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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nevím, jaké máte zkušenosti s pomocí někoho druhého, ale rád bych se s vámi podělil o něco, co jsme mohli
prožít, a co bych nechtěl nechat jen tak zapadnout. Je to asi rok, co se u nás v domě na půl cesty zničehonic objevili
dva příjemní pánové a po vzájemném představení mi začali vyprávět o tom, že se o nás dozvěděli v Katolickém
týdeníku a že je to zaujalo, a proto by nám rádi někdy přijeli pomoci. A protože nezůstalo pouze u slov, tak
skutečně před pár dny přijeli. Elán, vitalitu, životní moudrost a vyrovnanost, která z nich čišela, bych přál zažít
každému z vás. Pro mě bylo opravdovou radostí popřát jim každý den, který u nás byli, dobré ráno a vyslechnout
vždy něco milého, co ke svému pozdravu připojili. Poté se již chopili zednického náčiní a práce jen hrála. Nedalo
mi to, a jednou, když jsme po obědě chvíli seděli, položil jsem jednomu z nich pár otázek.
(záměrně neuvádím jejich jména, protože mě o to požádali se slovy „Pokud se vám naše práce líbí, tak o nás
nemluvte, a pokud snad ne, tak to nikomu neříkejte.“To, že teď čtete tyto řádky, odpovídá doufám dostatečně na
otázku, jestli se nám jejich práce líbila nebo ne.)
Jak jste se o nás vůbec dozvěděli?
V Katolickém týdeníku. Byl tam článek asi před 2 roky, a tam jsme se o vás dočetli. Zaujalo nás to, přijeli jsme se
podívat, a teď jsme tady.
A co vás přimělo vybrat si právě nás, jako ty, kterým pomůžeme?
Líbí se nám, že děláte něco pro děti, a obzvláště pro ty, které to nejvíc potřebují, a o které se tolik lidí nezajímá. No
a samozřejmě na tom má svůj díl i to, že jsme vyrostli mezi salesiány. Však já jsem říkal vašemu šéfovi: „Vy tady
máte blízko k salesiánům, máte je mezi svými příznivci a jezdí k vám“. Víte, já sám jsem mnohokrát četl životopis
zakladatele kongregace Salesiánů Dona Bosca, já tím žiji a najednou jsem si uvědomil, že mě to přimělo k tomu, že
se teď snažíme pomáhat, kde můžeme.
Strávili jste tu s námi několik dní a vidíte, jak to tu běží a funguje. Jak se vám mezi námi líbí?
Líbí se nám tu velice. Víte, máte nevýhodu, že se tu vše začínalo téměř na rujně a máte s opravami spoustu práce.
Snažíte se zajistit střechu nad hlavou a základní věci, ale je tu nad námi někdo, víte o kom mluvím, a ten říká, beze
mne nedokážete nic a to je pravda. Na to bychom neměli zapomínat a těm děckám to taky připomenout. Nic není
samo sebou a nic není samo od sebe. Ten Bůh tu s námi je, ať si to přiznáme nebo ne. Tak je potřeba s tím také
počítat.
A jak se vám líbí Květná?
Je tady božské ticho. Něco podobného jsem zažil v Želivě v klášteře. Když jsem tam byl, tak mne poslali do nějaké
vesnice, že tam někdo prodává med a já jsem si tam sedl na návsi a najednou si říkám, tady není nic slyšet. A tady
to máte taky. Víte, my jsme dělali leckde, byli jsme 14 dnů ve Frýdlantu, spravovali jsme baroko v Brandýse nad
Orlicí, tam jsme komplet opravovali faru. A tak to máte, mě to baví. Síly zatím pán Bůh dává, tak proč bychom jich
nevyužili.
Děkujeme za vaši pomoc a přejeme hodně sil a elánu do dalších dobrých skutků.
Stanislav Větrovský

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

NOHEJBAL V KVĚTNÉ

24.8.2013
První Qětnamkol, konaný v červnu, byl počtem
zúčastněných i kladnou odezvou tak úspěšný, že
se ve výše uvedených termínech konaly další dvě
akce. První na dobře ukrytou rozhlednu Járy
Cimrmana v Březové nad Svitavou, které se
tentokrát zúčastnilo za pěkného počasí celkem
17 cyklistů. Ti se ještě cestou zpátky zastavili ve
Vendolí, kde se konal tradiční turnaj
v nohejbalu, kde jediným zástupcem Květné na
tomto turnaji byl Petr Mojdl starší.

