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Co sděliti úvodem.
Naše malá obec Ktová nacházející se v malebném kraji Českého ráje na soutoku potoků Libuňka a
Veselka, byla v druhé polovině dvacátého století proti vůli většiny místních obyvatel připojena k
Rovensku pod Troskami. Po roce 1990 jsme se zase osamostatnili.
První dvě volební období jsem byl starostou obce já. Musel jsem se naučit úřadovat, obnovit
obecní úřad atd. Podařilo se nám odkoupit od Jednoty místní prodejnu a tu také zprovoznit a navrátit
budovu školy obci. Byly zde i další akce, jež by možná jednou stály za připomenutí.
Po mně převzala pomyslné rychtářské právo na další tři volební období paní starostka Drašnarová.
Ta posunula naše snažení dále. Zvládla za pomocí mikroregionu a její poradkyně i přes různé zdánlivě
nepřekonatelné překážky přivést do obce mnohé dotace k jejímu zvelebení.
Po ni převzala žezlo nynější paní starostka Jiřina Bobková DiS. Patří k mladé generaci a má snahu
obec povznést a také zatáhnout do jejího dění i řadové občany. Nic totiž nezvládne sebe lepší starosta,
pokud nebude mít za sebou lidi, kteří chtějí pomoci a pro obec obětovat něco ze svého volného času.
Dobrým počinem bylo založení sdružení „přátel Ktové“. Po tomto následuje vydávání jednoduchého
tištěného letáku „Ktováček“. Je to jistě krok správným směrem. Všichni dobře víme, že v převážné
většině vesnic na zasedání (veřejné schůze) zastupitelstva obce chodí minimum občanů. Tímto
způsobem má možnost paní starostka informovat obyvatele, případně i chalupáře o dění v obci.
Ktováčkovi přeji úspěšný start, pro občany zajímavé, poučné příspěvky a paní starostce výdrž,
pevné zdraví a nervy k pokračování v nakročené cestě.
Jaroslav Šperling

ORDINAČNÍ HODINY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
OBECNÍ KNIHOVNA

MUDr. Ester Forgačová

!!! POZOR, byl přidán další termín - 5. října !!!
dále 26. října, 23. listopadu a 21. prosince
vždy přibližně od 13:00 do 14:30

Výpůjční doba:
pondělí: 15:00 – 17:00
V knihovně je přístup na internet ZDARMA!

PODĚKOVÁNÍ
Panu Miroslavu Bakovskému (*1922) bude začátkem příštího roku 90 let. Byl dlouholetým
občanem Ktové. Daroval obci 6 kusů krásných rododendronů, které jsme osázely u sochy
panny Marie na návsi. I přesto, že již v naší obci nežije, chtěl přispět ke zvelebení
prostranství a za to mu patří veliký dík.

Obecní úřad Ktová
Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami

www.ktova.cz
ou@ktova.cz

evid. číslo tisku: MK ČR E 20185
tel: 724 181 298, 481 381 337

CZECH POINT NA OÚ KTOVÁ
Czech point umožňuje občanům získat
např.:
•
•
•
•

výpis z katastru nemovitostí
výpis z rejstříku trestů
výpis z obchodního a
živnostenského rejstříku
výpis z bodového hodnocení
řidiče

a celou řadu dalších ověřených výpisů a
služeb. Více informací o službě Czech
POINT získáte na www.czechpoint.cz
nebo na OÚ Ktová.

NABÍDKA INFORMAČNÍCH ZPRÁV PRO OBČANY ZDARMA
Obecní úřad ve Ktové přichází s nabídkou zasílání krátkých
informačních zpráv na Vaše mobilní telefony. Službu chceme
využívat v případech, kdy je třeba informovat více občanů
současně o náhlých událostech. K tomu stejnému účelu slouží
i obecní rozhlas, ale pokud jste mimo domov nebo zde máte
jen chatu, tak je informační SMS výborným způsobem, jak být
informován o důležitých událostech v obci včas.
Věříme, že projevíte zájem o nabízenou službu.
Registrační formuláře a bližší informace najdete na
www.ktova.cz nebo na Obecním úřadu ve Ktové.

