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ZÁŘÍ 2018

1. ZO schválilo ověřovateli zápisu pana L. Svobodu a pana Ing. M. Baštáře
2. ZO schválilo program zasedání se změnou a to:
 Zrušení bodu č. 3 Koupě pozemku č.498/8 o celkové výměře 64 m²
 Přidáním bodu č. 3 Schválení prací pro obec p. Miňovský + Krup M &G a.s.
3. ZO schválilo práce pro obec pan T. Miňovský a Krup M &G a.s.
4. ZO schválilo změnu frekvence vývozu směsného komunálního odpadu v zimním období na 1x za 14
dní
5. ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 5
*****
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA PROBĚHNE VE STŘEDU 26.9.2018 OD 19:00 HODIN
*****

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
1. Volby do Zastupitelstva obce Krupá se uskuteční :
v pátek dne 5. října 2018 od 14. 00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu dne 6. října 2018 od 8. 00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb
Pro voliče z obce Krupá a Syneč je volební místnost Obecního úřadu Krupá, Krupá čp. 100, 281 63 Kostelec nad
Černými lesy.
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
5. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
6. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní
občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince,
průkazem o povolení k pobytu. Občané jiných členských států EU můžou hlasovat pouze za podmínky, že
požádají o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

*****
NEBEZPEČNÝ A OBJEMNÝ ODPAD
Svoz nebezpečného a objemného odpadu proběhne v sobotu 10. listopadu. Časy budou upřesněny v dalším
vydání zpravodaje.
*****
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Svozy komunálního odpadu v měsíci říjnu budou probíhat určitě ještě v kombinaci s BIO odpadem ve
čtrnáctidenním cyklu. O přistavení velkých BIO kontejnerů budete informováni na vývěsce obce, rozhlasem,
případně ve zpravodaji, v závislosti na počasí.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
První sobotu v září jsme se v dopoledních hodinách sešli v sále místního pohostinství, abychom přivítali
naše nové občánky a popřáli prvňáčkům šťastný vstup do školy. Za hojné účasti rodinných
příslušníků jsme přivítali celkem jedenáct miminek a dva prvňáčky. Kulturní referentka
Dáša měla připravenou pro rodiče dětí i pro prvňáčky pěknou řeč. Ani tentokrát nechyběly
sudičky. Naši prvňáčci sice zůstali za tou řadou miminek trošku v pozadí a do školy se
zrovna moc netěšili, ale určitě si najdou nové kamarády a bude se jim tam přeci jen
líbit. Na všech zúčastněných bylo vidět, že jsou na své ratolesti právem pyšní, a že jim
dětičky dělají jen a jen radost. Děkujeme všem za účast.
*****
OSLAVY 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
V rámci oslav 100. výročí založení republiky se v různých koutech naší země vysazují
stromy, konají koncerty, výstavy, besedy, razí se pamětní mince, medaile a podobně.
Dlouho jsme probírali, jak u nás oslavit toto výročí. Pojali jsme to jako ideální příležitost
sejít se s občany, sousedy, přáteli a společně se vydat ke studánce, kterou jsme během
letních prázdnin obnovili a zrekonstruovali. Samotná trasa je dlouhá celkem 4 km a je
vhodná jak pro rodiče s dětmi, kočárky i pejskaře. Máme pro vás připravené drobné
upomínkové předměty a na závěr malé občerstvení.
Akce by se měla uskutečnit v sobotu 27. října s předpokládaným začátkem ve 14:00 hodin u Obecního úřadu
v Krupé (bude ještě upřesněno v dalším zpravodaji). Pro zájemce z řad seniorů a těch, kteří si na pochod
netroufnou, bude zajištěný svoz.
Těšíme se na Vás……

*****
VÝROČÍ ZÁŘÍ
Kostrubaničová Ludmila
Boumová Ivana
Niklová Zdeňka
Ševčíková Vlasta
Kočová Jitka
Gratulujeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a štěstí!!!
*****
VZPOMÍNKA
Dne 17. září tomu bylo15 let od úmrtí mého manžela Josefa Skořepy.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi….
Manželka Marcela s dětmi a jejich rodinami.

*****
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří jste se přišli naposledy rozloučit s paní Jaruškou Svobodovou.
Votavovi
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