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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 4.11.2015
1. ZO schválilo ověřovatele zápisu paní Bc. D. Miňovskou a pana L. Svobodu.
2. ZO schválilo program zasedání se změnou- přidáním bodu:
 Žádost o vyjádření k záměru výstavby základové stanice pro mobilního operátora.
3. ZO vzalo na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za r. 2015 obce Krupá.
4. ZO pověřilo starostu obce M. Mokroše podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace na vybavení
školní jídelny ZŠ v Kostelci nad Černými lesy (jedná se o částku 18.366,- Kč/rok po dobu 5-ti
let).
5. ZO vzalo na vědomí Zprávu o provedené kontrole Hasičským záchranným sborem ve věci
krizového řízení obce.
6. ZO vzalo na vědomí Obecně závaznou vyhlášku Města Český Brod o spádovosti ZŠ v Č. Brodě a
pověřilo starostu obce dalším jednáním ve věci uzavření veřejnoprávní smlouvy o spádovosti.
7. Zastupitelé podávali podněty k přípravě rozpočtu na r. 2016.
8. ZO souhlasí s výstavbou základové stanice mobilního operátora na obecním majetku- Globus a
zároveň schválilo vypsání záměru pronájmu obecního majetku – Globus (vodojem).
9. Diskuse: V diskuzi požádal o slovo z řad občanů pan V. Beran ze Synče, který se dotazoval na
pořízení retardérů do obce Syneč, další dotaz se týkal vybudování autobusové točny a zřízení
školního autobusového spoje v ranních a odpoledních hodinách v Synči.
 Částka na pořízení retardérů v obci Syneč bude zařazena do rozpočtu pro r. 2016.
 Zřízení školního autobusového spoje bude předmětem dalších jednání
*****
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SE BUDE KONAT 16. PROSINCE
*****
BIO KONTEJNERY
Poslední svoz kontejnerů 1100 l. na BIO odpad proběhne 24. 11. 2015.
*****
OBORA
Kdo se občas pohybuje v údolí Jalového potoka, mezi obcí Krupá a Přehvozdí, jistě si všiml, že se
zde něco děje – vzniká zde Obora Přehvozdí. Ve věci výstavby Obory Přehvozdí proběhlo několik
jednání, včetně jednání na našem obecním úřadě. Zajímají-li vás bližší informace k této situaci, na
web. stránkách naší obce http://www.krupa-obec.cz/udalosti-v-obci/aktuality/?more=205#msg205 a
na úřední desce je zveřejněn článek paní Havelkové (zastupitelky Města Kostelec n. Č. l., ve kterém
se dozvíte více.
*****
PODLIPANSKO SÁZÍ STROMY
V sobotu 14.listopadu jsme se vydali do terénu sázet stromky. Využili jsme této akce, abychom
obnovili stromořadí kolem polních cest. Stromky se sázely nad obcí za Mrchovinou a podél cesty k
lesu za Boumovými, také se dosazovaly poničené a uschlé stromky z předchozí výsadby. Ač nebyla
účast hojná, počasí nám přálo a práce šla pěkně od ruky. Během dopoledne se nám podařilo vysadit
75 stromků. Děkujeme všem zúčastněným dobrovolníkům: L. Kadeřávkové, R. Valentové, P.
Novákovi, K. Antonové, A. Dostálovi, D. H. Radkovi, J. Boumovi, D. a T. Miňovským, D. a R.
Růžičkovým a K. Hejdukové se syny.
OÚ Krupá
.

KRUPSKÉ POSVÍCENÍ
7. listopad byl v Krupé zasvěcen kultuře. Teplé, slunné odpoledne patřilo posvěcení křížku, který byl
bez úhony přemístěn a krásně zrestaurován. Lidiček i dětiček se sešlo opravdu hodně a myslím, že
nás všechny v tento podzimní čas potěšila vlídná slova pana vikáře, který náš křížek posvětil.
