KRUPSKÝ ZPRAVODAJ
Měsíčník

www.krupa-obec.cz

prosinec 2019

Vážení spoluobčané,
připadá mi to jako včera, kdy jsem sepisoval podobný článek do minulého
prosincového Zpravodaje.
Bral jsem to jako klišé, když prarodiče a rodiče pořád opakovali, jak ten čas letí
a mi osobně připadal školní týden jako měsíc a školní rok jako dva. Možná jediné,
na čem bych se s nimi tehdy shodl je, že utíkají prázdniny. Dnes jim musím dát za
pravdu a opět nastává konec roku a čas bilancování nad tím, co se událo v tom uplynulém.
Jak už to vypadá, letošní Vánoce prožijeme na blátě, tak dětem nebudu přát ke zdařilé stavbě sněhuláka,
pořádné koulovačce a dalším zimním radovánkám, ale pokusím se to vylepšit tím, že jim přeji, aby pod
stromečkem našly to, co si nejvíce přály. Nám ostatním pohodu, klid a odpočinek v kruhu rodinném a se svými
přáteli.
Do nového roku přeji všem pevné zdraví, štěstí a splnění vysněných cílů.
Ty z vás, kteří začínají nový rok předsevzetím, že začnou sportovat, hubnout, atd., chci upozornit, že je
zapotřebí vyměnit samozřejmě nevyčerpané permanenty do posiloven a bazénů a nahradit je novými, na rok
2020.
Přeji nerušené a hezké Vánoce, Martin Mokroš
*****

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18. 12. 2019
1. ZO schválilo ověřovateli zápisu M. Burešovou a R. Růžičku
2. ZO schválilo program zasedání
3. ZO schválilo navýšení ceny vodného od 1. 1. 2020 dle návrhu o 1,66 Kč/m³ (bez DPH) Kč. Cena
vodného bude 52,43 Kč/m³ včetně DPH
4. ZO schválilo Dodatek č.1/2020(SKO, BIO) a č. 1/2020(separovaný odpad) pro Nykos a.s.
5. ZO schválilo investiční příspěvek Obce Krupá na vybudování DČOV pro čp. 85, 7, 111, 45, 108, 79, 92,
80, a 87
6. ZO schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného el. zařízení - navýšení
kapacity hl. jističe OÚ
7. ZO schválilo podání žádosti o dotaci na nákup nádob na tříděný odpad (papír, plast) od domů – OPŽP –
Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadu
8. ZO schválilo dokumenty Komunitní plán sociálních služeb a Akční plán rozvoje sociálních služeb (obojí
ORP Český Brod)
9. ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2019 o místním poplatku za odpady (viz úřední deska)
10. ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.2/2019 o místním poplatku za psy (viz úřední deska)
11. ZO schválilo směrnici o inventarizaci 1/2019
12. ZO schválilo plán inventur pro rok 2019
13. ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2019
14. ZO schválilo rozpočet obce Krupá pro rok 2020 jako vyrovnaný. Příjmy i výdaje jsou ve výši
5.958.773,-Kč
15. ZO schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce Krupá pro roky 2020-2023
16. ZO byli seznámeni se Zprávou z dílčího přezkoumání hospodaření obce Krupá za r. 2019
*****
POPLATKY NA ROK 2020
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 18.12.2019 schválilo nové vyhlášky o místních poplatcích, které jsou
dostupné na úředních deskách a platné od 1.1.2020.
U místního poplatku za odpady nedošlo k navýšení částky za dospělou osobu, a i pro rok 2020 zůstává
poplatek ve výši 750,- Kč/osobu či rekreační objekt. Došlo ale ke změně poplatku pro děti do 18-ti let.
Poplatek byl stanoven ve výši 500,- Kč za každé dítě.

