Kresby dětí ze školy k akci Pomáhejme pejskům a kočičkám v útulcích

KVĚTNÁFEST IX. - 23.ČERVENCE 2011
Za nepříznivého počasí se uskutečnil další ročník Květnáfestu za účasti
kapel Nové zboţí, Neeasi, Thorn, Dragon, S.A.S, Stopangin, Vision
Days a hosta ze Slovenska Kabát revival.Ale slovo dávám hlavnímu
organizátorovi akce Radku Hajskému z jeho webové stránky:
„Nejprve bych chtěl poděkovat panu starostovi za jeho finanční
podporu, bez které by festival nemohl fungovat, a za ochotnou spoluPráci a propagaci.Díky patří i lidem, kteří mi pomáhali s chodem celé
akce, není jich zrovna mnoho.Poděkování patří i za opravu el.sítě
v areálu, coţ mělo za následek poklidný provoz bez zbytečných
výpadků, jak tomu bylo v předchozích letech.Celý večer se obešel bez
výtrţností či jiných problémů.Jen jedna věc ovlivnila celý festival, totiţ
počasí, coţ se bohuţel odrazilo částečně i na počtu návštěvníků.Tím
bych rád upozornil na věc, o které se mluví jiţ mnoho let v hospodě u
piva – o zastřešení části ranče.I přesto celý den panovala dobrá
atmosféra.Rocková noc končila v brzkých ranních hodinách a všichni
účastníci, těšící se na další ročník, odcházeli dobře naladěni.Závěrečné
ironické poděkování patří těm, kteří den před akcí odcizili z areálu
novou lavici.“
Tolik tedy hlavní organizátor a rovněţ jeden z účinkujících Radek
Hajský a s jeho komentářem nelze neţ souhlasit.
ph
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OBRÁZKY ZE STARÉ KVĚTNÉ
Letos není ţádné kulaté ani půlkulaté výročí místní lokálky ze Svitav do
Poličky, ale přináším dvě fotografie z roku 1946, kdy se na místním
nádraţí slavilo 50-té výročí otevření tratě.Fota mi zapůjčila paní
Majerová, jejíţ otec pan Bican byl v té době přednostou květenské
stanice.Za zapůjčení děkuji.
ph
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NA NÁVŠTĚVĚ V ,, PŦLDOMKU,,
Úvodem nutno říci, ţe kdyţ jsem před několika lety mluvil s panem
Ferdinandem Raditschem o tehdy začínajícím Domu na půl cesty
v Květné, připadali mi některé jeho vize někde z říše snů a obdivoval
jsem jeho bujnou fantazii.Samozřejmě z dálky jsem viděl, ţe se
opravuje střecha, na pozemku vyrostla salaš pro ovce , kozy a další
domácí zvířátka, ale co se děje uvnitř jsem jaksi nevnímal.Pak jednoho
dne letošních prázdnin jsme se potkali a domluvili se na návštěvě.Pán
domu nás provedl po celém objektu a musím říci, ţe jsem se Ferdovi
/domluvili jsme se, ţe mu tak mohu říkat/ v duchu omluvil, ţe jsem
kdysi o jeho plánech pochyboval.A protoţe si myslím, ţe by kaţdý
občan Květné měl vidět a vědět co se udělalo a hlavně ještě udělá,
poţádal jsem jej o rozhovor pro Haló Květná.
Jaký je vůbec právní status Domu na půl cesty a z čeho vlastně
ţijete?Vţdyť jen rekonstrukce střechy musela stát milion.
Dům na půl cesty je sociální sluţba pro mladé lidi, kteří odcházejí
z dětských domovů, výchovných ústavů, jsou na ulici nebo se ocitnou
bez střechy nad hlavou. Dům na půl cesty patří mezi tzv „sluţby
sociální prevence“, a to podle zákona 108/2006 Sb. O sociálních
sluţbách.
Náš dům na půl cesty zaloţilo a provozuje Občanské sdruţení Květná
Zahrada se sídlem v Květné č.p. 40. Vzniklo v červenci 2005 a jeho
členy jsou mimo jiné zástupci obce Květná a měst Poličky, Svitav,
Litomyšle a Moravské Třebové.
Z čeho ţijeme? Peníze na provoz, to je na platy zaměstnanců, energie,
topení, vodu, údrţbu, provoz auta, telefony, výdaje na kancelář atd.,
nám pokrýval v letech 2006-2009 stát prostřednictvím Ministerstva
práce a sociálních věcí, a to na základě kaţdoroční dotace, kterou jsme
podávali a nikdy jsme nevěděli, kolik dostaneme – někdy to bylo víc
někdy míň, v průměru jsme dostávali asi 650 tisíc ročně. Od roku 2010
nám provoz financuje Pardubický kraj z tzv. Individuálního projektu
placeného z Evropských strukturálních fondů, máme nyní zajištěné
financování provozu z tohoto zdroje do ledna 2013. Co bude potom, to
uvidíme .
