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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám všem co nejsrdečněji popřál jen to nejlepší a především hodně zdraví do nového roku 2019. Uplynulý rok hodnotí ZO jako velmi
úspěšný, podařilo se nám realizovat většinu připravovaných projektů, jako
např. zateplení a opravu střechy mateřské školy , renovace drobných sakrálních staveb a oprava fasády kostela sv. Vavřince . Občané obdrželi kompostéry a obec kontejner na textil a velký štěpkovač .
Ve fázi zpracování dokumentace se nachází projekty kompletní zateplení
školky , generální rekonstrukce ČOV v obci a na posádce. Další projektová dokumentace směřuje k posílení bytového fondu a rekonstrukcí domu po sovětské armádě vznikne 14 nových bytových jednotek . Stát začíná nabízet obcím
zajímavé dotace nájemní bydlení , tak uvidíme , kterou cestou se vydáme.
Rovněž se projektuje cyklostezka mezi posádkou a obcí , zde je určitou brzdou
pomalé vyřizování získávání potřebných pozemků.
Zároveň bych na tomto místě chtěl poděkovat všem občanům za spolupráci
v uplynulém roce, především za jejich trpělivost v řešení některých věcí. Stejně tak bych rád vyzdvihl a ocenil až neskutečnou práci všech dobrovolníků
z řad hasičů, seniorů a maminek, ale i všech ostatních. V loňském roce došlo
totiž k uskutečnění celé řady velmi příjemných kulturních, sportovních a volnočasových akcí v takové kvalitě a rozsahu, kterou nám okolní obce tiše záviděly.
Většina těchto akcí přinesla do života našich občanů nejen zpestření, rozzářené obličeje, ale i obrovskou naději. Naději, že zde stále žijí lidé, kterým na
tomto místě velmi záleží a jsou připraveni obětovat svůj volný čas pro ostatní
občany i své město. Všem těmto lidem ze srdce děkuji. Důležité je se nevzdávat, neztrácet víru v sebe a dokázat najít sílu čelit i méně příjemným věcem
v našem životě.
Ing. Petr Škvařil, starosta obce

Zprávičky ze školky :-)
V letošním školním roce navštěvuje naši školku 14 dětí a máme novou paní učitelku - Terezu Pokornou.
Školní rok jsme začínali provizorně v prostorách školy, jelikož se dokončovala rekonstrukce
školky. Máme novou střechu a upravené půdní prostory, o něž se zvětšila plocha jedné ložnice.
Získali jsme tak jednu místnost pro děti, které po obědě již nepotřebují spát a mohou tak trávit
čas odpočinku při klidových činnostech.

Nabídka naší školky je pestrá. Mimo aktivit, kterými je naplňován náš školní vzdělávací
program, jsme byli na dopravním hřišti v Poličce, již dvakrát přijelo divadlo JÓJO, uspořádali
jsme „Dýňování s lampionovým průvodem“, navštívil nás Mikuláš a nyní v čase adventu jsme se
sešli s rodiči a prarodiči na předvánoční dílničce s besídkou. I po novém roce nás čeká spoustu
tvoření, činností a akcí. Opět přijede divadlo, sejdeme se na tradičním karnevalu, pojedeme do
muzea, s předškoláky navštívíme některou poličskou školu…

Přejeme všem klidné prožití svátků vánočních a do nového roku pevné zdraví, hodně lásky, pohody a radosti.
Martina Svojanovská

SDH Květná
Letos se opět podařilo přilákat na Svitavsko více týmů a letošní ročník je tak
s průměrným počtem 30 týmů (muži) na závod
určitě nejpočetněji obsazeným ročníkem
v historii ligy.
Rok 2018 byl pro soutěžní družstvo SDH
Květná opět úspěšný. V rámci seriálu Okresní
ligy Svitavska se tým zúčastnil všech jedenácti
závodů a umístil se na celkovém 12. místě.
Kluci od ledna opět tvrdě trénovali
v tělocvičně a hned, jak počasí dovolilo, začali
cvičit samotné útoky. Konkurence je opravdu
velká a časy se rok od roku posouvají níže. Naše
družstvo ovšem také nezahálí a stále se zlepšuje.
První závod, který se konal v Širokém Dole, dopadl pro náš tým opravdu skvěle. Trému
z prvního závodu překonali a dosáhli krásného
času 17,95. Další závod v Telecím (18,36) probíhal na podobné úrovni. V Lubné se klukům i nadále dařilo, předvedli čas 18,72, a obsadili tak

