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Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami ou@ktova.cz tel: 724 181 298, 481 381 337 

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA V 

OBCHODĚ 

Od tohoto týdne 26. 4. 2016 je 
změněna otevírací doba v obchodě. 
 
po – so     7:30 – 10:00  

14:00 – 16:30 
 

 
 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 

V pátek 3. června 2016 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. 

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

V sobotu 18. června 2016 od 10:45 do 10:55 na návsi „u školy“ 
 

Staré pneumatiky při tomto svozu budou 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 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

Sbor dobrovolných hasičů ve 
Ktové zve všechny své členy a 
všechny další přátele na" 
Pálení čarodějnic" ve Ktové 
dne 30. dubna navečer. Jak je 
již tradičně zvykem, je 
připraveno občerstvení a 
hudba.  
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Mimořádný informační leták 
č. 15 

duben 2016 

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ 

Žádáme zájemce o čištění komínů, aby se přihlásili na jeden ze 
dvou termínů. 

Kontakty: 724 181 298, ou@ktova.cz  
 

Termín konání: 30. dubna 2016 

                                   7. května 2016 
Jsou sjednáni kominíci pro celou obec. Cena za vyčištění 
jednoho komína (v případě, že je bez závad) je 350 Kč. 
V případě jakýchkoliv komplikací s čištěním je samozřejmě 
cena individuální. Obdržíte zprávu o provedení kontroly 
anebo čištění spalinové cesty, která slouží zároveň jako 
doklad pro pojišťovnu. 


