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„ Živá krajina v Květné“

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Nastává období léta, kdy přestáváme nosit
konečně roušky, řada z nás je již očkovaných
a pandemie je v současné fázi snad na ústupu. Můžeme si konečně vydechnout, navzájem se navštěvovat a vydat se třeba na dovolenou. Určité riziko potencionální nákazy je
stále kolem nás, uvidíme, co bude dál.
Zastupitelstvo obce na jaře rozjelo akci Strategie rozvoje obce Květná, které se zúčastnila řada z vás, formou dotazníkového šetření.
Výsledky jsou uveřejněny v tomto čísle časopisu. V pondělí 28.6. bylo veřejné projednávání nad těmito výsledky z řadou zajímavých podnětů a kritický pohled nad některými palčivými situacemi v našem katastru.
V rozvoji obce řešíme ČOV a kanalizaci, kde
jsou dva hlavní důvody, proč jsou aktuální:
Změna legislativy, která bude od příštího
roku mnohem přísněji posuzovat domácnosti jakým způsobem likvidují
odpadní vody
Rozvoj infrastruktury jak ČOV tak kanalizace, která je v majetku obce, kde je
odkanalizováno cca 50% obyvatelstva
obce Květná.
Z dotazníkového šetření vyplynulo a dlouho
se o tom ví, propojení obce Květná
s nádražím, vojenskou posádkou a Borovou
Krčmou kromě propojení hlavní silnicí R34
(komunikace Polička – Svitavy). Přes prázdniny bychom chtěli udělat rekonstrukci
místní komunikace od stájí manželů Richterových k železniční trati, která je předmětem oprávněné kritiky, v jakém stavu se nachází hlavně v měsících, kdy víc prší, nebo
jsou sezonní práce.
Další komplikace na prázdniny nám naplánovalo ŘSD a to rekonstrukci komunikace
R34 v úseku od křižovatky na Ostrém Kameni směrem ke Květné až na Poličku. Rekonstrukce začne 25.7. a pokud nebudou

mimořádné klimatické podmínky, tak bude hotovo do konce prázdnin. Doprava pro občany
Květné nebude zásadně omezena, vždy bude
průjezdný jeden jízdní pruh a druhý bude na semaforech, případně krátkodobá objížďka přes
Karle nebo Pomezí. Kdy k této situaci nastane
závisí na stavu prací a budete o tom v předstihu
informování. Může se stát, že autobus v několika
málo dnech přes prázdniny nepojede přes posádku a Borovou Krčmu, ale to bude řešit individuálně zhotovitel stavby firma Skanska.
V dnešní době je neuvěřitelná realitní bublina,
lidé nakupují nemovitosti a všelijak se snaží zajistit dostupné bydlení. I v naší obci za několik
posledních let vyrostla řada domků, nejvíce na
Borové Krčmě. Obec se snaží prodávat své pozemky, které ještě má, mladým rodinám, které
se zde natrvalo usadí a posílí komunitu Květeňáků. Snažili jsme se pomoci s prodejem domku na
nádraží zájemcům z Květné, ale státní společnost SŽ požaduje neuvěřitelnou kupní cenu
657.000 Kč. Zastupitelstvo obce se již nebude
angažovat v této realitní ruletě.
V létě v obci bude řada zajímavých kulturních
akcí, promítání letního kina, Svatovavřinecká
pouť a vyvrcholením sezóny bude koncert skupiny ŠKWOR. Tato akce zatím bude přesahovat
vše, co jsme v Květné organizovali. Bude to vyžadovat na jedné straně určitou toleranci nás
všech místních, ale bude to vykoupenou mimořádnou kulturní akcí.
Toto číslo je věnováno projektu, jakým způsobem budeme více zadržovat vodu v krajině a přitom, když bude vody více, jak usměrňovat toky
vody tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a k ohrožení lidských životů.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem, abyste si
prázdniny v klidu a pohodě užili, a je zajímavé,
že teprve pandemie nám ukazuje, jak máme
krásné naše okolí, i celou naši Českou republiku.
Starosta obce Květná Petr Škvařil

