Černý puntík obce - Webové stránky
Je poměrně málo zdánlivě jednoduchých věcí, s kterými obec
Květná zatím dlouhodobě a neúspěšně svádí boj. Jsou to třeba webové
stránky. Ty květenské se pyšní stářím, vousatými texty a aktualitami
z doby „třetihor“. Upozornili jste na to v minulém časopise a upozorňujete
stále. Právem.
Samozřejmě, že o neutěšeném stavu víme. Dokonce jsme se ho
několikrát pokoušeli řešit. Zatím marně. V obcích, které mají stránky „jako
ze žurnálu“ měli totiž to štěstí, že si na jejich úpravu a aktualizaci někoho
našli. Města pak dokonce i pověřenou osobu zaměstnala. My jsme také
hledali ve vlastních – tedy květenských řadách – člověka, který by se za
stránky postavil, myslel na ně a staral se o ně. A chtěli jsme tomuto
člověku za jeho práci zaplatit. Našli se zájemci zejména z řad mládeže,
která slušně vládne počítačem a údržbu webovek by technicky zvládla. Ale
tato práce nevyžaduje jen prostou počítačovou dovednost. Vyžaduje i
notnou dávku tvořivosti, sebekázně a zodpovědnosti, ke které mladá
generace musí teprve dorůst.
Proto jsme opustili představu, že si prostřednictvím našich webovek
přivydělá některý květeňák a obrátili jsme se na profesionála. První příslib
nedopadl valně. Reakce na aktualizace přicházely pozdě, pokud vůbec
nějaké byly. Rozešli jsme se tedy a oslovili dalšího profesionála. Tentokrát
jde o člověka, který spravuje webové stránky měst Bystré a Poličky a
několika okolních obcí. Zadali jsme vytvoření nové grafiky a zavedení
redakčního systému, do kterého si některé aktuality budeme moci vkládat
sami bez závislosti na operátorovi stránek. Samozřejmě, že jakékoliv větší
zásahy bude muset opět provádět on. Uvidíme, zdali jsme se tentokrát
trefili do černého. A když ne, budeme to zkoušet dál. Snadno podsunutelná
připomínka, že starosta je počítačový technik, a tak stránky může dělat
sám, je lichá. Buď bude věci na obci dělat nebo o nich bude psát. Obojí
dohromady skloubit nelze.
ŠD
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Do zimy s novými komunikacemi
Avizované opravy komunikací se v polovině září rozjely do plných
obrátek. Přes nepřízeň počasí se od 15. září začalo s úpravou krajnic
(odstranění drnu) a s frézováním poškozených částí. Připravované opravy
obecních cest, o jejichž rozsahu jsme Vás informovali v předcházejícím
čísle časopisu na základě výběrového řízení provádí firma Colas CZ, a. s.
Uspěla s nejlepší cenovou nabídkou: 2 718 416 Kč i s nabídnutou záruční
dobou na dílo, která činí 64 měsíce. Práce budou trvat dle podmínek počasí
přibližně 1 měsíc.

Kořenová ČOV zaujala
Kořenová čistička odpadních vod u nových obecních dvojdomků
bude přijímat napojení od dalších domácností. Vedle obyvatel dvojdomku
a domu na půli cesty včetně stodoly upravené zčásti na byty, o připojení
projevila zájem Základní škola Květná a vlastníci nemovitostí pan Hajský
a rozestavěného domku pan Jambor s paní Divišovou. Tímto bude kapacita
čističky naplněna.
Pro dobrou funkci tohoto typu čističky odpadních vod je příznivější
větší zatížení blížící se maximální stanovené kapacitě. Od připojení dalších
nemovitostí si slibujeme lepší funkci, která se projeví především
intenzivnějším růstem vysázeného rákosu v čistící nádrži, což posílí čistící
schopnosti zařízení. ŠD

Oprava bytovky ne bez komplikací
Nic, co za něco stojí, není zadarmo. Platí to vrchovatě o bytovce na
posádce, kde v září došlo k ukončení rekonstrukčních prací – výměny
oken, zateplení a natažení nové fasády.
Předchozí majitel – Ministerstvo obrany – od roku 1990 do konce
roku 2006 investoval do domu pouze do nejnutnějších oprav, a to přesto,
že je jeho roční rozpočet mnohonásobně vyšší, než je rozpočet Květné.
Nový majitel - obec Květná - se k nemovitosti postavila
zodpovědně a začala nejožehavější problémy domu řešit koncepčně. Píše
se rok 2008 (druhý rok, co obec dům vlastní) a jsou vidět již první plody
její péče.

