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Milí spoluobčané,
je předvánoční shon („šrumec“), všichni
máme plno práce, neboť chceme každý mít
krásné a pohodové Vánoce. Nechci vás proto
zatěžovat svými stížnostmi, já osobně jsem
v Květné spokojená. Není nad to, když si
člověk uvaří kafe a může si posedět venku a
opadne z něj celodenní stres. Nevadí mi např.
ani sobotní či nedělní práce spoluobčanů
kolem svých domků a zahrad, neboť ne každý
má čas ve všední den tuto činnost vykonávat,
ne vždy vyjde počasí a také musíme myslet i
na chalupáře, kteří přijíždějí až na víkend.
Jediné, co mě nedávno zarazilo, je chování
některých lidí, kteří si myslí, že ochrání své
děti, a při tom ohrožují ostatní. Kvůli
zpomalení silničního provozu v naší obci
pokládají různé předměty na vozovku, což
ovšem může mít nedozírné následky …
Chtěla bych vám všem popřát, abyste letošní
vánoční svátky prožili v klidu a pohodě a do
příštího roku hodně spokojenosti a zdraví nám
všem.
Ráda bych se s vámi podělila o zajímavost,
kterou jsem zjistila o historii vánočních písní.
Nejstarší záznamy o vánoční hudbě, v
takzvaných Mariánských chválách, pocházejí
z 11. až 12. století a najdeme je v rukopisu z
knihovny metropolitní kapituly pražské.
Vánoční koledy píší svou historii od 13.
století.

Tehdy ještě nešlo o čistě vánoční koledy, ale
bývaly zpívány písně s křesťanskými náměty.
Ve 14. století si již gotika vyžádala písně s
náboženskými motivy a u příležitosti Vánoc
byl zdůrazňován Advent. Opěvována v těchto
písní byla sláva Panny Marie a jejího
neposkvrněného početí.
Uměle tvořené latinské texty byly
podmalovány bohatou melodií a hrané i
zpívané, dnes by se řeklo, profesionály.
Časem dosti umělých písní zlidovělo a
především lidé si začali zpívat své vlastní
písně - koledy. Tyto koledy zpívaly hlavně
děti a ti nejchudší z chudých, když chodili
dům od domu a prosili o podarování výslužku. Tato tradice se dochovala dodnes a
koledníci obcházejí domácnosti na druhý
svátek vánoční - na svatého Štěpána.
Ve středověku již vánoční písně a koledy šíří
Evropou potulní žáci, tovaryši, krajánkové, a
další poutníci. Potulní žáci si jejich
předváděním vydělávají na živobytí během
adventu, vánočních svátků i o Novém roku.
Koledám všichni všude rozumí, protože jejich
námět a význam je ve všech jazycích stejný oslava
narození
Spasitele.
Nejznámější koledy a písně byly časem
přeloženy a dnes se pomalu neví, odkud která
pochází.

Marie Špačková
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HASIČSKÉ ODPOLEDNE
V pěkném podzimním odpoledni 1. října
pořádala místní organizace SDH pro děti
spoustu různých dovednostních soutěží při
kterých se dobře bavily nejen děti, ale také
jejich rodiče i další návštěvníci. Po
absolvování každé soutěže děti dostávaly
nějaké sladkosti a drobné dárky.Ve stáncích
bylo připraveno občerstvení jak pro děti, tak i
dospělé, přičemž mezi dětmi byl jednoznačně
největší zájem o smažené hranolky.

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO
PRAHY
V sobotu 10. prosince se po delší době
podařilo zorganizovat zájezd pro naše občany.
Na zastupitelstvu se tento záměr promýšlel,
ale nenašel se nikdo, kdo ba se úkolu rád
zhostil. Až pan Ligas, známý svou ochotou a
nadšením, se dobrovolně nabídl, že se zájezdu
ujme. Zjistil termíny muzikálů, zajistil lístky,
obec objednala autobus a pěkné počasí a
mohlo se vyrazit.
.

