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Zima se nechce vzdát vlády, ale jaro je přece silnější a likviduje poslední zbytky sněhu. A tu se
objevuje všechen ten nepořádek, který byl v zimě pod sněhem schovaný. Všichni to chceme mít na
Velikonoce pěkné, tak nám nezbývá nic jiného, než vzít lopaty a košťata a uklízet. A já se chci přimluvit
u občanů, aby kromě svého pozemku dbali také na veřejné prostranství. Děláme to pro sebe, určitě
nikomu není příjemné například čekat na autobus v čekárně, kde se na zemi válí papíry, plastové láhve
nebo dokonce psí výkaly. Nebudeme-li ke svému okolí lhostejní a papíry budeme házet do koše místo na
zem, bude čistá vesnice vizitkou nás všech. Totéž platí o nejbližším okolí. Až nás sluníčko vytáhne na
jarní procházku, nepleťme si les se smetištěm, a co do lesa poneseme, přinesme zase zpátky. Plastové
láhve nebo kelímky či papíry se věru nevyjímají na mechu moc pěkně.
Procházka jarní přírodou je vynikající relaxace. Není třeba šlapat kilometry, stačí vyjít za humna,
potěšit se pohledem na probouzející se přírodu a nadýchat se čerstvého vzduchu. Člověk v přírodě
omládne, zlepší se mu nálada a všechny problémy se zdají lépe řešitelné. Jako turistka všem takové
procházky doporučuji. Zkuste to a uvidíte, že to funguje!
Jindra Vomáčková

VESELÉ VELIKONOCE
A HLAVNĚ JIŽ KONEČNĚ
JARO A SLUNÍČKO
všem čtenářům Haló Květná
přeje zastupitelstvo obce
a redakce časopisu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecní úřad Květná, úřední hodiny Po 8 – 17, St 8 – 14, obec@kvetna.cz, www.kvetna.cz

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE KVĚTNÁ č.1/2013
kterou

se

stanoví

kompostování

a

systém

způsob

komunitního

využití

zeleného

kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na
území obce .
Zastupitelstvo obce Květná se na svém zasedání
dne 12. 3. 2013 usneslo vydat na základě § 10a

Sejmuto z úřední desky dne: 29.3.2013
Pozn. redakce :
Asi ne všichni občané vědí, kde je pozemek p.č.
2282 a 2283. Jde o tzv. Farskou louku za tratí.
Ptal jsem se rovněž pana starosty, zda občané,
kteří nemají možnost vlastního odvozu, mohou
využít pomoc Technických služeb obce a bylo
mi sděleno, že se s tím počítá a k uvedené
vyhlášce bude včas zveřejněn srozumitelný
prováděcí předpis.

OZNÁMENÍ Z OÚ

odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s §10 písm. d) a

Mobilní svoz nebezpečného a objemného
odpadu proběhne v pondělí 20. května 2013,
začátek svozu je ve 14 hodin.

§ 84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Sběr a shromažďování rostlinných zbytků
(1) Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na
území obce lze předávat v komunitní kompostárně na pozemku p.č. 2282, 2283 v k.ú. Květná.

Stanoviště v obci: u areálu technických služeb, u
obecního úřadu, dole na rozcestí, vlakové
nádraží, u vojenské posádky. Kontejnery
přistaveny nebudou, odpad shromažďujte na
stanovištích. Využijte tohoto svozu.
Na obecním úřadě se vybírají poplatky za rok
2013 a to z komunálního odpadu a za psa.

OZNÁMENÍ SPOLUOBČANŮM

(2) Toto kompostování slouží pouze pro Obec
Květná, občany obce Květná a pro majitele
rekreačních objektů v obci Květná.
Čl. 2
Způsob využití zeleného kompostu
(1) Obec využívá zelený kompost k údržbě a

Vážení spoluobčané Květné,
vzhledem k množícím se krádežím stromů na
soukromém pozemku č. 2096, jehož jsme
vlastníci, jsme bohužel nuceni na daný pozemek
uvalit ZÁKAZ VSTUPU A VJEZDU až do
dopadení tohoto zloděje.
Manželé Tomáškovi, Květná 52

obnově veřejné zeleně v obci.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Čl. 3
Závěrečná ustanovení
(1)Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce
Květná č. 1/2012 kterou se stanoví systém
komunitního kompostování a způsob využití
zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné
zeleně na území obce, ze dne 9. 10. 2012.
(2)Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá
účinnosti dnem 1. 4. 2013
Ing. Milan Hron
místostarosta

