Léto 2014
Ročník: patnáctý

Číslo:2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Milí spoluobčané,
shodou náhod na mě vyšel zase letní úvodník, vzhledem k podzimním komunálním volbám možná
poslední . Tentokrát bude převážně informační. První aktuální věcí je právě projednávaný nový územní
plán obce. Není to tak vzdálené zájmům „běžného občana“, jak by se mohlo zdát. Připravovali jsme ho ve
spolupráci s projektantem ing. arch. Kočišem a jeho týmem několik měsíců. Podrobně řeší otázky
denního života obce ve výhledu na roky až desítky let dopředu. Dopravu (veřejnou silniční i železniční) i
tu místní (napojení na sousední obce „přes pole, louky a lesy“ pěšmo, kolmo i lyžmo), zásobování vodou
a elektřinou (sítě, trafostanice, bezpečnost připojení), rozvojové zóny (bydlení, lehký průmysl,
zemědělství), kanalizaci a čištění odpadních vod a v neposlední řadě i krajinu (pozemky vhodné
k zalesnění, plochy pro vybudování rybníčků a tůní, nová stromořadí a aleje podél (někdy nově
naplánovaných) cest z vesnice na všechny strany. V územním plánu je opravdu hodně informací a je
zajímavé se do něj podívat (kromě textu je to i řada mapových podkladů). Také nám umožní přístup
k dalším dotacím – co není v územním plánu, má šance velmi snížené. V zatím neschválené podobě si jej
můžete prohlédnout na internetu http://www.kvetna.cz/obecni-urad/uredni-deska/108-verejna-vyhlaskazverejneni-navrhu-uzemniho-planu-kvetna nebo pěkně ve velkém měřítku a „naživo“ na obecním úřadě.
Samozřejmě se chystá i jeho veřejné projednání, někdy koncem léta, kam vás zvu předem. Snažíme se už
pár let dělat věci tak, aby měly „hlavu a patu“, tj. napřed jedno a pak druhé. První zásadní věc
(jednoduché pozemkové úpravy) extravilánu už proběhla. Nyní máme jasné mapy s jasnými hranicemi
parcel a přesnou výměrou. Nový územní plán (viz předchozí odstavec) ukazuje, jak by měl být náš katastr
uspořádaný, aby se v něm dobře pohybovalo a žilo a dalo se tu i pracovat a podnikat. A čeká nás ještě
poslední velký krok: Komplexní pozemkové úpravy. Ty velmi zjednodušeně umožní uspořádat pozemky
jednotlivých vlastníků tak, aby se k nim každý dostal po veřejné cestě, získaly uživatelsky příjemnější
hranice (z „nudlózních“ pozemků obdélníky), bylo možné jejich sloučení do větších celků (z pěti malých
v různých částech katastru jeden nebo dva větší) a daly se nově naplánované cesty postavit a ozelenit
(pozemky pod nimi se stanou obecním majetkem). Přitom by měla být zachována výměra, bonita a druh
pozemku a tento celek by se měl ocitnout ideálně „rovnou za humny“. Vypadá to skoro neproveditelně,
ale kupodivu to jde. A finance na to poskytne stát. Po nás (přesněji řečeno větších vlastnících půdy) to
bude vyžadovat jedinou věc (kvůli těm státním penězům): Podepsat souhlas se zahájením těchto úprav.
Čeká tedy mě a starostu pár přátelských návštěv . A drobnost na závěr: Kromě (dost) viditelné změny
budovy úřadu prochází drobnějšími změnami i navazující zahrada. Ta by se měla stát otevřenějším a
veřejnějším prostorem nejen pro výuku žáků, ale i „malou kulturu“, propagaci přírodních zahrádek a
poskytnout útočiště dalším druhům kytek a zvířátek dříve běžným. Sehnali jsme na to nějaké drobnější
peníze, ale zádrhel je jinde – projekt počítal se zapojením žáků a rodičů při realizaci. Těm doslova pár
lidem, kteří se brigád zúčastnili, velice děkuji. V časném podzimu bychom uvítali na poslední akci rádi i
další – ne snad kvůli práci samotné (to třeba dotáhnou technické služby), ale spíš „utužení kolektivu“.
Taky se chystá další změna „kácecí vyhlášky“. Osobně mě velice těší, že dosavadní právní „veledílo“ se
v Květné neprojevilo okamžitým vykácením všeho zeleného a mí spoluobčané jsou rozumnější než
bývalý ministr .
Přeji hezké a přiměřeně suché a teplé léto.
Milan Hron, místostarosta
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM
SPORTU 2014
V sobotu 24.5. se v našem areálu uskutečnil další
ročník Okrskové soutěže v požárním sportu.
Oproti minulým letům přinesl letošní ročník dvě
novinky – poprvé Květná postavila družstvo žen
a také v soutěži mužů se poprvé objevilo
družstvo Stašova. Krásné teplé počasí vydrželo
po celou soutěž, a tak proběhly všechny
plánované discipliny jak mužů, tak žen. A nutno
hned na počátku říct, že místní družstva byla
velmi úspěšná – muži v jednotlivcích i ve štafetě
skončili na 4. místě, a tím si připravili dobrou
pozici na výborné konečné umístění před
útokem. Děvčata se také neztratila a Šárka Šmídová obsadila krásné 2. místo.

