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Informační leták Obecního úřadu ve Ktové

květen 2014

V pozdním jarním čase vás vítám při čtení dalšího Ktováčku. Věřím, že léto strávíte všichni podle
svých představ, přestože máme v obci „rušno“ a stavíme a stavíme.

ORDINAČNÍ HODINY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDr. Ester Forgačová
2. července, 30. července, 27. srpna, 22. října,
12. listopadu, 17. prosince

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

vždy přibližně od 13:00 do 14:30

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
V sobotu 21. června 2014 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

OTEVŘENÍ OBCHODU VE KTOVÉ
Po téměř třech měsících hledání nového nájemce obchodu ve Ktové, se podařilo prodejnu obsadit.
Novým nájemcem je Anh Dang Ha, který vlastní prodejnu potravin v Rovensku pod Troskami.
Otevření obchodu je plánováno na polovinu června. O přesnějším termínu vás budeme
informovat.
Obecní úřad Ktová
Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami

www.ktova.cz
ou@ktova.cz

evid. číslo tisku: MK ČR E 20185
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STAVEBNÍ AKCE VE KTOVÉ
V loni, touto dobou, jsem vás informovala o tom, že proběhne oprava vodovodu a také,
že se schyluje k zahájení pokládky kabelů NN.
Rok je pryč a stavba vodovodu je dokončena. Přestože jsme velice rádi, že VHS Turnov
nás zařadila do plánu a stavbu provedla, budeme nadále usilovat o další opravy.
Například vodovod od na „hoření ves“ u kravína je také ve velmi špatném stavu. Takže
VHS děkujeme za investici v naší obci, ale zároveň budeme doufat, že brzy přijde nějaká
další.
Další stavba, v kterou jsme už ani nedoufali, je položení kabelů nízkého napětí. ČEZ tuto
akci připravoval více než 3 roky a konečně zahájil její realizaci. Vím, že tato stavba je
náročná z hlediska rozsahu a proto děkuji za vaši trpělivost. Nyní se čeká na dokončení
prací na návsí a kolem OÚ, na kterých bude VHS ještě pokládat nové asfalty.
Termín realizace stavby ČEZu je na podzim 2014. Do té doby se budeme muset stále
vyhýbat výkopům, stojícím vozidlům, a setkávat se někdy i s nepříjemnostmi, které
bohužel ke stavbám takového rozsahu patří. Věřme, že všechen tento nepořádek nám
všem bude ku prospěchu.
Další stavbou, která se blíží ke svému konci je stavba lávky a chodníku u hasičárny.
Stále více se přibližujeme bezpečné cestě na „Pyrám“, ale bohužel boj s penězi a úřady
je zatím na naši stranu nakloněn jen lehce. Stavba chodníku u hasičárny bude ukončena
v polovině června. Pokračování bude, jak slibuje Ředitelství silnic a dálnic na podzim
nebo na jaře příštího roku. Tak buďme optimisté.

NABÍDKA ASFALTOVÁNÍ
V týdnu mezi 9-13. 6. 2014 se bude asfaltovat náves a cesta kolem OÚ. V případě zájmu si
můžete za oplatek (stanoví si ho firma) nechat vyasfaltovat své cesty, dvory…
Pokud o toto máte zájem, prosím kontaktujte pro bližší informace OÚ ve Ktové 724 181 298,
481 381 337.

ZAHRADNICTVÍ KTOVÁ
Pro zájemce, kteří se mě dotazovali na otevírací dobu Zahradnictví - Kopecký Jan ve Ktové, má
prozatím otevřeno každou sobotu 8-12 hodin.
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VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014
K volební urně přišlo 40 ze 173 voličů. Účast lehce nad 23% je nad republikovým průměrem, takže účast
hodnotím kladně.
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

10 hlasů

ANO 2011

10 hlasů

Koalice TOP 09 a STAN

6 hlasů

Strana zdravého rozumu – NECHCEME EURO – za Evropu sv. st.

5 hlasů

Česká strana sociálně demokratická

2 hlasy

Komunistická strana Čech a Moravy

1 hlas

Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury

1 hlas

Neplatné

5 hlasů

Z KRONIKY OBCE KTOVÁ

ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVÍ (ČERVEN - SRPEN 2014)
20 let
30 let
45 let
45 let
60 let
65 let

Šepsová Klára
Burdychová Lenka
Kopecká Olga
Dolejší Petr
Bobková Jiřina
Sedláčková Vlasta

79 let
79 let
80 let
86 let
86 let
86 let

78 let Brodská Božena

Kalfeřtová Jaroslava
Boukalová Zdenka
Morávková Božena
Drbohlavová Věroslava
Křelina Jaroslav
Kopecká Marie
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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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.

SCHOVÁVEJTE VÍČKA OD PET LAHVÍ
Stále sbíráme….
Zatím víček není mnoho, proto prosím noste, noste, noste.

AKCE, KTERÉ SE JIŽ V OBCI KONALY
v úterý 30. dubna pořádalo SDH Ktová tradiční pálení Čarodějnic na hřišti u hasičárny.
v sobotu 24. května pořádalo Sdružení přátel Ktové pořádat na hřišti u hasičárny „Dětský den“.
Pro děti bylo připraveno mnoho soutěží a her. Počasí nejprve nevypadalo nic moc, ale nakonec se
akce uskutečnila a přišlo téměř 30 dětí ze Ktové a okolí.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
Příští akce SDH Ktová, Sdružení „přátel Ktové“ a Obecního úřadu Ktová
(akce budou upřesněny na plakátech):

v sobotu 21. června proběhne sběr nebezpečných složek komunálního dopadu
v sobotu 12. července – zábavu na hřišti u hasičárny; pořádá SDH Ktová
v srpnu – bude hrát kapela Naruby Band z Rovenska pod Troskami na hřišti u hasičárny; pořádá
Sdružení „přátel Ktové“
v sobotu 23. srpna – se koná na hřišti u hasičárny 10. ročník soutěže „O pohár starostky“; pořádá
SDH Ktová
v sobotu 30. srpna - připravíme pro děti rozloučení s prázdninami. Těšte se na odpoledne plné
legrace a zábavy. Všechny děti si odnesou dárečky a mohou klidně vykročit do nového školního
roku, vstupné DOBROVOLNÉ; pořádá Sdružení „přátel Ktové“
Přeji vám krásné léto, příjemné strávení dovolených a také trochu toho letního počasí.
Jiřina Bobková, DiS. – starostka
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