ÓK

HALÓ KVĚTNÁ
Hal
VÌ TNÁ

Podzim 2021
Ročník: dvacátýprvní

Slovo starosty
Vážení občané
Chtěl bych Vás požádat, hlavně ty, kteří nejsou očkovaní, aby zvážili změnu svého rozhodnutí a na očkování šli. Tímto skutkem pomáháte víc svému okolí, i když sami
sebe také chráníte. Jakákoliv léčba, třeba
antibiotiky má také svá rizika a jsou i ojedinělé případy, kdy antibiotika spíš uškodí než
aby pomohla. Přesto od konce války antibiotika zachránila a pomohla stovkám milionů
lidí na celém světě. Zde máte stručně popsány důvody proč své odmítavé stanovisko
příp. změnit.
1. Nebezpečí trvá. Viry a bakterie, které
způsobují vážná onemocnění, jsou
v populaci stále přítomny. Neočkovaný jedinec je pro ně snazším cílem.
2. Vakcinace je součástí prevence. Očkování je stejně významnou součástí
péče o zdraví jako pravidelné preventivní
prohlídky a zdravý životní styl. Vakcíny patří mezi nejbezpečnější opatření v rámci péče
o zdraví a jsou neustále pod dohledem úřadů i odborníků.
3. Nebudete zbytečně zranitelní. Nevynechávejte doporučená očkování,
pokud vám v nich dlouhodobě nebrání zhoršený zdravotní stav. Vakcínami proti chřipce
a hepatitidě (žloutence) je vhodné se chránit
po celý život. Nezapomínejte ani na očkování proti pneumokokovým infekcím.
4. Posílíte tělo. Očkovací látky jsou účinné a bezpečné. Obsahují buď usmrcené původce onemocnění, nebo živé a oslabené mikroorganismy, které zdraví neškodí. Stejně
neškodné jsou přídatné látky ve vakcínách.
5. Nemoc někdy udeří za plného
zdraví. Byli jste až dosud úplně zdraví a
myslíte si, že jste odolní a žádné vážné nemoci vám nehrozí? To je častý omyl. Uvědomte si, že nemoc si nevybírá a může skolit
kohokoli. Očkování přispívá k dlouhodobé
ochraně zdraví.
6. Nemoc znamená výdaje. Každé onemocnění, které si vyžádá domácí, nebo dokonce nemocniční léčení, znamená nepřítomnost v práci, a tedy výpadek příjmu. Například při invazivním pneumokokovém

onemocnění napadajícím mozek nebo krevní
oběh se pobytu v nemocnici nevyhnete.
7. Neohrozíte okolí. Pokud onemocníte chorobou, před kterou chrání očkování, zbytečně
vystavujete nebezpečí nákazy i své děti a nejbližší. Vakcínou tedy chráníte nejen sebe, ale i svou
rodinu.
8. Některá očkování je nutné opakovat. U
některých vakcinací neznamená jedna dávka doživotní ochranu. Například u vakcíny proti klíšťové encefalitidě se doporučuje přeočkování
vždy po 3–5 letech, u tetanu po 15 letech. Očkování proti chřipce je potřeba opakovat každoročně.
9. Cestování si žádá vakcinaci. Očkování
před cestami do exotických míst je samozřejmé.
To platí jak pro vás, tak pro vaše děti. Stejně důležitá je ochrana v případě rizikových aktivit, při
nichž hrozí například nákaza hepatitidou.
10.Půjdete příkladem. Když vaše děti uvidí,
že dbáte i na svoje očkování, budou ho automaticky považovat za součást života. Zvyšuje se tak
šance, že ani vaši potomci nebudou v budoucnu
podceňovat význam této účinné ochrany zdraví.