Děvčata na startu útoku
Konečné pořadí – muži:
1. Široký Důl A
2. Široký Důl B
3. Pomezí
4. Květná
5. Lubná
6. Lezník
7. Polička
8. Střítež
9. Modřec
10.Stašov

ženy:
Polička
Pomezí
Květná
Lezník

Šárka Šmídová s diplomem za 2. místo
Následoval požární útok a nejprve soutěžili
muži. Naši už v prvním kole dosáhli výborný čas
21:97 a ten byl v tomto kole třetí nejlepší. Ve
druhém se již nezlepšili, a nakonec je předstihli
borci s Pomezí. Obsadili tak výborné 4. místo a
od druhého místa je dělilo pouze 1,4 sec. V konečném součtu z toho bylo 4. místo, o kterém se
nám již léta ani nesnilo.
Radost nám udělaly i naše ženy, vlastně správně
děvčata. Po 4. místě ve štafetě se v jednotlivcích
polepšila a skončila druhá. V požárním útoku
pak skončila třetí a to jim vyneslo rovněž třetí
celkové místo. I tady je dělila od 2. místa pouhá
jedna desetina vteřiny.

Úspěšná družstva mužů a dívek z Květné
Nutno ale kromě soutěžících přiznat velký díl na
úspěchu i trenérům obou družstev, nové
výkonnější technice, všem, kdo se o její údržbu
starají a především tréninkové morálce, která
dříve nebývala zrovna nejlepší.
Jo, a nová trička, která věnoval pan Báča, našim
hasičům i hasičkám moc slušela.
ph

Chvilku před polednem jsme dorazili na
Kozlovský vrch a v chatě Maxe Švabinského se
občerstvili. Nebylo tam zrovna nejtepleji, a tak
jen pár otužilců vyšplhalo na místní rozhlednu.

Ráno v 9.00 hod se nás 20 sešlo u místní
hospody a za pěkného počasí jsme se vydali na
cestu.

Sjezd do Chmelíku byl v pohodě a na křižovatce
na Karli nás čekali další 3 účastníci, a ti rozšířili
náš počet na 23. Následovalo příjemných pár
kilometrů po rovině do Chmelíku, dále
Trstěnicemi do Čisté a pak už šlo do tuhého.
První pořádný kopec směrem na Svitavy, potom
loukami a polní cestou až do Janova, dále mírné
stoupání lesem směrem na Kozlov. Tam nás
postihla první malá sprška, ale schovali jsme se
v lese a za 10 minut bylo po dešti.

Zato je ale čekal výhled na okolí, a také na nás
dole, kteří jsme výstup na rozhlednu odmítli.
Cesta zpátky už proběhla v pohodě a tak se
všech 23 účastníků, některých více, některých
méně unavených, nakonec po cca 50km šťastně
dostalo zase zpátky do Květné, kde nás ještě
čekalo občerstvení na hřišti.

