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Podíval se ledabyle jeden malý Trol,
jak zhůvěřile odhazují lidé věci kol.
Nevěříc svým vlastním očím,
přidali ještě trochu do vínku,
aby spláchli žal, pak asi při vínku.
Druhý Trol podíval se zamyšleně,
kam to vede po té scéně.
Seznal, že to chybělo Lásky zas,
co by dala skutkům pravý jas.
Strach a zlost, to musí pryč!
Lásky a tolerance mnohem víc.
Zahnat bol a trýzeň třebas pívem,
to bude mít naší věčnou přízeň.
Ten má to a Ta zas tohle,
nakonec nemá nikdo nic!
Jen čas, který vyplnil člověk sobě,
v jediném to ráji, ráji pozemském.
To měl tu vědět a spokojeně žít.
Každý ví co dělá proti sobě,
Pojď ty robě, ukaž cestu nám,
jak soužít v pohodě a zdraví,
jak mít vztahy jako trám.
Přejeme Vám pohodové Velikonoce
z Borové krčmy
Václav Šícha s rodinou

Vážení spoluobčané,
je jaro roku 2021 a zprávy, které nás obklopují nejsou radostné, ale začíná snad být vidět světlo na konci tunelu. Loni jsem psal,
že anabáze s koronavirem bude do konce
loňského roku zažehnána a my budeme mít
pocit úlevy i zadostiučinění, že jsme to
zvládli. Bohužel situace se vyhrotila, přišla
druhá vlna, třetí vlna ? a vnímáme události,
které nás obklopují, přes naše blízké, které
to postihlo, tu v lehčí, tu v těžší formě a někdy to bohužel končí úmrtím někoho
z našich blízkých. Obdivuji týmy zdravotníků, hlavně lékaře a sestry, kteří v dlouhých
směnách neustále a neustále pomáhají přes
své značné vyčerpání. Patří jim za to dík,
stejně jako ostatním složkám integrovaného
záchranného systému.
Zastupitelstvo obce Květná se snaží přes
problémy současné covidové krize vybudovat další investiční projekty pro rozvoj obce.
Je vypsané výběrové řízení na zvelebení
míst, která slouží jako stanoviště na kontejnery papíru, plastů, skla atd. Tato místa
jsou kolikrát velice provizorní a nevzhledná
a je potřeba jim dát pěkný vzhled a lepší
funkčnost.
V areálu technických služeb se postaví
nová hala se zázemím, tzv. re-use centrem.
Smyslem tohoto centra je po určitou dobu
skladovat věci jako ledničky, pračky či elektroniku, která by ještě mohla sloužit dále. Je
to nový trend v tzv. cirkulární ekonomice,
kde věci, které se z nějakých i malých důvodů vyhazují a mohly by sloužit po opravě
dále i někomu jinému.
Čekáme na peníze z dotací, abychom
mohli rozjet rekonstrukci kořenové ČOV,
která je již na konci své biologické životnosti.
Podali jsme žádost o dotaci na aktualizaci
„zpomalení povrchového odtoku a renaturace toku Květná“. Je nutné se dívat do budoucnosti a hospodaření s vodou v krajině
je jeden ze zásadních bodů, jak se přiblížit
k metě obnovitelného přístupu člověka ke
krajině.
„Strategický plán rozvoje obce Květná“ za tímto názvem je snaha zastupitelstva poznat, co by pomohlo rozvoji naší obce se dále posunout. Je to sice trochu vznešeně řečeno, ale v anonymním dotazníku, který bude
distribuován od 9. dubna do 19. dubna po
domácnostech se může vyjádřit každý občan
Květné starší 15-ti let.

Vážení občané, jsou Velikonoce, které jsou
nejvýznačnějším křesťanským svátkem celého
roku. Je to příběh ponižování, umučení a tajemného vzkříšení. I to může být určité vodítko, jak
vnímat dnešní situaci, kterou zažíváme a máme
pocit, že špatných zpráv není nikdy dost. Doufám, že vakcinace, kde jsou problémy
v zásobování, letos proběhne úspěšně.
Říká se, že není vakcína jako vakcína, ale
vakcinace nadějí, láskou a lidskostí nás nic nestojí a může být mezi námi lidmi každý den. Pamatujme, že tyto zdánlivě samozřejmé věci nás
obklopují a my je vlastně ve skutečnosti nevnímáme.
Ing. Petr Škvařil, starosta obce Květná

Vážení spoluobčané,
zahájili jsme přípravu Strategického plánu
rozvoje obce Květná. Zastupitelstvo obce
svým usnesením 2/6/2021 odstartovalo
proces, který bude trvat několik měsíců,
skládá se z několika fází a bez Vaší spolupráce se neobejde. Ale vezměme to postupně.
Co je to strategický plán rozvoje obce:
Plány rozvoje obce, příp. strategické plány
rozvoje obce, slouží k základní orientaci
v
problémech
a
potřebách
obce
s dlouhodobější perspektivou. V našem případě s horizontem 10 let. Identifikují tedy
nejdříve problémy obce. Pak formulují cíle a
navrhují konkrétní opatření, které mají problémy obce vyřešit a zajistit tak dobré podmínky pro její další rozvoj a zvyšování kvality života v obci.
Zatímco například územní plán obce řeší
primárně otázky územního rozvoje a určuje
podmínky další výstavby, strategický plán
rozvoje se zabývá všemi oblastmi života obce. Namátkou: dopravní obslužností, dopravní a technickou infrastrukturou obce,
životním prostředím, sociální a zdravotní
péčí, školstvím, službami, správou obce, volnočasovými aktivitami, podmínkami pro
rozvoj bydlení, například pro bytovou výstavbu atd. atd. Cílem je sladit jednotlivé
zájmy a potřeby tak, aby byl rozvoj obce
dlouhodobě udržitelný.
Jaký bude postup příprav:
Zastupitelstvo určilo pracovní skupinu pro
přípravu tohoto plánu, kterou lze doplnit i
občany, kteří by chtěli pomoci.
Zpracováním a organizací celé přípravy pověřilo externího spolupracovníka, PaedDr.
Davida Holmana. Nyní jsme společně připravili dotazník, který v průběhu dubna
obdržíte do svých schránek (viz dále).
Pak shromáždíme podklady pro analytickou
část plánu. Ta by podle harmonogramu měla být ve druhé polovině června předložena
k veřejnému projednání. Snad nám tou dobou bude umožněno setkat se na venkovním
veřejném shromáždění. Pokud ne, nezbývá
než zvolit formu on-line prezentace a online diskuse. V takovém případě bychom zájemcům o účast určitě pomohli vyřešit případné technické překážky, aby každý, kdo
se chce zapojit (a připojit), mohl.
Analytická část plánu bude obsahovat
popis problémů obce, které je třeba řešit,
vyhodnocení dotazníkového průzkumu a
SWOT analýzu – tj. silné a slabé stránky i
vnější příležitosti a ohrožení).