Ing. Petr Škvařil
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13.3.2013

Letošní Tříkrálová sbírka na Poličsku vynesla
částku 518 740,- Kč, což je nejvíce za poslední
roky a občané Květné k tomuto přispěli částkou
6 041,- Kč. Poděkování patří všem, kteří na tuto
všeobecně prospěšnou akci přispěli.
Mám k tomu však jednu připomínku. Částka
mohla být ještě větší, kdyby Tři králové při své
bohulibé činnosti navštívili všechny domácnosti.
My jsme po celou dobu byli v Květné, rádi
bychom jako každý rok ne malou částkou
přispěli, ale naši chalupu Tři králové prostě
minuli. Když jsme se zajímali, kdy se na jejich
návštěvu můžeme těšit, bylo nám sděleno, že
sbírka již proběhla. Škoda…
ph

ŠIPKY 2012

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

30. prosince, tedy ještě v minulém roce, se konal
další ročník populárního turnaje v šipkách a opět
za slušné účasti 11 mužů a 8mi žen.

Již 6. ročník novoročního turnaje ve stolním
tenisu se konal 5. ledna v tělocvičně školy, a to
za účasti 6 žen a 12 mužů.

Soutěž mužů:
1. Josef Krátký
2. Petr Mojdl ml.
3. Miloš Zink
4. Jarda Pechr

Výsledky ženy:
1.Štěpánka Švecová
2.Zdeňka Mojdlová
3.Šárka Šmídová
4.Martina Svojanovská

Soutěž žen:
1. Markéta Kotlářová
2. Dráža Kotlářová
3. Zdeňka Mojdlová
4. Mariána Hamáčková

Pořadatelství soutěže se tentokrát ujali Vašek
Beran a Pavel Hamáček, kteří rovněž spolu
s Vaškem Šíchou a Petrem Juříkem poskytli
ceny, takže se alespoň nějakou maličkostí
dostalo na každého účastníka.
Dík patří všem účastníkům, sponzorům a
pořadatelům a též Petru Juříkovi, který měl
pochopení i pro poturnajové oslavy a vydržel
s námi téměř až do půlnoci.

Výsledky muži:
1. Karel Kříž
2. Petr Mojdl st.
3. Petr Mojdl ml.
4. František Polák

Potěšitelný je fakt, že se oproti minulým
ročníkům začali velmi razantně prosazovat mladí
a v mnoha případech starší spoluhráče pěkně
proháněli. Mám hlavně na mysli Šárku
Šmídovou, která se již prosadila na stupně
vítězů, a v soutěži mužů Jindru Hejla a Honzu
Stodolu. Pořadatelé děkují za sponzorské dary
SDH, OÚ a panu Báčovi, účastníci turnaje zase
manželům Mojdlovým za perfektní organizaci a
výborné občerstvení.
ph

ZAUJALO MNE
14. února je svátek sv.Valentina, považovaný za
svátek všech zamilovaných. U nás dosud panuje
mylná představa, že jde o něco, co k nám bylo
zavlečeno z USA. Ale chyba lávky. Jde o svátek
původně čistě evropský. Valentin byl římský
kněz, který mimo jiné tajně oddával milenecké
páry. Ale historicky poprvé je 14. únor spojován
s romantickou láskou až ve 14. století, kdy
anglický básník Geoffry Chaucer napsal báseň
k zasnoubení 15 letého krále Richarda II. s o 8
měsíců starší princeznou Annou Českou, dcerou
krále Karla IV. A přestože tento sňatek byl čistě
politický, vzplanula mezi manželi velká láska.
Byl to tedy tento básník, kdo z něho učinil
patrona všech zamilovaných. První historicky
doloženou Valentinku zaslal v roce 1415 své
ženě vévoda Karel Orleánský a pak se to už ve
Francii stalo módou a šířilo se i dál. Amerika
v té době ještě ani nebyla objevena, takže žádný
americký svátek.
Pravdou ale je, že komercializace tohoto svátku
nastala hlavně tam.
Pokud se budou tisknout nové bankovky v jiných
hodnotách než je tomu nyní, budeme si muset
zvyknout na jiné výtvarné provedení, autor zatím
všech českých bankovek od 100 do 5000 Kč
Oldřich Kulhánek zemřel 28. l. ve věku 73 let.

Papež Benedikt XVI. oznámil překvapivě svoji
rezignaci na papežský stolec. Je to poprvé po
téměř 750 letech, kdy nebude nový papež volen
proto, že jeho předchůdce zemřel.
V každém z posledních čísel mne zaujala nějaká
meteorologická událost a myslel jsem, že již
v tomto čísle o ničem takovém nenapíši. Avšak
15. února se najednou nečekaně meteoritický roj
rozpadl nad Sibiří, dopadl v oblasti Čeljabinska a
tlaková vlna vybila okna v okolí několika desítek
kilometrů a několik stovek lidí bylo zraněno
hlavně odlétávajícím sklem. Pro zajímavost
dopad zažil i bývalý pardubický hokejista Jiří
Bulis, který hraje KHL za Traktor Čeljabinsk.

