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PES - DOMÁCÍ MILÁČEK NEBO NEBEZPEČNÝ NEPŘÍTEL?
V poslední době se začínají nebezpečně rozšiřovat útoky psů na naše obyvatele. Vedení
obce je některými spoluobčany osočováno z nečinnosti a dokonce z lhostejnosti k zásahu proti
majitelům těchto psů. Obec dělá maximum z hlediska právních a zákonných norem, tzn., že se
rozjíždí kolotoč oznámení na příslušný MěÚ v Poličce, popř. policii, a tím naše veškerá zákonem
daná pravomoc končí. Některé spoluobčany důrazně napomínáme, aby své domácí mazlíčky
chovali podle platné obecní vyhlášky o volném pobíhání psů, sankce stanovuje vůči těmto občanům
přestupková komise Města Poličky s právníkem. Může se stát, že psi občas utečou (např. při hárání)
i někomu, kdo je jinak velice pečlivý. O to důrazněji žádám majitele psů, aby si uvědomili, že
špatně vycvičený pes se může na veřejnosti chovat velmi záludně a může napadnout někoho
z občanů, nebo ještě hůře – malé děti. Nechci přivolávat nějaké neštěstí, ale media o těchto
smutných případech často informují.
Je hodně zarážející, že tito domácí mazlíčci často nejsou očkováni proti vzteklině. Při
posledním očkování psů panem doktorem Horákem se přihlásilo pouze deset chovatelů, kteří o toto
očkování projevili zájem. Vím, že někteří z vás nechávají očkovat svého psa u zvěrolékaře, kterého
navštěvují, ale přesto zde zbývá docela dost domácích mazlíčků, kteří očkování nejsou. Rádi
bychom příští rok zvedli poplatek za psa na 150 Kč s tím, že ten, kdo dobrovolně prokáže, že pes
byl správně a včas naočkován, bude platit 100 Kč za prvního psa a 100 Kč za dalšího psa. Možná si
to ti, kteří psa nedají očkovat, neuvědomují, ale sankce v okamžiku, když se něco stane, jsou
mnohatisícové. Přitom očkování proti vzteklině je ze zákona povinné a stojí okolo 150 Kč.

Vážení spoluobčané,
nastává doba dovolených a prázdnin, tak Vám přeji v dnešní uspěchané době prožití klidné
dovolené, popřípadě alespoň letní pohodovou náladu. Dětem přeji prožití zajímavých
prázdninových dobrodružství a hodně sluníčka, ať se vrátí na podzim do lavic odpočaté.
Petr Škvařil

Obecní úřad Květná, úřední hodiny Po 8-17, St 8-14,

, www.kvetna.cz

1. KOLO OKRSKOVÉ SOUTĚŽE
V POŽÁRNÍM SPORTU
Soutěž se měla původně konat o týden dříve,
v sobotu 12. května, byla však posunuta na
neděli 20. 5. v dopoledních hodinách, a dobře
že tak. Před týdnem totiž pršelo, foukal silný
vítr a byl by velký problém, aby soutěž
proběhla regulérně, zatímco o týden později
bylo krásné počasí a bez problémů mohly
proběhnout všechny discipliny. Není třeba
zdůrazňovat, že se již tradičně uskutečnila
v Květné a jak jinak, květenští pořadatelé vše
zvládli v pohodě a po právu si na závěr
vysloužili pochvalu jak od zástupců okrsku,
tak i samotných soutěžících. Naše družstvo
rozhodně neudělalo ostudu a v celkovém
pořadí obsadilo v pozměněném složení
sedmé místo. O vyrovnanosti našich svědčí i
to, že byli sedmí jak ve štafetě, tak
v jednotlivcích a rovněž v požárním útoku.
Jak se již v posledních letech stalo pravidlem,
soutěž ovládla obě družstva ze Širokého Dolu
a to ve všech disciplinách.

Výsledky:
1 Široký Důl A
2. Široký Důl B
3 Lubná
4 Polička
5. Lezník
6 Pomezí
7 Květná
8. Střítež
9 Sebranice
10.Modřec

celkem 3 body
celkem 6 bodů
celkem 10 bodů
celkem13 bodů
celkem 18 bodů
celkem 18 bodů
celkem 21 bodů
celkem 23 bodů
celkem 24 bodů
celkem 29 bodů

Soutěže žen se zúčastnilo pouze družstvo
Poličky.