Svatojánské slavnosti v Květné
V sobotu 26.6.2021 proběhly po loňské přestávce opět Svatojánské slavnosti v Květné Zahradě ve spolupráci s obcí Květná. Počasí nám
přálo a tak na statek zavítalo odhadem kolem
400 návštěvníků. K vidění byl tradiční jarmark, komentované prohlídky statku, soutěž a
jiné atrakce pro děti, projížďky na koni a zpěv.
Velký potlesk sklidilo divadelně taneční představení na dvoře, ve kterém účinkovaly děti z
internátu SVP Alfa a pan ředitel F. Raditsch
pod vedením Marušky Loučné. Divadlo doprovázela skupina Vendolband, která po představení zahájila vlastní koncert.
Občerstvení zajišťovaly svatojánské víly s věnečky a svatojánští skřítci, kteří připravovali
výbornou kávu a grilovali maso. Jedli, pili a
bavili jsme se až do samého večera.
Děkujeme všem, kdo se zúčastnili příprav, i
těm, kdo se přijeli podívat na náš statek a
podpořili tak naši činnost v Květné Zahradě.

Kolektiv Květné Zahrady, z. ú.

Zprávičky ze školky
V květnu proběhl zápis do mateřské školy,
byly přijaty 4 děti.
13. května k nám přijelo divadlo Jójo s pohádkou „Vyprávění z pralesa“
17. června jsme jeli na výlet do Borové, děti si
užily cestu lokálkou, zařádily si v lanovém
parku, osvěžily se v přírodní nádrži a pohrály
si na dětském hřišti u roubenky, kde si daly
oběd. Výlet jsme zakončili zmrzlinou u našeho obchůdku
Také pokračujeme v realizaci projektu ze
SFŽP – přírodní zahrada - jednak nákupy
vybavení a také jejich instalací a postupným
užíváním. Keře zasazené na podzim budou
mít prvních pár plodů, kompostér se již plní,
postupně usazujeme a osazujeme vyvýšené
záhony a motýlí zahrádku, děti relaxují v
houpací síti. Stále nás však čeká ještě spoustu práce. Projekt má být dokončen v listopadu letošního roku.
Provoz mateřské školy o prázdninách je do
16.7., pak bude probíhat údržba a opravy – je
potřeba vymalovat jídelnu, chodbu a sklad,
opravit menší závady elektroinstalace, kuchyň dostane novou varnou desku a troubu –
s tím je spojená i úprava skříněk, na dětských záchodcích proběhne výměna splachovacích nádržek, altán na zahradě dostane novou střechu a nátěr dřevěných částí.
Provoz bude zahájen se začátkem nového
školního roku – tedy ve středu 1.9.2021.
Martina Svojanovská

Tipy na prázdninové výlety
Prázdniny jsou tady a my se těšíme, že po roce
podnikneme nějaké výlety do blízkého okolí.
Možná se vrátíme tam, kde se nám už dřív líbilo. V tomto článku vám přinášíme tipy na
výlety do čtyř světových stran ne moc daleko
od Květné.

Západ
Národní přírodní rezervaci Rešovské vodopády můžeme obdivovat u Rýmařova. Tato romantická přírodní lokalita je oblíbeným místem pěších návštěvníků Nízkého Jeseníku.
V údolí vodopádů se nachází turistická trasa,
která vás provede nejkrásnějšími částmi údolí
a skalního kaňonu podél toku řeky Hutavy, je
vyšperkována systémem dřevěných mostů,
schodů a lávek. Na turistické trase jsou taktéž
vybudované zajímavé vyhlídky, odkud můžete
obdivovat nejpozoruhodnější partie kaňonu.
Trasa vede po dobře značené turistické stezce,
takže není možné, abyste se ztratili nebo zabloudili. Procházka na této stezce vás může
dokonce i vyléčit tak, jak se to stalo nám.

Po procházce kolem vodopádů jsme druhou
část výletu prožili na hradě Sovinci. Slohovou
čistotou a dokonalostí provedení patří k nejcennějším empírovým stavbám na Moravě. O
víkendech se tam konají různé akce, takže si
určitě užijete.