Po veřejné diskusi nad závěry analytické části
bude
tato
část
plánu
projednána
i
v zastupitelstvu obce. Obdobně pak bude probíhat i příprava návrhové části plánu. Na základě předchozí analýzy problémů budou připraveny návrhy cílů a opatření. Ty budou posouzeny odbornou i laickou veřejností a poté, začátkem
podzimu,
veřejně
projednány
v zastupitelstvu obce.
A co bude dál?
SPRO se bude každé volební období aktualizovat. Jednotlivá opatření, která se v plánu schválí,
budou realizována průběžně. O prioritách bude
rozhodovat každoročně zastupitelstvo při schvalování rozpočtu obce. A to především s ohledem
na možnosti rozpočtu obce a dalších zdrojů financí.
Strategický plán rozvoje obce nám navíc otevře
cestu k dalším finančním zdrojům, protože někteří poskytovatelé dotací jej vyloženě vyžadují.
Jako doklad o tom, že obec své kroky promýšlí,
vidí dál než jen na špičku nosu a dokáže občany
obce zapojit do plánování vlastní budoucnosti.
Věřím, že se nám to společně podaří.
Pokud máte zajímavé historické snímky ze života obce a jejich obyvatel, případně jiné historické
dokumenty či zajímavosti týkající se obce Květná, prosíme vás, umožněte nám pořídit jejich
kopie nebo fotodokumentaci. Dejte nám prosím
vědět na obecní úřad – spojíme se s vámi!

Zastupitelstvo obce Květná
Dotazník
Občané obce obdrží v nejbližších dnech do svých
schránek (příp. k vyzvednutí na obecním úřadě)
formuláře dotazníků – formulář bude opatřen razítkem obce a podpisem starosty.
Dotazník je určen výhradně pro obyvatele obce
Květná starší 15 let.
Po vyplnění, prosím, dotazník nejpozději do 19.
dubna odevzdejte na obecním úřadě, do schránky
u obecního úřadu, do obchůdku Květná, nebo do
označených schránek v domě čp. 165 a 166.
Cílem dotazníku je zjistit aktuální názory občanů k
jednotlivým oblastem života obce a vyhodnotit je i
s ohledem na uváděné základní sociální charakteristiky, jako je například věk apod. V dotazníku se
neuvádí jméno ani žádná jiná charakteristika, která by měla vést ke zjištění osoby, jež dotazník vyplnila. To není naším cílem. Nebudete-li chtít (z jakéhokoliv důvodu) na některé otázky odpovědět,
přeskočte je. Předem Vám děkujeme za čas a pozornost, kterou dotazníku věnujete.

Zápis do mateřské školy
Zápis do mateřské školy
Vzhledem k aktuální situaci v souvislosti
s Covid-19 proběhne zápis opět bez osobní
přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Zápis se uskuteční v období od 3. do 12. května 2020

Žádosti můžete podávat
•

datovou schránkou,

•

e-mailem – s uznávaným elektronickým
podpisem,

•

poštou,

•

do schránky obecního úřadu

•

osobně po domluvě termínu s ředitelkou školy.

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků
(např. mailem bez el. Podpisu, faxem apod.),
je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k
žádosti nepřihlíží.

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným
zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou
je zároveň podstatné zjišťovat:
• jméno a příjmení tohoto zástupce,
• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat
jejich prostou kopii
Žádost lze stáhnout na webových stránkách
školy.
Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50
zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění
povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné
předškolní vzdělávání. Tuto povinnost dokládá
zákonný zástupce potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení od lékaře je součástí
přihlášky.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu
vzdělávání uvede zákonný zástupce dle
správního řádu náležitosti stanovené v § 34b
odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

Kontaktní údaje:

• jméno a příjmení žadatele (dítěte),

Základní škola a mateřská škola Květná

• datum narození,

Květná 92

• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3
správního řádu),

572 01, p. Polička

• označení správního orgánu, jemuž je žádost
určena (konkrétní mateřská škola),
• podpis osoby, která žádost podává (v tomto
případě podpis zákonného zástupce, který
dítě při podání žádosti zastupuje).

Adresa:

ředitelka školy
tel.: 731 589 136

–

Martina

Svojanovská,

datová schránka: 5qcmnzy
e-mail: ms.kvetna@seznam.cz
web: https://zsmskvetna.estranky.cz

Velikonoční pondělí
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
Popis a tradice – Je to červené pondělí. Červená je barva života, radosti.
Zvyky jsou lidové. Chlapci chodí koledovat a dostanou od děvčat kraslice.
Tyto zvyky zhusta upadají. Vraťme se
proto k dávnější praxi. Ještě v 19. stol.
se šlehali navzájem muži a ženy, děti,
jak holky, tak kluci; hospodář vyšlehal
dobytek.
Koledovat se pak chodívalo také
v úterý, příští neděli zase do sousední
vesnice, ke vzdálenějším příbuzným,
nebo koledovala děvčata. Koleda má
trojí význam, je to básnička či písnička, je to jídlo, které za její přednesení
dostaneme, i samotná obchůzka.