Letošní sestava našeho družstva:
Nahoře zleva J. Morávek, J. Navrátil, D. Sýs
Uprostřed R. Neděla, R. Šmíd ml. P. Mojdl
ml. Dole R. Šmíd st., J. Krátký
ph

TIPY NA PRÁZDNINOVÝ VÝLET
V ČR je 12 objektů zapsaných jako světové
kulturní dědictví UNESCO a na každý z nich
stojí za to udělat si o prázdninách zajímavý
výlet. A které to památky jsou? Tady
nabízíme jejich seznam i s pořadím, kdy byly
do
seznamu
UNESCO
zapsány.
TELČ – historické centrum – 1992
ČESKÝ KRUMLOV – historické centrum 1992
PRAHA – historické centrum a zámecký park
v Průhonicích-1992 / park 2010/
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – poutní kostel sv.
Jana Nepomuckého na Zelené Hoře – 1994
KUTNÁ HORA – chrám svaté Barbory,
katedrála Nanebevzetí Panny Marie – 1995
LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL – 1996
KROMĚŘÍŽ – zahrady a zámek – 1998
HOLAŠOVICE – vesnická rezervace -1998
LITOMYŠL – zámek, zámecký areál – 1999
OLOMOUC – sloup Nejsvětější Trojice2000
BRNO – vila Tugendhat – 2001
TŘEBÍČ- židovská čtvrť a basilika sv.
Prokopa – 2003
Kromě Holešovic asi není těžké tyto památky
najít. Holešovice se nachází cca 15km
západně od Českých Budějovic.
.
ph

NA NÁVŠTĚVĚ V HOLANDSKU
Využili jsme pozvání holandských přátel, a tak
jsme se 27. 5. vydali autobusem na cestu do
Holandska. Z Brna jsme vyjeli odpoledne a přes
Prahu, Norimberk a Frankfurt nad Mohanem
jsme druhý den ráno dorazili do Amsterdamu,
kde na nás již čekali Tineke s Jakobem a hned
začala prohlídka tohoto krásného města. Začali
jsme muzeem starých holandských mistrů a pak
jsme celý den procházeli Amsterdam protkaný
sítí vodních kanálů se stovkami různých člunů,
jachet či hausbótů. Ten je sice hlavním městem,
ale vláda a královská rodina sídlí v Haagu.
Holandsko je zemí cyklistů, a tak na každém
rohu vidíte stovky kol a také jako pěší turista se
neustále proplétáte mezi spoustou cyklistů.

Druhý den jsme pak navštívili skanzen větrných
mlýnů a původního vesnického osídlení. Každý
větrný mlýn je stále funkční a jejich použití je
hodně široké. Nejen na mletí mouky, ale i
výrobu rostlinných olejů, tvorbu papíru, jako pily
a také na odvodňování zemědělské půdy. Většina
mlýnů pochází z 16. a 17. století.

Z tohoto nádherného místa jsme pak pokračovali
do přístavu Harlingen, odkud jsme lodí přepluli
na ostrov Terscheling, kde Tineke s Jakobem
bydlí.

Ten je jedním z pěti Západofríských ostrovů,
které dělí od pevniny velmi mělké moře, které je
z velké část zatopené jen za přílivu. Je součástí
provincie Friesland, která má svůj vlastní jazyk,
který má kořeny v keltštině a ostatní obyvatelé
jim nerozumí. Stálých obyvatel je jen kolem pěti
tisíc, ale lodě denně přiváží a odváží stovky
turistů a hodně místních tak žije z turistického
ruchu. Turistickou atrakcí je hlavně severní
pobřeží ostrova, kde břehy omývá studené
Severní moře a vane zde ledový vítr, jehož
působením se z písku na pobřeží vytváří písčité
duny, lemující celé severní pobřeží. Velkou část
ostrova tvoří Unescem chráněná přírodní
rezervace s hnízdišti severských druhů ptáků a
výskytem nejseverněji rostoucího druhu
orchidejí.

