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Vážení občané,
v tomto podzimním čísle se dozvíte, co vše důležitého se událo během posledních tří měsíců v naší
obci. Trochu si musím postěžovat , že akce, které jsou pořádány, né vždy mají tu správnou odezvu v obci
mezi Vámi , kteří zde bydlíte a žijete. Je to věc, která trápí nás pořadatele, co dělat lépe, abychom
přivedli další spoluobčany na akce, které jsou pořádány během celého roku. Totiž zorganizovat kulturní
nebo sportovní akci vyžaduje docela hodně úsilí od pořadatelů , které není ani na první pohled vidět ….
Shrnu práci současného zastupitelstva obce v tomto volebním období. Nejvýznačnější akcí byla
rekonstrukce multifunkční budovy OÚ, tj. výměna oken, dveří, oprava střechy, zateplení a nový tepelný
zdroj pro celý objekt. Vybudovalo se nové osvětlení od vlakového nádraží až k hlavní silnici,
zrekonstruovalo se veřejné osvětlení v obci, opravila se budova SDH Květná a nakoupilo se hodně nové
komunální techniky. Pořízením fekálního vozu jsme výrazně pomohli občanům obce v řešení zákonné
povinnosti , jak efektivně vyvážet jímky a septiky. Nebudu se rozepisovat o drobnějších akcích , ty se
budují podle okamžitých dotací a potřeb na rozvoj školy, školky a veřejných prostranství.
A pohled do budoucnosti ? Nové zastupitelstvo čeká několik zásadních akcí, které pomohou rozvoji
obce k dalšímu růstu a zlepšení komfortu bydlení a poskytování veřejných služeb.
1. Výstavba společenského centra , o jeho podobě se bude vést veřejná diskuze
2. Oprava dvanáctibytovky na posádce
3. Výstavba objektu technických služeb
Ve dnech 10. a 11. října se budou konat komunální volby. Vím , že se to v naší obci může někomu
zdát zbytečnost jít k volbám, jak se vyjadřují někteří občané v příspěvcích i diskuzích mezi sebou: „Jedna
kandidátka a devět členů to má jistý„ .Já osobně jsem si myslel, že bude výběr z více kandidátů, aby si
lidé mohli dát preference tomu ke kterému mají důvěru. Z důvodů , které jsou popsány v jednom
příspěvku to nešlo. Přesto jsou na volebním lístku i nová jména a budu se těšit na jejich zapojení do práce
zastupitele. Chtěl bych říci, že zastupitelstvo obce nikdy nebylo složeno z„ poslušných „ ale lidí , kteří
mají své pevné názory a integritu. Naopak, kolikrát se stalo, že starosta byl přehlasován.
Na závěr bych poděkoval všem, kdo v zastupitelstvu pracoval, dále všem kdo jakkoli přiložil ruku k
dílu k zvelebení naší obce.
Ing. Petr Škvařil

Ráno se nás zase sešlo před hospodou třiadvacet
a vydali jsme se kousek po silnici směrem na
Poličku a pak jsme odbočili na Vysoký les.
Potom polní kamenitou cestou do Lezníka a dál
po silnici do Sebranic. Sjeli jsme k obchodu, kde
jsme se lehce občerstvili, a pak to začalo.
Ukázalo se, že tentokrát nám Pavla a Radek
Hajští nepřipravili žádnou procházku růžovým
sadem. Kopec v Sebranicích dal některým z nás
dost zabrat a tak jsme byli vděční za kousek
roviny směrem na Lubnou. Tam jsme se zastavili
u památníku na plánovanou železnici, která měla
spojit Poličku s Litomyšlí, ale nikdy se to
neuskutečnilo. Tak jsme se tam alespoň
vyfotografovali.

Ten se prý v těchto skalních útvarech se svojí
družinou ukrýval.
Pak následovala poměrně strmá cesta lesem do
Budislavi, kde jsme poobědvali v hospodě Pod
Skalou. Po obědě následovala lesní cesta mírným
stoupáním až nad Lubnou a tam si možná někteří
všimli obory s jeleny. Následoval sjezd do
Lubné a trochu zvlněná cesta do Sebranic. Tam
byl poslední prudký kopec a pak už to byla až do
Květné brnkačka. Tady jsme znavená těla
osvěžili poličskou jedenáctkou. Večer pro nás
připravili Hajští grilování a tím příjemné
zakončení krásného dne.
ph

NOHEJBAL
Začátkem července proběhl v Květné tradiční již
10tý ročník turnaje v nohejbalu, jehož pořádání
se tentokrát ujal Radek Milota. Zúčastnilo se
celkem pět družstev a vítězství si letos odneslo
družstvo Štěpánky Švecové.
Jako každý rok se konala na závěr soutěž v pití
půllitru piva na čas a tu vyhrál Petr Mojdl st.,
rekord z minulých let však odolal.