13.července se uskutečnil další ročník nohejbalového turnaje, kterého se zúčastnilo celkem sedm
tříčlenných družstev, a to z Květné a okolí.
Počasí sice moc nepřálo, místy pokropil hráče i
drobný déšť, nicméně turnaj se bez problémů
dohrál a vítězem se stalo družstvo s trochu
přehnaným názvem FEŠÁCI, ve složení Petr
Mojdl ml., Karel Kříž a Roman Hájek.

TVŮJ VĚK A ČOKOLÁDA
NEPODVÁDĚJ, VYDRŽ A NEPODÍVEJ SE
HNED NA KONEC TESTU

Další, a již letos poslední Qětnamkol, byl
okružní cestou přes Ostrý Kámen, hřeben
Javorníku do Čisté, oběd u Zběhlíků a přes
Vysoký les zpět do Květné. 22 účastníků si výlet
pochvalovalo a všichni na závěr obdrželi diplom
a malý dárek. Díky za krásné zážitky Pavle a
Radkovi Hajským, kteří tyto akce iniciovali.
Všichni se těší, že příští rok bude akce
pokračovat.
ph

Celý test ti nezabere ani minutu.
Počítej hned, jak čteš text....
Ovládni se, počítej a nechtěj vědět, co ti má
vyjít. Uvidíš, že se pobavíš a budeš překvapen.
1. Kolikrát za týden dostaneš chuť na čokoládu?
(číslo musí být větší než 0 a menší než 10
2. Vynásob toto číslo 2 (dostaneš tak sudé číslo)
3. Přičti 5
4. Výsledek vynásob 50
5. Pokud jsi v roce 2013 už slavil narozeninypřičti 1763, pokud ne, přičti 1762.
6 Teď odečti rok svého narození (čtyřmístné
číslo)
Výsledek je trojciferné číslo. První číslice udává,
kolikrát týdně máš chuť na čokoládu.
Další dvě číslice jsou TVŮJ AKTUÁLNÍ VĚK
ROK 2013 JE JEDINÝ DO SKONÁNÍ
SVĚTA, VE KTERÉM TENTO VÝPOČET
PLATÍ.

ZAUJALO MNE

STALO SE

Nikomu svůj názor nevnucuji, ale tentokrát mne
v první řadě opravdu zaujal úvodní článek pana
Větrovského. Je až s podivem, že v dnešní době,
kdy každého zajímají jen peníze a vlastní
prospěch, se najdou lidé, kteří jsou rádi, když
mohou nezištně přispět na dobrou věc. A jen na
vysvětlenou, kdo jsou to ti salesiáni, jsou to
členové římskokatolické řehole se zaměřením na
výchovu mládeže. Jen pro zajímavost, jedna
z jejich komunit je v Sebranicích u Litomyšle.
Japonská horolezkyně Džuko Tabeni zdolala ve
svých 75 letech minulý měsíc nejvyšší českou
horu Sněžku. Nebylo by to nic zvláštního, kdyby
nešlo o první ženu v historii, která stanula v roce
1975 na nejvyšší hoře světa, 8848 metrů
vysokém Mount Everestu. Ona již v roce 1992
vystoupila na všechny nejvyšší hory kontinentů a
Sněžka se stala pro ni již 63. nejvyšším
národním vrcholem.
9. srpna zemřel ve věku 95 let Jiří Krejčík, jedna
z režisérských legend našeho filmu. Filmy jako
Vyšší princip či Svatba jako řemen patří do
zlatého fondu české kinematografie.

