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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Blíží se konec roku, tak mi odpusťte malou bilanci. V uplynulém roce celá obec zažila spoustu úspěchů.
Například obnovení muničního skladu (uvnitř časopisu je soubor článků, které popisují, jak se zachovat
v případě mimořádných událostí), začátek stavby průmyslového areálu v oblasti bývalého družstva či
rozšíření počtu obyvatel na téměř 430. Stejně tak povedených událostí. Od maškarního plesu, posezeních
u kafíčka, pohádkové cesty, pouti sv. Vavřince až po rozsvěcení stromečku a živého betlému v Domě na
půl cesty. A dalších.
Jako příjemný se dá hodnotit i obecní výlet do Vídně. Atmosféra byla už od výjezdu vřelá a
udržela se i do večerního příjezdu. Mezitím bylo možné zažít místní vánoční trhy na spoustě náměstí a
náměstíček s vlastní originální výzdobou a dokonce i rozdílnými hrnky na punč/svařák. Někdy se může (i
oprávněně) zdát, že stát trochu zapomíná na regiony mimo městské aglomerace. A opravdu, díky zvláštní
cenové politice Českých drah je například možné jet o několik desetikorun levněji trasu Brno-Praha než
kratší Svitavy-Praha. Výlety jako tento mohou rozšířit možnosti občanů podívat se pohodlně na zajímavá
místa a podle mě mají smysl. Konec konců nikdo se v Rakousku neztratil, i když o tom mohl leckdo po
dlouhém pochodu od autobusu zpočátku pochybovat.
Další šancí na zlepšení života obyvatel Květné je tzv. kotlíková dotace. Silně zabarvený kouř
z komínů v zimním období je bohužel stálým problémem ve většině obcí v naší republice. Jde o
kombinaci používání starých kotlů a/nebo používání zcela nevhodných materiálů k vytápění. Na ty druhé
pamatuje nový kontroverzní zákon o možnosti prohlídky vytápěcího zařízení v soukromých domech.
Myslel jsem si, že nový zákon a úředníci, kteří ho budou vykonávat, budou lidem radit jak správně doma
topit, a teprve v případě nerespektování nastoupí tvrdé pokuty. Uvidíme, co přinese budoucnost.
Například tepelná čerpadla v kombinaci se zateplením mají velice slibné výsledky. Jsem věčný občanům,
kteří si s, k plicím šetrnému, vytápění lámou hlavu. Na ručně plněné kotle na pevná paliva v rodinných
domech je možné získat dotaci v rozmezí 70-85 %. Více informací na www.pardubickykraj.cz/kotlikovedotace.
Ať už dnešní zima bude jakákoliv (zatím je mírná, ale může ještě překvapit) přeji Vám, ať
prožijete následující svátky v pospolitosti blízkých a odpočinete si od běžného shonu. Vždyť jde o
výjimečný čas.
Petr Škvařil, starosta obce
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecní úřad Květná, úřední hodiny Po 8 -17, St 8 – 14, obec@kvetna.cz, www.kvetna.cz

PRŮVOD SVĚTÝLEK PRO VELKÉ I MALÉ

Tolik dětí se letos zúčastnilo průvodu světýlek
V pátek 23. října se na květenském ranči sešlo téměř čtyřicet dětí, vystrojených do
strašidelných kostýmů. Někteří si již nesli světýlka, jiní je chystali až na místě, ale všichni se
těšili, až se vyjde na lampionový průvod. Čekání jim paní učitelky z mateřské a základní školy
zpestřily dlabáním dýní, skládáním obrázků čarodějnic, házením koštětem do dáli i na cíl,
vyráběním malého strašidýlka z kaštanu a gázy. Nechybělo ani malování strašidelného obličeje
na balónek, který si každý zájemce musel nejprve poctivě nafouknout. Zajímavým zpestřením
byli dva oslíci s tajemným doprovodem, na kterých se děti mohly svézt po hřišti.
Zázemí celé akce nám opět vytvořili místní hasiči, ve stáncích se rozdával horký čaj,
dětský punč a pro rodiče i „svařák“. Těsně po setmění se rodiče s dětmi s lampiony seřadili a
průvod vyšel směrem k hostinci, kolem obchodu k rozcestí a zpět okolo okálů až ke škole, kde už
na všechny čekalo dýňové pohoštění, které připravily zaměstnankyně školy a maminky dětí.
Pochoutek bylo na ochutnání dostatek, např. buchty, muffiny na „sladko i na slano“, „čipsy“i
zdravá semínka.
Všechny děti byly za účast a nasazení při pochodu odměněny reflexní klíčenkou a
hračkou. Výteční kuchtíci byli odměněni diplomem. Za všechny spokojené děti (a rodiče) děkuji
zaměstnankyním školy a školky za přípravu akce, her, občerstvení, hasičům za pomoc při
organizaci, p. Iloně Teplé za zprostředkování sponzorského daru firmy Generali Pojišťovna a.s.
na akci, rodičům, kteří nám pomohli s přípravou ochutnávky a dvěma dámám s oslíky☺.
Zdeňka Mojdlová

