Výlet za bledulemi

Pohádkový les

-1SLET ČARODĚJNIC
Jak se jiţ stalo tradicí, odpoledne před prvním májem se v kulturním
areálu uskutečnil pod patronací obce, místní školy a SDH slet
čarodějnic a čarodějů.I kdyţ předpověď počasí nevěštila nic dobrého,
nakonec počasí vyšlo a pár čarodějnic se do Květné přece jen
slétlo.O zábavu a soutěţe malých čarodějů a čarodějnic se starali
paní Mojdlová a Holanová spolu s panem Větrovským, kterým
hudební doprovod zajišťoval Jirka Svojanovský, o občerstvení se
starali manţelé Beranovi, Jirka Fuchs st. a Mariána Hamáčková.
Po skončení soutěţí a dalším programu zapálil p.Korbel krásnou
vatru i s čarodějnicí na vrcholu a na menším ohni si děti opékaly
klobásy.
Akce se vydařila a avizovaný déšť i se silnou bouří přišel naštěstí aţ
po skončení v pozdních večerních hodinách.
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SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU -29.5.2010
Po roce se znovu v dobrovolnými hasiči z poličského okrsku
oblíbeném areálu v Květné uskutečnil další ročník okrskové soutěţe
v poţárním sportu.Hrůza na tvářích pořadatelů, kteří přes celotýdenní
déšť jen s velkým úsilím připravili regulérní podmínky, zmizela aţ
v den soutěţe, kdy se neuvěřitelně vyčasilo a celý den nespadla
jediná kapka deště/další dni uţ zase lilo jak z konve/.Soutěţ tak
mohla proběhnout v celém rozsahu, tedy štafetami na 4x100 metrů,
překáţkovým během jednotlivců a vyvrcholila poţárním útokem.
Celkem se zúčastnilo 11 druţstev muţů a ţeny z Poličky.
A tady je konečné pořadí po součtu všech disciplin:
1.Široký důl A /součet bodů 3/ 2.Lubná /9/ 3.Široký důl B /9/
4.Pomezí A /13/ 5.Pomezí B /13/ 6.Polička /20/ 7.Sebranice /23/
8.Květná /24/ 9.Stříteţ /25/ 10.Lezník /28/ 11.Modřec /31/
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V brzkém jaru jsme uspořádali výlet do přírody. Sněţenkový les
uţ známe, tak jsme se vydali do Královy zahrady. Ţe nevíte, ve
kterém království se nachází? V našem, českém. Vydejte se tam
s námi.
Cesta vedla vláčkem do Svitav a dál přes Lačnov a Opatov,
v Semaníně jsme vystupovali. Přešli jsme koleje a asi po 500 m
chůze po hlavní silnici jsme odbočili vlevo k lesu. (Automobilem do
lesa nesmíte!) Z hlavní lesní cesty jsme uhnuli na úzkou cestu, která
nás dovedla do malé chatové osady. Zde jsme vyuţili útulného
altánku k odpočinku a svačině. V blízkosti osady teče Zádolský
potok. Proti proudu jsme se prodírali maliním, roštím a seschlým
kopřivovým porostem. Kolem jsme pozorovali stopy lesní zvěře a
četné trsy rozkvetlých bledulí. Asi po čtvrthodince jsme vystoupili
zpět na zpevněnou lesní silničku. Odtud na nás mezi smrky
probleskovaly bílé koberce bledulí. Šli jsme blíţ a ţasli nad tou
nádherou! Králova zahrada zaujímá plochu 17,36 ha a je to jedno
z plošně největších nalezišť bledulí jarních v Čechách. V lese jsme
ještě nacházeli chomáčky kvítků jaterníku trojlaločnatého. A dál
jsme se ubírali cestou směrem na jih. Odpočívali jsme na křiţovatce
u sv. Antoníčka. Odtud je to asi 2 km na vlakovou zastávku Opatov.
Dorazili jsme včas. Sluníčko pěkně hřálo, a tak jsme ještě odpočívali
na břehu třiadvacetihektarového rybníka Vidlák.
A jak se přírodovědná exkurze do Královy zahrady líbila ţákům?
Zeptejte se jich!
Anna Švecová

6. ročník nohejbalového turnaje Květná
V sobotu 12. června se na hřišti květenského ranče uskutečnil
nohejbalový turnaj za účasti čtyř týmů z Květné a čtyř týmů
z blízkého okolí. Výsledky turnaje:
1.Nepřetřes Modřec
2.NK I. Vendolí
3.Qětnam

