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Informační leták Obecního úřadu ve Ktové

květen 2013

V předprázdninovém čase vás vítám při čtení dalšího Ktováčku. Věřím, že v něm najdete zajímavé
informace a také tipy, jak si zpříjemnit letní chvíle.

ORDINAČNÍ HODINY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
OBECNÍ KNIHOVNA

MUDr. Ester Forgačová
5. června, 3. července, 31. července, 28. srpna, 25. září,
23. října, 20. listopadu, 18. prosince

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

vždy přibližně od 13:00 do 14:30

ZMĚNA VE SVOZU ODPADŮ
Od 30. 4. 2013 byl změn režim svážení odpadů v obci. Vlastníci popelnic již byli
informováni. Do 23. 4. 2013 probíhal svoz každé liché úterý – odpoledne.
Nově od 30. 4. 2013 vývoz každé sudé úterý – brzy ráno (lepší je dávat popelnici ve
večerních hodinách)
Pytlový svoz také každé sudé úterý ráno. Středem obce, kde mají někteří občané
týdenní svoz popelnic, se odváží pytle každý týden.

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
V sobotu 8. června 2013 od 10:45 do 10:55 na návsi „u školy“
Můžete odevzdat i staré pneumatiky!!! Jen z osobních automobilů!!!
!!! Neodkládat na volné prostranství nebezpečný odpad před příjezdem sběrného vozu !!!
Přijímány budou následující druhy odpadů:
- léky všeho druhu včetně mastí
- domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, chemické látky na hubení
plevelů, škůdců atd.) Vše řádně označené!
- televizory, lednice, zářivky
- zbytky starých barev, obaly od barev
- všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
- upotřebené motorové oleje – v uzavřených nádobách do 30 litrů
- olejové filtry a další zaolejovaný materiál
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HAVARIJNÍ OPRAVA VODOVODNÍHO ŘADU VE KTOVÉ
V minulých letech často docházelo k haváriím na vodovodním řadu. Loňský rok už bylo
havárií tolik, že jsme tlačili na Vodohospodářské sdružení Turnov, které je vlastníkem
našeho vodovodu, aby v obci proběhla výměna vodovodního řadu. Situace, kdy 4x
v jednom týdnu netekla voda, byla neúnosná. Mimochodem v osadě na Kabátech, je spíš
výjimkou měsíc, ve kterém jim teče voda každý den. Nejlepší léta má za sebou. Po mnoha
jednáních, nakonec Vodohospodářské sdružení Turnov usoudilo, že stav je skutečně
havarijní.
Po novém roce mnoho z vás obcházeli projektanti a domlouvali se přímo s vámi, občany.
Tímto vám všem děkujeme za vstřícnost, kterou jste přispěli k tomu, že byl projekt bez
větších komplikací dokončen a tento měsíc bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele
stavby.
Oprava vodovodu je rozdělena na dvě etapy. První etapa začne letos na podzim na
Červeném vršku a bude ukončena pod bytovkou. Další by se měla uskutečnit nejspíš na
jaře příštího roku a měla by skončit na návsi. Jsme velmi rádi za přístup VHS Turnov, kteří
nám výměnou této části velmi pomohou a snad už budou havárie jen minimální. Věříme,
že se v příštích letech dočkáme i dalších nutných oprav, ale jak se lidově říká: „Nemusí
pršet, stačí když kape“. V dnešní době, kdy nikde „nejsou“ peníze, jsme rádi za jakoukoliv
investici do našeho území, která pomůže všem občanům naší obce.

KABELOVÉ VEDENÍ NN VE KTOVÉ
10. května 2013 proběhlo na Obecním úřadě ve Ktové společné jednání vlastníků
nemovitostí a stavebního úřadu. Projednávalo se uložení kabelů NN do země, které je
v obci plánováno od roku 2010. Jednání se zúčastnili občané, vlastníci, zástupce stavebního
úřadu a zástupce pověřené projekční kanceláře. Jednání dopadlo úspěšně a stavba byla
povolena. Tím, ale není řečeno, že se bude stavět.
Stále se snažíme zjistit, jestli se tato akce uskuteční nebo zůstane připravená „v šuplíku“ na
další roky. Velmi často stává, že v obci nefunguje elektřina (větší vítr, mráz a někdy i bez
jasných důvodů) a nahlašujeme poruchy. Snad docílíme toho, že se uložení kabelů NN do
země uskuteční.
Vzhledem k tomu, že po výměně vodovodu se budou na návsi muset položit nové asfalty a
při ukládání kabelů by se znovu rozkopaly, budeme se snažit o to, aby na sebe akce
navazovaly. Poslední informace ze společnosti ČEZ jsou, že na jaře příštího roku se akce
uskuteční. Údajně má ČEZ tuto akci i v rozpočtu na příští rok, takže pravděpodobnost, že se
uskuteční je velká, ale ne 100% jistá.
Jednou z našich podmínek bylo, že dají včas vědět, kdy začnou s kopáním. Za předpokladu,
že bude tato podmínka dodržena, se včas dozvíte, kdy se bude kopat právě u vás.
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CZECH POINT NA OÚ KTOVÁ

OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ A LISTIN

Czech point umožňuje občanům získat např.:

Nabízíme ověřování podpisů a listin.
Cena za ověření je 30 Kč za jeden
podpis a 30 Kč za jednu stranu
ověřené listiny. Pokud potřebujete
ověřit cokoliv mimo úřední hodiny
nebo na jiném místě neváhejte nás
kontaktovat.

