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PODĚKOVÁNÍ
Sluší se PODĚKOVAT i těm, kteří již pět týdnů makají a bojují, aby se nákaza nevymkla kontrole.
PODĚKUJME:
- LÉKAŘŮM a ZDRAVOTNÍKŮM v první linii, že
i přes značná rizika a vysokou nakažlivost nového
koronaviru dělají možné i nemožné, aby ochránili
nejen veřejné zdraví, ale také pomohli nakaženým v
uzdravení,
- HYGIENIKŮM, jejichž práce je snad nejnáročnější
v jejich kariéře a přejme i jim pevné zdraví a hodně
energie, kterou nyní potřebují více než kdy jindy,
- PRAKTICKÝM LÉKAŘŮ, DĚTSKÝM LÉKAŘŮM, ZUBAŘŮM A DALŠÍM SPECIALISTŮM,
že neuzavřeli svoje praxe a nadále pomáhají v léčbě
ostatních
onemocnění,
- HASIČŮM, a to profesionálním i dobrovolným, že
nám pomáhají s distribucí tak důležitých osobních
ochranných prostředků a dezinfekce (bez jejich účasti
by
to
nebylo
možné),
- POLICISTŮM za dohlížení nad udržením veřejného pořádku, ale hlavně za trpělivost a slušnost při
vysvětlování důležitosti dodržování nařízení,
- STAROSTŮM, kteří zorganizovali tak velké množství pomoci ve své obci, ve svém městě,
- PEČOVATELŮM A PEČOVATELKÁM, že nadále i ve ztížených podmínkách poskytují kvalitní péči
o potřebné, moc si toho jako krajská samospráva
vážíme, i proto se nyní soustřeďujeme na zásobení
ochrannými pomůckami právě v oblasti sociální péče,
- DOBROVOLNÍKŮM, že jste za těch několik týdnů nepřestali pomáhat druhým a jdete příkladem
ostatním
svojí
obrovskou
solidaritou,
- UČITELŮM, že velmi rychle našli způsob, jak pokračovat ve vzdělávání nové generace a často se zapojili i do dalších aktivit potřebných v nouzovém
stavu,
- ŽÁKŮM A STUDENTŮM, že jsou zodpovědní a
neberou nařízené dny mimo školu jako prázdniny,
ale podle ohlasů často i sami žádají svoji školu, aby
výuka v nějaké formě třebas i prostřednictvím různého
procvičování
pokračovala,
- PRODAVAČŮM A PRODAVAČKÁM, že za jejich nelehkou práci a stálý úsměv i přes roušku (sám
vím, jak je někdy náročné být celý den příjemný a
usmívat se, když vám do smíchu zrovna ten den ne-

ní),
- POŠŤÁKŮM A POŠŤAČKÁM, že svoji práci berou
jako službu a jsou pyšní i přes všechny nesnáze, že mohou
být prospěšní předáváním psaní, zásilek či informováním
prostřednictvím
novin
či
letáků,
- SPONZORŮM A DÁRCŮM za jejich skutečně upřímnou snahu materiálně podpořit ty, kteří to nyní nutně potřebují,
- RODIČŮM A PRARODIČŮM, že tak dlouho zvládají
zajistit péči o své ratolesti či vnoučata, a to v době, kdy
jsme nikdo nečekal, že dojde k uzavření škol a školek,
a v neposlední řadě DĚKUJI I LIDEM Z KRIZOVÉHO
ŘÍZENÍ STÁTU, KRAJE, OBCÍ za obětavou práci, která
je některými považována za samozřejmou, ale jen my,
kteří to zažíváme na vlastní kůži víme, jak moc tomu dáváte a snažíte se ze všech sil, aby vše fungovalo alespoň v
uspokojivé míře. Věřte, že i když vnímáme jen negativa,
protože nespokojenci se ozvou vždycky, tak většina si
Vaší
práce
váží.
A NA ZÁVĚR DĚKUJI Vám všem za trpělivost, shovívavost a hlavně za to, že DODRŽUJETE OMEZENÍ A NAŘÍZENÍ S POKOROU. JEN TAK MŮŽEME VYHRÁT.
A úplně nakonec Vám děkuji za to, že jste vše dočetli až
sem!
JUDr. Martin Netolický Ph.D.
Hejtman Pardubického kraje