Sever
Nové Město nad Metují se nachází na kopci,
který obtéká řeka Metuje. Malebnému náměstí
v centru města se říká Český Betlém. Stojí tu
zámek s válcovou věží zvanou Máselnice a renesanční domy s podloubími a štíty, zdobené takzvanými vlaštovčími ocásky. Náměstí možná
znáte ze seriálu F. L. Věk, kde si Nové Město
nad Metují zahrálo roli nedaleké Dobrušky. Výjimečná je i zámecká zahrada. Horní část zahrady, v těsné blízkosti budovy zámku, byla rozčleněna
terasami
s
květinovými
záhony
a dřevěnými plůtky. Původně obranný příkop
navrhnul architekt Jurkovič (jeho stavby známe
z Luhačovic nebo z Beskyd) překlenout dřevěným mostem ve stylu lidové architektury Valašska. Spodní parter zahrad byl Jurkovičem upraven na okrasnou zahradu ve stylu francouzských zahrad - tedy se stříhanými živými ploty a
přísnou osovou souměrností. Ve středu této
části zahrady našla své místo kašna s chrličem
vody. Setkáte se v ní také se soškami kamenných trpaslíků, které představují alegorii lidských charakterů a vlastností (sošky jsou umístěny také v prostoru před zámkem). Sošky pocházejí z 1. třetiny 18. století z dílny slavného
barokního sochaře M. B. Brauna. Prohlídka
zámku nabízí originální zážitek taky díky architektu Jurkovičovi a jeho zajímavému stylu.

Východ

Jih

Turisté do Žďáru nad Sázavou jezdí kvůli prohlídce cisterciáckého kláštera, za sochami Michala Olšiaka nebo za modely železnic. Nic z jmenovaného ale nepřekoná
poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Tato unikátní památka, postavená ve slohu barokní gotiky, byla v roce 1994
zapsána na Seznam světového kulturního
dědictví UNESCO. Severně od kostela se
nachází
honosná budova prelatury s expozicemi Muzea nové generace.
Muzeum nabízí unikátní spojení nejmodernější audio a videotechniky s klíčovými momenty historie bývalého cisterciáckého kláštera a zámku ve Žďáru nad Sázavou. S virtuálními průvodci prožijete příběhy osobností, které významně ovlivnily tento unikátní areál i historii tohoto místa. Jednou z
prvních staveb, kterou pro žďárský klášter, konkrétně opata Václava Vejmluvu, realizoval Jan Blažej Santini - Aichl je
tzv. Dolní hřbitov. Stavba hřbitova byla
vyvolána reálnou hrozbou morové epidemie, která se ovšem žďárskému panství nakonec vyhnula. Stavba Dolního hřbitova je
založena na půdorysu trojúhelníku – symbolu nejsvětější Trojice. Půdorys kostela by
měl představovat lidskou lebku. Dohromady jde o kabalistický symbol úplnosti,
vítězství života nad smrtí. Uprostřed
původní části hřbitova stojí socha anděla,
který pozounem svolává mrtvé k poslednímu soudu.
Zajímavým zážitkem je procházka po dřevěném chodníku kolem rybníka Konvent.

Městys Lysice se pyšní půvabným zámkem se zajímavou prohlídkou, originální zámeckou zahradou s
promenádní kolonádou s krytou pergolou a oranžérií. Většinou se tady konají i zajímavé akce. Atraktivní jsou také výstavy o osobnostech, které zde pobývaly.
Druhou část výletu můžete věnovat prozkoumání
jeskyně Blanických rytířů v Rudce u Kunštátu, nebo
některé z jeskyní v Moravském krasu (třeba Kateřinská, Balcarka, Sloupsko-šošůvské j.)

Všechny hrady a zámky v tomto článku jsou
momentálně otevřené a přístupné veřejnosti.
Amálie Vorlíčková

