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NEPOTEČE VODA
dne 7. listopadu 2013 od 8:00 do 18:00 hodin
dojde k připojení nového vodovodního řadu. Předpokládané ukončení všech prací na I. Etapě
havarijní opravy vodovodu je do 15. listopadu 2013.
Na jaře příštího roku budeme pokračovat ☺

MNOŽÍ SE KRÁDEŽE
Před nějakou dobou se v obci rozmnožili krádeže. Bohužel drzost zlodějů je velká a krádeže
většinou probíhají ve dne.
Policie ČR žádá všechny občany, aby si více všímali okolí a nebáli se upozornit na cokoliv
podezřelého.
Pokud uvidíte kohokoliv nebo cokoliv podezřelého, volejte prosím ihned Policii ČR
na čísle 158. Můžete tím zachránit svůj majetek nebo majetek souseda.

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
V sobotu 16. listopadu 2013 od 10:45 do 10:55 na návsi „u školy“
Staré pneumatiky si připravte na jaro !!! Při tomto svozu nebudou vybírány !!!
!!! 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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OBECNÍ ÚŘAD KTOVÁ POŘÁDÁ ZÁJEZD DO PRAŽSKÉHO DIVADLA NA FIDLOVAČCE
Na slavný muzikál:

My Fair Lady
v úterý 12. listopadu 2013 v 17:00 odjezd od Obecního úřadu ve Ktové
Cena: 550 Kč / za osobu
(cena zahrnuje vstupné na představení a dopravu do Prahy a zpět)

Na obecním úřadě přijímáme přihlášky se zálohou 550 Kč (uvedená záloha bude
pro účastníky cenou zájezdu) do naplnění kapacity autobusu. Pouze při včasném
přihlášení je možné vybrat si místo v autobuse.
O představení:
Nejdokonalejší muzikál všech dob! Tak bývá nazývána slavná My Fair Lady, kterou poprvé ve své
historii uvádí Divadlo Na Fidlovačce. Proslulý americký muzikál A. J. Lernera a F. Loewa, který vznikl na
motivy známé divadelní hry G. B. Shawa Pygmalion, měl premiéru na Broadwayi v roce 1956, ale od té
doby jakoby nikdy nezestárnul.Když se samolibému a zapřísáhle staromládeneckému profesoru
lingvistiky Henrymu Higginsovi připlete do cesty umolousaná květinářka Líza Doolittleová, ani jeden z
nich ještě netuší, co všechno se může stát. A při tom na počátku stála nevinná sázka s plukovníkem
Pickeringem. Dokáže Higgins proměnit prostořekou Lízu v sebevědomou mladou dámu, nebo se naopak
Líze povede sarkastického Higginse proměnit v muže se srdcem na pravém místě?
V režii Juraje Deáka se divákům představí Barbora Mošnová v roli Lízy Doolitleové, v roli
profesora Henry Higginse Tomáš Töpfer, Otakar Brousek ml. jako plukovník Pickering a v roli
Alfreda Doolitlea alternují Václav Svoboda a Miroslav Hanuš. Jako mimořádný host v roli
Madamme Higginsové vystoupí paní Libuše Švormová.
Freddy Eynsford-Hill Marek Holý / Lukáš Rous
Paní Eynsford-Hillová Pavlína Vojáčková
Paní Pearsová Ludmila Molínová
Harry Zdeněk Palusga
Kuba Matěj Kužel
Zoltán Karpathy Denny Ratajský
V dalších rolích
Radka Krninská, Eliška Nezvalová, Martina Šťastná, Vanda Chaloupková, Marie Doležalová, Michaela
Ďurišová, Nina Horáková, David Voráček, Lukáš Pečenka, Jiří Racek, Vít Rohr
V případě nezájmu o tuto akci si vyhrazujeme právo na její zrušení.
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