Na zájezd odjelo celkem 47 květeňáků,
z toho nemálo dětí. Část výletníků vystoupila
v Čestlicích u Prahy, kde se nachází velký
Akvapalác, zbytek dojel až na Florenc, kde
jsme se rozešli každý za svým cílem, někteří
na nákupy do obchodních center, jiní za
kulturou a poznáváním krás našeho hlavního
města. Praha byla krásná a dýchala vánoční
atmosférou.
Je třeba říci, že pan Ligas o ,,své,, účastníky
zájezdu se skvěle staral, počínaje zajištěním
vstupenek, podáváním informací, starostí o
naše pohodlí a klidný průběh cesty. Navíc si
vzal na starost 5 dalších dětí, o které se celý
den vzorně staral.
Zájezd byl velice zdařilý a bylo by dobré ho
v příštím roce určitě zopakovat. Dík patří
panu Ligasovi za skvělou organizaci zájezdu a
obci, která tuto akci finančně dotovala.
zm

3.POSEZENÍ U KAFÍČKA
se uskutečnilo 12. listopadu ve třídě místní
základní školy. Jsem ráda, že se účast našich
spoluobčanů pomalu zvyšuje a vzniká tak
příjemná nová tradiční akce nejen pro seniory,
ale pro všechny, kteří si chtějí chvilku jen tak
posedět, poklábosit nebo si zazpívat
s harmonikou pana Vosmeka z Kamence.
Skvělé pohoštění připravila organizátorka
akce paní Špačková, pochutnat jsme si mohli
nejen na chlebíčkách, ale i vynikajících
moravských koláčích. K tomu všemu dobré
vínko nebo štamprlička něčeho ostřejšího – co
má kdo rád. Věřím, že se všem zúčastněným
akce líbila a nezbývá než pozvat další váhající
na příští „kolo“, které bude na jaře příštího
roku.
zm

a anděl předvolávali a zpovídali děti, které
měly za úkol říct básničku a byly odměněny
pěkným háčkovaným sněhulákem a sladkostí.
Čert potom nehodné hříšníky odnášel v pytli a
pokud byly většího vzrůstu, používal
přistavenou popelnici, ale neměl to vůbec
jednoduché, některé z nich musel nahánět na
stohu.
Rozestavený ranč jsme si mohli prohlédnout a
manželé Machovi zodpověděli naše dotazy
ohledně svých plánů.
Myslím si, že se mikulášské odpoledne
vydařilo a je jen škoda, že se zúčastnilo tak
málo květenských dětí. Určitě by se tato akce
mohla zařadit k těm tradičním, pokud v ní
budou Machovi chtít pokračovat.
vb

KŘEST OSLÍKA NA PŮLDOMKU
se konal 22. října a malá oslice dostala jméno
Luna, které jí vybraly děti místní MŠ a ZŠ.
Některé z nich, jejich rodiče i další květeňáci
pak křest Luny stvrdili přípitkem Rychlých
špuntů.
ph

MIKULÁŠ U KONÍ
Již na sobotu 3.12. 2011 obdrželi děti
pozvánku od Mikuláše, zřejmě má velice
nabitý program, k návštěvě koňského ranče
manželů Machových. Sobotní odpoledne tak
mohli děti i rodiče strávit v budované
jízdárně. Děti mohli využívat k jízdě pět
koníků, včetně kobylky huculského koně. Pro
jízdu byla vytvořena překážková dráha, která,
jak nám bylo vysvětleno, se používá při
závodech nejmladších adeptů jezdeckého
sportu a hlavně při nácviku jízdy a zručnosti
ovládání koní. Další velkou zábavou pro děti
byl stoh balíků sena, který jim povolil pan
Mach ke hře. Toto bylo přijato s velkým
nadšením. Samozřejmě největší atrakcí byl
příchod trojice Mikuláš, anděl a čert. Mikuláš

