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Stanovisko zastupitelů k obnově muničního skladu v Květné
V posledních týdnech, na základě nešťastných událostí, které se přihodily v muničním skladu ve
Vrběticích, se hodně hovoří o našem muničním skladu v Květné, kam by se měla část munice z Vrbětic
přesunout. „Náš“ muniční sklad je v naší obci od nepaměti, užívala ho jak naše armáda, tak i sovětská
armáda za minulého režimu. Já jsem v tomto areálu pracoval dvacet let, celou tuto dobu jsem měl na
starosti a zodpovídal jsem za skladování, ošetřování, výdej a příjem munice.
To, že munice je nebezpečný materiál můžu odpovědně potvrdit, a to, že je nutno s ní zacházet
opatrně je pro všechny také jasné, jako bývalý pyrotechnik a člověk, který se významnou část svého
života věnoval tomuto nebezpečnému materiálu mohu říct, že není nutné se tohoto materiálu bát, munice
je konstruována tak, aby při běžné manipulaci nebyla nebezpečná, a pokud je uložena v originálních
obalech a neodborně se s ní nemanipulovalo, může se s ní zacházet jako s každým jiným materiálem. To
co se stalo ve Vrběticích, si nedokážu rozumně vysvětlit. Nechci spekulovat, ale s jistotou mohu říct, že
se s ní nezacházelo tak, jak nám ukládají předpisy a vyhlášky pro práci s municí.
Chci naše občany, ale i občany okolních obcí, ujistit, že pokud se munice do Květné vrátí a budou
splněny naše základní tři podmínky, tj. ostrahu zabezpečí policie (je celkem jedno jestli státní nebo
vojenská), stálá přítomnost profesionální hasičské jednotky a podle mě možná nejdůležitější podmínkou
je, aby manipulaci s municí prováděly osoby, které k tomu jsou vyškoleny, pod dohledem policie nebo
armády a hlavně, aby munice v jednotlivých skladištích byla uložena s ohledem na její množství, které
neohrozí okolí našeho muničního skladu, tak jak to bylo za mého působení v tomto areálu, nemusíme se
obávat přítomnosti muničního skladu.
místostarosta Ing. Vojtěch Pražan
Pro bezpečnost našeho okolí jsme předali následující požadavky náměstku ministra obrany
Ing.Tomáši Kuchtovi. Jedná se o:
- Střežení muničního skladu zajistí Policie ČR nebo Vojenská policie.
- Stálá přítomnost profesionální hasičské jednotky.
- Veškerá munice, přepravená do Květné, bude v originálních obalech a prohlédnuta pyrotechnikem.
- Munice bude přísně evidována a naskladňována dle platných předpisů a s ohledem na okolní obce.
- Manipulaci s municí bude provádět osoba odborně způsobilá a pod odborným dohledem.

Tyto požadavky nám byly při jednání dne 5.12.2014 přislíbeny.
starosta Ing. Petr Škvařil
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PAINTBAL
Na sobotu 11. října připravili mladí hasiči
ukázku paintbolu. Ne každý asi ví, co to vlastně
paintbol je, tak alespoň stručný popis. Jde o bezkontaktní sport, při němž proti sobě soupeří
většinou dvě družstva. K vyřazení soupeře je
používána zbraň, střílející želatinové kuličky. Ty
jsou ze zbraně vytlačovány stlačeným vzduchem.
Kulička má pevnou skořápku a uvnitř netoxické
vodou ředěné barvivo různých odstínů. Při
zásahu obal kuličky praskne a barvivo nechá na
soupeři barevnou stopu, a takto zasažený hráč je
vyřazen ze hry. Zbraně mohou zasahovat až na
vzdálenost 80 metrů. Bezpečnost je zaručena
povinnou maskou, chránící celý obličej a část
krku, oči chrání plexisklo a nepovinou ochranou
jsou rukavice.

Byl jsem pověřen pořadateli akce, jmenovitě
panem Josefem Krátkým, abych se zde ohradil
proti článku v lokálním tisku, dle kterého k nízké
účasti ve volbách v Květné prý přispělo pořádání
této akce v sobotním dni voleb. Dle pořadatelů
se akce zúčastnily především děti, které zatím
ještě nevolí a ti dospělí, kteří chtěli volit, měli
možnost v pátek až do 22 hodin.
ph

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
1. listopadu prošel obcí lampionový průvod,
pořádaný Základní a mateřskou školou. A jak je
vidět z fotografie, dětí přišlo požehnaně a mnoho
z nich v krásných maskách.