A aby toho nebylo dost, týž den proletěla kolem
naší země ve vzdálenosti pouhých 28 000 km
planetka 2012 DA 14, která měla rozměr půlky
fotbalového hřiště a vážila 130000 tun. Vrátí se
znovu v roce 2020, ale prý srážka se Zemí
nehrozí.

STALO SE
Jak se volil v přímé volbě prezident v Květné?
1. KOLO : účast 54, 17%
Zeman
33,97 % - 53 voličů
Fischer
18,59 % - 29 voličů
Dienstbier
14,74 % - 23 voličů
Franz
9,62 % - 15 voličů
Schwarzenberg 9,62 % - 15 voličů
Roithová
5,13 % - 6 voličů
Fischerová
3,85 % - 5 voličů
Sobotka
2,56 % - 4 voliči
Bobošíková
1,92 % - 3 voliči
2. KOLO : účast 56, 14 %
Zeman
71, 52 % - 113 voličů
Schwarzenberg 28, 48 % - 45 voličů
Na dolní cestě blbne již pěknou řádku měsíců
pouliční osvětlení, chvíli svítí, chvíli ne a to
věčné blikání není vůbec příjemné. Snad by
oprava nebyla tak náročná, k hezkému dojmu o
obci to rozhodně nepřispívá.
U rybníka u Majerů ,,vyrostla“ další, v pořadí již
třetí odpočívárna, ta naopak zase k hezkému
dojmu o obci přispívá. Kdyby to bylo vzhledem
k finančním možnostem obce možné, přimlouval
bych se za ještě jednu takovou odpočívárnu u
rybníka U Kuby.

A ještě poděkování všem z technických služeb,
kteří se zasloužili za zvládnutí sněhových
kalamit v únoru i v březnu.
ph

Diecézní charita Hradec Králové
Oblastní charita Polička
Vrchlického 22
572 01 Polička
tel.: 461 725 552
e-mail : charita@policka.cz

Vyřizuje :
Telefon :
Středisko :
E-mail :

Ing. Štěpánka Dvořáková
461 725 552, 734 435 458
Správní středisko
zastupce.charita@policka.cz
V Poličce, dne 18. 2. 2013

O ohebném slůvku
„Charitativní sbírka šatstva a obuvi“, našli v únoru
2013 ve schránkách obyvatelé našeho regionu. Stálo
v něm, že mohou darovat oblečení, boty, lůžkoviny,
přikrývky a další textil a že veškeré dary budou
předány charitativním organizacím.
Každý chce někdy být dobročinný, a každý
se také potřebuje zbavit starých a nepotřebných věcí.
Spojit dobročinné s užitečným je jistě ta nejlepší
kombinace. Navíc, pokud je to úplně bez starostí,
protože si pro věci přijdou až na práh domu ….
Obchod s obnošeným šatstvem zaznamenává
v ČR mohutný boom. V Poličce stojí čtyři
kontejnery na obnošené šatstvo, obce jsou
zasypávány letáky podobného znění z úvodu,
starostové obcí jsou žádáni o povolení provádění
sběru šatstva na svém území dokonce firmami
sídlícími v zahraničí. Jen málokterá z nich se odváží
přiznat, že v jejím případě jde o regulérní podnikání,
nikoliv o charitu.
Principem fungování podobných firem je
především: sběr a svoz šatstva, třídění, oprava, praní
a vrácení zboží znovu do oběhu – prodeje v
secondhandu. Část nepoužitelného se pak posune
k technickému zpracování nebo zlikviduje. Je to OK,
jen kdyby…
Kdyby se nám lidé uvedení v omyl ohebným
slůvkem „charitativní“ nesvěřovali, že nám pomohli,
když odevzdali obnošené věci tehdy … a tam.
Krátce, že přispěli na Charitu. Buďte ujištěni, že
nepřispěli. Dárci v dobré víře pomohli, ale úplně
IČO : 49325515 IČZ : 6805500

