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Vážení spoluobčané,
Vánoce jsou časem radosti a veselosti. A nejen pro děti, které je milují, ale i pro
nás dospělé, ač je máme v prvé fázi spojené se shonem a přípravami.
Přesto věřím, že samotné prožití vánočních svátků bude pro Vás všechny
naplněno radostí, pohodou a láskou v kruhu nejbližších.
Zároveň mi dovolte, abych Vám popřál mnoho štěstí, zdraví a úspěchů
v nadcházejícím novém roce.
Martin Mokroš – starosta obce

*****

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 20. 12. 2016
1. ZO schválilo ověřovateli zápisu paní Bc. D. Miňovskou a pana L. Svobodu
2. ZO schválilo program zasedání
3. ZO schválilo příspěvek na rok 2017 ve výši 2000,- Kč pro MS Tuchoraz na pachové ohradníky
4. ZO schválilo finanční dar pro MŠ Kozojedy ve výši 4000,- Kč
5. ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 8 r. 2016
6. ZO neschválilo žádost o prodej pozemku - vjezd č.p. 41 pí. Rejnková
7. ZO vzalo na vědomí Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Krupá
8. ZO schválilo Plán inventur r. 2016
9. ZO schválilo inventarizační a likvidační komisi ve složení Ing. M. Baštář, R. Růžička. L. Svoboda
10. ZO schválilo dodatek č.1 r. 2017 spol. Nykos a.s. (přidání zvonu na kovový odpad u bytovek)
11. ZO schválilo rozpočet Obce Krupá na rok 2017 ve výši 4.671.073,- Kč v příjmech a 5.318.990,- Kč ve
výdajích jako schodkový, schodek rozpočtu bude kryt z přebytků minulých let
*****
PŘÍŠTÍ TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDE ZVEŘEJNĚN NA ÚŘEDNÍ
DESCE
*****
POPLATKY NA ROK 2017
Poplatek za odpady a psy zůstává pro r. 2017 stejný. Můžete platit v hotovosti do pokladny obce nebo na
účet obce č. 9122151/0100 od 2. 1. 2017 do 28. 2. 2017, variabilní symbol- číslo nemovitosti. Výše
poplatku je 750,- Kč/osoba, osvobození na 2 a další dítě zůstává. Poplatek za psy: 50 Kč za prvního psa,
každý další 70,-Kč.
*****
PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU NA PŘELOMU ROKU 2016/2017
Oznamujeme občanům, že z důvodu čerpání dovolené bude úřad od 23. 12. 2016 - 1. 1. 2017 uzavřen.
V případě neodkladných záležitostí volejte na tel. starosty 728 307 550, který s Vámi bude situaci řešit
individuálně.

KULTURA V KRUPÉ
Neděle 27. 11. byla ve znamení zahájení adventu. Od rána probíhaly na návsi přípravy na živý betlém,
který měl v Krupé premiéru. V odpoledních hodinách byla pro děti připravena dílnička, kde si děti vyrobily
pěkné svícny. Všichni byli moc šikovní! Od 16 hodin se před obecním úřadem začínali scházet první z vás ke
společnému rozsvícení vánočního stromu. Tentokrát zůstal ale stromek trošku v pozadí. Více zajímal malé i
velké návštěvníky betlém. Marie s Josefem i krásná oslice VIKI, která byla zapůjčena a přivezena až
z Uhlířských Janovic, byli středem pozornosti. Vánoční koledy nám přijel na harmoniku zahrát Tomáš z Duo
Tandem z Kostelce nad Černými lesy. Svařák se letos opět povedl a návštěvnost byla veliká.
Všichni, kteří se na přípravě této akce podíleli a věnovali jí svůj volný čas, do toho šli s velikým nadšením a
Vaše účast byla pro všechny odměnou. Doufám, že se v příštím roce sejdeme opět minimálně ve stejném
počtu jako letos. Video z této akce můžete shlédnout již teď na webových stránkách naší obce.
Mikuláš- v sobotu 3. prosince se v sále místního pohostinství konala Mikulášská besídka. Děkujeme Marcele
Svobodové a jejímu kolektivu za každoroční pořádání této akce.
Kavárnička- v pondělí 19. 12. se konalo již druhé předvánoční posezení u kávy či čaje pro naše seniorky.
Dámy, které si v předvánočním shonu našly chvilku na sousedské poklábosení a dorazily, myslím nelitovaly.
Každá přinesla na zub něco dobrého, užily si promítání a většina dokonce prošla i zdravotní prohlídkou
(měření krevního tlaku). Těšíme se zase za rok!
K. S.
*****
SILVESTR
V sobotu 31.12.2016 od 18:00 hodin se bude v sále místního pohostinství konat silvestrovská oslava.
Pivo zajištěno, ostatní nápoje a občerstvení včetně přípitku si každý zajistí sám.
Případné dotazy ohledně konání akce zodpovíme na tel. č. 723 306 815.
*****
Obecní úřad v Krupé Vás srdečně zve na již
9. OBECNÍ PLES,
který se bude konat v sobotu 28.1.2017 od 20:00 hodin v sále místního pohostinství.
K poslechu a tanci bude hrát skupina CONTO (p. Čepička).

VÝROČÍ PROSINEC
Štamberská Helena
65
Bucký František
75
Zikmundová Jarmila
65
Šimáňová Jaroslava
86
Šimáně Karel
92
Boumová Jaroslava
88
Srdečně blahopřejeme!

HARMONIKÁŘI VE ŽDÁNICÍCH
Na obecním úřadě jsou do konce ledna
v předprodeji vstupenky na skupinu VESELÁ
TROJKA Pavla Kršky (TV Šlágr).
Sokolovna Ždánice, dne 4. 3. 2017 od 17:00
hod. Cena vstupenky 220,-Kč.
Doprava zajištěna.
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit
s paní Jaroslavou Pasztorkovou, Krupá 97.
Děkujeme i za květinové dary a kondolence.
Rodina

