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Vážení spoluobčané, vítám vás v čase předjarním a předvelikonočním a pojďme si to užít! Snad pro
vás budou inspirací i akce pořádané v naší obci.

KOLIK NÁS JE ? (STAV K 31. 12. 2012)
Celkový počet: 197 obyvatel
z toho 98 žen a 99 mužů
V roce 2012 se narodili 2 občánci: Rozárie Bulušková a Veronika Jarkovská
Miminkům přejeme úspěšný start do života!
Opustili nás 2 občané: paní Jiřina Zajícová a paní Marie Runčíková
Odstěhovalo se celkem: 6 obyvatel
Přistěhovalo se celkem: 6 obyvatel

PŘEDNÁŠKA S PROMÍTÁNÍM RNDR. ZDEŇKA MRKÁČKA - „JEDINEČNÝ ČESKÝ RÁJ“
Přesto, že v Českém ráji žijeme, je spousta věcí, které o něm nevíme. Přijďte získat další znalosti
o svém krásném a velmi zajímavém okolí.
12. března 2013 od 17:00 U Šimků (v bývalé hospodě „ u Zelených“)
!!! vstupné 30 Kč – vybíráme ihned při rezervaci !!!
Z důvodu omezené kapacity prostor doporučujeme rezervovat si místo na:
•

Obecním úřadě ve Ktové (po a st 8-12 a 13-17) nebo na tel. čísle 724 181 298
Po naplnění kapacity nebude bohužel dalším zájemcům vyhověno.

Jako absolvent Přírodovědecké fakulty UK Praha je pracovníkem Správy Chráněné krajinné oblasti Český ráj v Turnově. Od
malička ho přitahuje příroda a hlavně ptáci. Kromě České společnosti ornitologické je členem Pěveckého sboru A. Dvořák v
Turnově, Občanského sdružení Paměť Českého ráje a Podještědí a redakční rady sborníku Od Ještěda k Troskám. K fotografování
ho přivedl jeho otec Josef Mrkáček. Také jeho hodně ovlivňuje nezměrná krása Českého ráje, který vnímá jako nedělitelný celek
přírody a výtvorů člověka. Jako zoolog - ornitolog, ochranář, fotograf i spisovatel se věnuje především popularizaci přírody naší
vlasti na příkladu Českého ráje. Využívá přitom hlavně živého slova a vlastní fotografie. Je autorem 900 přednášek pro mládež i
dospělé, 27 fotografických samostatných výstav včetně Senátu ČR a Polska, spoluautorem 8 knih a autorem 4 knih (uvedených
na zadní záložce přebalu). Některé z jeho knih se dostaly ke čtenářům v celé řadě států 4 kontinentů. Za svou práci ve prospěch
občanského a kulturního života Turnova a Turnovska a jejich přírody obdržel v říjnu 2010 v Turnově Cenu obce.

Tímto děkujeme manželům Šimkovým za bezplatné propůjčení prostor.
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 „VELIKONOČNÍ
KUTĚNÍ“
Již tradičně pořádáme „Velikonoční kutění“ s paní Naďou Novotnou ze Zahradnické
školy v Kopidlně. Pokud si chcete zpříjemnit atmosféru velikonoc 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 16. března 2013 od 14:00 na Obecním úřadě ve
Ktové. Zájemci se mohou hlásit na tel: 724 181 298 nebo na OÚ Ktová.

NEPŘEPLŇUJTE PYTLE S ODPADKY
Žádáme občany, aby nepřeplňovali pytle na odpadky. Svozová firma pytel neodveze a
zůstane na nás, abychom odpad zlikvidovali. Na každém pytli je uvedeno, kolika kg se
maximálně může naplnit. Dodržujte to prosím, abyste neznepříjemňovali sousedům okolí,
kteří potom musí kolem neodvezeného pytle chodit i několik týdnů.

ORDINAČNÍ HODINY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDr. Ester Forgačová
13. března, 10. dubna, 5. června, 3. července, 31. července, 28. srpna, 25. září, 23. října, 20. listopadu,
18. prosince

vždy přibližně od 13:00 do 14:30

NEPŮJDE EKETŘINA!!!!!

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ve dnech:
•
•

čtvrtek 21. 3. 2013 od 7:00 do 15:00 nepůjde elektřina v celé obci.
pondělí 25. 3. 2013 od 7:30 do 15:00 nepůjde elektřina v části obce
okolo kravína

VÝSTAVBA CHODNÍKU

V měsících březen - duben proběhne výstavba chodníku. Nový chodník bude navazovat na
stávající a povede k mostu u hasičárny. Prosím proto všechny „chodce“ o zvýšenou
pozornost při procházení a trpělivost.
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CZECH POINT NA OÚ KTOVÁ

OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ A LISTIN

Czech point umožňuje občanům získat např.:
• 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.

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.

