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Vážení spoluobčané,
pomalu končí další rok, je zde doba adventní s příchodem narození Ježíše Krista a zároveň letošní rok skončí a uvítáme rok 2021.
Je to zároveň čas, kdy bychom se měli na
chvíli zastavit, vydechnout, vymanit se
z toho šíleného tempa, jaký letošní rok přináší a žene nás stále dopředu. Při tom zastavení můžeme vnímat krásu tohoto období,
oblohu, která je plná hvězd, a pokud budeme mít štěstí, tak krajina bude celá pod bílou peřinou.

Závěr roku patří k období, kdy máme možnost se ohlédnout a zhodnotit, co se nám
podařilo v letošním roce a co chystáme
v roce následujícím.
S Nadací ČEZ jsme vybudovali velké multifunkční hřiště na míčové hry, tzv. „Oranžové
hřiště“. Na této akci se hodně podíleli místní
občané, hlavně hasiči z SDH Květná,
zaměstnanci
TS Květná a obětaví spoluobčané. Hodně mi
to připomínalo akci „Obec sobě“. Děkuji
všem za pomoc.
Na posádce na hřišti byla umístěna
„workoutová sestava“ v majetku SVP Svitavy, kterou mohou využívat i mladí z Květné.
SDH Květná obdržela dotaci z Pardubického
kraje na zásahové obleky, obuv a výkonnou
elektrocentrálu.
Z dotací MPŽP a EU jsme zateplili budovu
mateřské školy, opravili přístupovou cestu a zřídili rekuperační větrací jednotku,
která dětem ve školce zajišťuje komfort průběžného větrání.
Dále jsme vlastními silami začali opravovat
areál TS, kde se udělala nová střecha, topení
a sociální zařízení. Budeme pokračovat i
v příštím roce, neboť jsme obdrželi dotaci na
vybudování sběrného místa pro předcházení
vzniku odpadů. To nám umožní vybudovat
novou halu a pořídit nové nářadí
Obec má stavební povolení na rekonstrukci
kořenové ČOV v obci, která bude mít mnohem větší kapacitu na čištění odpadních vod
a zároveň bude mít mnohem účinnější čištění. V současné době máme podánu žádost o
dotaci. Na to bude navazovat projekt na kanalizaci, která se začne projektovat příští
rok. Vybudování kanalizace v obcí předsta-

vuje velkou finanční zátěž pro obecní rozpočet i
domácnosti. Bude tomu předcházet veřejná diskuse, kde zastupitelstvo obce s najatým odborníkem ukáže občanům, jak se s touto složitou situací vyrovnat.
Na Borové Krčmě nám za dva roky přibilo 6 nových domků a rovněž zde se začíná připravovat
projekt kanalizační přípojky. I zde je v závěrečné
fázi příprava stavebního povolení na rekonstrukci ČOV.
V dnešní složité „kovidové době“ různých zákazů
se nám podařil uskutečnit pouťový víkend, jehož
ozdobou byl květenský Firefest a nedělní mše
svatá s odpolednem plným zábavy pro děti i dospělé.
Ke Dni dětí proběhla netradiční pohádková cesta a promítání v mobilním planetáriu, které pořádala paní Adéla Hronová, Obec Květná a SDH
Květná.
První adventní neděle, která je spojena
s rozsvícením Vánočního stromu a byla vždy odstartována zpěvem a popíjením teplého punče
nebo grogu, letos proběhla v úplné tichosti.
Mikulášskou jízdou jsme letos zahájili novou
tradici, která možná bude i v dalších letech.

Skupina kamarádek paní Adély Hronové nazpívala v našem kostele evropské koledy, které jsou
k vidění a poslechu na YouTube serveru.
Vánoce určitě patří mezi nejkrásnější svátky.
Jsou vyvrcholením našeho kalendářního cyklu a
stávají se, pro většinu z nás, oázou klidu po celoročním shonu a spěchu, tak jako i významnými
náboženskými svátky.
Přál bych proto nám všem, abychom v tuto dobu
našli pro sebe, naše nejbližší a nejdražší alespoň
chvíli, kdy prožijeme skutečnou pohodu, radost i
štěstí. Kdy si byť často mužná jen krátce, vychutnáme tu překrásnou a nikdy neopakovatelnou
atmosféru, která je určitě tím nejlepším balzámem na duši. Proto vám nyní z celého srdce přeji, abyste celé svátky prožili co nejlépe a aby
vzpomínky na ně vám byly nejen krásnou vzpomínkou, ale rovněž posilou.
Děkuji všem za dobrou spolupráci a pomoc
v letošním roce a do nového roku vám přeji
mnoho zdraví, štěstí, osobních a pracovních
úspěchů.
Ing. Petr Škvařil, starosta obce Květná