NÁZORY OBČANŮ
V minulých číslech Zpravodaje jsme přinesly
několik návrhů občanů na vylepšení vzhledu obce,
či kritických připomínek. Některé podněty již
přinesly ovoce, byly například betonovými
segmenty zakryty nádrže před kořenovou
čističkou, či zbudován pořádný plot u půldomku .
Myslím proto, že by se občané neměli bát své
názory či připomínky dát najevo. Prostor ve
Zpravodaji jim určitě bude dán.
Jedna z nových připomínek je již v úvodníku paní
Špačkové, další nám předal pan Beran a ty
zveřejňujeme:
,, Chtěl bych komentovat dvě události, které
proběhly, nebo se připravují v Květné. Jako první
je čištění rybníka U Majerů. Začátek tohoto
připravila obec na sobotu 26.11. jako výlov
rybníka.. Pozvala občany na tuto recesistickou
akci a protože nabylo možno použít klasického
vypouštění přes stavidla, bylo použito hasičské
vybavení. Přenosná stříkačka a plovoucí čerpadlo
pracovaly celou sobotu a potom i následující dny,
aby byla voda odčerpaná.Kupodivu byly objeveny
i nějaké ryby, které obsluha čerpadel odlovila a
přenesla do rybníka U Kuby. Přihlížející diváci
byli odměněni horkým čajem s rumem.
Čištění rybníka považuji za dobrý nápad a snad i
dobré zhodnocení vložených financí. Pamatuji si,
a samozřejmě i starší rodáci, že v rybníku býval
dostatek vody ke koupání a ještě z něho
zásobovaly kravíny. Vyčištěním rybníka, úpravou
hrázae a okolí může Květná získat pěkný prostor
pro využití ve volném čase.
Druhý komentář nemůžu nenapsat k akci Hřiště
pod školou.
Na tomto místě již hřiště bylo, obec ovšem jako
zřizovatel je nucena toto opravit dle evropských
norem. Tady si již nejsem úplně jistý, zda
investice bude účelně využita. Mám obavy, že po
dokončení nastoupí na hřiště omladina, která
předváděním svého kung-fu umění je schopna
zlikvidovat snahu o vybudování pěkného hřiště.
K tomuto názoru jsem dospěl při pohledu z okna a
po rném napomínání.
Pár příkladů:
První altán bylo nutno nahradit novým,trénink
kopů a úderů nevydrželo dřevěné obložení, stojan
na koš bylo nutné několikrát opravovat, byl

nejlepším zařízením na trénink shybů a výmyků.
Jak se říká ,, chovejte se jako doma, alespoň
uvidíme, jak to u vás doma vypadá,, mě utvrzuje
v názoru, že ve většině domácností se asi sedí na
stole a židle se používají jako podnožky. Stůl na
stolní tenis byl nejlepší sedačkou a cvičební
plochou. Na hřiště byl instalován odpadkový koš,
myslím si zbytečně / pozn.redakce – viz článek
p.Chorvatovičové v č.3/.
To je vše co jsem chtěl sdělit ostatním. Chtěl bych
všem občanům popřát příjemné prožití svátků
vánočních a hodně štěstí a zdraví do roku 2012,,.
Tolik tedy pan Beran, myslím, že zvláště pokud
jde o dětské hřiště, nelze jinak, než souhlasit.

Také alespoň jeden obrázek z výlovu rybníka
Hodně se také při příležitosti akcí pořádaných ať
školou či SDH mezi lidmi hovoří o tom, že ze
strany zastupitelů je účast na akcích pořádaných
SDH či MŠ a ZŠ mizivá, někteří zastupitelé se na
žádné akci ani vůbec neukázali. Je to škoda, třeba
si pro příští rok vezmou názory občanů k srdci a
uvidíme je na akcích v obci častěji, než doposud.
/pozn. redakce těsně před uzávěrkou – na akci
Živý betlém bylo zastupitelů hodně - že by se
blýskalo na lepší časy?/
ph

EKOKOUTEK
Poděkování
V měsíci říjnu se ve škole odevzdávaly
staré televizory, monitory a jiná
elektrozařízení. Jak sběr dopadl? Celkem
se sešlo 13 ks televizorů, za což jsme
získali 636 bodů (318 kg), dále za 101 kg
ostatního elektrozařízení 606 bodů a za 27
kg baterií 135 bodů. Celkem máme nyní
1505 bodů, za které si můžeme do školy
vybrat z Katalogu odměn např. míče, hry,
ale i dalekohled nebo fotoaparát.
Děkujeme všem, kteří nám vysloužilé
spotřebiče přinesli. O soutěži Recyklohraní
se
můžete
více
dozvědět
na
www.recyklohrani.cz.
EKOLAMP – systém pro zpětný odběr
osvětlovacích zařízení

žárovky se stejnou spotřebou energie
dávají světlo slabší a žluté.
2. Spotřebovávají až o 80 % méně
energie, protože ji lépe využívají na
přeměnu ve světlo, na rozdíl od žárovek,
které většinu energie přemění na teplo a
jen malou část na světlo (rozsvícená
žárovka se úplně rozpálí, ale zářivka se jen
zahřeje).
3. Vydrží až několikanásobně déle! Aby
vám zářivka vydržela co nejdéle, snažte se
ji co nejméně zbytečně zapínat a vypínat.
Co s nimi, když doslouží?
Moderní světelné zdroje obsahují stopové
množství rtuti. Rozhodně proto nepatří do
běžného

Víte, co je zářivka a proč je lepší než
obyčejná žárovka?
Zářivky a úsporné žárovky (úsporná

odpadkového

koše.

