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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉHO DNE 13. 11. 2020
ZO schválilo ověřovateli zápisu pana Ing. M. Baštáře a pana R. Růžičku
ZO schválilo program zasedání
ZO schválilo dar na mimoškolní aktivity pro žáky MŠ Kuřátka Nučice ve výši 2.000,- Kč
ZO schválilo koupi nemovitosti č.p.75 v obci Krupá v katastrálním území Krupá u Kostelce nad Černými
lesy za cenu 1.350.000,- Kč
5. ZO schválilo rozpočtové opatření č. 5/2020
1.
2.
3.
4.

*****
PŘÍŠTÍ TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDE DNE 16. 12. 2020
*****
NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Určitě již někteří z vás zaregistrovali změnu našich obecních webových stránek, které se průběžně opravují.
Věříme, že změna přispěje k lepší orientaci a dohledání potřebných informací.
*****
KONTEJNER NA TEXTIL
Obec pořídila kontejner na použitý textil, který bude ve spolupráci s Diakonií Broumov
vyvážen v pravidelných intervalech. Nádoba je už nyní umístěna u obecního úřadu a do
provozu ji uvedeme v nejbližších dnech. Do kontejneru vkládejte pouze textil, oděvy a obuv,
které je ještě možné použít (nepotrhané, čisté). Vkládejte je výhradně v igelitových taškách
nebo pytlích.
*****
KULTURA V DOBĚ KORONAVIROVÉ
Vzhledem k vládním nařízením a omezenému pohybu osob se letos bohužel neuskutečnila posvícenská zábava,
nesetkáme se na návsi u svátečního rozsvícení vánočního stromu, děti přijdou o společnou mikulášskou
nadílku na sále a bohužel rušíme i předvánoční kavárničku. Všechny tyto akce jsme pro vás za pomoci dalších
organizátorů s radostí připravovali a užívali si vaši účast. Současná situace nám to bohužel neumožňuje.
Alespoň betlém před obecním úřadem, kolem kterého se můžete vydat na procházku, a stromeček, jehož
rozsvícení proběhne tradičně první adventní neděli v 17:00 hodin, nám zpříjemní tuto složitou dobu a pro
mnohé z nás izolaci od společnosti, společenského a kulturního života.
Těšíme se na vás v lepších časech.
*****
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji představenstvu obce Krupá za přání a věcný dar k mým 90. narozeninám.
Drahomíra Máchová
*****
VÝROČÍ LISTOPAD
Pasztorková Marie
Srdečně gratulujeme a přejeme hlavně hodně zdraví!
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