Všichni spokojení účastníci se již těší na další
výlet na Toulovcovy maštale a děkují Pavle a
Radkovi Hajským za perfektně připravenou akci.
ph
OMLUVA
V minulém čísle jsem omylem uvedl, že v turnaji
ve stolním tenise byla paní Mojdlová druhá, ale
ona ve skutečnosti vyhrála.
Rovněž v článku Kde stála hospoda? jsem uvedl
špatné rodiště paní Sedlmajerové z Poličky,
místo správného č. 84 /dnes p. Horáková/ jsem
uvedl č. 87 / dnes již zbouraný domek naproti
Zinkům/.
Oběma dámám se tímto omlouvám.
ph

CESTA DIVOKÝM ZÁPADEM
Letošní Pohádková cesta, která se koná každý
rok u příležitosti Dne dětí, tentokráte proběhla
jako cesta Divokým západem.
Startovalo se na obecní návsi. Děti vešly do
saloonu a balancovaly s tácem plným hrníčků
mezi „stoly“, pak pokračovaly cestou k rybníku
U Mayerů, kde rýžovaly zlato, v jízdárně paní
Machové krotily divoké koně, u traperů
poznávaly kožešiny a jiné trofeje, u indiánů
střílely z luku, házely oštěpem i lasem. Také si
všichni zkusili obratnost indiánských lovců na
překážkové dráze v lese. Nechyběla ani stavba
týpí a nakonec je čekal se svými úkoly indiánský
šaman, znalec bylin a léčivého koření. Za
zdolání cesty Divokým západem si děti odnesly
mimo jiné i „živou vodu květenskou“ a pravý
zub z květenského medvěda.
Pohádkovou cestu si každý rok projde spousta
dětí nejen z Květné, ale přijíždějí i děti s rodiči

Tuto krásnou vstupní bránu pro Cestu Divokým
západem vytvořil Radek Neděla.

z okolních vesnic a měst. V letošním roce prošlo
mezi indiány, kovboji a strážci zákona více než
80 dětí.
Poděkování za pěkné odpoledne právem patří
našim dobrovolným hasičům, kteří se nám
pravidelně starají o technické zázemí při
podobných akcích pro děti, upravují cestu,
chystají hřiště a prodávají ve stáncích, dále
vedení obce, která akci zaštiťuje především
finančně, zaměstnancům školy a školky, kteří
vymýšlejí a chystají úkoly na jednotlivá
stanoviště a hlavně všem, kteří pro radost dětí
rádi obětují svůj čas a neváhají se převtělit do
role indiánů, traperů, kovbojů a dalších postav
Divokého západu a rovněž všem pracovníkům
obce, kteří pomáhali při zajišťování akce.
Děkuji také všem sponzorům, kterých
pozvolna přibývá a přátelům z Vendolí, kteří
nám zapůjčili kostýmy a další potřebné rekvizity
a týpíčka.
Zdeňka Mojdlová

ZAUJALO MNE

STALO SE

Až budete mít v ruce kalendář, podívejte se na
letošní měsíc srpen. Bude to jen jednou ve vašem
životě, kdy budete svědky jevu, kdy v tomto roce
bude v měsíci srpnu 5 pátků, 5 sobot a 5 neděl.
Tento jev se vyskytuje jen jednou za 823 let.
1. května to bylo přesně 20 let, kdy na okruhu
v San Marinu zahynul ve věku 34 let trojnásobný
mistr světa formule 1 Ayrton Senna. Byla to dík
zvýšeným bezpečnostním opatřením poslední
smrtelná havárie v F jedničkách.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu
v naší obci.
Volební účast 13,89% je o málo nižší, než
celostátní průměr.
A jak se volilo?
KDU-ČSL
34,21%
ANO
15,79%
ČSSD
13,16%
SZ
10,63%
TOP 09 STAN
7,89%
Pravý blok
5,26%