skvělé 5. místo. V Hartmanicích (19,24) se malinko zhoršili, ovšem náladu si zlepšili na dalším závodě v Sádku (18,48). Poté bohužel následoval
menší propad. U hasičského sportu je důležitá
rychlost a přesnost, každá malá chybička stojí
družstvo dobrý čas. V Nedvězím (19,32), Oldřiši
(20,63) a Kamenci (21,93) se klukům příliš nedařilo a jejich sebevědomí a kuráž do dalších tréninků
se začaly vytrácet. V Desné (18,56) však sebrali
veškerou sílu a zase pokořili 19ti sekundovou hranici. Následoval Perálec s časem 19,32. Poslední
závod opět pořádala naše obec. Před domácím publikem je vždy těžké soustředit se a předvést dobrý výkon. SDH Květná u nás zakončila sezónu se
solidním časem 20,21.
Poděkování patří celému týmu. Kluci na sobě
pracují za každého počasí ve svém vlastním volnu.
Každý z nich má svoji práci, povinnosti, jiné zájmy, a přesto si najdou čas na tento krásný, ale náročný sport, aby mohli reprezentovat naši obec. Za
to vše jim patří velký obdiv! Děkujeme!
Miroslav Filipi

Opět přichází čas pohádek a kouzel
Opět přichází čas pohádek a kouzel, na který se celý rok těšíme. Chtěla bych využít této příležitosti, abych veřejně poděkovala paním učitelkám, dětem, zastupitelstvu i panu starostovi za
dlouholetou lidskou i finanční podporu Pohádek pro společné čtení. Zároveň bych vám chtěla
popřát klidné svátky a pohádkový rok 2019.
Alena Vorlíčková

Tři prsteny
V dávných časech žil jeden uhlíř, který pálil
uhlí v lese. Každý den postavil jenom jeden
milíř a byl chudý, protože uhlířinou nikdy
nikdo nezbohatl.

jako kozel rohatý. Šel do města, koupil u zlatníka
zlatý kroužek a ten přinesl nejstarší dceři. Jakmile se s ní oženil, odvedl si ji do svého zámku, kde
sedm dní a sedm nocí slavili.

Kvůli chudobě nebyl starý uhlíř smutný.
Starost mu dělaly tři dcerky - krasavice, jaké neměla žádná vesnice v širokém dalekém
okolí. Přicházeli nápadníci, chudáci i bohatí, a prosili ho, aby jim dal dcery za ženy. On
každému odpověděl: „Ať si samy muže vyberou, aby jim pak nebylo v manželství zle!“

U řeky stál mlýn a v něm žil mladý bohatý mlynář. Šel do města, kde koupil stříbrný prsten pro
druhou dceru. Když se s ní oženil, odvedl si ji domů, kde tři dny a tři noci slavili.

První dcera byla tak krásná a tak namyšlená, že každému nápadníkovi řekla:
„Provdám se za toho, kdo mi dá prsten. Ten
prsten ať se zlatem blýská, jinak si mě těžko
získá.“
Druhá dcera byla ještě krásnější a tak nafoukaná, že se jí žádný mládenec nelíbil.
Každého odmítla: „Provdám se jen za toho,
kdo mi koupí prsten. Prsten ať je stříbrný,
pak s ním půjdu i přes drny.“
Nejkrásnější byla třetí dcera. Stále se smála
a zpívala. Nepřála si nic jiného než zůstat do
konce svého života se svým tatínkem, protože lepšího člověka na celém světě nepoznala. Když se jí otec ptal, za koho by se ráda
provdala, se smíchem odpověděla: „Ach otče, takového muže bych ráda měla, jako jste
vy, dobrého a pracovitého.“
„Ten bude chudý, jako jsem já, a já jsem ještě černý od pálení uhlí,“ řekl na to uhlíř.
„Ať si je chudý, ať si je černý, když mi dá
prsten železný, vezmu si ho za muže,“ zasmála se skromná dcera.
O přání tří uhlířových dcer se dozvěděl zámecký kníže. Byl to mladý junák, tak bohatý