SLOVO STAROSTY
Dnešní doba jako by se úplně zbláznila, kdo
by si pomyslel, že budeme nosit roušky, v některých obchodech nenakoupíme, děti nechodí do školy a můžeme jen pro potraviny nebo
do práce. Nadále bude omezená doba úředních hodin na úřadech. Nepříjemná jsou
omezení v dopravě – fungování veřejné dopravy se v posledních dnech měnilo i v řádu
hodin. To všechno nejméně do 30. dubna.
Bohužel je to tak a jediné, co se dá konstatovat je, že to MUSÍME VYDRŽET.
Cítím velký respekt k Vám, občanům, kteří
berete nouzový stav se vší zodpovědností a
chráníte sebe, své rodiny a všechny ostatní
před nákazou.
Život v Květné běží dál a mnoho akcí pokračuje. Kvůli současné situaci, tedy nouzovému
stavu, jsme zatím nemuseli přerušit žádnou
akci, ale jaká investiční budoucnost nás čeká,
uvidíme.
Těsně před vypuknutím všech omezení
jsme uspořádali MDŽ. Akce se moc povedla,
s přátelskou atmosférou, zpěvem, dobrým
jídlem a pitím.
Stavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem pokračuje s tím, že do konce dubna budou hotovy zemní práce. V květnu přijede
odborná firma a položí koberec z umělé trávy. Pokud počasí a události kolem koronaviru dovolí, tak bychom začátkem června mohli rozjet sportovní sezonu na novém hřišti.
Obdrželi jsme dotaci na zateplení budovy
MŠ, kde je v současné době vyhlášeno výběrové řízení a rádi bychom tyto práce zvládli
přes prázdniny.
V plánu máme rekonstrukci kořenové čističky odpadních vod, na kterou jsme žádali o
dotaci. Dotace byla přislíbena, ale vzhledem
k současné situaci zatím její schválení není
jisté. A začínáme počáteční fází projektování
kanalizace ke které bude v letošním roce veřejná diskuze.
V dalších měsících bychom rádi uskutečnili akce např. dětský den, květenskou pouť a
hasičskou souťěž jako v minulých letech.
Samozřejmě bez omezení běží svoz odpadů,
v květnu budeme přistavovat kontejnery na
velkoobjemový a nebezpečný odpad.
V časopise je vložen leták, kde je popsáno, jak funguje svoz odpadu. Jsou zde i důležité informace a pokyny, kdyby došlo ke karanténě nebo onemocnění koronavirem na-

šich občanů, jak správně nakládat s odpady.
Na závěr ještě jednou díky! Za tu vlnu solidarity,
která se mezi lidmi objevila. Díky každému, komu
není současný stav lhostejný, obrovský obdiv rodičům, jak to zvládají s dětmi doma, klobouk dolů
před zdravotníky, policisty, hasiči, strážníky, ale i
prodavači v obchodech, mnozí z nich jsou hodně
vytíženi a jen díky nim nejsme centrem nákazy!
A díky každému, kdo jakoukoliv formou pomáhá.
Děkuji paní Haně Kratochvílové , Jiřímu Teplému , městu Polička a všem kdo přiložil pomocnou
ruku k dílu.
Děkuji týmu poličského knihovníka pana Jukla za
vytvoření tiskového 3D centra, kde vytváří
ochranné pomůcky pro zdravotníky a ostatní, kteří je potřebují pro výkon své práce. Tisknou 24 h
denně od začátku března.
Držte se! Jednou na to budeme vzpomínat u piva,
co všechno jsme dokázali.
Přeji Vám Velikonoce bez újmy na zdraví a v duchovním ovzduší vzájemné lásky, porozumění a
odpuštění.
Petr Škvařil , starosta obce Květná

Zprávičky z naší školičky
V září 2019 jsme započali nový školní rok v naší
Mateřské škole. Jsme třída sluníček, navštěvuje
nás 15 dětí, z toho 5 dětí předškolních. Přišly k
nám i nové děti, které se během září velmi rychle
zadaptovaly.
Navštívili jsme dopravní hřiště v Poličce, kde se
děti vyřádily na motokárách, kolech, tříkolkách a
koloběžkách, naučily se novým věcem, učily se
pravidla dopravního provozu nebo to, jak se chovat jako chodec. Několikrát nás navštívilo divadlo
Jojo, které opět nezklamalo. Pohádka je vždy velmi originální, vtipná, naučná a dětí jsou nadšené.

