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Vítám vás, podle počasí, už téměř jarního vydání Ktováčku. V letošním roce nás čeká spoustu práce,
tak vám předem děkuji za trpělivost.

KOLIK NÁS JE ? (STAV K 31. 12. 2013)
Celkový počet: 205 obyvatel; z toho 102 žen a 103 mužů
do 20 let – 36 obyvatel
21-60 let – 111 obyvatel
nad 60 let – 58 obyvatel
V roce 2013 se narodili 2 občánci: Tomáš Kopecký, Josef Šeps
Přejeme mu úspěšný start do života!

DO OBCE BUDE PROZATÍM JEZDIT POJÍZDNÁ PRODEJNA
Než najdeme vhodného nájemce do místní prodejny potravin, bude do obce zajíždět pojízdná
prodejna. Budete si zde moci koupit základní potraviny a potřeby. Ostatní si můžete vždy do
následujícího příjezdu objednat.
Od čtvrtka 6. března 2014 a následně vždy v úterý a ve čtvrtek bude na náves zajíždět pojízdná
prodejna. Čas příjezdu je mezi 13:00 – 13:15. Čas nelze dodržet přesně, tak buďte prosím trpěliví. Při
první návštěvě pojízdné prodejny bude sortiment omezený, protože vás prodejce nezná a neví o co
má kdo z vás zájem. Příště se na vás už lépe připraví.

Pojízdná prodejna od 6. března 2014
každé ÚT a ČT – příjezd 13:00 – 13:15

OBJEDNÁVKA KUŘIC A JINÉ DRŮBEŽE
Byly jste zvyklí, že si v obchodě objednáte kuřice nebo jakoukoliv drůbež. Pokud budete mít zájem
i letos, prosím objednávejte je na Obecním úřadě nebo na tel. 724 181 298. K vyzvednutí budou
opět u Fučíků v dohodnutém termínu.
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

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM PRODEJNY VE KTOVÉ
V lednu byla na Obecní úřad doručena žádost o výpověď z nájemní smlouvy místního obchodu. Byla
jsem tím zaskočena, ale popravdě ne překvapena. Stejně, jako většina z Vás. Obchod pod vedením
rodiny Fučíkových fungoval dlouhých 17 let, za což jim patří velký dík. V dnešní době marketů a jejich
někdy zdánlivých slev, je těžké obstát jako malý vesnický živnostník. Přesto věřím, že se najde vhodný
zájemce, který nám obchod opět otevře.
Na zasedání zastupitelstva obce Ktová dne 27. 2. 2014 bylo rozhodnuto o vyhlášení výběrového řízení
na pronájem prodejny č. p. 106.
Pokud o obchod projeví zájem někdo z vás, našich občanů, budeme velice rádi.
Veškeré podmínky a požadavky jsou vyvěšeny na úřední desce a na www.ktova.cz. Jakékoliv další
informace rádi podáme na OÚ Ktová.

NEPŮJDE ELEKTŘINA
dne 18. 3. 2014 – 7:30 – 9:30 – části obce: u školy, Dlouhá ves, Kabáty,
Pyrám, Bora
dne 18. 3. 2014 – 9:00 – 15:00 – od hlavní silnice ke kravínu

PODĚKOVÁNÍ PANU LIBOROVI KYSELOVI
Jménem zastupitelstva obce a občanů děkujeme panu Liborovi Kyselovi za aktivní
zájem o opravu cesty na Dlouhou Ves.
Koupili jsme pytlovanou asfaltovou směs a pan Kysela investoval svojí práci. Ušetřil
tím obci nemalé peníze.
Děkujeme.

