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Informační leták Obecního úřadu ve Ktové

září 2014

V čase už skoro podzimním vás zdravím u dalšího vydání Ktováčku. Věřím, že informace, které v něm
najdete pro vás budou zajímavé a přínosné.

DOVOLENÁ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE MUDR. FORGAČOVÉ
Ordinace Rovensko p. Tr.:

Ve dnech 8. 9. – 19. 9. 2014 MUDr. Ester Forgačová neordinuje z důvodu dovolené.
Zastupující lékař – v akutních případech MUDr. Nesvadba, ul. 28. října 1827, Turnov, vedle nemocnice, areál
střední zdravotnické školy, tel.: 481 382 772.
Ordinační hodiny po a pá: 7:30 – 10:30, út a čt: 11:00 – 14:00, st: 12:30 – 15:00
Pokud potřebujete napsat léky, volejte do ordinace na tel.: 481 382 202 a recepty Vám budou zaslány
poštou nebo budou k vyzvednutí na Obecním úřadě ve Ktové.
Ordinační hodiny ve Ktové:
22. října, 12. listopadu, 17. prosince
vždy přibližně od 13:00 do 14:30

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
V sobotu 15. listopadu 2014 od 10:45 do 10:55 na návsi „u školy“
Staré pneumatiky z osobních automobilů můžete odevzdávat opět na jaře 2015!!! Při tomto svozu NE!!
!!! 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
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VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
V pátek 26. 9. 2014 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.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ODSTRANĚNÍ STARÝCH SLOUPŮ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ
V průběhu září 2014 dojde k demontáži sloupů NN a veřejného osvětlení. Zároveň se budou umísťovat
sloupy nové.
Pravděpodobně dojde k tomu, že nějakou dobu nebude veřejné osvětlení svítit.
Budeme se snažit, aby tato doba byla co nejkratší. Majitelé pozemků, kde jsou sloupy umístěny, prosíme o
spolupráci při demontáži.

ULOŽENÍ KABELŮ NN A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A ROZHLASU
Tato stavba se nám už také blíží do finále. Předpokládaný termín dokončení je říjen 2014. Do tohoto
termínu bychom měli mít nové sloupy veřejného osvětlení a rozhlas.
Výsledkem bude obec bez nevzhledných drátů, shnilých sloupů a s novým veřejným osvětlením.
Prosíme všechny občany, kteří si všimli jakýchkoliv závad a nedodělků na vlastním nebo cizím
majetku, aby vše hlásili co nejdříve na Obecním úřadě. Případné závady mohou být odstraněny
i dodatečně, ale před dokončením a odjezdem firem se vše lépe řeší.

Bohužel sebou tato akce nese i nepříjemnosti a to je finanční náročnost stavby veřejného osvětlení a
rozhlasu. Kdybychom se ke stavbě nepřidali, tak bychom před zimou přišli o sloupy, které jsou
majetkem ČEZU a v obci by se nesvítilo. Jsme tedy nuceni přistoupit k úvěru. Tento úvěr bude ve výši cca
2.500.000 Kč. Příští rok budeme žádat o dotaci, která by nám měla zaplatit větší část úvěru a obec
postupně doplatí zbylou část. Obec při této výši úvěru zaplatí navíc cca 200.000 Kč, což je velmi příznivý
úrok vzhledem k výši částky a nutnosti stavbu provést.

HAVARIJNÍ OPRAVA VODOVODU VE KTOVÉ
V minulém čísle jsem Vás informovala, že havarijní oprava vodovodu byla dokončena a chybí už jen
vrchní asfalty. Před položením asfaltů jsme nechali na návsi vytahat staré obrubníky a místo nich
osadili obrubníky nové. Děkujeme také všem, kteří na své náklady upravili vjezdy ke svým
nemovitostem. Celkově hodnotíme celou akci na výbornou. Vše proběhlo bez jakýchkoliv problémů.
Příští rok bude oprava pokračovat směrem na Kabáta.
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STAVBA LÁVKY
Další dokončenou stavbou je lávka přes Veselku. Tato stavba proběhla nakonec bez jakýchkoliv komplikací a
byla dokončena v termínu. Nyní probíhají další přípravy na pokračování chodníku na „Pyrám“. Věříme, že
v dohledné době se nám podaří pokračovat ve výstavbě chodníku a dalších bezpečnostních opatření
(přechody pro chodce).

