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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 5. 11. 2016
1. ZO schválilo ověřovateli zápisu pana Ing. M. Baštáře a R. Růžičku.
2. ZO schválilo program zasedání se změnou- přidání dvou bodů:
 Schválení pronájmu nebytových prostor- pohostinství.
 Schválení obkladačských prací- rekonstrukce OÚ.
3. ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 7.
4. ZO schválilo Dohodu o spolupráci při nasazení prvků aktivního monitoringu (průjezdové měřiče
rychlosti na silnici II/108- Středočeský kraj).
5. ZO schválilo pronájem místního pohostinství paní Jarmile Lívancové od 1. 11. 2016.
6. ZO schválilo, že obkladačské práce při rekonstrukci OÚ bude provádět firma J. Splavec z Kostelce nad
Černými lesy.
*****
PŘÍŠTÍ TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDE ZVEŘEJNĚN NA ÚŘEDNÍ
DESCE
*****
BIO KONTEJNERY
Poslední svoz BIO odpadů (kontejnerů i popelnic) proběhl toto pondělí 21. 11. 2016. Kontejnery na BIO
odpad ze sběrných hnízd budou staženy. Od příštího týdne tj. od pondělí 28. 11. 2016 bude z důvodu topné
sezóny opět probíhat svoz komunálního odpadu každý týden. Hnědé popelnice na BIO odpad nebudou
v zimním období sváženy.
*****
SBĚR POUŽITÝCH POTRAVINÁŘSKÝCH TUKŮ A OLEJŮ
Nově v Krupé zavádíme sběr a svoz použitých potravinářských tuků a potravinářských olejů z domácností.
U obecního úřadu je přistavená 240 l černá nádoba opatřená štítkem.
Důležité je, aby občané nosili oleje pouze v uzavřených nádobách (PET lahve, kanystry).
Do této nádoby patří použité potravinářské oleje a tuky např. z fritovacích nádob.

Do sběrné nádoby v žádném případě nesmí přijít motorový olej! Ten je sbírán prostřednictvím
sběru nebezpečného odpadu 2x ročně mobilním svozem!!!
*****
PEJSKAŘI
Na základě stížností občanů upozorňujeme všechny majitele psů, že po svých mazlíčcích
jsou povinni uklízet! Nedodržování této povinnosti povede ke zvýšení místního poplatku pro
všechny majitele psů!
*****
DIAKONIE
Občanské sdružení Diakonie Broumouv vyhlašuje sbírku použitého ošacení.
Věci prosíme předávat zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Ošacení můžete přinést na obecní úřad do 15. 12. 2016.

POPOSVÍCENÍ 2016
V sobotu 5. 11. jsme si opět po roce užili Posvícenskou zábavu a to doslova. HRÁLI nám bezvadně a ostošest
4G z Kutné Hory, takže v hospodě bylo plno a veselo skoro do 3 do rána. O příjemné zpestření a zlepšení
nálady se, stejně jako loni, postarala parta prima holek “DRAMAŤÁK“. Letos to byla krásně naučená
pohádka pro šejka Aladina a podle reakcí návštěvníků se opravdu líbila. Děvčata jsou fajn, vždycky nějakou
legraci pro ostatní vymyslí, za což jim patří díky. Katko, Dášenko, Blážo, Blanko, Jarko, Dášo, Jitko, Hanko,
Maruško, Ivčo a samozřejmě Fando a Tomáši, bylo to super! Bylo prima i to, že na zábavě bylo letos hodně
mladších a mladých. Je dobře, že Krupáci stále drží při sobě a umí se bavit, alespoň tak to vidím já.
Tak zase příště.
I. Boumová
Poděkování si zaslouží také Monika s Kačenkou, které nám s naším vystoupením velice pomohly a pod
jejichž vedením jsme naše vystoupení nacvičily . Zároveň mi bylo potěšením sledovat, jak jsme z prvotního
pocitu, abychom “ nebyly trapný“ byli všichni nadšení a vystoupení jsme si užili na 100%.
A že jsme nebyly dokonalé? O to nám přeci ani nešlo!
K. S.
*****
PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE
V neděli 27. 11. 2016 v 16:00 hod. jste zváni na náves před obecní úřad ke společnému
rozsvícení vánočního stromu – zahájení adventu. Přijďte se před vánočními svátky
zastavit na kus řeči se sousedy prohlédnout si ŽIVÝ BETLÉM a zahřát se našim
svařákem.
Od 14 hodin do 16 hodin bude pro děti pořádaná předvánoční dílnička. Zájemci, přiveďte
děti včas, vyzvednout si je budete moci v 16 hod.
*****
MIKULÁŠ
Zveme všechny děti na Mikulášskou besídku, která se bude konat v sobotu 3. prosince od 15:00 hod
v sále místního pohostinství. Prosíme rodiče dětí, které se chtějí akce zúčastnit
o nahlášení dítěte na tel. č. 606 101 832 (pí. Svobodová) do 27. listopadu z
důvodu nákupu balíčků.
Po vsi bude opět chodit Mikuláš s čerty
Jejich návštěvu si můžete objednat na tel. č. 734 896 072 (K. Kosprtová).
Chodit budeme v pondělí 5. 12. 2016, začínáme v cca 17:30 hod.
*****
KAVÁRNIČKA
Srdečně zveme naše ženy 60+ na, v pořadí již druhé, předvánoční posezení u kávy a
čaje. „Kavárnička“ se bude konat v pondělí 19. 12. 2016 od 16:00 hodin v sále
místního pohostinství. S sebou si přineste pár vzorků vánočního cukroví a dobrou
náladu. Těšíme se na Vás!
*****
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Oslavencům přejeme vše nejlepší!

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji za krásné 89 přání , ze kterého jsem
měla velikou radost. Z vesničky, ve které jsem
prožila celý život si na mě vzpoměli. Slzy mi
tekly jako hrachy. Ještě jednou Vám tisíckrát
děkuji, všem občanům.
S velikým pozdravem M. Klinderová

*****
PODĚKOVÁNÍ:
Děkujeme firmě Krup-Plus s.r.o. a především Jiřímu Švengrovi za rekonstrukci našeho domu.
S výsledkem kvalitní práce jsme velice spokojeni.
Aleš a Markéta

