DESATERO PŘÍZNAKŮ STÁRNUTÍ

1. Všechno bolí a co nebolí, nefunguje.
2. V očích se vám zaleskne pouze v případě, když se
sluneční paprsek odrazí od vašich brýlí.
3. Udýcháte se, když
telefonní číslo.
4. Cítíte se
nebyli.
5. Vaše mysl
vydržet.
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6. Věštkyně vám nabídne čtení budoucnosti z vašeho
obličeje.
7. Zhasínáte světlo
romantice.
8. Sednete si
rozhoupat.
9. Jste nadšeni
nudné.
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10. Víte všechny odpovědi, jenže se vás nikdo na
neptá.

nic

KVĚTNÁ MÁ SVŮJ ZNAK A PRAPOR
Dne 28.2. 2000 starosta Petr Škvařil převzal z rukou
předsedy Poslanecké sněmovny Václava Klause dekret o
udělení praporu a znaku, symbolů Obce Květná.

Znovu jsem nucena zamyslet se nad významem tohoto
slavnostního aktu. Pravdou je, že jsme jako zástupci
obce na udělení znaku a praporu naší vesnici nijak
zvlášť nelpěli. Přesto se náš starosta, když se
setkal v pravou chvíli s pravými lidmi, rozhodl do
kolotoče
událostí
kolem
zrodu
obecních
symbolů
vstoupit. O tom, že šlo o rozhodnutí „zralé“ svědčí
fakt, že se nám nad očekávání „dařilo“, protože
mnohé jiné obce, které o udělení obecních symbolů
zarputile usilují, mají se schválením návrhu vážné
problémy. U nás, především zásluhou pana Mgr. Pakosty
z okresního archivu v Litomyšli, tomu tak nebylo.
Chápu, že pro praktický život občanů má daleko
větší význam oprava komunikací, dopravní obslužnost a
chod školských zařízení, než „nějaký“ prapor a znak.
Z hlediska historického byl však dvacátý osmý únor
2000 dnem mimořádným neboť naše Květná, třebaže je
minimálně významná, obdržela vlastní obecní symboly,
znaky jedinečnosti, svébytnosti a originality. Rovněž
jsem si uvědomila, že jednou v historických pramenech
nalezne datum převzetí „Dekretu o udělení obecních
symbolů“ daleko významnější místo, než jaké je mu
přikládáno nyní. Jednotlivé akce, stavby, opravy a
investice vykonané v potu tváře ustoupí do pozadí, a
udělení znaku a praporu se posune co do významu na
úroveň nemálo podobnou třeba zakládajícím listinám
měst
a
obcí.
Je
to
z hlediska
namáhavosti
nespravedlivé, ale pravdivé. Proto si myslím, že
bychom my všichni obyvatelé Květné na to, že jsme
byli při tom, když se „shůry štědře rozdávalo“, měli
být náležitě hrdí. Mimoděk jsme tak poslali poselství
příštím generacím.
Dvořáková

SLOVO STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY
Vážení občané,
už z nástěnek, na nichž byl vyvěšen návrh obecního rozpočtu, jste si
mohli udělat obrázek o plánech obce na letošní rok. Vzhledem k tomu, že se loni
provedla oprava komunikací a část plateb se přesunula do letošního roku, bude
rok 2000 ve znamení šetření, zvláště když se hodláme pustit do tak finančně
náročné stavby, jakou je autobusová zastávka u vojenské posádky. Ti z vás, kteří
byli na veřejné schůzi, jsou s odůvodněním výše této částky již obeznámeni.
Ostatním je v krátkosti shrnu.
U vojenské posádky žije cca 28 rodin, což je více než čtvrtina z celkového
počtu obyvatel v Květné. Propojení této odříznuté části s kmenovou částí obce je
pro občany nevlastnící auto obtížné i přesto, že je zde umístěna vlaková
zastávka. Pokrytí vlakovými spoji je totiž rok od roku horší a polemiky o zrušení
či nezrušení místní dráhy jsou stále znovu otevírány. V důsledku
vyjmenovaných skutečností se zvyšuje pohyb osob po státní silnici. To je za
současné hustoty provozu a agresivity řidičů velmi nebezpečné, na což
poukazuje i dopravní inspektorát. Stavba autobusové zastávky, vzhledem
k tomu, že je na státní silnici I. třídy, podléhá velmi přísným technickým
parametrům, které nelze než respektovat, pakliže chceme, aby byla zastávka pro
provoz Okresním úřadem, Správou a údržbou silnic i policií zkolaudována.
Návrhy občanů, že by autobus mohl objíždět kolem vlakového nádraží,
jsme samozřejmě zvažovali, ale zvláště v zimě (o kterou nám především jde), je
to varianta těžko představitelná. Silnice jsou velmi úzké, v zatáčkách ostře
lomené, za sněhu těžko udržovatelné a až na tu vedoucí k dvojdomkům, obci
nepatří. Navíc by provozovatel autobusové dopravy od objíždění kolem nádraží
upustil ihned po té, co by zjistil, že se mu to nevyplácí a že zbytečně zpomaluje
dopravu. Tolik k odůvodnění. Projekt s vyčíslenou sumou jsme si nechali ověřit
u nezávislých stavebních firem a ty částku ohodnotily jako odpovídající rozsahu
stavby. Na tuto investiční akci jsme požádali stát o dotaci ve výši 50 %
z Programu obnovy venkova a do konce března očekáváme vyjádření. I
v případě, že bychom na dotace „nedosáhli“, rozhodli jsme se zastávku postavit,
protože by nás to v budoucnosti stejně neminulo a těžko by to bylo levnější.
V letošním roce bychom se i nadále chtěli věnovat zvelebování obce, což
představuje především péče o zeleň, pořádek a obecní lesy. Náves u Juříků se
zatím bude upravovat podle možností, vlastními silami. Chceme zaměstnat opět
4 pracovníky z pracovního úřadu. Letos by se také měly objevit první lavičky a
další drobný inventář. Hodláme také postupně obnovovat veřejné osvětlení.
Rádi bychom podpořili větší využití sportovního areálu, což patrně bude i
nadále v rukou místních hasičů, popřípadě školy. Letos se naše obec stane
pořadatelem hasičské soutěže.
Dále-na obecním úřadě je již zapojen internet. Představuji si, že ho bude
moci využívat škola i místní občané, zvláště pak mládež formou internetového
kroužku. Byl bych rád, kdyby se mezi našimi mladými našel někdo, kdo by se
tohoto úkolu ujal. Všem aktivním jedincům vyjdu rád vstříc.