TŘIĎME ODPAD – ŠETŘEME PENÍZE OBECNÍ I SVÉ
V prostoru za obchodem, kde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad, bude umístěn provozní řád. Stalo se
již pravidlem, že téměř každý týden musím složitě vlastnoručně přebírat zapáchající kontejnery a vytřídit
z nich běžný komunální odpad. Nejen, že tento odpad láká zvláště v letních měsících velké množství much, ale
navíc nepříjemně zapáchá a znepříjemňuje tak život sousedním obyvatelům. Odvoz celého vytříděného
kontejneru stojí cca 200 Kč, oproti nevytříděnému, který stojí cca 1500 Kč/t z obecních peněz. Což je vysoká
daň za nepořádnost občanů. Žádám tedy všechny občany, aby si moji prosbu a provozní řád vyvěšený u
kontejnerů vzali k srdci a buď třídili tak jak se má nebo vůbec. Tímto chci zároveň poděkovat zastupitelce Janě
Boučkové, která mi velmi často a ochotně pomáhá s úklidem kontejnerů.
Jiřina Bobková, DiS., starostka

Pytle na tříděný odpad jsou k vyzvednutí na OÚ !!! ZDARMA !!!

NABÍDKA SLUŽEB OBČANŮM
•

V obci je možné zřídit bezdrátový internet. Pořizovací cena cca 2300 Kč.
Za 300 Kč je tarif s rychlostí 4,5/1,1 Mbit
Za 400 Kč je tarif s rychlostí 6,2/2,2 Mbit.
Kontakt – Miroslav Kobr 774 706 737