Za třetí dcerou přišel mladý dřevorubec. Dal jí
železný prsten a řekl: „Chudý jsem a vše, co
mám, jsou mé pracovité ruce a tenhle prsten,
který jsem našel na lesní cestě. Jestli se chceš
stát mou ženou, budu pracovat za dva. Nebudeme jíst koláče, ale vždy budeme mít dost kaše.
Ani postel nemám, ale na slámě se spí tak sladce.“
Třetí dcera se zasmála: „Na slámě se příjemně
spí, když svědomí člověka netíží. Lepší je mít
otep slámy než špinavé zlaťáky.“
A tak se za něj provdala. Na hostinu nikoho nepozvali, protože neměli nic jiného než začouzený
kotlík, ve kterém mladá žena vařila kaši. Oba se
najedli a ještě zůstalo na dně pro lesního skřítka.
Ten se v noci najedl, a než před úsvitem zmizel,
nacpal do prázdného kotlíku suché listí.
Uplynul rok a starý uhlíř se rozhodl, že navštíví
dcery, aby zjistil, jak se jim žije.

Nejdřív přišel do zámku, kde našel nejstarší dceru v slzách. Ptal se jí, jak žije a ona hořce zaplakala: „Zlatý prsten mi štěstí nepřinesl. Co mám
z toho, že je můj muž bohatý kníže, když je zlý
jako loupežník. Každý den mi nadává a chová se
ke mně hůř než ke svým psům. Chtěla jsem bohatého muže, teď mám surovce. Ach, otče, chtěla
bych odejít ze zámku zpátky domů k vám.“
Uhlíř šel za knížetem a řekl: „Štěstí je jen muška
zlatá a nedá se ulovit! Když jsi na mou dceru zlý,

vezmu si ji domů.“
„Klidně ať zmizí a už se víc nevrací!“ zakrákal
kníže. „Zvenku krásno, uvnitř prázdno,“ posmíval se za svou odcházející ženou.
Poté šel uhlíř do mlýna u řeky, kde žila jeho
druhá dcera. Našel ji v slzách. Když se jí zeptal, jak žije, hořce zaplakala: „Stříbrný prsten mi štěstí nepřinesl! Můj muž je mlynář a
každý zlaťák, který vydělá, propije v nejbližší
krčmě. Mě pořád proklíná, nic mu není po
vůli, vyčítá mi, že jsem do domu nic nepřinesla. Chtěla jsem bohatce a mám opilce.
Ach, otče, vezměte mě domů zpět!“

Uhlíř šel za mlynářem a řekl: „Když jsi na
mou dceru zlý, vezmu si ji domů.“
Opilý mlynář zachroptěl: „Klidně ať zmizí a
víc se nevrátí.“
Také druhá dcera se vrátila zpět do lesa
k otci uhlí pálit.
Nakonec šel uhlíř do chudé chaloupky, kde
žila jeho třetí dcera. Našel ji zpívající u kolébky. Když se jí zeptal, jak se má, vesele se
zasmála: „Železný prsten mi přinesl štěstí.
Můj muž je chudý dřevorubec, ale má mě

rád, nic jiného mě nezajímá. On štípe dříví, já
chovám našeho synáčka, který je hezký a zdravý.
Ach, otče, já jsem tak šťastná, že jsem si vzala
tak hodného muže.“
Starý uhlíř se konečně rozveselil. Když se vrátil
z práce jeho zeť, žena uvařila kaši a všichni se
dosyta najedli. V hrnci ještě zůstalo pro lesního
skřítka, který se o půlnoci zase objevil. Do
prázdného hrnce natlačil suché listí a zamrmlal:
„Kdyby mladá matka tušila a otočila prstenem,
listí by se proměnilo ve zlato.“
A když se druhý den ráno ptal starý uhlíř své
dcery, proč má v hrnci suché listí, jen se zasmála:
„To dělá lesní skřítek, který každou noc u nás
hoduje. Když nám zůstane v hrnci kaše, tak ji
dojí a pak zase odejde. V noci ale sladce spím,
tak jsem ho ještě nikdy neviděla, ani neslyšela.“
Jak si tak s otcem povídala, hrála si přitom na
prstě s prstenem. A když ho otočila kolem dokola, suché listí se proměnilo ve zlato.
Tak odměnil lesní skřítek pilného dřevorubce a
jeho mladou ženu. Díky svému bohatství mohli
k sobě vzít starého otce a nešťastné sestry.
Všichni spolu dobře žili až do konce svých dní.
Mgr. Alena Vorlíčková