Zapojili jsme se do projektu „medová snídaně“,
kde se děti dozvěděly něco o včelách a dostaly
med ke svačině.
V prosinci k nám přišel Mikuláš, kterému děti
zazpívali, zarecitovali a on jim za to nadělil mikulášský balíček. S dětmi jsme si přichystali Vánoční dílničky s besídkou pro rodiče, na dílničkách si
společně vyrobili krásné Vánoční ozdoby na stromeček, Vánoční svícen s společně ochutnali perníčky, které jsme ve školce pekli. Na závěr děti
předvedly, jaké básničky a písničky se společně
naučily. Také jsme navštívili muzeum ve Svitavách a jejich Vánoční program, kde se děti seznámily s Vánočními tradicemi, zkusili si uplést vánočku, ozdobit perníček, vykrojit cukroví, pustit
lodičku a prohlédly si různé betlémy.
V lednu 2020 k nám nastoupila nová paní učitelka Zuzana Plchová. Od loňského roku jsme
opět zapojeni do projektu Šablony, díky
němuž máme ve školce paní asistentku –
Danu Horákovou.
Koncem Února se tradičně konal karneval, kde
si děti zasoutěžily, pohrály, zatančily,
daly si dobrotu a dostaly
spousty
pěkných cen.

T. Pokorná

Zápis do mateřské školy
Vzhledem k aktuální situaci v souvislosti s šířením nového typu koronaviru vydal ministr školství opatření k organizaci zápisů do mateřských
škol. Dle tohoto opatření proběhne zápis bez
osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Zápis se uskuteční v období od 2. do 15. května
2020
Žádosti můžete podávat
datovou schránkou,
e-mailem – s uznávaným elektronickým podpisem,
poštou,
do schránky obecního úřadu
osobně po domluvě termínu s ředitelkou školy.
Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského
zákona, kterými jsou:
• jméno a příjmení žadatele (dítěte),
• datum narození,
• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu
pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při
podání žádosti zastupuje).
S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným
zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je
zároveň podstatné zjišťovat:
• jméno a příjmení tohoto zástupce,
• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií
Žádost lze stáhnout na webových stránkách školy.
Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká
dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti
zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované, a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.
Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím
kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno
všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do
mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo
potvrzení lékaře.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:
Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte),
nar. (XX.X. XXXX),
se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Příloha: kopie očkovacího průkazu
Podpis zákonného zástupce
___________________________________________
____________________________________
Kontaktní údaje:
Adresa:
Základní škola a mateřská škola Květná
Květná 92
572 01, p. Polička
ředitelka školy – Martina Svojanovská, tel.: 731 589
136
datová schránka: 5qcmnzy
e-mail: ms.kvetna@seznam.cz

www.zsmskvetna.estranky.cz
V případě jakýchkoliv dotazů se na mě můžete obrátit.
Přeji všem klidné prožití velikonočních svátků a hlavně zdraví, pevné nervy, dobrou náladu a pohodu.
Martina Svojanovská

O štěstí
Pohádky nám vyprávějí o tom, jak svět funguje,
jak bychom se měli chovat k přírodě nebo k
sobě navzájem, jsou nám útěchou v těžkých
dobách, protože víme, že to v nich vždycky
dobře dopadne. Čas, kdy se potřebujeme zastavit a přemýšlet o tom, co je na světě nejdůležitější, nejkrásnější, nejvoňavější…, právě nastal.

slovinského městečka Škofja Loka, které je plné pokladů. Jedním z nich jsou proslulé středověké Pašijové
hry, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO.
Jedná se o ztvárnění biblických příběhů, které probíhá
právě v tomto postním a velikonočním čase. Velkolepé
představení v podobě procesí a pohyblivých jevišť, na
koních a vozech, vše v historických kostýmech a v původním škofjelošském nářečí se odehrává jednou za
několik let. Drama, v němž vystupuje téměř 1000 herců, také z řad místních občanů, se odehrává na několika
místech ve městě. Třeba na půvabném hlavním náměstí
s domy s barevnými fasádami s freskami nebo na prostranství pod hradem.

My u nás v Květné míváme několikrát do roka
různé příležitosti k setkání na svátečně vyzdobeném statku. Jednou z posledních byl předvánoční křest knížky Vílí kouzla. Chtěla bych
tímto poděkovat všem, kteří jste její vznik a
přivítání na svět podpořili, a zároveň všem, kteŽijí tam milí a pohostinní lidé. Třeba průvodkyně česří pohádkám fandíte.
kých turistů a překladatelka Ksenija, poznaly jsme se
Velikonoce v tomto roce prožíváme jinak, mů- díky internetu a článku o jejím městě, byla několikrát u
žeme jen vzpomínat na minulá společná pose- nás v Květné a několikrát jsme se potkali u nich. Etnození u kávy, na ochutnávání napečených dob- grafka Katka, s níž jsme se seznámily v Centru umělecrot, na novorozená kůzlátka a telátka… a o to kých řemesel. Povídaly jsme si o pohádkách, prý ještě
víc se těšit na příští příležitost. Letos můžeme dnes nachází neznámé, dosud nezapsané v okolních
být víc spolu doma, vzpomínat na to, co jsme o kopcích. Věnovala mi knížku, kterou napsal známý sloVelikonocích zažívali, třeba jako děti, zajímat vinský pohádkář a zdejší učitel Lojze Zupanc. A v ní
se o to, jak se slaví tyto svátky jinde, třeba i jsem objevila následující pohádku.
různě ve světě, číst si pohádky o pokladech…
A. Vorlíčková