ORDINAČNÍ HODINY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDr. Ester Forgačová
15. ledna, 12. února, 12. března, 9. dubna, 7. května, 4. června, 2. července, 30. července,
27. srpna, 22. října, 12. listopadu, 17. prosince
vždy přibližně od 13:00 do 14:30
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ZAJÍMAVOSTI Z OBECNÍHO ÚŘADU ZA ROK 2013 - 2014
Vážení spoluobčané,
dovolte mi shrnout vše zajímavé, co se v loňském roce v obci událo. A zároveň akce, které budou
v letošním roce pokračovat.
V únoru loňského roku se podařilo, po mnoha letech zamítání především ze strany SCHKO, vykácet
„džungli“ podél cesty na Dlouhou Ves. Téměř všichni, kteří tudy denně jezdí nebo chodí to ocenili.
A příjemná zpráva pro náš rozpočet byla, že celou akci platily Lesy ČR jako správce toku. Ještě je
zapotřebí opravit cestu na Dlouhou ves. Nemá smysl investovat do „lepení“ děr, tak připravujeme
(pravděpodobně na příští rok 2015) položení celé vrchní vrstvy asfaltu. Předpokládané náklady
budou cca 600.000 Kč. A dotace na opravy cest jsou zatím v nedohlednu. V dubnu byla dostavena
další část chodníku, který byl ze 70%hrazen z dotace Libereckého kraje. V zápětí jsme začali
připravovat projektovou dokumentaci, abychom se zase o kousek přiblížili „Pyrámu“. Přemostění
koryta Veselky je nejdražší úsek. Přestože máme na tento úsek přislíbenou dotaci ve výši 500.000 Kč,
další cca 1.300.000 Kč musíme přiložit „ze svého“.
Další běh na dlouhou trať je Územní plán Ktové. Jeho zadání bylo schváleno v roce 2010 a plánované
dokončení je na polovinu letošního roku. Tento „neviditelný“ materiál za spoustu peněz, je pro obec
poměrně dost důležitý. A vyřeší se tím i mnoho zdánlivě nedůležitých věcí (např. získání pozemků od
Pozemkového fondu ČR pro obec, nové stavební parcely…)
Hodně diskutované téma, které zatím také nemá konec, je radar. Proti původnímu návrhu byla
podána odvolání, a nyní čemeá na vydání územního rozhodnutí s konečnou variantou umístění. Naší
žádosti o posunutí začátku obce Ktová, která byla původně zamítnuta, bylo po téměř 9-ti měsících
nátlaku z naší strany vyhověno, a doufáme, že postavení radaru už nebude stát nic v cestě. Jsme si
vědomi, že tento způsob zpomalení provozu v obci není nejlepší, ale v tomto momentě jediný
dostupný. Chceme letos připravit projektovou dokumentaci na stavební úpravy hlavní silnice.
Navrhujeme zpomalovací ostrůvky a přechody pro chodce, ale to je opravdu otázka několika let.
V loni na podzim, začala v obci VHS Turnov s opravou hlavního vodovodu. I. etapa byla dokončena
v loni u bytovky a letos bude pokračovat na náves, kde oprava nejstarší části vodovodu skončí.
Na návsi a okolo obecního úřadu by měli být položeny nové asfalty.
Jednou z největších akcí letošního roku, je uložení nadzemního vedení elektřiny do země. Současně
s tím, budeme pokládat také kabely pro veřejné osvětlení a rozhlasu. Uložení kabelů bude stát přes
milion korun, bohužel momentálně není žádná možnost dotací, tak to budeme celé platit z obecního
rozpočtu. Pro všechny z nás to bude znamenat spoustu omezení a překážek. Možná, že výsledný
rozdíl v běžném provozu nepoznáme, ale určitě to je pro obec krok dopředu a to nejen estetický.
V loňském roce jsme podávali žádost o dotaci na zlepšení energetické náročnosti hasičárny. Letos
nám byla tato dotace přidělena, takže nás čeká vyměna zbývajících oken, zateplení hasičárny
a výměna starého kotle na uhlí za ekologické vytápění.
V loňském roce zbyly na ministerstvu finanční prostředky, které byly rozděleny hasičským
jednotkám. Naše jednotka dostala 66.000 Kč, za které si hasiči pořídili nové plovoucí a kalové
čerpadlo a radiostanici. V žádostech o dotace pro hasiče nejsme moc úspěšní, tak tato finanční injekce
přišla vhod.
Zastupitelka obce paní Marcela Pekařová se odstěhovala, tak to do podzimních voleb bude
zastupitelstvo jen šestičlenné. Letos nás čekají ještě jedny volby a to do Evropského parlamentu
24. a 25. května.
Pokud jsem na něco důležitého zapomněla, určitě se o tom dozvíte v některém z příštích Ktováčků.
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UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST POPLATKŮ ZE PSŮ A ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Upozorňujeme všechny dlužníky, kteří nemají zaplacený poplatek za svoz komunálního odpadu za rok
2013, aby tak učinili spolu s novým poplatkem do 15. 4. 2014. Pokud tak neučiníte, může Vám být
podle daňového řádu vyměřen až trojnásobek této částky.
Poplatky na rok 2014 jsou splatné do 15. 4. 2013. Prosím dodržujte termín a částku podle
vyhlášky (www.ktova.cz nebo na OÚ). Úhradu provádějte na OÚ v úředních hodinách nebo přímo na
účet obce Ktová. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nebo evidenční číslo vašeho objektu.
Poplatky jsou v následující výši:
Pronajatá nádoba
Vlastní nádoba
Popelnice 110l a 120l 1x týdně
2.531,-2.398,-Popelnice 110l a 120l 1x za 14 dní
1.697,-1.564,-Popelnice 110l a 120l Kombinovaný svoz
2.113,-1.980,-Popelnice 110l a 120l zimní svoz 1x za 14 dní
849,-782,-Poplatek na osobu pokud nemáte popelnici je 350 Kč x počet osob hlášených v nemovitosti.
Poplatek za rekreační objekt, ve kterém není hlášena trvale žádná osoba, činí 350 Kč.
Částka do 500 Kč je splatná jednorázově do 15. 4. 2014. Částku vyšší lze rozdělit do dvou splátek, kdy
druhá splátka je splatná do 15. 8. 2014. V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na OÚ.