Následoval sjezd do Lubné, kde se k nám
připojili další účastníci, a pokračovali jsme
prudkým kopcem směrem na Budislav. Odtud to
už byl příjemný odpočinkový sjezd lesem až do
Budislavi. Pokračovali jsme po silnici na
Jarošov, kde jsme chtěli vylézt na místní
rozhlednu, ale ta byla bohužel zavřená. Konečně
jsme pak poměrně příjemnou lesní cestou přes
Vranice dojeli na parkoviště pod Toulovcovými
Maštalemi.
Následoval pěší výšlap a prohlídka skalního
městečka, nazvaného Toulovcovy Maštale podle
pověsti o loupeživém rytíři Vavřinci Toulovcovi.

Vítězné družstvo Štěpánky Švecové
ph

FOTO ČTENÁŘŮ

OBČANÉ K VOLBÁM

Tentokrát jsem dostal tip na fotky z posádky,
konkrétně z oblasti kolem nádraží. První snímek
je nástěnka hned vedle nádražní budovy, která je
prázdná a navíc má prasklé sklo, takže řešení je
jednoduché: buď nástěnku úplně odstranit, ať
tam nestraší, pokud je takto nefunkční, nebo
zasklít a nástěnku aktualizovat informacemi tak,
jako např. nástěnka u Obecního úřadu. Je to
ostuda i proto, že každý, kdo nastupuje či
vystupuje do vlaku na květenském nádraží, musí
si této „nástěnky“ chtě nechtě všimnout.

Jmenuji se Vojtěch Pražan, narodil jsem se
v roce 1965 v Poličce. Po dokončení základní
devítileté školy v roce 1980 jsem navštěvoval
Gymnázium v Jevíčku a od roku 1984 do 1989
jsem studoval na Vojenské akademii Antonína
Zápotockého v Brně na fakultě výzbrojně
elektrotechnické, obor optika a elektrotechnika.
Od roku 1989 do podzimu 1991 jsem pracoval v
nejrůznějších funkcích kanonové brigády
v Jičíně a od 1.11.1991 do roku 2012 jsem
pracoval u Vojenského zařízení v Květné.
Do Květné jsem se přistěhoval v létě 1992, takže
po 22 letech se cítím být „květeňák“. Chtěl bych
se stát zastupitelem naší obce z několika důvodů.
Rád bych pro naši obec byl něčím prospěšný,
místo mých neustálých stížností adresované obci
a starostovi, chci sám svojí prací v zastupitelstvu
přispět k rozvoji naší obce a pomáhat řešit
problémy obyvatel Květné z pozice zastupitele.
Dalším, pro mě důležitým důvodem je, aby měli
obyvatelé naší obce možnost si vybrat
z kandidátů ty, kterým věří a o kterých si myslí,
že mohou pro naši obec něco prospěšného
udělat. Nelíbilo se mi, že v minulých několika
volbách do zastupitelstva obce nebylo na výběr,
počet kandidátů se rovnal počtu zastupitelů, což
podle mě byly zbytečné volby a zbytečně
vyhozené naše peníze. Pokud by se tato situace
opět opakovala, nebudu se chtít stát
zastupitelem, kterého si vybral starosta, možná
s vědomím současného zastupitelstva, o kterém
nerozhodují obyvatelé Květné. V tomto případě
nemá smysl vyhazovat peníze za volby a nemá
cenu jít volit zastupitele, kteří již jsou dávno
„zvoleni“.
Vojtěch PRAŽAN

Další snímek je jakási polorozpadlá bouda za
kolejemi téměř naproti nádraží. Co ale vedlo ke
zveřejnění snímku, je upozornit na strašný nepořádek kolem tohoto podivného stavení. Nebylo
by divu, kdyby tato bouda časem přitáhla nějaké
bezdomovce. A to snad nikdo nechce. Tak co
s tím, naši zastupitelé? Víte vůbec, že se něco
takového v katastru naší obce a tedy ve vaší
působnosti vůbec nachází? Třeba v příštím čísle
budete naše čtenáře informovat.

