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KRÁSNOU DOVOLENOU A ŠKOLÁKŮM
PESTRÉ A HLAVNĚ DLOUHÉ
PRÁZDNINY
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INFORMACE Z OBCE
BYTOVKA V NOVÉM
Bytovka u posádky se oblékla do nového kabátu. Od poloviny
května do konce června probíhala dlouho avizovaná výměna oken a
zateplení obvodového pláště budovy. Příčinou menšího opoţdění
rekonstrukce bylo způsobeno pozdějším spuštěním dotačního projektu
Panel, z kterého jsme na opravy čerpali prostředky.
Zateplení obvodových zdí paneláku předcházela výměna oken.
Tato akce byla nejnáročnější vzhledem ke komfortu nájemníků i sladění
jejich časových moţností s potřebami stavební firmy. Nejtěţší pozici měli
nájemníci bytů s balkóny, kde se musely před usazením oken na balkónové
straně provádět větší stavební úkony. Dělníci se v interiérech bytu
zdrţovali v rozsahu 2-3 dnů. Nyní jsou uţ okna osazena a řeší se drobné
závady – prasklinky v omítce a výměna pěti oken, která se rozbila uţ při
instalaci.
Výsledkem rekonstrukce je nejen hezký vzhled oken, která jsou
pokládána za „oči“ domu, ale především lepší komfort bydlení ve vztahu
k tepelným ztrátám a propustnosti k vnějšímu hluku.
V zápětí po výměně oken následovalo zateplení fasády
polystyrénovými deskami a nataţení nové omítky. I tato akce sledovala
především omezení ztrát způsobených únikem tepla, tentokrát stěnami.
Zastupitelstvo v diskusi nad vzorkovníkem barev rozhodlo pro béţovookrové variace, které se na obecním majetku opakují. Děkujeme všem
nájemníků, ţe po nezbytně nutnou dobu strpěli určitou míru nepohodlí
spojenou se stavebními pracemi. Za to nyní obývají dům, jehoţ funkční i
estetické vlastnosti se znatelně zlepšily.

