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BŘEZEN 2015

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 4.3.2015
1. ZO schválilo ověřovateli zápisu D.Miňovskou a R.Růžičku, zapisovatelem K. Skořepovou
2. ZO schválilo program zasedání
3. ZO vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání za rok 2014, ve které nebyly zjištěny chyby
a nedostatky

*****
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SE BUDE KONAT
VE STŘEDU 1. 4. 2015 OD 19 HODIN
*****
A ZASE TEN ODPAD….
V minulém vydání obecního zpravodaje jsme vás informovali o možnosti
ukládání drobného kovového odpadu do popelnice u obecního úřadu. Tato
popelnice byla zřízena provizorně z důvodu nové povinnosti sběru kovového
odpadu od r. 2015. Tuto popelnici by měl časem nahradit kontejner na drobný
kovový odpad, který již máme objednaný u svozové firmy. Tento způsob sběru
je určený především na lehký kovový odpad (nejčastěji různé druhy obalůkonzervy, víčka). Rozhodně do tohoto odpadu nepatří plechovky od barev,
ředidel, různých sprejů, ty patří do nebezpečného odpadu!! Žádáme také tímto občany, aby
neshromažďovali velkoobjemový kovový odpad, vzniklý při rekonstrukcích a opravách
v domácnostech u této popelnice (kontejneru). V průběhu roku bude proveden jednorázový sběr
většího kovového odpadu, o kterém budete včas informováni. Děkujeme za pochopení.
*****
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
proběhne v sobotu dne 11.4.2015
Syneč: 14:35 -14:50 hod- náves
Krupá: 15:00 -15:15 hod- u autobusové zastávky
Odpad musí být předán od občanů přímo posádce, nikoli hromaděn na sběrných místech.
*****
SVOZ BIO ODPADU
Velké kontejnery na odpad ze zahrádek budou přistaveny ve dnech 27.3.2015-29.3.2015 před obecní
úřad, na dolní Krupou a do Synče. V následujícím týdnu pak budou do obce znovu přistaveny
kontejnery 1100 l na BIO odpad.
******
DIAKONIE BROUMOV
Vyhlašujeme sbírku použitého ošacení, lůžkovin, ručníků, látek, obuvi a hraček.
Věci můžete nosit na obecní úřad zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem do 10.4.2015.

V sobotu 28. února 2015 proběhl již tradiční 7. RYBÁŘSKÝ PLES. Tanečníků nebylo
tentokrát mnoho, ale doufám, že Ti, kteří se s námi přišli pobavit, si to skutečně užili. Tombola byla
bohatá a věřím, že jste si na kaprech i sumci moc pochutnali. Díky všem, kteří nás přišli podpořit, i
když nemohli tančit, děkujeme i za finanční příspěvky na kapelu a také za věcné ceny do tomboly.
4. dubna od 13 hodin se uskuteční schůze rybářů a 25. dubna RYBÁŘSKÉ ZÁVODY. Pokud někdo
z rybářů ještě neodevzdal úlovkový lístek za rok 2014, žádám, aby tak učinil co nejdříve.
PETRŮV ZDAR
D.M.
*****
MDŽ -tento příspěvek začnu trošku netradičně, protože sponzorům a organizátorům se
děkuje většinou až na konci. Já bych chtěla poděkovat úvodem: panu J.Splavcovi, rodině
Miňovských, paní D.Moravcové, kteří byli hlavními organizátory a sponzory MDŽ. Bez těchto
„nadšenců“ bychom se setkávali jen těžko. Jsem ráda a troufám si říci, že tohle v Krupé opravdu
funguje - teď nemám na mysli pouze oslavu MDŽ. Samozřejmě, nikdy se nezavděčíme všem a je stále
co zlepšovat. Myslím si ale, že kdo v sobotu dorazil, nelitoval. Bylo připraveno bohaté občerstvení,
každá z příchozích paní či slečen dostala hezkou kytičku. Tančilo se, zpívalo, i na zídku nad kamny
došlo . Nejmladší účastnicí byla Nelinka Pospíšilová a největší ovace při příchodu sklidila naše
babička paní Libuška Kautská, která nám řekla, že se vrátila o 50 let zpátky -a to je nejvíc!
Prostě MDŽ v Krupé nezná hranic!!!!
K.S.
*****

Dětské maškarní odpoledne s velikonoční nadílkou
se bude konat 28.března 2015 v sále místního pohostinství od 15.30 hod
Přijďte se pobavit, zasoutěžit a zatancovat si, těšíme se na vás!
*****

Výročí březen
Skořepa Pavel
60 let
Přejeme jen to nejlepší!

Vzpomínka
Dne 13.března uplyne 9.let ode dne,
kdy nás navždy opustil pan Václav Třešňák,
Krupá 57. Věnujte mu spolu s námi tichou
vzpomínku. Stále vzpomínají syn Václav
s rodinou.
*****

V pondělí 16. března 2015 v 14.15 hodin se u obecního úřadu uskuteční
prodej nosných kuřic ve stáří 17 týdnů, cena 145,- Kč/ l kus (barva červená a černá)
Prodávat bude p. Svoboda, Lučice-drůbežárna Mírovka - bývalá SVONA.
*****

Přejeme všem v Krupé krásné Velikonoce!!!!