• 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 získáte na www.czechpoint.cz nebo na
OÚ Ktová.

SCHOVÁVEJTE VÍČKA OD PET LAHVÍ

Různé organizace sbírají víčka od pet lahví, kterými přispívají na dobročinné účely. Bohužel termín
odevzdání víček už nestihneme, ale můžeme se připravit na případný další termín. Pokud tedy
chcete pomoci, nevyhazujte víčka a noste je na OÚ nebo do obchodu. Po vyhlášení dalšího sběru se
společně rozhodneme, na jakou akci víčka věnujeme.
Předem všem děkuji za pomoc.

Z KRONIKY OBCE KTOVÁ
1933 – V tomto roce se uvažuje o zavedení elektrického vedení do naší obce. Východočeské
elektrárny předkládají plány a rozpočty rozvedení sítě po obci a na stavbu transformační stanice. Stavba
tato stojí při státní silnici u mostu a při cestě vedoucí k mlýnu. Prvně jest síť zavedena do čísel u železniční
zastávky.
Je zajímavé, že v tomto roce 2013 slavíme 80 let od zavedení, pro nás tak nezbytné věci, jako je
elektřina.
1933 – petrolejky. 2013 – Všechno je úplně, ale úplně jinak.

ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVÍ (BŘEZEN 2013 - KVĚTEN 2013)
18 let
20 let
30 let
35 let
55 let
65 let

Kopecká Kristýna
Kopecký Vratislav
Pavel Lukáš
Dolanský Michal
Kozáková Dana
Zelená Ludmila

70 let
77 let
78 let
79 let
85 let
85 let

Véle Vladimír
Brodská Božena
Kalfeřtová Jaroslava
Morávková Božena
Drbohlavová Věroslava
Křelina Jaroslav
Blahopřejeme !!!

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

POKUD VÍTE O NĚKOM, KDO SLAVÍ VÝROČÍ SVATBY NEBO JINÉ ZAJÍMAVÉ JUBILEUM, PROSÍM INFORMUJTE NÁS.

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

AKCE, KTERÉ SE JIŽ V OBCI KONALY
v pátek 8. března pořádalo Sdružení „přátel Ktová“zájezd do divadla Hybernia na muzikál HELLO, DOLLY!,
zájezdu se zúčastnilo 36 zájemců, přestože cena byla 500 Kč
v úterý 12. března od 17:00, pořádal Obecní úřad Ktová přednášku RNDr. Zdeňka Mrkáčka, zoologa,
fotografa a autora publikací o přírodě Českého ráje, na téma Jedinečný Český ráj. Děkujeme všem, kteří se
zúčastnili
v sobotu 16. března od 14:00, pořádal Obecní úřad Ktová a Sdružení „přátel Ktové“ velikonoční kutění
s paní Naděždou Novotnou ze Zahradnické školy Kopidlno. Všichni zúčastnění si odnesli krásné výrobky
v sobotu 13. dubna proběhl sběr železného šrotu.
v sobotu 30. dubna pořádalo SDH Ktová tradiční pálení Čarodějnic na hřišti u hasičárny.
v pátek 17. května byl na návsi přistaven velkoobjemový kontejner (informace byla v mimořádném
Ktováčku)
v sobotu 25. května pořádalo Sdružení přátel Ktové pořádat na hřišti u hasičárny „Dětský den“. Pro děti
bylo připraveno mnoho soutěží a her. I přes špatné počasí se akce uskutečnila a přišlo více než 30 dětí
ze Ktové a okolí.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
Příští akce SDH Ktová, Sdružení „přátel Ktové“ a Obecního úřadu Ktová
(akce budou upřesněny na plakátech):

v sobotu 8. června proběhne sběr nebezpečných složek komunálního dopadu
v sobotu 12. července – bude hrát kapela ROUDEN BAND na hřišti u hasičárny, vstupné dobrovolné;
pořádá Sdružení „přátel Ktové“
v sobotu 20. července – zahraje k tanci a poslechu dechová kapela „Český Ráj“ od 14:00 hodin na hřišti
u hasičárny, vstupné dobrovolné; pořádá Sdružení „přátel Ktové“
v pátek 16. srpna – bude hrát kapela Naruby Band z Rovenska pod Troskami na hřišti u hasičárny, vstupné
dobrovolné; pořádá Sdružení „přátel Ktové“
v sobotu 24. srpna – se koná na hřišti u hasičárny 8. ročník soutěže „O pohár starostky“; pořádá SDH Ktová
v sobotu 31. srpna - připravíme pro děti rozloučení 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“

Přeji vám příjemné strávení léta a také trochu toho hezkého počasí.
Jiřina Bobková, DiS. – starostka
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