KRUPSKÝ ZPRAVODAJ
Měsíčník

www.krupa-obec.cz

ÚNOR 2017

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SE BUDE KONAT DNE 1. BŘEZNA
OD 19:00 HODIN
*****

Připomínáme občanům, že poplatek za svoz odpadu a psy je nutné uhradit do konce února.
Platit můžete bezhotovostním převodem na účet obce č.9122151/0100 nebo do pokladny obce.
Výše poplatku je 750, Kč/ osobu nebo rekr. objekt. Poplatek za psa: 50,- Kč první, každý další 70,- Kč.
Upozorňujeme, že ve dnech 27. 2. -2. 3. 2017 bude pokladna obce z důvodu dovolené uzavřena.
Od března budou vyváženy pouze popelnice opatřené známkou pro r. 2017!
*****

OZNÁMENÍ
K uctění památky pprap. Jana Odermatta, hasiče který se dne 14. února smrtelně zranil při požáru lakovny v
obci Zvole, se v den jeho pohřbu rozezní sirény na území hlavního města Prahy a v celém Středočeském
kraji.
Tento pietní akt proběhne ve čtvrtek 23. února 2017 v 9 hodin a 55 minut, kdy se sirény rozezní
nepřerušovaným tónem na dobu 140 sekund. Zvuku sirén nebude předcházet žádné upozornění či
doprovodný text.
*****
ZPŘÍSTUPNĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE SENIORŮM
Nadační fond Josefa Hyncla nabízí oční péči pro seniory s dopravou zdarma. Tato služba
je určena všem osobám starším 65 let, kteří:
 nemají možnost pravidelně navštěvovat očního lékaře
 jsou pojištěny u české zdravotní pojišťovny
Pokud splňujete výše uvedené, můžete se objednat na specializované preventivní
vyšetření, které je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, zahrnuje komplexní oční vyšetření
nejmodernějšími diagnostickými přístroji a v případě očního nálezu bude okamžitě zahájena léčba. Tel. č.
objednání 277 004 424; email praha@medbus.cz
Nadační fond VÁM zajistí termín vyšetření a zavezou k lékaři i zpět zcela zdarma.
*****
Drůbežárna Mírovka bude v pondělí 6. 3. 2017 před OÚ od 15:15 prodávat nosné kuřice ve
stáří 16- 17 týdnů. Cena 140,--145,- Kč. Možno objednat na tel.: 569 489 358 .
*****
Účastníkům zájezdu na vystoupení VESELÉ TROJKY Pavla Kršky do Ždánic
připomínáme, že autobus na tuto akci bude přistaven v sobotu 4. března v 16:20 hodin
na autobusové zastávce v Krupé. Odjezd autobusu bude nejpozději v 16:30 hodin!
Autobus Vás dopraví do Ždánic a po skončení programu zpět do Krupé.

SEDMA
V sobotu 11. února se konal již XI. ročník v karetní hře "SEDMA". Tentokrát se do hry
pustilo osm dvojic. Po několikahodinovém, velmi napínavém boji, byly stupně vítězů
obsazeny takto: 3. místo a bronzové medaile získali Jirka Bureš a Petr Kadeřábek, 2.
místo a stříbro zaslouženě vybojoval Karel Šíma a Zděnek Nepraš. Absolutními vítězi
se zlatou medailí byli tentokrát Jirka Švengr st. a Jarda Götz. Ti také převzali putovní
pohár od minulých vítězů Jardy Boumy a Pepy Malého. Pro zajímavost, naposledy
zmíněná dvojice získala prvenství v minulých turnajích celkem 7x. Zvláštní cena byla
také vyhlášena pro 5. a 6. místo - dvojice na těchto postech obdrželi dárkový poukaz na dovolenou v
hodnotě 200 Kč. Tato cena byla věnována neznámým sponzorem a všechny moc pobavila. Tak snad
si karetní spoluhráči - Jitka Mistolerová s Honzou Šťovíčkem a Vašek Štamberský s Martinem
Burešem "hodnotnou dovolenou" příjemně užijí. Díky patří novým organizátorům - Lukáši
Svobodovi a Jirkovi Švengrovi ml. za příkladné a bezproblémové zvládnutí turnaje. Díky i našim
hostinským za zajištění občerstvení. Tak zase příští rok při XII. ročníku.
D.M.
*****
VÝROČÍ ÚNOR
Nováková Vlasta
83 let
Kautská Libuše
92 let
Pokorná Miloslava
75 let
Ševčíková Jaroslava
60 let
Švarcbachová Jaroslava 50 let
Votava Josef
60 let
Mrázová Zdeňka
75 let
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!

MIMINKA
V lednu se naše obce rozrostly o 2 nové občánky.
Prvním mimčem roku 2017 je Matyáš
Beran, kterého si rodiče přivezli
z porodnice do Synče
a druhým miminkem je
Dorinka Nováková z Krupé.
Rodičům srdečně blahopřejeme a přejeme,
ať Vám dělají jen a jen radost!

*****
RYBÁŘSKÝ PLES
Rybáři Krupá zvou všechny občany na ples, který se bude konat již tuto sobotu 25. 2. 2017 od 20:00 hod.
K poslechu i tanci bude hrát skupina 4G Hudba Kutná Hora.
*****
MDŽ
Starosta obce a obecní úřad v Krupé srdečně zve všechny ženy bez rozdílu věku
babičky, maminky, slečny i dívky na oslavu
MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN
do sálu místního pohostinství, která se bude konat dne 11. března od 19. hodin.
K tanci i poslechu nám bude hrát DUO Tandem z Kostelce nad Černými lesy.
Občerstvení zajištěno. Pánský doprovod vítán.

*****
DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE
Marcela Svobodová s kolektivem Vás srdečně zve na maškarní diskotéku pro děti, která se bude konat
v sobotu 18. 3. 2017 od 15:00 hodin v sále místního pohostinství.