Svatováclavské slavnosti v Květné

Ticho
"Bůh mě ignoruje." řekl muž středního věku,
který sedával v kostelní lavici s otlučeným
rohem pravidelně více než rok. "A jak se to
projevuje?" zeptala se farářka. Ozvalo se ticho, které odpovědělo dřív než slova. "Jako
když jste v hospodě, chcete platit a číšník vás
nevidí, nechce vidět!" "Máváte na něj a pořád nic?" ptala se dál. "Mával jsem, ale pak
jsem přestal. K ničemu to nevedlo. Byl jsem
naštvaný a zvažoval, že prostě uteču bez placení. Ale dohnala mě ta malá jiskra naděje,
že bych přeci jen mohl účet za pivo srovnat a
neutíkat. V klidu odejít. Jenže teď je to spíš
smutek - " zbytek sdělení nechal muž opět
svému mluvčímu - tichu.
Ticho jednoho léčí a jiného vede k propasti,
ve které zeje hlubina šílenství. Ticho umí ve
spáncích rytmicky tepat a dunět, až nás zabalí do laviny pocitů, do kterých se nám boří
dlaně jako do měkké deky, když se snažíme
domoci přístupu vzduchu.
Jiné ticho hraje něžnou melodii natahovacího strojku s baletkou. Dětskýma očima spatříme tu nádheru třpytivých šatiček, které se
při točení tu a tam lehýnce dotknou zrcátka.
Jenže hudba najednou - - přestane hrát, nedopovídá svůj příběh. Ticho, které se ozve,
způsobí zklamání. Strojek už neměl sílu běžet dál. A dítě v nás ten mechanismus samo
oživit zatím ještě neumí.
Úplně jiné světlo přichází s tichem truchlení.
Sedět na podlaze vedle postele, kde v důlku
matrace dodýchal ten nejdražší. Slyšet zvuk,
který způsobila veliká horká slza. Ukápla,
rozpila se navždy a ve všem. Prázdné skleni-

ce a nedočtené knihy, které obydlely noční stolky.
Vyšroubované žárovky, které opustily závity domova, protože přišel čas šera.
Jednoho rána se slunce opřelo do barevné vitráže
kostelního okna a vytvořilo uvnitř akord s posvátným tichem zamčeného chrámu. Bylo tak křehké,
že nesneslo přílišnou pozornost. Vítalo ohleduplné a pokorné diváky, kteří klenbu tvořenou tou
drobnou pavučinkou tiché chvíle nezbořili, ale podepřeli svým hlubokým soustředěným úžasem.
Ticho ozývající se z postýlky spícího dítěte znají
hlavně mámy. Našlapují jemně po špičkách, aby
robátku nepokrčily peřinku sladkého snu. A podobné ticho se rozlehne i za pár let s tátou, který
vzal potomka na ryby. Pozvání do toho světa mlčení fousatých pantátů na břehu tiše plynoucí řeky. Řeky, co připomíná běh času. Odnáší starosti
a po vlnách donese věneček z pampelišek. Žel tiché jsou i předsudky. O tom, že uspává jen máma
a loví se pro změnu vždycky jen s tátou. A ty kytky
dokola uvil Pepa. Skutečný život je potichu i nahlas.
"Pán si přál platit?" Ozval se rutinním tónem hlas
vrchního, který se zadíval na čárkovaný plot na
lístku před štamgastem." "Ano" ozvalo se špitnutí.
Číšník lístek šmahem zmuchlal a vysvětlil:
"Dneska je to na nás, přijďte zas, jste tu vítán."
Překvapené ticho, které doprovodilo setkání těch
dvou párů očí vyplnilo hlučný lokál.
Ticho patří do života. V tichu se odehrává to banální i to nejdůležitější. Ticho zve k prolomení i k
nekonečnosti. Ticho slouží pokoře, šepot unese
modlitbu, ticho není projevem Boha, který si nevšímá. Ticho znamená: "Poslouchám."
Farářka církve husitské
Mgr. Martina Viktorie Kopecká, ThD.

Mateřská škola Květná
srdečně zve

na tradiční

„Dýňování“
s lampionovým průvodem

Sraz v letním areálu v pátek
29.10.2021 od 17,30 hodin
Dýně a lampiony s sebou
Občerstvení zajištěno

Pozor na lákavé nabídky podomních prodejců
Podomní prodejci přicházejí stále s novými
praktikami. Většina z nich má škálu důvodů a
příběhů, kterými se snaží získat vaši důvěru.
Mnozí také moc dobře vědí, že v obcích a městech, kde je vyhláškou podomní prodej zakázán, se tímto jednáním dopouští protiprávního jednání. Ani to je od lehce nabitého zisku
neodradí.
V současné době, kdy lze v médiích slyšíme o
„energetické krizi“ a některé společnosti oznamují konec, lze předpokládat i zvýšený počet
podomních prodejců nabízejících právě výhodné smlouvy na dodávky energií. Dalšími a
častými praktikami jsou nabídky různých služeb na výměnu zámků, služby kominíka či servis oken. Pozor, lze se také setkat s lákavou
nabídkou „levného“ zboží, které na první pohled vypadá jako originál, ale originálem není.
Policie proto radí:
- Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo nic
zadarmo.
- Nedůvěřujte cizím lidem a nikoho takového
nepouštějte do svého bytu, obzvlášť
v případech, kdy cizí osoba chce rozměnit

