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Informační leták Obecního úřadu ve Ktové

listopad 2013

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 potřetí. Zpomalme
tempo a pojďme si společně užít Vánoční čas se svými nejbližšími.

Obecní úřad Ktová Vás srdečně zve na:

rozsvícení Vánočního stromku
v pátek 29. listopadu 2013
od 18:00 na návsi „u školy“
Přijďte se podívat na vystoupení mažoretky a zpívání pod Vánočním
stromečkem, které si pro Vás připraví děti z naší obce
bude možné zakoupit vánoční zboží za nízké ceny
(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 !!!

ORDINAČNÍ HODINY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE VE KTOVÉ
18. prosince; přibližně od 13:00 do 14:30
O ordinačních hodinách na rok 2013 vás budeme včas informovat.
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

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby
pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i
pracovní příležitost, ve spolupráci s Obecním úřadem Ktová, vyhlašuje humanitární sbírku:
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

Věci, které vzít nemůžeme:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil
lyžařské boty; oděvy z umělých vláken (silon, nylon, dederon)

Sbírka se uskuteční ve dnech po 2. a st 4. prosince
od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 (mimo tyto dny po domluvě)
místo: OÚ Ktová
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace podáme na OÚ 724 181 298 nebo dispečink Diakonie Broumov
224 316 800, 224 317 203 nebo na www: diakoniebroumov.org

OTEVÍRACÍ DOBA V POTRAVINÁCH „EDEN“

KTOVÁ
Do 21. 12. běžný provoz s polední přestávkou
12:15 – 13:00
Vánoční otevírací doba:
23. 12.
8-11
24 - 26. 12.
zavřeno
27. a 28. 12. 8-11
29. 12.
zavřeno
30. 12.
8-11
31. 12.
zavřeno (inventura)
Od 2. 1. běžný provoz s polední přestávkou od
12:15 do 13:00.
Obecní úřad Ktová
Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami

ODZNAKY SE ZNAKEM OBCE A POHLEDY
Odznaky 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 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.
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NEPŮJDE ELEKTŘINA

dne 5. 12. 2013 – 7:30 – 16:30 – části obce: u školy, Dlouhá ves, Kabáty, Pyrám, Bora
!!! V obchodě zavřeno. !!!

PŘIVÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY
Dne 12. října 2013 se konalo v Rovensku pod Troskami „Vítání občánků“. Z naší obce jsme
přivítali 2 občanky, kterým tímto přejeme do života hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

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

Z KRONIKY OBCE KTOVÁ
15. březen 1939
Odstoupením pohraničního území Německu nebylo nebezpečí zažehnáno. V časných ranních
hodinách dne 15. března 1939 překročila německá armáda naše nové hranice a valila se do nitra naší
vlasti. Za prudké sněhové vánice objevili se němečtí vojáci v naší obci.
Jaké to bylo překvapení pro občany, těžko zde popsati. Od úst k ústům letí zprávy, je po republice a
jsme pod ochranou Velkoněmecké říše…
Co v této době naši občané prožívali se lze jen domýšlet. Čekalo je těžkých šest válečných let…
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ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVÍ (PROSINEC 2013 - ÚNOR 2014)
1 rok

Kopecký Tomáš

55 let Štejfa Roman

10 let
10 let
15 let
20 let
30 let
30 let
35 let

Svobodová Anežka
Šimek Michael
Gebrtová Karolína
Zajíc Vojtěch
Bulušková Michaela
Charvát Vlastimil
Hlaváč Martin

60 let Raušerová Radmila
60 let Brada Miroslav
70 let Raušer Pavel
75 let Zlevorová Marie
78 let Boukalová Zdenka
79 let Brodská Cecílie
81 let Šípová Zlata

40 let Charvátová Kateřina

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 pátek 29. 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 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; občerstvení pro Vás bude zajištěno
v sobotu 30. listopadu od 18:00, pořádá SDH Ktová výroční valnou hromadu, v hostinci v Borku pod
Troskami
v neděli 1. prosince nezapomeňte zapálit první svíčku na adventním věnci
ve čtvrtek 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 2014.
Jiřina Bobková, DiS, starostka
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