BURZIČKA
Povinná maska i zbraň jsou patrné ze snímku

Pořadatelé zapůjčili zbraně a ochranné oblečení
a připravili hřiště. Nejprve si tento adrenalinový
sport vyzkoušeli v hojném počtu děcka a po nich
samozřejmě i dospělí. Všem, kdo se zúčastnili,
se sobotní sportování moc líbilo a rozhodně se
těší, že si to někdy zase zopakují.

Tak tihle šikulové uspořádali v půldomku v sobotu a
neděli 29. a 30. listopadu malou burzičku všeho
možného. Nevím, kolik lidí se akce zúčastnilo, já
jsem ale ocenil, že je do toho nikdo nenutil, sami si
vyřídili pronájem místnosti v půldomku a rád jsem
jim přispěl. Podnikavých je stále potřeba, a nechť se
to učí už v ranném věku. Určitě se jim to bude hodit.
ph

ZAUJALO MNE

STALO SE

10.října zemřel Pavel Landovský, filmový herec,
dramatik a signatář Charty 77. Jistě ho kaţdý
viděl v mnoha rolích, např. Svatba jako řemen,
Svatby pana Voka, Černí Baroni, Utrpení
mladého Boháčka a spousta dalších. Naposledy
ho bylo moţno vidět ve filmu Vratné lahve.
12.11. přistál na kometě vzdálené od Země pro
normálního smrtelníka těţko představitelných
509552952 km modul Philae, který vynesla do
vesmíru kosmická sonda Rosseta. Bylo to poprvé
v historii kosmonautiky, kdy nějaké zemské
těleso přistálo na kometě. Bohuţel baterie
modulu dlouho nevydrţely, ale i tak je to další
úspěch v průzkumu kosmu.
A hned den nato oslavil 75té narozeniny jeden
z našich nejlepších fotbalových trenérů, Karel
Brückner. Dnes působí jako asistent trenéra Vrby
u české reprezentace.
A ještě jednou ze sportu, pardubický odchovanec
a dlouholetý brankář Dominik Hašek byl jako
vůbec první Čech uveden do síně slávy NHL
v Torontu.

Od komunálních voleb jiţ uplynuly více neţ dva
měsíce a tak jen pro připomenutí: v Květné
volilo 30,03% oprávněných voličů, méně volili
v Pardubickém kraji jen v Karli, kde přišlo
k volbám 27,27%. V kraji pak 49,16%, tedy naše
obec byla hluboko pod krajským průměrem.
Jednotliví zvolení zastupitelé pak dostali od
voličů tento počet hlasů: Petr Škvařil 38, Vojtěch
Praţan 28, Jindřich Mlynář 22, Zdeňka Mojdlová
19, Věra Chorvatovičová 17, Libor Dvořák 15,
Marie Špačková 12, Martina Svojanovská 11 a
Stanislav Větrovský 10.
Starostou obce se znovu stal Ing. Petr Škvařil a
místostarostou Ing. Vojtěch Praţan.
Kdyţ uţ je tu zmínka o volbách, nutno zmínit i
předvolební schůzi v hospodě U Juříků. Byla na
ní překvapivě hojná účast, podával se
předvolební guláš a pivo. Budoucí zastupitelky
rovněţ napekly různé sladkosti. Diskuse byla
velmi bohatá se spoustou výhrad a připomínek
k dosavadní práci zastupitelstva, na které někdy
pohotově, někdy dost rozpačitě pan starosta uměl
reagovat. Poněkud vzrušenější byla debata okolo
kandidátky, nicméně všichni nakonec museli
uznat, ţe kdyby se našla skupina lidí schopných
postavit protikandidátku, nebylo by co řešit.
Hodně se mluvilo o cestě od nádraţí do obce, prý
je velmi znečištěna výkaly od koňů z ranče paní
Machové. Já jsem osobně touto cestou šel po té
schůzi alespoň 5x, ale ţádné zbytky po koních
tam nebyly. Naopak jsem měl boty hodně od
bláta, úsek cesty cca 50m od přechodu kolejí
směrem k obci je opravdu blátivý a snad by
nebyl problém (ani finanční) tam navézt pár fůr
štěrku. Myslím, ţe by vztahům mezi občany
obce a zastupitelstvem prospělo, kdyby se
takováto setkání nekonala jen před volbami.
Ještě k osvětlení v obci. Nová LED světla, která
jsou jiţ na některých místech, se zdají rozhodně
lepší neţ ta stávající, jsou však ještě místa
v obci, kde by stálo za úvahu osvětlení přidat.
Cesta za školou směrem ke spodní silnici je za
tmy horor, téţ úsek na cestě od č.45 k rozcestí.
V minulém čísle nás čtenář upozornil na rozbitou
a přitom nefunkční nástěnku u nádraţí. Díky za
upozornění, uţ zmizela. Je vidět, ţe kdyţ nejsou
občané k nedostatkům lhostejní, dají se řešit.
Samozřejmě, ţe tato rubrika by měla zmínit i
dění okolo muničního skladu, k tomu mají ale na
jiných místech slovo naši zastupitelé.