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Co se týká peněz na rekonstrukci, tak to je podstatně sloţitější. Stát totiţ
na rekonstrukce nebo výstavbu domů jako jsme my uţ několik let vůbec
nepřispívá, respektive nedává vůbec nic. Musíme shánět peníze, jak se
dá. Od soukromých dárců, z nadací, od partnerských měst, od kraje,
prostě všude. Já sám jsem v roce 2007 prodal svůj bývalý dům a větší
část peněz jsem vloţil právě do rekonstrukce domu na půl cesty.
V letošním roce nám na poslední chvíli nevyšel dar ve výši 250 tisíc Kč,
takţe jsme si nakonec museli půjčit peníze na dokončení vytápění od
města Svitav (půjčili nám 200 tisíc bezúročně na 8 měsíců) a mou
odpovědností je zajistit, abychom je řádně a včas vrátili, i kdybych si
nakonec musel půjčit v bance a potom ze svého platu splácet, ale i to je
riziko mé práce.Mimochodem střecha nás stála asi 760 tisíc Kč.
Některé práce asi prováděli odborné firmy.Podíleli se na nich i
obyvatelé Domu na půl cesty?
Samozřejmě některé odborné práce provádějí firmy nebo alespoň
řemeslníci. To se týká jiţ zmíněné střechy, elektřiny, topení, zednických
prací atd. řadu prací ale děláme sami spolu s našimi obyvateli –
mladými lidmi neboli uţivateli sluţeb – jak by se jim správně podle
zákona mělo říkat. Důvod je prostý – je nutné, aby se naučili pracovat.
Kolik máte v současnosti uţivatelů sluţeb a kolik jich od začátku v roce
2005 zařízením prošlo?
Nyní máme 8 uţivatelů sluţeb, brzy přibude další a od října k nám
začnou na víkendové pobyty jezdit i 2-3 děti z Výchovného ústavu
v Olešnici, které nemají, kam by jinam jely, protoţe nemají ţádný
kontakt se svou původní rodinou. Celkem od roku 2005, přesněji od
července, jsme pomohli 28 mladým lidem, hochům i dívkám.
Někde jsem četl, ţe úspěšnost zapojení do normálního ţivota
v podobných zařízeních je cca 6%.Jak se daří Vám?
Otázka je, co to je úspěšnost. A co to je zapojení do normálního ţivota.
Pokud povaţujeme za úspěch to, ţe se naši bývalí obyvatelé aspoň nějak
protloukají ţivotem bez toho, aby např. skončili v kriminále, potom
jsme velmi úspěšní, někde kolem 95%. Pokud budeme za měřítko brát
méně extrémní kritérium – najde si práci, bydlení, po čase
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partnerku či partnera, nebere drogy a podobně, tak tady se naše
úspěšnost pohybuje někde kolem 50%.
Je to ale hodně dáno tím, kdo k nám přichází, jaký je, co má za sebou,
jaké má osobnostní předpoklady pro tzv. „normální ţivot“. My spíše
vytváříme podmínky pro to, aby se mladý člověk nějak nastartoval, aby
se něco naučil (např. pravidelně vstávat a chodit do práce) a záleţí na
něm nebo na ní, zda šanci vyuţije nebo ne. V ţádném případě nemáme
ambici je nějak předělávat nebo se pokoušet napravovat v nich to co je
potkalo– třeba dětství bez rodičů – to prostě nejde. My pouze vytváříme
bezpečný prostor pro start do ţivota, běţet uţ musí kaţdý sám….
Jak a za co jsou Vaši uţivatelé sluţeb honorováni a co si musí hradit?
Naši uţivatelé sluţeb jsou buď někde zaměstnaní, některé
zaměstnáváme na pracovní smlouvu i u nás (alespoň na částečný úvazek
– víc peněz opravdu nemáme) anebo jsou vedeni na úřadu práce a
potom u nás procházejí tzv. programem ergoterapie – to je terapie prací
v rozsahu 6-8 hodin denně. Je výzkumy dokázáno, ţe pokud mladý
člověk po odchodu ze školy nepracuje víc neţ 6 měsíců, pak velmi
špatně získává pracovní návyky a v řadě případů je uţ vůbec nezíská.