Z historie obce Květná

Jsem přesvědčen, že každý by měl znát historii místa, kde žije. Vytváří to v nás jakousi
kontinuitu a pomáhá nám to nalézat kořeny,
nebo je zapouštět tam, kde jsme se usídlili, …
K založení obce Blumenau (Květná) došlo
osídlením hraničního lesa Premonstráty
kláštera Litomyšl. Toto místo bylo poprvé
zmíněno v roce 1347, kdy byla zastavena litomyšlskému biskupovi. Stavbu místa jménem
diecéze Litomyšl provedl lokátor Karl von
Lubna-Laum (vesnice poblíž Poličky). Vesnice měla asi 24 lánů o 20 až 25 hektarech, lokátor měl 3 lány. Lán zajišťoval obživu farmářské rodiny se služebníky.
Obec se objevuje v letech 1349, 1384 a 1398 v
latinském textu dokumentu pod názvem
Quiente odpočinek, uklidnění), ale v roce
1350 jako Blumnow. V roce 1398 je uváděna
svobodná rychta. Litomyšlský biskup Jan
Železný prodal svobodnou rychtu v Květné 3.
února 1416 Matějovi z Lubné (Mathias von
Lubna) za 90 kop grošů pražských. V roce
1649 měla obec 42 obyvatel, a to 1 svobodného soudce - rychtáře (Benesch Walla), 29 zemědělců, 1 zahradníka a 11 chalupníků. Kostel zasvěcený sv. Laurentiovi byl původně
filiálním kostelem v Karli ( Karlsbrunnu).
Byla původně buď úplně nebo částečně českou. To je patrno z velmi mnohých českých
příjmení z tehdejší doby. Roku 1404 přijal
Václav Syřen od Velky vdovy po Martinovi
Ruostovi 5 kop na penězích, a pět rodů včel,
za něž ji měl živit až do smrti a po smrti dát
oboje jejím dětem.
Litomyšlský biskup osvobodil obec r. 1412 od
odúmrti. V roce 1769 byla postavena silnice
ze Svitav do Poličky. 15. září 1896 byl zahájen provoz na železniční trati mezi Svitavami
a Poličkou. V Květné byla zřízena železniční
stanice o dvou kolejích umožňující nejen
přepravu osob ale také nákladu. Poštovna v
Květné patřila počátkem 20. století ke svi-

tavské poště. V roce 1930 bylo Blumenau vesnickou komunitou, která v té době ještě patřila do
východočeského okresu Litomyšl a měla spolu s
malou osadou Kiefergratschen (Borová Krčma)
660 obyvatel, z toho 649 německých. 1938 - 1945
patřící do okresu Svitavy v Sudetech. Škola byla
postavena v roce 1877, nový kostel 1902-1903.

Fotografie jsou z pohlednice obce Květná z roku
1916.
V době, kdy vytváříme strategický plán rozvoje obce,
je více než třeba uvědomit si, kde žijeme a jaká je naše historie. Protože historie obce Květná je naší historií a my svým životem a činy v něm vytváříme současnost i budoucnost místa, kde žijeme.
Tímto článkem bych rád odstartoval seriál článků o
Květné a jejím okolí.

v Květné a okolí nosilo během posledních staletí.

V příštím díle vás seznámím s oblečením, které se
Ferdinand Raditsch

Výstup z dotazníkového šetření Strategického
rozvoje obce Květná

S SILNÉ STRÁNKY OBCE
1

Blízkost přírody

2

Snadná dostupnost větších sídel v okolí (Polička, Svitavy, Lito-

3

Dostatek pracovních příležitostí v blízkém okolí

4

Areál a činnost Květné zahrady

5

Působnost muničního skladu Armády ČR

W SLABÉ STRÁNKY OBCE
1

chybí odpovídající infrastruktura pro pěší a cyklistickou dopravu,
která by spojovala centrální část obce s částí Borová Krčma, resp.

2

zanedbané objekty, nepořádek okolo některých domů

3

nebezpečné přecházení přes I/34 (u ČOV, u Borové Krčmy a u

4

vysídlením původního obyvatelstva v obci došlo ke zpřetrhání
sociálních a kulturních vazeb a tradic, ale i vazeb mezi krajinou a

5

nedostatečné využívání komunikačních nástrojů (zejména webu)

6

chybí velká část standardní technické infrastruktury - plyn a čás-

7

chybí objekt (zastřešený) pro rozvoj komunitních aktivit (např.

O PŘÍLEŽITOSTI
1

Dotační výzvy (např. na ČOV, na péči o les - boj s kůrovcem a výsadba)

2

Regionální spolupráce, MAS - dotace a kooperace

T

HROZBY

1

Nepříznivý demografický vývoj a negativní saldo migrace méně obyvatel = méně příjmů obce

2

Další vlny pandemie COVID-19, nové mutace

3

Ekonomické dopady koronakrize a možný pokles příjmů obcí a
obyvatelstva

4

Ekologické dopady chybějící technické infrastruktury (plyn,
splašková kanalizace)