25. listopadu zemřel hudební skladatel, zpěvák a
herec Petr Hapka ve věku 70.let. Sloţil hudbu
k desítkám českých filmů (např. Páni kluci nebo
Den pro moji lásku) a spoustu písní pro Hanu
Hegerovou, Richarda Müllera, Karla Zicha,
Lucii Bílou a hodně svým hlubokým hlasem
nazpíval i sám. Rád si jeho písně při sklence vína
vţdy poslechnu.
A ještě jedna kosmická. V úterý 17. prosince
kolem 17té hodiny nad naším krajem přeletěl
velmi jasný meteorit, tzv. bolid a jak se postupně
při průchodu zemskou atmosférou rozpadal, jeho
jednotlivé
úlomky
dopadaly
na
zem.
Pravděpodobně nejvíce jich dopadlo kolem
Vírské přehrady a dále kolem Ţďáru nad
Sázavou. Jádro meteoritu by mělo mít velikost
pomeranče.
Dle
astronomického
ústavu
Akademie věd ČR, takový meteorit dopadne na
území naší republiky přibliţně 1x za 10 let.

ph

FOTO ČTENÁŘŮ

BETLÉM V KVĚTNÉ 14.12.2014

Tak tentokrát obrázek přibližuje ledovku, která
postihla prakticky celou republiku 1. a 2. prosince. Stromy se prohýbaly pod tíhou ledu, mnoho
větví se polámalo, silnice v obci byla namrzlá a
bylo lepší se raději držet v teplíčku domova.
Večer pak nesvítil proud zhruba od osmé do
desáté hodiny, ale večer při svíčkách byl taky
hezký.

Tak již po čtvrté letos navázal na předchozí ročníky
živý Betlém v Domě na půl cesty a nutno říci, že ten
čtvrtý ročník byl asi nejpovedenější, alespoň z mého
pohledu. Ten loňský jsem trochu zkritizoval, protože
jsem byl přesvědčen, že jde o akci především pro děti
a mně se zdálo, že představení bylo pro děti dost
těžké a hlavně dlouhé. Letošní představení zato bylo
koncipováno především pro dětské diváky, a těch tam
bylo od těch nejmenších až po starší ročníky desítky.

A ještě jedna fotka, dokumentující, že o Květnou
není dnes enormní zájem pouze díky muničnímu
skladu, ale že pozornost přitáhne i mnohem
poetičtější událost, tedy tradiční Betlém v Domě
na půl cesty.

A to snímek ještě plně nevystihuje počet aut
z celého okolí, řada ještě pokračovala druhým
směrem.
A fakt, že si Betlém, pořádaný zaměstnanci a
dětskými obyvateli půldomku, získal popularitu i
daleko od Květné svědčí to, že se letos již pořádal i v Moravské Třebové.
O Betlému v Květné viz následující článek.

Celé představení velmi procítěně a právě
s ohledem na dětské diváky moderoval Standa
Větrovský a dovedl děti vtáhnout do děje. Jako
účinkující se představily především děti
z půldomku ale i další dobrovolníci z Květné. Na
samotný závěr si lidé měli možnost zazpívat
koledu, bohužel lidé znají slova spíše k českým
lidovým koledám, takže k jinak nádherné Tiché
noci si většina lidí alespoň pobrukovala melodii.