ZAUJALO MNE

STALO SE

Remoska. Tento pečicí hrnec zná určitě každý a
je používán ve většině českých domácností. Je to
již letitý český vynález, který se nikdy nestal
předmětem exportu. Avšak v posledních letech
se tento kuchyňský přístroj stal doslova hitem u
anglických hospodyněk a výrobce Remoska a.s.
z Frenštátu pod Radhoštěm těžko stíhá uspokojit
anglický trh. Jak ale k tomu vlastně došlo? Má to
na svědomí paní Milena Grenfell-Bainesová,
která byla na návštěvě v Praze, remosku koupila
jako dárek pro svoji sestřenici a zjistila, že by
mohl o toto zboží být v Anglii zájem. Hned se
spojila s výrobcem ve Frenštátě a první zásilka
se rozprodala za pár dní. A co je na paní Mileně
ještě zajímavého? Narodila se v židovské rodině
v Proseči v roce 1929 a byla jednou z tzv. Wintonových dětí. V Británii se vdala a založila tam
Nadaci Emy Destinové, která pořádá v Anglii
soutěže pro mladé české operní talenty.
Před 125ti lety, 8.12.1890, se v Poličce narodil
světově proslulý hudební skladatel Bohuslav
Martinů. Zemřel ve Švýcarsku v roce 1959 a
nyní je pochován na hřbitově v rodné Poličce
spolu se svojí manželkou.
25. října zemřel ve věku 88 let Vladimír Kobranov, jeden z posledních žijících hokejových
mistrů světa z roku 1949. Pak byl v komunisty
vykonstruovaném procesu odsouzen na 10 let.
V roce 1955 byl propuštěn a kariéru dohrál
v Tesle Pardubice. V roce 1968 odešel do
Švýcarska, kde i zemřel.
Co mne ale opravdu nejvíc zaujalo, je knížka
pana Antonína Hurycha nazvaná Obec Chmelík
a okolí, kterou mi zapůjčila Lucka Navrátilová.
Tak obsáhlá publikace o historii malé obce,
jakou Chmelík je, je opravdu unikátní. Obdivuji
tu obrovskou práci, kterou pan Hurych spolu se
svými dalšími spolupracovníky museli podstoupit – procházení archivů ve Svitavách, Litomyšli
nebo Zámrsku, spousta překladů z němčiny,
staroněmčiny či latiny, prostě nesmírná práce a
hlavně nadšení a láska k obci, ve které žije. A to
je samozřejmě jen stručný výčet toho, co
všechno musel pro zpracování a vydání této obdivuhodné knihy podstoupit. Rozhodně ale kniha
není pouze pro občany či rodáky z Chmelíku, je
tam i mnoho zajímavého o okolních obcích a
tedy i o Květné. Nevím, jestli náhodou tato kniha
již není v místní knihovně, ale pokud ne, měla by
tom rozhodně být.

Letošní podzim byl opravdu nádherný, užívali
jsme si slunce a tepla a teploty skoro denně
překračovaly dlouhodobé rekordy a vlastně to
trvá i v prosinci. Méně asi již byli spokojeni
zemědělci a hlavně vodohospodáři, hladiny
přehrad a řek jsou hodně nízké.