Zprávičky ze školky
Letošní školní rok je prostě „divný“. Po novém roce to vypadalo normálně – povídali
jsme si, tvořili, cvičili, učili se básničky, písničky, získávali nové vědomosti, uskutečnili
karneval, těšili se, že brzy budeme jezdit na
bazén… A místo toho se vše zavřelo a život se
najednou jakoby zastavil. Děti se učily doma
s rodiči, neviděly se s kamarády a my jsme
chodili do prázdné školky uklízet, dezinfikovat, upravovat zahradu, chystat předškolákům úkoly apod. A i když se pak školka otevřela, nebylo to jako dřív. Dodržovali jsme
přísnější hygienická opatření, rodiče mohli
pouze do šatny a v rouškách, všichni si museli dezinfikovat ruce, nikam jsme nejezdili,
plánované výlety byly zrušené, neproběhla
tradiční besídka pro maminky, tatínky, babičky a dědečky. Jediné, co jsme nakonec po
velkém váhání uskutečnili, bylo rozloučení s
předškoláky.
Ale i přes to všechno jsme se snažili, aby
se děti cítily ve školce „normálně“, aby si
školku užívaly a byly v ní rády.
O prázdninách to začalo vypadat, že se
život vrací do zajetých kolejí, ale s příchodem
podzimu se opět náš život změnil. Školku
jsme tentokrát nezavřeli, ale stále to není
„jako dřív“. Nemohli jsme na dopravní hřiště,
neuskutečnilo se „Dýňování s lampionovým
průvodem“ ani plánovaný Den otevřených
dveří pro všechny zájemce z řad široké veřejnosti, nebude tradiční vánoční dílna s rodiči
ani besídka v kostele. Zbývá nám jen doufat,
že se snad po novém roce budeme moci
k našim akcím vrátit.
Ale nyní z jiného soudku - letos se nám
podařilo získat dotaci z ministerstva životního prostředí na přírodní zahradu – budeme
pořizovat nádrže na vodu, vyvýšené záhony,
hmatový chodník, dřevěný xylofon, tabuli na
kreslení a výukovou tabuli, jabloň, ovocné
keře, nářadí…. . A také dotaci z kraje přes
Místní akční skupinu Poličsko, z které jsme
zakoupili nový nábytek do herny a stoly a židle do jídelny. V minulých dvou letech byla na
školce opravena střecha a zvětšil se prostor
ložnice, také nám obecní zaměstnanci (p.
Hasoň a Milota) upravili příchod do školky
zezadu, udělali krásnou kamennou zídku,
dlažbu a dřevěný plot, abychom zlepšili přístup a zabezpečili větší bezpečnost dětí při
návratu ze zahrady. Koncem prázdnin a začátkem září proběhla prozatím poslední větší
rekonstrukce – a to zateplení celé budovy s
novou fasádou a vydláždění přístupové cesty
ke školce.

Pevně věřím, že den otevřených dveří budeme moci v brzké době uskutečnit a budeme
rádi, když se za námi přijdete podívat.
Za celý kolektiv dětí a zaměstnanců naší
„školky“ bych vám všem chtěla popřát krásné a
pohodové vánoční svátky a hodně štěstí, lásky,
pohody a pevné zdraví v novém roce.
A svým „děvčatům“ chci poděkovat za
skvělou práci, kterou v naší MŠ odvádí.
Martina Svojanovská

Vánoční pohádka
Kdysi dávno neměli zajíčci kožíšky, a proto jim byla veliká zima. Nejmenší zajíček, který se jmenoval Štístko, měl jednoho dne už všeho dost. Když se blížil čas Vánoc, rozhodl se, že půjde navštívit Ježíška. Chtěl ho poprosit, aby zařídil, že už nikdy nebudou mrznout.
Vydal se tedy na cestu. Cesta byla dlouhá a zajíček Štístko se třásl zimou. Přesto se mu podařilo
dojít až k Ježíškovi a přednést mu svoji prosbu. Ježíšek mu slíbil, že to zařídí pod jednou podmínkou. Chtěl, aby mu zajíček pomohl roznést dárky dětem. Zajíček Štístko mu to rád slíbil a také
svůj slib dodržel.
Ježíšek byl s jeho pomocí velmi spokojený. Řekl mu nejdřív, ať si odpočine. A když zajíček spal,
přikryl ho pěkným bílým kožíškem. Zajíček Štístko spal velmi dlouho, protože mu bylo krásně
teploučko. Po probuzení byl velmi překvapený, když zjistil, že má hřejivý bílý kožíšek.

S velkou radostí Ježíškovi poděkoval, ale potom si uvědomil, že ostatní zajíčci bez kožíšků pořád
mrznou. Svěřil se Ježíškovi a ten ho vyzval, ať se pěkně vrátí domů a nezapomene obejmout každého zajíčka a přivinout na srdce. Pak půjdou spát. A až se probudí, budou mít také krásné teplé
kožíšky.
Ježíšek ho ještě varoval, že zajíčci teplé kožíšky nedostanou, pokud nebude jeho objetí od srdce.
Zajíček Štístko všechno slíbil a honem pelášil nazpět, aby se jeho kamarádi taky zahřáli.
Když se konečně dostal domů, vyprávěl všem zajíčkům, jak se měl u Ježíška. Nejdřív mu vůbec
nevěřili, ale přesto udělali všechno tak, jak jim Ježíšek vzkázal. A ráno, když se probudili, měli
všichni krásné bílé kožíšky a velikou radost.
Od té doby je všem zajíčkům teplo a Štístko se stal hrdinou, protože zachránil své kamarády před
umrznutím.

napsala Alena Vorlíčková
ilustrovala Magda Štajnerová

Advent
Advent (z lat. Adventus = příchod) je začátek
liturgického roku, období čtyř neděl před 25.
prosincem. Je to doba radostného očekávání
příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti.

Svátky během adventu

První adventní neděli, která se vždy nachází
mezi 27. listopadem a 3. prosincem, začíná
křesťanský rok, jinak také liturgický rok. Čtvrtá
adventní neděle předchází Božímu hodu vánočnímu nebo také slavnosti Narození Páně.
Tento den je oslavou narození Ježíše Krista.