5

Negativní dopady klimatické změny a sucho

Voda
„Principem všech věcí je voda , z vody je vše a do vody se vrací“
Thalés z Milétu

Je naší neoddělitelnou součástí, je s námi
každý den a v každém okamžiku, to ona dává
podobu prostředí, ve kterém žijeme, na ní
především závisí kvalita našeho života. Těžko
bychom hledali činnost nebo oblast života,
která s ní nějakým způsobem nesouvisí. Ve
víru všedních dní ji však přestáváme vnímat
jako něco výjimečného a běžně o ní nepřemýšlíme. Zvykli jsme si na její dostupnost a
problematika nedostatku pitné vody se nám
zdála vzdálená.
V důsledku nepříliš šťastných zásahů člověka do životního prostředí však došlo
k narušení některých přirozených procesů
probíhajících v přírodě. Jedním z nich je
nám všem dobře známý koloběh vody. Původní scénář, který vytvořila příroda pro dešťovou vodu po dopadu na zem, byl nepochybně důmyslný. Pamatujete ještě? Vsakování do podzemních vod, odtok povrchové
vody, odpařování a tvoření nových srážek –
jednoduché a vyvážené. Člověk však do dobře fungujícího schématu vnesl nové prvky.
Zvýšil rozsah nepropustných ploch v důsledku rozšiřující se zástavby, ale i nevhodného
hospodaření na zemědělské i lesní půdě,
urychlil odtok dešťových vod z lokalit, ale i
z krajiny (regulace toků, meliorace), přestal
dbát o dostatek vodních prvků a trvalé vegetace v krajině. V neposlední řadě pak zatížil
životní prostředí a tudíž i vodu množstvím
znečišťujících látek.
V minulých letech asi každý z nás zaznamenal, že je něco jinak. Prostřednictvím médií
se k nám dostávají kusé informace o snižování hladin zdrojů podzemní vody, zákazech
odběru vody z toků, či zákazech napouštění
bazénů z veřejných vodovodů v obdobích sucha, informace o nálezech pesticidů v pitné
vodě nebo zbytků farmaceutik a dalších chemických látek ve vodě odpadní. Pomalu se
vytrácí představy o křišťálově čisté vodě, kterou můžeme neomezeně čerpat z dostupných
zdrojů, která nám prakticky sama přiteče až

domů a po použití se jednoduše vyčistí a bez jakýchkoliv následků vrátí zpět do přírody. Mnoho
z vás zcela jistě někdy napadne: „Jak je vlastně
zabezpečeno zásobování našeho města pitnou vodou? Kde získáme informace o naší vodě? Co
nám přinesla dostavba kanalizace a modernizace
městské čistírny odpadních vod?“
V letošním roce jsme pro vás připravili sérii článků, ve kterých vás chceme seznámit s celým systémem hospodaření s vodou v našich podmínkách,
vodním zdrojem počínaje a čistírnou odpadních
vod konče. Naším cílem je poskytnout vám ucelené a relevantní informace pro snadnější orientaci
v problematice vody v širších souvislostech. Na
pochopení a osvojení základních principů zodpovědného přístupu k hospodaření s vodou na všech
úrovních závisí to, v jakém prostředí a jakým způsobem budeme žít my i další generace.
VHOS, a.s.

Vodní zdroje
Cesta pitné vody do našich domácností a firem je
poměrně dlouhá a složitá. Kapka vody, která
spadne na zemský povrch ve formě srážek,
k nám může dorazit za několik dní, měsíců či let.
První činností člověka navázanou na cestu kapky
vody je nalézt dostatečný a kvalitní zdroj pitné
vody, nad zdrojem vybudovat jímací zařízení, vodu z tohoto zařízení vyčerpat do akumulace,

upravit a potrubím ji dovést až do kohoutku.