Krásný podzim nad Květnou
V jednom z posledních čísel se nám nelíbilo parkoviště před půldomkem, odkud se roznášelo
bláto po celém okolí. S potěšením konstatujeme,
že dnes to již neplatí, nové zpevněné parkoviště
a k tomu ještě místo na nádoby na veškerý odpad
přispívají k hezčímu pohledu na obec.
V minulém čísle jsme se také přimlouvali za keř
klokočí, díky panu Paukovi již má tento vzácný
keř dost místa a nic mu nestíní.
Také světlo na železniční zastávce již funguje.
Co mně však zaráží, že ta kritizovaná dopravní
značka před Báčovými je pořád nesmyslně
otočena a vůbec nikomu to nevadí. To, že ti
všímavější, projíždějící kolem si asi najednou
nejsou jisti, zda projíždějí Květnou nebo
Kocourkovem by ale asi někomu vadit mělo.
Snad by jen stačilo dát příkaz někomu z Technických služeb a za 10 minut snad není co řešit.
Z Finančního úřadu Pardubice došla na Obecní
úřad žádost o zveřejnění možnosti placení daně
z nemovitost v roce 2016 prostřednictvím SIPO.
Tento způsob placení bezhotovostním způsobem
je vhodný i pro starší občany, kteří nemají třeba
přístup k internetu a tím možnost placení přes internetové bankovnictví.
Jak na to?
Vyplníte formulář SIPO, který je na každé poště
a té ho také odevzdáte. A když o to požádáte
poštovní doručovatelky, určitě vám vyhoví.
Přihlásit se můžete do 31.1. 2016.
ph

VÁNOČNÍ STROMEK V KVĚTNÉ

Z MUNIČNÍHO SKLADU

V sobotu 28.11. v předvečer první adventní
neděle se na parkovišti před hospodou rozsvítil
slavnostně krásný vánoční strom.

V souvislosti s opětovným zprovozněním
muničního skladu v Květné bylo nutné znovu
provést „Analýzu možného ohrožení obcí v okolí
muničního areálu Květná“. Tato analýza se
samozřejmě týkala i naší obce a spočívá v určení
počtu obyvatel, které by mohlo být ohroženo
muničním
skladem
popřípadě
ohrožení
důležitých komunikací a objektů v nejbližším
okolí. Tato analýza je důležitým dokumentem
pro zpracování dalšího dokumentu a to „Plán
opatření pro případ vzniku mimořádné události
v areálu muničního skladu Květná pro obec
Květná“, který podrobně řeší základní postup
funkcionářů obce v případě mimořádné události,
způsob varování a informování obyvatelstva,
regulace pohybu osob a evakuaci.
Součástí tohoto plánu je také příloha
„Rady pro občany ohrožených obci pro případ
vzniku mimořádné události v muničním skladu
Květná“ a je také součásti tohoto vydání
časopisu „Haló Květná“. Touto cestou bych Vás
chtěl všechny požádat alespoň o její přečtení a
v případě jakýchkoliv nejasností se obrátit na
vedení obce. Tento dokument bude k dispozici
na webových stránkách naší obce.
K vyrozumívání
obyvatelstva
se
v minulosti používal obecní rozhlas, který byl za
dotace kdysi zprovozněn, jeho provoz a údržba
je
nákladná
a
účinnost
vyrozumívání
obyvatelstva velice nízká a tak obec v současné
době využívá moderní způsob vyrozumívání
obyvatelstva pomocí SMS zpráv. Jeho
obrovskou výhodou je, že občan nepřeslechne
vysílání, naopak jako SMS zprávu si muže
opakovaně přečíst. Tato zpráva ho vždy zastihne,
i když není zrovna v obci, ale třeba na nákupech,
v zaměstnání a podobně. Jedinou podmínkou je,
poskytnout svoje telefonní číslo mobilního
telefonu obci. Tímto bych chtěl všechny požádat
o jeho poskytnutí obecnímu úřadu a tím si
zabezpečit včasné informace z obce především
v případech ohrožení občanů, ale i pro další
informace, které obec svým občanům poskytuje.

K velké radosti těch, kteří celý krásný podvečer
připravili, přišlo hodně lidí a hlavně dětí, pro
které byla tato akce především připravena. Ve
stánku se mohl každý občerstvit teplým punčem
a také sladkostí. Po krátkém proslovu pana
starosty pak byl stromek slavnostně rozsvícen,
Na závěr jsme si zazpívali několik koled a také
vánočních písní. Myslím, že se založila nová
krásná tradice a v dalších letech v ní bude pokračováno..Samozřejmě velké poděkování všem,
kteří se jakýmkoliv dílem na krásném večeru
podíleli.