Noc o svátku sv. Ondřeje byla považována za nejmocnější noc v roce. Byla spojována s čarováním a
předpovídáním budoucnosti. Kdo se chtěl dozvědět
něco ze své budoucnosti, zašel v tento den k bábě
kořenářce nebo obecnímu pastýři. Sv. Ondřej byl
také považován za patrona nevěst.

Adventní věnec

Svátek sv. Barbory (4.12.)

Nejznámějším symbolem adventu je adventní
věnec, na kterém jsou čtyři svíčky, které se postupně zapalují každou neděli až do Vánoc a
slouží jako symbolický odpočet před Štědrým
dnem. Adventní věnec je vyrobený z větývek
jehličnanů, které představují život. Kruhový
tvar věnce značí Boží věčnost, jednotu, vzkříšení, společenství a věčný život. Svíček je pět,
z toho jsou tři fialové, jedna růžová a poslední
uprostřed bílá. Svíčky se zapalují postupně
proti směru hodinových ručiček a na Štědrý
den se zapaluje ta poslední bílá, která značí
Ježíše Krista.

Patronka horníků, kameníků a dělostřelců.
V předvečer 4.12. chodili po vsi skupinky bíle oděných děvčat, jejichž tváře byly zahaleny. Některé
byly hodné, laskavé a obdarovávaly poslušné děti,
jiné naopak strašili. V dnešní době se stříhají třešňové větvičky tzv. barborky.

Adventní kalendář
Adventní kalendář je kalendář spojený
s Vánocemi a dobou adventní. Nachází se
v něm 24 políček, které slouží jako jednoduchý
odpočet dnů do Vánoc.
Historie adventních kalendářů sahá do konce
19. století, kdy vznikaly adventní kalendáře
ručně a byla to spíše umělecká díla. Kalendáře
byly tištěné a jmenovali se V zemi Ježíškově.
Nacházely se v něm dva listy papíru – na jednom byly vánoční obrázky, na druhém 24 básniček – a děti měly za úkol každý den až do Vánoc vystřihnout obrázek a nalepit ho ke správnému obrázku. Z obrázku na Štědrý den vznikl
velký obrázek vánoční krajiny.
Adventní kalendáře se ve zbytku Evropy začaly
postupně objevovat až po druhé světové válce.
Postupem času si je každý národ přizpůsobil
podle sebe a podle svých tradic.
V dnešní době je asi nejrozšířenější papírová
verze adventního kalendáře s 24 políčky obsahujících sladkost.

Pojďme si připomenout, jaké svátky světců jsou
spojené s adventem.
Svátek sv. Ondřeje (30.11.)

Sv. Mikuláš (6.12.)
Je nejznámější svátek adventu. Mikuláš s dobrým
srdcem žil již ve 4. století, obdarovával chudé a hladové.
Svátek sv. Lucie ( 13.12.)

Patronka slepců, nemocných dětí, přadlen, švadlen,
tkalců a sklářů. Lucie znamená plná světla, proto na
severu, kde je půl roku tma, se lidé na sv. Lucii těší.
U nás na venkově se v předvečer svátku začaly rojit
podivné bytosti, které často naháněly strach. Kontrolovaly, zda se v chalupách nepřede len nebo nedere peří, což v tento den bylo zakázáno. Symbolem
sv. Lucie se stala koruna z hořících svící.
Advent býval časem půstu, kdy se lidé místo nadměrného jídla a pití uměli věnovat rozjímání. Zakázány byly zábavy, tanec a zpěv. Dnešní podoba adventu je ale už jiná. To jak prožijeme advent my,
záleží pouze na nás. Můžeme podlehnout předvánočnímu stresu, nákupům, úklidu a nervozitě. Nebo
si advent můžeme příjemně užít. Advent s dětmi by
měl být plný pohody, radosti, tajemného očekávání
a poklidných příprav. Vánoce nejsou svátky drahých dárků ale svátky klidu a míru, které bychom
měli věnovat a prožít s rodinou.

Anežka Fučíková a Amálie Vorlíčková

ZŠ NaŽivo
Vážení občané

její dotace nepokryje veškeré náklady budeme

Rádi bychom vám představili náš záměr pro-

vybírat školné. Přesto naše budoucí škola ZŠ Na-

vozovat nově školu ve vaší obci. Jsme skupi-

Živo eviduje dostatek zájemců, rodičů, kteří se

na lidí, kteří se již delší dobu zajímají o ino-

zajímají o nové proudy ve vzdělávání a chtějí pro

vativní vzdělávání. Scházíme se a diskutuje-

své děti jinou, než převažující klasickou frontální

me o konceptu školy. Navštívili jsme několik

výuku. Výuku v menším kolektivu, s důrazem na

škol a vybrali si směr, kterým se chceme vy-

objevování vlastního potenciálu i prozkoumávání

dat. Někteří z nás mají osobní zkušenosti z

světa kolem.

inovativních škol, kde působili. Jiní se pohy-

Demokratický svobodný princip, jenž jsme zvoli-

bují v pedagogice jako učitelé, speciální peda-

li, vede děti mimo jiné k samostatnosti, zodpo-

gogové, ředitelé již spousty let. Za ta léta cítí-

vědnému přijímání hodnot a jak už z názvu vy-

me stále intenzivnější potřebu o oživení škol-

plývá k demokratickým principům fungování ve

ských struktur.