Co se týče toho, co mladí lidé u nás platí, tak to nám přesně stanovuje
zákon o sociálních sluţbách respektive vyhláška k tomuto zákonu.
Zjednodušeně řečeno, platí za ubytování a úkony s tím spojené a to
maximálně 100,- Kč za kaţdý den poskytování sluţby. U nás je to tak,
ţe ti, kteří bydlí v samostatných bytech platí 100,- Kč/den, ti kteří bydlí
v samostatném pokoji a mají společnou kuchyň, WC a koupelnu, platí
90,- Kč/den. Existuje i systém příplatků, např. kdyţ si někdo chce
pořídit do pokoje vlastní televizi, počítač a podobně, tak za tyto své
přístroje platí, nad rámce plateb za ubytování, stanovenou měsíční
paušální částku. Kdyţ to srovnáme s tím, co platíme běţně v nájemním
bytě, tak je bydlení u nás velmi levné.
Máte nějaký kodex, který musí dodrţovat a jak řešíte přestupky?
Máme s kaţdým uţivatelem uzavřenou smlouvu o poskytování
sociálních sluţeb, jejíţ součástí je i závazek dodrţovat tzv. domovní a
ubytovací řád. Tedy stanovený soubor pravidel chování a jednání, který
zaručuje, ţe v našem domě se bude ţít slušně, bez drog
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nadměrného uţívání alkoholu, bez agresivního chování a napadání
ostatních. Součástí těchto pravidel je např. i to, ţe všichni musejí někde
pracovat, netolerujeme válení se a nicnedělání.
Pokud někdo pravidla porušuje, hned to řešíme. Nejsme kriminál ani
polepšovna pracujeme s lidmi, kteří mají řadu vnitřních potíţí a
omezení. Takţe ne vţdy se jim daří dodrţovat všechna pravidla na
100%. Řekl bych to asi takhle. Existuje norma, kterou mají všichni
dodrţovat – to je ten náš soubor pravidel. A pak existuje jistý rozsah
tolerance, hranice, za které nesmějí jít, pokud u nás chtějí zůstat. Byli a
jsou u nás lidé, které bychom mohli „vyhodit“ i několikrát za týden, byli
a jsou u nás lidé, kteří jsou bezproblémoví. V kaţdém případě se vţdy
snaţíme, aby kaţdý pravidla dodrţoval, kaţdé porušení sledujeme,
bavíme se o něm, někdy jsme tolerantnější, jindy vůbec a rozcházíme
se. Nulová tolerance je např. pro uţívání drog, fyzické napadání,
krádeţe nebo jakoukoliv jinou trestnou činnost. Pokud se někdo občas
napije nebo pozdě přijde do práce, není to důvod k odchodu, ale spíše
k intenzivnější práci na tom, co se mu nebo jí nedaří.
Jako velký přínos pro obec vidím fakt, ţe zaměstnáváte několik
obyvatel obce.Oceňuje tuto skutečnost vůbec vedení obce?
Od začátku činnosti zaměstnáváme jen občany Květné. V současné
době u nás pracuje celkem 5 „květeňáků“, z toho 3 na plný úvazek.
Dokonce 2 naši uţivatelé sluţeb mají uţ trvalý pobyt v Květné a
současně u nás pracují na částečný úvazek, můţeme tedy říct, ţe
zaměstnáváme celkem 7 občanů Květné. Tím jsme se stali po druţstvu a
obecním úřadu asi třetím největším zaměstnavatelem v obci, který tady
má současně své sídlo (doufám, ţe škola nemá víc zaměstnanců a
muniční sklad nepočítám, ten patří k armádě ), coţ je moţná úsměvné,
ale současně důleţité. Tito lidé by jinak měli práci mimo obec, museli
by dojíţdět a do Květné by se tak přes týden přijeli vyspat, nadneseně
řečeno,… určitě to přispívá k tomu, ţe Květná není jen obec, ve které se
bydlí, ale také obec, ve které jsou i pracovní příleţitosti.
Nevím, jestli to vedení obce oceňuje, z dosavadní komunikace s panem
starostou, který je současně členem sdruţení, a letité dobré spolupráce
s obcí, jsem přesvědčen, ţe ano.
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Myslím, ţe při výběru lidí jsi měl šťastnou ruku, je to tak?
Při výběru lidí, kteří u nás pracují jsem měl určitě hodně štěstí i dost
rozumu. Štěstí v tom, ţe lidé, které jsem si vybral byli, a jsou dosud,
ochotni u nás a se mnou pracovat. Rozum v tom, ţe jsem rozpoznal
jejich kvality a stál jsem o to, aby k nám nastoupili. Samozřejmě, ţe
jsem se i zmýlil, hlavně zpočátku, kdyţ jsme zaměstnali několik lidí,
kteří měli jiný pohled na věc neţ já, ale i to se stává.
