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5. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové srpen 2012 

K T O V Á Č E K 
3/2012 

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ 

Pro zájemce, kteří nevyužili nabídku čištění komínů v květnu a mají zájem, je domluvený další 
termín na 22. září 2012. V případě zájmu se prosím hlaste na Obecním úřadě.  

 

Firma neprovádí revize nových komínů!!! 

Bližší informace na OÚ, v obchodě nebo na www.ktova.cz. 

ORDINAČNÍ HODINY  PRAKTICKÉHO LÉKAŘE VE KTOVÉ 

!!! POZOR  ZMĚNA !!! 

29. 8. a 26. 9  MUDr. Ester Forgačová ve Ktové neordinuje. Pokud potřebujete napsat léky, 
volejte do ordinace na tel.:  481 382 202 a recepty Vám budou zaslány poštou nebo budou 
k vyzvednutí na Obecním úřadě ve Ktové. 

!!! ostatní termíny zůstávají beze změny !!! 

24. října, 21. listopadu, 19. prosince  

vždy přibližně od 13:00 do 14:30 

 

Ordinace Rovensko p. Tr.: 

Ve dnech 10. 9. – 21. 9 2012 MUDr. Ester Forgačová neordinuje z důvodu 

dovolené. 
Zastupující lékař – v akutních případech MUDr. Nesvadba, ul. 28. října 1827, Turnov, vedle nemocnice, 
areál střední zdravotní školy.  

Ordinační hodiny po a pá: 7:30 – 10:30, út a čt: 11:00 – 14:00, st: 12:30 – 15:00  

Milí spoluobčané, zdravím vás u příležitosti 5. čísla našeho Ktováčku a přeji příjemné počtení. 

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ   !!! JIŽ TENTO TÝDEN !!! 

V pátek 31. srpna 2012 se bude konat povinné očkování psů (od stáří 6. měsíců) proti vzteklině. Očkovat se 
bude na návsi od 17:00 do 17:10. 

Cena za očkování je 100 Kč 
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OBECNÍ ÚŘAD KTOVÁ POŘÁDÁ ZÁJEZD DO PRAŽSKÉHO DIVADLA HYBERNIA  

Na slavný muzikál s živým orchestrem: 

HELLO, DOLLY! 

v úterý 20. listopadu 2012 v 16:30 odjezd od Obecního úřadu ve Ktové 

Cena: 500 Kč / za osobu                                                                                            
(cena zahrnuje vstupné na představení a dopravu do Prahy a zpět) 

 

Nejpozději do pondělí 24. září 2012 přijímáme na obecním úřadě přihlášky se 
zálohou 500 Kč (uvedená záloha bude pro účastníky cenou zájezdu) do naplnění 

kapacity autobusu. Pouze při včasném přihlášení je možné vybrat si místo v autobuse.  

Ve zbrusu novém zpracování s živým orchestrem se v titulní roli představí                 
Ivana Chýlková, a to bez alternace. 

O představení:                                                                                                                                        
Jednoduchý příběh vdovy Dolly Leviové, která se živí jako dohazovačka, a jednoho ze 

svých zákazníků – mrzoutského starého mládence – přiměje svým šarmem a kouzlem 

změnit se v milého, galantního muže.                                                                                                                             
Muzikál měl premiéru 16. ledna 1964 v New Yorku a „rozdrtil” všechny dosavadní 

broadwayské rekordy. Ústřední píseň v podání Louise Armstronga (stejně jako slavná 

filmová verze s Barbrou Streisand) obletěla celý svět a stala se nesmrtelným hitem, 

právě tak jako celý muzikál. 

Osoby a obsazení :                                    

 Dolly Leviová Ivana Chýlková       

 Horác Vandergelder Josef Carda / Jaromír Dulava     

 Kornelius Hackel Kryštof Hádek / Michal Slaný     

 Barnabáš Tucker Jan Meduna       

 Irena Molloyová Simona Babčáková / Monika A. Fingerová   

 Minie Fayová Berenika Kohoutová       

 Rudolf Mojmír Maděrič  

Číšníci,Vandergelderovi zaměstnanci, hosté na oslavě, živý povoz Martin Sochor, Petr 
Pěknic, Roman Štabrňák, Veronika Kaucká, Václav Muška, Jaroslav Míšek 

Ernestina Zámožná speciální host:Naďa Urbánková /Yvonne Přenosilová 

V případě nezájmu o tuto akci si vyhrazujeme právo na její zrušení. 
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ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVÍ (ZÁŘÍ-LISTOPAD 2012) 

 

 

 

 

 

 

Blahopřejeme !!! 
Žádáme občany, kteří nechtějí být jmenováni v této kolonce, aby  písemně informovali OÚ Ktová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z KRONIKY OBCE KTOVÁ 

 

Zajímavý zápis v kronice se objevuje 20. června 1946.  
Konala se volba členů do Místního národního výboru. Pět zástupců KSČ bylo zvoleno  

jednomyslně. 

