KRUPSKÝ ZPRAVODAJ
Měsíčník

www.krupa-obec.cz

LEDEN 2016

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20.1.2016
1. ZO schválilo ověřovatele zápisu M. Burešovou a Ing. M. Baštáře
2. ZO schválilo program zasedání se změnou- přidáním bodu Podlipansko sází stromy
3. ZO schválilo navýšení ceny vodného od 1. 2. 2016 na 45,22 Kč za mᶟ vč. DPH
4. ZO schválilo podání žádosti na rekonstrukci OÚ
5. ZO schválilo smlouvu s Diakonií ČCE – zajištění rozvozu obědů
6. ZO schválilo Plán rozvoje obce Krupá pro roky 2016 – 2021
7. ZO schválilo změnu dodavatele telekomunikačních služeb – snížení měsíčního paušálu
8. EKO-KOM informace o navýšení počtu separačních nádob
9. ZO schválilo rozpočtový výhled pro r. 2017-2019
10. Diskuse
*****

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SE BUDE KONAT DNE 10. 2. 2016
*****

Krátké shrnutí roku 2015
K 31.12.2015 má obec Krupá a Syneč 381 obyvatel, z toho 187 mužů a 194 žen. V loňském roce jsme
přivítali 3 nové občánky, 11 lidí se přistěhovalo, 7 odstěhovalo, 3 naši spoluobčané zemřeli. Průměrný věk
obyvatel v našich obcích je 42 let. Čísel popisných máme 147 v Krupé a 15 v Synči.
Akce, které se nám podařilo v r. 2015 zrealizovat:
 oprava komunikace na návsi 1.597.000,- Kč
 komunikace k nové zástavbě u bývalého hřiště 133.000,- Kč
 oprava rybářské klubovny 67.000,- Kč
 přesunutí a renovace pamětního křížku 37.000,- Kč
 oprava plotu u dětského hřiště 40.000,- Kč
 vysazeno celkem 70 stromků při akci Podlipansko sází stromy 3.700,- Kč
 vypracování studie na zklidnění dopravy 65.000,- Kč. Ve studii jsou navrženy zpomalovací
ostrůvky. Vzhledem k tomu, že tento návrh je velice finančně i časově náročný ( odkup pozemků,
změna územního plánu, zpracování projektu, investice ve výši cca 5 mil.Kč), přistoupíme
prozatím k rychlejší variantě (úsekové měření), nicméně ostrůvky se budeme i nadále zabývat.
Přesná čísla budou zveřejněna v závěrečném účtu obce na webových stránkách.
Informace o plánech pro rok 2016
 OÚ-letošní rok jsme zahájili rekonstrukcí obecního úřadu. Krajský úřad Středočeského kraje vypsal
dotační program, ve kterém se budeme snažit získat finance na tuto akci.
Na OÚ si kromě služeb Czech-Pointu také můžete nově nechat ověřit podpis či listinu. Tuto službu
můžeme nabízet od 1. 1. 2016. Ověření jednoho podpisu stojí 30,- Kč, jedna strana listiny také 30,- Kč.
 Komunikace- byla podána žádost na opravu místních komunikací.
 Tříděný odpad- v lednu tohoto roku nám společnost EKO-KOM v rámci dotace z roku 2015 poskytla
zbylé nádoby na plast 6ks a papír 3ks. Tyto byly rozmístěny na stávající separační místa u budovy OÚ,
dětské hřiště, Syneč a vzniklo nové separační hnízdo v poslední ulici směr Český Brod. Vzhledem
k navýšení počtu separačních hnízd a navýšení počtu nádob na již stávajících místech zkušebně
zavedeme svoz plastu v intervalu 1x14 dní (snížení nákladů na manipulaci). Z tohoto důvodu je