společnosti. Součástí režimu školy jsou pravidel-

K třicátému září jsme podali žádost o zapsání

ná shromáždění, kde se žáci učí diskutovat o pro-

nové školy do rejstříku škol. Pardubický kraj

blémech – obhajovat své názory, naslouchat ná-

se k žádosti již vyjádřil kladně a postoupil ji

zorům ostatních a snažit se je pochopit. Zároveň

na ministerstvo školství. Hledali jsme místo v

v takovéto škole je velmi důležité to, co konkrét-

dosahu Svitav, Litomyšle a Poličky. Zájemci o

ního žáka zrovna zajímá. Chce-li se dozvědět více

námi zvolený způsob vzdělávání jsou z celého

o vesmíru, pavoukovcích nebo násobení, učitel

regionu. Obec Květná leží v naprosto ideál-

ho podpoří v daném tématu. Při výuce budeme

ním místě. Průsečíkem mezi Svitavami a Po-

zapojovat, stejně jako v lesní školce, různé odbor-

ličkou a na dosah Litomyšle. Školamyšl je je-

níky z okolí. Například práci se dřevem, včela-

dinou

ře ...

alternativou

inovativního

proudu

v okolí a je již kapacitně plná. Velice si váží-

Rádi se budeme podílet také na pořádání tradič-

me přijetí našeho záměru zastupitelstvem

ních akcí. Chceme, aby děti tradice a zvyky proží-

obce a kladného vyjádření, které nyní přiloží-

valy, nejen si o nich četly v knihách. Vše, co si dě-

me k žádosti. Těšíme se, že znovu oživíme

ti osahají, prožijí, vyzkouší je přínosem.

prostory školy. Jsme moc rádi, že nám vyšli

Pokud byste se chtěli dozvědět více, 12. března

vstříc a rádi bychom naše hlavní myšlenky

(pokud se vše vydaří a pandemická situace dovo-

přiblížili i vám ostatním.

lí) se uskuteční konference Svoboda, vzdělání,

Navazujeme na tradici, kterou založila „lesní

výchova jejíž hlavním lákadlem je i výjezdní ve-

školka“ (Lesní klub Napísek). Děti jsou zvyk-

černí DušeK s Jaroslavem Duškem.

lé na menší kolektiv, čas trávený venku, obje-

Za ZŠ NaŽivo

vování světa s průvodci. Rodiče pak často

Ing. Daniela Skotáková, Mgr. Světlana Macková,

hledají školu, která by nabídla podobné mož-

Mgr. Jan Mazák, MgA. František Žáček

nosti. Vzhledem k tomu, že naši školu zřizuje
spolek Cestou spolu z. s. jako soukromou a

Bilance roku 2020 v Květné Zahradě a tak vůbec,…
Letošní rok byl pro nás všechny velkou
výzvou.

z časti pochopitelné. Společnost reagovala po-

Zpočátku to tak nevypadalo. Normálka. V prosinci 2019 se začaly objevovat zprávy o jakémsi novém viru v Číně, nikdo tomu
nevěnoval pozornost, a pak ŠUP! NOUZOVÝ
STAV! Roušky, uzavírání škol, ubytování, kadeřnictví, bazénů, a tak dále a tak dále.

kterou si naprostá většina z nás neuměla do
doby

vůbec

představit.

Leda

dobně, skoro se dnes dělí na zastánce a odpůrce
opatření, vakcinace, na pro a proti. Lidi pořád
sedí u televizí, sledují zprávy, berou to vážně,
dělají si z toho legraci. Každý dle své nátury, vědomostí a rozhledu.
A v tom všem bylo třeba dál pracovat,

Začali jsme žít v novém světě, v realitě,
té

vých ran? No prostě zmatek a obavy. Snad

snad

z katastrofických filmů. A to ještě velmi
zkresleně, jaksi filmově.
Příroda reagovala vydatnými dešti,
z čehož má většina rozumných lidí radost, i

vyrábět sýry, provozovat obchod, vařit obědy,
starat se o farmu, moštovat ovoce, sušit ovoce,
dělat sena, chvíli i ubytovávat hosty vyčerpané
jarním uzavřením všeho.
Inu jsme pracovali. Vše běželo dál,
s patřičnými opatřeními, všemi těmi desinfekcemi a rouškami a rozestupy.

když menšina, ostatně jako vždy, reptá a

Podařilo se nám rozšířit Obchůdek Květ-

kňourá – deštivé léto, podmáčené louky a po-

ná, a to jak prostorově, tak sortimentem. Na

le, hrůza. Kdy budeme spokojeni s tím, co do-

základě ankety, kterou jsme udělali mezi našimi

stáváme?

zákazníky, jsme obohatili náš sortiment napří-

Skutečnost byla jiná. Zpočátku překvapivá, poté zneklidňující, vyvolávala masové
šití roušek, vzájemnou podporu a občas i
sounáležitost. A tak minulo zvláštní jaro. Lé-

klad o volně prodejné léky a zdravotnický materiál, o některé druhy alkoholu, počítáme
s prodejem mražené zeleniny a masa a také
s prodejem sezónního ovoce a zeleniny.

to skoro pohoda, dovolené, hospody, grilová-

Naše sýrárna uvedla do prodeje unikátní

ní, nakupování. A ejhle – podzim – říjen – a

zrající sýr vyrobený z nepasterovaného kravské-

znovu NOUZOVÝ STAV! Roušky už nikdo

ho mléka. Nazvali jsme jej odvážně – Květenský

nešije, sounáležitost je snad podobná, všichni

poklad. Máme na něj ty nejlepší ohlasy a refe-

všemu rozumí – hlavně tomu, co je ten vir

rence od spokojených zákazníků. Jsem velmi

zač, odkud se vzal, jak je to s testováním, co

hrdý na práci našich sýrařek Jany Odvářkové a

ta vakcína,…

Jany Paukové.