někomu
jinému…
Pravděpodobně
firmě
zpracovávající použitý textil. Do Charity se nic
z darovaného určitě nedostalo.
Uznáváme, že v Oblastní charitě Polička
nejsme schopni převzít všechno, co nám lidé
nabízejí, ale jsme vděčni za veškeré kvalitní kusy
oblečení, bot, lůžkovin i prádla. Co s nimi děláme
my? Roztřídíme je podle druhů a velikosti a
zařadíme do humanitního šatníku, kam se chodí
oblékat bezdomovci, lidé i celé rodiny sociálně
slabé. Dodáváme várky oblečení do Azylového
domu Koclířov a na požádání poskytujeme šatstvo i
klientům z okolních sociálních ústavů, kterým na
nové oblečení nezbývá po zaplacení všech nákladů
za bydlení a služby kapesné. Oblečení stojí 5 – 30
Kč. Je to symbolická částka, která má
zabránit kšeftování s darovaným oblečením a
pomáhá nám s hrazením provozních nákladů
Nízkoprahového denního centra (letos dotačním
řízením příspěvek zkrácen na ½ požadovaného).
Osoby bez prostředků oblečení pochopitelně
dostanou
zdarma.
Úplně
nejlepší
kousky
postupujeme našemu obchodu Fimfárum. Tady je
prodáváme za o něco vyšší, ale oproti
secondhandům stále symbolické ceny. Darované
zboží potřebujeme, abychom v obchodu zajistili
dostatečný sortiment. Naši postižení klienti totiž
nejsou schopni tak intenzivně vyrábět, aby naplnili
jeho regály. Tržby z darovaného zboží nám
pomáhají hradit režie s provozem obchodíku.
Případný přebytek v řádu tisícikorun v měsíci je
použit na krytí schodků ve financování sociálních
služeb státem. Nepoužitelné oděvní dary předáváme
Diakonii Broumov k technickému zpracování.
Diakonie Broumov je dlouholetá charitativní
organizace podobně jako všechny Charity v ČR.
Shrnuto, oblečení darované přímo poličské
Charitě negeneruje zisk a slouží přímo potřebným.
Šatstvo odevzdané v obchodě Fimfárum nebo ve
Vrchlického ulici 185 v Poličce je i bez kouzlení se
slůvkem „caritas“ darem charitativním, tedy
„darovaným z milosrdné lásky.“ Takový dar zůstává
v regionu a pomáhá lidem zde na Poličsku. Vážení
občané, je dobré, abyste toto věděli.
Štěpánka Dvořáková

tel: 461 725 552, 461 721 272
Banka : GE Money Bank, č.ú. : 351105664/0600
e-mail : charita@policka.cz
www.policka.charita.cz

fax: 461 723 758

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE V
POLIČCE
Paní Alena Jandlová z Městského muzea
v Poličce požádala o zveřejnění některých akcí
muzea v našem časopisu. Rádi vyhovujeme.
MALOVANÉ OPONY
3. dubna - 17. dubna 2013 v Centru
Bohuslava Martinů v Poličce
Výstava
dokumentuje
nejkrásnější
a
nejzajímavější opony od té Hynaisovy
v Národním divadle po opony ochotníků
v nejzapadlejších vsích. Jedná se o panelovou
výstavu, která se zrodila ze stejnojmenné
publikace Jiřího Valenty, historika divadla a
jednoho ze zakladatelů Databáze českého
amatérského divadla. Výstava přináší pohled na
svébytnou součást bohatého kulturního dědictví
českého divadla a představuje na 40 reprodukcí
opon z různých období i koutů České republiky.
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
20. dubna - 1. září 2013 v Centru Bohuslava
Martinů v Poličce
Výstava, která vám dá nahlédnout nejen do
hodiny přírodopisu na měšťanské škole počátku
20. století, ale také do hlubin študákovy duše.
Nechte se přenést o více než sto let zpět do jedné
z vyučovacích hodin, v níž se dozvíte, jak
probíhala výuka, jaké názorné pomůcky
používali učitelé pro doplnění svého výkladu,
aby žáci lépe porozuměli živočišnému
a rostlinnému světu, jaké byly tresty pro zlobivé
žáky a mnoho dalších zajímavostí. Usednete
do školních
škamen
a
zkusíte
se podepsat úhledným krasopisem na břidlicové
tabulky. K vidění budou dobové dokumenty vysvědčení, učitelské zápisníky a školní
učebnice nebo nástěnné obrazy a další pomůcky.
JIŘÍ ŠALAMOUN A MAXIPES FÍK
27. dubna - 1. září 2013 ve výstavních sálech
Městské galerie v Poličce
Jiří Šalamoun je český výtvarník, ilustrátor, autor
kreslených filmů a plakátů. Nejznámější je díky

příběhům Maxipsa Fíka. Kromě knihy se podílel
i na animovaném seriálu, uváděném zejména v
televizní sérii večerníčků. Bohatě ilustračně
doprovodil ale i Posledního Mohykána J. F.
Cpera, Tolkienova Hobita, nebo Tracyho tygra
W. Saroyana. Poličská výstava představí jak
tvorbu pro dospělé, tak pro děti – pro ty pak
i interaktivní koutek, včetně Fíkovy boudy.

