KRUPSKÝ ZPRAVODAJ
Měsíčník

www.krupa-obec.cz

ČERVEN 2015

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20.5.2015
1. ZO schválilo ověřovatele zápisu paní M.Burešovou a J.Boumu,
2. ZO schválilo program zasedání se změnou
-příspěvek na vybavení technologie školní jídelny ZŠ KNČL
-úprava rozpočtu č. 4
3. ZO schválilo uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu
provést stavbu č.IV-12-6018639/1 Krupá , p.č. 591/2 knn ke stavbě p. L. Svobody
4. ZO pověřilo p. starostu M. Mokroše podepsáním dodatku k Rámcové partnerské smlouvě s MAS
Podlipansko o.p.s. (nejedná se o navýšení příspěvku, nýbrž pouze o členství v Místní akční skupině
Partnerství). Zřízení této složky bylo vyžadováno ze strany Ministerstva zemědělství.
5. ZO vybralo z předložených nabídek firmu M-SILNICE – položení asfaltového povrchu na návsi
6. ZO odsouhlasilo, že se bude obec Krupá podílet na nákladech na vybavení technologií školní jídelny ZŠ
v Kostelci nad Černými lesy cca 750,- Kč/žáka/ školní rok (dle aktuálního počtu dětí) po dobu 5-ti let.
Tento příspěvek zastupitelé podmiňují sepsáním dodatku či nové smlouvy o vytvoření společného
školského obvodu s Městem Kostelec nad Černými lesy a přednostním přijetím dětí z obce Krupá a
Syneč v dalších školních letech.
7. ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 4
*****
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SE BUDE KONAT
DNE 17.6.2015 OD 19.00 HODIN
*****
OPĚT SE VRACÍME SE K TÉMATU ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V KRUPÉ
Dovolujeme si Vás seznámit s novinkami, nastínit plánovanou budoucnost a připomenout již několikrát
prezentované skutečnosti.
V květnu tohoto roku nám byly dány společností EKOKOM zdarma do výpůjčky 2 kontejnery 1100 l na
papír, 2 kontejnery na plasty a ještě čekáme na 1 nádobu na sklo, kterou již máme také přislíbenou. Toto
navýšení sběrných nádob nám umožnilo zřídit nové separační hnízdo (1 papír a1 plast) v místní části
„Lentilkov“ a snížit tak dostupnou vzdálenost pro občany. Na dolní Krupou byla nově přistavena 1 nádoba
na papír. Před obecním úřadem se navýšil počet kontejnerů o 1 plast.
Na návsi a u bytovek se umístily již slibované kontejnery na drobný kovový odpad od společnosti NYKOS.
Do budoucna plánujeme zřídit separační hnízdo také v lokalitě bývalého hřiště a dovybavit separační místo
v Synči (pokusíme se opět požádat o výpůjčku kontejnerů v příštím roce).
Jak jsme již uvedli, počet nádob a separačních hnízd se navyšuje a každoročně se i mírně zvyšuje množství
tříděného odpadu. Abychom mohli snížit počet vývozů, které samozřejmě ovlivní celkovou cenu za
nakládání s odpady, je zapotřebí do separačních nádob umísťovat odpad u kterého je před vhozením co
možná nejvíce zmenšen objem (rozlepení papírových krabic, sešlápnutí PET láhví a nápojových obalů,
abychom zbytečně neplatili za odvezený vzduch!
Také připomínáme, že na každém kontejneru jsou umístěny samolepky, na kterých je uvedeno, jaké druhy
odpadu do příslušného kontejneru patří. Upozorňujeme, že do kontejnerů na kovový odpad nepatří
plechovky od barev a do kontejnerů na plast staré linoleum. Jedná se o nebezpečný odpad, který je v obci
svážen 2x ročně a o svozu budete vždy včas informováni.
Věříme, že jsme těmito řádky alespoň částečně objasnili situaci odpadového hospodářství v a upozornili na
problémy, se kterými se potýkáme.

Množství vytříděného odpadu za r.2014 a příspěvek od EKO-KOM, a.s.
Rok 2014
1. čtvrtletí r. 2014
2. čtvrtletí r. 2014
3. čtvrtletí r. 2014
4. čtvrtletí r. 2014
Celkem r. 2014

Příspěvek obci v Kč
8.388,50
10.644,00
11.791,00
12.590,00
43.413,50

Tuny
3,026
3,580
4,119
4,143
14,868

*****
SBĚR KOVOVÉHO ODPADU
Proběhne v sobotu 13.6.2015 v ranních hodinách. V případě, že se chcete kovového odpadu zbavit,
přistavte ho již v pátek večer před své domovy.
*****
DĚTSKÝ DEN-BUDNÍK
Tak jako každý rok proběhl na dolní Krupé v Budníku dětský den. Účast byla hojná a počasí nám nakonec
vyšlo. I když to tak nevypadalo. Hned na začátku měly děti možnost si prohlédnout nebo se i vyfotit
v popelářském voze a nejen děti. Také jsme je vyzkoušeli, jak se třídí odpad. A znalosti měly na jedničku.
Pak už se věnovaly disciplínám, za které byly hodnoceny. Vedly si skvěle a bojovaly ze všech sil. Tentokrát
byl souboj zcela vyrovnaný. Soutěžilo 21 holek a 20 kluků. Nejmladšímu soutěžícímu byly 2 roky a
nejstaršímu 11 let. Po soutěžení bylo pro děti připravené občerstvení, vynikající buřty z Budnické udírny. Na
závěr proběhlo vyhlášení vítězů. Všichni byly obdarováni balíčkem sladkostí a ještě nějakou cenou. Doufám,
že se sobotní odpoledne všem líbilo. Tímto chci poděkovat všem, kteří se na dětském dnu podíleli a
sponzorům za peněžní a věcné dary. Na závěr bych poděkovala všem dětem, které přišly, soutěžily a skvěle si
to užily i všem kteří jen přihlíželi. Dětem přeji krásné a ve zdraví prožité prázdniny.
ZA ROK SE BUDEME OPĚT TĚŠIT
H.K. a spol
*****
DĚTSKÝ DEN V SYNČI
Premiérová oslava dětského dne v Synči na dětském hřišti proběhla ve výborné náladě za účastí všech
zdejších dětí, jejich rodičů, příbuzných a sousedů. Děti měly možnost porovnat svoje dovednosti v několika
disciplínách, za které byly na závěr spravedlivě odměněny medailí a cukrovinkami. Všem, kteří pomáhali s
přípravou, nebo se jen zúčastnili, děkujeme a budeme se těšit na další akci " ROZLUČKA S LÉTEM ".
Michal Novosad
*****
VÝROČÍ ČERVEN
Pasztorková Jaroslava
Pavlová Jaroslava
Šíma Milan
Odrihocká Pavla
Srdečně gratulujeme!

Blahopřejeme také:
86 let
65 let
50 let
60 let

Pavle Baněčkové a Luďkovi Třešnákovi
kterým se 14. května narodila dcerka Rozárka
a manželům Vaňovým, kterým se dne
20.května 2015 narodil syn Lukášek.
Tak jsme
Ať Vám dělají jen a jen radost!!!
tu….

PŘEDPRÁZDNINOVÉ RODEO
Dne 28.6.2015 od 13 hodin zveme děti i dospělé, aby si v Budníku
vyzkoušeli jízdu na mechanickém býkovi.

!!! Soutěž o sud piva od 15.00 hod !!!
Startovné : dospělí
děti

50.0.-