V komunitní místnosti pak bylo připraveno jako
vždy vynikající občerstvení, a tak díky všem,
kdo se o tuto krásnou akci na závěr roku
postarali.
ph

MUNIČNÍ SKLAD V KVĚTNÉ
Na několik týdnů se naše obec stala
mediálně známou, a to z důvodu návštěv
politických špiček a diskuzí o znovuotevření
našeho muničního skladu. Já osobně jsem rád, že
tento muniční sklad zůstává v rukou státu, docela
si dokážu dobře představit, jak by to mohlo u nás
vypadat, pokud by celý areál vlastnila soukromá
firma nebo firmy, které by tento sklad využívaly
ke skladování a třeba i výrobě munice. Věřím, že
ze začátku by firma dodržovala přísná pravidla,
ale odstupem času by se to mohlo zase
„zvrhnout“
v nedodržování
pravidel
pro
skladování a manipulaci s municí a to bych ani já
a snad nikdo z naší obce a samozřejmě nikdo
z okolních obcí nechtěl.
Pokud se podaří prosadit, aby sklad měl
od roku 2016 další využití ministerstvem vnitra,
přispělo by to ke vzniku dalších pracovních míst.
Jsem realista a nemyslím si, že by šlo o cca 80
pracovních míst, jak se o tom píše, ale můj
odhad je okolo 40 pracovních míst, ale i to je
dobrou zprávou. Asi všichni vědí, že já mám
pracovní místo zajištěné v muničním skladu sice
jen na pár měsíců, maximálně jeden rok, ještě
před několika dny jsem měl ještě jiné představy
o mé blízké budoucnosti. V každém případě
bych i nadále chtěl zastávat funkci místostarosty
a být nápomocen řešit budoucnost naší obce.
Chci občanům poděkovat, jakým způsobem se
postavili ke znovuotevření muničního skladu, a
jsem rád, že důvěřují tomu, co jsem již
několikrát řekl, že munice se nemusíme
v žádném případě bát, pokud se s ní zachází tak
jak má. Všem spoluobčanům přeji krásné a
klidné prožití vánočních svátků, bohatého
Jéžiška, do nového roku pevné zdraví, hodně
osobních úspěchů i profesního uplatnění.
Vojtěch Pražan, místostarosta

NOVÉ VLAKY NA TRATI MEZI
SVITAVAMI A POLIČKOU
Tak od nového jízdního řádu platného od 14.12.
je na této trati opět obnovena stanice Květná
zastávka. Bohužel, spojů, které zastavují v této

stanici je za den pouze málo, konkrétně na trase
ze Svitav je to 6 spojů, na trase z Poličky jen 4.
Chybí hlavně nějaký odpolední spoj, ale třeba se
to ještě podaří v budoucnu doladit. Nakonec
vzhledem k muničnímu skladu bychom si taky
mohli u státu klást nějaké podmínky. Ale zatím
bohudíky i za to. A současně s novým jízdním
řádem byly nasazeny i nové výkonnější
soupravy.

Motorové vozy řady 840, vyráběné švýcarskou
firmou Stadler, jsou nově zařazeny na této trati.
Tato řada je specielně upravena pro provoz na
sklonově náročných tratích a šestiválcové
motory MAN/IVECO jsou velmi výkonné právě
v horských terénech. Provozovány jsou pod
názvem RegioSpider. A ještě pár technických
údajů těchto nových souprav:
maximální rychlost
výkon motorů
počet cestujících

120 km/hod.
2x265 kwh
71
ph

OMLUVA ČTENÁŘŮM
Redakce Haló Květná se omlouvá všem svým
čtenářům, že toto číslo se Vám dostalo do rukou
až po vánočních svátcích. Chtěli jsme však do
tohoto čísla dostat fotografie a článek ke krásné
besídce dětí z MŠ a ZŠ, která se konala v pátek
19. prosince. Věříme, že jste všichni prožili
krásné Vánoce v pohodě a spokojenosti.
za redakční radu Pavel Hamáček

POSEZENÍ U KAFÍČKA

MIKULÁŠ, ČERTI A ANDĚLÉ

Další z oblíbených akcí proběhla v sobotu
15. listopadu ve třídě místní školy. Tentokrát
bylo pro příchozí připraveno vskutku královské
pohoštění (uzené maso, sýry vlastní výroby i
sladké dobroty). Pozvání přijal opět i pan
Kovářík, který nám připravil k ochutnání kávu
z Indonésie a kávu s příchutí vanilky a skořice.
Pan Vosmek se postaral o skvělý hudební
program.

navštívili v předvečer sv. Mikuláše naše
malé květeňáčky, aby zjistili, jestli byli celý rok
hodní. Ti, co měli nějaký ten vroubek, slíbili, že
se polepší a za odměnu dostali všichni sladké
dobroty.

