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ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
Žádáme zájemce o čištění komínů, aby se přihlásili nejpozději do 2. května 2014.
Kontakty: 724 181 298, 481 381 337, ou@ktova.cz

Termín konání: 3. května 2014
Jsou sjednáni kominíci pro celou obec. Cena za vyčištění jednoho komína (v případě, že je bez závad)
je 350 Kč. V případě jakýchkoliv komplikací s čištěním je samozřejmě cena individuální. Obdržíte
zprávu o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty, která slouží zároveň jako doklad pro
pojišťovnu.

SBĚR ŠROTU
SDH Ktová pořádá sběr železného šrotu.

Termín konání: 3. května 2014
Žádáme proto občany, aby železný šrot přichystali až v den sběru šrotu před své nemovitosti

ODSTÁVKA VODY
dne 29. 4. 2014 – 8:00 – 18:00 – od Charvátů směrem do obce
Bude přepojována II. etapa opraveného vodovodu. Pravděpodobně bude voda puštěna dříve,
ale prosím, nespoléhejte na to.
Dodávka vody na I. etapě od nádraží k bytovce by neměla být přerušena.
Cisterna s pitnou vodou bude po celou dobu odstávky přistavena na návsi „u Školy.“

Obecní úřad Ktová
Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami

www.ktova.cz
ou@ktova.cz

tel: 724 181 298, 481 381 337

DO OBCE PROZATÍM JEZDÍ 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.
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.

každé ÚT a ČT – příjezd 13:00 – 13:15
Je vypsáno nové výběrové řízení na pronájem prodejny. Termín pro podávání nabídek je stanoven
do 15. 5. 2014. Zatím se nám nedaří nového nájemce najít, tak věříme, že tentokrát se to povede. Bližší
informace jsou vyvěšeny na úřední desce a na www.ktova.cz.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční dle Rozhodnutí prezidenta republiky (viz. Sbírka
zákonů č. 24/2014 ze dne 19. 2. 2014) ve dnech 23. a 24. 5. 2014.
V první den voleb – v pátek 23. 5. 2014 – proběhne hlasování od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
druhý den voleb – v sobotu 24. 5. 2014 se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Pokud máte zájem o návštěvu s volební urnou u Vás doma, prosím volejte na telefonní číslo
724 181 298.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Sbor dobrovolných hasičů ve Ktové, zve všechny své příznivce a všechny rodiče s dětmi dne
30. dubna 2014 od 19. hodin na „Pálení čarodějnic“ na hřišti před hasičskou zbrojnicí. Tradičně
bude připravena hudba, občerstvení a ohňostroj.
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