zapotřebí opět připomenout, že musí být odpad (nápojové obaly, PET lahve, atd.) zmenšen na co možná
nejmenší objem! Pro rok 2016 opět požádáme EKO-KOM o nové nádoby, abychom mohli postupně
dovybavit separační hnízda chybějícími kontejnery (sklo, atd.) a zároveň obměnit stávající plechové,
mnohdy již vysloužilé a nájemní nádoby.
 Průjezd obcí- probíhají jednání na odboru dopravy MěÚ Č. Brod ve věci zklidnění rychlosti dopravy při
průjezdu obcí Krupá. V průběhu roku bychom chtěli na hlavní silnici nainstalovat úsekové měřiče
rychlosti. V obci Syneč by měla proběhnout instalace dvou zpomalovacích retardérů.
*****
Nový školní spoj
Milí spoluobčané, ráda bych Vás informovala, že od 13.12.2015 došlo ke změně jízdního řádu na lince 409.
Pro školáky a občany Krupé (a Svatbína) byl do jízdního řádu přidán nový autobusový spoj.
Autobus odjíždí v 13.35 hod. z Kostelce n/Č lesy- náměstí přes Svatbín a poté jízdu končí u nás v obci.
Pokud by školáci tento spoj nestíhali z důvodu fronty ve školní jídelně, je možné v sekretariátu školy
požádat o kartu, která jim zabezpečí přednost při vydání oběda.
M. Burešová
Zápis prvňáčků:
ZŠ v Kostelci nad Černými lesy pořádá
zápis dětí do 1.třídy pro škol. rok 2016/2017
v pátek
22.1.2015 od 13 - 17 hodin
a v sobotu 23.1.2015 od 9 - 11 hodin
Potřebné
doklady:
průkaz
totožnosti
zákonného zástupce a rodný list dítěte. Pokud
budete žádat o odklad povinné školní
docházky, je nutné, abyste se k zápisu
s dítětem dostavili.
Výročí leden
Růžičková Marie 84 let
Jaroslav Bouma
65 let
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!

Vzpomínka
Dne 28. 1. 2016 to je 10 let, co nás navždy
opustila pí. Zdeňka Šimáňová, 18. 1. uplynulo
6 let, kdy nás opustil p. Jaroslav Šimáně. Kdo
jste je měli rádi, věnujte jim s námi tichou
vzpomínku. Jménem rodiny dcera Lenka.

*****
Kavárnička
V Adventním čase se v sále místní hospůdky konalo velmi příjemné posezení žen starší generace. Některé
přišly na čas, jiné později, ostatní pozvané nepřišly vůbec. Děvčata, máte čeho litovat. Příště určitě dorazte!
Zazpívaly jsme si při harmonice a hlavně si pěkně poklábosily. Právě byl čas pečení vánočního cukroví.
Dámy přinesly na ochutnání, jen se na jazyku rozplývalo. Došlo i na měření tlaku. Ukázalo se, že starší
generace je zdravá jako řípa. Dámy 80plus byly jako Majolenky. Děkujeme panu starostovi, ale hlavně Dáše
Miňovské a Katce Skořepové i harmonikářce Míle za příjemné chvíle. 
Eva B.
*****
Ples
V sobotu 16.1.2016 se konal již 8. ples naší obce. K tanci nám hrála Syntéza z Českého Brodu. Nechyběla
ani bohatá tombola. Zlatým hřebem byla tentokrát "dražba" sponzorského daru od Černokosteleckého
pivovaru. Výherkyně pak slušivé tričko i kalhotky ve vší slušnosti předvedla, což všechny a zejména pak pány
velice potěšilo. Hudba hrála až do časných ranních hodin a doufám, že se všichni dobře bavili.
Ráda bych Vás všechny pozvala na další tancovačku. Rybářský ples se koná 20.2.2016 v sále místní
hospůdky. K tanci tentokrát hraje Bíza Band z Českého Brodu. Začátek od 20 hod., vstupné obvyklé.
Součástí tomboly budou jako vždy živé ryby. Prodej lístků do tomboly od 19 - 22 hod. u vstupu !
D.M.

