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Informační leták Obecního úřadu ve Ktové

listopad 2011

Blíží se nám první adventní neděle a jak jsem slíbila, je tady další číslo informačního letáku „Ktováček“. Setkává se s Vašimi
kladnými ohlasy a plní účel, ke kterému byl vytvořen. Jsem velmi ráda, že se Vám „Ktováček“ líbí a budeme se tedy setkávat
i v dalším roce. Adventní čas nás také vyzývá k tomu, abychom zpomalili tempo a sváteční náladu si užili v klidu. Můžete si
přečíst co je nového v naší obci, kdo slaví svá jubilea a mnoho dalších zajímavých informací.
(pokračování na poslední straně)

Obecní úřad Ktová Vás srdečně zve na:

rozsvícení Vánočního stromku
v pátek 25. listopadu 2011
od 18:00 na návsi „u Školy“
krátký program si pro Vás připraví děti nejen z naší obce
bude možné zakoupit vánoční zboží (adventní věnce, paličkované výrobky a jiné Vánoční výrobky)

!!! Občerstvení ZDARMA !!!
Po rozsvícení Vánočního stromečku, od 18:30 Vás sdružení „přátel Ktové“ zve na
posezení s hudbou, do hospůdky „ve statku“ u pana Jiřího Kopeckého, která v obci
dříve fungovala. Přijďte se pobavit a zatancovat si. Vstup je ZDARMA.
!!! Občerstvení zajištěno hraje pro vás kapela „Masopustní úterý“ !!!

ORDINAČNÍ HODINY

PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

!!! POZOR ZMĚNA !!!
23. 11. MUDr. Ester Forgačová neordinuje ze zdravotních důvodů. Pokud potřebujete napsat léky,
volejte do ordinace na tel.: 481 382 202, nejpozději 22. 11. Recepty budou k vyzvednutí 23. 11.
na Obecním úřadě ve Ktové.
!!! Termín 21. prosince zůstává beze změny !!!
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

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ ZA ROK 2011

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

OÚ Ktová vyzývá občany, kteří ještě neuhradili poplatky za komunální
odpad a poplatky ze psů za rok 2011, aby tak učinili nejpozději
do 15. 12. 2011 osobně na OÚ Ktová nebo na účet obce Ktová.

26. listopadu 2011 od 9:00 se
koná v Rovensku pod Troskami
„Vítání občánků“. Z naší obce
přivítáme 1 novou občanku,
které tímto přejeme hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.

!!! Při nedodržení termínu budou poplatky navýšeny až na
trojnásobek dlužné částky !!!

PŘEDNÁŠKA BYLINÁŘE PAVLA VÁNI
22. listopadu 2011 od 17:00 U Šimků (v bývalé hospodě „ u Zelených“)
délka přednášky cca 2 hodiny
!!! vstupné 50 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 v obchodě
popř. telefonním čísle 724 181 298 nebo spk@ktova.cz
Po naplnění kapacity nebude bohužel dalším zájemcům vyhověno.
Člověk, který je díky své senzibilitě, píli, touze po poznání a přirozené laskavosti vynikajícím příkladem moderního
bylináře s širokým rozhledem ve svém oboru. Jeho umění a věhlas z něj udělaly pojem, pod nímž jej zná odborná i nejširší
veřejnost
Pavel Váňa je znalec bylin a jejich léčebných účinků, je známý z televizních a rozhlasových pořadů (Sama doma, Barvy
života, Prima jízda, Host do domu, Kolotoč), autorem řady knih, v nichž shrnuje své poznatky, rady a doporučení (Rady
bylináře Pavla, Průvodce bylináře Pavla celým rokem, S bylinářem Pavlem v kuchyni, Léčivé houby podle bylináře Pavla,
Léčení zvířat podle bylináře Pavla). Pavel Váňa se přednáškové činnosti věnuje mnoho let, během nichž navštívil bezpočet
měst a obcí v celé naší republice a ve svých přednáškách objasňuje, jak bojovat proti chorobám a jak je omezovat
působením léčivých rostlin, léčivé stravy a dalších přírodních produktů, které mohou ovlivnit náš zdravý život. Kdo se
nechá novými podněty inspirovat, záhy zjistí, že začne-li podle nich bezodkladně žít, dostaví se překvapivé a pro mnohé
nevěřící
Tomáše
nečekané
výsledky.
Každá přednáška je doplněna projekcí barevných diapozitivů, prodejem knih a léčivých rostlinek a produktů z nich.

Tímto děkujeme manželům Šimkovým za bezplatné propůjčení prostor.
OTEVÍRACÍ DOBA V POTRAVINÁCH

ODZNAKY SE ZNAKEM OBCE A NOVÉ POHLEDY

„EDEN“ KTOVÁ

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo objednání odznaků
se znakem obce. Byly vyrobeny ve třech barvách. Každý
z nich lze zakoupit v obchodě nebo na Obecním úřadě ve
Ktové za 30 Kč/kus.
K pohledu s fotografiemi z naší obce, který je
v prodeji již několik let, přibyly další dva pohledy
s tematikou obce Ktová. Pohled s mlýnem Žampach
(pravděpodobně nejstarším domem v naší obci), je
k zakoupení v zimním a jarním provedením též v obchodě.
Cena pohledů je 5 Kč/kus.
Pohled zasněženého mlýna Žampach lze použít i
jako vánoční pozdrav či přání pro vaše blízké či známé.
Obecní úřad Ktová
Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami

www.ktova.cz
ou@ktova.cz

Do 23. 12. běžný provoz s touto změnou:
Nově s polední přestávkou
12:15 – 12:45
Vánoční otevírací doba:
23. 12.