Na toto místo jsem měl, jako kandidát do
obecního zastupitelstva, napsat článek o mé
osobě, o tom co a jak bych chtěl změnit a
vylepšit, aby se nám tady společně lépe žilo.
Bohužel jsem se dozvěděl, že díky chybě někoho
se opět bude volit 9 kandidátů, a že ve většině
případů to budou stejní, hodní a poslušní občané
naší obce. Opět se tyto volby stanou fraškou, kde
stačí, aby se kandidáti zvolili mezi sebou a nás,
zbytek obce k tomu nepotřebují. Proto já nebudu
marnit svůj čas a v době konání voleb budu dělat
něco prospěšnějšího nebo pojedu raději na ryby.
Bohužel !!!
Richard SEKANINA

ZAUJALO MNE

STALO SE

Při příležitosti výročí založení našeho SDH mne
zajímalo, jak to vlastně bylo v minulosti na
území ČR se zakládáním sborů. První SDH byl
založen v Zákupech roku 1850 a jeho členy byli
převážně občané německé národnosti. První ryze
český sbor byl založen ve Velvarech roku 1867 a
funguje dodnes. V našem kraji byl nejstarším
německým sborem sbor v obci Karle a českým
sbor v Jevíčku, založený v roce 1870.
Prvním českým horolezcem a patnáctým ve světě
vůbec, který zdolal všech 14 osmitisícových hor,
se stal Radek Jaroš, který dne 28. července pokořil poslední z nich, druhou nejvyšší horu světa
K2.

Tak vida, že to jde. Hned je ten pohled z návsi
do vesnice veselejší, a ani to nebolelo.

A ještě jednou ze sportu. Rodák z Moravské Třebové, cyklista Leopold König, obsadil na Tour
de France 7. místo a stal se druhým
nejúspěšnějším naším cyklistou na tomto
nejslavnějším závodě hned po Romanu
Kreuzigerovi, mimochodem též rodákovi
z Moravské Třebové. Tam se zkrátka rodí borci
světového formátu.
31. července by se dožil 100 let francouzký
komik Louis de Funes, známý především z jeho
filmů o četnících, či z Fantomase.
Skupina Kabát slaví letos již 25. výročí svého
založení a raritou je, že celých 25 let hraje ve
stejném složení. Připomínám alespoň některé
z jejich hitů – Má jí motorovou, Pohoda, Číňani,
Žízeň, Děvky ty to znaj, Colorado.

19. a 20. září navštívil Květnou se svou rodinou
nejstarší žijící občan, pocházející z naší obce,
tehdy ještě Blumenau, pan Leopold Wala. Bylo
obdivuhodné, jak je ve svém věku 95 let stále
fyzicky i duševně svěží. Po návštěvě kostela a
hřbitova připravili pohoštění pro hosty na
„půldomku“.
Tak dopravní obslužnost obce se opět zhoršila,
dle nového jízdního řádu od 31.8. je kromě
jednoho spoje denně zrušeno u všech spojů
zajíždění na železniční stanici Svitavy. Slibované
jednání o obnovení železniční zastávky se buď
nekonalo, nebo dopadlo špatně. Takže ten
směrovník na Vlakovou zastávku oproti hospodě
by se měl asi definitivně zrušit, jen zbytečně
mate lidi.*
30. srpna se konal v našem areálu již 7. koncert
punkových skupin a výtěžek pro Zelené Vendolí
činil 12 000 Kč a celkově za 7 ročníků již 82 630
Kč.
Ph
*A bohužel od 14.12.2014 se chystá zrušení i tohoto posledního spoje,
kterým se můžeme z obce dostat až na vlakové nádraží Svitavy, proto jsme
vyslovili nesouhlas a znovu žádali Kú Pardubického kraje o
znovuobnovení zastavování vlaků na znamení na zastávce Květná ( jako
kompenzaci).
Zm

VAVŘINECKÁ POUŤ 10. 8. 2014
Jako každý rok se již v sobotu večer konala
v areálu pouťová zábava, hrála kapela ČT2.
Názory na kapelu se různily, nicméně až do
téměř ranních hodin se veselo tancovalo. Takže
asi většině přítomných (návštěva byla slušná) se
kapela líbila. Ptal jsem se na to několika
tanečníků a bylo mi sděleno, že kapela je tady
proto, aby hrála k tanci, a pokud chce někdo
kapelu na poslech, má možnost za dražší peníz
navštívit nějaký koncert, kterých se v okolí
pořádá hodně.
V neděli dopoledne se konala v místním kostele
sv. Vavřince pouťová mše, a jako každý rok byl
kostel zcela zaplněn. Po mši se potom průvod
vydal k opravené hasičské zbrojnici, kde byl za
přítomnosti nastoupených hasičů v nových
uniformách a občanů Květné vysvěcen sv.
Florián a zbrojnice.

