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KVĚTEN 2018

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 2. 5. 2018
1. ZO schválilo ověřovatele zápisu paní M. Burešovou a pana R. Růžičku
2. ZO schválilo program zasedání
3. ZO vybralo a schválilo na opravu hráze a položení geotextilie rybníka na návsi firmu KRUP M&G
s.r.o. za cenu 451.258,50 Kč bez DPH
4. ZO schválilo přistoupení obce KRUPÁ do Sdružení místních samospráv ČR
5. ZO schválilo úpravu rozpočtu č.3/2018
*****
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDE ZVEŘEJNĚNO
NA ÚŘEDNÍ DESCE
*****
POZVÁNKA NA DĚTSKÝ DEN
Srdečně zveme všechny děti i rodiče na dětský den k rybníku, který se bude
konat v sobotu 2. června od 14:00 hodin. Jako vždy budou pro děti
připraveny soutěže, špekáčky z udírny apod.
*****

30. TRADIČNÍ KERAMICKÝ DEN V KOSTELCI NAD ČERNÝMI LESY

proběhne v sobotu 26. 5. 2017. Součástí tohoto dne je prodej keramiky, točení na hrnčířském
kruhu, přehlídka řemesel na zámku a bohatý doprovodný program. Hrají: Ivan Hlas Trio.
*****

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Rybáři z Krupé pořádali 28. dubna již 14. RYBÁŘSKÉ ZÁVODY. Tentokrát nám počasí opravdu přálo, byl
krásný slunný den. Klání se zúčastnilo 17 rybářů a 2 rybářky. První rybu ulovil Břéťa Jirásek, který po
mnoho let pouze máčel vlasec.... Dopoledním favoritem závodů byl Petr Nedošínský ml., následovali ho
Jirka Strejček a Pepa Švaňa.... uzavíral pak Jirka Švengr ml., kterého všichni považovali za jasného
favorita.... pouze jeden kapřík 18 cm.... Počet ulovených ryb byl 28 kusů. Po polední přestávce s
občerstvením a výměnou míst byl počet ulovených ryb horší jen o 5 kusů. Favorit z rána nakonec získal
4.místo, bronz vybojoval jeho otec Petr Nedošínský st. - 6 ryb - 266 cm, stříbro pak Luděk Třešňák - 6 ryb 294 cm, a na první příčku se probojoval Jirka Švengr ml. - 7 ryb - 305 cm. Největší rybu ulovili Jaromír
Strejček a Honzík Lahoda. Celkem se tedy ulovilo 51 ryb o celkové délce 23m 90 cm. Díky všem příznivcům
tohoto sportu, kteří nás přišli podpořit. Pro rodiče s dětmi byl připraven skákací hrad, tak si na své snad
přišli všichni, kdo k rybníku zavítali. Velké díky za přípravu dršťkové polévky, obsluhu udírny a výčepu.
Tak zase za rok !!! PETRŮV ZDAR!
Dáša Miňovská

*****
ČARODĚJNICE V KRUPÉ
Tak jsme se opět sešli týden před pálením čarodějnic, abychom postavili krásnou hranici jako každým
rokem. Krupská mládež opět a postavila pod vedením Pepy Splavce hranici, že v širokém okolí nikde
takovou nemají.
Proto by jsme chtěli poděkovat Pepovi Splavcovi a všem zúčastněným: Kájovi Šímovi, Honzíkovi Svobodovi,
Tomáši Martínkovi, Martinu Kubištovi, Tomáši Skořepovi, Pepovi Pavlovi a Jardovi Götzovi a také všem
sponzorům. Kluci, za to vám patří veliké DÍKY a věříme, že se zase za rok ve zdraví sejdeme!
Pálení čarodějnic se povedlo. Účast byla hojná, počasí nám přálo a občané z blízkého okolí si při posezení a
opékání buřtů pěkně poklábosili. A tak to má být, aby jsme drželi při sobě. Rozcházeli jsme se v pozdních
večerních hodinách, plni vzpomínek a zážitků.
D. Mor. a B. T
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. 4. jsme se, jako každý rok, sešli V BORKU na PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Letos bohužel s trochou
nostalgie, protože v Borku to bylo naposledy s komfortem, který všem zajišťoval obětavý Pepa Splavec,
spolu s Dášou Moravcovou a Bohunkou Trnkovou. Večer se mimořádně vydařil. Utišil se vítr, byl večer
přímo romantický na líbání pod třešní. Snad i proto přišlo hodně lidí, hlavně dětí, které řádily až do tmy.
Buřtíky byly výborné, jen to pivo trochu vázlo, fronta neubývala. Ale jako vždy, když máme možnost se sejít,
zábava nevázla, bylo to fajn.
Ráda bych, a jistě nejen za sebe, poděkovala Pepovi za vše, co pro Krupáky dělal, sponzoroval spoustu akcí.
Pepo, díky jsi fajn chlap, obětavý a rovný. Rovněž díky Dášo a Bohunko.
I. B.
*****
VÝROČÍ KVĚTEN
Kosprtová Blanka
70 let
Mikšovský Vladimír
75 let
Čuchalová Vladislava
82 let
Lachmanová Jana
80 let
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví!

Rubrika výročí, jubileí a narození nebude v dalších vydáních zpravodajů zveřejňována z důvodu
platnosti zákona GDPR- ochrana osobních údajů. Pokud budete chtít prostřednictvím zpravodaje
tyto informace uveřejnit, bude toto umožněno pouze na základě písemného souhlasu uváděných osob!
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