8-11

24 - 27. 12.

Zavřeno

28. – 31. 12.

8-11

Od 2. 1. běžný provoz s polední
přestávkou od 12:15 do 12:45.

evid. číslo tisku: MK ČR E 20185
tel: 724 181 298, 481 381 337

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)

Policie ČR:
Žižkova 1871, Turnov; 481 322 333 (tísňová linka
158)
Městská policie Turnov:
481 366 600, 724 389 122 (24 hodin denně), tísňová
linka 156

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

Z KRONIKY OBCE KTOVÁ
Prvním kronikářem obce Ktová byl ustanoven Josef Michal, mlynář ve Ktové. Usnesením obecního
zastupitelstva z 10. 6. 1922.
Z jeho záznamů se můžeme dozvědět, že roku 1910 měla naše obec 421 obyvatel, rok
1921 obyvatel 403. Z nich bylo 212 římskokatolického, 173 náboženství Československého a 17 bez
vyznání. Hlavním zaměstnáním bylo pro zdejší občany zemědělství. Též několik tesařů a zedníků chodili
v létě za chlebem, poznamenává pan Michal.
Hostince jsou tři, dva ve vsi a jeden u zastávky státní dráhy. Mlýny dva, skladba řemeslníků čítá
2 koláře, 3 obuvníky, 4 zedníky, 2 tesaře a 1 kováře. Nejvíce mě zaujala věta, že drobnější zemědělci,
mimo toho, brousí sklo, polodrahokamy i drahokamy pro faktory do Rovenska a Turnova.
Umí si někdo z nás představit, že se přes den postará o své hospodářství, obstará zvířectvo,
nakrmí, podojí, pak si zajde na pole, tam další dřina. A večer, místo sledování televize, bude dělat jen
mimochodem tak odbornou práci, jakou je broušení drahokamů? Zde se sluší dodat, našim předkům,
všechna čest!

ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVÍ (LISTOPAD 2011 – ÚNOR 2012)
1 rok

Čeřovský Daniel

18 let
25 let
30 let
35 let

Zajíc Vojtěch
Dolanská Alena
Brada Jan
Bobek Martin

45 let
60 let

Miller Jiří
Fučík Vojtěch

60 let Kazdová Miluše
60 let Fučíková Věra
65 let
77 let
78 let
79 let

Mazánková Hana
Brodská Cecílie
Pavlíková Marie
Šípová Zlata

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

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

AKCE, KTERÉ SE JIŽ V OBCI KONALY
v neděli 4. září pořádalo Sdružení „přátel Ktové“ odpoledne pro děti. Programem provázeli dva klauni BIBI
a BOBO. Přišli děti nejen ze Ktové, ale i z Rovenska p. Tr. a okolních obcí. Přes velké teplo se akce vydařila.
v sobotu 10. září pořádalo Sdružení „přátel Ktové“ již druhou zábavu, kde hrála dechová kapela „Český Ráj“.
Přestože byly ještě další akce v okolí, akce se úspěšná.
v neděli 30. října jsme si připomněli POSVÍCENÍ
ve středu 2. listopadu jsme pořádali zájezd do divadla pod Palmovkou na hudební komedii Sugar (někdo
to rád horké), zájezdu se zúčastnilo 20 osob přestože cena byla 500 Kč

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
Příští akce SDH Ktová, Sdružení „přátel Ktové“ a Obecního úřadu Ktová
(akce budou upřesněny na plakátech):
v úterý 22. listopadu pozvalo Sdružení „přátel Ktové“ známého bylináře Pavla Váňu, přednáška se bude
konat od 17:00 u manželů Šimkových (v bývalé hospodě „U Zelených“); vstupné je 50 Kč a je třeba z důvodu
kapacity objednat a uhradit místo předem, v případě zaplnění kapacity nebude dalším zájemcům vyhověno.
v pátek 25. listopadu od 18:00 proběhne na návsi u školy slavnostní rozsvícení vánočního stromečku
s doprovodným programem, koledy Vám zazpívají děti nejen z naší obce
v pátek 25. listopadu od 18:30, pořádá Sdružení „přátel Ktové“ zábavu v bývalé hospůdce „ve statku“
u pana Jiřího Kopeckého, hrát bude kapela „Masopustní úterý“; všichni jste srdečně zváni a vstup je
zdarma; občerstvení pro Vás bude zajištěno
v sobotu 26. listopadu od 18:00, pořádá SDH Ktová výroční valnou hromadu v kiosku pod Rychtářkou
v neděli 27. listopadu nezapomeňte zapálit první svíčku na adventním věnci
v sobotu 3. prosince Sdružení „přátel Ktové“ pořádá vánoční kutění, příjemné odpoledne s paní Naděždou
Novotnou ze Zahradnické školy Kopidlno
v pondělí 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 plné radosti, lásky a vzájemného porozumění,
pevné zdraví a šťastné vykročení do nového roku 2012. Další číslo našeho „Ktováčka“ plánujeme na konec února. Pokud
někdo přispěje zajímavými informacemi, tipy a nápady, jeho iniciativě se meze nekladou.
Jiřina Bobková, DiS, starostka
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