Aktivita pohybová
Inspirujte se německými nebo anglickými Velikonocemi a poschovávejte dětem čokoládová vajíčka po domě nebo po zahradě, kde je poztrácel velikonoční zajíček. Hledání je bude určitě bavit a
také si svoji koledu zaslouží

Naši předci znali mnoho obyčejů a her s vejci,
ale do dnešní doby se moc nehodí. Vejce se házela
přes střechu, aby bylo vysoké obilí. Zakopávala se
do pole, aby byly nalité klasy. Válela se z kopce a
soutěžilo se, čí vejce se dokutálí nejdál.
Z webu cbmpolicka.cz

TIP – NAJDĚTE VHODNÝ ZPŮSOB KOLEDOVÁNÍ: zdraví potřebuje každý člen rodiny, jemně se vymrskejte pomlázkou nebo
prutem navzájem. V tom nám nebrání ani
karanténa. Odložte obchůzku o týden. Koledujte zvláště u svých prarodičů pomocí moderních technologií. At děti přednesou koledu do telefonu. Nejdůležitější je přeci komunikace.
Pokrm
VAJÍČKA na tisíc způsobů
Výtvarná aktivita - ZAJÍČEK Z RULIČEK

Jednotlivé dny Velikonoc, co se kdy stalo?
Neděle před Velikonocemi se nazývá Květná neděle. Touto nedělí pak začíná Svatý týden. Na
Velikonoční obřady ve farnosti
Květnou neděli si připomínáme Ježíšův příjezd do
Jeruzaléma. Poslední dny Svatého týdne se dohromady nazývají velikonoční triduum (to znaObřadů ve farnosti se může účastnit maximálně 30 lidí,
mená třídení). Každý z nich je trochu zvláštní,
má svůj vlastní význam a také svoje speciální ob- proto je třeba se přihlásit. Nepředpokládejte, prosím, že
řady, které se liší od běžných nedělních mší. Po- pro Vás bude místo každý velikonoční den. Vzhledem
dívejte se, co přesně který den slavíme
ke krajně omezenému počtu účastníků jsou obřady určeny především pro ty, pro které je obtížné Velikonoce
Květná neděle
Na květnou neděli si připomínáme den, kdy Pán slavit doma – tedy v rodinném kruhu. Na velikonoční
Ježíš slavně přijel do Jeruzaléma. Lidé ho vítali a obřady je možné se hlásit fyzicky i přes web.
oslavovali.
Zelený čtvrtek
Na Zelený čtvrtek si připomínáme Ježíšovu poslední večeři s učedníky a Ježíšovu modlitbu v
Getsemanské zahradě a jeho zatčení poté, co ho
zradil Jidáš.
Velký pátek
Je to den, kdy připomínáme Ježíšovo utrpení a
ukřižování. Myslíme na to, že to vše podstoupil
kvůli nám – chtěl tak za nás vytrpět to, co bychom sami museli vytrpět jako důsledek našeho
špatného a zlého jednání.
Proto se křesťané v tento den modlí křížovou cestu. Také obřady v kostele se liší od všech po celý
zbytek roku. Znovu čteme příběh pašijí (jako na
květnou neděli). Také uctíváme kříž – poklekáme
před ním a děkujeme Ježíši za to, co pro nás udělal.
Bílá sobota - večerní vigilie
Bílá sobota je den velkého smutku – vzpomínáme
na to, jak těžké to muselo být pro Ježíšovy učedníky a přátele, když byl Ježíš ukřižován. Museli
být smutní – doufali, že je Ježíš ten, který má zachránit svět, je Bůh. A najednou leží v hrobě a
jeho přátelé mají strach, že tím jeho příběh končí.
V tento den je v mnoha kostelích otevřeno a lidé
se mohou přijít pomodlit na místo, které připomíná Ježíšův hrob. Až když večer zapadne slunce,
začínáme slavit vigilii - slavnost Ježíšova vzkříšení.
Neděle zmrtvýchvstání
Ježíš vstal z mrtvých za svítání v neděli a je to
tedy pro křesťany ten nejslavnější den v roce. Ježíš zvítězil nad smrtí a tak i my doufáme, že s Jeho pomocí jednou vstaneme z mrtvých. Proto se
křesťané začali v neděli scházet k oslavě
zmrtvýchvstání a každá neděle je takovou malou
připomínkou velikonoc.

Přesto je Velikonoce třeba slavit. Tipy na slavení všech
dní tridua najdete na www.farnostpolicka.cz a určitě jste
zváni do kostela na návštěvu, k modlitbě nebo svatému
přijímání. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti doporučuje, abyste – pokud budete sledovat přenosy bohoslužeb přes TV či internet – se modlili společně
s papežem (TV Noe) či biskupem (www.bihk.cz).
Boží hod velikonoční v kostele sv. Jakuba v Poličce

7,30 hod. mše svatá u sv. Jakuba v Poličce s žehnáním
pokrmů
9,00 hod. mše svatá v Pomezí s žehnáním pokrmů
10,30 hod. mše svatá u sv. Jakuba s žehnáním pokrmů
14,00 -18,00 hod. kostel sv. Jakuba otevřen k návštěvě
15,00 – 16,00 hod. podávání sv. přijímání u sv. Jakuba
18,00 hod. mše svatá u sv. Jakuba s žehnáním pokrmů
Pondělí velikonoční
9,00 hod. mše svatá u sv. Jakuba

