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Vážení spoluobčané,
přeji Vám mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc, hodně osobních i
pracovních úspěchů a pevné zdraví v novém roce.
Martin Mokroš - starosta
*****

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16. 12. 2015
1. ZO schválilo ověřovateli zápisu p. R. Růžičku a p. J. Boumu.
2. ZO schválilo změnu programu zasedání přidáním 2 bodů:
 Žádost Mysliveckého sdružení Tuchoraz o poskytnutí příspěvku pro r. 2016 na pachové
ohradníky.
 Dodatek č. 1 ke smlouvě s městem Kostelec nad Černými lesy
3. ZO schválilo MŠ Tuchoraz finanční dar ve výši 3000,- Kč na podporu zájmových kroužků.
4. ZO schválilo nákup programu Vidimace a legalizace.
5. ZO schválilo Plán inventur r. 2015.
6. ZO schválilo inventarizační a likvidační komisi ve složení R. Růžička, M. Baštář, L. Svoboda.
7. ZO schválilo rozpočet pro r. 2016. Příjmy jsou ve výši 4.080.800,- Kč, výdaje 5.112.503,- Kč.
Schodek v příjmech rozpočtu ve výši 1.031.703,- Kč bude kryt z přebytků minulých let.
8. ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 8. r. 2015.
9. ZO vybíralo ze 2 nabídek zájemců o pronájem poz. č.497/1 a 494/8.Vybrána byla spol. Vodafone CZ
(roční nájemné ve výši 40.000,- Kč).
10. ZO schválilo dodatek č.1. pro r. 2016 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství s firmou
Nykos a.s. (bez navýšení ceny).
11. ZO pověřilo starostu obce zajištěním nových odběrních míst (ČEZ) pro průjezdové měřiče rychlosti.
12. ZO schválilo podání žádosti o dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR -Podpora obnovy a
rozvoje venkova, dotační titul č. 5 Podpora obnovy místních komunikací, výše dotace 50% .
13. ZO schválilo změnu účtu u KB na balíčkový účet Profi -změna bankovních podmínek- snížení
bankovních poplatků.
14. ZO schválilo příspěvek Mysliveckému sdružení Tuchoraz na r. 2016 na pachové ohradníky ve výši
2000,- Kč.
15. ZO pověřilo z důvodu změny způsobu financování starostu obce podpisem Dodatku č.1. na
příspěvek na vybavení technologií školní jídelny- snížení o 1. splátku z důvodu změny způsobu
financování.
*****
TERMÍN PŘÍŠTÍHO ZASEDÁNÍ BUDE ZVEŘEJNĚN NA ÚŘEDNÍ DESCE
*****
POPLATKY na rok 2016
Poplatek za odpady a psy zůstává pro r. 2016 stejný. Můžete platit v hotovosti do pokladny obce nebo na
účet obce č.9122151/0100 od 4.1.2016 do 28.2.2016 , variabilní symbol- číslo nemovitosti. Výše poplatku
je 750,- Kč/osobu, osvobození na 2 a další dítě zůstává. Poplatek za psy: 50 Kč za prvního psa, každý další
70,-Kč.
*****
OBECNÍ PLES
se bude konat dne 16. 1. 2016 od 20.00 hod. K poslechu a tanci bude hrát skupina SYNTÉZA.
Jste všichni srdečně zváni !!!