25. června to bylo 5 let, co zemřel nekorunovaný
král popu Michael Jackson. Bylo mu teprve 50let
a zemřel na selhání srdce.
Koncem května překvapily zprávy o silném
zemětřesení v oblasti Chebska, které dosahovalo
síly téměř 5stupně Richterovy stupnice a škody
dosáhly dle prvních odhadů výše až 10 milionů
Kč. Podobně silné zemětřesení postihlo tuto
oblast naposledy v roce 1985. Máme štěstí, že
žijeme v oblasti, které se přírodní katastrofy jako
je zemětřesení či povodně vyhýbají.
V Pardubickém kraji se vaří dobré pivo. Poličské
dobře známe, ale teď na Slavnostech piva 2014
v Českých Budějovicích získal zlatou medaili
pivovar v Pardubicích za třináctku Pernštejn
Granát a dále bronz pivovar Hlinsko se světlým
ležákem jedenáctkou Rychtář a mezi malými
pivovary se na třetím místě umístila dvanáctka
Škopeček ze Svitavského pivovaru Na Kopečku.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice pomalu končí.
Opravená budova bude určitě chloubou obce.

28. června to bylo 100 let, co byl v Sarajevu
spáchán atentát na následníka trůnu Rakousko –
Uherska a stal se záminkou pro rozpoutání první
světové války. Ta se stala nejkrvavějším
válečným konfliktem v dějinách lidstva.

Na půldomku mají nového oslího samečka,
narodil se oslici Stopce a zatím se jmenuje
Vašek, definitivní jméno mu dají až děti MŠ a
ZŠ.
ph

FOTO ČTENÁŘŮ

TIP NA VÝLET

Tak tenhle nesmysl se povedl silničářům v naší
obci během rekonstrukce silnice do Poličky.
Přemýšlet holt někdy pěkně bolí.

Také Holanďané si pořídili osla, je to slečna a
jmenuje se Vanja. Tak teď už to na nás bude
hýkat ze všech stran.
V minulém čísle jsme zveřejnili obrázek
odpudivého bilbordu vedle autobusové zastávky
naproti hospody. Po rekonstrukci hasičárny si
občané pochvalují pěkný výhled do dědiny, ten
je ovšem kažen zmíněným bilbordem. Pokud
sám majitel s tím nehodlá nic podniknout, snad
má obec dostatek prostředků na jeho odstranění,
nota bene když je na jejím pozemku. Nebo se
snad našim zastupitelům líbí? Nevím však, jak se
bude líbit hostům slavnosti k 120. výročí
založení SDH. Třeba někdo do té doby přece jen
dostane rozum a ta hrůza zmizí.

Tak tenhle nádherný strom se jmenuje Vejdova
lípa a již dlouhá staletí roste nedaleko bývalé
hájovny v Pastvinách, tedy nějakých 40km od
Květné. Je to jeden z nejmohutnějších stromů
v celé České republice. Obvod stromu činí 12,5
metru. Historické prameny uvádí, že lípa byla
vysazena někdy kolem roku 1200.
Svoje jméno prý získala podle přezdívky jistého
pana Dolečka, majitele původního selského
dvora. Ten prý, když se vracel z hospody
v hluboko položeném údolí domů asi v dosti
podroušeném stavu, neustále si opakoval větu:
„Kdypak já na ten kopec vejda?“ A tak mu
v obci nikdo jinak neřekl než ,,Vejda“.

AKCE, KTERÉ NÁS ČEKAJÍ
Zatím víme pouze o těchto akcích, které se na
další čtvrtletí připravují:




Qětnamkol, výlet na Toulovcovy maštale
bude asi v sobotu 26. července
Pouťová zábava a pouť 9. a 10. srpna
Oslava 120tého výročí založení SDH v
Květné se bude konat 6. září