Povánoční bilancování – jak by to být nemělo
Až Vánoce budou za námi a nyní můžeme
bilancovat, co nás stály. Někoho možná nestály nic, s rodinou si vyměnil malé dárky,
vánoční úklid neřešil a prožil několik příjemných dnů plných pohody a klidu. Bojím
se ale, že většinou tomu tak nebylo. Do poslední chvíle jsme se honili, abychom měli
uklizeno, navařeno, nakoupeno, napečeno,
ozdobeno…. Cenou za to byla únava, nervozita, hádky a možná i dluhy. Duchovní stránku věci, rady, jak být v klidu a v pohodě, nechám na jiných. Můj článek bude nyní o té
stránce materiální.
Pokud jste si na vánoční šílenství půjčili, je
teď ten správný čas se podívat, jak moc velké
chyby jste udělali. Půjčit si dneska peníze je
velmi snadné. Lákavé nabídky jsou všude
kolem nás. Drahého zboží jsou plné obchody. Marketingové kampaně finančních ústavů na nás útočí ze všech stran. Není problém
si peníze půjčit a už vůbec není problém je
utratit. Například Domácí 3D kino s velikou
televizí. Sestava za 80 tisíc na splátky udělá
na chvíli radost, ale splácení nás čeká následující tři roky. Po třech letech zjistíme, že
jsme celkem zaplatili hodně přes sto tisíc a
doma máme krám v hodnotě několika sto-

vek. Dluhy na spotřební zboží jsou dluhy špatné.
Úroky bývají velmi vysoké a hodnota pořizovaných věcí velmi rychle klesá.
Jenže, když už máme věc doma a půjčku na krku,
tak jsou to zbytečné řeči. Teď už se můžeme jen
podívat jakou půjčku máme a jestli přece jen nejde za ni zaplatit méně. Čím dřív to zjistíme, tím
lépe pro naši peněženku. Úroková sazba se u jednotlivých produktů velmi liší. Můžeme si půjčit
peníze za 4%, ale také za 30%. Pojďme se tedy
podívat, jaké půjčky můžeme mít:
Spotřebitelský úvěr: 4 až 12%
Kreditní karta: 10 až 30%
Kontokorent: 10 až 25%
Nebankovní půjčky: 25 až 200%
A co dělat, když zjistíte, že jste si půjčili
s vysokým úrokem a že přeplatíte hodně peněz
navíc? To nejjednodušší, co můžete udělat je,
vzít si svoje smlouvy o půjčkách, těch nových i
těch z let minulých a jít se poradit za někým, kdo
tomu rozumí. Půjčky konsolidovat, udělat z nich
jednu s co nejnižší úrokovou sazbou a rozdíl ve
splátce si ukládat. A příští Vánoce už nakupovalo
jen za hotové.
Krásný a bohatý nový rok přeje
Božena Hronová

A zase přicházejí Vánoce……
a tak jsme se opět po roce na I. adventní neděli setkali u rozsvěcení vánočního stromku.
Trošku nás všechny zaskočilo počasí, ale
sváteční atmosféru a dobrou náladu to nikomu nepokazilo. S kapelou jsme si zazpívali
vánoční koledy, zahřáli se teplou medovinou
a punčem. Většina ochutnala i napečené
dobroty. Setkání to bylo moc příjemné a přátelské.

Každý si domů odnesl pozornost, ozdobu na
stromeček, která mu připomínala, že Vánoce
se blíží.
Závěrem si dovolím Vám všem milým
„Květeňáčkům“ popřát pohodu, zdraví, hodně štěstí a klidné Vánoce 2018.

