní škole. Tohle jsem se tam naučil:

něte si na to svůj život v rodině nebo práci,

O všechno se rozděl.

na svou vládu nebo svůj svět a uvidíte, že to

Hraj fér.

platí, je to jasné a sedí to. A představte si,

Nikoho nebij.

oč lepší by byl svět, kdybychom si všichni –

Vracej věci tam, kde jsi je našel.

na celém světě – každý den ve tři odpoledne

Uklízej po sobě.

dali koláček a mléko a pak si lehli a zdřímli

Neber si nic, co ti nepatří.

si s polštářkem pod hlavou. Nebo kdyby zá-

Když někomu ublížíš, řekni promiň.

kladní politikou všech vlád bylo vždycky

Před jídlem si umyj ruce.

vracet věci nazpátek a uklízet po sobě.

Splachuj.
Teplé koláčky a studené mléko ti udělají
dobře.
Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli

a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.
Každý den odpoledne si zdřímni.
Když vyrazíš do světa, dávej pozor na
auta, chytni někoho za ruku a drž se s
ostatními pohromadě.
Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku – kořínky
míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví jak a proč, ale my všich-

ni jsme takoví.
Zlaté rybičky, křečci a bílé myšky a dokonce i to semínko v kelímku – všichni
umřou. My také.

A stále ještě platí – bez ohledu na to, kolik
vám je let -, že když vyrazíte do světa, nejlepší je chytit někoho za ruku a držet se pohromadě.
………………………………………………………
………………………………………….
V zásadě bych mohl pokračovat v (ne)psaní
svého článku tím, že bych citoval jednoho
moudrého člověka za druhým a vlastně
bych nic vlastního ani nemusel dodávat. A
to nechci.
Naše škola byla uzavřena rozhodnutím zastupitelstva v červnu 2018 a máme 3 roky
na to, abychom obnovili její provoz, jinak
bude uzavřena definitivně. Myslím si, že
škola v obci, zvláště pro malé děti, je nesmírně důležitá, neboť, mimo jiné, napomáhá vytvářet a budovat vztah k rodné ob-

A nikdy nezapomeň na dětské obrázkové

ci. Pokud dopustíme, že naše děti od 6ti let

knížky a první slovo, které ses naučil –

budou ráno odjíždět za školou do měst a

největší slovo ze všech – DÍVEJ SE.

vsí mimo Květnou, a odpoledne se do ní

budou vracet, aby se najedly, koukly do počítače a šly spát a tak dokola, pak jaký vztah
očekáváme, že budou mít k místu, kde vyrostly, když tam de-facto nevyrostou? Odpověď je zřejmá.
Vším tímto chci říct, že mne jako občana Květné mrzí, že máme zavřenou školu a byl
bych moc rád, kdyby se podařilo ji zase otevřít. Aby se děti z Květné nemusely alespoň
do třetí třídy kodrcat každé ráno jinam, protože i tím se něčemu učí.
Ferdinand Raditsch
občan Květné a občasný pedagog

OZNÁMENÍ Z OBECNÍHO ÚŘADU:
V měsíci březnu byly splatné místní poplatky na rok 2019!
Žádáme všechny, kteří doposud nezaplatili, o úhradu.
1. Poplatek z komunálního odpadu
Sazba poplatku pro rok 2019 činí 564 Kč za osobu a rok,
za objekt sloužící k rekreaci je sazba poplatku 324 Kč za rok.
Rodiny s dětmi platí sníženou sazbu a to takto:
1-2 nezaopatřené děti v rodině: 240 Kč za dítě a rok, dospělí 564 Kč za osobu a rok
3 nezaopatřené děti v rodině: 200 Kč za dítě a rok, dospělí 564 Kč za osobu a rok
Důchodci platí sníženou sazbu následovně:
samostatně žijící starobní důchodce: 300 Kč za rok
starobní důchodce: 420 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

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).

HARMONOGRAM MOBILNÍHO SVOZU ODPADU V OBCI KVĚTNÁ V ROCE 2019
NEBEZPEČNÝ A OBJEMNÝ ODPAD:
NEBEZPEČNÝ ODPAD:

pondělí 13.5. v 10 hodin
pondělí 14.10. v 10 hodin

Stanoviště v obci:

1. u areálu technických služeb
2. u dvojdomků na vlakovém nádraží
na posádce
Pokud budete potřebovat pomoc s odvozem odpadu na stanoviště v obci, domluvte se s panem
Burešem tel.: 731 449 284.
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.).
Žluté pytle na plast si můžete vyzvednou na obecním úřadě.

NOVÉ KONTEJNERY V OBCI
Obec Květná zakoupila 3 šedé kontejnery na kov, kam lze odkládat plechovky od piva i
energetických nápojů, plechovky od džusů a dalších potravin, případně věcí. Patří sem například
také prázdné konzervy, tuby, nejrůznější kovové uzávěry a víčka. Nepatří sem obaly od deodorantů, motorových olejů nebo benzinu či barev a dalších nebezpečných látek!
sádce.

Kontejnery na kov jsou umístěny u areálu technických služeb, u obecního úřadu a na po-

NEZNEUŽÍVEJME NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ SBĚR!
Tříděný sběr odpadu má v moderní společnosti své důležité místo, je odrazem ohleduplného
vztahu člověka ke svému životnímu prostředí. Cílem provozování systému tříděného sběru je
zejména snížení celkového množství odpadu ukládaného na skládkách a s tím související úspora
primárních přírodních zdrojů, protože vytříděný odpadu nachází uplatnění jako druhotná surovina a vrací se zpět do výroby.