S počítači se dá dělat spousta věcí a ten obecní můžeme využít i k výuce těch,
kteří by se rádi naučili „druhé gramotnosti“ – zacházení s výpočetní technikou.
Samozřejmě nás i letos čeká plno práce a různých nenadálých překvapení
na které se těžko můžeme dopředu připravit. Věřím však ve spolupráci s občany
a v jejich podporu. Dobrý výsledek se pak jistě dostaví.
Ing. Petr Škvařil

7.1. 2000 odstoupil člen obecního zastupitelstva a předseda
finanční komise pan

DUŠAN CHORVATOVIČ
Ke svému odstoupení dal našemu časopisu písemné vyjádření, které v plném
znění otiskujeme.
Vážení spoluobčané,
Po roce mého působení, či spíše nepůsobení v obecním zastupitelstvu jsem
rezignoval na mandát člena obecního zastupitelstva. Pro nedostatek času se
nemohu aktivně podílet na veřejném životě v obci, tudíž i v zastupitelstvu.
Touto cestou děkuji všem voličům za projevenou důvěru a též přání
mnoha úspěchů mému nástupci.
Dušan Chorvatovič

Na jeho místo podle pořadí umístění v komunálních volbách
v roce 1998 nastoupila paní

MILOSLAVA MUSILOVÁ

OBECNÍ LESY -

zpráva lesního hospodáře

Vývoj držby lesního majetku
Přídělový majetek: Dne 2.února 1999 se podařilo dosáhnout fyzického
vydání lesních pozemků na Borové krčmě, a to ve výměře 15,4947 ha. Další
pozemky přiléhající k lesu v této oblasti byly odlesněny a v současné době jsou
zemědělsky využívány. Jejich převedení na obec bylo prozatím odloženo.
K 1.1. 2000 obec hospodaří na 76,5175 ha pozemků určených k plnění
funkcí lesa. V plánu je zaměření a převod ještě cca 10 ha.
Hospodaření v obecních lesích
Pěstební činnost: Zalesňování-celkem bylo zalesněno 0,62 ha,z toho 0,42
ha zalesnění na holině (67,7%) a 0,20 ha vylepšování kultur (32,3%), dle dřevin
v prvním zalesnění 38 % SM, , 62 % BK, úhrnem 2280 ks.
Pěstební práce: ožínání 1,32 ha, chem. zásah proti buřeni
0,09 ha, nátěr proti zimnímu okusu 10970 ks, výřez nežádoucích dřevin 0,92,
dočištění 0,08 ha.
Těžební činnost: Celkem bylo vytěženo 459,91 plm dříví, těženo tedy
bylo cca 80% z bilancovaných ročních těžeb.
Sortimentace (z prodaného dříví)
Dř /
Smrk a
Borovice

Sur. Kmeny
Kulatina
31,75/8,2% 333,52/86,6
2,10/14,8% 12,06/85,2%

Agregát
0/0
0/0

Paskov
18,80/5,2%
0/0

Palivo
0/0
0/0

Ekonomika: Rozdělení nákladů podle druhů činností ukazuje tabulka,
která víceméně souhlasí se sestavou účetnictví obce. Náklady činily cca 233 tis.
Kč, výnosy cca 776 tis. Kč.
Náklady podle skupin činností
Druh činnosti
Hrubé náklady (tis.
Kč)
Pěstební činnost
46,5
Zalesnění
15,0
Stroje
45,4
Těžba a přibližování
49,1
Odvoz
6,6
Režie
70,5
Celkem
233,1

Vnější vztahy
Obec se stala členem zájmového sdružení „Les“. Účelem sdružení bylo
provádění jednotné cenové a odbytové politiky, průzkum trhu a získávání dotací
MZe.
Z dotací byly uplatněny požadavky na podporu zalesnění MZD ve výši
5110 Kč, na použití drtiče klestu ve výši 3040 Kč a v rámci sdružení na
odborného lesního hospodáře ve výši 9 150 Kč. Všechny žádosti byly vyřízeny
kladně, úhrnná výše poskytnutých dotací činila 8 150 Kč.
Další informace lze nalézt ve zprávě „Lesy obce Květná 1999“.
Ing. Milan Hron

O BEZPEČNOSTI NA POLIČSKU

Začátkem ledna byla Obvodním oddělením policie české republiky
v Poličce vypracována pro obecní úřady okolních obcí „Zpráva o bezpečnostní
situaci v tomto teritoriu“. Jde o poměrně zajímavé a závažné sdělení
dokumentující současnou bezpečnostní situaci a stav veřejného pořádku, které
by mohlo zajímat nás všechny.
Na úvod článku si dovolím přímou citaci ze shora jmenované zprávy:
„Musím konstatovat, že jsme v roce 1999 zaznamenali historicky nejvyšší
nápad trestné činnosti v našem teritoriu od roku 1990. ( 498 trestných činů)
Pozitivní je, že se nám po celý rok 1999 dařilo i přes nepříznivý vývoj
nápadu trestné činnosti věci objasňovat a celková objasněnost neklesla pod
60%. To vše však mělo vliv na to, že bylo policisty minimálně vidět při
výkonu pořádkové služby.“
A na dalším místě se píše:
„Budu-li hodnotit vývoj kriminality v teritoriu, stala se pro rok 1999
Polička a její okolí městem s druhým největším nápadem trestné činnosti
v okrese. Před námi jsou pouze Svitavy. Poměrně daleko za námi zůstala i
města Litomyšl a M. Třebová, která měla tradičně vysoký nápad trestné
činnosti.“
K těmto dvěma citacím není třeba další komentář. Je zjevné, že bezpečná
a trochu ospale klidná Polička se proměňuje směrem ne příliš příznivým. Květná
již po mnoho let spádově patřící pod Poličku může být tímto vývojem
ovlivněna. Zatím je nápad trestné činnosti v naší obci na úrovni průměru. V roce
1999 bylo v Květné vyšetřováno 6 trestných činů, z toho 3 se podařilo objasnit.
Výrazně větší problémy s trestnou činností mají spíše větší obce, např. Jedlová,
Pomezí, Borová, Bystré a samozřejmě Polička, ale i Telecí. Naopak nejlépe na
tom jsou obce Stašov, Trpín, Pustá Rybná, Březiny, Nedvězí, Pustá Kamenice a
Kamenec.