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
" Filipojakubská noc "
 Tento svátek se původně pravděpodobně
slavil o úplňku, který byl nejblíže dnu,
nacházejícímu se přesně mezi jarní
rovnodenností a letním slunovratem.
 Magická " Filipojakubská noc " z 30. dubna
na 1. května patřívala mezi noci, kdy prý zlé
a nečisté síly vládly větší mocí než kdy jindy.
 Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají
na čarodějnický sabat a skutečně je tato noc
jedním z největších pohanských svátků.
 Lidé také věřili v otevírání různých jeskyní a
podzemních slují, ve kterých se daly nalézt
poklady. Aby se hledač pokladů dokázal před
zlými silami úspěšně bránit, musel prý mít
při sobě květ z kapradí, svěcenou křídu a
řadu dalších předmětů.
 Hlavním úkolem tohoto starého lidového
svátku byla oslava plodnosti.
Pálení čarodějnic patří i dnes k velmi
populárním lidovým zvykům. Lidé věřili, že
v noci z 30. dubna na 1. května čarodějnice letí
na sabat. Proto se této noci také říká „ noc
čarodějnic.“ Víra v nečisté síly se časem
proměnila v pověru, že ďábel může svoji moc na
Zemi uplatňovat pouze prostřednictvím lidí –
čarodějnic a někdy i čarodějů. Zvláště staré ženy
bývaly často podezřívány ze spojení s ďáblem.
Existovala řada praktik, které měly umožnit
čarodějnici vidět, případně potrestat. Lidí věřili,
že ji mohou zahlédnout v noci na křižovatce nebo
na opuštěném místě. Na ochranu před
čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálily

ohně. Postupem doby se z toho zvyku stalo „ pálení
čarodějnic.“ Lidé zapalovali košťata a vyhazovali je
do výšky, prý aby viděli čarodějnici létající na koštěti
v povětří. Také ochrana úrody a dobytka se
soustředila na "Filipojakubskou noc", kdy se
vesničané chránili před čarodějnicemi, které
očarovávaly dobytek i úrodu. Dávaly se zelené
větévky na hnojiště, obsypával se chlév pískem.
Čarodějnice však nebyly jen zlé, byly i takové,
které znaly tajemství bylin, uměly zahánět nemoci a
napravovat zlomeniny a těch si lidé vážili.
V některých jazycích dokonce slovo čarodějnice
znamenalo „moudrá žena.“ Bylinkářky – vědmy se
vyznaly v tajích přírody. Věděly mnoho o působení
rostlin, hub, kamenů, kovů, drahokamů, ale i barev a
vůní. Jejich poznatky, zdánlivě i nesmyslné, mnohdy
přispěly k užitečným vědeckým objevům. A tak stará
„přírodní magie“ ovlivnila lékařství, chemii, biologii
a fyziku. Ani tyto "hodné čarodějnice“ to neměly
lehké. Většina z nich se ve středověku stala obětí
honu na čarodějnice a mnoho nevinných žen bylo
odsouzeno a upáleno na hranicích.
Také v Květné již tradičně pořádáme, především
pro děti, pálení čarodějnic. I letos se slétli malí
čarodějové a čarodějnice z blízkého okolí na
květenský ranč, kde se konal jejich pravidelný roční
sraz, aby si zde společně hráli, tančili, skotačili,
opekli něco dobrého, vyrobili si svoji čarodějnici a
pak také jednu, která se nakonec obětovala na velkou
vatru. Nevím, čím to je, ale čarodějnic a čarodějů
nám pomalu ale jistě na srazech ubývá, tak snad jich
příště přiletí více, jinak to bude nejspíš znamenat
„konec
čarodějnic
v Květné“…
Zdeňka Mojdlová

Zápis do mateřské školy
na školní rok 2014/2015 proběhl v budově
mateřské školy dne 26. května. Od nového
školního roku byly přijaty tři děti. Vzhledem
k tomu, že se však další tři děti z mateřské školy
odhlásily, bude se konat ještě jeden zápis, a to
dne 11. 7. 2014. Přihlášky je možné vyzvednout
v mateřské škole do 10. července.
Poděkování dárcům, které se nám podivně
vytratilo v minulém čísle časopisu
Oblastní charita v Poličce děkuje všem
dárcům za velkou štědrost a pochopení pro
poslání tříkrálové sbírky a koledníkům z obce
Květná za ochotu, nasazení i milé vystoupení.
Letos se v naší obci vykoledovalo 7181 Kč, což
je o 1140 Kč více proti loňsku.