bankovky, nebo se domáhá pitné vody.
- Buďte obezřetní, opatrní a informace si prověřujte.
- Nedovolte, aby na vás kdokoli činil nátlak a
nutil vás k okamžitému rozhodnutí.
- Nikdy neplaťte za nabízené zboží předem
v hotovosti, bez sepsané smlouvy o koupi či
prodeji.
- Nesdělujte své osobní údaje a prodejce žádejte
o kontakt, který si klidně hned vyzkoušejte a
ověřte.
- Nepodepisujte nic bez rozmyslu, pokud můžete, kontaktujte ihned členy rodiny nebo si nechte čas na rozmyšlenou.
- V případě, že jste byli podvedeni, nebojte se
obrátit na policii.
V neposlední řadě nepodléhejte vidině rychlého
zbohatnutí, výhodné koupě či dokonce výhry.
V naprosté většině těchto případů se jedná o
podvod.
kpt. Mgr. Jiří Tesař

koordinátor prevence

Nový přechod pro chodce
Jistě jste si všimli, že je přesunut přechod
pro chodce na rekonstruované silnici RI/34.
Podle původního sdělení projektantů a Policie ČR měl nový přechod pro chodce navazovat na chodník u hospody. Proč tomu tak není podle sdělení Policie ČR se neví. Přechod
je posunut více do zatáčky a přesto doufám,
že bude bezpečnější, než ten stávající. Rovněž podle projektantů zde měl být plnohodnotný chodník a ne ta polovina, která
v zatáčce je. Máme pouze svolení si ten chodník dotvořit po dohodě s projektantem. Zda
za tím stojí úsporná opatření nebo něco jiného nevím. Někdy mám pocit, že když se buduje akce za milionové částky, tak se na tyto
detaily myslí tak nějak prapodivně.
Ing. Petr Škvařil

ŠKWOR
Na úplný závěr léta, v sobotu 28.8. na Květenském ranči, jsme měli tu čest, uspořádat
jednu z nejzajímavějších a zároveň největších akcí, co tu kdy byla.

Vše bylo perfektně zorganizované, jak ze strany Tomáše Trnečky tak ze strany obce a SDH Květná. Díky poličskému pivovaru, který nám zapůjčil stoly a
pípy, jsme mohli z vesela točit pivo a tím se netvořiPo oslovení Ilony Teplé a Tomáše Trnečky ly zdlouhavé fronty a lidi si tak mohli v pohodě vy( pořadatel DNE FOTBALU v Poličce ) jsme chutnávat koncert.
dostali nabídku, uskutečnit zde u nás na Pevně doufáme, že do budoucna se bude konat více
Květenském ranči koncert v čele se známou takových vydařených akcí, díky kterým se jako obec
skupinou Škwor. Byla to pro nás obrovská zviditelňujeme a více se tak dostáváme do podvěvýzva, ale také mnoho obav jestli to všechno domí lidí.
zvládneme a hlavně jestli stihneme připra- Za sebe můžu říct, že to byla opravdu vydařená akvit zázemí, které v té době bylo v rekon- ce a hlavně – konečně nám vyšlo počasí : - ))
strukci.
Na závěr bych chtěla moc poděkovat všem, kteří se

Po náročné a usilovné práci, kdy nás tlačil
čas, jsme to nakonec vše dokázali připravit
tak, aby se akce mohla konat (všem,kteří
pomohli fyzicky, finančně nebo dodáním
materiálu, moc děkujeme).

jakkoliv na přípravě podíleli. Všem, kteří přiložili
pomocnou ruku a pomohli ve stánku s občerstvením nebo pomáhali udržovat pořádek v areálu.
Všem hostům, kteří se koncertu zúčastnili a tím
podpořili SDH Květná. Velké díky patří obci Květné
za finanční podporu, protože bez ní by se akce nemohla konat. A také děkujeme Iloně Teplé, která
měla ten super nápad, aby se koncert konal tady u
nás a samozřejmě také za perfektní zvučení. Věřte,
že si toho opravdu moc vážíme.

Od 17,00 se otevřely brány areálu a začali se
pomalu sjíždět příznivci rockové hudby.
První vystupující kapelou byla punková skupina Vision Days z Brněnce. Dále zahrála
rocková skupina Dilated. A pak konečně
přišli na scénu nejvíce očekáváni Škwoři a
byl to opravdu nářez. Celkem se k nám sjelo
neskutečných 1300 lidí z různých koutů republiky. Do poslední chvíle jsme nevěřili, že Lucie Navrátilová
by se k nám na ranč mohl vejít takový počet.

