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Informační leták Obecního úřadu ve Ktové

listopad 2017

Již další rok se nám blíží ke svému konci a s ním přichází i první adventní neděle. S adventem jsme si
v naší obci spojili rozsvícení vánočního stromku, které budeme letos pořádat již posedmé. Zpomalme
tempo a pojďme si společně užít Vánoční čas se svými nejbližšími.

Obecní úřad Ktová Vás srdečně zve na:

rozsvícení Vánočního stromku
v pátek 1. prosince 2017
od 18:00 na návsi „u školy“
Přijďte se podívat letos poprvé na ohňovou show. Dále na taneční vystoupení
a zpívání pod Vánočním stromečkem.
bude možné zakoupit vánoční zboží
(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“.
Přijďte se pobavit a zatancovat si. Vstup je ZDARMA.
!!! Občerstvení zajištěno, živá hudba !!!

Vážení přátelé,
SDH Ktová Vás zve na Výroční valnou hromadu, která se koná 25. listopadu v 18.00 hodin
v apartmánech p. Millera ve Ktové - Dlouhá ves.
SDH Ktová
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ORDINAČNÍ HODINY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE VE KTOVÉ
20. prosince; přibližně od 13:00 do 14:30
O ordinačních hodinách na rok 2018 vás budeme včas informovat.

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

NEPŮJDE ELEKTŘINA
dne 12. 12. 2017 – 8:00 – 16:00 – celá obec
dne 13. 12. 2017 – 8:00 – 16:00 – celá obec mimo napojených z
transformátoru u Kravína (od hlavní silnice směr ke kravínu)
Budou probíhat úpravy transformátorů. Lze předpokládat, že elektřina bude
puštěna dříve, ale 100% na to prosím nespoléhejte.
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ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVÍ (ZÁŘÍ – PROSINEC 2017)
1 rok

Dolanský Alois Michal

84 let Pavlíková Marie

10 let
15 let
30 let
35 let
50 let
75 let

Bobek Matěj
Boučková Nikola
Svadba Tomáš
Šrůtka František
Chrastilová Martina
Vrána František

84 let
86 let
89 let
93 let
93 let

Šípová Zlata
Koštejnová Zdeňka
Pátek Bohumil
Kubíčková Zdeňka
Drbohlav Ladislav

Blahopřejeme !!!
Žádáme občany, kteří nechtějí být jmenováni v této kolonce, aby písemně informovali OÚ Ktová.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
Příští akce SDH Ktová, Sdružení „přátel Ktové“ a Obecního úřadu Ktová
(akce budou upřesněny na plakátech):
v sobotu 25. listopadu od 18:00 se koná výroční valná hromada SDH Ktová
v pátek 1. prosince od 18:00 proběhne na návsi u školy slavnostní rozsvícení Vánočního stromku
s doprovodným programem
v pátek 1. Prosince od 18:30, pořádá Sdružení „přátel Ktové“ zábavu v bývalé hospůdce „ve statku“
pana Jiřího Kopeckého, živá hudba; všichni jste srdečně zváni; občerstvení pro Vás bude zajištěno

u

v neděli 3. prosince nezapomeňte zapálit první svíčku na adventním věnci
v úterý 5. prosince nachystejte všechny zlobivé děti čertům, ty hodné naopak odmění za básničku nebo
písničku anděl s Mikulášem dobrotami

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 2018.
Bc. Jiřina Bobková, DiS, starostka
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