Kaţdopádně od roku 2007 jsme vybudovali dobrý pracovní tým. Nedá
mi to abych se alespoň stručně nezmínil o jeho členech. V roce 2006
k nám přišel Franta Pokorný, který u nás má na starost dohled nad
hospodářskými zvířaty. Své práci rozumí, a i kdyţ se se mnou občas
hádá, protoţe samozřejmě oba jsme přesvědčeni, ţe tomu rozumíme líp,
odvádí dobrou práci a je na něj spolehnutí. V roce 2007 k nám nastoupil
Standa Větrovský, a to jako vedoucí domu na půl cesty, nyní je mým
zástupcem. Přes všechny jeho úsměvné nedostatky je to nesmírně
poctivý, slušný a pracovitý člověk, který tady odvádí kus práce. V roce
2008 jsme zaměstnali Katku Burešovou, zprvu jako administrativní
pracovnici, později dostala na starost i práce kolem účetnictví, vedení
pracovní agendy, pokladnu atd., prostě dnes uţ se bez ní prakticky
nehneme. Kdykoliv můţe, udělá něco navíc, bez toho aby o tom mluvila
nebo to připomínala. Jako poslední zaměstnanec nastoupil v roce 2009
Jirka Štefl, stará se u nás o údrţbu strojů i budov, hodně se podílí na
rekonstrukci. O jeho práci snad ani mluvit nebudu, myslím, ţe kaţdý
kdo jej zná, ví, ţe prostě UMÍ. Pátým zaměstnancem jsem já, do konce
roku 2009 jsem dělal všechny práce jako dobrovolník, od ledna 2010
jsem zaměstnaný na částečný úvazek jako vedoucí našeho domu a
současně sociální pracovník. Jednu z věcí, které na všech svých
kolezích a kolegyni obdivuji je, ţe jsou schopni bez obtíţí pracovat pod
mým vedením bez toho, aby mě občas utloukli za to, co všechno na ně
vymyslím a co oni potom musejí udělat. Moţná to je tím, ţe jim občas
ustoupím a oni mají pocit zadostiučinění, ţe měli pravdu.V kaţdém
případě, a s přihlédnutím k běţným provozním potíţím a problémům,
jsem s jejich prací spokojený. A oni zase respektují nepsanou zásadu –
„Cathedra mea, regulae meae“ (moje ţidle, moje pravidla).
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Při mojí poslední návštěvě jsi se zmínil, ţe v budoucnu se počítá i
s vyuţitím některých vašich prostor pro různé aktivity obyvatel
Květné.Můţeš to čtenářům přiblíţit?
Určitě. Tak především otevíráme tzv. „komunitní místnost“ pro občany
Květné, zejména děti. Co to bude znamenat. Budeme u nás mít prostor
pro maximálně 20 lidí vybavený hrami – fotbálkem šipkami, stolními
hrami, promítacím plátnem, dataprojektorem apod., kam mohou děti i
dospělí přijít a pokud moţno konstruktivním způsobem trávit svůj čas.
Bude to zcela na nás všech, jak tento prostor budeme vyuţívat. V zimě
bychom rádi občas udělali tematické večery třeba spojené s promítáním
filmu, povídáním na vybrané téma, atd., chceme nabídnout tento prostor
maminkám, které se scházejí ve školce a vyrábějí si různé věci nebo jen
tak povídají. Rádi bychom vymysleli pro děti z Květné zejména
v zimním čase zajímavé akce (turnaje, vědomostní klání), nabízíme
tento prostor i mladým hasičům. Předpokládám, ţe s ohledem na průběh
dokončovacích prací bychom mohli otevřít do Vánoc.
Další plánovanou aktivitou je zavedení tradice ţivého betlému. Nevím,
zda se nám to povede uţ letos, protoţe musíme udělat i nějaké stavební
úpravy salaše pro ovce tak, aby to vypadalo pěkně a současně byl
prostor pro diváky.
Obecně bychom byli rádi, kdyby i lidé z Květné přišli s nějakým
nápadem, který by se třeba u nás dal realizovat. Mým osobním snem je
zaloţit ochotnický divadelní spolek Květná, ve kterém by hráli jen
občané Květné. Myslím si, ţe bychom uţili tolik srandy, jako málo
v čem jiném.
A teď jedna osobní otázka.Ty musíš být velký milovník zvířat, ţe?