PO KOMUNIKACÍCH BEZ KODRCÁNÍ
Koncem června proběhlo na obecním úřadě výběrové řízení na
opravu komunikací. Z pěti přihlášených firem byla vybrána společnost
Prima Polička.
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Úseky, které se dočkají opravy jsou: komunikace od Sečkových
k hospodě U Juříků, cesta od kostela k silnici 3 třídy, cesta od Rychty (čp.
1) k silnici 3. třídy, parkoviště na návsi, parkoviště u školy a parkoviště u
bytovky. Na opravy obec obdrţela dotaci 2 800 000 Kč. Z této částky bylo
380 000 Kč určeno na nákup techniky, zbytek, plus 10% z hodnoty dotace
musí podle smlouvy přidat obec a poslouţí na opravu komunikací.
Pořízená technika,sekačka STIGA PARK PRO, křovinořez, profi
motorová pila a bubnová sekačka DARK, posílila vybavení technických
sluţeb. Bude vyuţívána při údrţbě zeleně.
Práce na komunikacích se rozběhnou na základě podepsané
smlouvy o dílo pravděpodobně na konci srpna nebo na začátku podzimu.
POZOR NA PODOMNÍ PRODEJCE
Dne 24. června byl starosta Petr Škvařil pozván na jednání s policí
ČR. Předmětem schůzky bylo řešení zvýšeného výskytu krádeţí v regionu.
Problém se netýká pouze Květné, zaznamenali ho v širokém okolí. Jde o
skupinku (či více skupin) osob, které se v noci snaţí vloupat do
nemovitostí a odnášejí si z nich nářadí, zahradní techniku, sportovní
vybavení, ale i potraviny, kosmetiku a další věci, které pak spotřebují nebo
zpeněţí.
V Květné se občas něco ztratí, ale v červnu – během pouhých
čtrnácti dnů - došlo k vloupání do dvou květenských nemovitostí a ztrátě
v hodnotě cca 60 000 Kč. Třetí červnové loupeţi se podařilo zabránit
pouze díky všímavosti květenských občanů.
Policie vyzývá občany, aby byli obezřetní a dobře si své domy,
kolny a garáţe zabezpečili. Dále je nabádá ke zvýšené opatrnosti a
všímavosti zejména k neznámým příchozím lidem zdrţujícím se bez
zjevného důvodu v obci, zejména pak upozorňuje na různé podomní
prodejce. Mohou to být tipaři pro vykradače bytů, proto není rozumné je
do domu vůbec vpouštět. Při jakémkoliv podezření je moţné volat na linku
158. Zvýšenou ostraţitostí a případnou policejní kontrolou se daří
zlodějům jejich činnost znepříjemnit a pokud se je nepodaří přímo
dopadnout, alespoň se sníţí riziko majetkové trestné činnosti.
Štěpánka Dvořáková
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CO NOVÉHO V SDH KVĚTNÁ
Nové vedení SDH Květná
Vedení SDH Květná bylo nuceno po smrti jejího
dlouholetého starosty pana Jiřího Navrátila řešit obsazení
funkce starosty.Bylo rozhodnuto,ţe do výroční členské schůze,která se
otázkou vedení SDH bude zabývat,bude funkci starosty SDH vykonávat
dosavadní velitel pan František Korbel a funkcí velitele byl pověřen pan
Tomáš Navrátil.
Okrsková soutěţ hasičských druţstev
Dne 25.5.2008 se ve sportovním areálu v Květné,jak uţ se stává
tradicí,uskutečnila letošní okrsková soutěţ druţstev dobrovolných hasičů.
Tentokrát vzhledem ke kolizi termínu konání s jinou akcí se soutěţ
uskutečnila netradičně v neděli od časného rána a soutěţe se zúčastnilo 15
druţstev.V úvodu soutěţící i přítomné publikum uctilo minutou ticha
památku nedávno zesnulého starosty SDH Květná pana Jiřího Navrátila a
pak se jiţ rozběhla vlastní soutěţ.Tak jak se stalo jiţ v posledních letech
tradicí,vítězem se stalo druţstvo ze Širokého dolu před Lubnou a
Lezníkem.Místní druţstvo soutěţ opět nedokončilo,tentokrát byla jednou
z příčin bohuţel technická závada na zařízení.Přesto soutěţ dopadla pro
místní SDH dobře,organizaci soutěţe si pochvalovali zástupci všech
zúčastněných.K dobré pohodě přispělo i pěkné počasí po celou dobu
konání soutěţe.
F.Korbel
Mladí hasiči
Mladí hasiči z Květné se zúčastnili ve dnech 30.a 31.května soutěţe hry
PLAMEN,která se konala v Hartmanicích.Mladší druţstvo,které bylo
spojeno s druţstvem ze Sádku,se umístilo na 3.místě a naše starší druţstvo
obsadilo 18-té místo.Počasí dětem přálo a tak si mohly uţít jak zábavy
s vodním dělem,tak i večerního karnevalu s ohňostrojem.Dětem se moc
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líbilo i kempování a jako poděkování našim mladým hasičům jsme na
hřišti v Květné ukončili víkend opékáním špekáčků.Děkujeme tímto i za
pomoc všem sponzorům.
Dne 21.června se konalo krajské kolo soutěţe v Poličce a nejmladší hasiči
soutěţili o diplom Dráček Dodo.Mezi 20-ti nejlepšími se umístil květenský
Roman Šmíd.Druţstva se umístila celkově na 13.místě.Děkujeme mladým
hasičům za dobrou reprezentaci naší obce.
G.Šmídová