Rekonstrukce stála nejen hodně peněz (celkem 3 800 000 Kč), ale i
úsilí a organizačních schopností starosty, který se o dílo zasadil. Zajistil
nejen přísun prostředků (sehnal dotace, přesvědčil zastupitele o potřebnosti
a splatitelnosti úvěru), ale rovněž jednal s dodavateli s firmou Fric a
s firmou Strefa/ i s mnohdy nespokojenými nájemníky.
Dílo se nakonec podařilo. Za kolejemi se tyčí pěkně barevně
vyvedený dům u kterého se nájemníci nemusejí bát otevřít okna a jehož
nové izolační poměry získané zateplením polystyrenem ověří nadcházející
zima.
Starosta samozřejmě přijímá i řadu připomínek a výhrad
k nedodělkům (někde chybějící kliky, špinavé parapety, pohyblivá dlažba
na balkonech atp.) a některé výhrady vznáší sám. Jedním z nich je termín
dodání zateplení budovy s fasádou. Opozdil se oproti plánovanému
termínu o 30 dnů, čímž prodloužil určitou újmu v komfortu užívání prostor
nájemníkům způsobenou stavebním ruchem. Další výhradou je kvalita
provedení omítky na čelní stěně domu. Drobné připomínky se budou řešit
okamžitým odstraněním, ostatní neodstranitelné penalizací dodavatele.
Každopádně, i přes tyto „mouchy“ se přičiněním obce kvalita
bydlení v tomto domě posunula zase o stupeň výš. Není vůbec obvyklé,
aby se tak malá obec jako je Květná s takovou vervou a tak vysokými
vloženými náklady pustila do rekonstrukce bytovky, domu pro venkov
urbanisticky naprosto netypickému. Věříme, že se v naší opravené bytovce
bude našim spoluobčanům dobře žít a děkujeme jim za prokázanou
trpělivost při rekonstrukci. Byla dělána pro ně.
ŠD

Chceme v katastru obce „solární pole“?
O fotovoltaice – alternativním způsobu získávání elektrické energie
pomocí solárních panelů na území naší obce bude vedeno referendum.
Dům na půli cesty “ Květná zahrada“ projevil zájem o tuto technologii a
zvažuje úmysl pronajmout své plochy (5 – 10 ha svých polí) firmě pro
vybudovaní takové elektrárny.
Protože jde o vizuálně poměrně značný zásah do části obce,
podléhá povolení zbudovat solární elektrárnu schválení změny v územním
plánu. Zastupitele obce by zajímal názor občanů na umístění tohoto

netradičního energetického řešení získávání energie u nás. Proto bude
občanům Květné umožněno o tom rozhodnout v referendu.
Aby občané k rozhodování měli všechny potřebné informace,
uspořádá pan Ferdinand Raditsch z „Květné zahrady“ v restauraci U Juříků
besedu na toto téma, kde vše vysvětlí a zodpoví případné dotazy. Přesný
termín besedy se dozvíte na obecních vývěskách. Všichni jste srdečně
zváni.
ŠD

„Květenská parta“
Technické služby v Květné se letošní rok činily. Oproti loňsku, kdy
se z větší části věnovaly stavebním pracím, letos se soustředily na
poskytování kompletního servisu v obci: údržbu majetku (škola a školka) a
veřejných ploch a také na výdělečnou činnost v oblasti údržby zeleně.
Květenská s. r. o. opět získala zakázku na sekání travnatých ploch
v areálu místní posádky a v muničním skladu a nově zakázku ve
vysekávání vojenského areálu Střední vojenské školy v Moravské Třebové.
Obě zakázky obnášely 3 seče za rok a byly vyhodnoceny jako ekonomicky
přínosné.
Při technických službách bylo letos o prázdninách nově umožněno
studentům brigádnicky si přivydělat. Brigádu využilo osm místních
mladých mužů a slečen. Nejčastěji pomáhali při shrabování pokosené trávy
a při úklidových pracích.
Technické služby zaměstnávají stabilně dva zaměstnance. Ostatní
zaměstnanci jsou sezónními dělníky zaměstnávanými přes úřad práce.
ŠD