Další atrakcí bylo vystoupení skupiny šermířů,
kteří do své show vtáhli jako účinkující i diváky.

Samozřejmě pro všechny bylo připraveno i
pestré občerstvení, a to jak jídla, tak pití. Počasí
také přálo a tak se letošní pouť vydařila.
ph

ÚSPĚCHY STÁJE KVĚTNÁ

Odpoledne byla připravena především pro děti
spousta atrakcí, tradičně skákací hrad, pro
nejmenší kolotoč a houpačky a jako každý rok se
největšímu zájmu těšily čtyřkolky. Na jízdárně
paní Machové děti jezdily na koních.

Moc se to asi neví, ale pan Ivan Coufal slaví se
svými kobylkami v letošní sezoně klusáckých
dostihů značné úspěchy a obsadil i několik
prvních míst.
Na slavném závodišti ve Velké Chuchli zvítězil
v květnu s koněm Gesy a pak ještě v červenci
s holandským koněm B Vijfendertig a svým
koněm Gilli. Na Hipodromu v Brabanticích u
Ostravy pak dvakrát zvítězil s koněm Gesy.
Kromě těchto prvních míst získal ještě několik
druhých a třetích umístění.
Panu Coufalovi gratulujeme a přejeme hodně
dalších úspěchů.
Volně převzato ze serveru www.czetra.cz.

S koněm Gesy po vítězství v Brabanticích.
ph

Pomezí, odkud už to bylo do Květné coby
kamenem dohodil. Po příjezdu ještě pivečko
v místní hospodě a pak už příprava na večerní
rozloučení se sezonou.

Posledního letošního Qětnamkolu se zúčastnilo
19 cyklistů, několik úplně nových, pro které to
byl vůbec jejich první Qětnamkol. Vzhledem
k deštivému konci srpna nám počasí přálo,
nepršelo a nebylo horko, takže na výlet na
kolech akorát. Od hospody v Květné jsme lesní
cestou dojeli na konec Pomezí a potom do
Stašova, kde nás čekal první větší kopec, ale pak
jsme si trochu odpočinuli ve sjezdu do Jedlové.
Následoval zase mírnější kopec do Bystrého a
potom už pohodlně do Nyklovic. Následně po
modré, pro hodně z nás pěšky až k rozhledně
Horní les, která je v nadmořské výšce 765 m.
Pak po 201 schodech výšlap na vyhlídkovou
plošinu, a i když výhled nebyl zrovna ideální,
stálo to za to.

Večer se nás většina sešla u Hamáčků, kde jsme
si opékali špekáčky a popíjeli pivo.
Radek Hajský všem rozdal diplomy za účast a
následovala volná zábava.

Na závěr ještě poděkování organizátorům akce
Radkovi a Pavle Hajským a těšíme se, že příští
rok bude akce pokračovat.
ph

KDO TO PŘEČTE?

Následoval prudký, hodně kamenitý sjezd do
Nyklovic, který jen pár šílenců absolvovalo na
kolech. Dojeli jsme do Bystrého, kde jsme
v pěkné restauraci poobědvali.
Z Bystrého jsme se vydali ze začátku pěknou
asfaltkou, ta se však záhy proměnila v pěkně
blátivou cestu, o čemž svědčí i následující
snímek. Ale nakonec to všichni projeli a octli
jsme se v Jedlové a odtud táhlým stoupáním na
Baldu, kde nás u stánku čekalo zasloužené osvěžení. No a pak už poslední kopeček a sjezd do
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Tato zpráva vám ukáže, jak naše mysl dokáže
neuvěřitelné věci! Působivé věci! Na začátku to
bylo těžké ale teď na tomto řádku tvoje myl
může číst automaticky bez přemýšlení. Buď na
sebe hrdý! Pouze někteří lidé tohle mohou
přečíst.

