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Prázdniny jsou téměř u konce a já vás zdravím při čtení dalšího čísla Ktováčku. Věřím, že se v něm
dočtete mnoho zajímavých informací.

ORDINAČNÍ HODINY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE VE KTOVÉ
!!! POZOR ZMĚNA !!!
25. 9. MUDr. Ester Forgačová ve Ktové neordinuje. 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.
!!! ostatní termíny zůstávají beze změny !!!
23. října, 20. listopadu, 18. prosince

vždy přibližně od 13:00 do 14:30

Ordinace Rovensko p. Tr.:

Ve dnech 9. 9. – 20. 9. 2012 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

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU KTOVÁ
Na webových stránkách www.ktova.cz je vyvěšený Návrh územního plánu Ktová. Společné
jednání o návrhu Územního plánu Ktová je stanoveno na 17. září 2013 od 10:00. Připomínky je
možné uplatnit nejpozději do 21. října 2013.
V lednu 2013 byl projednáván Koncept územního plánu a bylo vyhověno téměř všem
připomínkám, které si občané dali. Prosím zkontrolujte si své pozemky a případné dotazy a
připomínky přijďte řešit na OÚ Ktová.
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HAVARIJNÍ OPRAVA VODOVODNÍHO ŘADU VE KTOVÉ
V minulém čísle jsme vás informovali o opravě vodovodu.
Oprava vodovodu začala 29. 8. 2013 u nádraží a tato první etapa skončí pod bytovkou. Po
celou dobu rekonstrukce bude v místě staveniště umístěn provizorní vodovod a pouze v době
přepojení na opravený vodovod voda nepoteče. Dojde i k menšímu omezení provozu, tak vás
prosíme o trpělivost. Odměnou nám bude bezproblémový provoz vodovodu po další
desetiletí.

SCHOVÁVEJTE VÍČKA OD PET LAHVÍ

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
Pro zájemce, kteří nevyužili nabídku čištění
komínů v květnu a mají zájem, můžeme
domluvit další termín. V případě zájmu se
prosím hlaste na Obecním úřadě.
Firma neprovádí revize nových komínů!!!
Bližší informace na OÚ, v obchodě.

Různé organizace sbírají víčka od pet lahví,
kterými přispívají na dobročinné účely.
Bohužel termín odevzdání víček už
nestihneme, ale můžeme se připravit na
případný další termín. Pokud tedy chcete
pomoci, nevyhazujte víčka a noste je na OÚ
nebo do obchodu. Po vyhlášení dalšího sběru
se společně rozhodneme, na jakou akci víčka
věnujeme.
Předem všem děkuji za pomoc.

MÁME V OBCI NOVÉHO PRACOVNÍKA
Od 15. 7. 2013 jsme přijali paní Mastníkovou, která se nabídla, že bude uklízet a udržovat obec
(udržovat veřejnou zeleň, uklízet odpadky, pomáhat na OÚ…).
Veškeré náklady na její mzdu hradí úřad práce, neměli jsme tedy důvod tuto nabídku nepřijmout.
Tímto jí děkujeme za ochotu, se kterou tuto, pro někoho možná podřadnou, práci přijala. Její práce
je v obci vidět a jsem ráda, že pozitivní ohlasy slyším i od vás, občanů.

INFORMUJTE NÁS
Stávají se případy, kdy nesvítí lampa veřejného osvětlení. Pokud nám tuto skutečnost
neoznámíte, může se stát, že světlo nebude svítit ještě dlouho, dokud si toho nevšimne Váš
soused a oznámí to sám. Pokud si všimnete čehokoliv nefunkčního nebo jakéhokoliv problému,
prosím o neprodlené oznámení na telefonní číslo 724 181 298.
Tímto také děkujeme všem, kteří si všímají a informují nás o vytékající vodě, nefunkčním
rozhlasu, poruše na veřejném osvětlení… prostě o všem důležitém pro občany.
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SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Proběhne začátkem listopadu. O přesném termínu budete včas informováni.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
V pátek 20. 9. 2013 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.

Z KRONIKY OBCE KTOVÁ
rok 1973 – Jako každý rok, tak i letošní byl bohatý na různé akce Československého svazu žen. Ženy
uskutečnili dva zájezdy do divadla F. X. Šaldy v Liberci, k mezinárodnímu dni žen odevzdaly starším ženám
malý dárek. Pro děti pak uspořádaly k mezinárodnímu dni dětí dětské odpoledne s hrami, tábořením a
pohoštěním. Dále pak pro všechny děti naší obce věnovaly z výtěžků sběru a jiných akcí ČSŽ částku na
předvánoční nadílku. Nadílka byla dětem odevzdána na školní předvánoční besídce, kterou zorganizoval
ředitel školy František Špína.

ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVÍ (ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013)
15 let
18 let
25 let
35 let
45 let
50 let

Kyselová Iveta
Kyselová Hana
Bušek Lukáš
Kopecký Vladimír
Šeps Oldřich
Bucharová Martina

55 let
80 let
82 let
89 let
89 let

Klejchová Květuše
Pavlíková Marie
Koštejnová Zdeňka
Kubíčková Zdeňka
Drbohlav Ladislav

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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AKCE, KTERÉ SE JIŽ V OBCI KONALY
v pátek 12. července – hrála na hřišti „u hasičárny“ kapela ROUDEN BAND, vydařená akce
v sobotu 20. července – zahrála k tanci a poslechu dechová kapela „Český Ráj“ od 14:00 hodin na
hřišti u hasičárny, nějak se nám nedaří přilákat zájemce o tuto hudbu
v pátek 16. srpna – hrála kapela Naruby Band z Rovenska pod Troskami na hřišti u hasičárny,
počasí bylo pěkné, a podle toho vypal i počet účastníků akce, vše se povedlo, všichni se dobře bavili
a tancovali do nočních hodin.
v sobotu 24. srpna – se konal na hřišti u hasičárny 9. ročník soutěže „O pohár starostky“; soutěžilo
12 družstev ve dvou kategoriích, pěkné počasí, povedená akce