Mladí hasiči na soutěţi v Hartmanicích

Zápis do základní školy a mateřské školy
v Květné pro školní rok 2008/2009
1.Zápis do základní školy:
K zápisu do 1. ročníku, který se konal 1.února 2008, se dostavily čtyři děti.
Z těchto dětí byl třem udělen, na ţádost rodičů, odklad školní docházky o
jeden rok a jedno dítě se v měsíci březnu odstěhovalo.
Během jara se nám však do vsi nastěhovaly další rodiny, z nichţ
dvě přihlásily své děti do 1. ročníku základní školy na školní rok
2008/2009 a tyto byly v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád
v platném znění a podle ustanovení § 165, odst. 2, písm. e a
§ 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) přijaty k základnímu
vzdělávání.
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Jelikoţ nám v letošním školním roce odejde do Poličky silný třetí
ročník (7 dětí), bude ve školním roce 2008/2009 naši školu navštěvovat 8
dětí. Podala jsem proto ţádost na Obec Květná o výjimku z počtu ţáků na
třídu (min. 10). Ţádost byla dne 24.6.2008 jednohlasně schválena.
V dalších letech očekáváme opět nárůst počtu ţáků ve škole (děti
s odkladem + další předškolní děti), neměli bychom se tedy jiţ pod hranici
10 pravděpodobně dostat.
2.Přijímací řízení do mateřské školy:
Jiná situace nám však paradoxně nastala v naší mateřské škole.
Počet dětí, které dostaly odklad školní docházky a počet ţádostí o přijetí,
převýšil kapacitní moţnosti mateřské školy. Byli jsme proto nuceni
přistoupit k méně populárnímu řešení, a to pouţití „Kritérií pro přijímání
dětí“. Tato kritéria se snaţí vyjádřit potřebnost rodiny k umístění dítěte do
mateřské školy. Z pěti ţádostí o přijetí jsme bohuţel nemohli vyhovět
dvěma. Tímto prosím dotčené rodiny o pochopení a trpělivost, situace je
skutečně výjimečná. V dalším školním roce se mateřská škola uvolní (děti
odejdou do školy) a doufám, ţe k tomuto kroku jiţ v budoucnu nebude
muset dojít.
Provoz v Základní škole a mateřské škole Květná o letních
prázdninách:
Základní škola bude o letních prázdninách uzavřena a budou zde
probíhat drobné opravy.
V mateřské škole bude provoz na ţádost rodičů následovný:
Od 30.6. – 11.7. bude MŠ otevřena, od 14.7. – 29.8. uzavřena. V mateřské
škole se budou v době prázdnin dětem věnovat p. Mgr. Anna
Kameníčková a p. Dana Horáková.
Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala pedagogům Základní školy a
mateřské školy Květná za obětavou práci a laskavý přístup k dětem a
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našim provozním zaměstnancům za zajišťování čistoty a dobrého
fungování základní i mateřské školy.
Dále bych chtěla poděkovat těm rodičům (a je jich stále víc), kteří
se aktivně zapojili do vylepšování mateřské školy, pomáhají nám
s drobnými opravami a úpravami. Také děkujeme za finanční dary a starý
papír, který jste nám pomáhali sbírat. Celkem se letos podařilo nastřádat
1539 kg starého papíru, za coţ jsme obdrţeli 1174,-Kč. K akci se připojil i
dárce, který nechce být jmenován a přispěl nám částkou 2335,50 Kč.
Získanou hotovost jsem rozdělila mezi MŠ, ŠD a ZŠ na pomůcky a
odměny dětem. Poděkování také patří p. majorovi Jiřímu Vorlíčkovi, který
pro nás zorganizoval Den otevřených dveří na vojenské posádce v Květné
a rodině paní Švecové, která nám zajistila báječné dopoledne na autodráze
v České Třebové.
Zdeňka Mojdlová,ředitelka ZŠ a MŠ Květná
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NĚCO O NAŠICH SOUSEDECH
V dřívějších číslech Haló Květná jsme se dost často zabývali historií
Květné, naposledy novými poznatky o květenském kostele.Není ale na
škodu si také povědět něco z historie našich sousedů,protoţe i oni ji mají
bohatou a zajímavou.Takţe nejdříve se dovíme něco z historie obce
Chmelík,který je Květné nejblíţe nejen historií,ale i četnými
příbuzenskými, přátelskými a i jinými vztahy.
Většinu textu jsem si vypůjčil z vebových stránek obce.