Hm, něco mi říká, ţe máš na mysli hlavně ta hospodářská. No uţ z toho,
kolik jich u nás je se dá odvodit odpověď. Kdyţ jsem byl dítě, měli jsme
doma slepice, husy, králíky, občas prase. S krávami, ovcemi, kozami a
oslem jsem se zblízka potkal vlastně aţ tady, kdyţ jsme je začali chovat.
Důvodů bylo několik. Tak především je to statek a na statek zvířata
patří. Jsou tady chlévy a pastviny, hodně trávy, prostoru, takţe proč ne?
Hlavním důvodem je to, ţe s mladými lidmi, kteří u nás bydlí, musíme
dělat nějakou činnost. A jaká činnost na statku je přirozenější, neţ práce
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se zvířaty a kolem nich? A to včetně toho, ţe některá z nich potom
porazíme a sníme. Samozřejmě, jsou lidé, kteří by s našimi obyvateli
raději pletli košíky nebo je učili práci na počítači atd.. Já osobně nejsem
zastáncem ţádných velkých terapií a podobných opičáren, jsem spíše
pro to aby tyto věci byli skrytou součástí běţných činností. U práce
kolem statku a zvířat můţeš s lidmi udělat tolik sociální a terapeutické
práce, ţe by ses aţ divil. Nebo jak lépe chceš naučit pracovním
návykům neţ kaţdodenním otravným vstáváním, poklízením, opravami
ohrad, vyváţením hnoje, atd.? Jistě, malinko nadsazuji, nicméně
v prostředí v jakém provozujeme náš dům na půl cesty se mi jeví
přítomnost zvířat téměř jako nutnost. Pokud bych ke zvířatům neměl
kladný vztah, třeba bych hledal jiné cesty, ale já jej mám. Dobře se mi
s nimi komunikuje, a i kdyţ jim občas dám zabrat, pokud něco
provedou, pracuji s nimi moc rád.
Navíc zvířata jako krávy, prasata, kozy jsou velmi terapeutická a mohou
pomoci v práci s našimi uţivateli. Jak lépe předvést 23 letému klukovi
s agresivními sklony, ţe není nejsilnější na světě, neţ kdyţ ho necháš
vyvést krávu nebo mu jen řekneš, ať jí vyčistí ţlab a on se rozklepe a
řekne Ti, ţe to „nedává“. No to je přece velmi dobrý způsob začátku
práce s ním, ne?
Jen pro informaci, druhová rozmanitost ani počet zvířat není v tuto
chvíli definitivní. V budoucnu očekávám koně, moţná lamy alpaky a
bůhví co mě ještě napadne.
Co by jsi nakonec vzkázal čtenářům na co jsem se třeba nezeptal a máš
to na srdci.
Jsem rád, ţe jsme se postupně stali součástí ţivota v obci. Ţe uţ se nás a
našich obyvatel snad lidé nebojí. Jistě, někdo nám nepřišel na chuť
doteď, ale tak uţ to prostě v ţivotě chodí. Mě jejich postoj netrápí,
respektuji jej a chci a trvám na tom, aby i oni respektovali nás a náš
postoj a pohled na svět kolem sebe. Je řada lidí v Květné, kteří nám
alespoň občas pomohli nebo vyšli vstříc. Je řada lidí, kterým jsme
pomohli nebo vyšli vstříc my. Občas někomu posekáme zahradu,
přivezeme, odvezeme, prostě normální sousedské vztahy. Pokud se
k nám občané Květné ostýchají zajít na návštěvu, mohou nás navštívit
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alespoň virtuálně na našich stránkách www.kvetnazahrada.cz , kde se o
naší práci a o tom, co je nového dovědí víc.
Jsem moc rád, ţe se nám v letošním roce povedlo dotáhnout do konce
získání státní dotace ve výši 5 milionů Kč, za které jsme od obce
koupili objekt č.p. 42 („stodola“ vedle našeho statku). Stálo nás to –
zejména mě a pana starostu – rok a půl běhání, vyjednávání, psaní
dopisů, projektů, formulářů, rozčilování, atd. Ale dotáhli jsme to do
konce a přinesli jsme do této naší komunity 5 milionů korun, které
významně pomohly obecní pokladně, tedy nám všem občanům Květné.
Jsem si vědom toho, ţe jsem se svým nápadem zřídit v Květné dům na
půl cesty, pořádně rozvířil stojatou hladinou květenského rybníčku.