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
Příští akce SDH Ktová, Sdružení „přátel Ktové“ a Obecního úřadu Ktová
(akce budou upřesněny na plakátech):
v neděli 27. října – si připomeňte naše POSVÍCENÍ
v listopadu plánujeme zájezd do divadla, o podrobnostech vás budeme informovat
v listopadu budeme pořádat tradiční „Vánoční kutění“ s paní Naděždou Novotnou ze
zahradnické školy Kopidlno, termín upřesníme
v pátek 29. listopadu od 18:00 proběhne na návsi u školy slavnostní rozsvícení vánočního
stromečku s doprovodným programem
v pátek 29. 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
v sobotu 30. listopadu, pořádá SDH Ktová výroční valnou hromadu, v hostinci v Borku pod
Troskami

Přeji vám příjemný podzim a budu se těšit při dalším čísle našeho Ktováčku.
Jiřina Bobková, DiS. – starostka
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NOVÁ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ DŘEVIN A POVOLENÍ JEJICH KÁCENÍ - INFORMACE
Obecní úřady, jako příslušné orgány ochrany přírody a krajiny dle § 76 odst. 1 písm.
a) zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon), rozhodují o povolování kácení dřevin rostoucích mimo les. Ve sbírce zákonů, v
částce č. 78 ze dne 4. 7. 2013, vyšla nová vyhláška č. 189/2013 o ochraně dřevin a
povolování jejich kácení, která nabývá účinnosti dnem 15. 7. 2013.
Protože velmi významně mění doposud zavedený režim povolování kácení dřevin
rostoucích mimo les dle § 8 odst. 1 zákona, považujeme za nutné Vás na nová pravidla touto
formou upozornit. Zcela zásadní lze považovat ustanovení § 3 písm. d) vyhlášky.
Zde je uvedeno, že povolení ke kácení není třeba pro dřeviny rostoucí v zahradách.
Není tím však myšlena zahrada dle katastru nemovitostí, ale jakýkoliv pozemek dle katastru
nemovitostí (např. trvalý travní porost, stavební pozemek, ostatní plocha, zahrad a), který však
splňuje definici „zahrady“, jak ji zavádí v § 1 písm. c) tato vyhláška. Konkrétně se musí jednat o
- pozemek u bytového domu nebo rodinného domu v zastavěném území obce
(netýká se to tak pozemků u rekreačních objektů, zahrádkářských kolonií, zahrad u
restaurací, pozemků u průmyslových objektů, veřejné zeleně, zahrad u škol, školek
apod.–viz. § 2 písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání
území),
- který je současně nepřístupný veřejnosti
- a je stavebně oplocený, tj. oplocení pozemku muselo být povoleno režimem dle
stavebního zákona (zák. č. 183/2006 Sb.).
Pokud bude nejasné, zda je pozemek stavebně oplocený, tj. zda oplocení u dotčeného pozemku
bylo povoleno či prošlo jiným režimem dle stavebního zákona, doporučujeme se o stanovisko k
dané věci obrátit na místně příslušný stavební úřad. V případě dotazů, zda daná dřevina nově
podléhá či nepodléhá povolovacímu režimu, je vhodné tazateli doporučit požádat si o tzv.
předběžnou informaci příslušný orgán ochrany přírody, zadanou dřevinu na konkrétním
pozemku lze pokácet bez povolení. Lze tak předejít případným sporům a především sankčním
řízením za nepovolené kácení. Současně je třeba upozornit a upozorňovat také tazatele, že nadále
platí ochrana volně žijících ptáků dle §5 a zákona i ochrana zvláště chráněných živočichů dle § 50
zákona, tj. v případě kácení během vegetace (od 1. 4. do 31. 10. běžného roku) si musí být zcela
jisti, že na dotčeném stromě nehnízdí žádný pták, ani zde nežije žádný chráněný druh (např.
veverka). Jinak se, bez ohledu na znění této vyhlášky, vystavuje nebezpečí postihu za protiprávní
jednání dle zákona. To to riziko se výrazně zvětšilo, neboť při kácení „v zahradách“ není velikost
dřeviny rozhodující a lze tedy předpokládat kácení vzrostlých stromů, kde ptáci i další
živočichové běžně žijí.
Další změna nastala v režimu kácení souvislých porostů. Ve vyhlášce, v § 3 písm. b), je nově
uvedeno, že kácení není třeba pro zapojené porosty dřevin (dříve pouze keřové porosty), pokud
celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesáhne 40m2. Co
se myslí „ zapojeným porostem dřevin“ je pak jasně uvedeno v § 1 písm. a) této vyhlášky. Pro
ostatní dřeviny pak zůstává omezení dle velikosti dřevin, tj. že povolení ke kácení není třeba pro
dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, beze změny.
Z hlediska procesního pak uvádíme:
- Zahájená řízení o povolení kácení dřevin, na které se dle nové vyhlášky režim
kácení dle zákona nebude již vztahovat a která k datu 15. 7. 2013 nebyla ukončena vydáním
rozhodnutí, se dle § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb., o správním
řádu, ve znění pozdějších předpisů, zastaví.
- Pravomocná povolující rozhodnutí dle § 8 odst. 1 zákona, podmínky kácení i
případně uložená náhradní výsadba dle § 9 zákona, zůstávají beze změny, tj. platí v celém
rozsahu i po účinnosti nové vyhlášky.
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