Nic ale netrvá věčně a tak po týdnu krásného
pobytu jme se spolu s Tineke a Jakobem vrátili
do Květné.
Hamáčkovi

ZAUJALO MNE
V minulém čísle Zpravodaje jsem tuto rubriku
začínal zvláštnostmi zimního počasí, toto číslo
musím začít znovu počasím. Jaro začalo sice
hezky slunečně, s až nezvykle vysokými teplotami a suchem, pak však přišli studení muži
Pankrác, Servác a Bonifác a s nimi značné
ochlazení, dokonce až hluboko pod bod mrazu a
na některých místech Květné zmrzly především
třešně, takže hlavně v dolní části obce tento rok
žádné třešně ani višně nebudou. Za více než 30
let, co jsme v Květné, se nám nestalo, že by
nebyly třešně.
Letos máme opět po čtyřech letech přestupný rok
a únor měl tedy 29 dnů.
Proč tomu tak jednou za čtyři roky je?
Současný gregoriánský kalendář vznikl z původního kalendáře juliánského, příliš se však neliší, je
jen poněkud přesnější - u juliánského je odchylka
oproti astronomické skutečnosti 1 den za každých
134 let, u gregoriánského 1 den za každých 3300
let. Juliánský zavedl Gaius Julius César v roce 46
před naším letopočtem a měl 12 měsíců po 29,30
nebo 31 dnech, dohromady 365 dní s tím, že
každý 4. rok je přestupný a přidává se jeden den
na konci února. Sedmý měsíc - červenec byl po
Césarovi nazván julius /kromě češtiny to platí
snad ve všech jazycích – slovensky júl, německy i
anglicky juli/. Nový císař Augustus však také
chtěl, aby se některý měsíc jmenoval po něm a
měl stejně dní jako ten po Césarovi, a tak osmý
měsíc – srpen byl po něm nazván augustus
slovensky, německy i anglicky august/, dostal 31
dní a únor byl zkrácen na 28 dní.
6. června ráno jsem si přivstal, abych mohl
pozorovat vzácný jev, který je možno zhlédnout
pouze 4x za 100 let. Je to přechod planety Venuše
přes Slunce a nelitoval jsem, nebylo úplně
zataženo, a tak bylo vidět stín Venuše na Slunci
jako malou černou tečku. Kdo ze současníků se na
tento úkaz nedíval, už ho neuvidí. Další přechod
se uskuteční až v noci z 10. na 11. prosince 2117.

Letošní konec jara a léto je a bude bohaté na
vrcholné sportovní události. Hokejové MS už
máme za sebou a opět s medailí, tentokráte
z bronzu.

Červen je zasvěcen kopané. Na ME jsme sice
postoupili ze skupiny nakonec jako vítězové, ale
pak jsme vypadli s Portugalskem.
A konec července a začátek srpna bude patřit
příznivcům všech sportovních odvětví, v Londýně
se uskuteční již třicáté letní olympijské hry.

STALO SE
Naši hasiči mají nové hasičské auto, které se
představilo již na 1. kole okrskové soutěže
v požárním sportu v Květné.

V jednom z posledních čísel Haló Květná se
objevila kritika na rezavý kontejner na sklo
v dolní části obce. Dnes je zde již nový
plastový kontejner, ale ten starý, ač již není
používán, zde stále straší. Přitom při dnešní
výkupní ceně železa by to nebyla vůbec
zanedbatelná částka. Pokud nemá obec zájem,
což kontejner nabídnout, někdo ho jistě rád do
výkupny odveze.

Navezená hlína vedle čp. 47 již zarostla
plevelem, a jak tomu bývá, když se s tím nic
neděje, začne se tu tvořit nepěkná skládka.
Snad to někoho zodpovědného trkne, a bude
se s tím něco dělat. Přece by to neměl být až
takový problém.
ph

ÚSPĚŠNÝ ZAČÁTEK SEZONY
Loni jsme v jednom z čísel Haló
Květná naše čtenáře informovali o úspěchu
pana Ivana Coufala v klusáckých závodech ve
Velké Chuchli. V letošní sezoně se závody
z Chuchle přestěhovaly do Slušovic a zatím
ve všech pěti odjetých závodech byla
květenská stáj úspěšná.
21. dubna dvě první místa a to s koňmi Gesy a
Dominikem a jedno druhé místo s koněm
Gilli.
5. května pak jedno první místo s Dominikem
20. května jedno druhé místo s Generálem a
jedno třetí s Gilli.
2. června pak první místo s Generálem
17.6. třetí místo s Dominikem.

