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BŘEZEN 2016

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SE BUDE KONAT
DNE 6. 4. 2016 OD 19:00 HODIN
Svoz nebezpečného a objemného odpadu proběhne na v měsíci květnu. Přesný termín a čas bude zveřejněn
v příštím zpravodaji.
*
Od 1. dubna budou v obci opět rozmístěny kontejnery 1100 l na BIOodpad. Během dubna budou také
přistaveny velké kontejnery na BIO odpad ze zahrádek. Termín bude upřesněn.
*****
Oznamujeme občanům, že z důvodu dovolené bude obecní úřad ve čtvrtek 24. 3. 2016 uzavřen.
*****
V sobotu 2.4.2016 se od 13:00 hodin koná schůze rybářů.
*****
MDŽ V KRUPÉ
V sobotu 12. 3. se s malým zpožděním konala v sále místního pohostinství již tradiční oslava MDŽ.
Z mého pohledu velmi povedená. Nejen, tím, že sál byl zcela zaplněn, což v Krupé bývá celkem často, ale
také proto, že mezi nás dorazily nové tváře- paní, babičky, tetičky, některé dokonce s pánským
doprovodem, což nás velice těší! S obsluhou nám ochotně přišli pomoct Lukáš, Tomáš, Jaromír a Kuba,
kteří se všem přítomným dámám věnovali a moc nám tím pomohli. Nažehlené košile, motýlek a úsměv, to
byl bonus od nich pro Vás. Celým večerem nás provázela živá hudba DUO Tandem z Kostelce nad
Černými lesy a nechybělo ani občerstvení v podobě dortů, věnečků, chlebíčků a vína, které bylo díky
sponzorům opravdu bohaté. Dovolím si je proto vyjmenovat: hudbu a dorty zajistil pan J. Splavec,
věnečky pro nás napekla paní D. Moravcová, víno obstaral pan T. Miňovský, chlebíčky a květiny byly
v režii obecního úřadu. O výzdobu a hladký průběh celé akce se postarala naše „kulturní referentka“
Dáša. Zábava se i tentokrát parádně rozjela a většině přítomných se vůbec nechtělo domů. To je pro nás
tou největší odměnou! Ráda bych ale ještě na závěr poděkovala všem, kteří se podíleli a většinou se
pravidelně podílejí na přípravě, úklidu a topení na sále, a samozřejmě Vám všem, kteří jste přišli. Bez
Vás by to opravdu nešlo! Tak zase na shledanou příští rok na MDŽ v Krupé…..
K.S.
Ještě si dovolím malý dovětek. Paní A. Třešňáková nám vyřídila poděkování od mnoha zúčastněných
dam. Milé dámy, ale i pánové, je nám potěšením pro Vás tyto akce připravovat! To, že se dokáží lidé
společně bavit napříč generacemi a třeba si i zatančit na stole, nebývá v okolních obcích zvykem a my
jsme moc rádi, že právě v Krupé je to tak, jak to je!
*****
MAŠKARNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI
Děkujeme všem, kdo pomáhal s přípravami na dětské maškarní a za pomoc Markétě Littmannové a Evě
Kubištové. Hudba byla super a myslím, že se děti, ale i rodiče, dobře bavili. Vystoupení pirátů děti zvládly
skvěle. Díky všem, kdo přišel. M.S.
Obecní úřad děkuje paní R. Stehlinové za sponzorský dar pro děti a Marcele a Kačce Svobodovým za jejich
nadšení, se kterým akce pro děti pořádají.

Výročí březen
Třešňák Karel
65 let
Všechno nejlepší!

Vítáme dalšího občánka!
Dne 1. 3. 2016 se Drahomíře Plauterové a
Tomáši Frydrychovi narodila
dcera Eliška.
Rodičům srdečně gratulujeme!

Poděkování
Děkuji OÚ za dárek a Dáše Miňovské za milou
gratulaci ke svým „kulatým“ narozeninám.
Stanislav Svoboda.

Vzpomínáme
Dne 13. 3. tomu bylo 10 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 měsíci březnu tomu je rok, co nás navždy
opustila paní Anna Svobodová.
Stále vzpomíná rodina.

*****
Čekají nás vyšší kvóty, Češi je mohou zvládnout
Podle nové legislativy by v roce 2016 měl každý z nás ročně odevzdat k recyklaci zhruba 7 kg starého
elektra, což bylo ještě před pár lety nepředstavitelné množství. Nakonec to ale opravdu dokážeme. Podle
původního požadavku evropské směrnice bylo určeno, že se musí v každé členské zemi ročně vysbírat
nejméně čtyři kilogramy elektroodpadu na každého obyvatele. Na každého obyvatele České republiky
včetně dětí nyní připadá kolem pěti kilogramů reálného sběru. V roce 2016 ale vstoupil v platnost již
zmíněný nový způsob výpočtu těchto kvót, který tuto kvótu významně navýšil. Doposud jsme však bez
problémů požadavek evropské směrnice plnili, dokonce i s rezervou. Česká republika bude muset podle
nových parametrů zajistit sběr a recyklaci takového množství vysloužilého elektra, jaké odpovídá 40
procentům hmotnosti prodaných nových spotřebičů průměrně za tři roky zpětně. Ročně se u nás prodá
zhruba 175 000 tun elektrozařízení, každý z nás by tedy měl odevzdat k recyklaci minimálně zmíněných
sedm kilo.
Předběžné výsledky sběru v roce 2015, které jsou k dispozici naznačují, že by se to mohlo podařit. Jen
sběrnými místy vytvořenými kolektivním systémem ELEKTROWIN prošlo od ledna do října na 30 000 tun
starých spotřebičů, což odpovídá celoročnímu sběru v roce 2014. Věříme, že především díky podpoře široké
veřejnosti, které není lhostejný osud naší planety, i novou vyšší kvótu letos opět s rezervou naplníme.
Zdroj: ELEKTROWIN
*****
PROGRAM KD SVĚT V ČESKÉM BRODĚ
Vybíráme pro Vás z nabídky nově zrekonstruovaného KD Svět v Českém Brodě. Předprodej vstupenek
probíhá v infocentru nám. Arnošta z Pardubic, online vstupenka na https://www.facebook.com/kdsvet.
Případným zájemcům o vstupenky pomůžeme na OÚ s objednávkou .
Chantal Poullain- koncert Čt 24. 3. od 19:30 hodin
Robert Rovina Group & friends - koncert jazz Út 29. 3. od 19:00 hodin
Jiří Schmitzer - koncert folk St 6. 4. od 19:30 hodin
Žabí syndikát -divadlo Pá 8. 4. od 19:00 hodin
Poutníci - bluegrass and country band -koncert country, bluegrass Pá 15. 4. od 19:00 hodin
Kašpárek v rohlíku -koncert pop Ne 17. 4. od 17:00 hodin
Nežárli! – divadlo komedie Út 26. 4. od 19:00 hodin
Křeslo pro hosta: Halina Pawlowská -show Čt 28. 4. od 19:00 hodin
Křeslo pro hosta: Helena Vondráčková -show Čt 5. 5. od 19:00 hodin