Moţná někomu připadám jako blázen, jinému jako „vyčuránek“, který
to má dobře promyšlené a ví, co dělá. Nevím, jestli jsem blázen nebo
něco jiného, tato práce mě baví, je potřebná a opravdu vím, proč to
všechno dělám. Ať zkusí lidé méně myslet a víc se dívat na skutečně
výsledky, vţdyť i jeden významný historicky nedoloţený prorok přece
říkal, ţe strom nejlépe poznáš po ovoci,…
Rád dělám věci po svém a jdu si svou vlastní cestou, nikoli cestou, o
které si jiní myslí, ţe bych po ní měl jít. Ostatně nikdo není rád, kdyţ
mu jiní říkají, co má dělat a jak to má dělat. Chtěl bych všem
květenským občanům popřát hezkou zimu a vzkázat jim, ţe svými
nápady hodlám vířit květenský rybník i nadále.
Děkuji za tvůj čas a dovol na závěr vyjádřit obdiv nad tím, co jste jiţ
dokázali a přání, aby vše co ještě plánujete, se vám zdařilo.
Pana F. Raditsche se pro čtenáře Haló Květná ptal Pavel Hamáček.
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Sponzorský dar Lesŧ ČR
V červnu tohoto roku schválila dozorčí rada Lesů ČR projekt naší
školy nazvaný „Poznáváme přírodu a chováme se k ní šetrně aneb
Přeměna odpadků na uţitečné věci“. Na projekt jsme dostali částku
5 000,-Kč. Tato částka byla rozdělena do několika poloţek: nákup
odborných publikací a encyklopedií pro ţáky, nákup kompostéru na
školní zahradu a nádob na tříděný odpad. Ve škole se problematice
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odpadů věnujeme jiţ delší čas, přesto nám chyběly odpovídající nádoby
a také venkovní kompostér. V rámci projektu budou ţáci objevovat a
zkoumat procesy probíhající v přírodě, zjišťovat moţnosti vyuţití
bioodpadů, budou poznávat různé materiály a posuzovat následné
moţnosti vyuţití, sběru a recyklace. Zároveň tím vedeme děti
k šetrnosti, úctě k věcem kolem nás, úctě k práci a posilujeme jejich
vztah k přírodě.
Cyklistický závod pro děti
Pěkné počasí na akce jsme si zřejmě letos uţ vybrali na jaře, neboť
v sobotu 4. září, kdy se měl konat cyklistický závod pro děti, pršelo uţ
od časného rána. Ještě v týdnu se plánovaná trasa na Posádku dala
celkem bez úhony projet, cestičky lesem byly krásně vymetené,
překáţky vzorně opravené, ale déšť nám bohuţel naše plány překazil.
Akce se tedy přesunula na neděli, kdy jiţ svítilo slunce, ale závodníků
se sjelo méně neţ obvykle a také trasa musela být vzhledem ke
sjízdnosti podstatně zkrácena. Déšť nám pak soutěţení i předčasně
ukončil, přesto všechny děti zvládly nástrahy cyklistické trasy
s přehledem a odnesly si pěkné ceny, které nám zajistil pan M. Ligas.
Náklady na občerstvení pro děti byly hrazeny ze sbírky, kterou na
Posádce zorganizoval.
Poděkování za pomoc při organizaci patří dále také hasičům a všem
dobrovolníkům na stanovištích: p. Martině Holanové, Jarce Beranové,
Marcele Havlíkové, Anně Švecové, Daně Krškové, Pavle Hajské, Míle
Navrátilové a sl. Veronice Mojdlové a Pavle Holanové.
Jsem ráda, ţe se přes náladové počasí, které nás letos pořádně zkouší,
ţádná z akcí pro děti nezrušila, ţe jste s námi sdíleli náš optimismus,
neboť trocha nepohodlí, pár kapek deště či bláto nás přece neporazí! (A
hlavně dětem nevadí…) V opačném případě bychom mohli většinu akcí
„zabalit“ jiţ při sledování předpovědi počasí, a to by byla asi škoda.
Kulturní sál nám tu bohuţel chybí a v dohledné době na něj asi
nebudeme mít, proto by bylo dobré podporovat hasiče v jejich úsilí
postupně zvelebovat a rozšiřovat technické zázemí v letním areálu tak,
aby počasí konané akce tolik neohrozilo.
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Světový den zvířat
připadá na 4. říjen. Tento den byl zvolen symbolicky podle narození
Svatého Františka z Assisi, který se po celý ţivot věnoval opuštěným a
nemocným zvířatům. Svátek se slaví jiţ od roku 1931.