SBĚREM ZA OBECNÍ AUTOBUS
Rád bych Vás, milí spoluobčané,
požádal prostřednictvím obecního časopisu a
připravovaných letáků o nemalou pomoc.
Jedná se o zakoupení 16 místného minibusu,
který by sloužil dětem ze základní a mateřské
školy i všem občanům Květné na různé
příležitostné akce (možno i soukromého
rázu).
Děti by vozil na každoroční plavání,
akce a výlety. Využil by se i pro občany na
výlety po památkách nebo za nákupy do
bližších i vzdálenějších míst.
A v čem by spočívala Vaše pomoc?
V současné době se opět vykupuje ve
sběrnách starý papír, který nyní dává většina
obyvatel do kontejnerů. Rád bych využil tuto
možnost a společně se základní školou
bychom vyhlásili soutěž ve sběru starého
papíru, který můžete začít shromažďovat a po
vyhlášení sběru svážet do základní školy
(případně stačí říci a papír Vám odvezeme).
Druhou možností je sběr starého železa, které
bych Vám odvezl. Nabízím také možnost
vyklizení Vaší půdy s různým harampádím.
Obecním podnikatelům, kteří by
přispěli na zakoupení minibusu finanční
částkou, rád umístím na vozidlo reklamu
(případně i na svém současném 6místném
vozidle, kterým svážím děti do ZŠ a MŠ).
Pokud máte zájem o odvoz železa
apod., kontaktujte mne na tel. čísle
723 873 186.
Miroslav Ligas

Přimlouvám se za podporu záslužné
činnosti pana Ligase, který po delší době
oživil tradici svážení dětí z posádky do centra
obce a pomáhá nám i při různých akcích pro
děti. Větší 16místný minibus bychom určitě
využili, v současné době nám ruší spoustu
autobusových spojů, které jsme využívali,
takže máme problém zajet s žáky do Poličky
nebo do Svitav na divadelní představení, do
muzea, na výstavu apod. Na letošní plavecký
výcvik jsme si museli díky zrušeným spojům
zajistit extra autobus, který nás však vyšel
dost draho.
Zdeňka Mojdlová

UBYTOVÁNÍ V DOMU NA PŮL
CESTY.
Pracovníci a klienti Domu na půl cesty
Květná dokončili nové ubytovací prostory.
Vznikla krásná místnost s 9 lůžky, koupelna,
2 toalety a byla položena i finální podlaha
v komunitní místnosti.
Prvními nocležníky, byly ve dnech 8. 10. června děti z pěstounských rodin, které se
přijely do Květné podívat, jak vypadá život na
statku, zajezdit si na koni a užít si prima
víkend. Akci organizovalo sdružení „Děti
patří domů“ z Hradce nad Svitavou, které
založila v roce 2008 MUDr. Dagmar
Zezulová. Víkend pořádalo sdružení v rámci
tzv. „odlehčovacích služeb“, kdy dobrovolníci
sdružení vezmou skupinu dětí z různých
pěstounských rodin a vyjedou s nimi na výlet,
na víkend, nebo i na delší dobu. Základním
cílem takové služby je umožnit pěstounům na
chvíli si vydechnout od namáhavé a tolik
potřebné činnosti – péče o děti z dětských
domovů nebo dětí bez rodin.
Víkend v domu na půl cesty Květná
strávilo 14 dětí a 8 dobrovolníků. Udělali si
výlet do okolí, u paní Machové jezdili na
koních, opekli si buřty, zjistili, jak se dojí
kráva nebo koza a jak vypadá živý osel nebo
prase.
Při loučení nám slíbili, že tato akce
určitě není poslední a že se do Květné budou
rádi vracet.
Přejeme všem spoluobčanům krásné léto a
dětem vydařené prázdniny.
Ferdinand Raditsch, vedoucí Domu na půl
cesty Květná