•

Pan Jiří Sedláček nabízí možnost odebírání obědů. Cena je 50 Kč za oběd + příp. 10 Kč dopravné až
k Vám domů. Kontakt 608 739 953.
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ VE KTOVÉ
V minulosti občané na venkově odkládali své odpady různě. Snahou bývalo vše nějak ještě využít.
Doslouživší dřevěné výrobky, obalový papír a podobné hmoty se použily na topení. Okopané omítky, či
jiná stavební suť se využila na vylepšení cest. Železo sbírali hasiči a prodávali do sběrných surovin, či
kovošrotů. Rozbité sklo, případně keramika se naházela do nějaké jámy a ta se po jejím naplnění
zavezla. Netvrdím, že to bylo nejrozumnější řešení. Je však pravdou, že v těch dobách odpadů bylo
méně, některé, jako mnohé plasty, či jiné materiály ani nebyly.
Kolem roku 1990 již jezdili ve Ktové popeláři z TS Turnov a vyváželi popelnice. V té době bylo v
obci do tohoto systému však zapojeno jen nemnoho domů. Vzhledem k různým problémům došlo
k přechodu k Severočeským službám Jablonec nad Nisou. Tato firma provozuje odvoz odpadu dodnes.
Tak jako se změnil způsob nakládání s odpady, změnily se i zákony, touto problematikou se
zabývající. Účelem těchto změn bylo zapojení všech občanů do systému, neboť se na zemi stále
vyskytují jedinci, kteří tvrdí, že nemají žádný odpad a nejen, že ho mají, ale ve skutečnosti se ho zbavují
nezákonným způsobem.
Ktová má schváleny obecně závazné vyhlášky „O nakládání s komunálním odpadem“ a
„O poplatku za komunální odpad.“ V souladu s těmito vyhláškami je řešeno odpadové hospodářství
následovným způsobem:
Občan (nemovitost) u něhož vzniká komunální odpad je povinen platit poplatek. Podle okolnosti
má buď popelnici příslušné velikosti, nebo používá pytlový svoz. Ceny se odvíjejí od velikosti nádoby
(popelnice), nebo od počtu pytlů na období. Jde o pytle se znakem svozové firmy. Minimální velikost
nádoby (počet pytlů) závisí na počtu obyvatel přihlášených v daném objektu k trvalému pobytu. U
chalupářů se minimum bere jako by tam bydlela jedna osoba. Není však žádný problém, aby plátce měl
větší nádobu, nebo více pytlů. V tom případě je i navýšen poplatek.
Platný zákon o odpadech přikazuje vytřiďování užitečných věcí z komunálního odpadu. Z
uvedeného důvodu jsme v obci zřídili sběrná místa na vytřiďování odpadů. Hlavní místo je u prodejny
Eden. Zde je jeden kontejner 1 500 l na sklo čiré i barevné, modrý kontejner 1 100 l na papír a 2 žluté
kontejner 1 100 l na PET lahve. Další žlutý kontejner 1 100 l na PET lahve je u Pyrámu.
K likvidaci Tetra Paků (krabice od vína, mléka, džusů a podobných tekutin) slouží označené
červené pytle. Krabice by měly být před odložením vypláchnuty. Žluté pytle máme na zbytkový směsný
plast. To jsou igelity, kelímky od jogurtů, tuby od pasty na zuby a vůbec obaly od drogistických výrobků,
polystyren a podobné věci. Tyto pytle lze vyzvednout na obecním úřadu u paní starostky. Plné zavázané
se odkládají za obecní úřad, odkud jsou posléze odváženy.
Na velkoobjemový odpad bývá objednán dle potřeby velký kontejner. Do něho se však nesmějí
dávat odpady nebezpečné.
Nebezpečný odpad a zpětný odběr elektrospotřebičů je řešen dvakrát za rok ambulantním
svozem. Stanoviště svozových vozidel je na návsi u prodejny EDEN. Občan zde odkládá odpad pouze ve
stanovený den a dobu. Nelze ho sem dát předem. V případě potřeby prokáže obyvatel příslušnost k obci
(trvalý pobyt) občanským průkazem. O těchto akcích se občan dozví předem na úřední desce, na
internetu a současně bývá navíc jeden plakátek umístěn v prodejně EDEN
Jaroslav Šperling
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AKCE, KTERÉ SE JIŽ V OBCI KONALY
v sobotu 21. května pořádalo SDH Ktová 7. ročník soutěže „O pohár starostky obce“
v sobotu 28. května pořádalo Sdružení „přátel ktové“ „Dětský den“, přestože počasí nebylo úplně ideální,
tak nakonec vše proběhlo bez deště. Sešlo se 48 dětí nejen ze Ktové, ale i z Rovenska p. Tr. a okolních obcí.
Sdružení „přátel Ktové“ děkuje především sponzorům, díky kterým, si děti odnesly nejen krásné zážitky,
ale i spoustu cen.
v sobotu 16. července pořádalo Sdružení „přátel Ktové“ zábavu, kde hrála dechová kapela „Český Ráj“. Tato
kapela se vrátila do Ktové po dlouhých 10 letech. Určitě bylo potěšeno srdíčko nejednoho ktováka.
v sobotu 6. srpna se konaly oslavy k 115. výročí vzniku SDH Ktová. K vidění byla stará i moderní požární
technika, ukázky požárních zásahů a mnoho dalšího. Od 20:00 hrála rocková kapela Rouden Band a tančilo
se až do rána
v sobotu 26. srpna na hřišti u hasičárny hrála kapela Naruby Band z Rovenska pod Troskami. Přes velké
horko se sešlo mnoho příznivců této kapely a tančilo se až do ranních hodin.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
Příští akce SDH Ktová, Sdružení „přátel Ktové“ a Obecního úřadu Ktová
(akce budou upřesněny na plakátech):
v neděli 4. září – do Ktové přijedou klauni, rozloučení s prázdninami pro děti od 14:00 hodin
v sobotu 10. září – zahraje k tanci a poslechu dechová kapela „Český Ráj“ od 14:00 hodin
v neděli 30. října si připomeňte naše POSVÍCENÍ
v listopadu (termín bude upřesněn) se bude konat zájezd do divadla pod Palmovkou na činoherní
představení Sugar (někdo to rád horké)
v sobotu 26. listopadu od 18:00 proběhne na návsi u školy 1. slavnostní rozsvícení vánočního stromečku
s doprovodným programem
v sobotu 3. prosince - vánoční kutění, příjemné odpoledne s paní Naděždou Novotnou
Pořadatelé jednotlivých akcí budou velice rádi, když podpoříte akce svou návštěvou. Přijďte se
pobavit, zatancovat si a popovídat s kamarády a známými.

Přeji všem občanům, chalupářům a příznivcům obce Ktová, co nejpříjemnější prožití podzimu, třeba i za pomoci akcí v obci
pořádaných. Rádi se budeme zabývat vašimi novými náměty a poznatky. Těším se s vámi na shledanou v novém čísle
Ktováčku, ve dnech adventních.
Jiřina Bobková, DiS, starostka
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