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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.4.2015
1. ZO schválilo ověřovatele zápisu paní D. Miňovskou a M. Baštáře,
2. ZO schválilo program zasedání se změnou- úprava rozpočtu č. 3
3. ZO vybralo ze třech předložených nabídek dodavatele zakázky malého rozsahuOprava a rekonstrukce návsi firmu Krup-Plus s.r.o. – kritériem výběru byla nejnižší nabídková
cena díla a termín realizace.
4. ZO schválilo nákup materiálu na opravu střechy na budově BUDNÍK u dolního rybníka. Opravu
provedou rybáři svépomocí.
5. ZO schválilo na základě souhlasu majitele nemovitosti přesun pamětního křížku z pozemku p.
Svobody na obecní pozemek pod obecním úřadem.
6. ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 3
*****
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SE BUDE KONAT
DNE 20.5.2015 OD 19.00 HODIN
*****
NÁVES
V pondělí 20. dubna byly v Krupé na návsi započaty práce na úpravách veřejného
prostranství. Po ukončení výměny obrub bude následovat položení nového
asfaltového povrchu. Žádáme tímto občany o zvýšenou bezpečnost při průjezdu
stavbou.
*****
SBĚR KOVOVÉHO ODPADU
Na měsíc červen plánujeme svoz kovového odpadu v obci. Bližší informace o termínu a
způsobu sběru Vám přineseme v dalším vydání Krupského zpravodaje.
*****
INFORMACE: VÝMĚNA PRŮKAZŮ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
V průběhu r. 2015 bude Úřad práce postupně měnit průkazy osob se zdravotním
postižením. Klienti, kteří jsou držiteli průkazu mimořádných výhod (papírový průkaz s platností
kratší než do 31.12.2015), držitelé průkazu mimořádných výhod (papírový průkaz s platností
déle než do 31.12.2015 a trvale či neomezeně) a dále pak držitelé dočasného průkazu osob se
zdravotním postižením s datem vydání v roce 2013 (zalaminovaný průkaz), a jsou zároveň
poživateli příspěvku na mobilitu. Držitelé dočasného průkazu osob se zdravotním postižením
s datem vydání rok 2014 a 2015 se mohou dostavit k výměně průkazů během celého roku 2015.
Více informací také naleznete na našich webových stránkách v archivu.
*****
KERAMICKÉ TRHY V KOSTELCI NAD ČERNÝMI LESY
se uskuteční v sobotu 30. 5. 2015.

11. RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
V sobotu 25.4. 2015 se konaly tradiční rybářské závody v Budníku na dolní
Krupé. Letos se zúčastnilo 18 rybářů. Počasí nám přálo, ryby braly převážně
v dopolední části, ale i tak se užilo spousty „ legrace“- nejen díky nutriím.
Úlovků nebylo zdaleka tolik, jako v loňském roce, ale 11 rybářů úspěch mělo.
Cenu za největší ulovenou rybu dostal Jarda Hozman – kapr 63 cm. Bronzový
pohár za třetí místo získal Pepa Malý ml. s celkovou mírou ryb 117 cm. Stříbrný pohár za druhé
místo s celkovou mírou ryb 325 cm získal Jarda Hozman. Zlatý pohár za první místo
jednoznačně vyhrál Jirka Švengr ml. s celkovou mírou ryb 556 cm. Míra všech úlovků byla
16,96 m. Zvláštní cenu „ZÁCHRANÁŘE “ pak ještě obdržel Petr Nedošínský – za obětavost při
pomoci prvnímu letošnímu plavci na břeh. Tak byla zahájena nejen rybářská, ale i plavecká
sezóna u nás v Krupé. A i když se někomu nepodařilo chytit vůbec nic, věřím, že to moc
nevadilo. Pivko teklo proudem, pochutnali jsme si i na klobáskách a uzeném a nechyběla ani
vynikající dršťková polévka od Vény Třešňáka, kterému ještě jednou moc děkujeme. Poděkování
patří také všem, kteří se vzorně starali o závodníky i diváky.
PETRŮV ZDAR
*****
ČARODĚJNICE
Ve čtvrtek 30.4.2015 se na trati MX Krupá jako obvykle pálily čarodějnice. Počasí nám přálo a
tím pádem se sešlo hodně lidí, jak místních, tak z okolních vesnic. Děti si opékaly buřty, ale i o
dospělé bylo dobře postaráno- klobásami a buřty z udírny, pivem i gročkem, ale také nějakou tou
štamprličkou. Myslíme, že nálada byla skvělá a že se všichni dobře bavili. Rozcházeli jsme se
v pozdních nočních hodinách. Tímto jsme chtěly poděkovat krupské mládeži, která se podílela na
stavění hranice, sponzorům, ale také partě lidí, která se starala o občerstvení. Za toto všechno
mnohokrát děkujeme Pepovi Splavcovi, který pro nás akci zorganizoval.
B. Trnková, D. Moravcová.
Dne 2.5.2015 se na stejném místě uskutečnil závod handicapovaných vozíčkářů na čtyřkolkách,
aby si mezi sebou změřili síly. Počasí jim přálo, bylo se na co dívat! Ti nejlepší byli odměněni
poháry a věcnými cenami a domů se rozjížděli až večer s určitě dobrými pocity o pěkně prožitém
dni.
Dáša Mor.
*****
DĚTSKÝ DEN
Zveme všechny děti na Dětský den u rybníka, který se bude konat tentokrát v sobotu
dne 30.5.2015 od 14:00 hodin. V loňském roce zavítali za dětmi do Krupé hasiči a
letos chceme využít nabídky firmy Nykos a.s., která u nás v obci sváží odpady.
Firma nám přislíbila přistavení popelářského auta u rybníka v čase od 14:00 –
14:50 hodin. Děti se budou mít možnost vyfotit na stupačce popř. v kabině vozu. Zástupci
firmy přivezou také stánek se zajímavostmi. Samozřemostí je, že pro vás bude mít paní
Hanka Klinderová a spol. připravené oblíbené soutěže v různých disciplínách a bude se jako
vždy soutěžit o pěkné ceny, tak přijďte všichni a hlavně včas!
*****
VÝROČÍ KVĚTEN
Štamberský Karel 83 let
Srdečně gratulujeme!