STRUČNÉ SHRNUTÍ PRÁCE ZASTUPITELSTVA OBCE ZA OBDOBÍ 2010-2014
•
•
•
•
•
•

Vznik Ktováčku - Ne vždy je v něm všechno bez chyb, ale důležitý je obsah
Pořádání Humanitárních sbírek pro Diakonii Broumov
Zájezdy do divadla
Rozsvícení Vánočního stromku
Zajíždění školních autobusů na zastávky do obce, které využívají nejen děti, ale i ostatní
občané
Umístění zpomalovacího radaru v obci atd.

Uskutečněné akce (neuvádíme všechny, jen ty velké a důležité)
• Výměna oken a dveří v budově Obecního úřadu (dotace 182.000 Kč)
• Dopravní značení na Dlouhou Ves (dotace 12.000 Kč)
• Oprava sochy Panny Marie na návsi (dotace 119.000 Kč)
• Kácení břehových porostů a čištění koryta v Rybnicích (LESY ČR 425.000 Kč)
• Kácení břehových porostů podél cesty na Dlouhou Ves (LESY ČR 309.000 Kč)
• Výstavba další části chodníku (dotace 224.000 Kč)
• Osázení chodníku (částečně sponzorským darem Jan Kopecký)
• Nákup hasičské techniky (dotace 66.000 Kč)
• Havarijní oprava vodovodu – hlavní řad (VHS 3.500.000 Kč)
• Úprava návsi (částečně sponzorským darem - Petr Dolejší, Jan Kopecký)
• Projektová dokumentace na výstavbu lávky přes Veselku (dotace 122.000 Kč)
• Lávka přes Veselku (dotace 500.000 Kč)
• Uložení kabelů NN do země (ČEZ 10.000.000 Kč)
• Rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu (žádost je možná až v příštím roce na cca 60%
nákladů)
• Vydání Územního plánu Ktové (dotace 141.000 Kč)
• Příprava úvěrové smlouvy pro Obec (podle celkových nákladů stavby cca 2.500.000 Kč)
Dosud neuskutečněná akce je zateplení a výměna kotle v hasičárně. Dotace pro obec je již
schválena, ale realizace bude až v příštím roce. Náklady cca 1.500.000 Kč a výše dotace 85%
z této částky.
Kolik celkem Obec Ktová získala na dotacích a investicích nelze přesně říci. Některé menší dotace
zde nejsou uvedeny, jiné ještě nejsou vyúčtovány a např. dotace na hasičárnu je přiznána, ale
vyúčtována bude až příští rok. O dotaci na veřejné osvětlení a rozhlas bude žádáno až příští rok,
přestože stavba probíhá už letos.
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Obecní úřad Ktová pořádá zájezd do pražského divadla Hybernia
Na muzikál s výborným hereckým obsazením