Neobvykle suché a horké léto jistě udělalo radost
všem milovníkům koupání, především pro děti to
byly prázdniny snů. Ale na druhé straně si vůbec
neužili houbaři, protože chodit do lesa bylo zcela
zbytečné. Deštivý konec srpna přece jen udělal
radost houbařům, začaly růst především praváky.
A září – to jsou houbařské žně. Roste všechno a
všude.
Co ovšem návštěvníky lesa nepotěší, je děsný
nepořádek, hlavně neuklizené větve. Před pár
dny jsem se vrátil z Jeseníků, dřevo se tam taky
těží i v mnohem nepřístupnějším terénu a přál
bych vidět těm, kteří jsou za ten nepořádek
v místním lese zodpovědní, jak může být les
uklizený.
Tak zase se udělal kus práce pro zlepšení
životního prostředí v obci. Ze školky a také sousedního domu nyní odpadní a splašková voda
teče do kořenové čističky.
A nový kabát půldomku je také moc pěkný.

Na atletickém MS v Moskvě Česko získalo 2
zlaté medaile zásluhou překážkářky Zuzany
Hejnové a oštěpaře Vítězslava Veselého. Tak
alespoň někdo dělá naší republice kladnou
reklamu ve světě.
A tradičně také něco z Vesmíru – koncem listopadu se má k Zemi přiblížit „ kometa století“. Ta
má proletět mezi Sluncem a Zemí a měla by
svojí světelností překonat Měsíc v úplňku a být
viditelná pouhým okem a za ideálních podmínek
by měla být viditelná i za dne.

V posledním čísle jsme upozornili na blikající
světla mezi Báčovými a půldomkem. Požádal
jsem pana starostu o vyjádření a bylo mi sděleno,
že každé jaro a podzim se opravují světla po
obci, klasické výbojky však moc nevydrží. Proto
budou postupně nahrazovány LED lampami,
které jsou spolehlivější a úspornější.
Když už se bude inovovat, nestálo by za to přidat
jedno osvětlení mezi půldomkem a novým
dvojdomkem? Naopak by se to mohlo
vykompenzovat zrušením osvětlení k bývalé
vlakové zastávce.
ph

VAVŘINECKÁ POUŤ
Tradiční pouť v Květné při příležitosti svátku sv.
Vavřince, patrona místního kostela, se konala v
sobotu a neděli 10. a 11. srpna. V sobotu večer
se konala pouťová zábava, k poslechu i tanci
hrála výborná kapela ČT 2 z Radiměře a početná
návštěva tancovala až téměř do ranních hodin.
Kromě poličského piva šel na odbyt hlavně srnčí
guláš.
V neděli nejprve dopoledne byla v kostele mše a
kostel byl plný k prasknutí.
Odpoledne pak na hřišti patřilo především dětem
a bylo pro ně připraveno již několik let se
neměnících atrakcí: skákací hrad, skluzavka,
dětská loď, malý kolotoč pro nejmenší a
trampolína. Jako každý rok se velké oblibě těšily
i čtyřkolky.
V jízdárně paní Machové pak bylo možné si
zajezdit na koních.

Počasí přálo, a tak se odpoledního programu
zúčastnilo hodně dětí i dospělých. Děti ocenily
kromě již zmíněných atrakcí i stánek s cukrovou
vatou, dospělí pak měli možnost bohatého
výběru občerstvení, ve stánku s jídlem byl hlavní
zájem především o grilovanou kýtu a piva se
vypilo také požehnaně.
Poděkování všem, kteří se jakkoliv na zdařilé
dvoudenní akci podíleli.

6. ročník benefičního
koncertu
Koncertu, který se uskutečnil
v květenském areálu 31. srpna,
se
se zúčastnilo 214 platících. Na
útulek pro opuštěná zvířata ve
Vendolí
vybrali
příznivci
punkové hudby 20.000,- Kč, a tím navýšili částku
z koncertů z předchozích let na celkových 70.630,Kč.

Přijeli sem lidé z celé republiky i ze Slovenska a celá
akce proběhla bez komplikací.

