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Vážení spoluobčané, dovolte, abych vás přivítala v roce 2012.
V roce, ve kterém to ekonomicky nevypadá na příliš velkou zábavu, ale proč se nepokusit alespoň v naší Ktové, o hezký
občanský život, spokojené mezilidské setkávání a třeba i o nějakou tu zábavu? Proto pro vás místní sdružení připravili
i letos mnoho akcí.

KOLIK NÁS JE ? (STAV K 31. 12. 2011)
Celkový počet: 197 obyvatel; z toho 99 žen a 98 mužů
do 20 let – 32 obyvatel
21-60 let – 115 obyvatel
nad 60 let – 52 obyvatel
V roce 2011 se narodil 1 občánek: Natálie Šťastná
Miminku přejeme úspěšný start do života!
Opustili nás 2 občané: paní Marie Drbohlavová a pan Václav Janků
Upřímnou soustrast.
Odstěhovalo se celkem: 4 obyvatelé
Přistěhovalo se celkem: 13 obyvatel

ORDINAČNÍ HODINY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDr. Ester Forgačová
14. března, 11. dubna, 9. května, 6. června, 4. července, 1. srpna,
29. srpna, 26. září, 24. října, 21. listopadu, 19. prosince
vždy přibližně od 13:00 do 14:30

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

CZECH POINT NA OÚ KTOVÁ
NOVĚ!!! OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ A LISTIN

Czech point umožňuje občanům získat např.:

Od 1. 1. 2012 je Obec Ktová zařazena
mezi obce, které mohou podle zákona
36/2006 Sb. provádět vidimaci a
legalizaci. Od 1. 1. 2012 si můžete nechat
ověřit listinu nebo podpis na Obecním
úřadu ve Ktové.

• 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.
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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 2011, aby tak
učinili spolu s novým poplatkem do 15. 4. 2012. Pokud tak neučiníte, může Vám být podle daňového řádu vyměřen
až trojnásobek této částky.
Poplatky na rok 2012 jsou splatné do 15. 4. 2012. 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
2.394,-2.274,-Popelnice 110l a 120l 1x za 14 dní
1.596,-1.483,-Popelnice 110l a 120l Kombinovaný svoz
1.882,-1.995,-Popelnice 110l a 120l zimní svoz 1x za 14 dní
802,-732,-Poplatek na osobu pokud nemáte popelnici je 300 Kč x počet osob hlášených v nemovitosti.
Poplatek za rekreační objekt, ve kterém není hlášena trvale žádná osoba, činí 300 Kč.
Částka do 500 Kč je splatná jednorázově do 15. 4. 2012. Částku vyšší lze rozdělit do dvou splátek, kdy druhá splátka
je splatná do 15. 8. 2012. V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na OÚ.