Pohádka Tři prsteny pochází z okolí malebného

Tři prsteny
Náměty pro práci před čtením

1. Prohlédni si všechny obrázky. O čem asi pohádka bude?
2. Víš, kdo je zeť?
3. K čemu sloužil milíř? Můžeš vyhledat slovo ve slovníku nebo na internetu.
V dávných časech žil jeden uhlíř, který pálil
uhlí v lese. Každý den postavil jenom jeden milíř a byl chudý, protože uhlířinou nikdy nikdo
nezbohatl.

První dcera byla tak krásná a tak namyšlená, že každému nápadníkovi řekla: „Provdám se za toho, kdo mi dá
prsten. Ten prsten ať se zlatem blýská, jinak si mě
těžko získá.“

Kvůli chudobě nebyl starý uhlíř smutný. Starost
mu dělaly tři dcerky - krasavice, jaké neměla
žádná vesnice v širokém dalekém okolí. Přicházeli nápadníci, chudáci i bohatí, a prosili ho,
aby jim dal dcery za ženy. On každému odpověděl: „Ať si samy muže vyberou, aby jim pak
nebylo v manželství zle!“

Druhá dcera byla ještě krásnější a tak nafoukaná, že
se jí žádný mládenec nelíbil. Každého odmítla:
„Provdám se jen za toho, kdo mi koupí prsten. Prsten
ať je stříbrný, pak s ním půjdu i přes drny.“
Nejkrásnější byla třetí dcera. Stále se smála a zpívala.
Nepřála si nic jiného než zůstat do konce svého života
se svým tatínkem, protože lepšího člověka na celém

světě nepoznala. Když se jí otec ptal, za koho by
se ráda provdala, se smíchem odpověděla: „Ach
otče, takového muže bych ráda měla, jako jste
vy, dobrého a pracovitého.“

pozvali, protože neměli nic jiného než začouzený kotlík, ve kterém mladá žena vařila kaši. Oba se najedli a
ještě zůstalo na dně pro lesního skřítka. Ten se v noci
najedl, a než před úsvitem zmizel, nacpal do prázdného
„Ten bude chudý, jako jsem já, a já jsem ještě kotlíku suché listí.
černý od pálení uhlí,“ řekl na to uhlíř.
Uplynul rok a starý uhlíř se rozhodl, že navštíví dcery,
„Ať si je chudý, ať si je černý, když mi dá prsten aby zjistil, jak se jim žije.
železný, vezmu si ho za muže,“ zasmála se Nejdřív přišel do zámku, kde našel nejstarší dceru
skromná dcera.
v slzách. Ptal se jí, jak žije a ona hořce zaplakala:
O přání tří uhlířových dcer se dozvěděl zámecký „Zlatý prsten mi štěstí nepřinesl. Co mám z toho, že je
kníže. Byl to mladý junák, tak bohatý jako kozel můj muž bohatý kníže, když je zlý jako loupežník. Kažrohatý. Šel do města, koupil u zlatníka zlatý dý den mi nadává a chová se ke mně hůř než ke svým
kroužek a ten přinesl nejstarší dceři. Jakmile se psům. Chtěla jsem bohatého muže, teď mám surovce.
s ní oženil, odvedl si ji do svého zámku, kde Ach, otče, chtěla bych odejít ze zámku zpátky domů
k vám.“
sedm dní a sedm nocí slavili.
U řeky stál mlýn a v něm žil mladý bohatý mly- Uhlíř šel za knížetem a řekl: „Štěstí je jen muška zlatá
nář. Šel do města, kde koupil stříbrný prsten pro a nedá se ulovit! Když jsi na mou dceru zlý, vezmu si ji
druhou dceru. Když se s ní oženil, odvedl si ji domů.“
domů, kde tři dny a tři noci slavili.