Z KRONIKY OBCE KTOVÁ
1929 – V tomto roce byla krutá zima bohatá na sníh a mrazy, které zaznamenávaly výšku
mrazů téměř sibiřských. Sníh se podobal hrubé soli a chůze a jízda v něm byla velmi namáhavá.
Zdálo se,
že zima nebude míti konce. Koryta řek byla promrzlá až přes 1 m silným ledem.
A my můžeme přemítat. Byla lepší zima roku 1929 nebo a letošní?

ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVÍ (BŘEZEN - KVĚTEN 2014)
5 let
10 let
18 let
30 let
35 let
40 let

Dolejší David
Trakalová Renáta
Kopecký Jakub
Drašnarová Marie
Kozáková Dana
Sedláčková Monika

55 let
55 let
65 let
65 let
70 let
76 let

Burdychová Alena
Gebrt Karel
Drašnarová Marie
Hlaváčová Miluše
Jaroslav Mencl
Miller Miroslav

78 let
79 let
80 let
82 let
83 let
85 let

Vedralová Libuše
Šmirausová Jaroslava
Zlevor Josef
Křelinová Růžena
Morávek Vladimír
Šmiraus Antonín
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.
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AKCE, KTERÉ SE JIŽ V OBCI KONALY
v pátek 29. listopadu od 18:00 proběhlo již třetí rozsvícení Vánočního stromku v naší obci za velké účasti
přihlížejících. Děkujeme všem, kteří připravili program a pomohli zajistit celou akci.
v pátek 29. listopadu od 18:30, pořádalo Sdružení „přátel Ktové“ zábavu v bývalé hospůdce „ve statku“
u pana Jiřího Kopeckého; všichni se výborně bavili a tancovalo se až do rána.
v sobotu 30. listopadu od 18:00, pořádalo SDH Ktová výroční valnou hromadu v hospodě v Borku pod
Troskami
ve čtvrtek 5. prosince navštívili Mikuláš, čert a anděl všechny hodné i zlobivé děti. Nakonec jsme o žádné
dítko nepřišli a čert odešel s prázdnou.
Děkujeme všem, kteří svou návštěvou podpořili pořádané akce v obci.

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

v pátek 7. března od 19:00 pořádá Sdružení „přátel Ktové“ zábavu k Mezinárodnímu dni žen; od 19:00
v bývalé hospůdce „ve statku“ u pana Jiřího Kopeckého. Živá hudba, vstup ZDARMA a malá pozornost pro
každou ženu.

v pondělí 21. dubna – si dámy připravte polštářky na zadečky, Pondělí velikonoční
ve středu 30. dubna – pořádá SDH Ktová tradiční pálení Čarodějnic na hřišti u hasičárny.
v sobotu 24. května bude Sdružení přátel Ktové pořádat na hřišti u hasičárny „Dětský den“. Pro děti
budou připraveny soutěže a hry. Každé dítko si odnese odměny a dobrůtky. Jste srdečně zváni s dětmi nebo
přijďte jen tak se pobavit. Vstupné DOBROVOLNÉ.
Pravděpodobně v květnu bude SDH Ktová pořádat sběr šrotu. Bude upřesněno.
Pořadatelé jednotlivých akcí budou velice rádi, když podpoříte akce svou návštěvou. Přijďte se
pobavit, zatancovat si a popovídat s kamarády a známými.

Těším se na setkání s Vámi třeba na některé z pořádaných akcí nebo nad letním číslem Ktováčku.
Jiřina Bobková, DiS, starostka
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