Alarmující je nárůst trestných činů spáchaných dětmi do patnácti let. Příčiny
tohoto neutěšeného stavu jsou diskutabilní, ale podle mého názoru je potřeba
hledat je především v rodině. Naopak potěšitelný je fakt, že podíl mladistvých
(15 – 18 let) na trestné činnosti v loňském roce poklesl a zvolna klesá již po
několik let. Pro ilustraci: v roce 1998 spáchaly děti 8 trestných činů, v roce 1999
jich bylo již 32. Naproti tomu mladiství spáchali v roce 1998 48 trestných činů a
o rok později jich bylo spácháno pouze 33.
Co se týká skladby trestných činů, největší podíl zaujímá majetková
trestná činnost, prosté krádeže, krádeže vloupáním a hospodářská trestná
činnost. Až na konci seznamu jsou mravnostní delikty a násilná trestná činnost –
zde je však stoupající tendence.
Na závěr se ve zprávě hovořilo o potřebě zvýšení počtu policistů v našem
regionu, neboť jich na plochu 278 km2 vykonává pořádkovou službu pouze
šestnáct. To je jistě příčinou, že o policistu ve vesnici jako je Květná prakticky
nezavadíme. Dále bylo apelováno na větší spolupráci s občany a představiteli
obcí v informování policie o spáchaných trestných činech určitou osobou,
vedoucí k objasnění případu a dosvědčení u soudu.
Po důkladném prostudování zprávy jsem se ujistila, že můj apel na
potírání trestné činnosti v naší obci v zimním vydání časopisu (článek „Tak jak
je to s námi, přátelé) byl zcela na místě a je stále aktuální nejen v Květné, ale
platí i pro naše široké okolí.
Podle zprávy o bezpečnostní situaci a stavu
veřejného pořádku v teritoriu PČR Obvodního
oddělení Polička za rok 1999 zpracovala Dvořáková

ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU
K INFORMACÍM
Prvního ledna roku 2000 nabyl účinnosti zákon č. 106 / 1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím. Tento zákon je obecnou právní normou
upravující podmínky pro zajištění svobodného přístupu k informacím, které
mají k dispozici např.: ministerstva, obce, kraje, ale i ČNB, Rada pro rozhlasové
a televizní vysílání… Tyto povinné subjekty jsou zákonem zavázány tak, aby
zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky
(viz. Úřední deska, ale i obecní časopis; kde se vyvěšují usnesení obecního
zastupitelstva, schválené vyhlášky, zamýšlené prodeje nemovitostí z obecního
majetku, vyhlášení konkursů apod.) tak, aby byly všeobecně přístupné a ostatní
informace pak vydají na požádání žadatele (např. sdělení místa pobytu občana
hlášeného v jejím územním obvodu, sdělení potřebných skutečností soudu
atd.), s výjimkou těch, které zákon výslovně vylučuje nebo omezuje (§6, §7, §8,
§9, §10, §11 zákona 109/99 Sb.)
Obce (ze zákona povinný subjekt) mají povinnost poskytovat informace
v samostatné i přenesené působnosti.
Zákon stanoví dvě základní formy poskytování informací: a) zveřejnění
b) individuální žádost

Z V E Ř E J N Ě N Í:
Obec je povinna zveřejnit a umožnit pořízení kopií základních informací
jakými jsou: zákon o obcích, organizační řád, jednací řád obecního
zastupitelstva, seznam platných obecně závazných vyhlášek, přehled základních
právních předpisů.

I N D I VI D U Á L N Í Ž Á D O S T:
Tuto žádost o poskytnutí informací lze podat dvojí formou – ústně a
písemně, přičemž každá žádost musí obsahovat předepsané náležitosti: komu je
určena, čeho se týká a kdo ji podává.
Žádost ústně je podávána neformálně v běžném úředním styku. Pokud
žadateli nebyla poskytnuta odpověď, musí podat žádost písemnou.
Písemně podaná žádost (může být i faxem nebo elektronickou poštou)
musí být srozumitelná, aby z ní bylo patrné, o jakou informaci je žádáno. Nesmí
být proto formulována příliš obecně. Stane–li se, že je žádost pro povinný
subjekt nesrozumitelná, je žadatel do 7 dnů požádán, aby svoji žádost upřesnil.
Jestliže tak žadatel do 30 dnů neučiní, vydá úřad rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Pokud se informace nevztahuje k působnosti úřadu (např. na OÚ v Květné není
živnostenský úřad, proto nemůže poskytnou z tohoto okruhu informace), žádost
je odložena a tato skutečnost sdělena žadateli do 3 dnů. Směřuje–li žádost o
informaci k již zveřejněným skutečnostem, je možné odkázat tazatele na místo
zveřejnění, kde lze odpověď na dotaz získat. V ostatních případech poskytne
úřad informaci písemně (popř. formou kopií či paměťových médií) do 15 dnů od
podání žádosti. V průběhu celého roku 2000 je možnou lhůtu pro vyřízení
žádostí prodloužit až na 30 dnů. V případě že povinný subjekt (v našem případě
obecní úřad) informaci neposkytne, musí podat ve stanovené lhůtě rozhodnutí o
odmítnutí žádosti.
Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání do 15 dnů od
doručení rozhodnutí nebo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro vyřízení.
Odvolání se podává k nadřízenému orgánu. V samostatné působnosti je jím
obecní rada – v naší obci, kde radu nemáme, je jím starosta. V přenesené
působnosti pak okresní úřad, respektive příslušný referát. Rozhodnutí je
přezkoumatelné soudem.
Informace, které se nemohou poskytovat, jsou přesně definovány. Podle
zákona č. 148 / 1998 Sb., jsou jimi např. informace patřící do kategorie ochrany
utajovaných skutečností, dále informace spadající do ochrany osobnosti a
soukromí, ochrany obchodního tajemství, důvěrnosti majetkových poměrů,
ochrany duševního vlastnictví a informace o probíhajícím trestním řízení,
rozhodování soudů a plnění úkolů zpravodajských služeb. (Čili na obecním
úřadě nemůžete dostat informace o rasovém původu, národnosti, politických
postojích, členství v politické straně, majetkových poměrech, sexuálním životě,
náboženském založení, zdravotním stavu a jiných skutečnostech týkajících se
určité osoby bez jejího svolení.)