120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH
6. září proběhla v naší obci dlouho očekávaná a
pečlivě připravovaná oslava 120tého výročí
založení Sboru dobrovolných hasičů v Květné.
Oslava začala nástupem zúčastněných sborů,
hostů a spoluobčanů před Obecním úřadem. Pak
následoval průvod k hasičské zbrojnici, kde byli
všichni přivítáni přípitkem a různými zákusky,
které připravily některé občanky Květné a
rovněž členky místního SDH. Ve zbrojnici si pak
všichni mohli prohlédnout nástěnku, ukazující
historii sboru od jeho založení až po současnost.

Po krátké pauze se všichni seřadili do průvodu a
při muzice dechovky se průvod vydal do letního
areálu. Tady již si bylo možné prohlédnout
starou i moderní hasičskou techniku, největšímu
zájmu se samozřejmě těšila koňmi tažená ruční
stříkačka, kterou přivezli hasiči z Lubné odění
v historických uniformách a parní stříkačka od
sboru z Poličky.

Po krátkém občerstvení následoval slavnostní
nástup všech zúčastněných sborů, aby předaly

hlášení starostovi SDH panu Františku Korbelovi
za přítomnosti starosty OS hasičů ČMS pana
Jiruška, velitele okrsku Polička pana Chadimy a
starosty obce pana Škvařila. Postupně tak
nastoupily sbory Květné, Poličky, Stašova,
Širokého Dolu, Pomezí s praporem, Lubné
rovněž s praporem, Lezníka a Vendolí. Každý
zúčastněný sbor pak převzal z ruky starosty SDH
upomínkový dárek. Následovala česká hymna a
projevy.

Před nastoupenými jednotkami pak starosta SDH
předal čestná uznání zasloužilým členům sboru.
Následovala ukázka historické techniky a každý
si mohl zapumpovat s ruční stříkačkou a nutno
říct, že si to vyzkoušelo hodně z přítomných lidí.

Na závěr ještě požárníci z Pomezí předvedli
hašení zapáleného vraku auta.
V areálu pak u obou stánků s občerstvením
pokračovala volná zábava až do pozdních
večerních hodin a jednotlivé sbory se postupně
loučily. Večer pokračoval taneční zábavou.
Co říci závěrem? Oslava se vydařila, vše klapalo
a tak je jen nutno poděkovat všem, kteří se svým
dílem zasloužili o přípravu i zdárný průběh
oslav.
ph

PODĚKOVÁNÍ
Tak máme oslavu našeho 120tého výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v naší obci za
sebou a já i ostatní naši členové a příznivci si zhluboka oddechli, že všechno dobře dopadlo. Ono
připravit takovou akci není zdaleka jednoduché, o tom jsme se mohli během posledního
prázdninového měsíce všichni přesvědčit. Prakticky každý týden, někdy i dvakrát týdně jsme se
scházeli, abychom si rozdávali úkoly, kdo co bude dělat a současně kontrolovali jejich plnění.
Možná se některým zdálo, že až často otravuji, ale výsledek akce ukázal, že jsme se nescházeli
zbytečně. A tak teď, když už vím, že všechno dobře dopadlo, mohu už bez nějakého stresu a
obavy z výsledku konečně poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv dílem podíleli na přípravě i
průběhu oslavy. Již jsem jednou poděkoval všem ve svém projevu na oslavě, nicméně cítím jako
svoji povinnost poděkovat ještě jednou obšírněji v našem obecním časopisu.
A tak děkuji:
- našim hasičům, pracovníkům TS a všem ostatním, kteří dali naši hasičárnu do stavu, že tato
je dnes ozdobou obce, jak ostatně potvrdili i hosté z okolních spřátelených sborů
- panu Báčovi, který pomáhal sponzorsky a na opravu hasičárny zapůjčil lešení
- paní Anně Pavlíkové, panu Václavu Šíchovi a manželům Hamáčkovým, kteří věnovali sošku
patrona hasičů sv. Floriána
- našim hasičům a dalším, kteří se zasloužili o nové oplocení areálu, úpravu trávníků a další
práce na zvelebení areálu
- Radkovi Nedělovi a Pavlovi Hamáčkovi za tematickou výzdobu hasičárny
- našim hasičkám a paní Paukové a paní Švecové za dobroty, které pro oslavu napekly
- všem, kteří se po dobu oslav starali o občerstvení hostů, a také mysliveckému sdružení, které
věnovalo zvěřinu na výborný guláš a samozřejmě i těm, kteří ho připravili
- všem zúčastněným sborům z okolních obcí (škoda, že se nezúčastnily pozvané sbory ze
Sebranic, Stříteže, Modřece, Chmelíka, Karle a Čisté)
- sborům z Lubné, Poličky, Pomezí a THT Polička za ukázky staré i nové požární techniky a
zacházení s ní
- všem našim občanům, kteří přišli s námi oslavit výročí a ocenit práci našeho sboru
- a nakonec starostovi obce a zastupitelstvu, bez jejichž přispění by se akce těžko uskutečnila
Ještě jednou díky
František Korbel, starosta SDH Květná