 Dále je uvedeno, že volby jasně ukázaly, že většina lidu souhlasí s volenými lidově 
demokratickým režimem a klade důvěru ke komunistické straně. Lid schvaluje znárodňovací 
dekrety.  

 Vzniká první vláda Československa vedená komunistou Klementem Gottwaldem. 

 No posuďte sami, co se v dalších letech soudruhům povedlo a co nepovedlo? 

5 let Bobek Matěj 

10 let Boučková Nikola 

18 let Špringl Vladimír 

30 let Šrůtka František 

50 let Hanuš Robert 

 

70 let Vrána František  

79 let Pavlíková Marie 

81 let Koštejnová Zdeňka 

88 let Kubíčková Zdeňka 

88 let Drbohlav Ladislav 

 

ČASTÉ HAVÁRIE VODOVODNÍHO ŘADU 

V posledních měsících nás provázely časté havárie vodovodního řadu. Je to velice 
nepříjemná věc, kterou jsme začali řešit. Vodovodní potrubí je staré téměř 40 let. Vznesly 
jsme připomínku na Vodohospodářské sdružení Turnov, abychom byli zařazeni do plánu 
kompletní rekonstrukce potrubí. Tyto plány jsou na několik let dopředu, takže než se 
nového řadu nebo rekonstrukce dočkáme, bude to ještě nějakou dobu trvat.  

Doufáme, že toto množství havárií bylo na dlouho poslední. I tak Vám děkuji za trpělivost při 
opravách. Většinou jsme ani neměli příležitost vám včas oznámit, že voda nepoteče.  

I k těmto potřebám slouží nabízené informační SMS, které jsou pro Vás zdarma. Pokud máte 
zájem se včas dozvědět důležité informace, přijďte si informační SMS zřídit na OÚ. 

INFORMUJTE NÁS  

Stávají se případy, kdy nesvítí lampa veřejného osvětlení. Pokud nám tuto skutečnost 
neoznámíte, může se stát, že světlo nebude svítit ještě dlouho, dokud si toho nevšimne Váš 
soused a oznámí to sám. Pokud si všimnete čehokoliv nefunkčního nebo jakéhokoliv problému, 
prosím o neprodlené oznámení na telefonní číslo 724 181 298. 

Tímto také děkujeme všem, kteří si všímají a informují nás o vytékající vodě, nefunkčním 
rozhlasu, poruše na veřejném osvětlení… prostě o všem důležitém pro občany. 
 



 
Obecní úřad Ktová www.ktova.cz evid. číslo tisku: MK ČR E 20185 
Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami ou@ktova.cz tel: 724 181 298, 481 381 337 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKCE, KTERÉ SE JIŽ V OBCI KONALY 

v sobotu 26. května – pořádalo Sdružení „přátel Ktové“ „Dětský den“, počasí akci přálo a vše proběhlo bez 
deště. Sešlo se 64 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 neděli 10. června –měla hrát dechová kapela „Český Ráj“, ale protože pršelo, akce byla zrušena; pořádalo 
Sdružení „přátel Ktové“ 

 

v pátek 3. srpna – měla hrát kapela Naruby Band, ale z důvodu špatného počasí byla akce zrušena; pořádalo 
Sdružení „přátel Ktové“ 

 

v sobotu 25. srpna – se konal na hřišti u hasičárny 8. ročník hasičské soutěže „O pohár starostky“, soutěžilo 
10 mužských družstev a 2 ženská družstva a počasí vyšlo; pořádálo SDH Ktová 

 

 

Přeji příjemně strávený podzimní čas. S našimi občany se těším na setkání při akcích, v obci pořádaných. 
Takže nashledanou! 

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE  

Příští akce SDH Ktová, Sdružení „přátel Ktové“ a Obecního úřadu Ktová 

(akce budou upřesněny na plakátech): 

 

v pátek 31. srpna – proběhne na návsi očkování proti vzteklině. Očkovat se bude od 17:00 do 17:10. Cena za 
očkování je 100 Kč. 