A jelikož se všem líbila i výzdoba stolu
paní Špačkové, dohodli jsme se na malé kutilské
dílně pro hravé dospěláky, kde jsme se učili
tvořit věnečky a dekorace z papírových roliček. I
zde byla účast hojná. ☺

O zpestření dne se postarala také paní
Machová, která pozvala děti z mateřské i
základní školy na „mikulášské ježdění“ do své
stáje. Zde jsme si mohli zdarma vyzkoušet jízdu
na koních, prohlédnout stáje s novými přírůstky i
malá selátka. Děkujeme.

A tak nás napadlo, že bychom tyto dílničky pro
starší děti a dospělé mohli pořádat ve škole i do
budoucna, pokud tedy bude zájem a najde se
vždy někdo, kdo by chtěl druhé něčemu
zajímavému přiučit. Určitě je mezi námi spousta
šikovných lidí. Zájemci se mohou hlásit ve
škole.
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VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ŠKOLY
v pátek 19. prosince se konalo v našem
kostele vánoční vystoupení dětí a žáků mateřské
a základní školy. Moc nás potěšila hojná účast
příchozích, kteří nám pomohli vytvořit
nádhernou atmosféru, když spolu s dětmi zpívali
koledy a sem tam přehlédli drobné chybičky,
které se trémou vloudily. Pro děti je takové
vystoupení nezapomenutelným zážitkem, mnohé
poprvé vystupují před větším publikem a chce to
kus odvahy předstoupit přede všechny a ještě
nezapomenout text☺.

Ráda bych zde poděkovala všem, kteří se
na akci podíleli, především p. uč. Kroupové,
Svojanovské a Zikové za nácvik vystoupení
s dětmi, R. Hajskému za kytarový doprovod, P. a
V.Hajské za zpěv a hru na keybord a F.Polákovi
za doprovod na flétnu. Dále p. Horákové a J.
Pretoriusovi za tvoření dárečků s dětmi, p.
J.Navrátilové za občerstvení, J. Vendolskému a
O.Pražanovi za ozvučení kostela, za výzdobu
kostela p. Švecové, m. Beranovým a p.
Klusoňové. Dík patří také obsluze teplého
občerstvení před kostelem. Největší dík však
patří vám všem, kteří jste tam byli s námi.☺ zm

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
V listopadu jsme ve škole uvítali anglicky
mluvícího asistenta p. Josuu Pretoria, v rámci
zapojení naší školy do projektu společnosti
British Council. Cílem projektu je zvýšení
kvality jazykové a odborné výuky jejich
propojením metodou CLIL a zvýšením jazykové
vybavenosti u učitelů základních škol. Josua
Pretorius spolupracuje s pedagogy základní i
mateřské školy a pomáhá dětem i dospělým
s výukou angličtiny.

A CO NÁS ČEKÁ, CO SE CHYSTÁ?
Tříkrálová sbírka – v týdnu od 5. do 11. ledna
Vás navštíví známá trojice králů: Kašpar,
Melichar a Baltazar.
Turnaj v pingpongu: v sobotu 10. ledna pořádá
p. Ligas další ročník turnaje v tělocvičně školy.
Turnaj bude rozdělen do 3 skupin: děti, ženy a
muži. Startovné pro tento rok bude 75 Kč, v ceně
startovného jsou ceny, „bezedný kelímek“,
hoddogy, párky v rohlíku, klobásy a pro dospělé
letos poprvé čepované pivo, domácí víno a
samozřejmě kávička. Pro diváky je vstupné 50
Kč a veškeré občerstvení zdarma.
Den otevřených dveří v ZŠ Květná – v pondělí
12. ledna máte možnost nahlédnout do prostor a
dění základní školy (od 9 – 14 hod)
Zápis do 1. ročníku základní školy na šk. rok
2015/2016: v pondělí 19. ledna od 13 do 16
hod.
Na měsíc únor plánujeme tradiční karneval pro
děti, termín bude upřesněn.
Zd. Mojdlová
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dne 2. listopadu 2014 zemřel pan Miloš Zink ve věku 57 let.

Redakce Haló Květná přeje všem našim čtenářům všechno nejlepší
do nového roku 2015 a těšíme se, že nám i v příštím roce zachováte
přízeň. Současně děkujeme všem, kteří nám jakkoliv přispěli svými
články, fotografiemi nebo náměty.
Děkujeme též firmě Orfast za provedení tisku.
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