PRŮVOD

PODĚKOVÁNÍ

Na pozvání místních hasičů a obecního úřadu
jsem se (spolu se svým vnoučkem Otakarem)
zúčastnila jako divák i pochodující slavnostního
průvodu. A nelituji!
Z dálky jsme pozorovali hemžení před
budovou školy. Po chvíli, asi kolem jedenácté
hodiny, zazněly první takty řízného pochodu a
průvod se dal do pohybu.
V čele pár krásných, statných koní
v nablýskaných postrojích táhl vůz s hasiči a
historickou ruční stříkačkou. Hasiči na voze
zaujali. Bílé oblečení, široké opasky, naleštěné
helmice – paráda! V malém odstupu za vozem
pochodovaly větší či menší skupiny hasičů.
S praporem hasiči z Pomezí a Lubné. Dále pak
družstva z Poličky, Pomezí, Stašova, Vendolí a
naši. Ve slušivých uniformách, krásní, usměvaví
– dnešní den patřil jim – slaví 120 let hasičského
sboru. Za nimi kapela, která vší té nádheře
dodávala slavnostní náladu. A pak občané –
starší, mladší, děti, maminky s kočárky.
U hasičárny se průvod zastavil. Přítomní se
účastnili prohlídky malé, ale pěkně opravené
zbrojnice. Milé bylo i nabídnuté občerstvení.
Po půlhodince se přítomní opět seřadili do
průvodu a s pochodovou písní „Jaké je to
hezké…“ se vydali směrem ke cvičišti.
Když jsem se ohlédla, žasla jsem. Svatý
Floriánek ve výklenku mrknul a koutek
zkamenělých úst cuknul v úsměvu.

Za občany, kteří jezdí vlakem, děkuji
zastupitelstvu, které se zasadilo o vybudování
zvýšeného nástupiště pro cestující na vlakovém
nádraží v Květné.
Anna Švecová

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
Naše škola se zúčastnila projektu „Zdraví na
talíři- cesta ke zdravějšímu školnímu stravování“
pořádaného Ekocentrem Paleta v Pardubicích.
Postupně se školili zástupci školní jídelny,
učitelského sboru i vedení školy. V tomto
projektu šlo o to ukázat, jak lze ve školství
aplikovat zásady zdravého stravování a celkově
zdravého životního stylu.
Přímo na seminářích jsme mohli ochutnat, že
zdravá strava může být i velmi dobrá. Získali
jsme nové recepty, které rozšíří možnosti našeho
jídelníčku, ale i náměty pro integrovanou výuku
nebo také vhodné téma pro třídní projekt. Rádi
bychom propojili výuku s kuchyní a výchovou
ke zdraví. Leckteré „znovuobjevené“ zdravé
potraviny již ve školní jídelně úspěšně
využíváme, máme možnost používat i čerstvé
bylinky a doufejme, že do budoucna i výpěstky
místních zahrádkářů a chovatelů.
Martina Svojanovská

ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
ve kterém nás čekají nejen úkoly a učení, ale i
spousta zábavy, her a také účast v novém
projektu Ianua linguarum reserva, do kterého
jsme se zapojili a získali tak jedinečnou možnost
mít přímo ve výuce asistenta - rodilého mluvčího
z Velké Británie. Věříme, že kontakt s anglicky
mluvícím asistentem výrazně zvýší schopnosti
žáků v anglickém jazyce.
Zm

Navrhuji založení fondu na pořízení praporu
pro květenské hasiče, protože si myslím, že si to
za svoji práci a snahu zaslouží. Věřím, že ke
svému dalšímu výročí už hrdě ponesou prapor se
znakem Květné. Jestliže prapor stojí kolem 40
tisíc korun, zbývá již „jen“ 39 000,-Kč. Kdo se
přidá??
(Informace na obecním úřadě)
Anna Švecová