Za poskytnuté informace náleží zpracovateli (OÚ) úhrada vzniklých
nákladů. Těmi mohou být třeba náklady na poštovné, náklady na vypracování
fotokopií, náklady za dodání nosičů dat, ale i úhrada práce úředníka
zpracovávajícího informace. (Pokud je informace rozsáhlejší.)
Náš obecní úřad se i bez zákona 106 / 1999 Sb. snažil vycházet občanů co
nejvíce vstříc a žádné informace před nimi netajil. Během loňského roku
docházelo k ústním dotazům, které byly vždy zodpovězeny. Nový zákon zvýší
nároky na administrativu, ale myslím si , že těžkou hlavu z něho budou mít spíše
jiné subjekty, než jakými jsou podobně malé obce. S úplným zněním zákona o
svobodném poskytování informací se můžete seznámit na obecním úřadě.
Dvořáková

Farní charita v Poličce
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba (dále jen CHOPS) pečuje o
staré, nemocné nebo opuštěné spoluobčany. Práce CHOPS spočívá v návštěvách
klientů v jejich domácím prostředí. Někteří klienti by bez pomoci zdravotní
sestry či pečovatelky nemohli být doma. Museli by být umístěni v léčebnách pro
dlouhodobě nemocné nebo v domovech důchodců. Potřebnou pomoc v naší
agentuře poskytují kvalifikované zdravotní sestry, rehabilitační sestra a
pečovatelka. O naše klienty se snažíme pečovat komplexně, tzn. že pro ně
zajišťujeme zdravotní i pečovatelskou službu. Zdravotní péči musí indikovat
ošetřující lékař. Znamená to, že rodina, která má zájem o naši péči, se musí
nejprve poradit s lékařem. Tato péče je hrazena zdravotními pojišťovnami – tedy
pro klienta bezplatná. Po dohodě s klientem či jeho rodinou zajišťujeme i
pečovatelské služby, které si klient hradí sám. Svým klientům, a nejen jim,
půjčujeme i různé pomůcky, které mohou usnadnit ošetřování, umožnit pohyb či
zmírnit bolest, jako jsou polohovací lůžka, antidekubitní podložky (podložky
proti proleženinám - poznámka Redakce), WC křesla, chodítka aj.
V současné době působíme nejen v Poličce, ale i v okolních obcích, např.
v Lubné, Jedlové, Lezníku, Kamenci, Květné a v Pomezí.
Navštívit nás můžete v našem středisku vedle polikliniky na Smetanově
ulici č. 309 nebo telefonicky kontaktovat na tel. čísle 0463/722218.
Při Farní charitě funguje také Krizové centrum (K.c.), které vyvíjí činnost
v oblasti sociálního poradenství a krizové intervence osob v mimořádně
složitých životních situacích. K.c. také nabízí bezplatnou právní poradnu, kterou
vede jedenkrát za čtrnáct dní JUDr. Jiří Kašpar.
K dispozici potřebným občanům je Humanitární šatník, kde je možné se
za symbolický příspěvek poměrně velmi kvalitně obléknout. Své služby také
nabízí Poradna pro ženy a dívky, která funguje podle zájmu klientek.
Obecně řečeno: kdokoli z občanů má možnost přijít a získat radu
kupříkladu v oblasti nároků na obdržení sociálních dávek a toho, jak
postupovat při jejich získávání.

Ve své činnosti také pokračuje Denní stacionář pro děti a mládež
s mentálním a tělesným postižením. Zajišťuje péči o mentálně a tělesně
postižené děti a mládež v okrese Svitavy. Svou činností doplňuje péči a nabízí
rodinám s postiženými dětmi možnost věnovat se svému povolání, případně si
odpočinout od každodenní péče. Důležité při tom je, že denní pobyty umožňují
zachovat spojení s rodinou. Cílem zařízení je vytvořit takové prostředí, které
umožňuje dětem všestranný rozvoj. Nemalý význam pro klienty má i kolektiv
sobě rovných. Práce a výrobky klientů máte možnost vidět při různých
příležitostech. Nejbližší možnost budete mít 26.května 2000 na Hudební
zahradě, která se bude konat od 15.00 hodin v prostorách Farní charity nebo
v případě nepříznivého počasí v evangelickém kostele v Poličce.
Naše adresa: Farní charita Polička
Vrchlického 185
572 01 Polička
tel. fax 0463/ 22552, 721272

Ing. František Grundloch

ZAMYŠLENÍ
IGELIT
„Ukrytý v stínu lesa, igelit, to kdyby přišel k ránu déšť.“

Snad se někdo pozastaví nad tím, že své povídání o jaru nadepisuji igelit.
Půjčil jsem si tento název písničky Jana Nedvěda, protože si při ní vždy
vzpomenu na to, jak jsem se těšil na chvíli, kdy budu moci znovu vyrazit na
cesty. Vždycky mě maminka říkala, že mám boty „z toulavý kůže“. A měla
pravdu. S prvními paprsky mě to táhlo do lesů a strání. Dodnes jsem vděčný za
to, že mi rodiče nebránili v mém toulání a nechali mě radovat se z prvních
sněženek z ledové tříště na břehu potoka z prvních ptačích hlásků.Velice často
jsem v pátek sbalil pár věcí do batohu a jen vlahé a příjemné paprsky slunce
byly mými průvodci.
Přestože dnes již nevyrážím s batohem tak jako dříve, mám jaro stále rád.
Díky tomu, že již osm let bydlím v Květné, nemusím do přírody utíkat, protože
v ní jsem stále. Kdysi jsem si dělal představy, jak bych jednou chtěl žít někde
v horách, kde bych měl kravku, kus louky, pracoval bych doma a živil se tím, co
si vypěstuji a vyrobím. Dnes se musím smát, ale část toho snu mi Květná
naplnila.