Atmosféra byla výjimečná nejen přítomností pana vikáře, kázání Božího slova, kytary se zpěvem
žalmů, ale také díky Vám všem, kteří jste se této sváteční chvíle zúčastnili. Ke křížku patří
nepochybně i svíčky. Z nich pak vytvořené letopočty 1910 - 2015 měly určité kouzlo a připomněly
nám všem jeho 105 výročí. Nechybělo ani malé občerstvení. Věřím, že vám chutnalo i zahřálo.
Večer patřil zase všem, kteří se přišli pobavit a zatančit si na tradiční posvícenskou zábavu. Hudba
4G z Kutné Hory hrála téměř do ranních hodin. Hospůdka i sál byly plné až k prasknutí!
"Překvapením" večera bylo vystoupení místního "dramatického kroužku", které Vás všechny mělo
pobavit. Na úvod řídící Eva zapěla, pak Otík a i Keliška s kárkou přijela. Sličné dámy zástěrky
odhodily, v kole červenou sukní zatočily. Na závěr celé "parády", přišel doktor Pavel a koláčky se
papaly. Díky všem za účinkování v našem vystoupení, za přípravu hudby, kostýmů a výborné koláčky,
i rejžovi za trpělivost při nacvičování! Díky také publiku, jehož ovace, které nebraly konce, nás
nesmírně potěšily. Díky i našim hostinským, že s námi drželi krok téměř až do rána.
Na závěr ještě jeden tip: Teplý podzim láká ke krásným procházkám. Doporučuji zvláště jednu. Do
lesa kolem trati k Modřínu. U trati byl umístěn malý krmelec pro zvěř, který vyrobili nadšenci z MX
Krupá a věříme, že si k němu zvířátka v zimních měsících najdou cestu a od vás něco dobrého na
zub. Nově zasazený modřín na rozcestí sice uhynul, ale bude nahrazen novým a už nyní je na tomto
místě krásný rozcestník s lavičkou, kdybyste si chtěli posedět a rozjímat, nebo si prostě jen
odpočinout. Díky J.Š. a J.G. za realizaci a našemu starostovi za nápad.
D. M.
Fotografie z obou akcí, ale i foto krmelce a rozcestníku naleznete na našich webových stránkách.
Časem přibude i video z vystoupení našeho dramaťáku 
*****
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
se bude již tradičně konat první adventní neděli 29. listopadu od 16:00 hodin. Pro děti
budeme mít od 14:30 hodin na obecním úřadě připravenou dílničku, ve které si budou
moct ozdobit perníčky a také napsat přání Ježíškovi, které pak společně u rozsvíceného
vánočního stromu “odešleme“. Samozřejmostí je také malé občerstvení v podobě
svařáku. Letos nově vám nabídneme ke koupi adventní věnce a svícny z dílny paní
E.Vágnerové. Přijďte včas, ať můžete vybírat. Těšíme se na vás!
*****
MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE
proběhne v sobotu 5.prosince od 15:00 hodin v sále místního pohostinství. Stejně jako vloni nás
navštíví ochotníci z Přehvozdí a před samotnou nadílkou nám zahrají pohádku Perníková chaloupka.
Balíčky na odpoledne objednávejte u paní M. Svobodové na tel.č. 606 101 832. Všichni jste srdečně
zváni! Komu by se zdálo čertovské odpoledne málo, může si objednat čerty s Mikulášem ještě večer
domů. V případě zájmu volejte na tel: 608 168 861.
*****
VÝROČÍ LISTOPAD
Eliška Antonová
50 let
Hodně štěstí do další padesátky!

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji mnohokrát za přání k mým 88.
narozeninám. Velice mě to potěšilo. Žila
jsem v Krupé od malička a měla moji
vesničku moc ráda. Stále na ni
vzpomínám. Všem Vám moc děkuji.
Miloslava Klinderová .