OKRESNÍ HASIČSKÁ LIGA SVITAVSKA
Rok se s rokem sešel a bohužel ani letos,
nám covidová situace neumožnila si užít
hasičskou ligu tak, jak bychom si přáli. Podobně jako v loňském roce se nemohla zahájit jarní příprava a do poslední chvíle byli
všichni v napětí, zda se liga vůbec uskuteční.
Nakonec se rozběhla 4.7. v Hartmanicích.
Dále pokračovala v Sádku, Perálci, Desné,
Kamenci, Nedvězím a končila jako každý rok
zde u nás v Květné. Letos se k nám sjelo 25
týmů v kategorii muži, 3 týmy za veterány a

14 týmů v kategorii ženy. I přesto, že nám počasí
moc nepřálo se soutěž vydařila na jedničku. Bohužel náš tým se letos nezúčastnil ani jedné soutěže. Jeden z hlavních důvodů byla rekonstrukce
nového zázemí, a tak většinu volného času pilně
pracovali na Květenském ranči. Pevně doufáme,
že příští rok bude situace klidnější a umožní našim klukům opět se postavit na startovní čáru,
aby ukázali, co umí :-).
Lucie Navrátilová

SDH Květná
V letošním roce se hasiči pustili do výstavby
nového přístřešku na květenském hřišti.
Vazbu postavila odborná firma, ale zbytek
už byl v režii našich hasičů. Byli pod velkým
tlakem, protože na poslední víkend v srpnu
byla naplánovaná akce, na Květnou nevídaných rozměrů, koncert skupiny Škwor. Pracovalo se soboty, neděle, občas i v pracovním týdnu. Všechny zúčastněné to stálo

opravdu mnoho sil a času. Ovšem stálo to za to a
květenské hřiště se může pyšnit novým prostorem
pro pořádání různých kulturních akcí.
Všem zúčastněným hasičům i dobrovolníkům patří
velké poděkování za skvělou práci!
Tereza Filipi

Besídka 2021

Ženy zpěvné
Na svatojánském jarmarku v Květné zahradě jste si mohli poslechnout vícehlasé lidové
písně v podání Žen zpěvných. Je to uskupení zpěvaček i bývalých nezpěvaček, které
rozvíjí a vede nadšená sbormistryně Helena
Mazáková. Scházejí se jednou týdně
v proměnlivém počtu, vybírají si písně
z lidových tradic Čech, Moravy, Slezska i
Slovenska a těší se z emocí, které se jim
v dvou- či tříhlasých skladbách daří rozpoutávat.

Pro různá roční období se hodí různé písně – na
jaře se s úlevou vynáší Morena, v létě si zpíváme o
jahodách, malinách, pak o jablíčkách a sklizni žita,
o radostech a strastech lidského soužití… a na konci
listopadu přichází čas pro písně o veliké události,
která přichází se Slunovratem –o narození Ježíše
Krista.
Na adventní písně vás srdečně zveme 19. 12. od
18:00 do kostela svatého Vavřince v Květné.

Přijďte se společně s námi potěšit několikerým vyprávěním příběhu, který, ač se odehrává
Jsou dobrý tým – jedna umí číst z not, další v nejtemnější části roku, nás vždycky rozehřeje raumí rozlišit nářečí a nesmotat je dohroma- dostnou nadějí na nové světlo!
dy, jiná si libuje v popisu, co se vlastně
v písni odehrává a k jaké příležitosti je určena, někdo se soustředí na rytmus, … a do- Adéla Hronová
hromady vás vykoupou v očistné emoční
lázni, která funguje pořád stejně, jako před
staletími!

Z historie obce Květná
Jsem přesvědčen, že každý by měl znát historii místa, kde žije. Vytváří to v nás jakousi kontinuitu a pomáhá nám to nalézat kořeny, nebo je zapouštět tam, kde jsme se usídlili, …
K založení obce Blumenau (Květná) došlo osídlením hraničního lesa Premonstráty kláštera Litomyšl. Toto místo bylo poprvé zmíněno v roce 1347, kdy byla zastavena litomyšlskému biskupovi.
Stavbu místa jménem diecéze Litomyšl provedl lokátor Karl von Lubna-Laum (vesnice poblíž Poličky). Vesnice měla asi 24 lánů o 20 až 25 hektarech, lokátor měl 3 lány. Lán zajišťoval obživu
farmářské rodiny se služebníky.
Pro dnešní článek jsem připravil srovnání popisů oděvní módy, které kronikáři z Blumenau
(Květná) a Dittersbach (Stašov) představili slovy a obrázky ve svých komunitních vzpomínkách.