Darujeme mláďata šneků
oblovky (achatiny), na chov nenároční, milí, v
dospělosti dorůstají délky až 20 cm (ulita). K
vyzvednutí v ZŠ Květná, tel.: 731449287, i
s návodem na chov☺

Sněhuláci pro Afriku – nečekaná
výhra
V minulém čísle časopisu jsem psala o
tom, jak se naše škola zapojila do projektu
Sněhuláci pro Afriku. Cílem a myšlenkou
projektu je pomoci dětem v Africe dostat se ke
vzdělání. O hlasování mezi zapojenými školami
na internetu jsme věděli, ale velkou naději jsme
si (pro svoji velikost) nedělali, ale že se budou
losovat výherci ještě v Dobrém ránu jsme tedy
netušili. Velkou radost nám proto udělala zpráva,
že byla naše škola vylosována a získali jsme
10 000 Kč. Hodně dlouho jsme přemýšleli, jak s
výhrou naložíme. Nejdříve jsme chtěli vyrazit
někam na výlet, ale zjistili jsme, že cesta
autobusem někam dál je pro nás i tak drahá. Na
výlet jsme proto jeli vlakem za dobrou cenu do
Brna. Pak nás napadlo, protože s dětmi děláme
dost akcí, že nemáme vlastně ve škole ani školce
pořádný fotoaparát nebo kameru, která by naše
různá vystupování, besídky, karnevaly apod.
zaznamenala. Nakonec jsme se tedy rozhodli
zakoupit do ZŠ a MŠ lepší fotoaparát s kamerou,
dále pak jsme si pro velký úspěch z minulých let
zakoupili do školy housenky babočky kopřivové,
které pozorujeme a poté je vypouštíme do
přírody. Letos se nám podařilo odchovat všechny
motýly. Zbylé peníze jsme po společné poradě
ve třídě věnovali organizaci UNICEF, a to na
soupravu první pomoci, tablety na čištění vody a
očkování proti dětské obrně. A zbylo nám i na
zmrzlinu!
Zdeňka Mojdlová
Vypouštění motýlů na školní zahradě

Beseda s paní Vorlíčkovou
Začátkem června nás ve škole navštívila paní
Alena Vorlíčková se svými pohádkami ze
Slovinska. Vyprávěla nám, jak se k psaní
pohádek dostala, kde bere inspiraci a jak
postupovat od nápadu a tvorby k prvnímu
výtisku své vlastní knihy. Společně jsme si
s dětmi některé pohádky přečetli a také si zkusili
vytvořit ilustrace k textu.

Pohádky paní Vorlíčkové jsou vhodné i pro
děti s dyslexií a vycházejí postupně na webových
stránkách knihovny ve Svitavách. Více informací
také na www.spolecnecteni.com. Děkuji paní
Aleně Vorlíčkové za ochotu a čas, který nám
věnovala. Povídání o knížkách i o Slovinsku
bylo velice zajímavé a poučné.
Zdeňka Mojdlová

A ještě se ve větším snímku vracíme k Cestě Divokým západem, aby vynikly krásné kostýmy všech
účinkujících.

DALŠÍ TIP NA VÝLET
V posledním červnovém týdnu jsme se
společně s mateřskou školou vydali na výlet
k pramenům řeky Svitavy. Jeli jsme vlakem
na zastávku Svitavy, odkud jsme šli směrem
k Hornímu rybníku, kde je umístěna 1. tabule
naučné stezky. Dále jsme pokračovali úzkou
cestičkou kolem rybníka až k Dolnímu
rybníku, kde je možné se v parných letních
měsících osvěžit příjemnou koupelí či využít
služeb místního bufetu „Plechárna“, dále
pokračovat k pramenům Svitavy a během
cesty se seznámit s historií rybníků a místní
flórou a faunou.
Naučná stezka k pramenům řeky Svitavy
je dlouhá 5,8 km, ale můžete zvolit i trasu
delší.
Na fotografiích se děti určitě poznají.