Ilona Teplá Květná

Pojištění
Potřebu pojistit se má několikrát za život každý. Každý z nás k tomu také přistupuje jinak.
Někdo více řeší majetek, někdo svůj úraz, někdo pojištění automobilu. Ne vždy je sjednané pojištění srozumitelné. A tak se nebojte zavolat na mé níže uvedené tel. číslo a zeptat se, jak máte
svoji smlouvu nastavenou a vyřešit to nejdůležitější, co od svého pojištění očekáváte a co potřebujete řešit.
tel.č. 603 747 785

Ilona Teplá Květná

Výlet do Wroclawy 15. 12. 2018

Vánoce na statku 16. 12. 2018

Výprava do Vánoc budoucích
Jelikož nám Vánoce již klepou na dveře, tak
tu mám tři technologie, které nám Vánoce
mohou v budoucnu zjednodušit.
Jako první tu mám 3D tiskárnu.
Nezávisle na sobě ji vynalezli Hideo Kodama
(pokus o patent 1980) a Chuck Hull (patent
1986). Po roce 2003 přichází rozmach malých domácích 3D tiskáren, tento trend pokračuje dodnes.
Taková 3D tiskárna Vám vytiskne jakýkoliv
předmět, například ozdobu na vánoční stromeček, talíř a dokonce i postavičky do Betléma. Zatím jde tisknout převážně z umělé
hmoty, která se nahřátá vrší na sebe, čímž
vzniká výsledný 3D objekt.
NASA dokonce experimentuje s tiskem jídla.
Je pravda, že cukroví vytisknout zatím nejde,
ale taková čokoládová figurka, mňam.
Mnoho lidí nakupuje dárky přes internet a
poté si je nechává dovézt Českou poštou, případně jiným způsobem, ale často to trvá velmi dlouho. Teď si představte, kdyby vám dárky oknem přivezl dron. Což je malé samořídící letadlo, v našem případě se jedná o kvadrokoptéru, přesněji vrtulník se čtyřmi rotory.
Samozřejmě to není tak cool jako od Santy
Clause, ale jistě potěší. Teda, pokud ovšem
nezapomenete otevřít okno jako Ron Weasley
své sově.
Zatím tento způsob doručování balíků zkouší
Amazon i německá a švýcarská pošta. Česká
pošta nad tím pouze uvažuje, protože jí v tom
brání vysoké finanční nároky a legislativa ČR.

Bubny, prosím, neboť přichází poslední technologie.
Jistě plánujete nějakou velkou silvestrovskou
party, ale nemáte řidiče, který by Vás odvezl
zpátky domů, že? To je častý problém, který
může vyústit i v autonehodu, jestliže za volant usedne opilý člověk.
Proto zde mám samořídící neboli autonomní
vozidla.
S touto technologií experimentuje Tesla, Google a Uber. Mluví se zatím o horizontu 20

let, než přijdou plně autonomní vozidla.
Bylo by krásné se kochat krajinou, zatímco by se
Vaše auto KITT samo pokračovalo v jízdě.
Tady naše výprava bohužel končí. Představil
jsem Vám zde tři technologie budoucích Vánoc,
tedy 3D tisk, kvadrokoptéry a autonomní vozidla.
Doufám, že jsem Vás tímto článkem naladil na
vánoční svátky.

Přeji Vám veselé Vánoce a šťastný nový rok
2019.
Leonus

POPLATEK Z KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Společnost LIKO SVITAVY a.s. zvýšila částku za sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu,
nebezpečného odpadu, zajištění separovaného sběru využitelných složek komunálního odpadu a
zpětného odběru vyřazeného elektrozařízení za obyvatele pro rok 2019 na částku 684 Kč.
Zastupitelstvo obce Květná rozhodlo o zvýšení poplatku z komunálního odpadu pro rok 2019 na
částku 564 Kč.
Sazba poplatku pro rok 2019 činí 564 Kč za osobu a rok,
za objekt sloužící k rekreaci je sazba poplatku 324 Kč za rok.
Poplatek z komunálního odpadu se ze zákona platí v místě trvalého bydliště.