Reakce na článek pana Pražana a
Sekaniny
Nemůžu nereagovat na článek pana Pražana,
který, jak píše, doufal, že počet členů na
kandidátce do zastupitelstva bude letos konečně
vyšší než počet volených členů. Bohužel se tato
výjimka (podle pokynů Krajského úřadu
Pardubického kraje) týká pouze obcí se sedmi a
méně zastupiteli, kde je možné navýšení až o
třetinu. Jelikož máme v naší obci 9 zastupitelů,
musí se počty tedy rovnat.
Toto usnesení zklamalo mne i většinu
kandidátů, protože jsme doufali, že budeme
z počtu hlasů moct usoudit, koho by lidé viděli
v čele obce raději. Zde tedy vidím jako jedinou
možnost sestavit více kandidátek, ze kterých by
potom vzniklo nové zastupitelstvo. Ta možnost
zde je a je tedy škoda, že to někdo neudělal.
Je podle mne úplně logické, že si do svého
týmu, pokud chci něco dokázat, vyberu lidi
podobně smýšlející, názorově blízké ale ne, jak
uvádí p. Sekanina „hodné a poslušné“, s tím tedy
rozhodně nesouhlasím. Já sama za sebe můžu
říct, že bych nikdy nezvedla ruku pro něco, co je
v rozporu s mým svědomím. Snažím se o co
možná nejobjektivnější pohled na každou
jednotlivou „věc“. Dospěla jsem také k názoru,
že pokud chce být člověk skutečně spravedlivý,
musí odlišovat případ od případu a ne
paušalizovat.
Myslím, že i takto mohou lidé vyjádřit
preferencemi, koho by v zastupitelstvu chtěli.
Z počtu hlasů se to dá celkem jednoduše
vydedukovat. A jelikož jsem v zastupitelstvu již
„služebně“ nejdéle, může to být i důležitá
informace pro mne.☺
Zdeňka Mojdlová

AKCE, NA KTERÉ SE JEŠTĚ LETOS
MŮŽETE TĚŠIT:


Lampionový průvod – v pátek 31. října, sraz
v 16,30
hod
v areálu
květenského
ranče,
kde
proběhne soutěž
v dlabání dýní,
chystáme
také
teplé kapalné občerstvení (pro dospělé punč
a svařené víno, pro děti čaj), poté se vydáme
na průvod obcí.



Obecní zabíjačka – 18. Října od 10 hod
Na Květenském ranči



Posezení u kafíčka s harmonikou



Vánoční besídka školy a školky
v kostele sv. Vavřince

15. listopadu od 16 hodin v základní škole.

v pátek 19. prosince

Informace z obecního úřadu:
Vybíráme poplatek z komunálního odpadu za druhé
pololetí tohoto roku.

UPOZORNĚNÍ: Z důvodu pravidelné údržby,
oprav TS a vedení VN 35 kV bude v celé obci
Květná přerušena dodávka elektrické energie
ve středu 8.10.2014 v době od 7:30 do 15:00
hodin.
OZNÁMENÍ: V pondělí 20.10.2014 od 9 hodin
proběhne v obci svoz NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
Stanoviště v obci:
1. u areálu technických služeb
2. u obecního úřadu
3. dole na rozcestí
4. u vlakového nádraží
5. na posádce
Co považujeme za nebezpečný odpad?
1.
zbytky umělých hnojiv, herbicidů, pesticidů a
mořidel
2.
repelenty
3.
zbytky čisticích prostředků z domácnosti
4.
zbytky barev, laků, odmašťovadel, ředidel, olejů,
motorových, izolačních lepidel, nemrznoucích směsí,
5.
baterie (monočlánky), autobaterie, baterie z
notebooků, mobilů, baterky z baterek ... a baterky
všeobecně.
6.
staré a nepoužité léky
7.
zářivky, úsporné žárovky, rtuťové teploměry,
tonery
8.
obrazovky monitorů, televizí, chladničky (ve své
podstatě veškerá elektronika), mobily
9.
PVC (instalatérské trubky, linoleum, některé
dětské hračky, lékařské nástroje, apod)
10.
autovraky

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.