 

v sobotu 1. září – do Ktové přijedou klauni a rozloučíme se s prázdninami.  Těšte se na odpoledne plné 
legrace a zábavy. Všechny děti si odnesou dárečky a mohou klidně vykročit do nového školního roku, 
vstupné dobrovolné; pořádá Sdružení „přátel Ktové“ od 14:00 hodin 

 

v sobotu 8 . září - bude hrát kapela ROUDEN BAND na hřišti u hasičárny od 20:00, vstupné dobrovolné; 
pořádá Sdružení „přátel Ktové“ 

 

v sobotu 15. září – zahraje k tanci a poslechu dechová kapela „Český Ráj“ od 14:00 hodin, vstupné 
dobrovolné; pořádá Sdružení „přátel Ktové“ 

 

v neděli 28. října – si připomeňte naše POSVÍCENÍ 

 

v úterý 20. listopadu - se koná zájezd do divadla Hybernia na muzikál HELLO, DOLLY!  

 

Pořadatelé jednotlivých akcí budou velice rádi, když podpoříte akce svou návštěvou. Přijďte se 
pobavit, zatancovat si a popovídat s kamarády a známými. 
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TENTO ANONYMNÍ DOPIS BYL DORUČEN 15. 8. 2012 NA OBECNÍ ÚŘAD VE KTOVÉ 
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VYJÁDŘENÍ K ANONYMNÍMU DOPISU (DOPIS V PŮVODNÍM ZNĚNÍ JE NA PŘEDEŠLÉ STRÁNCE) 

Jelikož nemáme komu na tento anonymní dopis odpovědět, necháme na vás, občanech Ktové, abyste sami posoudili míru jeho 
pravdivosti. Podotýkáme k němu toto:  

Příklady toho, co se v obci udělalo za necelé dva roky od našeho zvolení 

• oprava autobusové zastávky ve Ktové (rozbitá vandaly) 
• změnou operátora a zřízením elektronického bankovnictví obec ušetřila přes deset tisíc korun ročně 
• na žádost občanů (i když ho zatím nevyužili) byl zřízen veřejný informační systém pomocí rozesílání hromad. SMS  
• doplnění dopravních značek a zrcadla 
• vyčištění koryta Veselky a vykácení břehového porostu (omezení vytékání vody z koryta při zvýšené hladině vody)  
• dokončení územního plánu – etapa Koncept 
• výměna oken a dveří v budově obecního úřadu, vymalování a renovace včetně místnosti pro doktorku 
• Zastupitelstvo odsouhlasilo ceník za zřízení věcného břemene. Díky tomu získá obec při pokládání elektřiny do země 

od firmy ČEZ částku 331.600 Kč. Původní nabídka firmy ČEZ byla 21.760 Kč. 
• momentálně probíhá oprava sochy Panny Marie na návsi 
• v nejbližší době proběhne výstavba další části chodníku 
• bude prořezán břehový porost podél cesty na Dlouhou Ves a mnoho dalšího. 

Údržba autobusových zastávek 
Ano, stala se chyba, již jsme se postarali o nápravu. Požádáme místní sdružení dobrovolných hasičů, aby každý měsíc posekali 
trávu okolo autobusových zastávek a Sdružení „přátel“ Ktové, aby pozemky poklidili. 

Vysvětlení částek z anonymního dopisu o rozpočtu 2010 (proč zrovna rok 2010?)     

Nyní něco málo k částkám z rozpočtu za rok 2010, které anonym mylně uvádí. Tyto informace můžete najít na 
www.ktova.cz/uredni-deska/zaverecne-ucty v článku „Závěrečný účet obce Ktová za rok 2010“. Rok 2010 pravděpodobně 
proto, že tam ty částky jsou logicky nejvyšší, ostatní roky by pro oko možná nebyly tak zajímavé. Pokud si materiál řádně 
pročtete, zjistíte, že rozpočet obce Ktová za rok 2010 ve skutečnosti činily 2.039.114,04 Kč a výdaje na mzdy včetně sociálního 
a zdravotního pojištění ve skutečnosti činili 751.435 Kč. Cestovné se v žádném případě nedá počítat jako příjem. „Pisálek“ si 
zřejmě neuvědomil, že v tomto roce byly i volby a tudíž jsou v této částce zahrnuty také odměny volební komise a s tím 
spojené výdaje, které ale byly placené z dotace na volby. V částce je samozřejmě zahrnut plat (odměna) starostky                           
a místostarostky (včetně odstupného pro bývalou starostku), účetní, úklid, knihovnice…  

Získané dotace a investice pro Obec Ktovou 
Za necelé dva roky naší práce jsme pro obec získali dotace ve výši 774.000 Kč. 