Vojtěch Pražan

Některé otázky k zodpovězení
Jakým způsobem se dozvím o připravované evakuaci?
O evakuaci se dozvíte prostřednictvím obecního rozhlasu nebo rozhlasových vozů IZS. Bude
Vám sděleno datum a čas zahájení evakuace a další důležité informace.:
- pro ty, kdo se evakuují vlastním vozidlem do připraveného evakuačního zařízení: trasa přesunu a umístění evakuačního a přijímacího střediska (obec) mimo zonu ohrožení
- pro ty, kdo se evakuují autobusy: čas a místo přistavení autobusů, pokyny k nástupu
Místo, kde je pro Vaši obec plánováno evakuační a přijímací středisko, se dozvíte v průběhu
evakuace u orgánů obce (starosta).

Co mám dělat, jsem-li zdravotně postižen nebo fyzicky omezen a je nařízena
evakuace?
Pokud máte pochybnost, zda zvládnete případnou evakuaci bez asistence a nemáte
v domě ( v sousedství) osoby, které jsou schopny Vám pomoci, žádejte o pomoc na
tísňových linkách ( přednostně 112, 150, případně 155 nebo 158).
Jste-li dlouhodobě zdravotně hendikepováni, informujte již předem Váš obecní úřad.
V obou případech vyvěste v okamžiku nařízení evakuace z okna nebo na kliku
vstupních dveří bílou látku (ručník, prostěradlo). Tím dáváte na vědomí, že potřebujete pomoc.
O ukončení evakuace a možnosti návratu do obce budete informováni orgány
krizového řízení.

TAJEMNÝ OBRÁZEK II

V minulém čísle Haló Květná mě zaujala stará
fotografie Květné. Viděla jsem ji již v létě na
mobilu, ale moc se na ní nedalo rozeznat. Některé domy se mě zdály povědomé, ale nějak divně
uspořádané. Na levé straně je vidět kousek
zdiva-pokud to není křivě ustřižená strana-a to
by napovídalo, že snímek byl pořízen snad
z věže kostela. To ale zase není možné, protože
v tom případě by musel být viděn hřbitov.
Zkrátka „pohled“na dolní část obce mi vůbec
neseděl. Fotku jsem si nechala zvětšit a lupou se
snažila něco vyčíst. V pravé horní části jsem našla i rybník, že by „U Kuby?“ Pak mě ale napadlo
jestli při vyvolávání nedošlo k převrácení
negativu, k čemuž klidně mohlo dojít. Zvětšeninu jsem si nechala zrcadlově neskenovat a ejhle,
začalo to být najednou jasnější. Samozřejmě, že
se tvář obce léty mění, ale každý ať usoudí sám.
A tak si myslím, že fotografie byla skutečně
pořízená z věže kostela a to směrem k hlavní silnici a Mayerovým. Podle mě je nad spodním
okrajem fotografie vlevo usedlost č.4 – dříve
Pavlišovi, dnes chalupáři- nad ní vpravo dům
č.29 ( dříve Bednářovi, dnes Novákovi) a nad
nimi v zeleni dnes již částečně ubouraná usedlost
č.27 (dříve Kadidlovi, dnes Sotonovi). Naproti ní
moje usedlost č.28, postavená do písmene U
s komínem v hřebeni střechy a hned nad ní, trochu vlevo asi bývalá usedlost Vraspírových č.26,
později Kobzových, nyní parkoviště a obchod.