Dokud bylo všechno daleko, bylo to

Zdárně jsme se podíleli na vytvoření Rozvojové-

jakoby z televizní obrazovky, pořád to připo-

ho plánu obce Květná na roky 2020 a 2021.

mínalo nějaký podivný film. Pak ale přišel

V příštím roce se budeme rádi podílet i na pří-

virus do Květné. Ten ho má a ten ho měl, a

pravě Strategického plánu rozvoje obce Květná

kde byl a nebyl, s kým se potkal, budeme ma-

na roky 2022 – 2027.

lovat bílé kříže na dveře jako za časů moro-

Také v letošním roce fungovalo v našem
areálu internátní oddělení střediska výchovné
péče Svitavska – ALFA. Jsme velmi rádi, že se
nenaplnily obavy některých našich spoluobčanů o fungování tohoto oddělení, spíše naopak –
díky finanční podpoře Střediska výchovné péče
Svitavska – ALFA vznikla na hřišti před panelákem na posádce venkovní posilovna také pro
občany Květné. Díky paní ředitelce Vlastě Pechancové a vedoucí internátního oddělení paní
Věře Filipi.

I náš Dům na půl cesty fungoval stabilně
a bez větších potíží, snad až na občasné malé
excesy některých ubytovaných mladých lidí, se
kterými jsme si ale, ve spolupráci s obcí a našimi občany, vždy rychle poradili.

snad, být i platným členem společenství, ve
kterém žijí.
Co tedy dál? Co nás čeká? Jako společnost – uvidíme,… Jako komunita obyvatel
Květné – jaké si to uděláme, takové to budeme mít. Já osobně bych se přikláněl k větší
spolupráci, soběstačnosti v potravinách i vzájemné výpomoci a podpoře.
Na závěr roku se sluší poděkovat. Nedělám to jen proto, že se to sluší, ale zejména
proto, že jsem opravdu velmi rád za tým lidí,

kterými jsem obklopen. Tedy děkuji svým kolegyním a kolegům z Květné Zahrady za jejich
přístup a odvedenou práci, která často není
samozřejmostí. Velmi děkuji spolupracujícím
obcím a městům, Pardubickému kraji, našim

Aktivní jsme byli i v práci v Místní akční

příznivcům a firmám a jejich zástupcům a

skupině Poličsko, kde se nám dařilo zohledňo-

představitelům. Také děkuji členkám a čle-

vat také zájmy občanů Květné a jejich potřeby.

nům zastupitelstva obce Květná za jejich práci

Přes všechny problémy a vládní opatření

se nám podařilo nastartovat a rozjet několik
projektů na pomoc osobám, v nouzi, krizi či na
pokraji společnosti. Děláme to zejména proto,
že tyto projekty pomohou mnoha lidem začít
žít jinak, začít pracovat a těšit se ze života a,

a toleranci k našim občasným nápadům a občanům Květné za jejich stále lepší pohled na
naši organizaci, velmi si toho vážíme.
Za Květnou Zahradu i sám za sebe
Ferdinand Raditsch

Květná zahrada obrazem

Foto: Maruška Loučná

Stav „nejen“ mysliveckého hospodaření v Květné
Na prosbu pana starosty se velmi rád podělím o pár informací o stavu hospodaření se
zvěří v naší honitbě v Květné.
Začnu trochu od podlahy. V průběhu posledních několika desetiletí prochází naše
česká krajina jistými změnami, které se nevyhnutelně odráží ve všech živých organismech
počínaje těmi nejmenšími až po ty největší
včetně člověka. Změnou prošly lesy, pole i
louky. Všechny tyto ekosystémy mají jeden
shodný znak - člověkem cíleně snížená pestrost. V lesích převážně smrkové monokultury, na polích velký lán jedné plodiny, pak cesta a další lán, na loukách většinu bylin nahradí hmotné jeteloviny.
A to vše má velký vliv na zvěř. Ztrácející se
hmyz stojí třeba za úbytkem koroptví a křepelek, jejich kuřátka jsou životně závislá na
larvách mravenců a i jiného hmyzu. Opakované pokusy o introdukci koroptví do naší

honitby skončil neúspěchem. Ale jsou i světlejší
chvilky. Po několika letech se našemu sdružení
podařilo vypustit bažantí zvěř, která v honitbě
odvodila novou generaci přirozenou cestou.
Jsou ale i druhy, které dokáží těžit ze současného stavu krajiny. Například spárkatá zvěř. Stavy
se pozvolna zvyšují u prasete divokého navzdory našemu silnému tlaku. U zvěře daňčí a srnčí
se nám daří držet stavy delší dobu na stejných
hodnotách. Děláme vše pro udržení dobré zdravotní kondice zvěře v naší honitbě.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se
snaží pro naši přírodu udělat cokoli pozitivního,
od výroby budek pro zpěvné ptactvo až třeba po
sázení stromků na mezích, všechno se počítá.
Velké poděkování patří všem hospodařícím
subjektům za součinnost s myslivci na ochraně
naší přírody, především v době kladení mláďat.
Jindra Mlynář