Vodovod Poličsko zásobuje pitnou vodou
kromě Poličky ještě dalších 16 obcí a jejich
místních částí. Pro potřeby vodovodu je využívána pouze voda podzemní - z vrtů, studní
a zářezů. Tento druh přírodní vody vzniká
vsakováním srážkové vody propustnými vrstvami zemské kůry. Chemické složení podzemních vod je proto velmi různorodé, a to
s ohledem na chemickou skladbu vrstev, s
nimiž voda na své cestě v podzemí přijde do
styku. V podstatě celý vodovod Poličsko se
nachází v oblasti Vysokomýtské synklinály,
která vytváří širokou artéskou strukturu
s několika nad sebou uloženými zvodněmi a
představuje jeden z nejvýznamnějších hydrogeologických celků české křídové pánve a
rozprostírá v širokém pásu od Poličky ve
směru na Litomyšl a Vysoké Mýto.
Otázka zásobování pitnou vodou není pouze
realitou současnosti, ale nedostatek vody již
v minulosti způsoboval migraci obyvatel či
přesun celých měst do příhodnějších lokalit.
V prvopočátku byly jako zdroj vody využívány vodoteče či studánky a studny. Vyšší poptávka po vodě z veřejného vodovodu vedla k
vyhledávání zdrojů mimo vlastní město či obce. Postupně tak bylo možné rozšiřovat vodovodní síť i do okolních obcí, a tím dát vzniknout skupinovému vodovodu v současnosti
nazývanému Skupinový vodovod Poličsko.
Dnes skupinový vodovod zásobuje pitnou vodou Poličku, Střítež, Lezník, Modřec, Pomezí,
Kamenec, Lubnou, Sebranice, Široký Důl,
Korouhev, Sádek, Květnou, Oldřiš, Dolní
Újezd, Jiříkov, Václavky, Budislav, Poříčí,
Mladočov, Zrnětín, Horní Újezd, Desnou a
Vidlatou Seč. Skupinový vodovod, jehož je
VHOS, a. s. provozovatelem, využívá 5 pramenišť, která obsahují 4 jímací vrty, 5 pramenních zářezů a studny. Do vlastní Poličky
lze přivést vodu ze tří z nich. Slovy čísel z cca
47 l/s, které jsou ze zdrojů odebírány pro potřeby skupinového vodovodu, spotřebuje
město Polička téměř 60 % tohoto množství.
Nejvýznamnější
prameniště,
které
v současnosti zásobuje prakticky celý skupinový vodovod včetně Poličky, je prameniště

Čistá s artéským vrtem Cl-1. Tento vrt o hloubce
192 m má povolený odběr 100 l/s a nachází se u
obce Čistá v údolí Jalového potoka. Dalším významným prameništěm je prameniště Sebranice.
Zde jsou v současné době pro zásobování Poličky
a přilehlých obcí využívány vrty V-1 a V-5a hluboké 216 a 206 m. Jejich vydatnost je 10 a 23 l/s.
Přímo v Poličce se nachází v lokalitě Mánesova
vrt V-6 hluboký 106 m o vydatnosti 12 l/s.
Z tohoto vrtu se voda čerpá do vodovodní sítě
města Poličky a dále do Pomezí a Květné. Pro
obec Lubná a částečně i obec Sebranice slouží jako zdroj pitné vody soustava 5 zářezů ve směru
na Svatou Kateřinu. Jejich vydatnost je až 4 l/s.
Posledním prameništěm využívaným skupinovým vodovodem Poličsko je lokalita V Borkách
v Budislavi. Toto prameniště, které tvoří 4 studny, zásobuje obec Budislav a mimo sezónu je
schopno dodávat přebytky vody do Poříčí.
Odběr podzemní vody pro pitné účely je státem
zpoplatněn. Zpoplatnění odběru podzemní vody
stanovil již v r. 2001 zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (Vodní zákon). Od zavedení tohoto poplatku pro podzemní vody je jeho výše 2,- Kč za odebraný kubík (m3). Zpoplatněny jsou zdroje, jejichž odběr přesáhne 500 m3 za měsíc nebo
6000 m3 za rok.
Dlouhodobé sucho, které nás v uplynulých letech
až
do
nedávna
trápilo,
neznamenalo
u nejvyužívanějších zdrojů zásobujících skupinový vodovod Poličsko významnější pokles vydatnosti. To nelze tvrdit o zdrojích podpovrchových
(Budislav a Lubná), kde v suchých letech docházelo k podstatnému snížení vydatnosti, a musela
být přijímána opatření na omezení odběru pitné
vody z vodovodní sítě. Díky propojení jednotlivých zdrojů v rámci skupinového vodovodu Poličsko je možno krátkodobý pokles vydatnosti
v některém ze zdrojů vykrýt. Přesto je v zájmu
nás všech, aby byla co nejdříve realizována veškerá koncepční opatření zahrnující posilování odolnosti vodních zdrojů, zvyšování retenční a akumulační schopnosti krajiny a zodpovědné hospodaření s vodou.
VHOS, a.s.