Z HISTORIE OBCE CHMELÍK
První písemné zmínka o obci je z roku 1314,kdy byla
majetkem opata Konráda,je tedy starší neţ Květná o které
první písemná zmínka pochází z roku 1347.Tak jako Květná,
i Chmelík / v některých písemných materiálech zmiňovaný i jako
Chmelník/ byl budován u tzv.Trstenické stezky a byl postupně,opět stejně
jako Květná,osidlován německými osadníky,převáţně z Falcka a tito
osadníci mu dali i pozdější název Hopfendorf /z němčiny Hopfen = chmel,
dorf = vesnice/.Trstenická stezka byla ve Chmelíku nazývána Cesta
kostelní,protoţe po ní místní chodili do kostela v Čisté/tehdy Lauterbach/.
Dominantou obce je kostel sv.Jana Nepomuckého z roku 1782.Kostel je
jednolodní s půlkruhovým závěrem,s presbytářem,sakristií na severní
straně a hranolovou věţí.V kostele jsou cenné obrazy,jako sv.Václava
z roku 1907,nebo kříţová cesta ze 40.let 19.století.Je tam umístěn i
originál sochy sedícího bolestného Krista.Kopie sochy je u křiţovatky před
kostelem.
Na okraji obce se nachází původní,dnes nevyuţívaný hřbitov,dále kaplička
Růţencové bratrstvo a unikátní gotické boţí muka.
V obci se nachází rovněţ několik unikátních příkladů lidové architektury
např.stavení č.p.21 z roku 1853.Dvě přízemní budovy s ozdobnými štíty
jsou spojeny branou,vpravo ve výklenku je soch sv.Jana Nepomuckého.
Obec je typem lánové vesnice s nepravidelnou zástavbou,kde v původním
členění lány polí po obou stranách údolí končily u potoka a cesty.Stejně

9
jako okolní vesnice i Chmelík má asi gotický základ a řada roubených
dřevěnic má svůj původ v tzv.franckých dvorcích z 13. a14.století po
kolonizaci německými osadníky.Tak jako v Květné i zde pro velké statky
je typický čtvercový dvůr,jehoţ jednu stranu obvykle vytvářelo obytné
stavení s komorou,na protilehlé straně se nacházela stodola,vpředu brána
s vjezdem a zadní stranu tvořily chlévy,konírny a kolny.
Z přírodních pozoruhodností patří do katastru obce přírodní památka
Sněţenky ve Vysokém lese a rezervace Bukový les.
Aţ do roku 1945 byl Chmelík aţ na malé výjimky německou obcí s cca
470 obyvateli v roce 1945.Po odchodu občanů německé národnosti počet
obyvatel výrazně poklesl,v současné době ţije v obci okolo 200 obyvatel.
ph