Rozsáhlý statek, který stával u hlavní silnice č.25
byl zlikvidován a dnes na tom místě stojí dvojdomky. Chalupníkovo stavení č.22 stojící bokem
k hlavní silnici,je pěkně vidět, i rybník před ním.
Vlevo od č.4 si myslím, že je vidět domek č.5 –
dříve Zinkovi, dnes Benkovi. Rozeznat lze i
domek č.82 – trojúhelník se třemi okénky, který
stával za nynějším obchodem. Úzký, světlý,
dlouhý pruh, pravděpodobně polí byl během let
částečně zalesněn. Ještě mezi námi žije
pamětnice obdivuhodného věku, která lesy
v okolí Květné pomáhala zalesňovat. V pravém
horním rohu mírně do kopečka, je patrná silnice
do Poličky. A stáří fotografie? No, na konci mé
zahrady roste lípa. Asi tak 70ti až 80tiletá. Na fotografii“roste“také, jako mladý stromek. Když
jsem zjišťovala bývalé majitele některých
usedlostí, ochotně mě pomohla paní Marta Horákovám a za to ji velice děkuji.
Anna Pavlíková
Díky paní Pavlíkové, že reagovala na naši výzvu
z minulého čísla a dala si určitě hodně práce, aby
pomohla identifikovat, která část obce je asi na
fotografii vidět. Asi bude mít pravdu, jen mám
připomínku, že dům č.82 nestál za dnešním
obchodem, č.82 je Hasičská zbrojnice. Vedle
obchodu(nebo dříve zbouraného č.26) stojí jen č.
103 a stál již zbouraný dům č.23. A co se stáří
fotky týká, myslím, že je starší, než 70 či 80 let.
ph

ZÁJEZD DO VÍDNĚ
V sobotu 12. 12. časně ráno, v 6 hodin, vyjelo 39
květeňáků na zájezd do Vídně, tentokrát příjemně vytopeným autobusem. Cesta netrvala dlouho,
a něco po desáté jsme vystupovali před zámkem
Schönbrunn. Na prohlídku jsme měli cca 3 hodiny, takže dost času si prohlédnout krásy tohoto
letního sídla dynastie Habsburků. Ten byl postaven v roce 1642 na popud manželky císaře Ferdinanda II původně jako letohrádek. Ten se
časem různě přistavoval až v roce 1743 ho dala
do dnešní podoby přestavět Marie Terezie.

Zámek Schönbrunn, letní sídlo Habsburků

Gloriette v Schönbrunnu, zahradní restaurace.

vídeňskou radnicí. Po páté jsme z Vídně odjížděli a kolem deváté byli doma. Byl to moc hezký a
podařený výlet a myslím, že se všem líbil. Díky
obecnímu úřadu za zorganizování zájezdu.
ph
SLAVNÉ OSOBNOSTI KRAJE SMETANY
A MARTINŮ – malíř Vysočiny Alois Živný
Alois Živný se narodil před začátkem první světové války v roce 1914 v dědince Lubě u Černé
Hory na Blanensku.Do našeho kraje přišel
s bratrem Františkem koncem protektorátu, kdy
spolu provozovali chatu klubu českých turistů na
Luckém vrchu. V roce 1946 se usadil na hradě
Svojanově, kdy si hrad pronajal za účelem provozování restaurace a ubytování. P/o znárodnění
zde zůstal jako kastelán a správce hradu a své
povolání vykonával až do odchodu do důchodu.
Na hradě zůstal až do své smrti v roce 1997.
Malovat začal koncem 50tých let, do svých obrazů vkládal lásku k místu kde žil a zachytil tak neopakovatelnou atmosféru hradu Svojanov. Mezi
návštěvníky hradu byla i řada umělců a pan
Živný neměl nouzi o zasvěcené rádce či kritiky.
Svojanov se v jeho obrazech stává útočištěm
těch, kteří hledají klid a bezpečí. Sníh na jeho
obrazech jakoby hřál, drsná Vysočina se sluní
v jiskřivém oparu. V jeho krajinách jsou zaklety
stopy dávných poutníků a práce lidských rukou.
Jeho portréty zachycují lidskou duši. Malování
mu bylo útěchou i v nelehkých chvílích jeho života, kdy mu STB umučila ve vězení dceru
Marii. Po dlouhých 51 let byl Svojanov spojován
s jménem Aloise Živného. Návštěvníci hradu i
sousedé z okolí jej měli rádi pro jeho čistou duši
a životní moudrost.

Vánoční trhy před radnicí
Ze Schönbrunnu jsme pak odjeli do centra a
každý si zvolil, co chce vidět. A možností bylo
samozřejmě mnoho-vídeňský hrad, dóm Svatého
Štěpána, muzea a nakonec vánoční trhy před

Hezké adventní dny přeje Ing.N.Šauerová,
ředitelka svazku obcí Kraje Smetany a Martinů.