Holistický přístup k hydrologickému cyklu vody
v krajině
Voda tvoří tenkou nespojitou vrstvu na povrchu Země. Tvoří jednou ze základních podmínek pro život. Na pevninách je život
umožněn jen díky energii vody se Sluncem.
Společně roztáčí koloběh vody. Základními
prvky tohoto koloběhu je nekonečný cyklus
výpar – srážky – odtok.
Snaha české legislativy o striktní definování
vody vyskytující se na zemském povrchu za
různých okolností vede k roztříštěnému a
oddělenému vnímání jednotlivých složek koloběhu vody. Ke správnému vnímání dějů se
velmi hodí pojem holismus. Jde o filozofický
směr uplatňovaný především v biologii, zdůrazňující celostnost a pokládající celek za něco vyššího než jen pouhý souhrn dílčích částí. Vzhledem k zvyšujícím se nárokům na
spotřebu vody je holistický přístup ke zdrojům vody nezbytně nutný.
Široká veřejnost začíná pozvolna akceptovat
skutečnost existence koloběhu vody v krajině
a také to, že pro celkový objem vody současně platí zákon o zachování hmoty. V rámci
různých lidských činností např. rozšiřování
orné půdy meliorováním podmáčených
ploch, protipovodňová ochrana, získávání
pitné vody, zvyšování zastavěnosti území,
dochází postupně k vyhánění vody z kulturní
krajiny. Tím nám narůstá aridita prostředí.
Tento negativní trend se dále umocňuje snižováním množství trvalé vegetace v krajině
na úkor zemědělské půdy, holé půdy nebo
zpevněných ploch. Velká část zemského povrchu se tak stává pouze betonovými pouštěmi.
Zdrojem vody v oblasti střední Evropy jsou
pouze srážky. Na území České republiky se
nachází hranice tří úmoří. Veškerá srážková
voda v závislosti na oblasti, nad kterou srážka proběhne, rychleji nebo pomaleji z území
České republiky odteče. Rychlost odtoku
srážkové vody z krajiny je dána jednak přírodními poměry lokality, především charakterem horninového prostředí a morfologií
terénu a dále pak antropogenně podmíněnými poměry, především způsobem nakládání
s půdou (orná, louky, lesy), podílem zastavění území, existencí zpevněných ploch, melioracemi, či způsobem hospodaření v krajině.
Na oběhu vody se podílí ta část srážkové vody, která se nevypaří. Podíl srážek, které tvoří odtok, je tedy významně rozdílný v teplém,

vegetačním období roku a studeném, mimovegetačním období roku. Nacházíme se v období prodlužování vegetačního období vlivem globálního
zvyšování průměrné teploty planety Země. Prodlužováním vegetačního období se dále a trvale
zvyšuje evapotranspirace vody vegetací a naopak
soustavně snižuje podíl vody, které je umožněno
vsáknout se do horninového prostředí a doplnit
zásoby podzemní vody. Doba, po kterou se daná
srážka podílí na koloběhu vody na daném území,
závisí na tom, zda se srážka transformuje na povrchovou vodu nebo na vodu podzemní. U povrchové vody jde o dny až týdny, u podzemní vody
o měsíce až desítky let.
Zdrojem povrchové vody jsou srážky tvořící povrchový odtok, dále srážky tvořící hypodermický
(půdní) odtok a v bezsrážkovém období pak podzemní voda. Přirozenými vodními útvary povrchové vody jsou vodní toky a jezera, umělými
vodními útvary jsou rybníky a přehradní nádrže.
Významným negativním dopadem na dobu zdržení se vody v krajině je zrychlování odtoku povrchové vody, například díky narovnávání toků.
Podzemní voda vzniká infiltrací srážek. Jde o vodu, která se pohybuje v horninovém prostředí
vlivem gravitace. Podzemní voda je v dlouhodobě
bezsrážkovém období zdrojem povrchové vody.
Podzemní voda po delším či kratším zdržení v
horninovém prostředí vystupuje na povrch terénu v oblasti erozní báze. Přirozenou drenáž podzemní vody představují prameny nebo skryté přítoky do povrchových vodních útvarů – vodních
toků, jezer i rybníků a přehradních nádrží. Uměle
se podzemní voda odebírá z hydrogeologických
vrtů nebo studní. Vzhledem ke zvyšující se spotřebě vody dochází k přečerpávání, k nadměrnému odběru podzemní vody, z hydrogeologických
kolektorů, což vede v důsledku k poklesu hladiny
podzemní vody. Velkým problémem je kontaminace podzemní vody.
Co lze pro zlepšení stavu zadržení či zpomalení
vody v intravilánu obce získat?
realizací přírodě blízkých opatření zlepšit vzhled
náměstí, ulic, parků
zadržením povrchového stoku během přívalových srážek odlehčit přetíženým ČOV
zajistit lepší dostupnost podzemní vody
v zástavbě v období sucha
zlepšit mikroklimatické podmínky díky výparu
z vegetace

zachytit a akumulovat nárazové průtoky z
nepropustných ploch
zpozdit odtok do recipientu
zavedením většího množství lokálních opatření snížit množství vody v korytech během průtrží
více vody ve studních
zlepšena protipovodňová ochrana obce
Typy přírodě blízkých opatření:
průlehy podél chodníků a parkovišť
svody pro splach dešťové vody z komunikací
do travního pásu
výměna stávajících nepropustných asfaltových či betonových povrchů
za povrchy propustné, např. zatravňovací
tvárnice, hutněný drobný štěrk, apod.
rekultivace strží a erozních rýh zpevněním
břehů a terasováním
výsadba doprovodné vegetace zajišťující
evapotranspiraci vody
výstavba drobných zasakovacích objektů, terénních depresí, malých suchých polderů
instalace zasakovacích košů
Důsledně provedená opatření:

jsou šitá na míru lokálním hydrogeologickým podmínkám a prostorovým možnostem
snižují riziko eroze, zmírňují průběh povodní, zmírňují dopady sucha
zvyšují retenční schopnost zastavěného území, posilují biodiverzitu a zlepšují mikroklima
Vždy je nutné pečlivě posoudit odborníkem
vhodnost opatření vzhledem k lokálním hydrogeologickým podmínkám a morfologii
terénu.
Volně upraveno podle zdroje: Možnosti
řešení vsaku dešťových vod v urbanizovaných územích v ČR, Ministerstvo životního
prostředí, 2015, dostupný online zde: http://
www.povis.cz/mzp/132/
vsak_destovych_vod.pdf