Dnešní kostým, který je založen
na oblečení obyvatel obce, podléhá rozmarům módy, která pravděpodobně přináší změny každý rok.
Již kolem roku 1800 se zde nosil
samostatný lidový kroj.

Představuji zde dva staré muže, kteří se
laskavě pozdravují; ten, který je otočen obličejem, je v letním oblečení; nosí klobouk,
boty a punčochy. Ten, který je otočen zády,
nosí zimní oblečení: kožešinovou čepici,
kožené boty, šátek na prsou z červené látky
nebo šedou látku. Tyto dlouhé kabáty byly
vyrobeny ze zelené, ale většinou šedé látky
a obvykle zdobeny velkými bílými knoflíky.
Tyto knoflíky byly stříbrné a kupci je přivezli z Německa - říkalo se jim Linaburgovy knoflíky.

Dva uvedené obrázky ukazují kostým z let 1820
až 1840. Na sobě měli černé kalhoty
„lederhosen“ s kapsami na bedrech, boty z jemné
černé telecí kůže, vesta vyrobená z červené nebo
modré látky, kožený pásek, "peingurt" s taškou,
kabát z černého manschesteru a černý klobouk z
velmi silné plsti se dvěma až třemi hedvábnými
pásy a krásnou sponou. Také dlouhé, modré kabáty, nazývané "kaput", byly běžným kusem oblečení.

Tyto šaty se nosily již ve dvacátých letech 19. a trvaly až do roku 1840 a pak
postupně ztrácely. Klobouk měl 1/4 palce
silnou plst, široký kloboukový pás s krásnou sponou a opatřený 2 až 3 hedvábnými stuhami. Kabátce byly z černého
Manchesteru, jednořadové vesty z červených nebo modrých látek, ale zdobná
vesta byla později z hedvábí. Kalhoty
„lederhosen“měly u beder tašku a boty
byly z černé telecí kůže.
Kabát.
Muž stojící vpravo na uvedené kresbě
nosí dlouhý kabát. V té době se nazýval
Kaput. Byl dlouhý, dosáhl od krčního
límce k patě a stál až 36 a 40 fl.

Dámská móda
Jak ukazují obrázky, kostým žen byl docela pěkný.
Skládal se ze široké, hnědé skládané sukně, červených punčoch a černých nízkých bot s velkými
mosaznými přezkami, zeleného živůtku, díky kterému vynikla bílá halenka s krátkým rukávem s
volánky s krkem a rukávy.
Zelené i jiné šátky na hlavě a barevná zástěra dokončily barevný obraz. V zimě se nosily krátké nebo dlouhé kožešiny.
Bohaté ženy nosily liščí kožešiny pokryté šedou
látkou a pokryté hnědou srstí.

Tento dlouhý liščí kožich byl většinou nošen bohatými ženami. Kožich byla tvořen šedou látkou
a ohraničen hnědou liščí kožešinou.
Na obrázku vpravo - v té době ženy nosily červené punčochy a pantofle s velkými přezkami
mosazného plechu. Tyto šaty nosily staré ženy až do roku 1820, s mladšími pasem, sukně byla
již zrušena. Sukně byly vyrobeny z ovčí vlny a lněné příze místními tkalci a byly červené, zelené
a hnědé. Zástěry byly velmi barevně kyticové. Staré ženy měly sukně s velmi širokými hedvábnými lemy.

Klobouky
Z tvarů klobouků, dlouho populární "německý Národní klobouk", který je reprodukován
ve dvou pohledech, a "Wienerhut"

To byla malá exkurze do oblékání lidí, kteří žili v našem kraji před více než 70 lety.
Pokud by kdokoliv z nás našel staré fotografie obce nebo jakékoliv zajímavosti z obecní historie,
budu velmi rád, když mne s nimi seznámíte.
Ferdinand Raditsch

OZNÁMENÍ Z OBECNÍHO ÚŘADU:
V měsíci září byly splatné místní poplatky za II. pololetí 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).
***************************************************************************************************

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.
**************

Vážení spoluobčané, rádi bychom uveřejňovali přání k Vašim jmeninám nebo i vzpomínkám na
Vaše členy rodiny, kteří již nejsou s námi.

Dušičková pobožnost bude v pátek 5. 11. v 19:00 na hřbitově v Květné s panem farářem

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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