Informace o nadmořské výšce: začátek
439m, konec 464m, nastoupáno 48m,
sestoupáno 23m, minimální 436m, maximální
494m. Stanoviště 10 až 15 jsou vybavena
interaktivními prvky pro děti. U Dolního
rybníka je pěkné Rákosníčkovo hřiště pro děti
a o kus dál venkovní posilovna pro dospělé. U
vody jsou i nově zbudované sprchy a WC.
Výlet byl vydařený a můžeme jej všem vřele
doporučit. Některé trasy jsou upravené i pro
vozíčkáře.
Zdeňka Mojdlová

„Místní autobusová doprava“
Během letních prázdnin bude možnost
odvozu od vlaku z vlakového nádraží Květná
do obce a opačně. Tato služba bude na telefon
a cena symbolická 10,-Kč/osobu.
Bližší informace budou na plakátech.

UKONČENÍ PRVNÍ ETAPY
REKONSTRUKCE PŮLDOMKU
20. května byla symbolicky zakončena první
etapa rekonstrukce objektu Občanského sdružení
Květná
zahrada,
místními
přezdívaného
Půldomek.
Rekonstrukce, která probíhá od roku 2005, si
zatím vyžádala cca 5mil. Kč a finančně se na ní
podíleli především francouzské nadace Saint
Gobain Initiatives, Pardubický kraj, Nadace O2,
Nadace Jistota KB, města Polička, Svitavy,
Litomyšl a Moravská Třebová, obec Květná a
další drobní přispěvovatelé. Sdružení přispělo
částkou 500.000,-Kč.

Během devíti let byl nejen zrekonstruován starý
statek, ale fungují zde sociální služby, provozuje
se zařízení pro okamžitou pomoc dětem, tedy
jakási obdoba Klokánku. Mladí lidé z dětských
domovů a výchovných ústavů zde za pomoci
pracovníků statku, převážně obyvatel Květné,
provozují zemědělskou výrobu, chovají stádo
ovcí, koz a krav a z mléka se v perfektně
vybavené sýrárně vyrábí kozí i kravské sýry
různých chutí a připravuje se i výroba sýrů
ovčích. Mléko a sýry si samozřejmě občané
Květné i jiní návštěvníci mohou zakoupit.
Do budoucna se připravuje vlastní pekárna a
výrobna marmelád a džemů.

Při prohlídce výrobny sýrů
Akce se zúčastnili významní představitelé kraje,
starostové a další radní Svitav, Poličky,
Litomyšle a M. Třebové, zástupci sponzorských
firem, starosta Květné, zaměstnanci a členové
OS Květná zahrada a další četní hosté.

Další možností pro návštěvníky Květné je i
přímo ubytování v nově upravených prostorách
statku. K dispozici je devítilůžkový pokoj se
sprchovým koutem a dvěma toaletami a
k dispozici je i zařízená kuchyň.

Předseda OS pan Ferdinand Raditsch představil
současnost a vize sdružení, hosté si prohlédli
areál a zazvoněním na zvon byla symbolicky
zahájena další etapa činnosti sdružení.

Bližší informace o činnosti Občanského sdružení
můžete najít na adrese www.kvetnazahrada.cz.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Ve druhém čtvrtletí letošního roku oslavili tito naši spoluobčané své významné
životní jubileum

Zdeněk Fuchs

60 let

z čp. 123,

Miloslava Musilová

65 let

z čp. 116

Jozef Benko

70 let

z čp. 5

Pavla Juříková

75 let

z čp. 8

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

Dne 2.4.2014 se Ivetě Krátké, Květná čp. 47,narodil syn Tobiáš
Dne 5.4.2014 se Veronice Fučíkové a Michalu Chourovi, Květná čp. 165,
narodil syn Miroslav
Dne 8.4.2014 se Kláře Jílkové a Jiřímu Plachému, Květná čp. 166,
narodila dcera Eliška
Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
************

Redakce Haló Květná přeje
občanům krásnou slunečnou
dovolenou a dětem veselé
prázdniny plné dobrodružství
a pohody.
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