V lese už nepanuje takový mír a klid…
V posledních cca pěti letech zejména
v souvislosti s globální změnou klimatu došlo
k velkým změnám v lesích. Dosud si my alespoň středně staří „pamětníci“ vybavujeme,
jak to bylo: Na jaře do konce dubna mokro a
zima, na léto se jezdilo někam, kde bylo tepleji, na podzim voda a bláto, Martin často na
bílém koni a v zimě převážně zima a sníh.
Menší děti musí být tedy z letošního roku
dost otrávené – teplo nic moc, prší celkem
dost (ale oficiálně jsme překonali jen desetiletý rekord). Je prostě znát, že je něco jinak,
leccos se může přihodit (v náš prospěch i neprospěch) v průběhu celého roku, a ta nepředvídatelnost na klidu nepřidá.
Na nastalé změny zavedených pořádků
musíme reagovat jak my, tak i lesní porosty.
Ty zareagovaly po svém – na většině území
převládající smrk (cca 50 % pokrytí, v lesích
Květné přes 80 %) nás prostě opouští. Poslední tři roky masivně podléhá vlivu kůrovce
a je to kalamita tisíciletí, jen s mírnou nadsázkou (masivně se u nás smrk pěstuje necelých posledních tři sta let). Starší porosty
(nad 50 let) v mnoha částech území odumřou

až do tisíce metrů nadmořské výšky. Dříve
„nedotknutelná“ hranice 600 m n.m. (nad kterou už kůrovec nemá mít tolik sil) padla už na
začátku kalamity. Přitom ono „odumře“ bohužel neznamená zároveň „bude všechen vytěžen
a zpracován“ – už po předloňském a koňském
roce v ČR zůstalo stát nezpracovaných patrně
několik milionů kubíků kůrovcových souší
(přičemž se průměrná roční předkalamitní
těžba a tím i všemožné navazující kapacity pohybovaly mezi 15-20 mil. m3). Ke smrku se přidala donedávna bezproblémová borovice
(zastoupená ale jen kolem 10%), která v roce
2017 většinou prostě uschla (rostoucí teploty a
nedostatek srážek dosáhly hlubších vrstev, kde
borovice koření a občasný déšť jí, paradoxně
proti smrku, nepomůže). Následně se
v borových porostech objevila řada škůdců a
vznikají poměrně rozsáhlá poškození rozesetá
v celých porostech. Jilm nás v lese prakticky
opustil v minulých dvaceti letech, jasan odchází
poslední desetiletí a moc už ho nezbývá (obě
dřeviny hubí zavlečené houby), v teplých částech jižní Moravy odchází dub a prosazuje se i
„kůrovec“ na buku. Ne že by tu nebyly i jiné
dřeviny, ale výše uvedené byly ty zásadní

z hospodářského pohledu.

je panika s názvem COVID-19.

Reakce společnosti je nepoměrně pomalejší a bohužel málo razantní: Počátek kalamity
nebyl moc účinně tlumen, rozvoj nastal celkem
rychle (a zbytečně) ve státních lesích zejména
díky nepružnému systému obhospodařování
prostřednictvím najatých velkofirem, pak nebyly
vagóny, a následně kam vozit, protože jak pily,
tak trh už je přesycený a vzpamatovává se jen
pomalu. Naštěstí už začíná chybět dříví
v Rakousku a podnikatelskou příležitost naplno
využívají Poláci. Dalším pověstným hřebíčkem

Rozsáhlejší nechtěné holiny se objevily
zatím jen na dolním konci Květné – část po kůrovci, a část v „načatých“ porostech směrem od
Chmelíku. Ve velkém se kůrovec ukazuje ve
státních lesích směrem k Pomezí. Pokud by
následoval ještě jeden podobný rok jako ten
letošní, postup kůrovce se dočasně zpomalí až
zastaví. Ale globální teploty stále rostou…
mh

Okresní liga Svitavska
V letošním roce jsme si díky koronavirové
situaci hasičského sportu příliš neužili. V
jarním období nebyly povoleny tréninky
ani samotné závody. Přesto jsme se snažili
vše dohnat a běhat slušné časy.
První závod se konal až 5.7. v Hartmanicích. Následoval závod v Sádku a
Nedvězím. Soutěž v Kamenci, která měla
probíhat první víkend v srpnu, se rozhodli
pořadatelé zrušit z důvodu zhoršující se
epidemiologické situace. Následující noční

závod v Oldříši už se uskutečnil. Další soutěže v
Desné, Zderazi a Perálci se také konaly bez omezení. Konec letošní hasičské sezóny opět probíhal
u nás v Květné. Počasí nám přálo a organizační
záležitosti, si dovoluji říct za nás všechny, jsme
zvládli na výbornou.
V příštím roce budeme doufat a věřit, že příprava
na závody ani závody samotné nebudou poznamenány žádnou epidemií a my si vše užijeme tak
jako předešlé roky.
Tereza Filipi

Multifunkční hřiště
Letošní největší investiční akcí v Květné byla
výstavba víceúčelového hřiště. Na tento projekt jsme získali příspěvek od Nadace ČEZ, za
což moc děkujeme. U letního areálu už nyní
najdete hřiště s umělým povrchem, který je
určen pro veřejnost.
Začátek výstavby byl hodně ovlivněn
koronavirovou epidemií a především omezujícími vládními opatřeními. To nám bohužel
na začátku moc nepomohlo. Jednou z podmínek byl termín dokončení stavby 11.7.
2020. Výkopové práce začaly s docela velkým
zpožděním. Pan Večeřa, který je měl na
starosti, nám vyšel vstříc. Jeho firma pracovala soboty i neděle, jak bylo potřeba. K ruce
mu byli Technické služby a dobrovolní hasiči
Květná. Po všech komplikacích, které nás na
začátku provázely, jsme se dostali do fáze, kdy
mohla nastoupit odborná firma na pokládku
umělého povrchu. Tento proces byl ovlivněn
vydatnými deštivými srážkami. Nepříznivé
počasí nás nezastavilo a tak už zbývalo dodělat
pouze oplocení a parkoviště. To měli na
starosti Technické služby a naši hasiči. Finální
úpravy probíhaly ještě den před slavnostním
otevřením a panovaly extrémně vysoké tep-

loty. Celodenní práce na prudkém slunci byla
opravdu náročná, ovšem každý v sobě našel
poslední zbytky sil a ve večerních hodinách bylo
hotovo. Slavnostní otevření bohužel proběhlo
za vydatného deště, přesto jsme si to užili.
Velké poděkování patří dobrovolným hasičům,
technickým službám, Romanu Večeřovi a všem,
kdo se podíleli na tomto projektu.