*Asociace zastánců odpovědného vztahu k malým zvířatům (AOVZ)
vyhlásila při této příleţitosti výtvarnou soutěţ „Pomáhejme kočičkám a
pejskům v útulcích“. Výtěţek z akce bude věnován útulkům pro
opuštěná zvířata. Naše škola se k výzvě připojila a zaslala do soutěţe
několik obrázků/viz přední barevná strana/.
*Základní škola Květná jiţ tradičně navštěvuje blízkou záchrannou
stanici „Zelené Vendolí“. Stali jsme se adoptivními rodiči kavky Káči a
kaţdoročně přispíváme na její potravu. Tímto děkujeme rodičům, kteří
nám i letos umoţnili pokračovat v této bohulibé činnosti. 4. října se tedy
vypravíme do záchranné stanice ve Vendolí, abychom si prohlédli
zvířata v útulku, nové přírůstky i naše staré známé (např. divočáka
Pivoně) a předali vedení stanice finanční dar. Bliţší informace můţete
najít na www.zelene.vendoli.sweb.cz
Zdeňka Mojdlová
POUŤ V KVĚTNÉ 14.-15. srpna
Mše v kostele sv. Vavřince
Slavnostní mše ke svátku patrona místního kostela se konala v krásně
květinami vyzdobeném kostele a za hojné účasti v sobotu dopoledne.
Netradiční sportovní trojboj aneb Srandamač v Květné
Toto sportovní klání, za účasti tří druţstev, a to muţů svobodných,
muţů ţenatých a ţen, začalo v odpoledních hodinách před pouťovou
zábavou na květenském hřišti slavnostním pochodem a nástupem
zúčastněných reprezentantů. Druţstvo ţen jiţ pochodovalo od obecního
úřadu v čele se svojí vlajkonoškou a netradiční zástavou. Soutěţilo se ve
třech disciplínách (fotbal, nohejbal, petanque). V tomto nerovném boji
nešlo ani tak o vítěze, jako spíše o zapojení co největšího počtu lidí do
sportovních aktivit a o srandu, coţ bylo několikanásobně splněno.
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Poděkování patří všem sportovcům, kteří skvěle reprezentovali svá
druţstva, fanouškům a všem, kteří se na akci podíleli. Zvláštní
poděkování a uznání zaslouţí brankářka druţstva ţen. V příštím roce
chceme tuto sportovní akci opakovat, třeba i s obměněnými
disciplínami.
Petr Mojdl
Hasičská zábava
V sobotní podvečer se v letním areálu Květná uskutečnila taneční
zábava, pořádaná místním sdruţením dobrovolných hasičů. K tanci a
poslechu hrála country skupina Z papíru, která poté na přání pouštěla i
reprodukovanou hudbu jiných ţánrů. Organizace, pořadatelé i obsluha
stánků skvěle fungovali ke spokojenosti hojného počtu účastníků.
Nedělní pouťové odpoledne
Tradiční pouťové odpoledne pro děti se vydařilo. Na úvod předvedl
ppor. Petr Mojdl se sluţebním psem Ivošem cviky poslušnosti, jako
třeba přivolání, povely na dálku, chůze u nohy, odloţení za chůze,
obraty, štěkání na povel a aport. Poté vystoupil npor. Petr Zika se
sluţebním psem Arčim. Tito předvedli vyhledání a vyštěkání osoby,
zákrok proti agresivnímu fotbalovému fanouškovi z Květné s následnou
prohlídkou osoby a doprovodem. Nakonec provedl sluţ. pes Arči hladké
zadrţení pachatele.
Své schopnosti však nejlépe prokázali po ukázce v Květné, kdy byli
odvoláni k pátrání po pohřešované osobě, která se ztratila v lesích za
obcí Chmelík. Jednalo se o staršího muţe, který si vyšel sám do lesa na
houby. Byl však silný diabetik a jen včasné nalezení sluţebním psem a
okamţité poskytnutí první pomoci mu moţná i zachránilo ţivot.
Pouťové odpoledne v Květné pokračovalo divadelním představením
skupiny Kamarádi z Brna, kteří upoutali děti i dospělé. V pohádkách O
řepě, Sněhurka a sedm trpaslíků a Budce vystupovaly, kromě herců
z Kamarádů, také děti z Květné. Během odpoledne měly děti moţnost
zajezdit si na čtyřkolkách,vyřádit se na obří skluzavce a trampolíně.
Pro nejmenší byl k dispozici kolotoč. Za hřištěm se také jezdilo na
ponících manţelů Coufalových.