Rekonstrukce Květenského ranče
Zázemí našeho kulturního stánku potřebovalo zrekonstruovat. Po dohodě ZO s SDH Květná se
během prázdnin vybuduje 35m dlouhá zastřešená plocha, která zásadním způsobem zlepší komfort návštěvníků kulturních akcí v Květné. Členové SDH Květná dělají svůj díl práce zdarma a
ve svém volném čase. Za to jim patří naše velké poděkování.
Petr Škvařil

Poděkování
Jménem Střediska výchovné péče Svitavska a také svým bych chtěl poděkovat panu Jiřímu Obloukovi za to, že byl při bagrování parkoviště před Květnou Zahradou ochoten jít daleko za rámec svých povinností. Bez tebe bychom to včas nedokončili, Jirko!
Lukáš Kovářík

Květenská bolest, která již trvá cca 2500 dní
S majitelem budovy skladiště na nádraží v Květné není žádná řeč a stav rozpadající budovy se
stále zhoršuje. Řešil jsem tento problém s odpovědnými orgány a zřejmě dokud nedojde k nějakému neštěstí, tak odpovědnost je pouze na majiteli (fyzická osoba) a ten nereaguje.
Petr Škvařil

OZNÁMENÍ Z OBECNÍHO ÚŘADU:
V měsíci březnu byly splatné místní poplatky na rok 2021.
Žádáme všechny, kteří doposud nezaplatili, o úhradu!

1. Poplatek z komunálního odpadu
Sazba poplatku pro rok 2021 činí 696 Kč za osobu a rok,
za objekt sloužící k rekreaci je sazba poplatku 500 Kč za rok.
Rodiny s dětmi platí sníženou sazbu a to takto:
1-2 nezaopatřené děti v rodině: 372 Kč za dítě a rok, dospělí 696 Kč za osobu a rok
3 nezaopatřené děti v rodině: 336 Kč za dítě a rok, dospělí 696 Kč za osobu a rok
Důchodci platí sníženou sazbu následovně:
samostatně žijící starobní důchodce: 432 Kč za rok
starobní důchodce: 600 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).
***************************************************************************

Další svoz nebezpečného odpadu v obci proběhne ve středu 13.10. v 10
hodin
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
Stanoviště v obci: u areálu technických služeb, u dvojdomků na vlakovém nádraží, na posádce, na Borové Krčmě

***************************************************************************
OZNÁMENÍ NOVÝCH CEN ZA VÝVOZ ODPADNÍCH VOD
Zastupitelstvo obce schválilo Technickým službám obce Květná od 1.4. 2021 nové ceny za vývoz odpadních
vod ze septiků fekálem:
1.300 Kč včetně DPH občané Květné
3.150 Kč včetně DPH přespolní do vzdálenosti 10 km

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

Obecní úřad bude ve dnech 7., 8. a 9. července uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
***************************************************************************

SVATOVAVŘINECKÁ POUŤ 15. 8. 2021
10:30 hod. mše svatá v kostele sv. Vavřince
Obec Květná srdečně všechny zve na tradiční pouťové odpoledne pro děti i dospělé, které letos proběhne
15.8.2021 od 13 do 18 hodin v letním areálu.
13 hod. – 18 hod. pouťové atrakce
14 hod. - 17 hod. bude probíhat animační program pro děti SkoTančení s Verčou (hudební vystoupení Veroniky Vičarové)
Bohaté občerstvení.

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

SDH Květná zve v sobotu 14.8. na letní grilování na ranči.
Sobotní večer bude cca ve 21 hodin pokračovat promítáním filmu v
„letním kině na hřišti.“ Vstupné 20 Kč, děti 10 Kč. Jste všichni zváni!

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.
**************

Vážení spoluobčané, rádi bychom uveřejňovali přání k Vašim jmeninám nebo i vzpomínkám na
Vaše členy rodiny, kteří již nejsou s námi.

Nabízíme možnost zveřejňovat narození, životní jubilea, úmrtí a vzpomínky v naší společenské rubrice se souhlasem dle zákona
o ochraně osobních údajů.
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