Zatoužím-li po lese, stačí přeběhnout koleje a mohu vdechovat tu krásnou
vůni jehličí a lehce tlející trávy, která mi šustí pod nohama. Vždy si v takové
chvíli vzpomenu na slova jednoho z moderních dobrodruhů, který projel svět na
kole: „Můj čas je tak vzácný, že ho nemohu utrácet sháněním peněz.“ Je v tom
mnoho pravdy. Samozřejmě, peníze jsou potřebné, ale každý si jistě dokáže najít
věci, které se ničím zaplatit nedají. Nechci být sentimentální, ale vždy mám
velikou radost, když ke mně přiběhnou děti a nadšeně volají: „Tatínku na
zahrádce nám vyrostla první kytička.“ Jsem vděčný za krásné večery, kdy mohu
se sousedy sedět u ohně a povídat si.
Nevím jak vám, ale mě se nikdy ráno nechce vstávat a musím se dost
přemlouvat. Když ale potom vyjdu ven a slyším ten nádherný koncert, který sem
zaznívá z lesa, hned mám lepší náladu a těším se, že mi den jistě přinese něco
pěkného.
Přeji vám, abyste byli „bohatí“, a dokázali „bohatství“ vidět kolem sebe.
Stanislav Větrovský

***
STŘÍPKY Z HISTORIE

Výňatek z knihy

KOLÉBKOU LOUČNÉ
DOMOVĚDNÝ NÁSTIN
OKRESU LITOMYŠLSKÉHO
N a p s a l: JOS. KAREL
Roku 1929

Krčma Borová (Kieferkratschen)
Náleží k místní obci Květné. Má pouze 8 čísel a 41 obyvatelů vesměs
národnosti německé, církve římsko–katol. Kulturní i spolkový život sdílí
s Květnou (viz. Květná). Výživa lidu: rolnictví (70%), různá řemesla, obchod,
drvařství. Stanice dráhy Květná(1/2 km). Úřad poštovní, telegrafní a telefonní ve
Svitavách.
Z historie. Ves byla postavena r. 1694 na panské půdě.
Přírodní zajímavosti. Na jih (1/2 km) od osady jsou rozsáhlé lesy
zv.„Černý les“.
Z osady Krčmy Borové dojdeme státní silnicí do obce Květná, k níž patří
osada Krčma Borová a samota stanice dráhy.

Květná (Blumenau)
Je nejjižnější obcí okresu. Místní obec má katastrální plochu 898,14 ha,
obyvatel 660. Osada Květná má 100 čísel, obyvatelů 619 (národnosti němec.
608, českosl. 7, cizí 4; církve římskokatol. 618, evang. 1). Vzdělání lidu:
německá obecná škola dvoutřídní, německá místní osvětová komise, němec.
veřej. knihovna. Život spolkový: hasičský sbor, hospodářský spolek, odbor
severomoravského němec. svazu, německý školský spolek „Schulverein“.
Výživa obyvatelstva: rolnictví (70%), řemesla, obchod a práce v tkalcovnách ve
Svitavách. Stanice dráhy Svitavy – Skuteč v místě. Úřad poštovní, telegrafní a
telefonní ve Svitavech, v místě poštovna. Státní silnice Svitavy – Polička.
Z historie. Ves připomíná se r. 1347, kdy byla zastavena biskupovi
litomyšlskému. Byla původně buď úplně nebo alespoň většinou českou. To je
patrno z velmi mnohých českých příjmení z tehdejší doby. České jméno Květná
ani německé Blumenau nikde se v .listinách nevyskytují. Utvořeno
napodobením jména latinského „Quietne“.
Pamětihodnosti. Budova německé obecné školy (starší), kostel sv.
Vavřince. Uvádí se poprvé r. 1350 jako filiální do Karle, od r. 1860 farní.
V místě římsko-katol. fara. Nad farskou zahradou trojboký morový sloup
s letopočtem 1716. Sloupové obrazy Jana Nepomuckého a sv. Pavla z r. 1802 na
paměť krupobití. Pomník padlým ve světové válce.
Přírodní zajímavosti. K jihu ode vsi krásné lesy „Černý les“. V něm
kopec (607 m), s něhož je pěkný pohled do okresu litomyšlského (patří již do
okresu poličského). Krásný pohled po Litomyšlsku až do Vysokomýtska,
Poličska a do Moravy je s kopců západně ode vsi (571 m) a na sever (547 m).
Příjemné vycházky jsou též do lesů na severu ode vsi a na západě (1 1/2 km).
Z Květné se dáme státní silnicí k západu do Poličky (můžeme dojeti též
drahou)…
Podklady pro článek dodala p. Dana Kršková

PARLAMENT OČIMA NÁVŠTĚVNÍKŮ
Na slavnostní předání dekretu byli do Poslanecké sněmovny pozváni
pouze dva zástupci z obce. (Starosta a většinou místostarosta) Pokud jste na
Parlament ČR zvědaví stejně jako jsme byli my, jsou následující řádky určeny
vám.
Průběh aktu předávání dekretů byl střídmý, byť mírně slavnostní. Vždyť
nešlo o žádnou významnou návštěvu, ale „jen“ o obyčejné starosty českých
obcí. Václav Klaus mě překvapil poměrně malým vzrůstem a výrazně starším
vzhledem. Jinak nezůstal nic dlužen své pověsti ani svému způsobu
vystupování. Se sobě vlastní nonšalancí předával dekrety asi 50-ti starostům
obcí z celé republiky. Po krátkém obřadu proběhla malá neformální recepce a po
ní bylo shromáždění rozpuštěno.