Punkové seskupení Rohanovy děti, kteří celou akci
organizují, se snaží pomáhat hlavně zvířatům a
ochraně přírody, uvedl pro Svitavský deník Jakub
Mašek z Rohanových dětí. Starosta Květné vysvětlil,
proč dali svolení pořádat koncerty ve vesnici. Jakuba
Maška již dlouho zná a ví, že akce jím pořádané mají
úroveň, co se týká jak organizace, tak i jejího obsahu.

Jakub Mašek (uprostřed) předává 20.000,- Kč
vedoucímu stanice panu Josefu Zelenému.

Výstava v Městském muzeu v Poličce
Výstava s názvem Okupace české Poličky v roce
1938 připomene 75 let od mnichovského diktátu
a také událost, kdy tehdejší ČSR byla okleštěna o
území Sudet a v německé říši se ocitla i Květná.
Součástí výstavy bude i improvizovaná četnická
stanice, kde budou vystaveny originály
dobových zbraní a uniforem. V audiovizuálním
sále budou vystaveny mapy, vyhlášky a další
úřední dokumenty, dobové fotografie a
pohlednice.
Výstava v poličském muzeu skončí 10.11.2013.
ph

Zveme Vás do Kraje Smetany a
Martinů – říjen 2013

Divadelní podoba skvělé televizní stand-up
comedy show.
Sebranice
26. 10. 2013 v 13.00 v ZŠ v Sebranicích –
křest knihy „Sejdeme se ve škole aneb
vyprávění babičky Elišky“ spisovatelky
Elišky Polanecké, od 14.30 – přednáška k
výstavě obrazů IRIS Ireny Lenochové

Bystré
5. 10.2013 – Don Quijote de la Mancha –
jedno z nejhranějších evropských představení
v nastudování brněnského divadla Klauniky
pod vedením Bolka Polívky. Představení se
koná od 19:00 hod. v divadelním sále
Sokolovny.
17. 10. 2013 – „Austrálie“ - další z
cestovatelských přednášek Jiřího Máry a jeho
rodiny, která se uskuteční v 17:30 hod. v
Komunitním sále MFD.
Dolní Újezd
19. 9. 2013 - Posvícenská zábava, pořádá
Sokol od 19 hod. v sokolovně, hraje MIX
27. 9. 2013 - Lampionový průvod, od 18 hod.
při příležitosti 95 výročí vzniku samostatného
Československého státu.
Litomyšl

11. - 12. 10. 2013 – Kurz řezbářství pro mírně
pokročilé – k dispozici základní materiál a
nářadí, cena za materiál – 950,- Kč

Oznámení z obecního úřadu:
Vybíráme poplatek z komunálního odpadu za
druhé pololetí tohoto roku.
Žluté pytle na plast si můžete vyzvednou na
obecním úřadě.
Mobilní svoz nebezpečného odpadu proběhne
v pondělí 21. října, začátek svozu je ve 14
hodin.
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.

3. 10. 2013 - od 19:30, Smetanův dům
Litomyšl - Václav Neckář & Bacily, koncert
Václava Neckáře při příležitosti jeho 70.
narozenin. Vstupné: 250 a 290 Kč (předprodej
v IC Litomyšl, tel. 461 612 161)
11. 10. 2013 - 13. 10. 2013 - 8:00 -17:00 Podzimní výstava ovoce
Okrasné a ovocné školky Litomyšl - Výstava
ovoce spojená s prodejem ovocných stromků,
růží a okrasných rostlin k podzimní výzdobě
oken a balkonů a kontejnerovaných
jehličnanů vhodných na živé vánoční
stromky.
Polička
21. 10. 2013 - Komici s.r.o. (Ti nejlepší
komici z pořadu Nastojáka) – velký sál
Tylova domu v Poličce

Pokud máte zájem o kominické práce p.
Šejnohy z Pomezí, objednejte si prosím jeho
služby na obecním úřadě. Předběžný termín:
listopadová sobota. Přesné datum sdělíme
SMS zprávou.

