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První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního
stromečku. Nenechte se strhnout shonem, který je všude kolem Vás, a v klidu a pohodě si užijte jedny
z nejkrásnějších svátků v roce. Jsem velice ráda, že se vám „Ktováček“ líbí a pokud ho budete číst i
nadále, tak vám neunikne nic, co se v obci koná a děje.

Obecní úřad Ktová Vás srdečně zve na:

rozsvícení Vánočního stromku
v pátek 30. listopadu 2012
od 18:00 na návsi „u školy“
Přijďte se podívat na vystoupení mažoretky a zpívání pod Vánočním
stromečkem, které si pro Vás připraví děti z naší obce
bude možné zakoupit vánoční zboží za nízké ceny
(adventní věnce a jiné Vánoční výrobky)

!!! Malé občerstvení ZDARMA !!!
Po rozsvícení Vánočního stromečku, od 18:30 Vás sdružení „přátel Ktové“ zve na
posezení s hudbou, do hospůdky „ve statku“ u pana Jiřího Kopeckého, která v obci
dříve fungovala. Přijďte se pobavit a zatancovat si. Vstup je ZDARMA.
!!! Občerstvení zajištěno hraje pro vás kapela „Agness“ !!!

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

OBECNÍ ÚŘAD KTOVÁ A SDRUŽENÍ PŘÁTEL KTOVÉ

POŘÁDÁ „VÁNOČNÍ KUTĚNÍ“

Již tradičně pořádáme „Vánoční kutění“ s paní Naďou Novotnou ze Zahradnické školy v Kopidlně.
Pokud si chcete zpříjemnit adventní atmosféru a něco hezkého si odnést, přihlaste se. Je ještě několik
volných míst. Cena: 300 Kč (cena včetně materiálu na výrobu).
„Kutění“ se koná v sobotu 8. Prosince 2012 od 14:00 na Obecním úřadě ve Ktové. Zájemci se
mohou hlásit na tel: 724 181 298 nebo na OÚ Ktová.

ORDINAČNÍ HODINY

PRAKTICKÉHO LÉKAŘE VE KTOVÉ

19. prosince
vždy přibližně od 13:00 do 14:30
O ordinačních hodinách na rok 2013 vás budeme
včas informovat.
ODZNAKY SE ZNAKEM OBCE A NOVÉ POHLEDY
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo objednání
odznaků se znakem obce. Byly vyrobeny ve třech
barvách. Každý z nich lze zakoupit v obchodě nebo na
Obecním úřadě ve Ktové za 30 Kč/kus.
K pohledu s fotografiemi z naší obce, který je
v prodeji již několik let, přibyly další dva pohledy
s tematikou obce Ktová. Pohled s mlýnem Žampach
(pravděpodobně nejstarším domem v naší obci), je
k zakoupení v zimním a jarním provedením též
v obchodě. Cena pohledů je 5 Kč/kus.
Pohled zasněženého mlýna Žampach lze
použít i jako vánoční pozdrav či přání pro vaše
blízké či známé.

PŘIVÍTÁME OBČÁNKY
Dne 24. listopadu 2012 v 9:00 se koná
v Rovensku pod Troskami „Vítání
občánků“. Z naší obce přivítáme 2
občanky, kterým tímto přejeme do
života hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti.

OTEVÍRACÍ DOBA V POTRAVINÁCH „EDEN“ KTOVÁ

Do 23. 12. běžný provoz s polední přestávkou
12:15 – 12:45
Vánoční otevírací doba:
22. 12.
8-11
23 - 26. 12.
Zavřeno
27. – 29. 12. 8-11
31. 12.
8-11
Od 2. 1. běžný provoz s polední přestávkou od
12:15 do 12:45.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Hasiči:
Trávnice 863, Turnov; 950 486 011 (tísňová linka 150)
Záchranná služba:
28. října 1000, Turnov; 481 446 111 (tísňová linka 155)
Lékařská služba první pomoci:
28. října 1000, Turnov; 481 446 111
Stomatologická (zubní) pohotovostní služba:
Kdo Vás ošetří, zjistíte na vrátnici v nemocnici v Turnově – tel. 481 446 111;
ordinační hodiny pohotovosti jsou: soboty, neděle, svátky od 8 do 12 hodin
!!!!!! Nejde-li elektřina, pak volejte bezplatnou linku (denně 24 hod.): 840 850 860 !!!!!!
Nejbližší obchodní kancelář VČE: Křižíkova 1099, 506 01 Jičín, tel. 493 502 111, 493 502 198
!!!!!! Neteče nebo teče-li (jinde než má) voda, nezdá-li se Vám kvalita vody, pak volejte
bezplatnou linku (denně 24 hod.): 840 111 111 !!!!!!
U hlášení těchto závad je potřeba znát číslo popisné a číslo odběrného místa
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HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby
pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i
pracovní příležitost, ve spolupráci s Obecním úřadem Ktová, vyhlašuje humanitární sbírku:
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