POHÁDKOVÁ CESTA 2012
V sobotu 2. června se pro děti opět
otevřela brána do světa pohádkových
bytostí. Tentokrát na nové téma –
„Z pohádky do pohádky“. A tak 97 dětí
putovalo od slepičky a kohoutka ke
Koloběžce 1. a Červené Karkulce, od
perníkové chaloupky k Budulínkovi, od
Jezinek ke Zlatovlásce, Bajajovi a
Otesánkovi, od Dlouhého, Širokého a
Bystrozrakého k poslednímu stanovišti
s broučky. Na konci pohádkové cesty
dostaly děti odměnu za svoji snahu při
plnění nejrůznějších úkolů, posilnily se
špekáčkem a limonádou, projely se na
koních paní Machové a zlatou tečkou byl
nádherný a hlavně výborný dort, který jako
každoročně upekla paní Jana Větrovská.
Velký dík za pěkné odpoledne patří
všem účinkujícím a také zaměstnancům
obce a technických služeb, kteří pomáhali
s přípravami, panu Jiřímu Praizlerovi za
výrobu Perníkové chaloupky, paní Jitce

Navrátilové za krásné kostýmy,
paní Janě Větrovské za dort a členům SDH
za vzornou obsluhu ve stáncích. Děkujeme.

HASIČI V ZÁKLADNÍ A MA –
TEŘSKÉ ŠKOLE
30. května proběhlo ve škole a
školce požární poplachové cvičení –
nácvik evakuace při požáru, tentokrát za
asistence SDH Pomezí. Hasiči pro děti
připravili nácvik evakuace s ukázkou
zásahu a záchrany zraněného z hořícího
objektu. Děti si prohlédly vozidlo, mohly
si vyzkoušet zásahové obleky (a jejich
váhu), helmy, volaly si vysílačkami. Hasiči
jim vysvětlili, jak takový zásah u požáru
probíhá, zopakovali s nimi důležitá
telefonní čísla a zodpověděli jejich zvídavé
otázky. Žáci se chovali zodpovědně.
Nezapomněli vzít z požárem ohrožené
budovy želvu, šneky a během dvou minut
opustili spořádaně školu.
Martina Svojanovská

POZVÁNKA NA VÝLET

VÝLET DO BRNA

V minulém čísle časopisu jsme Vás
informovali o připravovaném obecním výletu,
a to na akci s názvem Jičín- město pohádky.
Termín výletu bude sobota 15. září 2012.
Podrobné informace a přihlášení zájemců
proběhne začátkem měsíce září, kdy již bude
znám program akce. Sledujte, prosím,
plakátky v obci. Informace o tomto
zajímavém festivalu můžete najít i na
nebo také na
.

9. května jsme se s dětmi vydali na
školní výlet do Brna. V ekologickém
středisku LIPKA- Jezírko jsme měli dlouho
zamluvený program „Mravencovo desatero“.
Žáci se pomocí her a různých aktivit
seznámili s významem mravenců pro zdravý
vývoj lesa a důležitostí jejich ochrany.
Program probíhal v terénu – v prostředí
soběšických lesů a také v učebně, kde měly
děti možnost prolézat maketou mraveniště. Po
programu jsme navštívili také centrum našeho
druhého největšího města. Prošli jsme se po
Náměstí Svobody a prohlédli si moderní
hodiny a bronzovou kašnu s verši Jana
Skácela, zastavili jsme se také u McDonalda
na zmrzlinu. Shlédli jsme Zelný trh s kašnou
Parnas, Kapucínské náměstí a klášter
s kryptou, podívali se na Starou radnici, která
je nyní v opravě. Symbol města Brna –
brněnského draka jsme nakonec objevili
v Dietrichsteinském paláci, kde je dočasně
umístěný po dobu oprav Staré radnice.
Vlakem jsme plni dojmů cestovali domů.
Díky akci českých drah „Děti na výlet“ jsme
podobně jako na podzim do Prahy cestovali i
v květnu do Brna se slevou. Na podzim
chystáme pro děti výlet vlakem do Olomouce.

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD
V měsíci dubnu proběhlo v základní
škole již tradiční testování STONOŽKA
společnosti SCIO pro 3. ročníky základních
škol. Testují se vědomosti a dovednosti žáků
v předmětech český jazyk, anglický jazyk,
matematika, prvouka a klíčové kompetence.
Výsledky testování nás opět potěšily,
málotřídní školy předčily ve výsledcích úplné
základní školy. Celkově jsou výsledky naší
školy nadprůměrné. Podrobná zpráva
s hodnocením jednotlivých předmětů je
k dispozici u ředitelky školy.
Přihlásili jsme se také k letos novému
testování finanční gramotnosti žáků 3.
ročníků společnosti SCIO, zde jsme se
umístili v pásmu průměru. V příštím roce
bych chtěla proto do předmětu matematika
zapracovat od 1. ročníku témata týkající se
finanční gramotnosti jako hospodaření
s penězi, banka, nákupy, reklama apod.
zm