Projekt
Jedna práce skončila (velká rekonstrukce bytovky) a nová se už
připravuje. Obec zpracovává projekt na úpravu areálu technických služeb
(bývalý autobazar p. Jílka). Ten je zatím v nevyhovujícím stavu a účelu,
pro který byl zakoupen, by mohl sloužit lépe.
Rozrůstající se technické služby nutně potřebují prostor pro
bezpečné uložení techniky i pro vytvoření pracoviště, kde by při nepřízni

počasí mohli pod střechou a ve vybavené dílně pracovat (opravovat i
vyrábět).
V areálu plánujeme s vybudováním stanoviště pro obecní techniku
a dílny se sociálním zázemím pro obecní pracovníky. Část prostoru bude
upravena jako přechodné sběrné stanoviště pro některé druhy tříděného
odpadu.
Výzva pro podávání žádostí na dotace z EU končí v únoru 2009.
Do té doby musíme mít zpracovaný projekt a připraveny všechny
požadované dokumenty a přílohy, abychom se mohli přihlásit. Poměr
vlastních a „unijních prostředků je v tomto programu stanoven na 30%
vlastních prostředků a 70% z dotace. Odhadované celkové náklady se
budou pohybovat mezi 4 – 5 mil. Kč. Vyhodnocení žádostí bychom měli
znát v dubnu 2009.
ŠD

POUŤOVÁ ZÁBAVA sv.VAVŘINCE
Pouť v Květné vlastně začala sobotní mší svatou v místním
kostele, kde kázání pana faráře doprovázela kytarová skupina.
Tradiční pouťová zábava proběhla v sobotu 9. srpna večer jako vždy
v areálu za hospodou a k tanci hrála kapela Modrý Mauritius a jak se
všichni shodli, byli výborní. Hráli téměř bez přestávek a ke spokojenosti
hlavně mladých skončili až kolem čtvrté hodiny ráno. Účast byla také
hojná, prodalo se kolem 150 vstupenek. Také počasí nemělo chybu.
Poprvé již také fungovalo nové zastřešení stánku s občerstvením, které se
podařilo dodělat těsně před poutí.
V neděli 10. srpna odpoledne pak proběhla pouť hlavně pro děti, pro které
byla připravena spousta atrakcí. Skákací hrad, skluzavka a trampolína,
stejně tak jako dětský kolotoč, byly ve stálé permanenci. Největší
pozornosti hlavně dětí již ve školním věku se však těšily čtyřkolky, které
byly na pouti v Květné poprvé. Také jízda na koni byla atrakcí nejen pro
děti, ale i dospělé bez rozdílu věku. Mezitím proběhlo vystoupení
kouzelníka, které přilákalo rovněž hodně dětských i dospělých diváků.

A protože bylo i nádherné letní počasí, akce se vydařila k úplné
spokojenosti.
A tak poděkování patří jak těm z obce, kteří tentokrát zajistili opravdu
bohatý výběr pouťových atrakcí, tak všem těm, kteří obětavě po oba dny
zajišťovali pořadatelskou činnost, starali se o občerstvení a nakonec i těm,
kteří navařili ten výborný srnčí guláš. Zkrátka letošní pouť neměla chybu.