Věci, které vzít nemůžeme:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční ve dnech po 3. a st 5. prosince
od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 (mimo tyto dny po domluvě)
místo: OÚ Ktová
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace podáme na OÚ 724 181 298 nebo dispečink Diakonie Broumov
224 316 800, 224 317 203 nebo na www: diakoniebroumov.org

!!! U P O Z O R N Ě N Í !!! PÁLENÍ NEDOVOLENÉHO MATERIÁLU V DOMÁCÍCH KAMNECH
V naší obci je bohužel stále dost domácností, které si vlastní pohodu tepla vytváří
bezohledně na úkor okolí. Jedná se o ty případy, kdy se v domácích kamnech, kotlích nebo
krbech spalují přímo zakázané materiály. Poté se nad naší obcí valí různé dýmy s různými zápachy!!!
Mezi zakázané materiály patří všechny látky, které nejsou v technických parametrech daného
spalovacího zařízení. Z těch nejčastějších je to veškerý plast (setkala jsem se i s mylným tvrzením, že
běžný sáček není plast), hadry, ale i dřevěné zbytky s nátěry nebo dokonce čerstvé nevysušené
dřevo z lesa a ze zahrady. Tyto materiály způsobí tvorbu silně obtěžujícího dýmu, vlivem
nedokonalého spalování. Mimo jiné je pálení těchto materiálů zakázáno a navíc nadměrně zanese
spalinové cesty, což ještě více zhorší postupný rozptyl dýmu a znásobí jeho nepříjemné vnímání
okolím.
V případě zjištění, že někdo z vašeho okolí spaluje nedovolený materiál, doporučujeme
bez prodlení zavolat starostce obce, která v rámci zákonných možností sepíše stav věci a
protokol předá na MěÚ Turnov – odbor životního prostředí. V případě porušení zákona č.
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší pak provozovatel spalovacího zařízení může dostat pokutu až
do výše 150.000,-Kč.
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CENA ODPADŮ NA ROK 2013
Na 13. zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 21. listopadu 2012, byl jako jeden
z bodů programu cena odpadů v roce 2012.
Systém odvozu odpadu, jaký máme v obci nastaven, je myslím, velmi dobrý. Každý si
zaplatí to, co skutečně vyprodukuje. Tím pádem lidé nevyhazují vše, ale snaží se odpad
třídit a kompostovat. Pro vás občany to znamená, že čím více budete třídit, tím méně
budete platit. Pokud budete více třídit, můžete si zmenšit velikost nádoby na směsný
odpad a platit méně. Za tříděný odpad se do obce část peněz vrátí, tudíž je pro obec
výhodný i přesto, že částka za odvoz tříděného odpadu je vyšší, než částka, kterou nám
firma za odpad zaplatí. Více vytříděného odpadu znamená více peněz pro obec a tím
pádem nižší náklady na odvoz odpadů. Proto prosím TŘIĎTE ODPAD. Kontejnery na
tříděný odpad jsou za obchodem a pytle na směsný plastový odpad a tetra-pack, jsou
k vyzvednutí na OÚ zdarma. V prostoru za OÚ se zároveň odevzdávají plné pytle. Zde je
ceník za odvoz odpadů pro rok 2013.
Vlastní nádoba
Velikost
nádoby

60 l

80 l

110 l
120 l

240 l

Pronajatá nádoba

Frekvence
svozu

poplatek

týdenní

1.760,--

14-denní

1.215,--

kombinovaná

Velikost
nádoby

Frekvence
svozu

poplatek

týdenní

1.885,--

14-denní

1.339,--

1.448,--

kombinovaná

1.613,--

týdenní

2.002,--

týdenní

2.128,--

14-denní

1.374,--

14-denní

1.472,--

kombinovaný

1.675,--

kombinovaný

1.844,--

týdenní

2.398,--

týdenní

2.531,--

14-denní

1.697,--

60 l

80 l

110 l

14-denní

1.564,--

kombinovaný

1.980,--

kombinovaný

2.113,-

týdenní

4.529,--

týdenní

4.765,--

14-denní

3.069,--

14-denní

3.305,--

kombinovaný

3.799,--

kombinovaný

4.035,--

120 l

240 l

Pytlový svoz pro ty, kteří nemají popelnici (poplatek za osobu nebo za nemovitost, ve
které není trvale hlášena žádná osoba)
Pytle 110 l / 60 l

Poplatek

3 / 6 ks

350 Kč
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ZAJÍŽDĚNÍ AUTOBUSŮ DO OBCE !!! NOVĚ !!!
Na žádost rodičů bude od 10. prosince zajíždět ranní spoj na Rovensko do „vesnice“ s časem
odjezdu ze zastávky „Ktová“ v cca 6:45 (čas bude upřesněn podle nového jízdního řádu). Odpolední
spoj bude vyjíždět z Rovenska pod Troskami v 15:20 (čas se může o pár minut lišit, podle nového
jízdního řádu) a opět bude zajíždět „dolů do vesnice“ a bude dále pokračovat do Borku pod
Troskami, kde končí.