Sněhová královna
v neděli 2. listopadu 2014 v 8:30 odjezd od Obecního úřadu ve Ktové (po domluvě i jinde)
Zájezd je vhodný pro celé rodiny i s dětmi
program:
8:30 odjezd od Obecního úřadu ve Ktové
11:00 začátek představení
13:00 vlastní program
17:00 návrat k Obecnímu úřadu ve Ktové
Cena: 400 Kč / za osobu
cena zahrnuje vstupné na představení a dopravu do Prahy a zpět
Nejpozději do pátku 26. září 2014 přijímáme na obecním úřadě přihlášky se zálohou 400 Kč (uvedená
záloha bude pro účastníky cenou zájezdu) do naplnění kapacity autobusu. Pouze při včasném přihlášení je
možné vybrat si místo v autobuse.
Rezervace také na tel: 724 181 298
Těšíme se na Váš zájem o tuto akci.
V případě nezájmu o tuto akci si vyhrazujeme právo na její zrušení.
Po dvou letech přichází do divadla Hybernia další zcela nový původní český rodinný muzikál autorů Zdeňka Bartáka a
Aleny a Jana Pixových Sněhová královna. Muzikál vznikl velmi volně na motivy pohádky H. Ch. Andersena a na jeho
realizaci spojily své síly dvě produkční společnosti – Pixa – Pro manželů Pixových a MusicModelTrust Felixe Slováčka
a Dagmar Patrasové. Ta se v muzikálu představí v titulní roli.
Původní známý pohádkový příběh autoři přizpůsobili velkému jevišti a výpravné muzikálové podívané pro všechny
generace. Hlavním dějovým motivem zůstává velká láska Gerdy a její statečná cesta za vysvobozením milovaného
Kaye. Na rozdíl od původní pohádky Gerda a Kay nejsou děti, ale mladí lidé, kteří mají před svatbou. Sněhová královna
je složitá rozporuplná osobnost, zápasí v ní dobro se zlem, a ty jsou v muzikálu ztělesněny dvěma postavami – ONA je
zlo a ON dobro. Autoři do příběhu přidali další nové postavy a naopak jiné, zejména zvířecí postavy, z původního
příběhu vynechali. Přes všechny starosti Gerdy a její napínavou cestu, příběh není ponurý a smutný, naopak – situace a
postavy se vyznačují milým humorem, který pobaví nejen malé, ale i velké diváky.
Silnou složkou muzikálu, jak jinak, je hudba Zdeňka Bartáka přesně vystihující nálady, povahy, dramatičnost příběhu
i humorné situace, to všechno v dokonalém aranžmá Daniela Bartáka. Stejně tak i scéna Martina Černého, kostýmy
Kateřiny Bláhové, choreografie Heleny Peerové, písňové texty Kristýny Pixové a v první řadě režie Lumíra Olšovského.
Text ústřední písně Sněhová královna napsal Ondřej Suchý.
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: Dagmar Patrasová / Mahulena Bočanová
GERDA: Ivana Korolová / Míša Sejnová / Anna Julie Slováčková
KAY: David Gránský / Jan Kopečný
PAN VRÁNA, ZAHRADNÍK, PRINC, LOUPEŽNÍK: Felix Slováček jr. / Jan Vlas
LETNÍ PRINCEZNA: Sabina Laurinová / Eva Kleinová
PODZIMNÍ LOUPEŽNICE: Martina Pártlová / Vlasta Žehrová
JARNÍ VÍLA: Linda Finková / Barbora Rajnišová
RÁDKYNĚ ONA: Michaela Nosková / Michaela Zemánková
RÁDCE ON: Lumír Olšovský / Dan Barták / Peter Strenáčik
LOUPEŽNICE LŮ: Eliška Ochmanová, Kateřina Herčíková,
MALÁ GERDA: Kateřina Průšová
MALÝ KAY: Jan Franc
COMPANY: Natália Hatalová, Anna Fialová, Petra Vašková, Jana Tesařová, Karolína Fišerová, Filip Hořejš, Jakub
Randák, Patrik Plešinger, Lukáš Kellner, Petr Ryšavý, Oldřich Smysl, Lukáš Adam, Jakub Kudrnáč, Linda Hloušková,
Michaela Zemánková, Pavel Pavlovský, Dalibor Kubečka
HUDBA: Zdeněk Barták, HUDEBNÍ ARANŽMÁ A NAHRÁVKA: Daniel Barták, SCÉNÁŘ: Alena a Jan Pixovi,
TEXTY PÍSNÍ: Kristýna Pixová, Ondřej a Jiří Suchý, REŽIE: Lumír Olšovský, CHOREOGRAFIE: Helena Peerová,
SCÉNA: Martin Černý, KOSTÝMNÍ VÝTVARNICE: Kateřina Bláhová, ASISTENTKA VÝTVARNICE: Petra
Goldflamová – Štětinová, MASKY: Pavel Pavlovský, HUDEBNÍ NASTUDOVÁNÍ: Linda Finková, VÝKONNÝ
PRODUCENT: Lenka Pixová
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ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KTOVÁ
Od červnového zasedání Zastupitelstva obce máme schválený Územní plán (ÚP) obce Ktová. Ráda bych se pár
slovy vrátila k jeho zadání, průběhu i konečnému provedení. První průzkumy a rozbory byly vypracovány
v srpnu roku 2004. Poté vypracovávání utichlo až do doby, kdy obec vyměnila projektantku a samotné pořízení
Územního plánu Ktová bylo schváleno Zastupitelstvem obce dne 7. 8. 2008. A až letos se podařilo úspěšně
dokončit Územní plán obce Ktová, který je pro obec důležitým dokumentem.
Územní plán řeší nejdůležitější úkoly pro Zastupitelstvo obce na několik let dopředu a to hlavně z pozice ploch
a jejich vymezení a využití. Jen pro informaci uvedu základní členění ploch: Plochy bydlení, smíšené, rekreace,
občanského vybavení, veřejných prostranství, dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, výroby a
skladování, vodní, zemědělské, lesa, krajinné zeleně až po přírodní plochy. Dalším stěžejním bodem je pak
koncepce veřejné infrastruktury což představuje - doprava, zásobování vodou, zásobování el. energií, tel. sítě a
zařízení.
Nový územní plán je k nahlédnutí či prostudování všem občanům nejen na OÚ, ale také na našich www
stránkách obce – www.ktova.cz .
Máme k dispozici materiál, který se stal klíčovým dokumentem pro dalších min. deset let vývoje naší obce. Chci
všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na jeho přípravě, průběhu i schválení, PODĚKOVAT. V neposlední
řadě chci poděkovat i Libereckému kraji, který se finančně podílel na vzniku Územního plánu Ktové.