Informace o výluce na trati Polička

- Svitavy

Z důvodu opravy a rekonstrukce kolejí probíhá rozsáhlá výluka
mezi stanicemi Polička a Svitavy následovně:
1.denní výluky ve dnech 29.9. až 5.10. vždy od 5:30 do 18:30 vyjma
neděle 5.10.,kdy výluka končí již v 17:30.V uvedenou dobu budou
všechny vlaky mezi stanicemi Polička a Svitavy nahrazeny náhradní
autobusovou dopravou.
2.nepřetržitá výluka ve dnech 6.10. od 8:30 do 14.11. do 17:30 – v těchto
dnech budou všechny vlaky mezi Poličkou a Svitavami nahrazeny
autobusovou dopravou.
Vlak 15314 ze Svitav v 6:13 bude nahrazen autobusovou dopravou až do
stanice Borová.
Vlak 15302 ze Svitav s odjezdem v 7:10 bude nahrazen autobusovou
dopravou do stanice Čachnov.
Zastávky autobusů budou následující:
Květná zast. – aut.zastávka Květná hostinec
Květná – aut.zastávka Květná Posádka
Zpoždění autobusové náhradní přepravy bude nejvíce 5 až 10 minut.
České dráhy se omlouvají a děkují za pochopení.

ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

Letos přesně 1. září začal nový školní rok i v základní škole v Květné, již
tradičně pěkně připravené přivítat 8 místních školáků a mezi nimi i dva
prvňáčky, Tomáše Koutného a Davida Rudoleckého. Tak ať se jim ve
škole líbí a všem žáčkům ať se daří. Paním učitelkám přejeme pevné nervy
a hodně trpělivosti po celý školní rok 2008/2009.

TURNAJ V NOHEJBALU
Dne 2.srpna se ve sportovním areálu uskutečnil turnaj
v nohejbalu za účasti pěti 3-členných družstev, a sice
domácí Květné, policie ČR Svitavy, dvou družstev
ze Chmelíku a smíšeného družstva juniorů. Hrálo se systémem každý
s každým a po ukončení základní části se družstva na 3. a 4. místě utkala o
bronz a mužstva na 1.a 2. místě o zlato a stříbro. Nakonec po velmi
vzrušujícím boji finále a tím i pomyslné zlato získali policisté ze Svitav,
kteří porazili Květnou /ve složení Petr Mojdl, Pavel Kotlář a Roman Šmíd/
těsně 2 : 1 na sety, když poslední rozhodující set skončil 11:9. I z toho je
patrné, že soupeři byli velmi vyrovnaní. Bronz nakonec získalo družstvo
juniorů, kteří porazili ve finále družstvo Kovářů ze Chmelíka.
I když počasí zrovna moc nepřálo a turnaj se částečně odehrál v mírném
dešti, byli jak hráči, tak i diváci spokojeni. Pro každého hráče bylo
připraveno občerstvení, vítězné družstvo obdrželo pohár a láhev
šampaňského. Poděkování patří jak pořadatelům z Květné, tak i
J.Svojanovskému a M.Šíchovi, kteří se celý den starali o občerstvení.

Vítězné družstvo policistů ze Svitav

NA NÁVŠTĚVĚ U HOLANĎANŮ
Protože mne, jako ostatně hodně čtenářů Zpravodaje zajímalo,kdože jsou ti
noví majitelé statku po Veselíkových,vydal jsem se k nim na návštěvu za
účelem poznat je a udělat s nimi rozhovor pro náš časopis.Zjistil jsem,že
Jakob Ferwerda a Tineke Dijkstra,jak se oba Holanďané jmenují,jsou
velmi přátelští,pohostinní a velmi pracovití lidé.A zde je slíbený rozhovor:
PH: V poslední době hodně Holanďanů kupuje nemovitosti v České
republice.Proč?
JF : Myslím že Holanďané jsou v tomto jakýmisi průkopníky,mnoho
mají své druhé domovy v jiných zemích,především ve Francii a
Španělsku a v posledních letech také v České republice.
PH: Proč jste si vybrali právě Květnou pro koupi domu?
JF : My žijeme na ostrově,který se jmenuje Terschelling,který leží
na severu Holandska.Ostrov je velkou přírodní rezervací a mnoho lidí tam přijíždí trávit víkendy.Začalo tam pro nás být až
moc rušno a tak jsme dostali potřebu najít zcela jiné místo,
odlišné od toho,kde žijeme.Nikdy předtím jsme v Čechách
nebyli a tak před dvěma roky jsme se vydali v zimě na výlet do
Čech a zamilovali si zdejší přírodu,překrásné lesy a hory.Pak
jsme se dozvěděli o tom,že v Květné je dům na prodej.A byla
z toho láska na první pohled.
PH: A jste s tím,že jste vybrali právě Květnou jistě spokojeni.
JF: Ano,zcela jistě.Lidé zde jsou velmi ochotní a přátelští a opravdu
máme pocit,že jsme zde vítání.
PH: Co plánujete v Květné do budoucna?
JF : Máme v plánu trávit polovinu času v Holandsku a polovinu v
Květné.Specielně moje žena Tineke zde bude trávit hodně času.
Opravdu nechceme z chalupy mít hotel nebo něco podobného.
PH: Vím,že jste kapitán na velké obchodní lodi.Které země jste již
navštívil?