Příklad opatření – suchá retenční nádrž
s vytvořením umělého mokřadu v ploše nádrže
1 - vtokový objekt
2 - část pro zachycení sedimentů
3 – dělící hrázka
4 – přeronová hrázka
5 - hlavní retenční prostor
6- ozelenění
7 - prostor pro dlouhodobější zadržení vody
(periodicky vysychající)
8 - bezpečnostní přeliv
9 – maximální retenční hladina
10 - spodní výpusť
11 - výtokový objekt

Příklad opatření – vsakovací průleh

1 – svedený prostor zeleně
2 – terénní zahloubení (může být ve spádu)
3 – přírodě blízká hrázka pro zpevnění (klestí, kamení) či snížení spádu
4 – směr spádu
5 – retenční vsakovací rýha
6 – 7 – 8 – 9 vrstva umožňující zasakování do horninového prostředí

Zdroj: Možnosti řešení vsaku dešťových vod v urbanizovaných územích v ČR, Ministerstvo životního prostředí,
2015, dostupný online zde: http://www.povis.cz/mzp/132/vsak_destovych_vod.pdf

Velikonoce jako pohanský svátek
Velikonoce stejně jako Vánoce jsou nejvýznamnější křesťanské svátky. O Velikonocích
si křesťané na celém světě připomínají ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Přemýšleli jste ale někdy nad tím, že většina velikonočních tradic nemá s Ježíšem příliš společného a
liší se zemi od země? Je to způsobeno tím, že
oslavy Velikonoc jsou do značné míry starší
než samo křesťanství.
První křesťané to neměli jednoduché. Jejich
náboženství bylo ve starém Římě pronásledováno, věřící byli mučeni, popravováni a veškeré obřady musely probíhat v tajnosti. I když
perzekuce křesťanů ustala, museli se během
šíření víry potýkat s tím, že většina lidí byla
zvyklá na staré pohanské zvyklosti a nemínila
se jich vzdát. Křesťanství tak nezbylo, než se v
mnoha ohledech přizpůsobit a své svátky naroubovat na ty pohanské.
Jak je dobře známo, na rozdíl od Vánoc nemají Velikonoce pevné datum. Ve čtvrtém století
bylo stanoveno, že jejich oslavy připadají každý rok na neděli následující po prvním jarním
úplňku. Pokud první jarní úplněk připadne na
neděli, slaví se Velikonoce až další neděli.
Pondělí velikonoční podle těchto pravidel může tedy připadnout na den v rozmezí od 23.
března do 26. dubna. Přesné datum Ježíšovy
smrti se za pomoci astronomických výpočtů
snažil určit i Isaac Newton.
Už samotné určení data Velikonoc přímo odkazující na cykly slunovratů je jasnou úlitbou
pohanům, pro něž bylo střídání ročních období mnohem významnější než pro křesťany a
shodou okolností v době konání Velikonoc a
Vánoc probíhaly i pohanské slunovratové
slavnosti. Zajímavostí je i to, že na velikonoční
dobu připadá také mnohem starší židovský
svátek Pesach připomínající útěk Židů z
egyptského otroctví a pouť do Svaté země.
Ostatně i Ježíšovo znovuzrození není ničím
jiným než metaforou k znovuzrození, které
prožívá na jaře příroda. Ježíš jako syn boží
symbolizuje slunce a kříž, na kterém byl umučen, je paralelou k souhvězdí Jižního kříže,

který se shodou okolností v době Velikonoc objevuje na obloze na naší polokouli. Samotná poprava božstva a jeho vzkříšení není ničím novým. Před Ježíšem se totéž mělo přihodit sumerské bohyni Ištaře, egyptskému Hórovi, indoíránskému Mithrovi nebo milenci římské bohyně Kybelé Attisovi. Stejně jako u Ježíše i u
nich se věřilo, že byli zrozeni z neposkvrněného
početí. Aby náhod nebylo málo, k jejich vzkříšení vždy došlo po jarním slunovratu.
I jednotlivé symboly Velikonoc, které známe z
našich končin, jsou pozůstatky předkřesťanských kultur. Velikonočního zajíčka jako symbol na jaře zrozeného nového života měla jako
jeden z atributů germánská bohyně Eostre, beránek symbolizoval totéž u jiného severského
božstva. Stejně tak mladé proutky z vrby, které
každý rok na jaře opět vyraší, pochází z keltské
kultury. Pletení pomlázek je pak symbolem
soudržnosti - jeden proutek se snadno zlomí,
když je jich více spojených, už to není tak lehké,
na což si vzpomeneme i z bájí o knížeti Svatoplukovi.
Vajíčko je pak poměrně jednoznačným symbolem ženství a plodnosti. Původně se vajíčka,
která mladá děvčata dávala chlapcům, barvila
jen na červeno. Podle křesťanů jde o barvu Kristovy krve.
Amálie Vorlíčková

