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ČERVEN - SRPEN 2019

*****
ZPRÁVY Z ÚŘADU Z MĚSÍCE ČERVNA
✓ Na dolní Krupé došlo k havárii na vodovodním potrubí. Těsně po opravení místa havárie došlo k další
prasklině. Z tohoto důvodu se v této části obce položilo potrubí nové. Děkujeme občanům a všem
zúčastněným za trpělivost při odstranění poruchy.
✓ Na dolním rybníku bylo instalováno vzduchování, které by mělo zabránit úhynu ryb. Prosíme všechny
občany, kteří se budou v rybníku o prázdninách koupat, aby se nezdržovali zbytečně v místech tohoto
vzduchování.
✓ Koncem června byla dokončena rekonstrukce místních komunikací. Dotace, o kterou obec na tento
projekt žádala od MMR, byla zamítnuta.
✓ Dle předběžných neoficiálních informací byla obci schválena žádost o dotaci na rekonstrukci
sportovního hřiště. Stavební práce by měly být zahájeny začátkem prázdnin.
*****
VÝROČÍ ČERVEN
Moravcová Vladimíra
VÝROČÍ ČERVENEC
Bureš Martin
Svobodová Zdeňka
Zabilková Jana

VÝROČÍ SRPEN
Syřišťová Miloslava
Štamberská Marie
Vlachovský Vladislav
Maurerová Marie
Grůza Karel
Mácha Milan
Nepraš Zdeněk

Gratulujeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a štěstí!!!
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji obecnímu úřadu za milou gratulaci k narozeninám. Vl. Moravcová
*****
DĚTSKÝ DEN.
Tak jako každý rok se v sobotu 8.6. uskutečnil na dolní Krupé tradiční dětský den. Účast byla hojná sešlo se
na 55 soutěžících dětí ve věkovém rozsahu od 1 roku do 13 let. Soutěžilo se v několika disciplínách, se kterými
si děti hravě poradily a těm mladším pomohli rodiče. Letos nás navštívila Mája, která krásně zmalovala
obličeje dětí. Před vyhlášením vítězů se měly děti možnost povozit na malém koníkovi, nebo se vyřádit na
skákacím hradu. Nakonec přišlo to nejočekávanější, vyhlášení vítězů a předání cen.
Děkuji sponzorům a všem, kteří se na dětském dni podíleli.
Chtěla bych také poděkovat všem dětem za účast a popřát jim krásné a ve zdraví prožité prázdniny! Budeme
se na vás těšit zase za rok.
H. a L. Klinderovy
*****
Oznamujeme občanům, že v termínu od 27. 6. 2019 do 4. 7. 2019
je obecní úřad z důvodu čerpání dovolené uzavřen. Další informace
o dovolené v průběhu prázdnin naleznete na stránkách obce.
*****
Školákům přejeme pěkné vysvědčení a krásné prázdniny,
nám dospělákům pohodu a pěkné počasí o dovolené ☺.
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