PROJEKT „UČÍME SE
V PŘÍRODĚ“ je u konce
V roce 2013 jsme získali pro naši školu grant
z Revolvingového fondu Ministerstva životního
prostředí pro realizaci projektu nazvaného „Učíme
se v přírodě“. V té době jsme již měli představu,
jak bychom chtěli změnit stráň pod školou tak,
aby mohla být lépe využívána. Na plánování a
podobě naší zahrady se podíleli pedagogové i žáci
školy. Chtěli jsme zahradu, kde bude stále co
k pozorování, bádání, kde se budou moci děti učit
i si hrát. Chtěli jsme zahradu „jedlou“, plnou
rostlin i živočichů.
Pro děti jsme postavili malý amfiteátr
z přírodních materiálů s krytým posezením a
výukovou plochou, kde se můžou v případě
nepřízně počasí schovat. Zvířatům, která chceme
na naši zahradu přilákat, jsme připravili vhodné
úkryty, jako hmyzí hotel, ježčí hromadu, ptačí
budky, nové biotopy jako suchou zídku pro
ještěrky, malé savce i brouky, motýlí zahrádku i
ptačí houštinu. Kolem plotu byl zasazen živý plot
z habru, který časem zhoustne a omezí prašnost i
hluk z přilehlé silnice. Dosadili jsme řadu stromků
a keřů s jedlými plody, také méně obvyklé druhy
ovoce. Na zahradě jsou umístěny i prvky
permakulturní zahrady: klíčová dírka, vysoký
záhon a bylinková spirála. Na naučných tabulích
se můžete o těchto prvcích dozvědět více.
Peníze, které jsme z grantu obdrželi, byly
použity pouze na pořízení materiálu a vybavení,
veškeré práce byly odvedeny dobrovolnicky.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří nám při
pracích na zahradě pomáhali. Byli to především
zaměstnanci školy a školky, rodiče žáků, připojili
se také mladí z Domu na půli cesty, paní
knihovnice Věrka Chorvatovičová, pan starosta
Petr Škvařil, ale i další mladí z Květné a
samozřejmě i žáci naší školy. S technikou nám
také hodně pomohli obecní zaměstnanci, kteří
nám zahradu i nadále udržují. Patronem projektu
byl pan Milan Hron, který zajišťoval projekt po
technické stránce a také zde odpracoval spousty
hodin na brigádách. Krásný kamenný základ pro
amfiteátr zbudoval po mnoha náročných
odpoledních pan Lukáš Kovářík.

Chtěli bychom, aby byla zahrada co nejvíce
využívána, a to jak žáky naší školy v rámci
integrované tematické výuky (ve většině
předmětů), tak v době školní družiny. Zahradu
mohou využívat i děti z mateřské školy i ostatní
zájemci z řad rodičů a veřejnosti. Byli bychom
rádi, kdyby se podařilo zahradu dále zvelebovat,
proto přivítáme i další nápady, občasnou pomoc s
údržbou nebo přebytky rostlin od našich
spoluobčanů. Ještě jednou děkuji všem aktivním
příznivcům školy za pomoc☺.
Zdeňka Mojdlová, ředitelka školy

Až se zima zeptá
Zveme Vás v sobotu 25. října od 10 do 18 hod
a v neděli 26. října od 10 do 18 hod na burzičku
zimního oblečení. Burza bude opět v tělocvičně
školy, kde si za přiměřenou cenu můžete nakoupit
oblečení pro děti i dospělé. Máte-li doma
nepotřebné oblečení, můžete ho zde nabídnout
k prodeji buď osobně, nebo je předat p. Ligasovi
v sobotu ráno od 9,30-11 hod nebo v jiný den po
dohodě na tel. 731 514 799.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Ve třetím čtvrtletí letošního roku oslavili tito naši spoluobčané
své významnéživotní jubileum

Krátký Josef

60 let

z čp. 92

Holingr Zdeněk

60 let

z čp. 166

Grossová Zdeňka

65 let

z čp. 76

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

Dne 20.7.2014 se manželům Martině a Janovi Martincovým, Květná čp. 107,
narodil syn Jan
Chlapečkovi i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
**************
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Energetické poradenství
Jana a Martin Navrátilovi
Autorizovaní a certifikovaní poradci pro vaši oblast

T: 776 114 424, 605 246 881

E: jana.fricova@optimal-energy.cz
A: Květná 41
 bezplatná konzultace, i v případě čerstvě uzavřených smluv
 nezávislé srovnání dodavatelů energií
 optimalizace nákladů za energie, příp. snížení nákladů či úspora energie
 snížení úniku tepla bez nutnosti demontáže topení
 úspora na vodě a osvětlení
 dlouhodobá řešení a spolupráce
 každoroční klientský servis
 doplňkové služby (změna majitele, prodej LED osvětlení apod.)
 právní pomoc (např. nevýhodně či nechtěně uzavřené smlouvy)
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