JF: Byl jsem prakticky již v celém světě,naposledy jsem na lodi
strávil 12 týdnů a pak jsem měl 8 týdnů dovolenou.Indonésie a
Brazilie jsou velmi exotické země,pluli jsme na malých řekách
a navštěvovali vesnice postavené na těchto řekách.Bylo to něco
neuvěřitelného.Nyní se chystám na plavbu z Číny do Panamy.
/ PS.To bylo v době našeho rozhovoru,dnes již je pan L.Ferwerda opět
zpátky v Květné/
A na závěr,co byste rád vzkázal čtenářům květenského zpravodaje?
„Doufám,že zůstaneme mnoho let zde v Květné.Uvědomujeme si,že dosud
nemluvíme Vaší řečí.Opravdu jsme zatím velmi zaměstnáni přestavbou
domu.Doufám,že nám dopřejete trochu víc času a možná již příští rok to
s námi bude o něco lepší.“
Co dodat? Můžu potvrdit,že paní Tineke se pilně učí a některé základní
fráze z češtiny již ovládá.
ph

TAKY PROPADÁTE ŠÍLENSTVÍ
TELEVIZNÍCH SERIÁLŮ?
1.září vyšel v mfdnes pěkný blog týkající se typického
televizního seriálového šílenství a protože se mi moc
líbil,přetiskuji ho v plném znění,protože si myslím,že i hodně čtenářů
Zpravodaje seriály sleduje.
Je tu začátek září a na televizní obrazovky zase vtrhne spousta
seriálů,nových i starých,a zase se nebude nic jiného než ixtý díl ypsilonové
řady nekonečného seriálu.Nevěříte?
Co se tedy bude od začátku září vlastně dít v naší Ulici ve Zdivočelé zemi
Česko?

Vtrhne sem Invaze tří Kriminálek – Las Pegas,Miami a New York a budou
chtít pochopit s pomocí Komisaře Rexe Myšlenky zločince a snažit se,aby
se z toho nestaly Odložené případy a aby se takové případy Beze stopy
nedostaly ke Slepé justici.Při výslechu budou chtít od Zoufalých manželek
dostat Nic než pravdu.Nevím,jak se k tomu všemu postaví Doktor Housejeden ze Sběratelů kostí,který právě říká Ošklivé Katce:“Nesu právě Poštu
pro tebe.“
Katka s ním bude chtít i nadále udržet Velmi křehké vztahy,a tak kvůli
němu navštíví Ordinaci v růžové zahradě,aby nemusela za čas do
Nemocnice na kraji města po dvaceti letech,nebo dokonce na Plastickou
chirurgii s r.o. či na Pohotovost.Přátelé,pokud se na to nepojistíte
v Pojišťovně štěstí,tak jste úplně Ztraceni.
A to se do toho všeho ještě nepřipletla Lea Parker ani Gilmorova
děvčata,ani Simpsonovi,ani Drzá Jordan,ze které by byla opravdu Chůva
k pohledání.
ph

Z HISTORIE OBCE POMEZÍ

Kostel sv.Jiří

Znak a prapor obce udělené
Parlamentem ČR v rove 1999

V minulém čísle jsme se seznámili s historií Chmelíka,nyní se podíváme
na opačnou stranu a na našeho nejbližšího souseda,do obce Pomezí.Také
k Pomezí má Květná blízko nejen vzdáleností,ale hodně rodáků z Květné