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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ZAJÍMAVOSTI Z OBECNÍHO ÚŘADU ZA ROK 2012
Vážení spoluobčané,
dovolte mi shrnutí toho nejzajímavějších akcí z loňského roku v naší obci. V březnu minulého roku jsme úspěšně
vyměnili okna a dveře na budově obecního úřadu. Mnozí jste si už všimli, že nám obecní úřad „prokoukl“. Díky dotaci
z Krajského úřadu Libereckého kraje jsme doplatili jen 20% z celkových nákladů. V únoru jsme žádali o dotaci na
opravu sochy Panny Marie na návsi. Naše žádost byla úspěšná a oprava památky byla ukončena v listopadu. Ještě
chybí některé úpravy, ale to hned jak dovolí počasí napravíme. Také jsme žádali o dotaci na úpravu návsi, kde jsme
byli bohužel neúspěšní. I když z posudků Agentury ochrany přírody je jasné, že lípy jsou ve velmi špatném stavu a
bude třeba od tohoto záměru neustupovat. Budeme tedy hledat, kde bychom mohli peníze na obnovu návse získat.
V loni se nám také podařilo získat dotaci na výstavbu nové části chodníku. Jedná se o navázání stávající chodník a
bude ukončen u mostu. Je to sice krátký úsek, ale jsme rádi alespoň za to. Díky výběrovému řízení se nám podařilo
ušetřit cca 260.000 Kč. Jelikož nevyčerpáme celou částku dotace, kterou nám Krajský úřad Libereckého kraje
přidělil, žádali jsme, abychom mohli zbytek peněz z dotace převést na opravu komunikace. Nové zastupitelstvo
Libereckého kraje nám ale nevyhovělo a částku budeme muset vrátit. Nic to nemění na tom, že jsme velmi vděční za
přidělení této dotace, kdy opět na celou akci doplatíme z rozpočtu obce pouhých 20% z celkových nákladů. Výstavba
chodníku proběhne v letos na jaře. Dále jsme na žádosti občanů v létě požádali Lesy ČR, aby vykáceli nebezpečnou a
ošklivou „džungli“ podél cesty na Dlouhou Ves. Stromy jsou již přerostlé a nebezpečné pro občany, kteří tudy denně
jezdí a chodí. Letos v únoru byla tato akce zahájena. Jsme velmi vděčni za přístup Lesů ČR (ing. Valeš), který s námi
v těchto záležitostech velice vstřícně jedná a hlavně koná. V září jsme dokončili část územního plánu – etapu
Koncept. Územní plán mnoho lidí příliš nezajímá nebo ani netuší k čemu to je. Ale věřte, že tento dokument je pro
obec velmi důležitý a také stojí nemalé peníze. Podařilo se nám dostat na vypracování Konceptu dotaci a dopláceli
jsme z obecního rozpočtu 30% z celkových nákladů. Letos budeme žádat o dotaci na dokončení územního plánu a
pokud vše dobře půjde, bude letos dokončen. Na podzim jsme nechali kompletně pročistit kanalizaci od mostu u
hasičárny přes centrum obce. Tato akce byla finančně dost náročná, ale protože jsou do kanalizace svedeny i obecní
dešťové kanalizace, tak jsme museli finančně spolupodílet částkou.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST POPLATKŮ ZE PSŮ A ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Upozorňujeme všechny dlužníky, kteří nemají zaplacený poplatek za svoz komunálního odpadu za rok 2012, aby tak
učinili spolu s novým poplatkem do 15. 4. 2013. Pokud tak neučiníte, může Vám být podle daňového řádu vyměřen
až trojnásobek této částky.
Poplatky na rok 2013 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
2.531,-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. 2013. Částku vyšší lze rozdělit do dvou splátek, kdy druhá splátka
je splatná do 15. 8. 2013. V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na OÚ.
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NEPLAŤTE ZBYTEČNÉ POKUTY ZA PŘEKROČENÍ POVOLENÉ RYCHLOSTI
Upozorňujeme všechny řidiče na změnu druhů radarů, které budou v obcích nainstalovány.
Stávající radary budou vyměněny za radary s úsekovým měřením. Od dubna budou měřené úseky
v uvedených obcích a v Turnově minimálně 200 metrů. Proto buďte obezřetní, ať neplatíte
zbytečné pokuty ☺

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
V předjarním vydání Ktováčku zavzpomínáme na jaro roku 1941.
V neděli 27. dubna se konala v naší obci pouť, ale chudá následkem řízeného hospodářství. Krámů
nebylo, není co prodávati v důsledku války. Tančiti se nesmí, nemáme práva se veseliti, zatímco
německý voják za nás trpí. Byl povolen pouze Velký koncert v hostinci“ u Zelených“. Účinkoval
orchestr Jaroslava Štefana. V programu bylo 20 písní.
Jak je vidět opravdu se nešlo, v roce 1941, veselit. A zřejmě nebylo ani proč.

ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVÍ (BŘEZEN 2013 - KVĚTEN 2013)
1 rok
40 let
55 let
55 let
75 let
77 let

Jarkovská Veronika
Kopecká Renáta
Morávková Jana
Sedláček Jiří
Miller Miroslav
Vedralová Libuše

78 let
79 let
81 let
82 let
84 let

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 úterý 20. listopadu jsme pořádali zájezd do divadla Hybernia na muzikál HELLO, DOLLY!, zájezdu se
zúčastnilo 36 zájemců, přestože cena byla 500 Kč
v pátek 25. listopadu od 18:00 proběhlo již druhé 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 „Agness“; všichni se výborně bavili a tancovalo se až do rána.
v sobotu 26. listopadu od 18:00, pořádalo SDH Ktová výroční valnou hromadu v hospodě v Borku pod
Troskami
v sobotu 3. prosince Obecní úřad Ktová a 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 pátek 8. 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 úterý 12. března od 17:00, pořádá Obecní úřad Ktová přednášku RNDr. Zdeňka Mrkáčka, zoologa,
fotografa a autora publikací o přírodě Českého ráje, na téma Jedinečný Český ráj. Přednáška se koná „u
Šimků“ (bývalá hospoda „U Zelených“)
v sobotu 16. března od 14:00, pořádá Obecní úřad Ktová a Sdružení „přátel Ktové“ velikonoční kutění
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.
V sobotu 25. 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.
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 další setkání s vámi, nad stránkami Ktováčku, tentokrát už v čase letním.
Jiřina Bobková, DiS, starostka
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