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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 7.10.2015
1. ZO schválilo ověřovatele zápisu pana Ing. M. Baštáře a paní M. Burešovou
2. ZO schválilo program zasedání
3. ZO schválilo Dodatek č.3/2015 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství ( kovový
odpad )
4. ZO schválilo nákup programu Daně, dávky, poplatky od firmy GORDIC spol. s.r.o.
5. ZO pověřilo paní M. Burešovou zjištěním počtu dětí, které by využívaly školní spoj ve 13:35
hodin z Kostelce n Č. l. ( zřízení spojení na základě požadavků rodičů ) a předáním této
informace do 31. 10. 2015 zástupci Ropidu, aby mohl následně náš požadavek předat
k posouzení.
6. ZO pověřuje starostu obce podepsáním dokumentu Memorandum obcí sdružených ve školském
obvodu ZŠ Kostelec n. Č. l.( listina podepsaná obcemi ve školském obvodu Kostelec n. Č. l.
bude sloužit jako příloha k žádostem o dotace k zajištění povinné školní docházky).
7. ZO neschválilo záměr založení DSO s Městem Český Brod a dalšími obcemi na Českobrodsku
8. ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 7.
9. ZO schválilo odepsání 1 pohledávky za MP odpady
10. Diskuse: V diskusi se o slovo přihlásili zástupci obce Syneč pan M. Novosad a pan V. Beran.
Vznesli před zastupiteli dva požadavky:
1. Instalace dvou retardérů ke zvýšení bezpečnosti chodců v obci Syneč
2. Řešení dopravní obslužnosti - školní spoje v obci Syneč
*****
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SE BUDE KONAT
DNE 4.11.2015 OD 19.00 HODIN
*****
VELKÉ BIO KONTEJNERY
V termínu od 23.10.-25.10. 2015 ( pátek- neděle ) budou v obcích Krupá a Syneč přistaveny velké
kontejnery na BIO odpad ze zahrad. Poslední svoz kontejnerů 1100 l. proběhne na konci listopadu.
*****
ODEČTY ELEKTROMĚRŮ
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že odečty elektroměrů budou v obci Krupá probíhat ve
45. týdnu tj. od 2.11. - 6.11.2015. Pokud nemáte volně přístupný elektroměr, můžete stav
elektroměru zanechat na obecním úřadě, případně umístit na viditelném místě, např. za oknem.
*****
PŘIJĎTE SI VYSADIT SVŮJ STROM
Naše obec se opět zapojila do projektu „ Přijďte si vysadit svůj strom“ pod záštitou MAS
Podlipansko. Stromky budeme vysazovat za obcí na polní cestě ve směru na Svatbín. Sraz je v
sobotu 14.11.2015 v 9:00 hodin před obecním úřadem. S sebou si vezměte pracovní rukavice, rýč a
dobrou náladu. Občerstvení je zajištěno.

POSVĚCENÍ PAMĚTNÍHO KŘÍŽKU
Srdečně zveme všechny občany na slavnostní posvěcení křížku, které proběhne v sobotu
7. listopadu od 15:00 hodin za účasti pana faráře J. Líznera z farnosti v Kostelci nad Černými lesy.
Křížek byl vyroben kameníkem Aloisem Belingerem v r. 1910 na náklady dobrovolníků obce Krupá
a umístěn u domu čp. 54. Druhou neděli po svatodušních svátcích v květnu r. 1910 vyšel průvod
z Kostelce od kaple sv. Jana k posvěcení nového křížku. Více informací se nám bohužel nepodařilo
dohledat.
Křížek, který se nám bez úhony podařilo přestěhovat na obecní pozemek, prošel renovací. Pokud
budete plánovat posvícenskou procházku obcí, spojte jí se sousedským setkáním na naší malé
slavnosti na návsi pod obecním úřadem 
Svatodušní svátky (Letnice, seslání Ducha svatého, Boží hod svatodušní) jsou křesťanský svátek
slavený 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů po Nanebevstoupení Páně. Svátek letnic pochází z
židovského svátku týdnů. Teologicky se tento svátek vztahuje v židovství k předání Zákona na Sinaji a
v křesťanství k seslání Ducha svatého na apoštoly po Ježíšově nanebevstoupení.
*****
POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
se bude konat v sále místního pohostinství v sobotu 7.11. 2015 od 20:00 hodin.
K poslechu a tanci nám bude hrát skupina 4G Hudba Kutná Hora.
Pro pravidelné návštěvníky našich společenských zábav a plesů uvádíme s předstihem termíny akcí:
Obecní ples- 16.1.2016 k poslechu a tanci bude hrát skupina SYNTÉZA
Rybářský ples- 20.2.2016 k poslechu a tanci bude hrát BÍZA –BAND

*****
VÝROČÍ ŘÍJEN
Šťovíčková Miroslava
Alexander Josef
Klinderová Miloslava
Máchová Drahomíra
Žibřid Zdeněk
Srdečně gratulujeme!

65 let
65 let
88 let
85 let
75 let

VZPOMÍNKA
Dne 7. října uplynul 1. rok od úmrtí pana Miloše Pivoňky, rodáka z Krupé čp. 72. Ti, co jste
ho znali, věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku. Rodina.
*****

PŘEJEME VŠEM HEZKÉ POSVÍCENÍ!