Zdeňka Mojdlová
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HASIČSKÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI / I DOSPĚLÉ/
Poslední zářijovou sobotu uspořádal SDH Květná odpoledne pro děti
plné soutěţí a sladkých odměn za předvedené výkony.V uplakaném
konci léta jako jiţ letos tradičně na naše akce se počasí smilovalo
/samozřejmě vyjma červencového Květnáfestu/, a tak vše proběhlo bez
problémů.Trošku kazem byla nepochopitelně nízká účast dětí, ale ti co
přišli, se rozhodně nenudili.Střílelo se ze vzduchovky, proudem vody se
sráţely PED lahve, děti se učily uzlovat, běhaly překáţkovou dráhu a
proudnicemi sráţely lahve, o coţ byl ovšem největší zájem hlavně mezi
dospělými členy SDH.Díky patří všem, kteří se o pěkné odpoledne pro
děti postarali.
ph
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Ve třetím čtvrtletí letošního roku oslavili tito naši spoluobčané svá
významná životní jubilea :

z čp.124
z čp.117
z čp.86
z čp.10
z čp.86
z čp.94
z čp.141

Koubek Jaroslav
Přívratský Eduard
Zinková Růžena
Koukalová Anna
Zink Zdeněk
Rychlý Jiří
Korbelová Anna

60 let
60 let
60 let
65 let
65 let
70 let
70 let

Všem výše jmenovaným jubilantům přejeme do dalších let hodně
zdraví, spokojenosti a životního optimismu.
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Na obecním úřadě vybíráme poplatek z komunálního odpadu za druhé
pololetí roku 2010.
Termíny odvozu pytlovaného sběru plastů se uskuteční v těchto dnech: 12.10.
a 7.12. 2010.
V pondělí 25. 10. 2010 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu
(obalový materiál od barev, staré nátěrové hmoty, olejové filtry, odpadní oleje,
akumulátory, zářivky, televizory, rádia, staré léky, ledničky, teploměry,
lepidla, …)
Začátek svozu ve 14 hodin.
Stanoviště v obci: na návsi (autobus.zastávka), u obecního úřadu, dole na
rozcestí, vlakové nádraţí a u vojenské posádky.
Kontejnery přistaveny nebudou, odpad shromaţďujte na stanovištích.
VÝLUKY SVITAVY – POLIČKA
nepřetrţitě od 4. října od 7:35 hod. do 8. listopadu 2010 do 18:30 hod. budou
všechny vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.Náhradní umístění
zastávky ČD v Květné: BUS zastávka „Květná, hostinec“ a BUS zastávka
„Květná, posádka“.
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OTEVŘENÍ POBOČKY GENERALI
Zveme Vás na odpolední setkání s pracovníky GENERALI dne 11. října 2010
od 14:00 do 17:00 hod. u obecního úřadu v Květné.
Představení kanceláře a seznámení s produkty GENERALI
Nabídka: - pravidelná pracovní doba (po dohodě moţnost i mimo
pracovní dobu), analýza Vašich pojistných smluv, ke kaţdému novému
povinnému ručení autolékárna zdarma, k povinnému ručení KOMPLET
připojištění střetu se zvěří zdarma
Doprovodný program: simulátor otočení vozidla při havárii, dárek pro
kaţdého, soutěţe pro děti, občerstvení zajištěno
VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŦKAZŦ
Městský úřad Polička, odbor dopravy vyzývá veřejnost, aby zodpovědně
přistoupila k výměně řidičských průkazů vydaných od 1.1.1994 do
31.12.2000, která má být ukončena nejpozději do konce roku 2010! Pro
výměnu potřebujete občanský průkaz, řidičský průkaz a jednu fotografii.
Pokud nebude jiná změna (např.bydliště, příjmení) je výměna bezplatná.
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO
ZASTUPITELSTVA OBCE
Starosta obce Květná podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva obce Květná se uskuteční
v pátek 15. října od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 16. října od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb v okrsku č.1 je místnost pro hlasování v budově
obecního úřadu ve třídě Základní školy v Květné.
3. Voliči bude umoţněno hlasování poté, kdy prokáţe svoji totoţnost a
státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu,
jehoţ občané jsou oprávnění volit na území České republiky.
4. Kaţdému voliči budou doručeny do tří dnů předem voleb hlasovací
lístky. V den voleb volič můţe obdrţet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
5. Volič je povinen projít prostorem pro úpravu hlasovacích lístků, jinak
mu předseda okrskové volební komise volbu neumoţní.
6. Volič je povinen uposlechnout dalších příkazů předsedy okrskové
volební komise v rámci zachování pořádku ve volební místnosti.
7.
Společenskou rubriku a informace z OÚ připravila p.Rubínová.
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Hasičské odpoledne pro děti - 25.září