dnes žije v Pomezí a naopak.Rovněž vztahy obou místních SDH jsou
nadstandardní.Také pro tento článek jsem použil webové stránky obce
Pomezí.
Historie obce se začala psát před staletími a její vznik je zřejmě těsně spjat
se založením Poličky v roce 1265,kdy její zakladatel Konrád
z Leevendorfu zřejmě nezakládal pouze Poličku,ale také okolní obce.Obec
Pomezí se v době svého vzniku jmenovala po svém zakladateli
Leevendorf.Ten zde obdržel rychtu se šenkem.První písemné zmínky o
obci pocházejí ze 13.století.Podruhé se o obci dozvídáme v souvislosti se
vznikem litomyšlské diecéze,kde je jmenován kostel v Laubendorfu,to se
psal rok 1349.Zřejmě také k tomuto datu patří vybudování kostela
v gotickém slohu.Historie kostela sv.Jiří je dlouhá a zajímavá.Svoji
současnou podobu získal v roce 1727.Během svého vývoje patřila obec
k panství svojanovskému a bysterskému.V roce 1578 bylo v obci
vybudováno sídlo,které nechal postavit bratr Jana Bezdružického Zdislav
Andin.Tady již nalezneme nový název obce Limberk.V roce 1712
nalezneme první zmínku o vzniku školy,která ještě neměla svoji
budovu.Teprve v letech 1874 až 1875 byla vybudována budova
školy,vyučování bylo německé.První česká menšinová škola byly otevřena
až v roce 1921 v provizorních prostorách.Nové budovy se česká menšina
dočkala v roce 1938.Po druhé světové válce se škola dočkala opravy a
poslední rekonstrukce proběhla v posledním desetiletí minulého
století.Důležité rozhodnutí přišlo v roce 1950,kdy byl obci přidělen dnešní
název Pomezí.
V současné době žije v obci kolem 1260 obyvatel.
Pamětihodnosti obce:
-

kostel sv.Jiří
kostnice
pozdně barokní fara
kaple v dolní části obce
rychta,dnes přestavěná na Obecní úřad
tvrz v dolní části obce

ph

RECEPT NA PODZIM
Protože houbová sezona ještě neskončila a letošní úroda hub byla celkem
uspokojivá, recept na podzim se bude tentokrát týkat hub.
Hříbkové knedlíky s ryzlinkovou omáčkou
/pro 4 osoby,příprava cca 45 minut/
*250g housek z předešlého dne *50g parmazánu
*200ml teplého mléka
*sůl,pepř
*1 svazek pažitky
*mletý muškátový oříšek
*2 cibule
*100ml ryzlinku
*1 petržel
*200ml zeleninového vývaru
*100g slaniny na plátky
*100g zakysané smetany
*200g hříbků
*100ml šlehačky
*2 lžíce másla
*nastrouhaný parmazán na ozdobu
*2 vejce
1.Housku nakrájíme na malé kousky,promícháme s teplým mlékem a necháme 10minut ležet
2.Omyjeme pažitku a nakrájíme na malé kousky.Cibuli nakrájíme na
kostičky,stejně tak slaninu.Hříbky nakrájíme na tenké plátky.
3.Lžíci másla rozpustit v hrnci a slaninu na něm necháme vyškvařit.Přidáme hříbky,polovinu cibule a necháme dusit,dokud se neodpaří všechna
tekutina.Směs přidáme k namočeným houskám a necháme chvíli vychladnout.Přidáme vejce a nastrouhaný parmazán,promícháme a dochutíme solí,pepřem a muškátovým oříškem.Z hmoty vypracujeme 8 knedlíků.
4.Zbylé máslo rozpustíme na pánvi a podusíme na něm zbytek cibule a
petržel,směs zalijeme ryzlinkem a vývarem,necháme 10 minut vařit a
nakonec rozmixujeme mixérem.Na závěr vmícháme zakysanou smetanu
a šlehačku a tuto omáčku ochutíme solí a pepřem.
5.Knedlíky vaříme v osolené vroucí vodě asi 15 minut.Přendáme na talíře,
Zalijeme omáčkou a ozdobíme pažitkou a nastrouhaným parmazánem.

Cyklistický závod zručnosti
pro děti.
Cyklistické odpoledne pro děti se uskutečnilo v sobotu 13.září a díky
pěknému počasí a hojné účasti dětí se akce vydařila.Výsledky nejsou
důležité,vyhráli všichni,kdo se zúčastnili a stejně tak i všichni
pořadatelé.Akci připomínáme pár fotografiemi.