NĚKOLIK DOBRÝCH RAD
PRO VAŠE ZDRAVÍ
Fakta o medu a skořici.
/ převzato z denního tisku/
Je zjištěno,ţe směs medu a skořice léčí většinu nemocí.Med se vyrábí ve
většině zemí světa.Dnešní vědci jej doporučují jako velmi účinný lék.Med
můţe být uţíván bez jakýchkoliv vedlejších účinků na všechny druhy
nemocí.Vědci zjistili,ţe ačkoliv je med sladký,jestliţe se bere ve správných
dávkách jako lék,nemůţe ublíţit ani diabetickým pacientům.Týdeník
World News,vycházející v Kanadě,uveřejnil následující seznam
nemocí,které mohou být léčeny medem a skořicí jako výsledek studií
západních vědců.
Nemoci srdce:
Smíchejte med a mletou skořici a maţte na chléb místo dţemu nebo
marmelády a jezte pravidelně k snídani.Sniţuje to hladinu cholesterolu
v krvi a cévách a chrání pacienty před infarktem.Ti,kteří uţ infarkt
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prodělali a budou jíst toto denně,budou se drţet míle daleko od dalšího
infarktu.Pravidelné snídaně tohoto druhu ulevují při zadýchávání a posilují
srdeční tep.Med a skořice vracejí cévám a ţilám jejich pruţnost.
Artritida:
Artritičtí pacienti mohou denně,ráno a večer,jeden šálek horké vody s 2
lţičkami medu a 1malou lţičkou skořice.Berou – li to pravidelně můţe se
vyléčit dokonce i chronická artritida.
Infekce močového měchýře:
Rozpustit 2 lţíce medu a 1 lţičku skořice ve sklenici vlaţné vody a
vypít.Tím se odstraní infekce měchýře a močových cest.
Bolesti zubů:
Smíchejte 1 lţíci skořice a 5 lţic medu.Aplikujte 3x na bolavý zub a bolest
přestane.
Cholesterol:
2 lţíce medu a 3 čajové lţičky skořice smíchané s 2dcl horké vody,které
podávali pacientům s vysokou hladinou cholesterolu, dokázaly sníţit
hladinu cholesterolu o 10% do 2 hodin.Podává – li se 3x denně, je vyléčen
i pacient s chronicky vysokou hladinou cholesterolu.Dle informací
zmíněného časopisu i samotný pravý med,je – li uţíván denně,zabraňuje
zvyšování cholesterolu.
Nachlazení:
Ti,kdo trpí na časté nachlazení,by měli uţívat 3x denně 1 lţíci vlaţného
medu s ¼ lţičky skořice po dobu 3 dnů.Tím se vyléčí nachlazení,chronický
kašel a pročistí se průdušky.
Potíţe se ţaludkem:
Med se skořicí úspěšně léčí bolesti ţaludku a chrání ţaludek od vzniku
ţaludečních vředů.
Posílení imunitního systému:
Kaţdodenní uţívání medu a skořice posiluje imunitní systém a chrání tělo
před viry a bakteriemi a brání útokům virových infekcí.Vědci zjistili,ţe
med obsahuje obrovské mnoţství ţeleza a vitaminů.Pravidelné uţívání
medu posiluje bílé krvinky v jejich boji s viry a bakteriemi.
Chřipka:
Vědci ve Španělsku zjistili,ţe med obsahuje přírodní látky,které zabíjejí
kmeny chřipky a chrání před ní pacienty.
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Koţní infekce:
Aplikace medu a skořice na postiţená místa léčí ekzémy i pásový opar a
všechny typy koţních infekcí.
Hubnutí:
Kaţdý den ráno,1/2 hodiny před snídaní na lačný ţaludek a večer před
spaním vypijte šálek medu se skořicí.Pravidelné uţívaní sníţí váhu i u
mimořádně obézních osob.Pravidelné uţívaní zabraňuje usazování tuku i
při poţívání mimořádně tučných jídel.
Rakovina:
Nedávné výzkumy prováděné v Japonsku a Austrálii prokázali,ţe i
pokročilá rakovina kostí,ţaludku a střev můţe být s úspěchem
léčena.Pacienti trpící těmito druhy rakoviny by měli uţívat lţíci medu a
lţíci skořice měsíc 3x denně.
Závěrem:
Co říci závěrem?Myslím,ţe to určitě nikomu neublíţí a ţe je nejlepší to
vyzkoušet.

