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Vážení spoluobčané,
dovolte mi pár slov k situaci, ve které jsme se ocitli, a která se bezprostředně týká každého z nás. Chtěl bych
Vám i všem vašim rodinným příslušníkům popřát hlavně hodně zdraví. Hrozba nákazou koronavirem je však
všudypřítomná a může postihnout i naše občany. Omezení pohybu při nouzovém stavu vede k izolaci. Buďte
alespoň telefonicky ve styku se svými příbuznými a kamarády, odloučení se může týkat i vašeho souseda,
se kterým nejste denně v kontaktu.
Pomoc i nadále nabízíme s praktickými záležitostmi (nákup základních potravin, léků), také vám v případě
potřeby můžeme poskytnout ručně ušité bavlněné roušky. Za aktivitu moc děkujeme paní Z. Nekolné a D.
Růžičkové. Kdybyste některou z výše uvedených pomocí potřebovali, obraťte se na nás na tel.: 321 697 116
nebo na tel.: 728 307 550.
Vzhledem k tomu, že se aktuální informace ohledně nouzového stavu neustále mění, sledujte i nadále
sdělovací prostředky. Seniorům doporučujeme, pokud možno, vyhýbat se kontaktu s cizími osobami a všechny
občany žádáme o dodržování vládního usnesení o nošení roušek a ohleduplnosti k ostatním obyvatelům obce.
V době vládou nařízeného nouzového stavu jsme přišli o několik kulturních akcí. Maškarní odpoledne pro
děti, zájezd na Květovanku do Krymlova, pálení čarodějnic a před námi jsou ještě nejisté rybářské závody a
dětský den.
Přeji nám všem, ať se vládní nařízení co nejdříve uvolní a vrátíme se všichni do běžného života ve vsi, a ať se
společně co nejdříve setkáme při nějaké pěkné příležitosti.
M. Mokroš
*****
OBNOVENÍ ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Obec Krupá s účinností od 20.4.2020 obnovila svou činnost ve standardním rozsahu za současného
dodržování zvýšených hygienických požadavků. Obec musí zajistit činnosti orgánu tak, aby případné
karanténní opatření neohrozilo akceschopnost obecního úřadu.
Úřední hodiny jsou stanoveny tak, aby veřejnost mohla využít našich služeb k zajištění úředních
záležitostí. Nadále bude minimalizován osobní styk a upřednostňován telefonický kontakt tel. OÚ
321 697 116, starosta obce tel.: 728 307 550, písemná a elektronická komunikace, příjmem dokumentů
od veřejnosti přednostně prostřednictvím elektronické komunikace na email ou@krupa-obec.cz .
Při osobním styku budou dodržována zvýšena hygienická opatření přijetím opatření zabraňujících přímému
kontaktu bez bariéry do 2 metrů, použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor,
rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky.
*****
SVOZ NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU
Nouzový stav a karanténní opatření ovlivní i svoz odpadů v naší obci.
Datum svozu nebezpečného a objemného odpadu je naplánován v našich obcích Krupá a Syneč
na sobotu 2. května 2020
OBEC KRUPÁ:
1) Občané budou osobně předávat odpad starostovi obce nebo pověřené osobě v sobotu od 9:00- 12:00
hodin na místa k tomu určená na návsi. Ne dříve a ne později!!!! V žádném případě nebude
odpad navážen mimo tyto hodiny!!!!
2) Občan přijde na místo určení, v přítomnosti jiné osoby na sběrném místě bude dodržovat bezpečný
odstup a posléze odpad předá na místo určené pověřenou osobou a odjíždí pryč.
3) V době mobilního svozu svozovou společností již nebudou na sběrném místě žádní občané. Posádka
v rámci bezpečnosti nemá povinnost přebrat odpad u kterého budou občané. Pokud se na místě bude
zdržovat občan, bude na dálku slušně požádán, aby místo opustil, pokud se tak nestane, posádka
dotyčného vyfotí a odjíždí bez nakládky pryč.

OBEC SYNEČ:
1) Občané budou osobně předávat odpad pověřené osobě v sobotu od 10:00- 11:00 hodin na místa
k tomu určená na návsi. Ne dříve a ne později!!!! V žádném případě nebude odpad navážen mimo
tyto hodiny!!!!
Body 2) a 3) jsou totožné s obcí Krupá
Občany žádáme o ohleduplnost k ostatním občanům, dodržujte vládní nařízení o nošení roušek.
Do nebezpečného odpadu patří:
1) Absorbční činidla a filtrační materiály (hadry od olejů)
2) Obaly obsahující zbytky NO
3) Pneumatiky (pouze osobní, bez disků)
4) Baterie a akumulátory (olověné)
5) Kyseliny
6) Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
7) Lednice a jiné elektrozařízení
8) Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
9) Monočlánky
10) TV, monitory, počítače

!!! NEPŘEBÍRÁME LÉKY, ETERNIT, ASFALTOVÉ LEPENKY (IPA) !!!
*****
NÁDOBY 240 l. NA BIO ODPAD
Obec Krupá odkoupila použité 240 l. nádoby na BIO odpad. Nabízíme možnost výměny za původní 120 l.
nádobu, nebo odkup za částku 500,- Kč/ kus. Máme pouze omezený počet, v případě zájmu nás kontaktujte.
*****
PARKOVÁNÍ AUTOMOBILŮ NA NÁVSI
Z důvodu stížnosti svozové firmy na špatnou obslužnost sběrných hnízd na tříděný odpad žádáme občany,
aby neparkovali automobily na obecních komunikacích (především náves). V případě, že nebude umožněn
přístup ke sběrným hnízdům, nebude odpad z kontejnerů na tříděný odpad vyvezen.
Rovněž školní autobus pro žáky ZŠ Kostelec nad Černými lesy, který končí v Krupé, byl podmíněn
otáčením autobusu na návsi, čemuž zaparkovaná vozidla neustále brání. Hrozí tak zrušení tohoto spoje.
Pakliže chcete parkovat služební vozidlo v místě bydliště, využijte pro tento účel vlastní pozemek a
neodstavujte vozidla na obecních komunikacích. ŽÁDÁME ROVNĚŽ MAJITELÉ AUTOMOBILŮ,
ABY NEPARKOVALI NA NÁVSI V SOBOTU 2. 5. 2020. BUDE ZDE PROBÍHAT SVOZ
NEBEZPEČNÉHO ODPADU.
*****
OPRAVA KOMUNIKACE NA DOLNÍ KRUPÉ
Od pondělí 27.4.2020 od 7:30 hodin začnou přípravné práce na opravě komunikace po havárii vody na dolní
Krupé. Bude znemožněn průjezd osobních automobilů z důvodu přítomnosti stavební techniky.
*****
VÝROČÍ BŘEZEN A DUBEN
Pavel Skořepa
Augustína Votavová
Trnková Bohumila
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně štěstí a zdraví!
*****
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji obecního úřadu za gratulaci k mým narozeninám. B. Trnková
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