Méně známé velikonoční zvyky
Na Velikonoce ráda jezdím k babičce a dědovi,
kteří bydlí u Olomouce, kde jaro začíná dřív
než u nás v Květné, většinou už tam všechno
krásně kvete a je připraveno na svátky jara. Ve
vesnici, kam jezdíme, se dodržují některé zvyky, které už jinde na Hané zanikly. Můžu je
pozorovat přímo na návsi u kapličky, kde je
mám přímo jako na dlani. Od Zeleného čtvrtku se tady scházejí „klapači“, kteří klapáním a
hrkáním v průvodu po vesnici několikrát denně nahrazují zvony, které „odletěly do Říma“.
Nejvíc se mi ale líbí Matičky, tento krásný hanácký velikonoční zvyk se dochoval už jenom
ve dvou vesnicích. Matičky, Ježíškovy matičky, Vynášení Pánbučka představují lidovou
pobožnost s několikasetletou tradicí, vyskytující se dřív na mnoha místech Hané jako běžná
součást oslav křesťanských Velikonoc.
Podle pověsti se v 15. století na Hané rozšířil
mor. Na popud hraběnky Alžběty z Račkounů
začali lidé konat poutě, aby se choroba zastavila. Právě tak zřejmě vznikla ojedinělá velikonoční tradice – Ježíškovy matičky. Procesí,
představující symbolické ukřižování Ježíše
Krista a oslavující jeho vzkříšení, probíhají na
Bílou sobotu a Boží hod velikonoční. Jednotlivé obce reprezentují Matičky a Mládenci. Matičky představují pokaždé jiná dvě mladá děvčata doprovázená dvěma chlapci. Ježíškovy
matičky ve velikonočním procesí představují
Pannu Marii. Na Bílou sobotu odpoledne jdou
dvě dívky doprovázené mládenci v průvodu
obcí od kapličky ke kostelu. Na sobě mají typické oblečení, které se skládá z bílého hanáckého šátku a černých šatů. Po mši v kostele
žádají pana faráře o vydání Ježíše Krista za
symbolických třicet stříbrných. Kněz jim dá
kříž či sošku Ježíše Krista a svícen, a po mši se
vracejí tichým průvodem zpět ke kapličce, kde
kříž připravují na nedělní ranní vzkříšení.
V neděli ráno jsou Matičky oděné do černého
šátku a bílých šatů na znamení, že Ježíš vstal
z mrtvých. Sejdou se u nazdobené kapličky se
svými rodinami a ostatními sousedy, všichni
jsou slavnostně oblečeni. Jako na svatbě je

matičky pohostí koláčky a ozdobí větvičkou
myrty. V průvodu s hudbou se vydají do kostela,
kde potom proběhne slavnostní božíhodová
mše. Po mši odchází s hudbou domů, nebo do
kulturního domů, kde probíhá „svatební“ hostina.
Ve většině farností na Hané tato tradice zcela
zanikla, a to buď v 50. nebo až v 70. letech minulého století, někde už před válkou. Dodnes
žije již jen hrstka pamětníků a většina místních
o této krásné tradici už nemá ani tušení. Tradice Ježíškových matiček byla v plném rozsahu
obnovená jen ve farnostech bohuňovické
(Bohuňovice, Lašťany) a dolanské (Dolany, Bělkovice), a to v roce 1990. V roce 2015 byl zpracován návrh na zápis do seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR.
Amálie Vorlíčková

Květná Zahrada a rok 2021
Rok 2021 nám nezačal nejlépe, řekl by ně- Velmi rádi se také zapojíme do tvorby Strategickékdo. Máme více starostí s tím, co se kolem ho plánu rozvoje obce Květná, který se bude
nás děje, ale zároveň i příležitosti k tomu, v letošním roce vytvářet, stejně jako do dalších akabychom pracovali na tom, na co jindy ne- tivit souvisejících s životem v Květné.
bývá čas.

Samozřejmě, že nejen prací živ je člověk.

Květná Zahrada začala rok 2021 uzavřením Proto bychom rádi, pokud to situace dovolí, usposmlouvy s firmou ROHLIK.CZ a vozí své sý- řádali v červnu již tradiční Svatojánskou Květnou a
ry do Brna. Následovalo zahájení spoluprá- možná v září představíme veřejnosti novou akci,
ce s firmou SCUK.CZ, která je internetovým jejíž název a zaměření je prozatím naším malým

tržištěm farmářských produktů pro celou

tajemstvím. V listopadu chystáme husí hody a na
ČR. Obojí je významným úspěchem a oce- prosinec také již tradiční Vánoce na statku.
něním kvality práce našich sýrařek Jany
Odvářkové a Jany Paukové. Výjimečným
produktem, který nemá v ČR srovnání, je Pracujeme v Květné už 16 let. Jsme velmi rádi, že se
náš nový sýr „Květenský poklad“, který vy- nám podařilo vybudovat a otevřít Obchůdek Květrábíme z nepasterovaného kravského mlé- ná, že jsme přispěli k tomu, že se o naší obcí ví, lidé
sem jezdí rádi a nejsme jen zastávkou mezi Svitavaka.
V letošním roce nás čeká, stejně jako

mi a Poličkou.

v minulých letech, především práce. Rádi
bychom dokončili to, co máme rozpracová- Ceníme si spolupráce s obcí Květnou, která je pro
no a zaměřili se zejména na zkvalitnění na- nás velmi důležitým partnerem. Věřím, že se tato
šich produktů a služeb.
spolupráce bude i nadále dobře rozvíjet
Naše kuchyně začne od května 2021 připra- k oboustranné spokojenosti a prospěchu občanů.
vovat dva druhy jídel denně, podařilo se
nám získat další zákazníky a budeme velmi
rádi, když našich služeb bude využívat více

Ferdinand Raditsch

květeňáků.
Novým projektem je Akademie21, kterou
začínáme

Za Květnou Zahradu i sám za sebe

realizovat

ve

spolupráci

s Městskou knihovnou v Poličce. Je to vzdělávací projekt, zaměřený na různé skupiny,
od dětí, přes učitele a pedagogy, až po seniory. Předpokládám, že do června 2021 budou vytvořeny webové stránky projektu na
adrese akademie21.cz, na kterých se všichni
zájemci dozvědí vše potřebné.

Kůrovcová kalamita mediální a skutečná
Tak se nám ten loňský rok opravdu vydařil a

sáhlými polomy po orkánu „Kyrill“ (2007), celko-

kůrovcová kalamita je na díky chladnějšímu a

vě velmi teplým rokem 2007, polomy po vichři-

vlhčímu počasí na ústupu. Nebo není? Aby-

cích „Emma“ a „Ivan“ (2008) atd. Po roce 2009,

chom si udělali reálnou představu, je potřeba

kdy v oblasti Čech nastala kulminace objemu vy-

opustit prostředí mediální a PR a podívat se

těženého kůrovcového dříví, došlo v letech 2010

na reálná data o průběhu počasí a kůrovcové

až 2012 k výraznému poklesu, a to především v

kalamity v loňském roce. Jedině tyto podkla-

důsledku studeného a deštivého roku 2010 zmi-

dy nám umožní učinit jakousi předpověď, co

ňovaného výše, dávaného do souvislosti s neob-

můžeme letos očekávat.

