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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8. 6. 2022
ZO schválilo ověřovateli zápisu paní M. Burešovou a Ing. M. Baštáře
ZO schválilo program zasedání se změnou
ZO schválilo finanční dar Mateřské škole Kuřátka Nučice ve výši 15.000,- Kč
ZO schválilo, že ve volbách do zastupitelstva obce Krupá dne 23. a 24. září 2022 bude voleno celkem 7
členů zastupitelstva
5. ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2022
6. ZO schválilo, že Obec Krupá jako vlastník pozemků parc. č. 362/8 a 401/21 v kat. území Krupá u
Kostelce nad Černými Lesy (Třešňovka), souhlasí s výsadbou stromů, povýsadbovou péčí a následnou
desetiletou udržitelností pro účel podání žádosti o podporu z programu Sázíme budoucnost: granty do 30
000 Kč
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*****
PŘÍŠTÍ TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDE OZNÁMEN NA ÚŘEDNÍ DESCE
*****

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ A PRVŇÁČKŮ
Slavnostní vítání občánků a prvňáčků proběhne letos
v sobotu 27. 8. 2022 od 10:00 hodin na obecním sále za
hospodou (vstup od bytovek). Zúčastnění obdrží během
srpna pozvánky.

*****
Dětský den,
v sobotu 5. 6. 2022 jsme se konečně po covidové pauze dočkali tradičního dne pro děti v Budníku.
Počasí nám přálo a účast byla hojná. Zapsáno bylo 39 dětí od 1,5 roku až po 11let, největší účast byla ve
věku 4-6 let. S pomocí ochotných dobrovolníků si děti zasoutěžily u jedenácti disciplín. Nechyběla klasická
střelba, hod na plechovky, chytání rybiček a další :). Jako odměna, za splnění disciplín na děti čekal
originální skákací hrad, párek v rohlíku, hlavně předání cen a vyhlášení vítězů :). Někteří odvážlivci se
dokonce osvěžili v rybníčku, jiní vychlazeným pivečkem a na zahnání hladu si dali klobásku z udírny.
Děkuji hlavně za finanční podporu obci, za občerstvení Budníku a vaše dobrovolné vstupné, které je vždy
využito na další dětské akce :). Plánujeme na konci prázdnin procházku lesem, v září pouštění draků u
třešňového sadu, samozřejmě dýňování a mikulášskou diskotéku.
Doufáme, že naplánované akce se uskuteční a budeme rozdávat spoustu radosti jak dětem, tak dospělým.
L.D.
PS: Fotografie jsou zveřejněny na stránkách obce.
KRUPSKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec Krupá pod evidenčním číslem MK ČR E 10633

Více informací ke všem akcím naleznete v aplikaci V OBRAZE nebo na webových stránkách obce Krupá.

Přejeme všem pěkné prázdniny, pohodovou dovolenou a šťastné návraty.
KRUPSKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec Krupá pod evidenčním číslem MK ČR E 10633