OBECNÍ ZÁJEZD
V prosinci roku 2011 se uskutečnil zatím
poslední obecní zájezd do vánoční Prahy, který
měl velký úspěch. Do Prahy se tehdy vydalo 34
dospělých a 12 dětí. Bohužel v loňském roce se
naplánovaný výlet do lesa Řáholce nekonal, a tak
bychom letos chtěli navázat a pozvat Vás
všechny znovu na společný autobusový zájezd.
Na výběr jsou tři možnosti:
1. 1. září – Za pohádkou do lesa Řáholce
(Jičín a okolí)
2. listopad – Hurá za vánočními nákupy
k sousedům Polákům
3. prosinec – vánoční Praha (muzikál,
divadlo, Aquapalace, památky, výstavy)
Pokud Vás nabízené možnosti zaujmou a rádi
byste se vydali na některý z výletů, nahlaste se,
prosím, předběžně na obecním úřadě. Podle
počtu zájemců vybereme jeden z nich. Další
informace pak budou vyvěšeny na plakátech a
také budete informování sms zprávou. Cena za
zájezd bude pravděpodobně opět symbolická
(50,-Kč).
Miroslav Ligas

DĚKUJEME ZA HLASY
Děkujeme všem, kteří svými hlasy na stránkách
www.spolusvami.cz podpořili projekt naší školy
„Zdravé pochutnání ze školní zahrádky“, který
vyhlásila IKEA (grant Pomáháme vyrůst). V
rámci projektové výzvy IKEA bylo vybráno 20
projektů škol s nejvyšším počtem hlasů a díky
Vám jsme obdrželi finanční dotaci na projekt,
který se týká úprav na školním pozemku.
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Základní školy a mateřské školy Květná se konal
v pátek 1. února 2013, v den jednodenních
pololetních prázdnin. K zápisu do 1. třídy přišly
4 předškolní děti se svými rodiči i sourozenci.
Všechny děti byly přijaty k základnímu
vzdělávání k 1.9.2013.

problému, který je třeba naléhavě řešit. Heslo
pro rok 2013: Mezinárodní rok vodní spolupráce.
Světovým dnem vody začala v roce 2005 i
mezinárodní dekáda akcí pod názvem „Voda pro
život“ vyhlášená OSN. Jejím cílem je do roku
2015 snížit na polovinu počet osob, které nemají
přístup k pitné vodě. V současné době je to
každý 10. člověk na planetě.
Ekocentrum
Skřítek
v Poličce
pořádá
každoročně akce ke Světovému dni vody. Také
letos jsme navštívili naučně-zábavný program
pro děti a žáky v Divadelním klubu v Poličce. Na
několika stanovištích byly pro děti připraveny
aktivity související s vodou. Nejvíce se dětem
líbily pokusy s vodou a krátký film o mořské
vydře.

AKCE, NA KTERÉ SE MŮŽETE TĚŠIT
•
ZÁPIS DO MŠ proběhne v mateřské škole 15.
května od 8,15 do 15,45 hod. další informace
budou ještě zveřejněny na nástěnkách školy a na
webu www.kvetna.cz v sekci školy.
SVĚTOVÝ DEN VODY – 22. BŘEZNA
Letos slaví Den vody již 20 let, neboť první
Světový den vody byl vyhlášen 22. března 1993
Valným shromážděním v Rio de Janeiru.
Hlavním cílem Světového dne vody je
každoroční
pořádání
osvětových
akcí
k podnícení zájmů veřejnosti a odpovědných
institucí o ochranu a udržitelný rozvoj ve
využívání vodních zdrojů. Každým rokem se
vyhlašuje také aktuální motivující heslo

•
•

Pálení čarodějnic – v úterý 30. dubna
na květenském ranči
1. kolo soutěže v požárním sportu – v
neděli 19. května od 8,30 hod tamtéž
Pohádková cesta ke Dni dětí na téma
„Cirkus“ – v sobotu 1. června

A můžete se rovněž těšit, že už konečně přijde
jaro, jako ty dvě srnky na obrázku.