„Klidně ať zmizí a už se víc nevrací!“ zakrákal kníže.
Za třetí dcerou přišel mladý dřevorubec. Dal jí „Zvenku krásno, uvnitř prázdno,“ posmíval se za svou
železný prsten a řekl: „Chudý jsem a vše, co odcházející ženou.
mám, jsou mé pracovité ruce a tenhle prsten, kte- Poté šel uhlíř do mlýna u řeky, kde žila jeho druhá dcerý jsem našel na lesní cestě. Jestli se chceš stát ra. Našel ji v slzách. Když se jí zeptal, jak žije, hořce
mou ženou, budu pracovat za dva. Nebudeme jíst zaplakala: „Stříbrný prsten mi štěstí nepřinesl! Můj
muž je mlynář a každý zlaťák, který vydělá, propije
v nejbližší krčmě. Mě pořád proklíná, nic mu není po
vůli, vyčítá mi, že jsem do domu nic nepřinesla. Chtěla
jsem bohatce a mám opilce. Ach, otče, vezměte mě domů zpět!“
Uhlíř šel za mlynářem a řekl: „Když jsi na mou dceru
zlý, vezmu si ji domů.“
Opilý mlynář zachroptěl: „Klidně ať zmizí a víc se nevrátí.“
Také druhá dcera se vrátila zpět do lesa k otci uhlí
pálit.
Nakonec šel uhlíř do chudé chaloupky, kde žila jeho
třetí dcera. Našel ji zpívající u kolébky. Když se jí zeptal, jak se má, vesele se zasmála: „Železný prsten mi
přinesl štěstí. Můj muž je chudý dřevorubec, ale má mě
rád, nic jiného mě nezajímá. On štípe dříví, já chovám
koláče, ale vždy budeme mít dost kaše. Ani ponašeho synáčka, který je hezký a zdravý. Ach, otče, já
stel nemám, ale na slámě se spí tak sladce.“
jsem tak šťastná, že jsem si vzala tak hodného muže.“
Třetí dcera se zasmála: „Na slámě se příjemně
Starý uhlíř se konečně rozveselil. Když se vrátil z práce
spí, když svědomí člověka netíží. Lepší je mít
jeho zeť, žena uvařila kaši a všichni se dosyta najedli.
otep slámy než špinavé zlaťáky.“
V hrnci ještě zůstalo pro lesního skřítka, který se o
A tak se za něj provdala. Na hostinu nikoho ne- půlnoci zase objevil. Do prázdného hrnce natlačil suché

listí a zamrmlal: „Kdyby mladá matka tušila a otočila prstenem, listí by se proměnilo ve
zlato.“
A když se druhý den ráno ptal
starý uhlíř své dcery, proč má
v hrnci suché listí, jen se zasmála:
„To dělá lesní skřítek, který
každou noc u nás hoduje.
Když nám zůstane v hrnci kaše, tak ji dojí a pak zase odejde. V noci ale sladce spím,
tak jsem ho ještě nikdy neviděla, ani neslyšela.“
Jak si tak s otcem povídala,
hrála si přitom na prstě s prstenem. A
když ho otočila kolem dokola, suché
listí se proměnilo ve zlato.
Tak odměnil lesní skřítek pilného dřevorubce a jeho mladou ženu. Díky svému bohatství mohli k sobě vzít starého
otce a nešťastné sestry. Všichni spolu
dobře žili až do konce svých dní.

Povídání po přečtení pohádky
1. O čem byla pohádka?
2. Co je štěstí?
Proč byly první dvě dcery nešťastné
a třetí šťastná?

Úkoly k pohádce
1. Nakresli, jak si představuješ lesního skřítka
2. Nakresli tři listy ze stromů, které rostou v lese.
A. Vorlíčková

Virtuální Velikonoce
Poličské muzeum přináší způsob, jak si velikonoční svátky užít a zároveň se nezbláznit. Chce
povzbudit, aby na ně lidé nerezignovali, užili si
je neobvykle, přesto svátečně, tradičně a
v rodinném kruhu. K tomu vytvořili návod na
každý den z nadcházejícího pašijového týdne.

Mimo jiné muzeum nabízí i několik dalších aktivit pro
děti a dospělé. Jde o vytváření tradiční lidové jarní dekorace – VRKOČE pomocí připraveného foto návodu a
aktivitu zlepšující jemnou motoriku a trpělivost a tou je
KRMENÍ PTAČÍ RODINKY.

„Ať následující návod neslouží jako inspirace
jen dětem a maminkám, protože ty jsou obvykle nositelkami rodinné tradice, ale nám
všem,“ doporučuje autorka textu a etnografka
muzea Mgr. Stanislava Cafourková.