vykle silnou dubnovou erupcí sopky na ostrově

Vloni napršelo v Česku celých 735 milimetrů

Island. Následovala stagnace nebo mírný nárůst

srážek, což je nejvíce za posledních 10 let a

a k opětovnému výraznějšímu růstu došlo až od

tvořilo 111 % dlouhodobého průměru. Hezké

roku 2015, přičemž skokový nárůst se týká

číslo po té době, naposledy v roce 2010 napr-

zejména uplynulých tří let. V roce 2017 šlo o 4,13

šelo o zhruba 120 mm více. A například ve

mil. m3, v roce 2018 8,59 mil. m3, v roce 2019 už

srovnání s vyloženě suchým rokem 2018 na-

22,8 mil. m3. Přesné údaje za rok 2020 sice ještě

pršelo o více než třetinu. Kvůli neustále se

nejsou k dispozici, ale podle kvalifikovaných od-

zvyšující průměrné teplotě se však stále více

hadů půjde o cca 35-40 mil. m3. Odhady vychá-

vody vypařuje. S tou teplotou to je totiž vý-

zejí zejména ze srovnávací analýzy satelitních

razně horší: Oteplilo o zhruba 1,5 stupňů

snímků, podle kterých došlo k nárůstu plochy

Celsia oproti dlouhodobému průměru mezi

těžby cca o 25 % a plochy kůrovcových souší o

lety 1961 až 2020. Rok 2020 je tak z hlediska

více než 35%.

průměrné teploty vzduchu na hranici první

Pokud by se mohlo zdát, že se kalamita zastaví

desítky nejteplejších let. Na první pohled se

z důvodů nedostatku stravy pro kůrovce, ještě

zdá, že rok byl chladný, ale zdání klame. Je to

tomu tak není. Podle dosti přesné inventarizace

zejména proto, že předcházející dva roky byly

lesů NIL2 z let 2011-2014 byla zásoba smrku ko-

extrémně horké a suché. Rok 2020 byl sice o

lem 510 mil. m3, momentálně je pořád někde

něco chladnější než ty předcházející dva, ale

nad 350 mil. m3. Absolutní číslo je vysoké, ale

vzduch se neustále otepluje, byť ne v takovém

úbytek velmi dramatický.

rozsahu. Z celého roku byl citelně chladný jen

V lese se po únorových mrazech objevilo množ-

květen.

ství kůrovcových ohnisek (zelené koruny, pod ni-

A co takovému vývoji říká kůrovec? Objem

mi opadaná kůra). V normálních časech (bez roz-

kalamitních, zejména kůrovcových těžeb ros-

jeté kalamity) stav možná zvladatelný, v současné

te už několikátý rok v řadě. Počátek součas-

situaci bychom byli rádi za alespoň mírné zlepše-

ného dlouhotrvajícího přemnožení lze dato-

ní situace. Tomu by snad mohla kromě vysoké

vat už do roku 2003, kdy byly lesní porosty

zásoby vody v půdě pomoci i konečně rozběhnutá

velkoplošně oslabeny extrémním suchem a

„mašinérie“ těžby, přiblížení, dopravy (+vývozu

vývoj podkorního hmyzu akcelerovalo dlouhé

L) a zpracování dříví. V závěsu už běží i obnova

teplé vegetační období. V následujících letech

ploch, kterou brzdí fakticky nedostatek sazenic a

byla kůrovcová gradace podpořena např. roz-

lidí. S podstatnou částí nápravy škod tak budou
muset pomoci přírodní procesy. MH

Kočky
Tisíce koček ve městech i na vesnici trpí, nechtěná koťata lidé často odeberou mámě kočce a pohodí je kamkoli, kde potom bezbranná mláďata dlouhé hodiny umírají hladem,
zimou nebo v bolestech, často ještě zaživa
požírána různými parazity. A to vše úplně
zbytečně. Má to jednoduché řešení: stačí dát
svojí kočku vykastrovat.

domov. Vaše darované kotě nebo jeho potomci
mohou skončit na ulici, stejně jako ostatní toulavé kočky. Můžete tedy zaručit, že právě vámi darované kotě neskončí takto? Pokud víte o dobrý
zájemcích, kteří touží po kotěti, tak je pošlete do
útulku. Pomůžete koťatům v útulku a sobě ušetříte situaci, kdy budete muset dlouhé hodiny obvolávat a přemlouvat všechny vaše kamarády, kolegy, známe i vaši rodinu, aby si kotě vzali.

Zde je několik nejčastějších mýtů a výmluv,
které jsou mezi lidmi stále rozšířené:

Mýtus - Kočky začnou po kastraci lenivět a tloustnout.

Mýtus - Kastrace je proti přírodě.

Pokud kočku správně krmíte po kastraci neztloustne a v žádném případě nepřestane lovit
myši!

Chraňte přírodu, nepoužívejte léky, antikoncepci, auto, elektřinu ani mobil a staňte se
poustevníky. Pak můžete prohlásit, že kastrace je proti přírodě.
Mýtus - Kočka by měla mít před kastrací koťata. Veterinární lékaři jsou opačného názoru!! Praxe ukazuje, že nejlepší čas na kastraci
kočky je ještě před první říjí, která se obvykle
objevuje kolem 6 měsíce stáří kočky.
Mýtus - Chudák kocour, ať si užije.
Věřte tomu, že kocour nebo kočka si změny
po kastraci ani nevšimne. Zvířata neoplakávají ztrátu schopnosti rozmnožování. Množí
se výhradně z důvodu zachování druhu. Je to
pudové chování. Proto kastrované kočky ani
kocouři netrpní žádnou emocionální krizí.
Mýtus - Máme kocoura, nás se kastrace netýká.