TĚLOCVIČNA PRASKALA VE ŠVECH
V sobotu 23. února se konal v tělocvičně
květenské školy netradiční karneval pro děti.
Ptáte se, v čem byl netradiční? Místo masek
přicházely děti ve svých spacích úborech:
nočních košilkách nebo pyžamkách různých
módních stylů, vzorů a barev, často i s dalšími
rekvizitami, důležitými ke spaní. Také soutěže se
nesly v podobném duchu, děti soutěžily, kdo
dříve povlékne polštářek na spaní, zapne si
poslepu knoflíky na košilce, tančilo se a hrálo na
„usnutí“ (zamrznutí), v družstvech si děti
podávaly termofor s vodou a také se konala první
karnevalová módní přehlídka. Rodiče kreslili
dětem obrázky, které měly uhodnout a prošli se i
na chůdách. Doufám, že se všem přítomným,
kterých byl letos rekordní počet (35 dětí + asi 20
dospělých) karneval líbil, a že si sobotní
odpoledne užili. A jaké téma zvolíme na příští
karneval? Pokud máte nějaký nápad či tip,
ozvěte se☺.
Zdeňka Mojdlová

POSEZENÍ U KAFÍČKA
V pořadí už šesté Posezení u kafíčka
s harmonikářem panem Vosmekem se konalo 9.
března. Kdo přišel, ten se nejen pobavil, ale také
ochutnal dobroty paní Špačkové. Z pohoštění
zmíním vynikající sushi s lososem, rajčátka
plněná krabími tyčinkami nebo třeba plněné
kynuté rohlíčky. K tomu se popíjelo dobré vínko
či pivko. Akce se opět vydařila a skončila až
v pozdějších večerních hodinách. Na přání
uvádím jeden z receptů hostitelky – Čertovský
mls.
Čertovský mls
Těsto:
Náplň:
3 lžíce polohr. mouky
1 litr mléka
9 lžic krys. cukru
9 žloutků
3 lžíce strouhanky
2,5 vanil. pudinku
½ pr. do pečiva
9 lžic cukru krystal
9 bílků
30 dkg másla
1,5 lžíce oleje
2 lžíce kakaa, rum
Na vrch 2 šlehačky a 1 ztužovač.
Postup těsto:
Ušlehat bílky na sníh se špetkou soli, přidat cukr,
mouku, strouhanku, pr. do pečiva, olej.
Na plech dáme pečící papír, pomažeme olejem,
posypeme nasekanými ořechy (vlašskými),
vylijeme na ně těsto a pečeme na 1800C 15-20
minut. Po upečení překlopíme na druhý plech,
teplé pomažeme nutelou a necháme vychladit.
Postup krém:
Ušlehat žloutky s cukrem a nalít do mléka, přidat
pudinky a uvaříme. Vychladlé šleháme, do
zašlehaného másla přidáme rum a rozdělíme na
půl. Do půlky přidáme 2 lžíce kakaa.
Natřeme postupně po lžících střídavě světlý a
tmavý krém a pak uhladíme, necháme chvilku
vychladit a natřeme ušlehanou šlehačku.
Posypeme kakaem nebo strouhanou čokoládou.

NAKRMTE PLASTOŽROUTA - soutěž
Zapojili jsme se do soutěže Nakrmte
Plastožrouta, kterou vyhlásila společnost
JELÍNEK – TRADING. JELÍNEK-TRADING
spol. s r.o. byla založena v roce 1991 jako
obchodní společnost. Postupně budovala vlastní
skladová a výrobní střediska zařízená pro
zpracování
plastových
odpadů,
výrobu
plastových výrobků a další doplňkové činnosti.
V současné době patří společnost k největším
zpracovatelům tříděných plastových odpadů v
České republice. O činnosti firmy si můžete více
přečíst na stránkách www.plastozrout.cz.
VYHLAŠUJEME SOUTĚŽ VE SBĚRU
VÍČEK OD PLASTOVÝCH LAHVÍ. Tři
nejlepší sběrači budou odměněni a výtěžek ze
sběru víček bude použit na akce pro děti
z Květné a na obecní zájezd. Víčka noste do
základní školy, případně dejte vědět a my si pro
ně přijedeme.