Podrobný popis aktivit a fotografie naleznete
na www.cbmpolicka.cz

V připraveném plánu pašijového týdne se například dozvíte, jaké jsou tradice jednotlivých
dní, jaké pokrmy je vhodné jíst a na jakém nádobí servírovat nebo naopak kdy jíst nemáme a
proč. Soubor je doplněn o zajímavé ilustrační
fotografie výstav poličského muzea, koledy a
recepty.
Důležitou součástí je i každodenní tip na výtvarnou či rukodělnou aktivitu hodící se ke
Květné neděli, Škaredé středě, Zelenému čtvrtku, Velkému pátku, Bíle sobotě, Božímu hodu
velikonočnímu a Velikonočnímu pondělí.

Perspektivy lesů na naší východní Vysočině
Začalo jaro, na které jsme těšili. Ale my
lesníci to máme poslední dobou s tím těšením
trochu komplikované. Relativně donedávna
jsme v zimě využívali „zimy“ k těžbám a přibližování v obtížnějších vlhčích terénech nebo
místech, kde bylo nutno přepravovat dříví před
pole a louky. S příchodem jara jsme netrpělivě
čekali, až se vsákne jarní vláha ze sněhu a aprílového počasí a terén zase oschne, aby se dalo
uklidit a vyvozit dříví popadané v předjaří při
změně ročního období. Přišlo nám to trochu
komplikované, takhle se pořád přizpůsobovat
počasí. V posledních letech ale v souvislosti
s globální změnou klimatu není sníh a vlastně
není ani moc zima. Ta letos začala až nad 600
metry v polovině ledna a po čtrnácti dnech těch
pár centimetrů bílé vzácnosti zmizelo a trvale
už se neobjevilo. Ještě v únoru jsem v jednom
článku vyjadřoval naději, že se to může pořád
zlepšit, ale nestalo se tak. Ještě že alespoň trochu zapršelo a nasněžilo v polovině března, ale
to už je z větší části pryč (doufejme, že aspoň

pod námi a ne v řekách za hranicemi). Je prostě znát, že
je něco jinak, leccos se může přihodit (v náš prospěch i
neprospěch) v průběhu celého roku, a ta nepředvídatelnost na klidu nepřidá.
Na nastalé změny zavedených pořádků musíme
reagovat jak my, tak i lesní porosty. Ty zareagovaly po
svém – na většině území převládající smrk (cca 60 %
pokrytí) nás prostě opouští. Poslední tři roky masivně
podléhá vlivu kůrovce a je to kalamita tisíciletí, jen
s mírnou nadsázkou (masivně se u nás smrk pěstuje
necelých posledních tři sta let) a leccos naznačuje, že
za dva tři roky (podle vývoje počasí) odumře na většině
území do tisíce metrů nadmořské výšky. Dříve
„nedotknutelná“ hranice 600 m n.m. padla už na začátku kalamity. Přitom ono „odumře“ bohužel neznamená
zároveň „bude vytěžen a zpracován“ – už po předloňském a koňském roce v ČR zůstalo stát nezpracovaných patrně několik málo desítek milionů kubíků kůrovcových souší (přičemž se průměrná roční předkalamitní těžba a tím i všemožné navazující kapacity pohybovaly mezi 15-20 mil. m3). Ke smrku se přidala donedávna bezproblémová borovice (zastoupená ale jen ko-

lem 10%), která předloni většinou prostě uschla
(rostoucí teploty a nedostatek srážek dosáhly
hlubších vrstev, kde borovice koření a občasný
déšť jí, paradoxně proti smrku, nepomůže). Následně se v borových porostech objevila řada
škůdců a vznikají poměrně rozsáhlá poškození
rozesetá v celých porostech. Jilm nás v lese prakticky opustil v minulých dvaceti letech, jasan odchází poslední desetiletí a moc už ho nezbývá
(obě dřeviny hubí zavlečené houby), v teplých
částech jižní Moravy odchází dub a prosazuje se i
„kůrovec“ na buku. Ne že by tu nebyly i jiné dřeviny, ale výše uvedené byly ty zásadní
z hospodářského pohledu.

Reakce společnosti je nepoměrně pomalejší a bohužel málo razantní: Počátek kalamity
nebyl razantně tlumen, rozvoj nastal celkem
rychle (a zbytečně) ve státních lesích zejména
díky nepružnému systému obhospodařování prostřednictvím najatých velkofirem, pak nebyly vagóny, a když už jsou relativně dostupné dopravní
prostředky a stroje, není kam vozit, protože jak
pily, tak trh už je přesycený. Dalším pověstným
hřebíčkem je panika s názvem COVID-19.
Takže zatím zalesňujeme posledními
zbytky listnáčů a jedle (optimisté znovu smrkem), spoléháme na slušný podíl nově založených porostů a přirozené obnovy z minulých dvaceti let a v případě starších porostů se snažíme
brzdit rozvoj kalamity, jak to jde. Každopádně je
jasné, že lesy u nás nadále budou – jen dost jiné,
než dřív. Podíl smrku v našem regionu bude
dlouhodobě udržitelný zřejmě jen v těch nejchladnějších a nejvlhčích polohách, a to jsou jen
procenta… Na druhou stranu – pokud pomineme
Skandinávii, byli jsme v Evropě taková smrková
a monokulturní anomálie a krásné a produkční
lesy jsou k vidění i v sousedních zemích, včetně
těch vyprahlejších.
M. Hron