Z KRONIKY OBCE KTOVÁ
Připomeňme si nešťastnou událost z pondělí 17. Července 1961. Po čtvrté hodině odpolední vznikl
požár kravína místního družstva. Živel zničil uložené seno, jehož bylo uskladněné 13 vagonů, popelem
lehla celá střecha, ale dobytek byl vyveden včas. K požáru se dostavil místní sbor ze Ktové a dále pak
z Újezda, Lhotky Semínové, Rovenska, Hrdoňovic, Hrubé Skály a Troskovic.
Celková škoda činila 180.000 Kč.
V sobotu 22. Července byl dobytek opět sveden do kravína, jehož stropy byly zachovány. Ihned se
začalo s opravou. MNV v Harrachově nabídl pomoc darováním 200 centů horského sena, které si
družstevníci traktory odvezli.
Dá se snad říci, celkem šťastný konec. Jen snad nelze závidět družstevníkům cesty traktorem
Ktová – Harrachov – Ktová.

ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVÍ (PROSINEC 2012 - ÚNOR 2013)
1 rok

Bulušková Rozárie

25 let Chlup Ondrej
50 let Novotný Václav
55 let Šmiraus Zdeněk

65 let Kubíčková Jaroslava
77 let Boukalová Zdenka
78 let Brodská Cecílie
80 let Šípová Zlata

20. PROSINCE 2012 OSLAVÍ RŮŽENA A JAROSLAV KŘELINOVI 60 LET SPOLEČNÉ CESTY ŽIVOTEM.
K JEJICH DIAMANTOVÉ 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 sobotu 1. září – pořádalo Sdružení „přátel Ktové“ odpoledne pro děti. Kvůli nepříznivému počasí byla akce
přesunuta do statku u pana Kopeckého. Programem provázeli dva klauni a nakonec se akce vydařila
v sobotu 8. září pořádalo Sdružení „přátel Ktové“ koncert kapely Rouden Band. Akce se vydařila a obešla se
bez stížností na hluk, přestože hudba byla slyšet široko daleko
v sobotu 15. září – pořádalo Sdružení „přátel Ktové“ zábavu, kde hrála dechová kapela „Český Ráj“. Přestože
byly ještě další akce v okolí, akce byla úspěšná
v úterý 20. listopadu – Obecní úřad ve Ktové pořádal zájezd na muzikál Hello, Dolly! do divadla Hybernia
v Praze. Bylo celkem 36 „účastníků zájezdu“ a muzikál se nám moc líbil. Za rok opět naplánujeme podobný
zájezd a budeme rádi, když se přidáte.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
Příští akce SDH Ktová, Sdružení „přátel Ktové“ a Obecního úřadu Ktová
(akce budou upřesněny na plakátech):
v pátek 30. listopadu od 18:00 proběhne na návsi u školy slavnostní rozsvícení vánočního stromečku
s doprovodným programem, koledy Vám zazpívají děti nejen z naší obce
v pátek 30. listopadu od 18:30, pořádá Sdružení „přátel Ktové“ zábavu v bývalé hospůdce „ve statku“
u pana Jiřího Kopeckého, hrát bude kapela „Agness“; všichni jste srdečně zváni a vstup je zdarma;
občerstvení pro Vás bude zajištěno
v sobotu 1. prosince od 18:00, pořádá SDH Ktová výroční valnou hromadu, v hostinci v Borku pod
Troskami
v neděli 2. prosince nezapomeňte zapálit první svíčku na adventním věnci
v pondělí 5. prosince nachystejte všechny zlobivé děti čertům, ty hodné naopak odmění za básničku nebo
písničku anděl s Mikulášem dobrotami
v sobotu 8. prosince Sdružení „přátel Ktové“ pořádá vánoční kutění, příjemné odpoledne s paní Naděždou
Novotnou ze Zahradnické školy Kopidlno
Pořadatelé jednotlivých akcí budou velice rádi, když podpoříte akce svou návštěvou. Přijďte se
pobavit, zatancovat si a popovídat s kamarády a známými.

Obecní úřad přeje všem svým spoluobčanům krásné prožití Vánočních svátků hodně radosti, lásky
a vzájemného porozumění, pevné zdraví a šťastné vykročení do nového roku 2013.
Jiřina Bobková, DiS, starostka
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