Historická památka
katastru obce Květná.

na

hranici

V srpnu tohoto roku (2013) provedla
Moravskoslezská akademie pro vzdělání,
vědu a umění stavební stabilizaci historického
hraničního kamene u lesní asfaltové cesty
mezi dvěma vojenskými prostory na katastru
obce Květná. Tato akce byla součástí
dlouhodobého
programu
zjišťování,
dokumentování,
zajišťování
(eventuelně
opravování), případně doplnění hraničních
kamenů na historické hranice mezi Moravou a
Čechami. Průběh této zemské hranice lze
zjistit z mapových podkladů malých měřítek
(vydává Český úřad zeměměřický a
katastrální), event. z internetu bez záruky.
Skutečnou existenci hranečníků (zvaných také
hraniční kameny) máme ověřenou z četných
terénních pochůzek vykonaných členy
akademie, jejich spolupracovníky i studenty
geografie přírodovědecké fakulty Masarykovy
university. Zásadní je uvést katastrální
vymezení obce Květná v místech průběhu
moravsko-české zemské hranice. Na jihu
sousedí kat. úz. Květná s katastrem obce
Pomezí (v blízkosti oplocení voj. prostorů),
na severu navazuje na katastr obce Karle (u
zatáčky silnice Svitavy-Polička (č.34) poblíž
tří aerogenerátorů).
Velmi významnou zeměpisnou skutečností
v těsném souběhu zemské hranice je průběh
evropského rozmoří mezi Severním mořem
(povodí Labe) a Černým mořem (povodí
Dunaje).
Ztotožnění
zemské
hranice
s evropským rozmořím dotvrzuje hranečník
v blízkosti nedávno opraveného mostku přes
železniční trať u žst. Květná.
Historická památka na hranici katastru obce
Květná je památný hraniční kámen z pol. 18.
stol. (signovaný r. 1754). Tento hranečník se
stejnými iniciálami i vročením navazuje na
dodnes zachovalé hraniční kameny na
javornickém hřebeni v okolí města Svitavy.
V minulých letech však došlo ke krádežím
několika historických hranečníků a proto ve
třech případech byly do terénu místěny
repliky zhotovené z odolného granitového
materiálu. Výjimečností této série hranečníků
je ojedinělé kamenické ztvárnění symbolů
tehdejších majitelů panství po obou stranách
zemské hranice. Originální je zpodobnění
kardinálského klobouku nad iniciálami
olomouckého biskupa Troyera (majitel

panství na moravské straně) a knížecí koruny
litomyšlského knížete Waldštejna (majitel
panství na české straně).
Přesný výklad jednotlivých písmen na obou
stranách kamene lze nalézt v dokumentační
knize o městě Svitavy autora R. Fikejse
z Muzea a galerie města Svitavy. Přesto však
zůstává význam některých písmen z r. 1754
neobjasněn a přesně neurčen.
K tomuto
historicky
významnému
památkovému
objektu
a
geografické
zajímavosti na evropském rozmoří je nutno
uvést ještě několik původních a obnovených
hranečníků ohraničujících katastr obce
Květná. Tyto hraniční znaky představují i
v současnosti zákonně platné hraniční
vymezení obce Květná. Zaměření provedla fy
Geodesie Brno za finančního přispění
Mikroregionu Svitavsko.
V případě zachování původních hraničních
kamenů, tedy i tohoto v hraničním úseku mezi
dvěma vojenskými prostory je obdivuhodné,
že památky i přes stáří více než 250 let stále
plní svoji specifickou funkci. Je ctí obce, že si
těchto památek váží a jejich význam plně
doceňuje.
Jaroslav Nesiba
hraniční komisař
Moravskoslezská akademie pro vzdělání,
vědu a umění

Tento hraniční kámen datovaný 1754 se
nachází na naučné stezce ze Svitav od
rybníka Rosnička přes prameny Svitavy a
Kukle a pak na Javornický hřeben a dojde se
nad obec Ostrý Kámen. Odtud už to do
Květné není daleko. Je to moc pěkná, nikterak
náročná procházka a dá se absolvovat za 3 až
4 hodiny.
ph

ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Letošní školní rok je ve znamení přílivu
něžnějšího pohlaví do školních lavic, do první
třídy totiž nastoupily čtyři holčičky, které byly 2.
září slavnostně pasovány na prvňačky naší
základní školy. Slavnostního zahájení byli
přítomni rodiče a příbuzní prvňáčků, pedagogové
školy a také náš čestný host – pan starosta Petr
Škvařil. Ten popřál dětem, aby se jim v novém
roce dařilo a vyslovil přání, aby nezapomněly na
všechny pěkné zážitky spojené se školou, které si
ponesou v duši možná po celý život. Přivítali
jsme také novou paní učitelku Mgr. Janu
Kroupovou, která se s manželem natrvalo
přistěhovala do Květné.