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
hřiště je určeno pro veřejnost k provozování
míčových her, jako je malá kopaná, nohejbal,
volejbal, tenis
klíč lze zapůjčit po telefonické dohodě na
tel.732 579 499, 605 246 880
poplatek 50Kč/hod
Miroslav Filipi

Zpěv koled v květenském kostele sv. Vavřince
Vážení občané,
V sobotu 12.12.2020 v květenské kostele sv. Vavřince nazpívala p. Adéla Hronová a její kamarádky soubor koled z různých zemí Evropy. Níže uvádím odkaz na youtube kanál a rovněž odkaz z „Mikulášské jízdy“ v obci.
Krásný den
Ing Petr Škvařil

Video záznam zpěvu koled

Prosba o pomoc Jan Stodola
Přeji všem dobrý den, jsem studentem třetího ročníku na Masarykově univerzitě a v současné době píšu bakalářskou práci na téma vojenské zařízení v naší obci. Jelikož na toto téma neexistuje
dostatečné množství zdrojů, rád bych se chtěl obrátit i na vás. Pokud máte jakékoliv informace,
vzpomínky, fotografie či cokoliv jiného, co se týká vojenského zařízení a přilehlé posádky, kontaktujte mne prosím. Budu vděčný za jakoukoliv pomoc.
Děkuji všem
Jan Stodola
email: jan.stodola7@gmail.com
tel.: 731 943 738

Netradiční Mikuláš

Recept na zimní ovocnou omáčku
Věděli jste, že můžete k cukroví nebo vánočce
usrkávat i vánoční omáčku? Ale ne tak ledajakou. Šéfkuchař Roman Paulus připravil recept
na svou oblíbenou omáčku z naloženého sušeného ovoce a ořechů, která skvěle chutná jako
samostatný zákusek, ale ještě lépe vynikne například s vanilkovými rohlíčky. Navíc si ji můžete ochutit zcela podle sebe – třeba portským
vínem, skořicí nebo citronovou kůrou.
RECEPT NA ZIMNÍ OVOCNOU OMÁČKU
Potřebujeme: struhadlo

SUROVINY:
300 g sušených švestek
50 g rozinek
100 g sušených hrušek
100 g sušených jablek
50 g sušených brusinek
1 l vody
1 bio citron (kůra)

100 g lískových ořechů
100 g vlašských ořechů
100 g mandlí
strouhaný perník na zahuštění
POSTUP:
Sušené ovoce všeho druhu (na množství ani druzích
nezáleží – použijeme, co zrovna máme ve spíži) zalijeme studenou vodou, aby bylo ovoce ponořené a necháme do druhého dne nabobtnat v lednici.
Druhý den přidáme nastrouhanou citronovou kůru a
pod pokličkou zvolna vaříme (v té samé vodě) přibližně 2 hodiny. Omáčka se trochu zahustí, případně ji můžeme lehce promixovat tyčovým mixérem.
Po uvaření přidáme celé ořechy a zahustíme strouhaným perníkem.
Uchováváme v chladu, kde vydrží až dva týdny, a podáváme studené v kompotových miskách ideálně společně s cukrovím.

OZNÁMENÍ Z OBECNÍHO ÚŘADU:
Dne 17.12.2020 byla schválena obecně závazná vyhláška o místním poplatku na svoz komunálního odpadu.
Pro rok 2021 byla stanovena částka 696,- Kč za osobu a rok.
Dospělá osoba:

696,- Kč

Snížené sazby:
Starobní důchodce:

600,- Kč

Samostatně žijící důchodce:

432,- Kč

1 – 2 nezaopatřené děti v rodině:

372,- Kč

3 nezaopatřené děti v rodině:

336,- Kč

4 a více nezaopatřených dětí v rodině:

osvobozeno

Objekt určený k rekreaci:

500,- Kč

Režim placení
Poplatek je splatný v termínu do 31. 3. příslušného kalendářního roku. (V případě, kdy poplatková povinnost hrazená zástupcem převyšuje částku 1000 Kč, je možno poplatek zaplatit ve
dvou stejných splátkách s termíny splatnosti do 31.3. a 30. 9. příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném výše, je poplatek splatný
do 30-ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
Poplatek můžete uhradit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem
na účet obce Květná, vedeného u ČS a.s., č.ú. 1283345379/0800, VS – 1340X1), KS - 0558.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1)

na místě X doplnit číslo domu (popř.i číslo bytu)

Svoz nebezpečného odpadu je zajištěn 2x ročně a svoz velkoobjemového odpadu 1 x ročně
(skříně, koberce, sedačky, apod.) při svozu nebezpečného odpadu.
Do poplatku není zahrnut stavební odpad z rekonstrukcí a výstavby bytů a domů včetně azbestu, asfaltu a asfaltových lepenek a dále odstraňování pneumatik a odpadů, které občan odevzdá
na překladišti odpadů.

