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Vážení spoluobčané,
v dnešní urychlené době a čase, kdy žijeme stále rychleji, je potřebné se i pozastavit. Takovým malým, ale krásným pozastavením, jsou pro nás Vánoce, čas, kdy jsme si bližší
jako nikdy a snažíme se zapomenout na běžné problémy.
Vůně vánočního stolu a vánočního stromku jsou pro nás nezapomenutelné, asi i proto se
na Vánoce tak hodně těšíme. Vánoce však nemohou být jen o dobrém jídle a krásných
dárcích, ale i o setkání rodičů se svými dětmi, vnoučaty a blízkými, s kterými se během
celého roku tak často nevidíme. Ta neopakovatelná atmosféra, která patří k Vánocům, se
nedá zapomenout. Pozastavme se a v duchu poděkujme za lásku, porozumění, za pomoc a práci, která byla vykonána pro nás všechny. Těšme se z maličkostí a z každého
upřímného úsměvu. Prožijme tuto vánoční atmosféru se štěstím, láskou a pokojem.
Přejeme vám všem krásné Vánoce a těm, kdo je stráví se svými dětmi, vnoučaty i pravnoučaty a třeba i "Ježíškovými vnoučaty" jsem připomněl nádherně lidský příběh, který
svým sdělením ukazuje naši lidskou jedinečnost konat dobro potřebným. Zároveň
Vám do nového roku přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních i
pracovních úspěchů.
K příležitosti těchto překrásných svátků Vám jménem obecního úřadu a zastupitelstva
obce chci popřát dobrou pohodu, blažené chvíle vzájemné úcty.
Zastupitelstvo obce Květná

Zprávičky ze školky :-)
V letošním roce navštěvuje mateřskou školu 14 dětí.
Jako každoročně se snažíme o pestrý program pro děti. Děti byly na dopravním hřišti v Poličce,
kde se kromě jízdy na motokárách, kolech, tříkolkách, odrážedlech a koloběžkách učí také dopravním předpisům.I letos k nám jezdí Divadlo JÓJO, zapojili jsme se do projektu „medová snídaně“, kde se děti dozvěděly něco o včelách a dostaly med ke svačině,opět nás navštívil Mikuláš a
letos jsme po roční pauze byli ve Svitavách na programu Vánoce v muzeu, kde se děti seznámily
s některými vánočními tradicemií, zkusily si pletení vánočky a prohlédly si spoustu betlémů
z různých materiálů. Pro rodiče jsme připravili předvánoční dílničku s besídkou, kde děti předvedly, kolik básniček a písniček se již naučily.
Od loňského roku jsme opět zapojeni do projektu Šablony, díky němuž máme ve školce paní
asistentku – Danu Horákovou.
Letos nám obecní zaměstnanci upravili přísístup k zadním dveřím, kde je teď nově hlavní vchod,
a také se nainstaloval lapol na zachytávání tuků z odpadní vody.
Příští rok nás čeká další rekonstrukce – obec získala dotaci na zateplení školky.
Zápis do mateřské školy se bude konat v úterý 12.5.2020 od 8,00 do 16,00

Perličky ze školky
„Proč si povídáme o čarodějnicích?“ „Protože je budeme za chvilku opékat!“
„Paní učitelko, tam není hajzlpapír!“
„Co jste dělali o víkendu?“ „Šli jsme s babičkou na cizí pozemek na brambory.“
„My jsme se rozhodli, že si uděláme uglí“ (iglú)
„Pozor, ať to na někoho nespadne!“ „Neboj teto, my to zvládnem!“
„Paní učitelko, tohle umím vypojit a zapnout!“ (knoflík na košili)

Vánoční příběh nalezeného odloženého děvčátka jménem
Liduška
Dva dny před Štědrým dnem roku
1919 v Bílovicích tehdy žijící Rudolf
Těsnohlídek se svými dvěma přáteli stoupali kolem myslivny Lišky Bystroušky a podél Kuního potoka vzhůru Palackého údolím. Těsnohlídek to ve své povídce Pod vánočním stromem zdůvodnil tím, že šli uříznout "maličkou drobnou jedličku pro dvě
stárnoucí děti, jichž duše nestárla svou láskou".Náhle se vpravo ze stráně ozval
zvuk. "Mezi kořeny smrku ležela na
tenké peřince docela malá holčička. Měla rozhalenou košilku a na hlavě čepeček. Její dlaně bezmocně tiskly hrst zasněženého jehličí. U úst měla krupičky zmrzlých
slin. Plakala stále tišeji, přerývaně. Byla promodralá zimou," vylíčil onu událost v životopisné knize o Těsnohlídkovi (Jsem vánočnímu stromu podoben) František Kožík, který
čerpal z dobových archivních pramenů i
vzpomínek pamětníků.
Sedmnáctiměsíční Lidušku donesli na
četnickou stanici na hlavní, dnes Žižkově
ulici. Tehdy tam měl služební byt vrchní
strážmistr Josef Bula s manželkou. Za pomoci selky Marie Brázdové a porodní asistentky Marie Špatné dítě u Bulů vykoupali a
oblékli. Další bílovický sedlák František Kala
pak zapřáhl koně a odvezl kašlající a sípající
dítě do nemocnice.
Během pouhých čtyř dnů od nalezení
děcka však byla vypátrána její matka Marie Kosourová, "neprovdaná dcera
Marie Futerové, narozená 19. listopadu
1894, domovským právem v Netíně u Velkého Meziříčí". Ukázalo se, že jde o služku z
Prštic (uvádějí se také Branišovice), která
otěhotněla s ruským zajatcem z první světové války, jehož přidělili na polní práce do
statku v blízkosti Brna. Kosourové se tak 8.
července 1918 narodilo nemanželské dítě,
které pojmenovala Ludmila.
Sedmnáctiměsíční Liduška měla nakonec štěstí. Dostala se do rodiny vrchního číšníka, kde se o ni vzorně starali. "Tak se naše Liduška podruhé narodila a dobří lidé už ji neopustili a byli mnozí, víc než jsme očekávali, kdož projevili zájem o její osud," vzpomíná Těsnohlídek. Šel
dítě o rok později s přáteli navštívit v Brně