Soutěž končí 31. května tohoto roku.
Za ZŠ a MŠ Květná
Z. Mojdlová

ENERGETICKÉ PORADENTVÍ
Energie je nezbytnou součástí života každého z nás. V dnešní době si již nikdo nedokáže
představit, že by měl zůstat bez elektrické energie. Spousta lidí si též přivykla komfortu
plynovým vytápěním. Každoroční změny cen velkých dodavatelů elektřiny a plynu jsou
mnohdy přehnané a dodavatelé pak díky naší neinformovanosti a konzervativnosti získávají
stále větší zisky.
Díky liberalizaci trhu si každý běžný občan, firma, či živnostník může zvolit svého dodavatele
energií, kterého si však má právo sám vybrat. Tento svobodný výběr dodavatele je však
mnohdy mediálně zkreslen. Většinou za těmito informačními šumy stojí některý z velkých
dodavatelů, který využívá různých případů, kdy byl klient poškozen jiným, alternativním
dodavatelem a upozorňuje na to.
Velké nájezdy podomních prodejců energií pro některé z těchto alternativních dodavatelů nás
zákazníky jen ujišťují v tom, co říkají média. „Nic nebudeme měnit, protože nás akorát
podvedou a my budeme platit ještě víc, než bychom platili nyní“. Princip práce podomního
prodejce spočívá v sepsání co nejvíce smluv, za jakýchkoliv podmínek (jak výhodných, tak i
nevýhodných), ideálně více jak sto kilometrů od místa bydliště prodejce, kde ho nikdo nezná.
Tito prodejci jsou pouze najatí obchodníci, kteří Vám pomůžou podepsat smlouvu a většinou
jsou spojováni s nekalými praktikami, jenž u těchto prodejců opravdu fungují.
Jako reakce na nepřehledný trh s energiemi vznikla poradenská firma v energiích OptimalEnergy.cz a.s.. Poradci pracující pro tuto firmu jsou kvalifikovaní a proškolení odborníci na
trhu s energiemi. Mají informace, které se snaží předávat široké veřejnosti, a to jak občanům
z řad domácností, tak i podnikatelům a právnickým subjektům. Jejich práce je informovat
klienta o možnostech energetického trhu. Na předem sjednané schůzce poskytne seznam
hlavních dodavatelů elektřiny a plynu na českém trhu a tyto dodavatele porovná v závislosti
na klientově spotřebě. Koncový zákazník tak má ucelený přehled o trhu, a možnosti změny
dodavatele energií.
Služeb Optimal-Energy.cz, a.s. mohou nyní využít i obyvatelé Květné, Poličky a širokého
okolí. V této oblasti působí proškolení poradci - Jaroslav Zavoral a Vojtěch Flídr.
Tato služba je pro zákazníka zdarma a nezávazná. Naší prioritou není za každou cenu
klientovi změnit dodavatele, ale mít spokojeného zákazníka, kterému poskytujeme servis.
Proto u klientů, kteří mají své energie nastavené dobře, nic neměníme. Zároveň jsme schopni
zajistit úsporu na vodě a další produkty, kterými naši klienti mohou šetřit své peníze.
V neposlední řadě jsme schopni pomoci klientům, kteří si podepsali jakoukoliv nevýhodnou
smlouvu například s některým z podomních prodejců. Pokud nás takový klient osloví, tak po
prostudování smlouvy a obchodních podmínek daného dodavatele, sdělíme možnosti
ukončení, nebo odstoupení od smlouvy. To vše samozřejmě bez sankcí. Pokud klient neví,
jestli je jeho smlouva výhodná, pomůžeme mu jeho smlouvu zařadit do přehledu dodavatelů
tak, aby výhodnost své smlouvy zjistil.
Jaroslav Zavoral - tel: 605 246 887, jaroslav.zavoral@optimal-energy.cz
Vojtěch Flídr – tel: 775 389 378, vojtech.flidr@optimal-energy.cz
REFERENCE: Obec Květná, Ing. Petr Škvařil, Mgr.Ferdinand Raditsch, Stanislav Větrovský,
Kateřina Burešová, Martin Navrátil a další.

SDĚLENÍ
Generálního štábu
Armády České republiky
Datum: 8. ledna 2013
Téma: Květná
1)
Můžete potvrdit, že na letošní rok plánujete zrušení muničního skladu v Květné u Poličky?
Ano mohu. O zrušení zásobovacího střediska Květná bylo rozhodnuto již v loňském roce.
2)
Pokud ano, tak kdy přesně?
Středisko bude zrušeno k 31.12.2013.
3)
Je muniční sklad v současné době plně využívaný?
V současné době je v něm postupně utlumován provoz.
4)
Proč jste se rozhodli pro zavření skladu?
S ohledem na výraznou redukci finančních prostředků musela AČR přistoupit k racionalizaci a optimalizaci svých struktur a
hledání těch nejefektivnějších řešení, která by přinesla nezbytné úspory. To se týká i optimalizace celého skladového hospodářství
a s tím spojené redukce skladů. V návaznosti na zavádění nových zbraňových systémů a munice do AČR a optimalizaci výše
zásob munice již není kapacita uvedeného střediska pro potřeby MO využitelná, proto bylo rozhodnuto o jeho zrušení.
5)
Kolik lidí v areálu pracuje a co se s nimi stane?
V zásobovacím středisku pracuje 48 osob (17 vojáků a 31 občanských zaměstnanců). Vojákům bude nabídnuta možnost sloužit u
jiných útvarů a zařízení AČR v rámci celé ČR. Bohužel s občanskými zaměstnanci, vzhledem ke snižování počtů míst v rámci
resortu MO, bude muset být ukončen pracovní poměr.
6)
Co bude s rozsáhlým areálem v Květné, až ho armáda opustí? Prodáte ho?
O následném využití areálu nebylo doposud rozhodnuto. Po jeho vyřazení z užívání AČR bude v první řadě nabídnut jiným
organizačním složkám státu, teprve v případě jejich nezájmu by připadal v úvahu odprodej.
plk. Mgr. Jana Růžičková, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR

