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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 11. 2019
1. ZO schválilo ověřovateli zápisu pana J. Boumu a paní Bc. D. Miňovskou
2. ZO schválilo program zasedání se změnou - přidáním bodu
• Schválení příspěvku na mimoškolní aktivity MŠ Tuchoraz
3. ZO schválilo poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Krupá na vybudování DČOV pro čp. 131,
čp. 142, čp. 10, čp. 129.
4. ZO schválilo Smlouvu o zřízení VB č. IV-12-6021864/1 Krupá kNN (podzemní el. vedení), pro
p.č.135/24
5. ZO schválilo rozpočtové opatření č. 6/2019
6. ZO schválilo dar na mimoškolní aktivity pro žáky MŠ Tuchoraz ve výši 5.000,- Kč
*****
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SE BUDE KONAT
VE STŘEDU 18. 12. 2019 OD 19:00 HODIN
*****
Připomínáme, že poslední ,,pravidelný“ svoz BIO nádob v tomto roce proběhne v pondělí 25. 11. 2019.
Poté bude následovat ve 14-ti denních intervalech pouze svoz SKO.
BIO kontejnery na sběrných místech budou ponechány.
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ODPADY
Co se týče odpadového hospodářství do budoucna, tak jste určitě někteří z vás zaregistrovali debaty o
ukončení skládkování (tento termín se nově posunul), které s sebou přinese očekávané změny. A to v prvé
řadě navýšením ceny za skládkování – uložení směsného odpadu. Proto je snahou, tuto produkci snižovat a
soustředit se na ještě důkladnější třídění! S množstvím směsného odpadu po přechodu k likvidaci ve
spalovnách bude mít na tvorbu cen souvislost jeho překládka a doprava. V neposlední řadě bude mít vliv
rostoucí ekonomika a vstupy za energie a pohonné hmoty.
V tomto roce jsme se aktivně zajímali o možnosti využití dotace na pořízení
nádob k zajištění tzv. systému ,,DOOR TO DOOR“ ( odvoz tříděných komodit
– papír, plast přímo od jednotlivých domů).
Praxe z jiných obcí, kde na tento systém přešli, ukázala, že se podíl tříditelných
položek ve směsném komunálním odpadu snížil. Budeme se dále o tuto
variantu svozu zajímat.

VÝSADBA STROMKŮ
"Třešně zdárně stojí na svém místě a já moc děkuji za pomoc Martinu Mokrošovi a Katce Skořepové s
logistickou stránkou věci. Oldovi Dlouhému, Elišce Antonové, Lukáši Strašíkovi a přespolním Péťovi Hájkovi
z Brodu, Slávkovi Motýlovi z Lošánek a Markovi Brindzákovi z Prahy za pomoc s výsadbou a Luďkovi
Třešňákovi za bidýlka pro dravce. Díky též patří Jardovi Götzovi za dodání kvalitní organiky :). Péče o obecní
stromořadí bude pokračovat i nadále.
Kačka A."
*****
ADVENT
Srdečně vás opět zveme na zahájení adventu, které v naší obci proběhne v neděli 1.12.2019
na obvyklém místě od 16:00 hodin. Společně spolu rozsvítíme vánoční stromek na návsi, děti
si pro vás připravují kulturní program a my pro vás budeme mít jako vždy svařené víno na
zahřátí a tentokrát trošku jiný betlém. Rodiče s dětmi si budou mít možnost vlastnoručně
ozdobit napečené perníčky. Doufáme, že tentokrát nám vyjde počasí a strávíme společně
s vámi příjemný podvečer
.
*****
MIKULÁŠ
Jsme rádi, že se i v této uspěchané a počítačové době udržuje v naší obci tradice, kdy chodí po vsi Mikuláš
s čerty. Bude tomu tak i ve čtvrtek 5. 12. 2019. Jejich návštěvu si můžete domluvit a
objednat na tel. č. 734 896 072.
*****
Obec Krupá srdečně zve všechny děti na
MIKULÁŠSKOU NADÍLKU,
která se bude konat v sobotu 7. prosince od 15:00 hod
v sále místní hospůdky.
Děti z Krupé si pro vás připravily divadelní představení, které odehrají před příchodem Anděla, Mikuláše a
čertů. Balíčky pro děti hlaste SMS zprávou na tel: 606 789 753 nejpozději do 1. prosince, z důvodu nákupu
balíčků.
*****
KAVÁRNIČKA
Již pátým rokem pořádáme pro naše ženy 60 ± předvánoční posezení u kávy, čaje a vlastnoručně
upečeného cukroví. „Kavárnička“ se bude konat opět na sále místního pohostinství (vchod
zadem) v pondělí 16.prosince 2019 od 15:00 hodin. Kulturní program, promítání a dobrá
nálada zajištěna. Přijďte včas, těšíme se na Vás!

*****
VÝROČÍ LISTOPAD
Lenka Hozmanová
Jarmila Stehlíková
Pazstorková Marie

Oslavencům přejeme hlavně hodně zdraví a štěstí!
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