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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE KRUPÁ:
Zvolení členové zastupitelstva:
1. Martin Mokroš
154 hlasů
2. Dagmar Miňovská 136 hlasů
3. Lukáš Svoboda
133 hlasů
4. Marie Burešová
132 hlasů
5. Richard Růžička
131 hlasů
6. Miroslav Baštář
118 hlasů
7. Jaroslav Bouma
115 hlasů

Náhradníci:
8. Marek Sewiora
9. Gabriela Baštářová

48 hlasů
17 hlasů

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SE BUDE KONAT
V PONDĚLÍ DNE 29. 10. 2018 OD 19:00 HODIN
*****
SVOZ NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU PROBĚHNE V NAŠÍ OBCI DNE 10.11.2018
13:55-14:10 hod. v obci Syneč
14:20-14:35 hod. v Krupé u autobusové zastávky
Odpad musí být předán od občanů přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli
hromaděn na sběrném místě. Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost
nahromaděný odpad převzít.
Informace o tom, co se považuje za nebezpečný odpad naleznete na web. stránkách obce, nebo na vývěsce
OÚ. Nepřebíráme eternit, asfaltové lepenky a jiné nebezpečné stavební odpady.
*****
UZAVŘENÍ KOMUNIKACE II/108
Z důvodu opravy povrchu vozovky č. II/108 (od mostu v zatáčce pod Chrástem ke křižovatce u vysílaček
cca 1,4 km) bude úplně uzavřena tato komunikace v termínu od 19. 11. - 30. 11. 2018. Ze zatím dostupných
informací předpokládáme, že po dobu frézování komunikace bude umožněn vjezd pro autobusovou dopravu.
V době asfaltování by však měly být i autobusy odkloněny přes obec Syneč. Tyto informace jsou předběžné,
z tohoto důvodu doporučujeme sledovat úřední desku, kde Vás o případných změnách a omezeních budeme
informovat. Na úřední desce najdete také plán objízdné trasy.
*****
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V OBCI
Již druhou sezonu využíváme kombinovaného svozu bioodpadu a odpadu směsného. Hned na začátku byla
zavedená změna z převážné většiny přivítaná kladně. Záměrem tohoto přechodu bylo, aby se oddělila
biosložka od ostatního odpadu a to hned z několika důvodů. Těmi hlavními jsou, že se bioodpad neukládá
z kapacitních důvodů na skládku a kompostuje se a tou druhou samozřejmě cena (uložení na skládku cca
1000 Kč/tuna, odvoz do kompostárny cca 150 Kč/tuna).
S nástupem letošní sezony kombinovaného svozu se extrémně navýšilo naplnění kontejnerů na tříděný
odpad (papír, plast). Jedním a zřejmě hlavním důvodem je, že tříditelný odpad v zimním období končil
v nádobách na odpad směsný, které byly vyváženy v intervalu 1x za týden. Proto jsme již na začátku letních
prázdnin přešli ke změně frekvence vývozu tříděného odpadu –papír a plast z cyklu 1x za14dní, který byl
nedostačující a odpad se povaloval u nádob a následně rozfoukával po okolí, na interval 1x za týden. Určitě
jste v médiích zachytili zprávy, že se bude cena za skládkovné navyšovat a v horizontu několika let se
skládkování zruší a přejde se na likvidaci ve spalovnách. Abychom případné dopady na nás minimalizovali,
a to převážně s ohledem na vývoj cen, je potřeba snižovat produkci směsného odpadu a pečlivěji třídit.