Rozbitá

zářivka v popelnici nebo třeba na skládce
je nebezpečná pro životní prostředí. Měli
bychom ji proto odnést na správné místo.

žárovka je vlastně také zářivka) jsou

Kam vyhodit žárovku a kam úspornou

elektrické zdroje světla nejrůznějších

zářivku?

tvarů. Často svým vzhledem připomínají
běžné žárovky. Zářivky byly vynalezeny

1.

na přelomu 19. a 20. století a jejich

reflektorová a halogenová rtuť neobsahují,

technologie

doby neustále

a klidně je proto vyhoďte do normální

samotná

popelnice.

zdokonaluje.

se

od

té

Zářivka

však

Obyčejná

žárovka,

ani

žárovka

funguje velice jednoduše. Je to vlastně
uzavřená skleněná trubice (rovná nebo

2. Kompaktní úsporné zářivky, lineární

různě zkroucená), ve které se nacházejí

(trubicové) zářivky, výbojky a světelné

páry rtuti a argonu. Mezi dvěma konci této

zdroje s LED diodami rozhodně do

trubice pak dochází k výboji, jehož

popelnice nepatří (obsahují rtuť), ale

důsledkem vzniká světlo.

můžete je odevzdat na Obecním úřadě do
sběrné nádoby EKOLAMPU (zářivky

Výhody úsporných zářivek a žárovek:
1. Svítí jasným bílým světlem, zatímco

pouze do velikosti 40cm).
zm

ZAUJALO MNE

STALO SE

Tak v minulém čísle jsem psal, že po třetí a už
naposled krteček. To jsem ještě netušil, že
v dalším čísle bude seriál o krtečkovi
pokračovat, žel tentokráte méně vesele, neboť
30. 11. ve věku krásných 90 let autor krtečka
pan Zdeněk Miler zemřel.
22. 11. se konala na indonéském ostrově Bali
konference UNESCO a na ní byla zařazena do
seznamu nehmotného kulturního dědictví
lidstva Jízda králů, jakožto pátá česká položka
v tomto seznamu, do kterého z ČR již dříve
byly zařazeny Masopustní průvody na
Hlinecku, Zahrady a zámek v Kroměříži, Verbuňk - mužský lidový tanec ze Slovácka a
dále Sokolnictví.
Listopad asi moc nepotěšil zemědělce, neboť
je nejsušší za posledních 206 let. Dosud držel
rekord rok 1920, kdy v pražském Klementinu
napadlo v listopadu jen 1,6mm srážek. Také
letošní listopadové teploty jsou v průměru o 6
stupňů vyšší než jiné roky.
Pražský taxikář Modrých služeb (odváží na
požádání řidiče, kteří se opili), naboural a
bylo mu naměřeno 3,12 promile alkoholu.
Zkrátka udělali kozla zahradníkem.

Květná se v posledních letech začíná hodně
měnit. Vyrostlo pár nových rodinných domků,
další už jsou ve výstavbě, renovují se staré
domy, na hodně starých domech jsou nové
fasády, opravuje se dětské hřiště.
Na druhé straně obce zase vyrůstá areál
manželů Machových, nová jízdárna pro
celoroční využití, nové stáje pro jejich koně a
oplocené výběhy, kde se již nyní prohání tato
krásná ušlechtilá zvířata. Po dokončení bude
jistě tento areál pro Květnou přínosem.

Na „půldomku“ se mezitím narodil 5. října
oslici Stopce dlouho očekávaný přírůstek,
krásná malá oslí samička.
O tom, jak a kým byla pokřtěna, též s fotkami
ze křtu, píšeme na jiném místě našeho
zpravodaje.

Tak nevím, zda Petra Kvitová po vítězství ve
Wimbledonu hledí na ten dar moc nadšeně.
Pro příznivce filmového Batmana-představitel
tohoto filmového hrdiny Christian Bale natáčí
naposledy v masce Batmana film „Temný
rytíř povstává“ a tím série končí.

