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V čase jarním Vás vítám při četbě dalšího čísla našeho Ktováčku. Budu ráda, pokud vás informace a zajímavosti
zaujmou, a přinesou třeba i nápad na příjemné strávení několika letních chvil.

ORDINAČNÍ HODINY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

OBECNÍ KNIHOVNA

MUDr. Ester Forgačová
6. června, 4. července, 1. srpna, 29. srpna, 26. září, 24. října,
21. listopadu, 19. prosince
vždy přibližně od 13:00 do 14:30

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.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
V pátek 25. 5. 2012 od 16:00 do 18:00 na návsi „u školy“
bude přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.
Žádáme občany, aby nevozili nebezpečný odpad (televize, počítače, barvy, chemikálie…),
železný šrot a stavební suť.
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SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
2. června 2012 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

MNOŽÍ SE NÁM V OBCI NABÍDKY PODOMNÍCH PRODEJCŮ
Čím dál častěji se stává, že k nám na zahradu nebo někdy až domů přijdou podomní prodejci. Většinou se jedná
o nabídky na změnu smlouvy na dodávku elektřiny nebo nějaké zboží. Často mladí, příjemní lidé. Bohužel ale
velmi často také NEODBYTNÍ. Pokud byste přesto měli zájem o nabízené služby, nabízíme krátký postup, který
byste měli dodržovat vždy, při podpisu jakékoliv smlouvy:
•
•
•
•
•

Nejdou k Vám na návštěvu, nikdy je nezvěte dál. Přestože byste měli pocit, že je to
slušnost.
Nechte si předložit návrh smlouvy, obchodní podmínky a platný ceník.
V podepisovaných smlouvách čtěte i všechny texty malým písmem a vyžadujte informace
o všech poplatcích, které by připadaly v úvahu (např. odstoupení od smlouvy)
Informujte se zejména na délku výpovědní doby, a zda by byla smlouva na dobu určitou
nebo neurčitou.
Nezapomeňte, že seriózní obchodník je vám ochoten dát dostatek času na rozmyšlenou.

DOPORUČUJEME NEPODEPISOVAT ŽÁDNÉ SMLOUVY BEZ PŘEDCHOZÍHO PROSTUDOVÁNÍ A PŘEDEVŠÍM SE NEJPRVE PORADIT
S RODINOU.
Tady je pár rad, pokud už jste nějakou smlouvu podepsali a nejste si jisti, že to byl správný krok:
•
•

•
•
•
•

Pokud jste doma neuváženě podepsali smlouvu s obchodním zástupcem, máte ze zákona
právo od ní písemně odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů.
Jestliže dosud nedošlo k plnění dodávky zboží či služeb dodavatelem (tedy pokud vám
elektřinu či plyn stále dodává původní dodavatel), můžete od smlouvy odstoupit bez
uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 1 měsíce.
Dodavatel vás na tyto možnosti musí upozornit písemně, jinak platí jednoroční lhůta
k odstoupení od smlouvy!
Vaše odstoupení je nutné dodavateli doručit v zákonné lhůtě písemně (ideálně doporučeně
a s dodejkou) – nejlépe si odstoupení připravte dvakrát a jednu kopii si ponechte.
Dodavatel vám pak musí vrátit případné zaplacené poplatky do 30 dnů od převzetí
odstoupení.
Je třeba dbát na to, že možnost odstoupení od smlouvy daná zákonem neplatí, jestliže jste si
sami vyžádali osobní návštěvu dodavatele. POZOR! V některých smlouvách bývá takové
pozvání malými písmeny zmíněno a předpřipraveno – vše si proto raději důkladně
přečtěte, než smlouvu podepíšete!
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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. Ke stejnému účelu slouží i obecní rozhlas, ale pokud jste mimo domov nebo
zde máte jen chatu, tak je informační SMS výborný způsob, jak být informováni 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.

Z KRONIKY OBCE KTOVÁ
Údaj z roku 1979.
Mezi volenými poslanci se nenašli dva, kteří by chtěli zastávat funkci předsedy a tajemníka MNV.
Okresní národní výbor v Semilech tedy místní MNV zrušil a obec Ktovou připojil k Městskému
národnímu výboru Rovensko pod Troskami a to dnem 1. 7. 1979.
Naproti tomu údaje z roku 1990 .
Počátkem února jednal občanský výbor, předseda Josef Vošvrda přednesl úvahu o osamostatnění
naší obce.
10. 8. Veřejná schůze, proběhla podpisová akce, která jasně vyjádřila přání občanů o odtržení obce.
24. 11. Volby do obecního zastupitelstva
30. 11. První schůze obecního zastupitelstva, starostou obce zvolen pan Jaroslav Šperling
Řádky v kronice jsou jistě velmi zajímavým a poučným textem. Je dobré znát svoji historii a
připomenout si, jak to taky bývávalo.

ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVÍ (ČERVEN-SRPEN 2012)
1 rok

Šťastná Natálie

30 let Šťastná Vendula

77 let Kalfeřtová Jarmila

5 let
Pekařová Ema
18 let Šepsová Klára
20 let Kopecký Jan

35 let Jarkovská Hana
40 let Šmirausová Eva
45 let Kosová Ludmila

78 let Morávková Božena
84 let Křelina Jaroslav
84 let Kopecká Marie

30 let Drašnar Jaromír
30 let Bouček Martin
30let Pavel Martin

65 let Mazánek Vratislav
65 let Kopecký Václav
76 let Brodská Božena

84 let Drbohlavová Věroslava

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 sobotu 10. března pořádalo Sdružení „přátel Ktové“ zábavu k oslavě MDŽ. Hrála kapela Masopustní úterý,
tancovalo se a zpívalo až do ranních hodin. Každá žena si odnesla karafiát.
v sobotu 24. března pořádalo Sdružení „přátel Ktové“ velikonoční kutění. Děkujeme všem za hojnou účast
a příjemně strávené odpoledne. Děkujeme paní Nadě Novotné za úžasné nápady a pomoc při výrobě.
v pondělí 30. dubna pořádalo SDH Ktová tradiční Pálení čarodějnic. Oproti loňskému roku vydržela
hromada až do pondělí. Žádný „dobrák“, který by se ujal podpálení o něco dříve, se tentokrát nenašel.
Všechno proběhlo v klidu a lidé se výborně bavili až do pozdních hodin.

Přeji vám příjemné prožití léta, hezkou dovolenou a počasí jak z pohádky.
Jiřina Bobková, DiS. – starostka
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