Co nás čeká?
Další změnou bude svoz směsného odpadu v zimních měsících na frekvenci 1x za14dní.
Od 5. listopadu se bude vyvážet pouze komunální odpad v intervalu 1x za 14 dní (každý lichý týden).
Udělali jsme průzkum mezi lidmi a vyšlo nám, že jsou domácnosti, které změna
5. 11. 2018 SKO
nikterak nepostihne (vytápění domů el. energií, moderní kotle na tuhá paliva nebo
19. 11. 2018 SKO
tepelná čerpadla), pak jsou domácnosti, které k vytápění používají původní kotle na
3. 12. 2018 SKO
tuhá paliva, ale mají dvě nádoby na směsný odpad a to plastovou na letní provoz a
plechovou na zimní provoz (popel), takže se jich, kombinací obou nádob, chystaná
17. 12. 2018 SKO
změna taky nedotkne. Pokud přesto bude nevyhnutelná potřeba v některých případech
31. 12. 2018 SKO
navýšit počet nádob v domácnosti, budou známky k vyzvednutí na OÚ v úředních
hodinách.
Přistavení velkých kontejnerů na BIO odpad bude objednáno v závislosti na počasí (opad listí
z ořešáků) a o jejich návozu budete informováni rozhlasem a na úřední desce.
Na závěr malé shrnutí, co je možné v naší obci třídit, tak aby byla produkce směsného odpadu co nejmenší.
Papír, plast (sem nepatří stavební polystyren!!!), sklo, drobný kovoodpad a elektroodpad, bioodpad, jedlé
oleje a tuky. Ještě se vrátíme ke zmiňovaným dvěma prvním komoditám- papír a plast. U těchto je zapotřebí
před vhozením do nádoby zmenšit sešlápnutím jejich objem tak, aby nebyl vyvážen vzduch a bylo
umožněno pohodlné třídění i ostatním občanům.
A snad poslední věc, proces třídění je dokončen vhozením do příslušné nádoby. Máme na mysli pověšené
igelitové tašky s konzervami na šedivém zvonu, opřené tabule skla u zeleného zvonu….. . Co se do
otvoru na zvonech nevejde, je již považováno za odpad objemný a tento je vyvážen dvakrát ročně (akvária,
pánvičky, kovové sušáky na prádlo, atd.).
*****
OSLAVY 100 LET ZALOŽENÍ REPUBLIKY- PROCHÁZKA KE STUDÁNCE
Srdečně zveme všechny občany na podzimní procházku k nově obnovené studánce, která se
bude konat u příležitosti 100. výročí založení Československé republiky
v sobotu 27. 10. 2018 od 14:00 hodin.
Program akce:
Ve 14:00 hodin sraz účastníků na návsi před obecním úřadem, kde bude položen věnec k pomníku padlým
v 1. světové válce. Poté bude následovat přesun ke studánce. Samotná trasa je dlouhá tam i zpět 4 km a je
vhodná jak pro rodiče s dětmi, kočárky i pejskaře. Pro účastníky akce jsme připravili drobné upomínkové
předměty a na samý závěr této akce máme malé občerstvení v podobě opékaných špekáčků na ohni.
Pro zájemce z řad seniorů a těch, kteří si na pochod netroufnou, bude zajištěný svoz. Vzhledem k tomu, že
nedokážeme odhadnout počet zájemců, kteří budou chtít využít naší dopravy na místo samé, prosíme o
předběžné nahlášení zájemců na tel.:321 697 116, nebo osobně na OÚ.
*****
POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
se bude konat v sále místního pohostinství v sobotu 3. 11. 2018 od 20:00 hodin.
K poslechu a tanci nám bude hrát skupina 4G Hudba Kutná Hora.
Jste srdečně zváni!
VÝROČÍ ŘÍJEN
Máchová Drahomíra
Štěpán Břetislav
Oslavencům přejeme hodně štěstí
a zdraví do dalších let!

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji obecnímu úřadu za gratulaci
k mým narozeninám
a Dáše Miňovské za hezký večer.
Vlasta Ševčíková

*****
VZPOMÍNÁME
Dne 7. 10. uplynul čtvrtý rok od úmrtí pana Miloše Pivoňky, rodáka z Krupé. Kdo jste ho
znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku. Rodina