Zprávy z obce a
společenská rubrika
/připravila p.Rubínová/
Ve třetím čtvrtletí letošního roku oslavili tito naši spoluobčané své
významné životní jubileum:

Brázdová Lýdie
Sečka Jaroslav
Prchalová Marie
Juřík Jaroslav

55 let
60 let
65 let
65 let

z čp. 132
z čp. 114
z čp. 33
z čp. 8

Všem výše jmenovaným přejeme do dalších let hodně zdraví, spokojenost
a životní optimismus.

**************
Ve třetím čtvrtletí se v Květné čp. 97 narodila dcera manželům Machovým

Martina Machová

nar. 24.7.2008

Holčičce i jejím rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí v životě a
spokojenosti.
INFORMACE
Na obecním úřadě se vybírá místí poplatek z komunálního odpadu za
II. pololetí 2008, který je podle obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 O
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, splatný do
30.9.2008.
Připomínáme občanům termíny svozu plastů v tomto roce: 14.10. a 9.12.
Pytle na plast si můžete bezplatně vyzvednout na obecním úřadě.

Druhý svoz nebezpečných odpadů v Květné připadá na středu
29.10.2008. Sběr se uskuteční mobilním svozem od 14 hodin. Do těchto
odpadů patří ledničky, mrazničky, televizory, rádia, počítače, zářivky,
akumulátory, monočlánky, upotřebené oleje, olejové filtry, nemrznoucí a
brzdové kapaliny, bary, lepidla, ředidla, spotřební chemie z domácností,
vyřazené léky, znečištěné textilie, železné nebo plastové obaly znečištěné
škodlivinami. Využijte tohoto sběru a odpad shromažďujte na stanovištích
v obci: na návsi u autobusové zastávky, u obecního úřadu, dole na rozcestí,
u vlakového nádraží, u vojenské posádky.

Volby do zastupitelstva Pardubického kraje
Starosta obce Květná podle §27 zákona č. 130/2000 Sb.,o
volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční
dne 17.10.2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 18.10.2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost ve
třídě základní školy v Květné čp. 92.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a
státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Květné dne 30.9.2008

Ing. Petr Škvařil

AQUAPARK BABYLON
V neděli 21.září se uskutečnil zájezd do Liberce
s návštěvou aquaparku Babylon a dále liberecké
ZOO,výletem na Ještěd a další atrakce.Počasí sice
zrovna nepřálo,vrchol Ještědu byl zahalen v neprostupné mlze a taky
pršelo,ale přesto se výlet vydařil a všichni účastníci byli spokojeni.
Zvláště aquapark zaujal jak děti,tak i dospělé účastníky .A rozhodně pokud
by se akce někdy v budoucnu opakovala,zájem bude ještě větší.

Časté krádeže v obci
V minulém čísle se Štěpánka Dvořáková zabývala
problémem řešení zvýšeného výskytu krádeží v obci,kdy v
průběhu června během 14 dní došlo k vloupání v Květné do
dvou nemovitostí v hodnotě cca 60 000 Kč a dala k dobru několik velmi
dobrých rad,jak předcházet takovým krádežím.
Jedna moje známá,mi sdělila zase jinou zkušenost,kterou v obci aplikují
jako prevenci proti nájezdům zlodějům a které také mohou přispět
k snížení rizika takovéto trestné činnosti..Chce to ovšem dokonalou
součinnost mezi občany a místním zastupitelstvem.Takže pokud se v obci
objeví podezřelá individua,občané zavolají někomu ze svých zastupitelů a
okamžitě se v místním rozhlase ozve hlášení,které upozorní občany,že
v obci jsou podezřelí lidé,zdržující se v obci bez zjevného důvodu.Ti se po
takovém hlášení rychle z obce vypaří.Není to samozřejmě úplný lék proti
zlodějům,ale v každém případě to zlodějům jejich počínání velmi
znepříjemní a zkušenost v obci je taková,že počet krádeží se rapidně
snížil.A co to chce?Jen to,aby občané nebyli lhostejní a také fungující
obecní rozhlas.
Ph