Topení je navíc ekologické a doufám, že i
ušetříme.

PLASTOŽROUT
K dnešnímu dni se podařilo nasbírat již kolem
50 kg víček, přesto je to stále málo na odvoz do
olomoucké firmy JELÍNEK-TRADING spol. s
r.o., která víčka vykupuje. Za jeden kilogram
víček platí 6,-Kč, tudíž by výtěžek pokryl stěží
dopravu z Květné. Napadlo nás, a doufáme, že
s námi budou pilní sběrači souhlasit, využít
nasbíraná víčka jiným (možná i lepším)
způsobem. Rádi bychom je věnovali na akci „Na
Davídka“, nemocného chlapce, pro jehož léčení
se v Poličce organizuje sbírka víček. Pan Ligas
odveze již nasbírané pytle do střediska volného
času Mozaika, kde je sběrné místo. Děkujeme
všem, kteří se zapojili do této akce.
Dále si Vás všechny dovoluji oslovit se dvěma
výzvami, do kterých se můžete zapojit:
POMOC TOMÁŠOVI
Jde o projekt společnosti Cetelem, kde můžete
přispět hlasem v akci Projekt snů některému
z projektů. Tomáš se zranil při oslavách vítězství
SDH Široký Důl na Mistrovství ČR v
PS. Nešťastně skočil do kádě s vodou a utrpěl
těžké poranění páteře, proto teď potřebuje
finance na léčbu, ale i na úpravu svého bydliště.
Stačí, pokud budete hlasovat na uvedeném
odkazu: www.projektsnu.cz.

Během školních prázdnin byla celá škola nově
vymalována, v patře mají děti novou šatnu a také
upravenou třídu. Letošní rok (a hlavně zima)
ukáže, jak moc pomohly změny, které v loňském
školním roce probíhaly v celé budově – výměna
oken, zateplení, změna vytápění. Jsem ráda, že
již nebudeme závislí na nejmenovaném
energetickém podniku a jeho pevně stanovených
výlukách v topení, kdy jsme si museli během
vyučování přitápět elektrickými kamínky.

Druhou je výzva Střediska volného času
Mozaika:
VÝZVA PRO ŠIKOVNÉ DĚTI A
DOSPĚLÉ
Jednou z činností organizace Unicef je
záchrana života dětí z rozvojových zemí.
Očkují děti proti 6 dětským smrtelným
chorobám a my jim společně s vámi chceme
pomoci. Jste-li šikovní, vyrobte různé
výrobky a přineste nám je do 12.12. do
Mozaiky. Dne 15.12. z vašich výrobků
uspořádáme vánoční jarmark v rámci akce
Vánoce v Mozaice a výtěžek z jarmarku
věnujeme Unicef.
BRIGÁDY NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ
Během letních prázdnin a na začátku školního
roku se konaly na školní zahradě u základní
školy brigády v rámci projektu „Učíme se
v zahradě“. Tímto bych chtěla poděkovat
všem, kteří si našli chvilku a přišli pomoci s
nátěrem plotu i s výstavbou malého
amfiteátru, který bude sloužit k venkovní
výuce i hrám jak dětem ze školy a školky, tak
také všem ostatním zájemcům. Počasí moc
nepřálo, stavba ještě není úplně hotová, ale už
teď je možné pochválit kvalitně odvedenou
kamenickou práci pana Kováříka i zhotovený
přístřešek. Další úpravy se ještě chystají letos
na podzim a budou pokračovat až do podzimu
příštího roku.
Zdeňka Mojdlová