• výměna oken a dveří v budově obecního úřadu 182.000 Kč 
• dokončení konceptu územního plánu 77.000 Kč 
• doplnění dopravního značení v obci 12.000 Kč 
• oprava sochy Panny Marie na návsi 119.000 Kč 
• v podzimním období proběhne výstavba chodníku (pokračování chodníku k mostu) 384.000,-- (částku máme 

schválenou Krajským úřadem Libereckého kraje) 

Dále se nám podařilo zajistit pro obec dalších 734.000 Kč. Jedná se investice podniku LESY ČR, s. p., které slouží občanům naší 
obce.  

• Za částku 425.000 Kč (kontrolní rozpočet) provedly Lesy ČR, s. p. kácení břehových porostů, čištění koryta a 
zpevňování břehů Veselky v Rybnicích. 

• Za částku 309.000 Kč (kontrolní rozpočet) provedou Lesy ČR, s. p. pokácení břehových porostů podél cesty na 
Dlouhou Ves.  

Výše získaných dotací a investic z jiných zdrojů činí tedy 1.508.000 Kč, bez nichž by provedené a naplánované akce 
nebylo možné uskutečnit. Věříme, že v druhé polovině volebního období se nám podaří zajistit další dotace, které pomohou 
uskutečnit již naplánované akce za cca 3.000.000 Kč (veřejné osvětlení v obci, zahájení přístavby kulturní a společenské 
místnosti a archivu k budově obecního úřadu…). Mimochodem již získané dotace a investice z jiných zdrojů pokrylo plat 
starostky v celém současném funkčním období - přirovnání k platu starostky prosím nechápejte špatně, jde pouze o reakci na 
smutné a nepravdivé prohlášení z anonymního dopisu, že starostka si na sebe „nevydělá“. Můžete tedy vidět, že dosavadní, ale 
i plánované budoucí působení v úřadu starostky obce je protkáno prací pro obec, akcemi, plánováním, ale i dotacemi. 

Místní poplatky 
Poplatek za odpad se bohužel zvyšovat bude, protože firma, která odpady odváží, každý rok zvyšuje cenu za odvoz. Zdražení 
v příštím roce nás tedy nemine, ale to ani ostatní obce. Zdůrazňuji, že za toto volební období byly tyto poplatky zvýšeny pouze 
jednou a to při zvýšení DPH. Za podstatné považujeme i to, že ceny se snažíme účtovat stejné, jaké platíme svozové firmě. 
Občané si tedy zaplatí jen to, co vyprodukují a Obecní úřad na tom neprofituje, ale ještě finančně podporuje. Dále pak poplatek 
ze psa je už několik desítek let na stejné výši. Částka 5 Kč měsíčně za psa už snad ani nemůže být nižší. Pozemková daň je již 
od jejího vzniku na minimální částce stanovené v zákoně.  Nikdy nebyla zvýšena!!! 
Pro občany se nedělá vůbec nic 
Spoluobčané se nemají kde scházet??? Kulturní místnost sice chybí, ale jak je vidět z vašeho dopisu, minimálně 30 
nespokojených občanů, kteří se neumějí podepsat, se má kde sejít, posedět, popovídat…Ti ostatní rádi přijdou na akce 
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rok 2011 

čarodějnice 

velikonoční kutění 

hasičská soutěž 

dětský den 

dechovka 

koncert kapely Naruby Band 

rozloučení s prázdninami pro děti 

dechovka „Český Ráj“ 

přednáška bylinkáře Pavla Váni 

zájezd do divadla pod Palmovkou 

vánoční kutění 

rozsvícení Vánočního stromku 

 

rok 2012 

oslava MDŽ ve statku 

čarodějnice 

velikonoční kutění 

dětský den 

dechovka „Český Ráj“ - zrušeno (nepříznivé počasí) 

koncert kapely Naruby Band - zrušeno (nepříznivé počasí) 

hasičská soutěž 

divadlo „pod Lípou“ – představení Rozum a Štěstí 

Ještě se bude konat: rozloučení s prázdninami 

koncert rockové kapely Rouden Band 

dechovka „Český Ráj“ 

zájezd do divadla Hybernia 

vánoční kutění 

rozsvícení Vánočního stromku 

 

pořádané venku, ve statku i u manželů Šimkových. Nouze o prostory, myslíme, není tak velká, aby obec musela takové 
prostory dotovat. Ještě výčet minulých akcí. A pokud má někdo pocit, že je toho málo, může navrhnout další akce, které se rádi 
pokusíme uskutečnit. 

Lidé se mohou setkávat na těchto akcích, o kterých se dozvídají z Ktováčku- mimochodem  to je vlastní kulturní příspěvek 
starostky obyvatelům obce. Jak je vidět, našich 30 „bezejmenných“ občanů ho nikdy nečetlo nebo nechtělo číst. Ve sdružení 
„přátel“ Ktové se angažuje starostka pouze jako člen ve svém volném čase. Práci starostky vykonává svědomitě 24 hodin 
denně, 365 dní v roce. Pokud kdokoliv zavolá o víkendu či v nočních hodinách, že je někde potřeba, nikdy neodmítla. To 
někteří naši občané už vědí. 