My jsme se však rozhodli vytěžit z návštěvy více. Měli jsme
domluveného průvodce pana Papouška (bratr paní Škvařilové), tajemníka
předsedy výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, a s ním jsme se „jali“
prozkoumávat parlamentní půdu, abychom z Prahy do Květné kromě dekretu
přivezli ještě námět na tento článek. Málokdo z nás bude mít kdy možnost
nahlédnout do prostor, kde se „peče“ vysoká politika, a tak se vám pokusím
roušku tohoto tajemství poodhalit.
Parlament ČR je rozsáhlý komplex vzájemně pospojovaných historických
budov mezi Tomášskou a Sněmovní ulicí a Dolním Malostranským náměstím.
Základní část tvoří Thunovský a Šternberský palác. Je to hezká a klidnější část
staré Prahy hned pod Pražským Hradem. Schází se zde poslanecká sněmovna a
pracuje tu na 300 státních úředníků. Domy jsou citlivě a velkoryse opraveny.
Oproti mému očekávání byla úprava a vybavení všech vnitřních prostor
neokázalá a účelná. Postrádala jsem jakoukoliv známku nabubřelosti, nevkusu a
ohromujícího luxusu. Veškeré opravy, tak důsledně respektující starobylý ráz
budov, jednoduchá, ale nápaditá výzdoba ( převládalo především atypické sklo
svítidel, dřevěné plastiky a moderní obrazy různých výtvarných technik,
ušlechtilý kov a keramika) spolu s všudypřítomnými odpočívadly s koženými
křesly a květinami (zcela výjimečně byly umělé) a s podlahami pokrytými
stylovými koberci, dávaly prostorám pocit funkčnosti a zabydlenosti. Práci
architektů bych po zběžném prohlédnutí hodnotila jedničkou.
Jak je to s prací pánů poslanců nemohu posoudit. Spolu se starostou jsme
se sice vkradli do Sněmovní síně, kde právě probíhalo zasedání rozpočtového
výboru, a usadili se na místech pana poslance Dostála a Špidly (šlo to především
proto, že tam jmenovaní neseděli), ale jednání bylo značně nezáživné, (čemuž
odpovídala i účast) a tak jsme Sněmovní síň brzy opustili. Pan Papoušek nám
později vysvětlil, že pondělí je pro poslance volný den vyhrazený pro styk
s občany, proto jich tu dnes mnoho neuvidíme. Rozpočtový výbor čítá asi 20
poslanců, takže koneckonců účast, které jsme byli svědky, byla pochopitelná.
Podívali jsme se i do některých kanceláří – jak jinak než velmi dobře
zařízených. Jednací sály jsou vybaveny vnitřním televizním okruhem, takže
úředníci mohou sledovat jednání na televizní obrazovce u sebe v kanceláři.
Televizní kamery ve Sněmovní síni však záměrně nesnímají zvuk, a tak je obraz
němý. Dále jsme si prohlédli skvělé atrium plné květin určené k odpočinku
unavených poslanců, viděli jsme kopie historických dokumentů o vzniku české
státnosti a na dveřích četné jmenovky známých osobností – většinou
nepřítomných. Zlatým hřebem byla návštěva jídelny poslanecké sněmovny,
místnosti to stejně vkusné a střízlivé jako všechny ostatní, kde za ceny skutečně
pohádkové velmi dobře vaří. (Dva kompletní obědy i s nealko nápoji vyjdou na
necelých 90 Kč.)
Z letmého pohledu laika se mi v Parlamentu líbilo. Zřejmě proto, že bylo
„poslanecké pondělí“ zde panovala až „nemocniční“ atmosféra – klid, přesto že
po chodbách vládl čilý ruch pobíhajících úředníků. Nikdo si nás nevšímal, bylo
možné vstoupit kamkoliv, kde nebylo zamčeno (a kam smělost dovolovala) a
vyslovit cokoliv. Mohli jsme podle libosti fotografovat. Vyskytly se ale i věci
méně příjemné: přetopené prostory, detektory kovů, rentgen na tašky a
kabelky… Když k tomu ještě připočtu nezáživné jednání v Sněmovní síni,
kterého jsme byli svědky, ani jsem poslancům mnoho nezáviděla. Přesto si dost

dobře umím představit některé z našich volených zástupců, pro něž se sezení
v teplých, vkusných a pohodlných prostorách českého Parlamentu mohlo stát
cílem, nikoliv prostředkem boje za dosažení svých předvolebních ideálů
směřujících k rozkvětu vlasti. O tom, že takových je možná i více, svědčí
koneckonců současný stav naší země.
Dvořáková

KULTURA, SPORT, ZÁBAVA…

Vzpomínáte ještě to krásné období roku, kdy se nad důlky rozesetými po
všech pláccích a volných místech shromažďovali a možná ještě shromažďují
mnohé holky a kluci kolem malých barevných kuliček? Na každém hliněném
chodníku se objeví důlky a kolem nich se až do tmy hemží hráči. Hry
s kuličkami jsou nejen oblíbenou jarní zábavou, ale i znamenitým cvičením
prstů, souhry oka a ruky.
Kuličková sezóna je poměrně krátká, trvá nanejvýš pár týdnů. Když jaro
zatlačí zimu s konečnou platností daleko na sever, hliněnky i skleněnky zmizí
s chodníků, aby se tam slavně vrátily zase až za rok.
Mnozí lidé si myslí, že kuličky jsou poměrně mladá hra, ještě v minulém
století si děti hrávaly spíš s fazolemi. A přece znali kuličkové hry již ve starém
Římě a archeologové je nacházejí stále znovu ve vykopávkách. Nebyly ovšem
z pálené hlíny, ale z mramoru.
A nyní již několik z mnoha kuličkových her, které neztratili časem na
zajímavosti a mohou zpestřit i váš herní repertoár.