PRÁZDNINOVÁ STŘELA
Po dobu letních prázdnin jsem za pomoci naší
obce zajišťoval po zrušení některých spojů
dopravu do Poličky a Svitav, a tímto chci
poděkovat všem zájemcům, kteří tuto službu
využili.
M. Ligas
Myslím, že poděkování patří především panu
Ligasovi, který tuto službu pro obec ve svém
volném čase a za velmi nízký poplatek
vykonával.
zm
PODĚKOVÁNÍ
O prázdninách se z naší obce odstěhovali do
poličského Penzionu pro seniory paní Rychlá
a p. Rychlý. Jejich původní bydlení se muselo
vyklidit a předat českým drahám. Tímto bych
chtěl poděkovat těmto osobám, které
s vyklízením a stěhováním nezištně pomohly:
p. L. Jílkovi a Honzíkovi Stodolovi, dále
dětem Větrovským, zvláště děvčatům, a také
paní Heleně Stodolové, která vždy po svém
zaměstnání přišla pomoci. Škoda, že se našli i
tací, kteří se na tom naopak přiživili na úkor
ostatních.
M.Ligas
VÝKUP A VYKLÍZENÍ
Nabízím úklid půd, sklepů, kůlen a ostatních
staveb s možností odkupu věcí. Děkuji. Tel.:
606292580. M.

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
V letošním školním roce máme v MŠ
18 dětí, z toho 8 tříletých. Vzhledem
k navýšení počtu o 2 děti se musely přidělat 2
skříňky do šatny a poličky do umývárny a
zakoupit postýlky, polštářky, přikrývky a
prostěradla.
O prázdninách se ve školce pilně
pracovalo – zaměstnanci Technických služeb
obce opravili odpady a napojili je na
kořenovou čističku – což znamenalo nemálo
dní kopání do hlíny plné kamení. Také nám
vykopali kolem školky odvodňovací drenáž.
U dětských záchodků máme nové nádržky a
v kuchyni nové linoleum.
Od letošního šk. roku máme také
novou paní učitelku – Jolanu Zikovou, která
přeměnila umývárnu v mořský svět.
Doufám, že budou děti v naší školce
spokojené, bude se jim tu líbit a budou se za
námi těšit.

CYKLISTICKÝ ZÁVOD
ZRUČNOSTI, HASIČSKÉ
ODPOLEDNE A DRAKIÁDA
Poslední zářijový víkend se konala letošní
závěrečná akce v květenském areálu a bylo
dobře, že ji pořadatelé o týden odložili,
protože počasí přálo a jen trochu víc větru by
bývali potřebovali všichni ti, kteří si připravili
draky, Hasiči připravili několik zajímavých
soutěží a rovněž předvedli ukázku útoku.
Tady se poprvé veřejně představilo nové
družstvo děvčat a nutno říci, že se jim dařilo a
za to sklidily zasloužený potlesk.
Nebývalému zájmu se těšila také novinka ve
stánku s občerstvením, langoše šly na odbyt a
chutnaly dospělým i dětem.
Takže loučení se sezonou se vydařilo a díky
všem, kdo se o to zasloužili.

Martina Svojanovská

Jak je vidět, dětí s draky bylo letos hodně

Nové družstvo květenských děvčat

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V e třetím čtvrtletí letošního roku oslavili tito naši spoluobčané své význam né
životní jubileum

B rázdová L ydie

60 let

z čp. 132

Seč
Se čka Jaroslav

65 let

z čp. 114

Prchalová M arie

70 let

z čp. 33

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

Energetické poradenství
•
•

optimalizace nákladů za energie, příp. snížení nákladů či úspora energie
bezplatná konzultace v kanceláři či u vás doma

•
•

srovnání dodavatelů
dlouhodobá řešení

•
•
•
•

každoroční klientský servis
doplňkové služby
právní pomoc
svoboda volby

•

srozumitelné informace

Jana Fričová
Autorizovaný a certifikovaný poradce

T: 776 114 424, E: jana.fricova@optimal-energy.cz
Kancelář: Tyršova 172, Polička – pouze na sjednaný termín
Privat: Květná 41
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