KTOVÁČEK
Prvotní (zkušební) vydání

Informační leták Obecního úřadu ve Ktové

květen 2011

Věříme, že si najdete chvilku na přečtení našeho „Ktováčku“. Pokud Vás zaujme toto naše zkušební vydání,
bude to pro nás povzbuzením, abychom v tom pokračovali.
Jiřina Bobková, DiS. - starostka
ORDINAČNÍ HODINY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

OBECNÍ KNIHOVNA

MUDr. Ester Forgačová

Výpůjční doba:
pondělí: 15:00 – 17:00

11. května, 8. června., 3. srpna, 31. srpna, 26. října,
23. listopadu a 21. prosince

V knihovně je přístup na internet ZDARMA!

vždy přibližně od 13:00 do 14:30

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
PŘIVÍTÁME OBČÁNKY
Dne 28. května 2011 v 9:00 se koná v Rovensku
pod Troskami „Vítání občánků“. Z naší obce
přivítáme 3 občánky, kterým tímto přejeme

Dne 21. května 2011 jsou do naší obce pozváni kominíci. Pokud
jste se ještě nepřihlásili a máte zájem o vyčištění komína, učiňte
tak nejpozději do 15. května na OÚ nebo v místním obchodě.
Firma neprovádí revize nových komínů!!!
Bližší informace na OÚ, v obchodě nebo na www.ktova.cz.

do života hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Občanské sdružení Diakonie Broumov, ve spolupráci se Sdružením „přátel Ktové“ a Obecním úřadem Ktová, vyhlašuje
humanitární sbírku:







letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
2
látky (minimálně 1m , prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
obuv – veškerou nepoškozenou

Věci, které vzít nemůžeme:




ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční ve dnech po 13. a st 15. června od 8:00 do 17:00(mimo tyto dny po domluvě)

místo: OÚ Ktová
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily. Děkujeme za vaši pomoc.
Bližší informace podáme na OÚ 724 181 298 nebo dispečink Diakonie Broumov 224 316 800
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.
www: diakoniebroumov.org

Obecní úřad Ktová
Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami

www.ktova.cz
ou@ktova.cz

tel: 724 181 298, 481 381 337

UPOZORNĚNÍ

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

na splatnost poplatků ze psů a za komunální
odpad

proběhne dne 4. června 2011 od 10:45 do 10:55 u školy.
Žádáme občany, aby v žádném případě nevozili použité pneumatiky!!!
Likvidace pneumatik je zpoplatněná a musí být ohlášena předem!!!
Bližší informace o tom, co je a co není nebezpečný odpad, se dozvíte

Poplatky byly splatné do 31. 3. 2011. Pokud ještě
nemáte zaplaceno, proveďte to prosím na OÚ
v úředních hodinách nebo přímo na účet obce
Ktová a jako variabilní symbol uveďte číslo
popisné nebo evidenční číslo vašeho objektu.

na OÚ nebo na www.ktova.cz
Sdružení „přátel Ktové“

SDH Ktová
SDH Ktová má k 10. lednu 2011 33 členů – 26 mužů
a 7 žen.
Hasiči pořádají ročně několik akcí pro občany obce. Mají ale
i mnoho jiných aktivit mimo obec. Již několik let spolupracují
se Šťastnou zemí v Radvánovicích, kde se sbor účastní hasičských
slavností a při dalších akcích vykonává požární dozor. Velký dík
jim také patří za pomoc při úklidu po povodních v místech, která
byla vděčná za každou pomocnou ruku.

Sdružení vzniklo v naší obci za účelem rozvoje
kulturního života. Proto žádáme všechny zájemce,
kteří chtějí napomáhat kulturnímu rozvoji v obci, aby
rozšířili řady členů sdružení. Každého nového člena
vítáme. Přihlášky a bližší informace k dispozici
v obchodě. V nejbližší době bude na www.ktova.cz
odkaz na toto sdružení.
Členský příspěvek činí 200 Kč ročně.

Akce, které se letos v obci již konaly:
v soboru 9. dubna pořádalo Sdružení „přátel Ktové“ svoji první akci „Velikonoční kutění“. Přihlásilo se 16 účastníků
ve věkovém rozmezí 12 až 76 let. Všem patří velký dík za účast a Sdružení se těší naviděnou na dalších společných akcích
v soboru 16. dubna proběhl sběr železného šrotu. Hasiči děkují všem, kteří šrot věnovali
v sobotu 30. dubna proběhlo pálení čarodějnic. Přestože 14 dní před čarodějnicemi nějaký „dobrák“ napomohl
připravené hromadě shořet, povedlo se znovu hromadu obnovit a díky hojné účasti vás všech se akce vydařila.
SDH Ktová děkuje za podporu.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
Příští akce SDH Ktová a Sdružení „přátel Ktové“(akce budou upřesněny na plakátech):
v sobotu 21. května od 10:00 se koná na hřišti u hasičárny 7. ročník soutěže „O pohár starostky“; pořádá SDH Ktová
v sobotu 28. května od 14:00 se koná na hřišti u hasičárny „DĚTSKÝ DEN“. Jsou zváni všichni, kteří se chtějí pobavit.
Menší, větší i největší. Pokud máte už děti odrostlé, přijďte se alespoň pobavit s ostatními, kteří jsou na tom stejně.;
pořádá Sdružení „přátel Ktové“
v sobotu 16. července na hřišti u hasičárny zahraje k tanci a poslechu dechová kapela „Český Ráj“. Předpokládaný
začátek v 18:00. Za špatného počasí se akce nekoná.
Vše bude předem upřesněno na plakátech; pořádá Sdružení „přátel Ktové“
v sobotu 6. srpna od 13:00 se na hřišti u hasičárny koná slavnostní odpoledne k 116. výročí SDH Ktová.
Těšit se můžete na výstavu historické požární techniky, ukázky zásahů a další zajímavosti z oboru požárnictví.
13:00 – 18:00 hraje dechová kapela „Český Ráj“; 18:00 – „do pozdních hodin“ hraje „Rouden Band“; pořádá SDH Ktová
Pořadatelé jednotlivých akcí budou velice rádi, když podpoříte akce svou návštěvou. Přijďte se pobavit,
zatancovat si a popovídat s kamarády a známými.
Děkuji všem, kteří si našli čas a přečetli si tento informační leták. Věřím, že uvítáte více takových informací až do vašich
domovů a budete pomáhat při vzniku Ktováčku. Sdělte, co by vás zajímalo a co se chcete dozvědět.
Přeji Vám příjemné prožití letního období a po prázdninách se můžete těšit na první oficiální číslo „Ktováčku“.
Jiřina Bobková, DiS, starostka

Obecní úřad Ktová
Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami

www.ktova.cz
ou@ktova.cz

tel: 724 181 298, 481 381 337