Kupte si hřebeny, blíží se všivé časy,…
Když jsem si sednul k počítači,

pracují na zahradách, navzájem si pomáhají,

abych napsal slíbený článek do tohoto

chodí do lesa a do přírody, nakupují senio-

čísla obecního občasníku, napadl mne

rům a další a další pozitivní zprávy.

verš z písně Jarka Nohavici. Inu jsem

Nevím jak vás, ale mne docela překvapilo, jak

tento verš použil jako nadpis svého

je ta naše slavná civilizace křehká. Jak málo

článku. Věřím, že nikoho neurazí a po-

stačí k tomu, aby se začala, když ne přímo

kud ano, je na něm, jak se s tím vyrov-

hroutit, tak alespoň měnit.

ná J

Dlouho jsme si žili v naprostém dostatku a

V těchto měsících vidíme a slyšíme stále

klidu, bez válek, hladomorů a nemocí, zvykli

dokola koronavir, roušky, desinfekce,

jsme si na to, že máme všeho dostatek a nad-

odstupy, omezení pohybu osob, atakdá-

bytek. Koho by ještě před dvěma měsíci na-

le,… V posledních svou týdnech se začí-

padlo, že bude shánět kvasnice a mouku a

nají objevovat zprávy o zdražování zele-

dělat si zásoby? Že najednou ze dne na den

niny a ovoce, o masivní nezaměstna-

přestanou děti chodit do školy a část z nás do

nosti napříč Evropou a USA, o nedo-

práce?

statku pracovních sil zahraničních dělníků z Maroka a Rumunska pro sklizeň

ovoce a zeleniny v Itálii a Španělsku (s
jejich cca 25% nezaměstnaností), o katastrofálních dopadech na celosvětovou
ekonomiku a podobné zvěsti. Když si
otevřete internet, pustíte TV nebo rádio
či jiný zdroj informací, opakují se tato a
podobná slova stále dokola.

Změna je to ústřední slovo, které kolem nás
vnímám. Nebo je to výkyv, a jakmile ta Corona pomine, vrátíme se do starých, vyjetých
kolejí? Zpátky do aut, do fabrik, do škol plných neurotických učitelů, do plných obchodů a ke svým televizím a do křesel a na pohovky. Necháme zase odplout delfíny, pořádně si zaemisujeme ovzduší, chleba si zase budeme kupovat, schováme šicí stroje a bude-

Když se dívám kolem sebe a komunikuji

me zase nadávat na vládu, na počasí, na sou-

s lidmi v mé sociální bublině i mimo ni,

sedy, na manžela (pokud nebyl v době karan-

vidím však i jiné věci a jevy. Třeba že

tény zakopán na zahradě) a zase budeme če-

v Benátkách se objevili delfíni, že nad

kat, kdo nám, co dá, pošle a kdo se o nás po-

Evropou skoro zmizela oblaka smogu a

stará.

emisí CO2, že lidé začali doma péct
chleba, že se děti učí doma a většina
z nich to zvládá (a dokonce bez větších
nervů na straně dětí i rodičů), že lidé

To, co se děje kolem nás, můžeme vnímat jako šanci k zamyšlení, třeba i k vědomé
skromnosti ve spotřebě jídla, zboží, zábavy,
piva a vůbec všeho, čeho máme dosti a více

než dosti. Třeba nám dojde – alespoň

když se nám to mnohdy nezdá, máme vel-

tady na vsi, že stačí koupit si pár slepic

kou svobodu žít dle svých představ a přitom

a nemusím pro vejce do Kauflandu (a to

spokojeně a plně, chcete-li šťastně. Ovšem

ani, když jsou ve slevě), že stačí poorat

chceme-li. Protože jak pravil Artur Scho-

či zrýt kousek anglického trávníku,

penhauer: „Všechno na světě můžete chtít,

abych měl vlastní mrkev, celer, brambo-

jenom nemůžete chtít, aby se vám chtělo.“

ry a třeba i rajčata, že stačí více spolu
mluvit

a

trávit

čas

s

partnerem/

partnerkou a dětmi i svými rodiči, abychom, měli lepší vztahy, že stačí občas
se projít a kouknout se, kde to vlastně
žiju a jak,… A že jsou tu lidé, kteří umějí postavit kurník, zorat mi zahradu, ne-

V době před Velikonocemi mne k tomu všemu ještě napadá takový starý příměr –
„Člověče pomoz si a Pánbůh ti pomůže,…“
Dovolte mi, abych všem poděkoval a popřál
vše dobré v dalších dnech, týdnech, měsících a letech našich životů.

chat mi vylíhnout kuřata, lidé, kteří si
navzájem pomohou.