NEJZNÁMĚJŠÍ HRA S KULIČKAMI
Na začátku hry se hráči dohodnou o kolik kuliček se hraje. Házením na důlek se
pak určí pořadí, v jakém budou hráči ve druhé části hry cvrnkat do důlku. Každý
hráč se postaví na čáru vzdálenou od důlku tři až pět metrů a hodí na důlek tolik
kuliček, na kolika se dohodli. Kdo chce, může házet kuličky jednu za druhou,
pravidla však umožňují házet i kuličky všechny na jednou. Všechny kuličky
zůstávají na místě kam dopadly a podle toho, kolik jich kdo v důlku má se
určuje pořadí. Ten kdo jich má v důlku nejvíce, samozřejmě začíná.

Když do důlku nespadne kulička žádná nebo když mají někteří hráči v důlku
stejný počet kuliček, rozhoduje o pořadí ten, kdo má svou kuličku blíže k důlku.
Začínající hráč si vybere libovolnou kuličku mimo důlek a cvrnkne ji do důlku.
Když se trefí, může pokračovat dál a cvrnkat další kuličku. Hraje tak dlouho,
pokud se mu daří jediným cvrnknutím strefovat kuličky do důlku. Jakmile se
netrefí, pokračuje další. Vítězem se stává ten, kdo do důlku cvrnkne poslední
kuličku a vyhrává všechny kuličky o které se hrálo.

PA-NA-PA-HU-A
Tuto hru hrají děti na Havaji a vy se můžete naučit hru s trochu exotickým
původem. Není vůbec těžká, ale nepostrádá patřičné napětí.
Na zemi se nakreslí kruh o průměru asi tři metry. Každý hráč do něj položí
dohodnutý počet kuliček. Potom se rozestaví všichni po obvodu kruhu a házejí
každý svou kuličkou, kterou se snaží vyrazit některou kuličku z kruhu. Komu se
to podaří, vezme si vybitou kuličku. Kromě toho musí položit svou kuličku,
kterou házel, na kterékoli místo v kruhu a nechat ji tam dokud na něj znovu
přijde řada. Když někdo další při vyrážení trefí jeho házecí kuličku položenou
v kruhu, majitel vyražené kuličky je vyřazen ze hry. Pokud ale při tom trefená
kulička ťukne ještě o jinou, nevypadává její majitel, ale musí do kruhu umístit
dohodnutý počet kuliček jako na začátku. Hráči se střídají stále do kola, dokud
v kruhu zbývají nějaké kuličky.

ZÁVODY S KULIČKAMI
Na vybraném rovném místě vyznačíme na zemi oválnou dráhu kterou vyhladíme
a uplácáme lopatkou. V ní vyznačíme startovní čáru, která bude zároveň i cílem.
Na start umístí každý z hráčů svou kuličku, která představuje jeho závodní vůz.
Cvrnkáním ji bude posouvat po dráze kupředu. Pokud se mu stane, že jeho vůz
vybočí z dráhy, musí se vrátit zpátky na start. Hrajeme na předem dohodnutý
počet kol, nebo na vítěze každého kola.
Neváhejte tedy! I v dnešní době, kdy se nám nabízejí mnozí počítačem
vytvoření superhrdinové, zajděte do hračkárny a kupte pytlík kuliček. Přeji vám
hodně zábavy!
Připravil Stanislav Větrovský

Což si tak trochu písknout
???
Možná jste si někteří z vás všimli podobnosti s názvem jednoho českého filmu.
Já mám ale na mysli písknout si na vlastní píšťalku - vlastnoručně vyrobenou.
Už jste si někdy zkoušeli píšťalku udělat? Pokusím se vám vysvětlit, jak na to.

Nejdříve musíte najít vhodný kousek větve, například vrbové. Největší
šanci na úspěch, však budete mít s píšťalkou jasanovou. Jasanová píšťalka se dá
vyrobit i v jiném období roku a ne jen na jaře. Najít musíte takový kousek
větve, který nemá žádné suky nebo jich má alespoň co nejméně. Jeden konec
větve seřízneme podle obrázku, a vyřízneme malý zářez kousek od kraje.
Střenkou nože mírně poklepáváme na kůru kolem dokola po celé délce větve.
To provádíme tak dlouho až se uvolní duše a kůra se dá lehce stáhnout.
Svlečenou kůru si schováme na později. Z větve zbavené kůry odřízneme na
jednom konci kousek dlouhý asi 5cm a druhý asi 3cm za vyříznutým zobáčkem.
Kratší konec vsuneme na patřičném konci jako zátku do kůry. Druhý konec
upravíme podle obrázku a vsuneme jej také do kůry. A pak již zbývá jen si tak
trochu písknout.
Stanislav Větrovský

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM
7. 1. 2000
8. 1. 2000
18. 1. 2000
25. 1. 2000
27. 1. 2000
3. 2. 2000
13. 2. 2000
19. 2. 2000
3. 3. 2000
10. 3. 2000
13. 3. 2000
26. 3. 2000

50
70
65
50
65
50
82
50
55
70
55
55

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

BURSOVÁ Libuše
MUSILOVÁ Drahomíra
ŠTAUDOVÁ Ludmila
ŠÍCHOVÁ Vlasta
KLOUDA Josef
KALA Jiří
PŘÍVRATSKÝ Eduard
VENDOLSKÝ Josef
WILDROVÁ Růžena
ŠTEFLOVÁ Růžena
JÍLEK Jan
BUREŠ Jiří

Všem oslavencům přejeme především pevné zdraví, klid a pohodu v kruhu
rodiny a přátel a také velkou porci radosti ze života.

VÍTÁME NOVÉ KVĚTEŇÁČKY

Dominika STRAKU z č.p. 92
narozeného 16. 12. 1999
Jindřicha HEJLA z č.p. 165
narozeného 6. 2. 2000
Magdalenu VĚTROVSKOU z č.p. 163
narozenou 22. 2. 2000

Společně s rodiči, sourozenci a ostatními příbuznými sdílíme radost z nově
narozených dětí. V dětech se ukrývá budoucnost a perspektiva a proto
přejeme rodičům, aby se jim dařilo první listy života svých ratolestí popsat
tím nejkrásnějším písmem.