na Cejlu k jejím novým rodičům, manželům Polákovým. U vrchního číšníka a jeho
ženy, kteří sami nemohli mít děti, je "malá
velká dáma, jen o něco málo větší než její loutka, přijala vlídně, takřka blahosklonně". "Docela upřímně se zaškaredila,
když jsme vstoupili do přízemní kuchyňky, kde
si hrála po návratu z malé dopolední procházky." Ale pak se na ně dívenka, která "se skvěla
v krásném čepci, usmála a v tom teplém úsměvu a v pohledu zářících velkých studánkových
očí, které by nevylíčil ani velký básník, natož
nepatrný soudní referent, bylo tolik radosti ze
života, který jí byl vrácen pouze náhodou a jehož poslední hrůzy prožila, aniž si toho je vědoma".
Pro malinkou Lidušku Kosourovou však byl
tento 22. prosinec roku 1919 novým dnem narození. Dostala se do milující adoptivní brněnské rodiny Polákových, vychodila
školu a pak se vyučila prodavačkou, v roce
1938 se provdala do Prahy za středoškolského
profesora geologa Františka Chybíka a vychovali 3 děti. Zemřela v roce 1997 ve věku 79
let. Místo, kde ji básník Těsnohlídek s přáteli
objevil, v lese dodnes připomíná skromný
památník, který bývá častým cílem výletníků
po celý rok.
Štěstím Lidušky bylo, že vedle rozměru
lidského zde byl i novinář Rudolf Těsnohlídek, který vyburcoval společnost k tomu,
aby se osudy dětí ve složité životní situaci začala zabývat. Dokázal podle severského vzoru od roku 1924 vytvořit tradici vánočních stromů na brněnském náměstí Svobody, a to se sbírkami pro potřebné děti.
Dobový materiál jsem připravil za pomoci
článku na idnes.cz.
Zdroj: https://brno.idnes.cz/vanocni-pribeh-o
-lidusce-co-odkryly-dobove-spisy-f6e-/brnozpravy.aspx?c=A081223_1109253_brno_taj

Rozsvícení vánočního stromku
Na první adventní neděli jsme se sešli u našeho rozsvíceného stromku a zastávek na návsi. Každý
obdržel drobný dáreček , teplou medovinu a velmi dobrý zákusek. Vše doplňovalo hudební vystoupení , které nás uvedlo do atmosféry vánoc zpěvem koled. Děkuji všem kdo dal ruku k dílu a
pomohl ke zdárnému průběhu akce.

Adventní zájezd do Bratislavy
Letos jsme navštívili krásné město na Dunaji s nejznámější dominantou čtyřbokým Bratislavským hradem , historické Staré Město a adventní nabídka vánočních trhů.

Vánoce na statku
Vánoce na statku s programem pro děti dospělé s ukázkou lidových tradic a voňavého pohoštění
pro návštěvníky.

Poplatek na úhradu komunálního odpadu
pro rok 2020
Dne 18.12.2020 byla schválena obecně závazná vyhláška o místním poplatku na svoz komunálního odpadu.
Pro rok 2020 byla stanovena částka 600,- Kč za osobu a rok.
Dospělá osoba:

600,- Kč

Snížené sazby:
Starobní důchodce:

456,- Kč

Samostatně žijící důchodce:

336,- Kč

1 – 2 nezaopatřené děti v rodině:

276,- Kč

3 nezaopatřené děti v rodině:

236,- Kč

4 a více nezaopatřených dětí v rodině:

osvobozeno

Objekt určený k rekreaci:

360,- Kč

DŮLEŽITÉ:
Do konce měsíce LEDNA 2020 odevzdejte na obecní úřad v Květné „Přiznání
k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“. Pro jakoukoliv úlevu a slevu na
výše uvedený poplatek je NUTNÉ doložit písemné prohlášení a zdůvodnění. Jinak nárok na
slevu nevznikne a budete povinni uhradit částku pro rok 2020 v plné výši, tj. 600,- Kč.
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 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)

2. Poplatek za psa

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ - vybíraný dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

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 nebo bezhotovostně na číslo účtu
Vážení spoluobčané, velice si vážíme toho, že drtivá většina z vás poctivě třídí komunální odpady. A dává papír do modrého kontejneru na papíry, plasty do žlutého kontejneru na plasty,
sklo do kontejneru na sklo, podle barvy, textil do vysokých kontejnerů na textil, ostatní komunální odpad do popelnic a nově jsou zde kontejnery na kovy a domácí jedlé tuky. Přesto se občas stane, že se v kontejnerech najde něco, co tam nepatří, viz. foto. A potom dochází ke znehodnocování třídění ostatních občanů Květné. Bohužel snižuje se příjem obce za vytříděný
odpad a zvyšuje se cena za svoz.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Všem jubilantům, kteří v roce 2019 oslavili své významné životní jubileum, upřímně gratulujeme a přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho spokojenosti v osobním životě.
Na sv. Štěpána 26. 12. v 10:30 bude v našem kostele sv. Vavřince mše
svatá.
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