VÍTE,CO ZNAMENAJÍ ČÍSLA

111 ?
Ta čísla se týkají lokálky,která letos jiţ právě těch
111 let jezdí mezi Svitavami a Poličkou a
Poličkou
a Skutčí.Myšlenka na vybudování dráhy vznikla v osmdesátých letech
19.století na základě prudce se rozvíjejícího dřevozpracujícího,lnářského a
textilního průmyslu.Uţ v roce 1893 vznikly první projekty ,jeden uvaţoval
se spojením Svitavy s Poličkou,druhý vedoucí z Březové přes Bystré do
Poličky.Nakonec byla o rok později udělena licence na výstavbu dle první
varianty s jejím prodlouţením z Poličky do Skutče.Práce začali hned
v roce 1894 na větvi Svitavy – Polička a uţ za rok byla postavena
v Poličce nádraţní budova,vodárna a výtopna pro čtyři
lokomotivy,samozřejmě tehdy na lokomotivy parní.Současně vyrostly
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nádraţní budovy ve Svitavách-zastávce,Květné a Limberku/dnes
Pomezí/.Na trati do Skutče vyrostly nádraţní budovy v Borové, Pusté
Kamenici,Rychnově,Krouně,Rychmburce/dnes Předhradí/ a Skutči-městě.
První úsek byl slavnostně otevřen 15.9.1896 a oficiální provoz na celé trati
Svitavy- Ţďárec u Skutče dne 6.10.1897.V roce 1921 byly zahájeny práce
na výstavbě muničky v Bořinách a ta si vyţádala ţelezniční vlečku.
Vybudování ţeleznice mělo kladný vliv na zaměstnanost v oblasti,v
Poličce se zakládaly první průmyslové podniky a zvláště prodlouţení
dráhy do Skutče nejvíce pozvedlo velmi chudý kraj na západ od
Poličky.Velkým problémem pro provoz byly zimní měsíce s bohatou
sněhovou nadílkou a silnými větry,způsobující závěje,které dokázaly
zastavit provoz i na několik dní.
Negativní vliv na provoz trati měla Mnichovská dohoda z roku 1938,kdy
nová hranice procházela těsně za Poličkou.Provoz na trati mezi Svitavami
a Poličkou byl 10.10.1938 ukončen a vlaky jezdily jen pro dopravu dělníků
do muniční továrny.A po okupaci 15.3.1939 uţ ţeleznice slouţila aţ do
konce války výhradně pro potřeby německé armády.První vlak po
osvobození byl vypraven jiţ 15.5.1945.
Provoz parních lokomotiv byl ukončen 15.10.1965 a nahrazen motorovými
lokomotivami.

RECEPT NA LÉTO
Činské řízečky
Potřebné suroviny:
50dkg maso/vepřové nebo králičí/
3 celá vejce
1/2lřičky pálivé papriky
1lţička kari
2 cibule
3lţičky solamyl
1/2lţičky cukr
1lţička sladké papriky sůl
Maso nakrájet na malé kousky,přidat přísady,vše smíchat
a navrch nakrájet cibuli.
Nechat uleţet 24.hodin v lednici,potom lţící nabírat a smaţit řízečky.
Příloha dle chuti-hranolky,americké brambory,krokety.
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ZPRÁVY Z OBCE

Jubilanti II. čtvrtletí 2008
Bukáček Ladislav

60 let

Květná 128

Narození:
13.3.2008
1.4.2008
15 .5.2008

Jaroslav Konopáč, Květná 81
David Mironidis, Květná 166
Amálie Vorlíčková, Květná 165

Úmrtí:
30.3. 2008
6.5. 2008

Květoslava Kobzová, Květná 147, nedoţitých 77 let
Eva Bednářová, Květná 81, nedoţitých 72 let