Úlevy a osvobození:
Rodiny s dětmi platí sníženou sazbu a to takto:
1-2 nezaopatřené děti v rodině: 240 Kč za dítě a rok, dospělí 564 Kč za osobu a rok
3 nezaopatřené děti v rodině: 200 Kč za dítě a rok, dospělí 564 Kč za osobu a rok
Důchodci platí sníženou sazbu následovně:
Samostatně žijící starobní důchodce: 300 Kč za osobu a rok
Starobní důchodce: 420 Kč za osobu a rok
Od placení poplatku jsou osvobozeni:

• děti v rodině, která má čtyři a více nezaopatřených dětí
• osoby, které se po dobu celého kalendářního roku nepřetržitě zdržují v zahraničí
• osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobody,
• fyzická osoba s trvalým pobytem v obci, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba.
poplatník narozený v příslušném kalendářním roce
Nezaopatřenost u dětí po dovršení 18 let je nutné doložit potvrzením o studiu.

Režim placení
Poplatek je splatný v termínu do 31. 3. příslušného kalendářního roku. (V případě, kdy poplatková povinnost hrazená zástupcem převyšuje částku 1.000,- 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 v úředních hodinách (pondělí a

středa), nebo bezhotovostním převodem na účet obce Květná vedeného u ČS a.s.,
č.ú. 1283345379/0800, KS – 0558, VS – 1340X1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1)

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

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Sazba poplatku za rok: za prvního psa 60 Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 90 Kč
• Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
• Poplatek platí držitel psa v místě svého trvalého bydliště.
• Držitel má oznamovací povinnost do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti a to nahlášením
psa do evidence.
• Držitel obdrží evidenční známku pro svého psa.
• Úhradu poplatku lze provádět buď hotově do pokladny v úředních hodinách (pondělí a středa), nebo bezhotovostně na číslo účtu 1283345379/0800, VS 1341X1), KS 0558.
• Poplatek je splatný v termínu do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
Všechny změny ohledně držení psa (úhyn psa, ztráta psa, výměna psa za jiného, odstěhování držitele, nárok na osvobození, apod.) je nutné nahlásit do evidence psů.
1)

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

Vánoční bohoslužba v Květné
26.12. 2018 v 10:30 hodin mše svatá v kostele sv. Vavřince.
Bohoslužba bude sloužena za občany obce Květná.
Blahopřání
Srdečně gratulujeme všem spoluobčanům, kteří v letošním roce oslavili své životní jubileum. Do
dalších let přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho spokojenosti v osobním životě.
Blahopřejeme i rodičům a jejich narozeným dětem. Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Oznámení z obecního úřadu:
Svoz směsného komunálního odpadu v pondělí 24.12. proběhne beze změn.

***************
Otevírací doba v obchůdku v době svátků:
27.12., 28.12., 29.12. a 31.12. bude otevřeno od 7:30 do 10:00 hodin, pečivo na objednávku.
24.12., 25.12., 26.12. a 1.1. zavřeno.
***************
Od 1.1.2019 platí na obecním úřadě v Květné nové úřední hodiny:
Pondělí

8:00 – 12:00

12:30 – 17:00

Středa

8:00 – 12:00

12:30 – 17:00

V ostatní dny je pro veřejnost zavřeno.
***************
Ve dnech 2. až 6. ledna 2019 bude v obci Květná probíhat Tříkrálová sbírka.

Poděkování zastupitelstva obce
SDH Květná – Bez členů SDH by se málokterá kulturní nebo sportovní akce dala vůbec zorganizovat.
Poděkování manželům Teplým za služby poskytované při obecních akcích.
Poděkování zaměstnancům Technických služeb a obce za pomoc při organizaci obecních akcí.
Poděkování ZŠ a MŠ za tvorbu kulturního programu při některých akcích v Květné.
Poděkování myslivcům za dodání kvalitní zvěřiny a finančního daru na pouť v Květné.
Poděkování potomkům bývalých rodáků z Blumenau za finanční dar na obnovu kulturního
dědictví obce Květná.
ČEZ, a.s. a Pojišťovně Generali za finanční dary na akce pořádané v obci Květná.
Ing. Petr Škvařil

Rozsvícení stromku - 2. 12. 2018

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Všem jubilantům, kteří v roce 2018 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 hodně pohody, štěstí, spokojenosti
a lásky přeje redakce Haló Květná
Vydává obec Květná pro své občany, náklad 250 ks
Povoleno okresním úřadem, referát kultury—16/R2—č. j. kult. /503/98.
Tento časopis prošel mírnou jazykovou úpravou.
Redakční rada ve složení: Ing. Petr Škvařil (605 246 880, starosta@kvetna.cz)
Martina Svojanovská