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 10. – 11. ŘÍJNA 2014
Volby do obecních zastupitelstev 2014 se uskuteční v pátek 10. a sobotu 11. října 2014.
Volit se bude v jednom volebním okrsku a to v budově Obecního úřadu ve Ktové. V pátek od 14:00 do
22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00.
Prosím zkontrolujte si platnost občanského průkazu nebo cestovního pasu. Bez platného
dokladu nelze volit!
Pokud máte zájem volit do přenosné volební urny, je třeba to nahlásit předem na OÚ Ktová
nejlépe telefonicky na tel.: 724 181 298 nebo osobně. Volební komise vás navštíví v předem
dohodnutou hodinu.

Z KRONIKY OBCE KTOVÁ
Dnem 1. července 1982 byla pro veřejnost uzavřena zřícenina blízkého hradu
Trosky. Hrad Trosky byl hojně navštěvován turisty. Uzavřen byl z důvodů bezpečnosti.
Rovněž ubytovací hotel „Bajer“ poblíž hradu byl již dříve uzavřen.
„Neuvěřitelné, jak jsme si dokázali vážit takové památky, jako jsou Trosky.“
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ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVÍ (ZÁŘÍ-LISTOPAD 2014)
20 let
40 let
55 let
81 let

83 let Koštejnová Zdeňka
90 let Kubíčková Zdeňka
90 let Drbohlav Ladislav

Špringl Vladimír
Mastník Dalibor
Špringlová Dagmar
Pavlíková 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.

AKCE, KTERÉ SE JIŽ V OBCI KONALY
v sobotu 12. července – pořádalo SDH Ktová zábavu na hřišti u hasičárny
v sobotu 23. srpna – se konal na hřišti u hasičárny 10. ročník soutěže „O pohár starostky“, bohužel
z důvodu množství pořádaných soutěží a souběžných soutěží v okolí byla nízká účast týmů. Přesto byla
soutěž povedená a děkujeme všem zúčastněným týmům.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
Příští akce SDH Ktová, Sdružení „přátel Ktové“ a Obecního úřadu Ktová
(akce budou upřesněny na plakátech):
v neděli 26. října – si připomeňte naše POSVÍCENÍ
v neděli 2. listopadu – zájezd do divadla Hybernia na muzikál s výborným hereckým obsazením SNĚHOVÁ
KRÁLOVNA, vhodné pro celé rodiny i s dětmi
v pátek 28. listopadu od 18:00 proběhne na návsi u školy slavnostní rozsvícení vánočního stromečku
s doprovodným programem
v pátek 28. listopadu od 18:30, pořádá Sdružení „přátel Ktové“ zábavu v bývalé hospůdce „ve statku“ u
pana Jiřího Kopeckého, živá hudba; všichni jste srdečně zváni a vstup je zdarma; občerstvení pro Vás bude
zajištěno

Děkuji za přízeň a velmi mě těší, že mnozí z vás netrpělivě čekáte na každé další číslo.
Jiřina Bobková, DiS. – starostka
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