NABÍDKA ZÁJEZDŮ
Obec Květná by ráda uspořádala zájezd pro občany. Náklady na dopravu
by uhradila Obec Květná, vstupné by si hradil kaţdý sám. Se svými
náměty a případným zájmem o některý z níţe nabízených zájezdů se
prosím obracejte do konce července na obecní úřad. Pokud bude počet
zájemců na naplnění autobusu, zájezd by se mohl uskutečnit koncem
srpna.
Aktuální nabídka v době prázdnin:
1) Mezinárodní zahradnická výstava a veletrh FLORA OLOMOUC
2008. Termín konání 21.-24.srpna 2008, vstupné 80 Kč plné, 60 Kč
důchodci a studenti, 20 Kč děti do 15 let, 150 Kč rodinné (2 + 1 aţ
4).
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2) Liberec
ZOO
Dospělí
90 Kč
Děti do 3 let
ZDARMA
Děti od 3 do 15 let
40 Kč
Studenti do 26 let (po předloţení průkazu)
40 Kč
Osoby starší 65 let (po předloţení průkazu) 40 Kč
ZTP (po předloţení průkazu)
40 Kč
ZTPP(po předloţení průkazu)
ZDARMA
Dobrovolní dárci krve(po předloţení průkazu) ZDARMA
Aquapark v BABYLONU
AQUAPARK Ceník

DENNĚ OD 10.00 DO
22.00 HOD.
Pátek aţ do 23:00

do 100
cm

do 140
cm

nad 140
cm

celodenní

zdarma

240 Kč 290 Kč

od 16
hod.

zdarma

190 Kč 240 Kč

od 17
hod.

zdarma

140 Kč 190 Kč

Rodinné vstupné 2 dospělí + 2 děti 100 140 cm
960 Kč
Otevřeno denně

10:00 - 22:00, pá aţ 23:00
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UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme spoluobčany na volné pobíhání psů. Obec Květná má
v platnosti Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 o zákazu volného
pobíhání psů ze dne 1.3.2006. Podle legislativy, která bude platná od
1.1.2009, bude volné pobíhání psů pokutováno aţ 50 000 Kč. Ţádáme, aby
si kaţdý majitel psa zabezpečil a nedocházelo k volnému pobíhání,
obtěţování a ohroţování obyvatel.

NABÍDKA VÝUKY ANGLICKÉHO JAZYKA
Nabízíme výuku angličtiny pro dospělé na obecním úřadě. Nejmenší počet
účastníků je 4. Cena 50 Kč / 1 hodina. Při vyšší účasti moţná sleva. Vítáni
jsou začátečníci i mírně pokročilí. Vyučující J. Kováčová.

POZVÁNKA NA POUŤ
V sobotu 9.8.2008 pořádá SDH Květná pouťovou zábavu na
Květenském ranči.
V neděli 10.8.2008 se uskuteční pouťové odpoledne s programem.

INFORMAČNÍ SMS
Zájemci o zasílání informačních SMS zpráv si mohou nahlásit telefonní
číslo na obecním úřadě.

VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31.
prosince 2003 končí nejpozději 31. prosince 2008. Pro občany narozené
před 1.1.1936 platí výjimka - občanské průkazy, ve kterých mají
vyznačenou dobu platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodlouţena bez
omezení“, zůstávají nadále platné. Tato výměna občanských průkazů
nepodléhá správnímu poplatku.
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ŘÍJNOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
PARDUBICKÉHO KRAJE
V říjnu 2008 proběhnou v Pardubickém kraji jiţ třetí volby do krajského
zastupitelstva, tentokrát pro volební období let 2008 – 2012. Voliči budou
do krajského zastupitelského sboru vybírat 45 zástupců z politických stran,
politických hnutí či jejich koalic, kdy volební strany budou moci mít na
kandidátní listině uvedeno maximálně 50 kandidátů. Do Zastupitelstva
Pardubického kraje mohou volit zletilí státní občané ČR s trvalým
pobytem na území Pardubického kraje, minimálně stejné podmínky musejí
splňovat také sami volení kandidáti. Hlasování v kraji proběhne ve stálých
volebních okrscích, volič můţe hlasovat pouze ve svém volebním okrsku,
kde je přihlášen k trvalému pobytu (u krajských voleb nejsou zavedeny
voličské průkazy). V souběhu s krajskými volbami proběhnou také volby
do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR (ve volebním obvodu č. 48 se
sídlem v Rychnově nad Kněţnou), avšak na území Pardubického kraje
pouze ve východní části okresu Pardubice (např. Sezemicko, Dašicko,
Holicko) a dále v severozápadní části okresu Ústí nad Orlicí ( např.
Choceňsko). Průběţné a konečné výsledky voleb bude moţné aktuálně
sledovat zejména na internetových stránkách Českého statistického úřadu
www.volby.cz.
( Zdroj : Zpravodaj Pardubického kraje)
Tuto rubriku připravila p.Rubínová.