Ve snaze dosahovat maximálního množství vytříděné suroviny je však nutné zajistit i její odpovídající kvalitu. Čistota materiálu je hlavní faktor pro konečné zhodnocení suroviny. Velký podíl
nežádoucích příměsí může znamenat i odmítnutí odběru ze strany zpracovatele (za příměs lze v
tomto případě považovat i surovinu uloženou v nesprávné nádobě - např. skleněná láhev v kontejneru na plast).
Příměsi představují navíc velké komplikace v procesu úpravy a dotřídění sbíraných komodit. Nejenže způsobují snížení produktivity dotříďovacích linek a tím navýšení ekonomické náročnosti
tříděného sběru, ale často zhoršují až na neúnosnou míru pracovní podmínky obsluhy těchto zařízení. Díky značnému znečištění dochází k znehodnocení využitelných surovin a k enormnímu
nárůstu nevyužitelných složek, převážených z třídírny na skládky odpadu.
Proces dotřídění, zejména pokud se jedná o plasty a papír, je realizován manuálně bez výrazného
využití automatizovaných procesů. Pracovník třídící linky ručně odebírá z běžícího pásu příslušné frakce odpadu a přítomnost příměsí jeho činnost zpomaluje; jedná-li se pak o materiály biologické povahy, nebo např. nevyužitelný komunální odpad, pracovní prostředí třídící linky se dostává z hlediska hygienických předpisů nebo přepisů bezpečnosti práce na samotnou hranici snesitelnosti.
LIKO SVITAVY a.s. provozuje třídící linku plastů a zkušenosti s jejím provozem ukazují, že kvalita tříděného sběru v poslední době klesá. Výjimkou nejsou případy, kdy se na přebírací pás dostávají uhynulá zvířata, kuchyňské odpadky a bohužel stále častěji se objevují i nebezpečné odpady (obaly od barev, olejů a zdravotnický materiál - použité injekční stříkačky i s jehlami). Tyto
nepřípustné příměsi zvyšují prašnost, způsobují někdy až nesnesitelný zápach a nezanedbatelné
není ani riziko infekce.
V případě injekčních jehel a stříkaček, ty pocházejí jednak ze zdravotnických zařízení (!), ale i
z domácností např. od diabetických pacientů. Jedná se o nebezpečný odpad a v žádném případě
nesmí být ukládány do kontejnerů na tříděný sběr. Apelujeme tedy na občany, ale i na lékařské
pracovníky, aby v souvislosti s likvidací tohoto zdravotnického odpadu využili sběrné dvory.

(Pokud si neukázněný původce ulehčuje svědomí tím, že injekční stříkačky vloží do PET lahve nebo jiného obalu a zamezí tak přímému kontaktu při manipulaci, pak vězte, že v lisovacích nástavbách svozových vozidel vyjde takovéto opatření naprázdno, obal se většinou poškodí a jeho obsah
se uvolni do prostoru nástavby.)
Tříděný sběr je důležitou a užitečnou součástí odpadového hospodářství. Každý z nás má možnost
malým, leč nezanedbatelným dílem přispět k ochraně životního prostředí. Nezneužívejme však
tohoto systému. Nádoby na tříděný sběr slouží pouze k tomu účelu, pro který jsou určeny.
V žádném případě do nich nepatří popel z kamen, komunální odpad, kuchyňské zbytky nebo jiné
biologické odpady.
Děkujeme Vám za pochopení.
LIKO SVITAVY a.s.

Situace v obecních lesích
Kůrovcová kalamita obchází lesy v České republice. V Květné se to zatím projevuje méně než u
našich sousedů, ale s jistotou víme, že se nám kalamita bohužel nevyhne. Obec bude prodávat
dřevo za 500 Kč/m3, samovýroba dřeva za 300 Kč/ m3. V současné době máme i výhodně koupené dřevo od Českých drah, které je naváženo na pozemek u čp. 1.
Občané budou mít možnost účastnit se besedy s lesním hospodářem, která se plánuje v první polovině května. Zde budou podány konkrétní informace.
ps

Bývalá Jednota Květná
V roce 2016 byl zavřen obchod Jednoty Květná.
Obci byla nabídnuta nemovitost za 1.600.000
Kč, po slevě za 1.300.000 Kč s tím, že jsme měli
předběžný znalecký odhad na 650.000 Kč bez
pozemku. S realitním makléřem byla domluva,
že bychom byli ochotni jít na částku 1.000.000
Kč jako společný kompromis. V květnu 2017
jsme se dozvěděli, že budova i s pozemky byla
prodána za částku cca 900.000 Kč soukromé

osobě, aniž nás kdo kontaktoval. Zastupitelstvo obce to bralo jako nefér jednání vůči občanům Květné, z nichž řada zde pracovala na
brigádách. Nový majitel chce mít z bývalé
prodejny sklad pro svůj internetový obchod
s menším textilním zbožím
Proto jsme pomohli vybudovat obchůdek
z kontejneru, který při menší ploše nabízí lepší sortiment zboží a služeb.
ps

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Všem jubilantům, kteří v roce 2018 oslavili své významné životní jubileum, upřímně gratulujeme a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho spokojenosti v osobním životě.
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