U místního poplatku za psy zastupitelé schválili poplatek 70,- Kč za každého psa (osoby nad 65 let mají
poplatek 50,- Kč/za prvního psa, každého dalšího 70,- Kč).
Platby provádějte buď bezhotovostně, na účet obce č. 9122151/0100, nebo v hotovosti do pokladny obce od
pondělí 6. 1. 2020. Termín úhrady zůstává také stejný do 28.2. Od března budou vyváženy pouze popelnice
s platnou známkou pro rok 2020.
*****
UPOZORNĚNÍ !!!
Žádáme rodiče, aby upozornili své děti (platí i pro dospělé), že je přísný zákaz odpalování petard,
zapalování ohňostrojů a další zábavné pyrotechniky na novém sportovním hřišti a v jeho okolí!
*****
PODĚKOVÁNÍ obecnímu úřadu a všem, kteří pomáhali při akci rozsvícení vánočního stromu.
Zvláštní poděkování si zaslouží paní Chárová za nácvik koled s dětmi, také houslistka, za jejich doprovod a
samozřejmě také za pomoc s ozvučením. Také bych ráda poděkovala za občerstvení. Vždy se tady u nás schází
dost lidí, ale tentokrát jich bylo opravdu hodně a bylo to moc hezké. Nový betlém je moc pěkný a to po celé
vánoční svátky a ten nápad s ohništěm a posezením je taky fajn, dokonce jsme nepřišli ani o oslíka.
Alena Třešňáková
KULTURA V PROSINCI
Rozsvícení stromku: Na první adventní neděli jsme se opět sešli na návsi, abychom zahájili adventní čas. Jsem ráda,
že vás přišlo opravdu hodně. Chtěli jsme letos připravit něco nového, neokoukaného, což nebylo po živém betlému
z předchozích let vůbec snadné. I proto jsme velice rádi přivítali nabídku Míši Chárové, že s dětmi nacvičí krátké
pěvecké vystoupení. Děcka si nacvičily nejznámější vánoční koledy, ale největším překvapením na závěr byla, dětem
na míru, přetextovaná písnička od skupiny Mirai - Když nemůžeš, tak přidej…. Pro děti to byla premiéra, kterou krásně
zvládly a v očích rodičů i prarodičů bylo vidět, že jsou na děti patřičně hrdí. Houslový doprovod v podání Jany
Hřebíkové, praskání dřeva v novém ohništi a vůně svařáku jen umocňovaly tu příjemnou vánoční atmosféru.
S ozvučením ochotně pomohla Drahuška Plauterová.
Další pořádanou akcí byla mikulášská nadílka pro děti, pořádaná na sále Luckou Klinderovou. Pro tuto akci si děvčata
Kristýnka, Adélka V., Adélka F. a Anička připravily taneční vystoupení. Uvedl je Lukášek V., který dostal roli
Večerníčka. Po tomto předtančení následovala pohádka O Červené Karkulce, kterou si nacvičily opět místní děti pod
vedením paní Chárové. Děti byly fantastické a publikum ani nedutalo. Herci byli odměněni bouřlivým a zaslouženým
potleskem. Potom už na sál vtrhli čerti v doprovodu Andělky a Mikuláše a nadělovalo se. V Krupé ale žádné zlobivé
děti nemáme, takže nedošlo k žádným ztrátám.
Poslední kulturní akcí byla Kavárnička, jako vždy, příjemně strávené odpoledne a podvečer. Tentokrát jsme na sál
pozvali pana Legnera z Prusic, který nás celým odpolednem provázel zpěvem a hrou na harmoniku, při čemž se nejen
hezky povídalo, ale i tančilo.
Děkujeme také všem, kteří výše nebyli uvedeni, ale pravidelně nám při akcích pomáhají. Tito všichni jsou sice
„neviditelní“, ale odvedou spousty práce, ať už se jedná o pomoc s organizací, práci při přípravách nebo úklidu, s
občerstvením, nebo třeba vyrobí dětem kulisy či nám vnuknou nějaký dobrý nápad….
Děkuji vám všem, kteří po celý rok navštěvujete naše akce a i v tomto předvánočním čase a shonu nám dáte přednost
před gruntováním či přeplněnými nákupními centry. To je to, o co se snažíme. Chci vám moc poděkovat za to, že máme
vaši podporu, moc si toho vážíme.
Vánoce by měly být svátkem, který je o rodině, dětech a přátelích. Přeji vám klidné svátky, abyste mohli být spolu a
radovat se se svými blízkými. Abyste si našli čas na sebe a své kamarády a zároveň zavzpomínali na ty, kteří tu už nejsou,
nad tím, jací byli a co nám dali do života.
K.S.

*****
VÝROČÍ PROSINEC
Tomáš Hozman
Luboš Nikl
Karel Soukeník
50 let
Jaroslava Boumová

VZPOMÍNÁME
Dne 22.12. to je 25 let od úmrtí pana
Jaroslava Hozmana z Krupé.
Stále vzpomíná rodina

*****
PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU NA PŘELOMU ROKU 2019/2020
Oznamujeme občanům, že pokladna obce bude od 23.12.-6.1.2020 uzavřena.
V neodkladných záležitostech jsme vám samozřejmě k dispozici.
KRUPSKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec Krupá pod evidenčním číslem MK ČR E 10633