4.STS Chvojkovice Brod
-45.Květná bere
6.Havran Chmelík
7.Moráci
8.Opičáci
Turnaj byl hodnocen všemi týmy kladně, vítězové si odnesli poháry a
věcné ceny. Po skončení turnaje proběhla dovednostní soutěţ
BEERMAN 2010, kde se vybraní hráči z jednotlivých druţstev utkali
v pokoření 0,5 l piva na čas. Vítězem se stal Pavel K. z druţstva
Květná bere v čase 5,42 s.
Děkujeme sponzorům SDH Květná a Obci Květná a také všem, kteří
pomohli s organizací letošního turnaje, hlavně M. Šíchovi, manţelům
Beranovým a M. Holanové.
Petr Mojdl
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Volby do Poslanecké sněmovny, které se měly původně uskutečnit
jiţ v minulém roce, byly odloţeny aţ na termín 28.a 29.května
letošního roku /díky komu se volby neuskutečnily v původním
termínu, není potřeba zdůrazňovat, to je všeobecně známo/.A jak se
volilo přímo v Květné? Předem nutno říci, ţe Květná se tentokráte
lišila dosti značně od celostátního průměru nejen co se týká výsledků
voleb, ale také počtem občanů, kteří k volbám přišli, tedy 57,14%,
zatímco v celé ČR to bylo 62,6%, coţ je rozdíl dost velký.Ovšem co
se týká procent pro jednotlivé strany, je rozdíl oproti celé ČR
diametrálně odlišný.Níţe uvádíme procentuální zisky jednotlivých
stran v obci, v závorce pak výsledky v celé ČR.
ČSSD
41,49% (22,08%)
SZ
5,43% (2,44%)
ODS
12,24% (20.22%)
SPO(Zeman) 3,44% (4,33%)
KSČM 10,88% (11,27%)
Suverenita
2,72% (3,67%)
VV
7,48% (10,88%)
DSSS
2,07% (1,14%)
KDU ČSL 7,48% (4,39%)
ČPSP/ pirátská/ 0,68%( 0,8%)
TOP 09
6,12% (16,7%)

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
V květnu tohoto roku vyhlásilo Ministerstvo školství,
mládeţe a tělovýchovy dlouho očekávaný dotační program Zlepšení
podmínek pro vzdělávání na ZŠ „EU peníze školám“. Cílem oblasti
podpory je zvýšení kvality vzdělávání na základních školách.
V rámci programu bude naše škola ţádat o finanční podporu v oblasti
 Zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních
školách
 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a
dovedností ţáků v oblasti čtenářské gramotnosti
 Vytváření podmínek pro zavádění vyučovacích metod,
organizačních forem a výukových činností, které
vedou ke zkvalitnění výuky přírodovědných
předmětů,
podpora
vzdělávacích
aktivit
pedagogických pracovníků.
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1.9.2010 posílíme hodiny českého jazyka ve 3. ročníku (o 1 hodinu
týdně) a také nám to umoţní zahájit výuku anglického jazyka jiţ od
1. ročníku (1 hod týdně), dále 1 hod týdně ve 2. ročníku a ve 3. r.
budou navazovat jiţ povinné stávající 3 hodiny. Jelikoţ se všichni
ţáci školy s angličtinou jiţ setkali v rámci krouţku angličtiny, kam
chodili rádi, doufám, ţe plánované změny uvítají. Krouţek si mimo
jiné rodiče hradili, náklady na výuku budou uhrazeny z peněz
programu. Vznikne návaznost na výuku anglického jazyka
v mateřské škole, výhodou je také jeden pedagog a navazující
učebnice jednoho nakladatele od MŠ aţ po vyšší ročníky ZŠ. Změny
ve Školním vzdělávacím programu musí ještě schválit Školská rada.
Zdeňka Mojdlová, ředitelka školy