ROZSVÍCENÍ STROMU
V neděli 29.listopadu se konalo již osmé rozsvícení vánočního stromu.V odpoledních hodinách
si děti mohly v zasedací místnosti obecního úřadu ozdobit perníčky, které pro nás napekla a
dětem ochotně pomáhala zdobit paní I. Boumová. Děti si také napsaly a nakreslily přáníčka
pro Ježíška . V 16 hodin se i přes deštivé počasí dostavili příznivci této akce, pro které jsme
měli na zahřátí připravený oblíbený svařák . Stejně jako naše děti, mohli i přítomní dospělí poslat pomocí
balónků svá tajná přání Ježíškovi. Balónků jsme vypustili rovných padesát. Snad budou všechna přání
splněná a letošní Vánoce pro všechny šťastné a spokojené. Poděkování patří paní Zikmundové a panu
Splavcovi za sladkosti, které se rozdaly našim dětem.
*****
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Sobotní odpoledne 5.prosince patřilo našim dětem a také čertům. Na úvod byla pohádka O Jeníčkovi a
Mařence a poté přišlo nadělování. Některé děti dokonce přijímaly dáreček i pod stolem. Děkujeme naší
mládeži, M.Svobodové a především M. Litmanové, která ochotně zastoupila K.Svobodovou a s akcí velmi
pomohla.
*****
MYSLIVCI PO DESETILETÍCH OPĚT V KRUPÉ
Jen starší pamětníci se rozpomenou na začátek sedmdesátých let minulého století, kdy tehdejší kruhová leč
na polích mezi Synčí a Krupou přinesla bohatý úlovek mnoha desítek, možná stovek zajíců. Úspěšný hon
býval pak slavnostně zakončen v sále tehdejší krupské hospody. Následující léta přinesla slučování
zemědělských družstev, chemizaci zemědělství a úbytek stavů drobné zvěře. Ani současné zemědělské
technologie nejsou k drobné zvěři příliš ohleduplné.
Zmíněná pole jsou nyní součástí honitby Vitice a v pronájmu MS Vitice, z.s. Mnoho minulých let poskytovala
zázemí myslivcům vitická hospoda. Letos se však tahle kapitola uzavřela. Vyvrcholení myslivecké sezóny
bez slavnostního zakončení v hospodě si lze však jen těžko představit.
Naštěstí obec Krupá má co nabídnout, tak se letos 5. prosince konala slavnostní část poslední leče MS Vitice
v místním sále. Tradiční myslivecké písně i tvrdší skladby známých skupin hrálo ECHO 91. Během večera
došlo i na vyhlášení krále honu, který pak předsedal mysliveckému soudu. Česká mys livost se řídí staletí
zažitými tradicemi a hříšníci, kteří tyto tradice nectí, ocitají se před mysliveckým soudem a jsou voláni k
odpovědnosti. Uložené tresty mají za cíl posloužit všeobecnému prospěchu, například zajistit občerstvení
při jarních brigádách. Nechyběla ani bohatá zvěřinová tombola, ta výhercům ne-myslivcům umožní
vyzkoušet, jak se připravují pokrmy z čerstvě ulovené zvěřiny.
Zásluhou všech zúčastněných se tak podařilo vytvořit příjemnou atmosféru a přispět k dobré zábavě, která
k tradičnímu vesnickému životu patří. Za zdárný průběh poslední leče je třeba poděkovat panu starostovi M.
Mokrošovi, který nás seznámil se sálem a osobně se zúčastnil přípravy večera. Rovněž personál hospody se
velikou měrou zasloužil o spokojenost a dobrou náladu, když nikdo z přítomných si nemohl stěžovat, že by
trpěl žízní a hladem. Nezbývá, než popřát do další sezóny: Lovu zdar!
LN, jednatel MS Vitice
*****
KAVÁRNIČKA
V pondělí 14.12.2015 od 14 hodin se měly možnost setkat u kávy nebo čaje naše ženy 60+. Všem
přítomným dámám se, dle jejich slov, akce líbila a věříme, že příští rok se opět sejdeme minimálně ve
stejném počtu. Děkujeme všem za pochvalu a účast.
D a K.
Výročí prosinec
19.12. Ján Vaňo
19.12. Jana Sýkorová
26.12. Jiří Moravec
28.12. Jaroslava Šimáňová
29.12. Karel Šimáně
31.12.Jaroslava Boumová
Všechno nejlepší!!!

65
60
65
85
91
87

Dne 22.října se narodil
Toníček Baštář rodičům
Mirkovi a Gabriele.
Dodatečně gratulujeme !
Vzpomínáme:
Dne 21. prosince uplynulo 20 let, co nás
navždy opustil pan Miroslav Pazstorek,
Syneč 15. Stále všichni vzpomínáme.
Manželka.