Jeden z nejvíce úsměvných a současně nejrozšířenějších mýtů. Váš kocour se může stát
otcem i více než 40 koťat ročně! Bonus pro
vás! Kastrovaní kocouři se méně rvou s
ostatními kočkami. Výsledkem je pak méně
přenosných chorob, tržných ran a dalších
zranění, které vedou k návštěvám veterináře,
za které zaplatíte více než za samotnou kastraci.
Mýtus - Pro všechna naše koťata najdu nový

Mýtus - Chování kočky se po kastraci změní.
Ano, chování se změní, a to k lepšímu. Kocouři
přestanou mít teritoriální chování a přestanou
značkovat. Kastrované kočky se méně rvou s
ostatními kočkami. Jelikož kočky nemají zájem o
množení, tak i méně cestují po svém okolí, a tím
se snižuje možnost zranění způsobené auty. Kastrované kočky mají delší a zdravější životy.
Mýtus - Kastrace je moc drahá.
Náklady na kastraci jsou ve srovnání s náklady za
celoživotní péči zanedbatelné. Nemáte dostatek
peněz na kastraci? Obraťte se na společnost, která
provozuje “Kastrační program”. Více na
www.kastruj.cz/kastracni-program
Pokud máte ve svém okolí toulavou kočku, do
které nechcete investovat, tak můžete kontaktovat některý z útulků ve vašem okolí, kde vám rádi
s kastrací pomohou.
Na závěr upozornění pro ty, kteří koťata stále topí
nebo je jinak usmrcují: Tímto činem porušujete
zákon na ochranu zvířat proti týrání 246/1992
Sb. a mohou být proti Vám zahájeny úkony trestního řízení, kde hrozí trest odnětí svobody až na
dva roky.

OZNÁMENÍ Z OBECNÍHO ÚŘADU:
V měsíci březnu byly splatné místní poplatky na rok 2021!
Žádáme všechny, kteří doposud nezaplatili, o úhradu.

1. Poplatek z komunálního odpadu
Sazba poplatku pro rok 2021 činí 696 Kč za osobu a rok,
za objekt sloužící k rekreaci je sazba poplatku 500 Kč za rok.
Rodiny s dětmi platí sníženou sazbu a to takto:
1-2 nezaopatřené děti v rodině: 372 Kč za dítě a rok, dospělí 696 Kč za osobu a rok
3 nezaopatřené děti v rodině: 336 Kč za dítě a rok, dospělí 696 Kč za osobu a rok
Důchodci platí sníženou sazbu následovně:
samostatně žijící starobní důchodce: 432 Kč za rok
starobní důchodce: 600 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 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
1283345379/0800, VS 1341X1), KS 0558
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.
na místě X doplnit číslo domu (popř.i číslo bytu).

HARMONOGRAM MOBILNÍHO SVOZU ODPADU V OBCI KVĚTNÁ V ROCE 2021
NEBEZPEČNÝ A OBJEMNÝ ODPAD:

středa 12.5. v 10 hodin

NEBEZPEČNÝ ODPAD:

středa 13.10. v 10 hodin

Stanoviště v obci:
1. u areálu technických služeb
2. u dvojdomků na vlakovém nádraží
3. na posádce
na Borové Krčmě
Pokud budete potřebovat pomoc s odvozem odpadu na stanoviště v obci, domluvte se s panem
Hasoněm nebo p. Milotou, tel.: 731 449 284.

OBJEMNÝ ODPAD
Do tohoto odpadu patří: podlahové krytiny (koberce, linolea), matrace, starý nábytek, sporáky, el.
trouby, bojlery, pneumatiky.
Do tohoto odpadu nepatří: stavební suť!
NEBEZPEČNÉ ODPADY
Do těchto odpadů patří: znečištěný obalový materiál od barev a olejů, znečištěný textil od škodlivin, olejové filtry, akumulátory, výbojky, zářivky, odpadní oleje, staré nátěrové hmoty, televizory,
rádia, počítače, staré léky, baterie (monočlánky), ledničky, mrazničky, staré přípravky na ochranu
rostlin, tmely, lepidla, teploměry, kosmetika (laky, barvy, apod.).
Žluté pytle na plast si můžete vyzvednou na obecním úřadě
Oznámení změny výše stočného

Zastupitelstvo obce Květná na svém zasedání dne 24.3.2021 rozhodlo o změně výše stočného.
S účinností od 1.1.2021 činí stočné 28 Kč s DPH za 1 m3 odpadní vody vypuštěné na kořenovou
čističku odpadních vod z nemovitostí připojených na veřejnou kanalizační síť v obci, nebo na čističku odpadních vod na posádce.
Množství odpadních vod se stanoví na základě odebraného množství vody změřené vodoměrem.

Informace k víceúčelovému sportovnímu areálu
S příchodem jara je opět zahájen provoz víceúčelového sportovního areálu!
Areál bude zamčený a půjčovaný na základě předchozí rezervace nebo zavoláním na kontaktní telefon uvedený v provozním řádu, zaplacením poplatku a předáním klíčů.
Sportovní náčiní (rakety, míče, …) si nosí každý návštěvník vlastní.
Rezervace se provádí na telefonu: 732 579 499, 605 246 880
Dle usnesení zastupitelstva obce je cena za půjčení areálu 50,- Kč / hodina.
Poplatek je splatný v plné výši i při užívání hřiště méně než celou hodinu a bude uhrazen při předání klíčů. Klíče se vrací ihned po ukončení užívání areálu.

V březnu až květnu
bude probíhat sčítání lidí.
Elektronické sčítání proběhne

27.3. 2021 – 17.4.2021 na stránkách
www.scitani.cz
Fyzické sčítání proběhne
17. 4. 2021 – 11. 5. 2021
Formuláře jsou k dispozici na
českých poštách.
Více informací je na stránkách
obce Květná

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

PŘIPRAVUJEME KULTURNÍ AKCE V KVĚTNÉ
30. dubna od 17 hodin v letním areálu na tradiční „Pálení čarodějnice“
První týden v červnu „Dětský den“
Obě akce se budou konat pouze v případě příznivé aktuální covidové situace.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabízíme možnost zveřejňovat narození, životní jubilea, úmrtí a vzpomínky v naší společenské rubrice se souhlasem dle zákona o
ochraně osobních údajů.
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