Za Květnou Zahradu i sám za sebe

V zásadě je toto Velká Příležitost a záleží

Ferdinand Raditsch

jen na nás, jak ji každý z nás uchopí. I

Odpadová společnost LIKO SVITAVY a.s.
se obrací na své spoluobčany
Počet nemocných a počet těch, kteří jsou
v karanténě neustále stoupá. Naše společnost
zajišťuje služby v oblasti nakládání s odpady.
Výpadek ve svozu odpadu by měl vážné důsledky a náhrada zaměstnanců při masivnějším
průniku nákazy koronaviru dovnitř naší společnosti by se jen těžko zajišťovala. Možnosti, jak
se s pandemickým virem „setkat“, mají naši
pracovníci dvě. Pohybují se jednak ve veřejném
prostoru a jsou v kontaktu s lidmi; za druhé,
„berou do rukou „ odpady. V prvním případě se
na nás vztahuje stejné riziko, jako běžně pro
každého člověka. Pro druhý případ platí, že zatím neexistuje žádný důkaz, že by došlo k nakažení či přenosu viru COVID-19 skrze přímý,
nechráněný
kontakt
během
nakládání
s infekčním odpadem. Tuto cestu nákazy však
není možné zcela vyloučit. I v tomto případě
v rámci prevence pochopitelně platí dodržování
hygienických zásad našich zaměstnanců. Žádáme však spoluobčany, aby byla dodržována některá opatření při nakládání s odpady i z jejich
strany. Tato opatření se týkají potencionálně
kontaminovaného odpadu z karantény osob.

Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od

osoby v karanténě, by měl být uložen v plastovém pytli
na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální
tloušťku 0,2 mm. Po naplnění by pytel měl být pevně
zavázán a na povrchu ošetřen desinfekčním prostředkem. Až poté může být odpad uložen do běžného kontejneru na odpad. Vzhledem k tomu, že je potřeba na
maximální míru omezit nebezpeční přenosu nákazy
při manipulaci s odpadem, doporučujeme v této situaci u osob pobývajících v karanténě nebo
v domácím léčení, aby přechodně tito lidé přestali
využívat systému tříděného sběru a všechen odpad
raději ukládali do nádoby na komunální odpad. Tříděný sběr prochází třídičkami a berou jej do rukou zaměstnanci těchto zařízení. (Komunální odpad je v této
době z většiny pálen v zařízení na energetické využití
odpadu a riziko přenosu nákazy z tohoto zdroje je minimální). Připomínáme, že jde o přechodné opatření
týkající se pouze občanů, kteří by tímto způsobem
mohli rozšířit nákazu koronaviru, v žádném případě se
nejedná o krok ke zrušení tříděného sběru.

Ing. Josef Gestinger

ředitel a.s..

OZNÁMENÍ Z OBECNÍHO ÚŘADU:
V měsíci březnu byly splatné místní poplatky na rok 2020!
Žádáme všechny, kteří doposud nezaplatili, o úhradu.

1. Poplatek z komunálního odpadu
Sazba poplatku pro rok 2020 činí 600 Kč za osobu a rok,
za objekt sloužící k rekreaci je sazba poplatku 360 Kč za rok.

Rodiny s dětmi platí sníženou sazbu a to takto:
1-2 nezaopatřené děti v rodině: 276 Kč za dítě a rok, dospělí 600 Kč za osobu a rok
3 nezaopatřené děti v rodině: 236 Kč za dítě a rok, dospělí 600 Kč za osobu a rok

Důchodci platí sníženou sazbu následovně:
samostatně žijící starobní důchodce: 336 Kč za rok
starobní důchodce: 456 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)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 2020
NEBEZPEČNÝ A OBJEMNÝ ODPAD:
NEBEZPEČNÝ ODPAD:

středa 13.5. v 10 hodin
středa 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

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

Krásné prožití Velikonočních svátků a hodně pohody, štěstí, spokojenosti
Vydává obec Květná pro své občany, náklad 250 ks
Povoleno okresním úřadem, referát kultury—16/R2—č. j. kult. /503/98.
Tento časopis prošel mírnou jazykovou úpravou.
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