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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SE BUDE KONAT VE STŘEDU 6. 11. 2019 OD 19:00 HODIN
*****
SVOZ NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU PROBĚHNE TUTO SOBOTU 26. 10. 2019
14:45-15:00 hod. v obci Syneč
15:10-15:30 hod. v Krupé NA NÁVSI !! pozor, z důvodu bezpečnosti
změna místa. ŽÁDÁME, ABY V TOMTO TERMÍNU BYLY
ODSTRANĚNY VŠECHNY PARKUJÍCÍ AUTOMOBILY.
Může dojít k poškození!
Odpad musí být předán od občanů přímo posádce (z ruky do ruky),
nikoli hromaděn na sběrném místě. Občané budou obslouženi v pořadí, v jakém se dostaví na místo sběru.
Nepřebírá se eternit, asfaltové lepenky, jiné nebezpečné stavební odpady, rovněž pneumatiky z traktorů,
pneumatiky s disky.
*****
SVOZ BIO ODPADU
Svoz BIO nádob z domácností bude i v listopadu probíhat ve 14 ti denním cyklu
s komunálním odpadem. Přistavení velkých kontejnerů na BIO odpad ze zahrádek
proběhne v pátek 25.10. na obvyklých místech a odvezeny budou v úterý 29. 10.
2019.

*****
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Vzhledem k dostatečné dostupnosti sběrných hnízd, četnosti vývozů tříděného odpadu a kapacitě kontejnerů
na separovaný odpad, může každý z občanů v obci pohodlně třídit. Kromě kontejnerů na tříděný odpad a
nádob na BIO, mají všichni občané obce možnost v daných termínech (2x ročně -jaro, podzim) využít službu
odstranění velkoobjemného a nebezpečného odpadu (jedná se o odpad, který se nám nevejde do popelnic, či
kontejnerů na tříděný odpad, nebo z nějakého důvodu do těchto nádob nepatří). I tak se neustále setkáváme s
odloženými akvárky, sušáky na prádlo, hrnci, pánvičkami a dalším nepořádkem na obecních pozemcích.
Apelujeme na občany, aby nenechávali odpad volně ležet u kontejnerů a vyčkali do plánovaného svozu.
V případě, že nemohou, nebo z nějakého důvodu nechtějí čekat na svoz velkoobjemového odpadu, mají
všichni možnost takový odpad předat ve sběrném dvoře za poplatek.
Stále platí možnost odložit v úředních hodinách na obecním úřadě během celého roku malé elektrospotřebiče
(mobily, toastery, varné konvice, rádia, nabíječky, baterie, atd.).
Ještě před koncem letošního roku proběhne sbírka použitého ošacení pro Diakonii Broumov. O termínu
předávání oblečení vás budeme informovat.
*****
ODEČTY ELEKTROMĚRŮ
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že odečty elektroměrů budou v obci Krupá probíhat
v týdnu od 4.11- 8.11.2019. Pokud nemáte volně přístupný elektroměr, můžete stav elektroměru
zanechat na obecním úřadě.

SÁZENÍ STROMKŮ NA DOLEJŠKU
Kdy: sobota 2.11.2019 od 9:00 hod, sraz na návsi.
Co: 9 stromků starých odrůd třešní
Co s sebou: hodit se bude rýč, krumpáč, lopata, palice, sváča 😊
Jelikož se jedná o tvrdé podloží, bude i s deseti stromky dost práce, takže uvítáme co nejvíce pracantů.
K sázení patří i méně fyzicky náročné činnosti, takže přijďte všichni, kdo máte chuť. Více informací na
tel.: 604 606 397. Prosím, dejte mi vědět, zdali dorazíte. Díky a stromkům zdar!
Kačka A.
*****
DÝŇOVÁNÍ
Minulou sobotu se na sále sešli rodiče s dětmi, aby si vydlabali svojí hallowenskou dýni. V podvečer se také
uskutečnil lampionový průvod. Děkujeme všem za účast a organizátorům za čas, který nám všem věnovali.
*****
TANEČNÍ ZÁBAVA
se bude konat v sále místního pohostinství v sobotu 9. 11. 2019 od 20:00 hodin.
K poslechu a tanci nám bude hrát skupina 4G Hudba Kutná Hora.
Jste srdečně zváni!
*****
VÝROČÍ ŘÍJEN
Chromá Jana
Kosprt František
Máchová Drahomíra
Vaňková Irena

GRATULACE K MIMINKU
Gratulujeme manželům
Novákovým k narození synka
Dana, který přišel na svět 2. října.
Rodině přejeme jen a jen radost a
Danečkovi, ať se mu mezi námi
v Krupé líbí .

Oslavencům přejeme hodně štěstí
a zdraví do dalších let!

*****
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji obecnímu úřadu za přání a dárek k mým narozeninám. D. Hozmanová
*****
VZPOMÍNÁME
Dne 7. října uplynul pátý rok od úmrtí pana Miloše Pivoňky, rodáka z Krupé. Vzpomíná
rodina.
*****
SVOZ ODPADŮ V LISTOPADU
PŘEJEME VŠEM HEZKÉ POSVÍCENÍ!
4. 11. 2019
SKO
11. 11. 2019

BIO

18. 11. 2019

SKO

25. 11. 2019

BIO
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