Oprava cesta na dlouhou Ves 
Oprava cesty na Dlouhou Ves byla v jednání minimálně 2 měsíce před tím, než mi byl předán tento dopis. Rozhodnutí o opravě 
je staré již několik týdnů. Díry nebyly „zaplácány“ betonem, ale opraveny asfaltem (firmu doporučili starostové okolních obcí).  

Ktová je nejhorší obec na trase Turnov - Jičín? 
Nikdy jsme neslyšeli a doufám, že ani neuslyšíme o tom, že Ktová je nejhorší obec na trase Turnov - Jičín. Naopak je slyšet, že 
obec žije, vzhledem k rozpočtu máme dobře vybavené hasiče a fungující obchod, což oceňují především naši starší občané.  

Máme žádat o dotace, když je zrovna nepotřebujeme? 
Ano, v minulém čísle Turnovských novin, se psalo o nadaci pana Horáčka. Mimochodem v Řezníčkově vile  má nadace sídlo. 
V jednom z minulých čísel se ale také psalo, že obec Ktová dostala 119.000 Kč na opravu sochy Panny Marie. Je nutné číst vše!  

Finanční úpory a podnikání obce 
Řešení navrhovaná skupinou našich 30 „odborníků“ jsou nedomyšlené, posuďte sami: došlo by ke zhoršení jak chodu obce (Co 
by zajistil neuvolněný starosta? Jak by mohl být k dispozici občanům, když by pravidelně chodil do zaměstnání mimo naší 
obec?), tak z hlediska finančního (Proč by se mělo na jedné straně za každou cenu ušetřit pár tisíc na platech a na druhé straně 
několikanásobek těchto peněz jen tak vyhodit za nerentabilní podnikatelský záměr?). Je obecně známo, že podnikání spadá 
spíše do soukromého sektoru, nikoliv veřejného. Takže nespokojení pánové (a dámy?), nezlobte se, ale na toto obec opravdu 
nemá. Zajímavým faktem je, že o plnohodnotný pronájem budovy školy nejeví z dlouhodobého hlediska nikdo zájem – 
logicky, kompletní rekonstrukce objektu (tak aby splňovala současné nároky na provoz – například ubytování) by si vyžádala 
vysoké částky a ty nikdo investovat nebude, protože následný provoz tuto investici nezaplatí. Dále si uvědomme, že dotace se 
poskytují vždy jako spoluúčast, tedy nikdy není proplácena plná výše ceny akce. Současný pronájem budovy školy zdarma 
souvisí s tím, že nájemce (nezisková organizace) do údržby budovy a jejího provozu investuje vlastní nemalé finanční 
prostředky. Budova školy tedy stojí a je udržována včetně drobných oprav. Komplexní oprava je vzhledem k finanční 
náročnosti a nerentabilnosti pravděpodobně nemožná. Nicméně bychom uvítaly jakýkoliv rentabilní plán na využití této 
budovy. Předpoklad, že by provozní náklady zachránilo nájemné z obecního bytu je úsměvný. Proč myslíte, že podobně velké 
obce jako Hrubá Skála, Kacanovy, Tatobity, Újezd pod Troskami nemají obecní byty nebo mají jen jeden? Za tři obecní byty 
vybere naše obec nájemné 8.500,- Kč měsíčně, což nepokryje ani údržbu a opravy těchto bytů. V širším ohledu je nutné uvážit i 
nebezpečnost prodeje takové budovy. Mohl by ji koupit někdo za účelem nastěhování nepřizpůsobivých obyvatel. 

Co říci závěrem? 
Pokusili jsme se podat vysvětlení k práci starostky a zastupitelstva obce za uplynulé období necelých dvou let, jako reakci na 
obdržený anonymní dopis. Obsah připomíná Ezopovu bajku „O vráně a lišce“, která pojednává o tom, že vrána ozobává ze 
stromu sladké hrozny, na které liška nedosáhne. Po chvilce se liška otočí a odejde se slovy: “stejně jsou kyselé“. 

Ujišťujeme všechny občany, že zastupitelstvo uvítá jakékoliv připomínky, návrhy a nápady z vašich řad, s nimiž můžete za 
kýmkoliv z nás přijít. Svoji práci považujeme za službu občanům a podle toho se řídíme.  

Zastupitelstvo obce Ktová 