Tak vypadala čtyři dny po narození. No
řekněte, není krásná?
ph

VÁNOČNÍ BESÍDKA
V květenském kostele se konala 16. 12.
vánoční besídka dětí místní MŠ a ZŠ. Kostel
byl zcela zaplněn rodiči a prarodiči
účinkujících dětí a dalšími hosty, kterým děti
předvedly různé scénky, zarecitovaly a také
zazpívaly koledy. Na závěr sourozenci
Dvořákovi zahráli koledy a vánoční písně na
pozoun a tubu.
Poděkování za krásné odpoledne patří paním
učitelkám a vychovatelkám Graciasové, Svo –
janovské, Švecové a Mojdlové, které program
připravily, ale především účinkujícím dětem.

Po ukončení jsme byli pozváni do nově
zrekonstruovaných prostor Domu na půl cesty
a zahřát se připraveným občerstvením.
Snad to není pouze můj názor, ale z reakcí
přítomných si myslím že nikoliv, že to byla,
při vší úctě ke všem letošním akcím v obci, ta
vůbec nejpůsobivější. Dík patří především
panu Větrovskému, který s nápadem Živý
betlém přišel a také ho zorganizoval, ale i
všem dalším, kteří se zúčastnili přípravy či
samotné realizace. No a samozřejmě všem
hercům, počínaje malým Vojtíškem Burešem.

ŽIVÝ BETLÉM
Občanské sdružení Květná Zahrada den po
vánoční besídce uspořádalo akci Živý betlém
a den otevřených dveří v prostorách Domu na
půl cesty. V pravém zimním počasí za hojné
účasti přihlížejících jsme měli možnost po
úvodním slově p. Raditsche vidět příchod
svaté rodiny, doprovodit ji na její cestě, viděli
jsme betlémské pastýře , jejich zvířátka a
v nově zbudované salaši i svatou rodinu
s malým Ježíškem a příchod Tří králů.
K tomu jsme si mohli zazpívat koledy.

Betlém z perníčků, vystavený v Domě na půl
cesty.
ph

Finanční úřad ve Svitavách, T. G.
Masaryka 15, 568 02 Svitavy
Upozornění k dani z nemovitosti
na rok 2012
Došlo-li v průběhu roku 2011 ke
změně vlastnictví nemovitostí či
jiné změně podléhající zákonu o
dani z nemovitostí (č. 338/1992 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů)
upozorňujeme na povinnost podat
daňové přiznání k dani z nemovitostí (dle stavu k 1. lednu 2012)
místně příslušnému finančnímu
úřadu nejpozději do 31. 1. 2012.
Nejčastějšími důvody pro podání
přiznání k dani z nemovitostí jsou:
* kupní smlouva,
* darovací smlouva,
*smlouva
o
zúžení
(rozšíření)
vypořádání SJM (společného jmění
manželů),
* smlouva o nabytí nemovitostí od
bytového družstva,
*
nové
nájemní
smlouvy
s Pozemkovým fondem ČR (nebo
v případě
změn
ve
stávajících
smlouvách),
*
dědictví
–
odhlásit
z daně
z nemovitostí zemřelého, přiznání nově
podává dědic,
* změny ve stavbách provedené na
základě vydání stavebního povolení,
ohlášení stavby, kolaudace, přístav-by,
zbourání části nebo celé stavby,
zvýšení stavby o další nadzemní
podlaží, změny užívání stavby, vzniku
či zrušení provozovny,
*obnova katastrálního operátu (digitalizace) – došlo-li ke změně druhů
pozemků, parcelních čísel, výměr,
* změna ve zdanění podílů na
pozemcích či stavbách v případě
podílových spoluvlastníků – tuto

změnu je možno uplatnit nejpozději
do 31. ledna 2012.
Současně upozorňujeme na možnost
tisku listu vlastnictví (platného k 1.
lednu 2012) na poštovních a obecních
úřadech
(prostřednictvím
služby
CzechPoint).
Tiskopisy pro daňové přiznání k dani
z nemovitostí bude možno vyzvednout
přímo na finančním úřadě nebo je možno
k vyplnění přiznání využít aplikaci
elektronická podání pro daňovou správu
EPO na internetovém portálu MF:
www.mfcr.cz nebo přímo prostřednictvím
odkazu
http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/
epo2/uvod/vstup_expert.faces

POZVÁNKY
Vánoční turnaj v šipkách
Tradiční vánoční turnaj v šipkách se
uskuteční ve středu 28. 12. v hospodě U
Juříků. Začátek turnaje ve 14 hodin.
Přihlášky v hospodě u Petra Juříka nebo u
Václava Šíchy, tel. 776689627 nejpozději
do 27. 12. 2011.
Každý platí pouze hru, které se zúčastní.
O herním systému bude rozhodnuto podle
počtu přihlášených a hráči o něm budou
informováni na místě před jeho zahájením.

Turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 7. 1. 2012 pořádá SDH Květná
pro mládež i věkem vyzrálejší muže a ženy
v tělocvičně školy turnaj ve stolním
tenisu. Začátek turnaje je ve 13,30 hodin,
od 13,00 hodin proběhne registrace hráčů.
Startovné: 20,- Kč.
Občerstvení zajištěno.
Sponzoři: SDH, OÚ Květná.
Možnost zapůjčení tenisových pálek.

SLOŽENÍ OBYVATEL KVĚTNÉ
K 16. 12. 2011
Dospělí
Dospělí –muži
Dospělí – ženy
Děti 15 – 18 let
Děti 15 – 18 let chlapci
Děti 15 – 18 let dívky
Děti do 15 let
Děti do 15 let – chlapci
Děti do 15 let – dívky
Děti 6 až 7 let
Děti do 3 let
Celkem obyvatel
Průměrný věk obyvatel

288
145
143
19
13
6
87
49
38
14
25
394
33.39

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych na sklonku roku poděkovala
všem, kteří nám jakýmkoli způsobem
pomáhají, ať už jde o zlepšování
materiálního vybavení školy a školky nebo
pomoc při hrabání listí na školních
zahradách, velkém úklidu po výměně oken
v MŠ nebo sběru „elektro“. Za sponzorské
dary děkuji rodině Švecových a panu
Hronovi, dále paní Špačkové a p. Ligasovi,
panu Hasoňovi, Vargovi a paní Coufalové.
O drobné opravy se staral p. Horák a p.
Wierba, knihy do knihovny pro děti
věnoval pan Beran. Paní knihovnice
Chorvatovičová zase připravila pro děti
zajímavé seznámení s místní knihovnou a
poradila jim s výběrem vhodné četby.
Dále chci poděkovat místním hasičům,
kteří s námi na většině akcí pro děti
spolupracují za pomoc při organizaci,
především jde o obsluhu ve stáncích, ale i
úpravu areálu na jednotlivé akce, přípravu
pohádkové cesty na „cvičáku“ a opravu
některých rekvizit.
Děkuji panu starostovi Petru Škvařilovi za
to, že je vždy ochotný pomoci při řešení
provozních záležitostí školy a školky.

V neposlední řadě můj velký dík a ocenění
patří všem zaměstnancům školy a školky
za jejich obětavou celoroční práci ve
prospěch našich nejmenších.
Zdeňka Mojdlová, ředitelka školy

NĚKOLIK SLOV NA ZÁVĚR
Počínaje lednovým číslem tohoto roku
jsme začali vydávat Zpravodaj v novém
formátu, místo původního A5 jsme přešli
na A4, obrázky již jsou barevné, podařilo
se rozšířit počet přispěvovatelů a tím i
pestrost našeho Zpravodaje. Zatím jsme se
nesetkali s žádným negativním ohlasem a
tak věříme, že se Vám Zpravodaj v této
formě líbí. Přesto můžeme slíbit, že
neusneme na vavřínech a budeme
i
v příštím roce hledat cesty, jak jeho vzhled
i obsah stále zlepšovat.
Chceme poděkovat všem, kdo se podíleli
na jeho tvorbě, vydávání a distribuci až do
Vašich schránek a současně si přejeme,
aby řady těch, kteří přispívají svými články
a názory, se dále rozrůstaly.
ph

Redakce Zpravodaje přeje
všem občanům Květné
krásné prožití Vánočních
svátků a hodně pohody a
spokojenosti v roce 2012.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku oslavili tito naši spoluobčané své významné
životní jubileum
Sečková Květoslava
60 let
z čp. 114
Beran Václav
60 let
z čp. 34
Beranová Jaroslava
65 let
z čp. 34
Svojanvská Vlasta
65let
z čp. 133
Všem výše jmenovaným jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu.
Dne 19.11.2011 se paní Ivě Kalábové, Květná čp. 165,
narodil syn Jan
Chlapečkovi i jeho mamince přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Dne 28.listopadu 2011 zemřel pan Jiří Bureš ve věku nedožitých 67 let.
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