ZMĚNA SVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2021!
Čtrnáctidenní svoz komunálního odpadu bude plynule přecházet do roku 2021. To
znamená, že i v době dvou po sobě jdoucích lichých týdnů (konec roku 2020 a začátek roku 2021) se „pojede“ pořád se čtrnáctidenním intervalem svozu. Dojde tedy k tomu, že svoz, který byl v roce 2020 prováděn v sudém týdnu, bude v roce
2021 prováděn v týdnu lichém. Podobná situace nastane i ve svozu papíru a plastů.
V Květné bude v roce 2021 svozový „LICHÝ TÝDEN“, středa zůstává.

Odešel politický vězeň Miroslav Matějka
Miroslav Matějka byl známý jako předseda
Okresního mysliveckého spolku ve Svitavách.
Jako student byl odsouzen v politickém procesu
s rektorem Stříteským v Litomyšli. Zemřel
v neděli
6. prosince ve věku 88 let.
Miroslav Matějka se narodil 12. února 1932
v Morašicích u Litomyšle do sedlácké rodiny. Byl
vychováván v katolické víře a už jako chlapec se
přidal ke skautům. Když se po válce dostávali
k moci komunisté, vnímal je už jako nebezpečí.
Studoval tehdy na gymnáziu v Litomyšli, kde
s ostatními studenty podporovali bojkot generální stávky odborů. O rok později se zapojil do
opoziční skupiny ATA.
Když byla skupina náhodou prozrazena, zahájila StB rozsáhlé vyšetřování, do kterého zahrnula i nesouvisející osoby a kamarády studentů.
Jednalo se vesměs o lidi, ve kterých režim tušil
své latentní nepřátele a kteří během roku 1949
byli zapojeni například do letákových akcí. Během roku 1950 vytvořila StB podklady pro monstrproces, ve kterém figuroval jako hlavní obviněný rektor piaristické koleje v Litomyšli a profesor gymnázia František Ambrož Stříteský.

V procesu s rektorem Stříteským a jeho třiadvaceti
„komplici“ byl osmnáctiletý Miroslav Matějka odsouzen ke třem letům odnětí svobody. Propuštěn byl po
dvaceti měsících. Po návratu z vězení komunisté zavřeli jeho otce za „narušování jednotného hospodářského
plánu“, když nebyl už více schopen odvádět těžko splnitelné dávky do jednotného zemědělského družstva.
Později pracoval Miroslav Matějka v JZD a díky pomoci učitele si dodělal střední školu. Byl také vášnivým
myslivcem a v roce 1990 se stal členem komise pro dohled nad odstupem sovětské munice ze skladu
v Květné.
Miroslav Matějka byl také dlouholetý předseda svitavského Okresního mysliveckého spolku. Před deseti
lety obdržel Řád za celoživotní přínos k rozvoji tradiční
české myslivosti, vysoce profesionální přístup
k výchově mladé myslivecké generace, ale také celoživotní aktivní práci v oblasti lovecké kynologie. Miroslav Matějka si ocenění vážil. K myslivosti se dostal už
jako malý kluk. „Oficiálně jsem myslivcem od roku
1965. S přírodou, ale žiji celý život, a to i profesně. Pracoval jsem totiž v zemědělství. V přírodě musí být člověk pokorný a pořád se učí, i když je mu třeba sto let,“
říkal Miroslav Matějka, který stál i u kynologického
Memoriálu Karla Podhajského v Litomyšli.

Rozpis bohoslužeb ve farnosti Polička
Čtvrtek 24.12.

Sobota 26.12 - Svá-

16,00 hod. Polička
21,00 hod. Pomezí

tek sv. Štěpána

Pátek 25.12. - Slavnost
NAROZENÍ PÁNĚ
00,00 Polička
07,30 hod. Polička
09,00 hod. Pomezí
10,30 hod. Polička
18,00 hod. Polička

09,00 hod. Polička
10,30 hod. Květná
Neděle 27.12. - Svátek
Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
07,30 hod. Polička
09,00 hod. Pomezí
10,30 hod. Polička
18,00 hod. Polička

Pátek 1.1. - Slavnost
MATKY BOŽÍ, PANNY
MARIE
07,30 hod. Polička
09,00 hod. Pomezí
10,30 hod. Polička
18,00 hod. Polička

Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat, počet přítomných osob je však omezen na 20 % kapacity míst k sezení v místě
konání bohoslužby.
Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry, s výjimkou
členů jedné domácnosti.
Před vstupem do vnitřního prostoru je nutné si vydezinfikovat ruce.
Během bohoslužby platí obecná povinnost nosit roušku.

Pokud byste rádi přijali svátost pomazání nemocných, která je v letošním roce udílena individuálně, nebojte se o ni požádat otce Tomáše.
Prosíme, abyste při návštěvě kostela byli ohleduplní a zodpovědně dodržovali všechna potřebná hygienická pravidla (roušky, dezinfekce, rozestupy...) a Eucharistii přijímali na ruku.
Rovněž prosíme ty, kdo jsou nemocní, mají nemocné příbuzné, případně členy domácnosti v karanténě,
aby účastí na mši svaté zbytečně neohrožovali zdraví druhých.
Aktuální informace najdete na stánkách farnosti: http://www.farnostpolicka.cz/ohlasky.html

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Všem jubilantům, kteří v roce 2020 oslavili své významné životní jubileum, upřímně gratulujeme a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí,
pohodu a mnoho spokojenosti v osobním životě.

Krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku, hodně pohody,
štěstí, spokojenosti a lásky přeje redakce Haló Květná
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