DĚTSKÝ DEN – KVĚTENSKÝ POHÁDKOVÝ LES
Úvodem nutno říci, ţe pánbůh musí mít Květnou rád.Před týdnem po
celotýdenním lijáku se hasičská soutěţ uskutečnila za pěkného
počasí a pak zase celý týden lilo, v sobotu 5.6. na oslavu dne dětí
bylo tentokráte ne pěkné, ale dokonce krásné počasí a tak kolem 75
dětských námořníků prošlo dovednostními a znaleckými zkouškami
aby nakonec dopluli do cíle, kde je čekaly diplomy, sladkosti a na
ohni opékání buřtíků.Děti, a nutno podotknout všech věkových
kategorií i včetně doprovodu rodičů či dalších příbuzných, se dobře
bavily a obdivovaly povedené, vtipné a opravdu originální masky, a
tak dík patří všem těm, kteří se akce zúčastnili jako účinkující a dali
si i spoustu práce, aby jejich převleky co nejvíce korespondovaly
s představou dětí , jak by ta která postava měla vypadat.
Dík patří také všem, kteří celou akci připravovali, zajišťovali
potřebný materiál, starali se o občerstvení a především připravovali
celou trasu tak, aby po nepříznivém deštivém týdnu se akce vůbec
mohla uskutečnit.
A jak některé postavy byly krásně ztvárněny, je vidět alespoň na
přiloţených barevných fotografiích jak na první, tak i na poslední
straně.
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POZVÁNKA NA KVĚTNÁFEST 24.7.2010
Jiţ 8.ročník Květnáfest se uskuteční 24.7.2010 od 16:00 hod. jako jiţ
tradičně na Květenském ranči letos se zúčastní tyto kapely:
Kabát revival sk Vráble /Slovensko/
Vision Days
Brněnec
Nové zboţí
Choceň/Vysoké Mýto
Stopangin
Česká Třebová
Dragon
Lanškroun
Neeasi
Vysoké Mýto
S.A.S.
Nýřany
Thon
Polička
Srdečně zvou pořadatelé,bliţší na www.kvetnafest.wbs.cz

PRIMA BABČA
Paní ředitelka školy dostala od ČR Pardubice ţádost o pomoc při
propagaci soutěţe PRIMABABČA.
Dva ročníky této soutěţe se jiţ úspěšně uskutečnily a tak letos ČR
vyhlašuje jiţ 3.ročník této soutěţe.Do ní se mohou přihlásit ţeny bez
věkového limitu, které mají alespoň jedno vnouče.Přihlášené
soutěţící se dle místa bydliště utkají ve 4 okresních semifinálových
kolech o postup do finále.
Semifinálová kola se budou konat na podzim 2010, z kaţdého ze 4
okresů kraje pak postoupí 3 soutěţící,tedy celkem 12, do finále,
které se uskuteční 4.12.2010 v Pardubicích.
A v čem soutěţ spočívá?
Babičky musí prokázat, ţe jsou skutečně prima babči – ţe jsou
moderní, nebojí se technických novinek, rozumějí svým vnoučatům i
jejich pubertální mluvě, ţe si dokáţí poradit v kaţdé situaci.
Pokud se cítíte prima babčou, můţete se do soutěţe přihlásit buď emailem na adrese primababca@rozhlas.cz, nebo dopisem na adrese
ČRo Pardubice,A.České 29, Pardubice.
Přihlásit se je moţné aţ do 31.7.2010.
Na vítěze čekají hodnotné ceny.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V prvním pololetí letošního roku oslavili tito naši
spoluobčané své významné
životní jubileum

Machová Vlasta
Krška Vojtěch
Šíchová Vlasta
Vendolský Josef
Wildrová Růžena
Bureš Jiří
Jílek Jan
Štaudová Ludmila
Musilová Drahomíra

55 let
55 let
60 let
60 let
65 let
65 let
65 let
75 let
80 let

z čp. 97
z čp. 125
z čp. 93
z čp.164
z čp. 3
z čp. 129
z čp. 21
z čp. 31
z čp. 35

Všem výše jmenovaným jubilantům přejeme do dalších let hodně
zdraví, spokojenosti a životního optimismu.
**************

Dne 15.1.2010 se Lence Špačkové a Davidu
Chorvatovičovi, Květná čp. 46, narodil syn Radim
a dne 17.6.2010 se manželům Navrátilovým,
Květná čp.41 narodil syn Matyáš
Chlapečkům i jejich rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti.
**************
2.3.2010 zemřela paní Alena Matějková ve věku 71 let
2.3.2010 zemřel pan Josef Korbel ve věku 75 let
25.2.2010 zemřel pan Ladislav Musil ve věku 62 let.

Pohádkový les – Medůza alias Pavla Hajská

Pohádkový les –Mořská pana alias Katka Burešová