ÚMRTÍ
Přelom roku a konec zimy nepřinesl pouze radost a očekávání, ale i
zármutek a ztrátu. Z našeho okolí navždy odešli:
dne 30. 12. 1999 z domu č. p. 35 ve věku 51 let pan

Stanislav MUSIL
dne 6. 1. 2000 z domu č.p. 106 ve věku 85 let paní

Hedvika BRÁZDOVÁ
Připravila Dvořáková

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

INFORMACE
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vážení rodiče a občané,
Ráda bych Vám v tomto čísle novin podala několik informací o MŠ.
Od února 2000 jsme docílili na OHS přechodné zvýšení kapacity
mateřské školy (prozatím do 30.6.2000) z původních 14-ti na 17 dětí. Důvodem
byl zájem rodičů o místo v MŠ ještě v letošním roce. Od 1.4. 2000 bude
navštěvovat mateřskou školu 16 dětí. Věřím, že možnost vodit své přihlášené
děti budete využívat maximálně a dle svých potřeb a možností.
Chtěla bych Vás poprosit, abyste včas odhlašovali a nahlašovali (např. při
nemoci) docházku svých dětí do MŠ – ušetříte nám tím problémy spojené se
stravováním.
Touto cestou bych také chtěla poděkovat panu Dubišarovi z Borové
Krčmy, který přinesl do MŠ zachovalé hračky (puzzle, stavebnice…) po svých
dětech. Tyto hračky díky dobrému stavu již slouží dětem k různým hrám a
činnostem v MŠ.
Dále děkuji všem, kteří se podílejí nebo podíleli jakýmkoli způsobem na
zvelebování nejen vnitřního prostředí školky, jako např. pomoc s výměnou
desek pod akumulačními kamny, opravu a nátěr rozbitých a odřených lehátek
atd.
Také apeluji na majitele psů, aby své čtyřnohé hlídače nenechávali volně
pobíhat po vesnici. Psi, kteří se nám při vycházkách „motají“ pod nohama nebo
na děti dokonce “dorážejí“, působí negativně na psychiku mnohých z nich.
Děkují Vám za pochopení.
Závěrem bych chtěla připomenout rodičům dětí probíhající zápis do MŠ
na příští školní rok (2000/2001), aby si do konce března 2000 přišli pro
přihlášky, a to i v případě, že své dítě nahlásí do MŠ např. až k 1.1.2001.
Děkuji Vám za vaši důvěru
Graciasová Martina
ředitelka MŠ

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY - DĚTSKÝ KARNEVAL

Dne 26. 2. tohoto roku jsme pořádali již tradiční maškarní karneval. Děti
se už dlouhou dobu dopředu těšily, maminky šily masky a školáci chystali
výzdobu tělocvičny. Co nás příjemně překvapilo, byla letošní hojná účast dětí i
rodičů, krásné a nápadité masky a chuť dětí zapojit se do soutěží. Snad nikdo
nepřišel zkrátka.

Soutěžilo se v hodu šipkami na balónek, chytání „rybek“, skákání v pytlích,
stavění kostek, spousta legrace byla při židličkované nebo při krmení ledňáčkem
a dalších soutěžích.
Myslím, že nebudu mluvit jen za sebe když řeknu, že akce byla zdařilá.
Ráda bych poděkovala paní Holanové za pomoc při organizaci karnevalu a také
obecnímu úřadu za občerstvení pro děti.

SLET ČARODĚJNIC
V neděli 30.4. proběhne ve sportovním areálu v Květné „Slet
čarodějnic“. Na programu bude oheň, občerstvení, soutěže, reprodukovaná
hudba a přátelské posezení pro děti i dospělé.
Podrobnosti upřesníme na nástěnkách.
Ing. Mojdlová
Ředitelka ZŠ

Z OBECNÍHO ÚŘADU

POPLATKY ZA PSY
V březnu se na obecním úřadě vybírají poplatky za psy. Poplatek činí 60
Kč za jednoho a 90 Kč za každého dalšího psa a je splatný do konce měsíce
března. Využijte možnost zaplatit poplatek na obecním úřadě (každé dopoledne,
kromě čtvrtka, od 7 do 12 hodin nebo v úřední dny v úterý od 17 do 19 hodin).
Ušetříte tak peníze za složenku.

NÁKUPNÍ ZÁJEZD DO POLSKA
V sobotu dne 18.3. 2000 pořádá Obec Květná autobusový zájezd na
trhy do polského K L O D Z K A. Odjezd je v 5.30 hodin od Hostince U
Juříků /v 5.45 od vojenské posádky/. Návrat odpoledne.
Cena zájezdu v rozmezí 100-130 Kč na osobu /podle obsazenosti míst/ se
bude platit přímo v autobusu. Zájemci, nahlaste se prosím co nejdříve, nejlépe
do 10.března na obecním úřadě, tel. 729 309 nebo u paní Mojdlové, tel.729 334
a paní Špačkové, tel. 729 413.
Případné aktuální změny budou vyvěšeny na nástěnkách. Těšíme se na
vaši hojnou účast.
Nezapomeňte s sebou platný cestovní pas!!!

INTERNETOVÝ KROUŽEK
Na obecním úřadě byl zapojen internet, který bude v určité dny
k dispozici občanům, zejména mládeži. Pokud máte zájem naučit se pracovat
s internetem, popřípadě sami vést zájmový kroužek, nahlaste se na obecním
úřadě. Zároveň nabízíme našim občanům možnost naučit se práci s počítačem
formou výukových hodin nebo i zapůjčením počítače na krátkou dobu domů.
Organizace kroužků se bude odvíjet od časových možností zúčastněných.
Dvořáková

PODĚKOVÁNÍ
Obecní zastupitelstvo děkuje panu Mgr. Pakostovi z Litomyšle za
vypracování návrhů obecních symbolů - znaku a praporu pro naši vesnici. Pan
Pakosta má lví zásluhu na tom, že tyto návrhy byly bez připomínek schváleny
Heraldickou komisí parlamentu ČR a obci uděleny. Zároveň věříme, že
v započaté spolupráci budeme i nadále pokračovat.