CO S TÍM?
Nedávno mne potkala jedna paní/nechce být jmenována/ a
vyčetla mi,patrně pod dojmem,ţe se starám o Haló
Květná, ţe nevedu dobře vebové stránky obce.Paní jsem
vyvedl z omylu,ţe s tím nemám nic společného,přesto mi nedalo se na věc
podívat,protoţe se přiznám,ţe jsem sám dost dlouho stránky Květné
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nenavštívil.Bohuţel jsem musel paní dát za pravdu.Tak tedy můj názor
k jednotlivým rubrikám:
Aktuální – je zde sice pozvánka na Cestu pohádkovým lesem/kupodivu na
tu letošní/,coţ uţ dnes vlastně také není moc aktuální,ale pak
jsou v rubrice jakási policejní zpravodajství a to od 29.11.2007
aţ po 21.5.2008,která nemají k obci ţádný vztah a navíc nejsou
také zrovna moc aktuální
Kultura – jakoby se v obci v kultuře uţ léta nic nedělo,jsou tam
velmi fousaté články o pohádkovém lese , tuším z roku
2004,o hasičské soutěţi 2002,Country festivalu 2002/to tady byl
Roman Horký/ a tak by se dalo pokračovat
Fotogalerie – kromě fotek z vánoční besídky,mimochodem velmi krásné v
místním kostele, opět vše hodně staré
Zpravodaj – poslední z 2004
Usnesení zast.obce – poslední publikované je z 2004,ţe by další ţádné
nebylo?
Paní měla pravdu,ţe?
Třeba nám někdo zodpovědný do příštího čísla řekne,co s tím.
Moţná,ţe čtenáře trápí i jiné problémy a tak přivítáme i jejich
názory.Myslím si totiţ,ţe rubrika“ Co s tím?“ můţe přispět svojí trochou
k řešení některých problémů,které občanům mohou znepříjemňovat ţivot.
ph

SOUTĚŢ PRO MILOVNÍKY
SPORTU
Dne 8.8.2008 budou v Pekingu slavnostně zahájeny
letní olympijské hry. Mezi květňáky je spousta
sportovně zaloţených lidí,kteří jistě budou olympiádu
sledovat kaţdý den v televizi a budou fandit českým
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sportovcům.
Zkuste si,jak dalece věříte našim sportovcům a jaké máte znalosti o našem
sportu a tipněte si,kteří naši sportovci/jmenovitě/ získají na OH některou
z medailí.
Svoje tipy zašlete na e-mail hamacekp@tiscali.cz,nebo v zalepené obálce
nechte pro mne u Petra Juříka v hospodě.Pozor,nejpozději do začátku
OH,tedy do 8.srpna.Vítěz,tedy ten kdo se strefí přesně,nebo bude nejblíţe
skutečnosti, obdrţí hodnotnou tekutou cenu.

CESTA POHÁDKOVÝM LESEM
V sobotu 7.června se uskutečnila ke Dni dětí akce z bohatou tradicí a
především obrovským zájmem dětí všech věkových kategorií,Cesta
pohádkovým lesem,tentokrát s názvem Role ze světa animovaného filmu.
Jako vţdy úspěšnou akci připomínáme fotografií Macha a Šebestové.
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A ještě pár fotografií…

Den otevřených dveří na posádce

A ještě 1x soutěţ mladých hasičů v Hartmanicích
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