ZAJÍMAVOSTI Z OBECNÍHO ÚŘADU ZA ROK 2011
V loňském roce jsme žádali Liberecký kraj o dvě dotace. Se žádostmi podanými v dubnu jsme byly neúspěšní. Znovu
podané žádosti na podzim byly již úspěšné. V lednu bylo z jedné dotace pořízeno dopravní značení na Dlouhou Ves.
Po mnoha stížnostech občanů Dlouhé Vsi na rychlost projíždějících aut, jsme rádi za to, že jsme za přispění
Libereckého kraje mohli udělat toto bezpečnostní opatření. Ještě přibylo zrcadlo do zatáčky u zastávky ČD. Druhou
dotaci jsme získali na výměnu dožitých oken a dveří v budově obecního úřadu.
5. a 8. března bude z tohoto důvodu Obecní úřad ve Ktové uzavřen.
V loňském roce jsme vyvolali řízení na opravu sochy Panny Marie na návsi. Jelikož se jedná o památku zapsanou do
seznamu státem chráněných kulturních památek, není oprava sochy jednoduchá. Národní památkový ústav vydal
závazné stanovisko, které popisuje tragický stav kulturní památky. 10. února 2012 jsme podali žádost na dotaci
z ministerstva kultury. Pokud budeme úspěšní, mělo by být restaurování památky ukončeno do 31. 12. 2012. Poté
bychom chtěli upravit i zeleň v okolí sochy. Mnohaleté lípy jsou již uvnitř shnilé a jedna dokonce prasklá. Proto by
bylo i z bezpečnostních důvodů dobré je odstranit. Opadávání květů ze stromů zároveň nepříznivě působí na sochu.
V části u hlavní silnice bychom chtěli trávník ukončit obrubníky, abychom zamezili vjíždění aut do trávy. Celková
revitalizace návsi by byla určitě velmi prospěšná a velice hezká.
V loňském roce jsme také řešili problém častého zaplavování luk a domů kolem hasičárny. Bylo zjištěno, že nánosy
bahna, větví, ale i odpadků ucpávají propustky pod plynovodem, který byl vybudovaný v sedmdesátých letech
minulého století. Podařilo se přimět RWE, aby provedlo vyčištění propustí a Lesy ČR, aby prořezali stromy, jejichž
větve propustky ucpávají. Také byl zpevněn břeh Veselky v místech u plynovodu, který byl kvůli ucpanému
propustku roztržený silou vody. Věříme, že učiněné kroky budou účinné a povede se zabránit větším škodám
v zatopených domech.
Na podzim nám vandalové zničili autobusovou čekárnu pod „Rychtářkou“. Čekárna je již opravena a opět slouží a
vypadá jako autobusová čekárna.
V listopadu neznámý zloděj navštívil místní prodejnu. Zničil rok staré dveře a včetně ukradených věcí byla škoda
vyčíslena na bezmála 40.000 Kč.
Také nás čekají tradiční jarní opravy místních komunikací. Bohužel musíme jen „zalepovat“ díry, protože na
kompletní opravy komunikací klasicky chybí peníze.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vyhláška 266/2010 Sb. uděluje všem majitelům objektu povinnost mít 1x za rok provedenou revizi komína.
V květnu byl pozván do obce kominík a letos opět zajistíme důvěryhodného kominíka. Budete včas informováni o
termínu čištění komínů. Zájemci budou včas vyzváni, aby se přihlásili.
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TŘIĎME ODPAD – ŠETŘEME PENÍZE OBECNÍ I SVÉ
Žluté pytle -

Do pytlů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích,
čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie
od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujte v menších kusech.

Oranžové pytle –

Do pytlů patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před
vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

Žádáme občany, aby kelímky a krabice od nápojů vymývali a nevhazovali do pytlů
znečištěné obaly od potravin. Pytle nám pak trhají zvířata, která cítí potravu.

Z KRONIKY OBCE KTOVÁ
O zajímavostech před 50 lety psal kronikář pan Oldřich Salaba mimo jiné toto:
•
•
•

•

K 31. prosinci 1962 máme v obci 73 radiopřijímačů a 26 televizorů, telefonní stanice jsou
čtyři.
Autobusová čekárna v dolní části obce jest postavena roku 1962 nákladem 21.000 Kč, avšak
již v dubnu 1963 někdo ukradl dveře, které stály 760 Kč. Pachatel nezjištěn.
V březnu 1962 uspořádal výbor žen „Staročeskou přástku“ s odpoledním průvodem ze Ktové
do Rovenska, Lhotky a Újezda. Pořadatelky, místní hudba Amatérky, projížděli jmenovanými
obcemi ve dvou kočárech tažených dvěma páry ověnčených koní. Večer pak byla velmi hezká
taneční zábava v pohostinství u Zelených. Návštěva opravdu veliká a radostná.
Vidíme, že ruce nenechavců pracují v jakékoliv době. Ale co je určitě zajímavé, že i před 50
lety se lidé v naší obci bavit uměli a pro zábavu dokázali uspořádat i zajímavé akce.

ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVÍ (ÚNOR – KVĚTEN 2012)
5let

Kopecký Martin

45 let Šmiraus Luboš

78 let Zlevor Josef

35 let
35 let
35 let
35 let
45 let

Svobodová Monika
Hýbl Petr
Prokorát Libor
Bušek Bohumil
Pečová Jana

55 let
55 let
60 let
65 let
76 let

80 let
81 let
83 let
89 let

45let

Kopecký Jan

77 let Šmirausová Jaroslava

Cagáňová Stanislava
Špringl Vladimír
Šperling Jaroslav
Hlaváč Václav
Vedralová Libuše

Křelinová Růžena
Morávek Vladimír
Šmiraus Antonín
Runčíková Marie

3. 3. 2012 OSLAVÍ MICHAL A JIŘINA DEMETEROVI 50 LET SPOLEČNÉ CESTY ŽIVOTEM.
K JEJICH ZLATÉ SVATBĚ JIM PŘEJEME MNOHO SÍLY, ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ
DO DALŠÍCH SPOLEČNÝCH LET.

Blahopřejeme !!!
Žádáme občany, kteří nechtějí být jmenováni v této kolonce, aby písemně informovali OÚ Ktová.
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AKCE, KTERÉ SE JIŽ V OBCI KONALY
V úterý 22. listopadu pozvalo Sdružení „přátel Ktové“ známého bylináře Pavla Váňu a zájem byl veliký.
Děkujeme tímto všem, kteří na přednášku přišli, a budeme se těšit na další setkání se zajímavými
osobnostmi.
V pátek 25. listopadu od 18:00 proběhlo první rozsvícení Vánočního stromku v naší obci za velké účasti
přihlížejících. Děkujeme všem, kteří připravili program a pomohli zajistit celou akci.
V pátek 25. listopadu od 18:30, pořádalo Sdružení „přátel Ktové“ zábavu v bývalé hospůdce „ve statku“
u pana Jiřího Kopeckého, hrála kapela „Masopustní úterý“; všichni se výborně bavili a tancovalo se až
do rána.
V sobotu 26. listopadu od 18:00, pořádalo SDH Ktová výroční valnou hromadu v kiosku pod Rychtářkou.
V sobotu 3. prosince Sdružení „přátel Ktové“ pořádalo vánoční kutění, příjemné odpoledne s paní
Naděždou Novotnou ze Zahradnické školy Kopidlno. Velice jí děkujeme za její vstřícnost a těšíme se na další
setkání.
V pondělí 5. Prosince navštívili Mikuláš, čert a anděl všechny hodné i zlobivé děti. Nakonec jsme o žádné
dítko nepřišli a čert odešel s prázdnou.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
Příští akce SDH Ktová, Sdružení „přátel Ktové“ a Obecního úřadu Ktová
(akce budou upřesněny na plakátech):
V sobotu 10. března – pořádá Sdružení „přátel Ktové“ zábavu k Mezinárodnímu dni žen; od 18:00 v bývalé
hospůdce „ve statku“ u pana Jiřího Kopeckého. Živá hudba, vstup ZDARMA a malá pozornost pro každou
ženu.
V sobotu24. března – pořádá Sdružení „přátel Ktové“ velikonoční kutění, příjemné odpoledne s paní
Naděždou Novotnou ze Zahradnické školy Kopidlno.
V polovině dubna bude SDH Ktová tradičně pořádat sběr železného šrotu. Připravený šrot ponechávejte
kvůli nenechavcům za plotem.
V sobotu 30. dubna – pořádá SDH Ktová tradiční pálení Čarodějnic na hřišti u Hasičárny.
Koncem května (termín bude upřesněn)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.
Pořadatelé jednotlivých akcí budou velice rádi, když podpoříte akce svou návštěvou. Přijďte se
pobavit, zatancovat si a popovídat s kamarády a známými.
Děkuji všem, kteří v minulém roce 2011 věnovali svůj čas ve prospěch naší obce. Věnovali ho ve svém volném čase
a jejich ziskem se stal většinou jen upřímný dík.
Jiřina Bobková, DiS. – starostka obce
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