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
Květná

Co bys chtěl zažít o Vánocích a co
bys naopak nechtěl zažít?

proběhne v pondělí 18. ledna 2016 v době mezi
13 – 17 hodinou. Zveme všechny předškoláčky,
narozené od 1.9.2009 do 31. srpna 2010 a jejich
rodiče na zápis do 1. třídy. S sebou přineste
rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného
zástupce. Další informace u ředitelky školy, kde
si můžete domluvit i prohlídku školy. Těšíme se
na Vás ☺.

Několik odpovědí květenských žáků pro
úsměv i k zamyšlení:
„Chtěla bych vidět Ježíška, protože si nejsem
jistá, jestli existuje, a jestli to nejsou rodiče.“
„Chtěl bych chodit ven a na sjezdovku, nechtěl
bych být zavřenej doma.“
„Chtěla bych jíst cukroví a dělat vánoční zvyky,
nechtěla bych zažít, aby Ježíšek nedával dárky.“
„Chtěl bych vidět Ježíška, letět helikoptérou a jet
traktorem.“
„Chtěla bych doma pomáhat péct, nechci, aby
mě zlobili bráchové.“
„Chtěl bych sníh, nechci, aby nepřišel Ježíšek.“
„Chtěla bych, aby sněžilo a nebylo bláto.“
„Chtěl bych zažít pekelnou zimu.“
„Chtěla bych, aby byly Vánoce krásné a šťastné
pro všechny lidi, aby už nebyly žádné války.“
„Chtěl bych zažít pěkné Vánoce, aby všichni
dostali, co si přejí. Aby byli o Vánocích všichni
spolu s kamarády. Nechci, aby se lidé hádali.“
„Chci zažít veselé Vánoce.“
„Chtěla bych, abychom na sebe nebyli naštvaní.“
„Chtěla bych vidět Ježíška.“
„Chtěla bych zažít o Vánocích pěknou večeři
s rodinou, a abychom měli pěknou vánoční
procházku s maminkou.“

Křest knihy
V pátek 24. listopadu jsem měla tu čest stát se
kmotrou knížky s tajuplným názvem Čarovnica,
kterou napsala paní Alenka Vorlíčková. Je to již
několikátá knížka z pera květenské spisovatelky,
která má mimo jiné pomoci s četbou dětem,
kterým se hůře čte. Paní Alena Vorlíčková
spolupracuje
s Městskou
knihovnou
ve
Svitavách i DYS centrem v Praze, pořádá
pohádkové dílny pro školy a knihovny, semináře
pro pedagogy i knihovníky. Její tvorbu si můžete
prohlédnout
např.
na
stránkách
http://www.spolecnecteni.com/. S knížkami paní
Vorlíčkové se již naši žáci důvěrně znají, na jaře
proběhla pohádková dílna i u nás a knihovna se
pyšní knihou Kouzelná zahrada s milým
věnováním květenským dětem. Dnes už se
můžeme pochlubit kompletní knihovničkou.
Děkujeme paní Vorlíčkové za krásné slavnostní
dopoledne ve škole, na které budeme s žáky
dlouho vzpomínat, přejeme hodně inspirace a
těšíme se na další knížky pro děti.

Zdeňka Mojdlová

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Ve čtvrtém čtvrtletí oslavili tito naši spoluobčané své významné
životní jubileum

pan Zdeněk Hajský
pan Miloslav Svojanovský
pan Šícha Václav
paní Marie Junová

65 let
65 let
65 let
80 let

z čp. 111
z čp. 2
z čp. 1
z čp. 11

Všem výše jmenovaným jubilantům upřímně gratulujeme a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí,
pohodu a mnoho spokojenosti v osobním životě.
****************
Děkuji místnímu SDH za pomoc při závodě Extraligy - Českého Poháru masters
v cykokrosu konaného 13.12.2015 v Poličce.
Práce v depu - zajištění servisu mytí kol se bezvadně
zhostili p.Šícha a p.Navrátil, kterým moc děkuji
za spolupráci a těším se na případnou další spolupráci.
Pokud by měl někdo zájem, tak veškeré
informace, výsledky a foto z celého seriálu ČP najdete na www.cyklokros-masters.cz
Miloš Mayer, ředitel závodu

**************

Dne 18.11. 2015 se manželům Tereze a Ladislavu Pokorným, Květná čp. 31,
narodil syn Matěj
Chlapečkovi i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
*************

Krásné prožití Vánočních svátků a hodně
pohody, štěstí, spokojenosti a lásky do
Nového roku přeje redakce Haló Květná
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