Svoz plastů a papíru v roce 2013 a letech následujících
LIKO postupně odpouští od modelu ukládání plastů do pytlů, jak bylo dlouhá léta zvykem, ale bude pravidelně
vyvážet kontejnery na plasty a papíry. Co to od nás bude vyžadovat? Je objednáno 5 kontejnerů na papír a plasty
a budou umístněny po obci tak, aby měl každý občan Květné kontejner v blízkosti. Jsou vytipované lokality, kde
v průběhu dubna bude s dotčenými občany Květné projednáno konkrétní umístnění kontejnerů. Starší občané,
kteří si zvykli na ukládání plastů do pytlů, které budou v tomto roce stále na OÚ k mání, mohou plasty do pytlů
výjimečně dál ukládat a zaměstnanci TES je po domluvě 1x za měsíc svezou k areálu Technických služeb. Bude
to den před svozem firmou LIKO. Termín svozu plastů je 2.4.2013 a dále pak po 14 dnech.
Na OÚ je možnost přinést staré tonery, inkoustové tiskárny, zářivky, úsporné žárovky a drobné
elektrospotřebiče.
ZŠ Květná pořádá několikrát do roka sběr starých a nefunkčních spotřebičů, o kterém jste vždy
informováni SMS zprávou.
Petr Škvařil

Změny v jízdních řádech v roce 2013
Víme, že v posledních dvou letech nás změny v jízdních řádech víc a víc rozčilovaly, znepříjemňovaly nám život. Přes
různé sliby zaměstnanců OREDO, že se situace zlepší a budeme spokojenější, se nic mimořádného nestalo. Autobusy
jezdí, vlaky také (bohužel nezastavují) a člověk má pocit, že je absolutně bezmocný proti technologiím moci. My jako
starostové důrazně protestujeme proti změnám, které nás postupně omezují od návštěv doktora, škol nebo zaměstnání,
ale naděje že se to změní je poměrně malá. O to větší naděje byly vkládány do nástupu známého železničářského
odboráře pana Duška, který mně osobně sliboval zastávky vlaků již v prosinci roku 2012 ( nejpozději duben 2013) se
slovy: jsem přece starý železničář a vím, jak to lidi asi štve. V únoru bylo jednání se zástupci OREDO o nových
jízdních řádech, kde se bohužel situace vůbec nezlepšila. Opět byl dán slib, že vlaky budou zastavovat v prosinci 2013
a autobusy se budou omezovat. To, že realita je mnohem horší, než si člověk představoval v nejhorším snu, nás nikoho
ze starostů ani ve snu nenapadlo. Když jsem šel osobně protestovat k panu Duškovi o velké likvidaci veřejné dopravy,
tak jsem pochopil, že on to také nemá vůbec jednoduché, že slovo „úspory“ má své bolestivé důsledky. Vůbec nevím,
kolik změn se bude ještě v příštích měsících realizovat ve veřejné dopravě, ale skutečnost, že se to změní k dobrému je
velmi malá. Přesto já i zastupitelstvo obce se vždycky snažíme dělat vše pro to, abychom vyjednali nejlepší podmínky.
Ale jak nám to udělají krajští úředníci, to je opravdu hádání.
Petr Škvařil

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V prvním čtvrtletí letošního roku oslavili tito naši spoluobčané své význam né
životní jubileum

S ekanina R ichard

60 let

z čp . 166

Šv ec B ohu m il

70 let

z čp . 161

Šv ecová A nna

70 let

z čp . 161

S chafferová Irm a

70 let

z čp . 81

V šem výše jm enovaným jubilantům přejem e do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a životního
optim ism u.
**************

D ne 29.12.2012 se m anželům Jan ě a D anielovi Sýsovým , K větná čp. 100,
narodila dcera T ereza
D ne 1.1.2013 se m an želům Tereze a Ladislavovi Pokorným , K v ětná čp. 31,
narodil syn F ilip
D ětem i jejich rodičům přejem e hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
**************
D ne 19.února 2013 zem řela paní Z deň
de ňka M ikovič
ikovi čová ve věku 66 let.
D ne 13.března 2013 zem řela paní Jana H ajská ve věku 62 let.
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