zm

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ
Zápis dětí do mateřské školy na školní rok
2012/2013 proběhl dne 29. května. Sešlo se nám
deset přihlášek, volná místa však budou pouze
čtyři. Z toho důvodu jsme byli nuceni postupovat
podle kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání a děti dostávaly body. Čtyři děti, které
obdržely bodů nejvíce, byly přijaty. Abychom se
vyhnuli možné diskriminaci, stanovili jsme
kritéria
podle
doporučení
JUDr.
Pavla
Varvařovského, veřejného ochránce práv. Bohužel
kapacita mateřské školy nám nedovoluje přijmout
děti všem rodičům, kteří by k nám své dítě rádi
umístili. Jedinou nadějí do budoucna, pokud by
přetrvával tento trend a zájemců o MŠ přibývalo,
by byla výstavba nové budovy pro účely mateřské
školy a školní jídelny.

BRIGÁDA
Zklamáním pro mne byla neochota rodičů
podílet se na jarním úklidu školní zahrady
v mateřské škole, přestože v dotaznících o možné
pomoci se hned několik rodičů nabízelo, na
schůzce rodičů už vše vypadalo jinak. Myslím, že
jedno odpoledne věnované pomoci školce by
nikomu neublížilo, ba naopak.
Zdeňka Mojdlová, ředitelka školy

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
V sobotu 14. července od 10 hod
proběhne v areálu květenského ranče již 8. ročník
turnaje v nohejbalu. Účast přislíbilo deset
tříčlenných družstev. Přijďte povzbudit a podpořit
domácí hráče! K občerstvení bude grilovaná kýta.
Stánky jsou otevřeny. Srdečně zvou pořadatelé.
Petr Mojdl

FAIR TRADE
Možná jste si už někdy všimli v obchodě této
značky na některých výrobcích. A možná, že
výrobky s touto značkou kupujete záměrně. Pro
ty, kteří se s tímto logem dosud nesetkali: prosím,
čtěte dále.

FAIR TRADE znamená spravedlivý či férový
obchod. Fair Trade je obchodní partnerství
založené na dialogu, transparentnosti a úctě, jehož
cílem je větší spravedlnost v mezinárodním
obchodě. Přispívá k udržitelnému rozvoji tím, že
nabízí lepší obchodní podmínky a chrání práva
drobných výrobců a pěstitelů – především
v rozvojových zemích. Rozvíjí příležitosti pro
znevýhodněné výrobce, zvláště ženy a domorodé
obyvatele, a chránit děti před zneužíváním
v procesu výroby.
Sortiment výrobků férového obchodu
zahrnuje kávu, čaj, kakao, čokoládu a další
cukrovinky, třtinový cukr, banány, sušené ovoce,
ořechy, ovocné šťávy, med, rýži a další potraviny.
Cena výrobků Fair Trade bývá obvykle o něco
vyšší než u běžného zboží, ale spotřebitel si je
vědom skutečnosti, že platí nejen za spravedlivé a
ekologicky šetrnější výrobní podmínky drobných
pěstitelů, ale i za velmi dobrou kvalitu.
První specializovaný obchůdek Fair Trade
(tzv. Worldshop) vznikl v roce 1969 v Nizozemí.
Dnes již můžete výrobky Fair Trade zakoupit i
v našich nejbližších městech, v Poličce např. u
kruháče ve Fimfáru – NaZemi, v Tescu a také
v bioprodejně na náměstí. Ve Svitavách je
naleznete v Čajomysli - U Černého draka, v DM–
Drogerii a také v Kauflandu. Více informací a
také další prodejní místa jsou např. na stránkách
nebo
.
Zdeňka Mojdlová

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V dubnu letošního roku oslavil své významné životní jubileum

pan Juraj Golas z čp. 73
85 let
Do dalších let přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu.
**************
Dne 6.4.2012 se Petře Orolinové a Karlu Šafránkovi, Květná čp. 141,
narodila dcera Adéla
Dne 18.6.2012 se manželům Pavle a Jindřichu Mlynářovým, Květná čp. 56,
narodil syn Jindřich
Dětem i jejich rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
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