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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SE BUDE KONAT DNE 28. ÚNORA
OD 19:00 HODIN
*****

Připomínáme občanům, že poplatek za svoz odpadu a poplatek za 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/osoba nebo rekr. objekt. Poplatek za psa: 50,- Kč první, každý další 70,- Kč.
Upozorňujeme, že v pondělí 5. března budou vyvezeny pouze popelnice opatřené známkou pro r. 2018!
*****

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU OD 4. 3. 2018
Na základě požadavku obce na zlepšení podmínek pro odvoz dětí odpoledne ze školy v Kostelci n.Č.l. bude
s platností od 4. 3. 2018 realizován posun spoje linky 659 s odjezdem ve 14:21 z Kostelce n.Č.l., a to na
14:26 hod. Z důvodu návaznosti spoje musí tentýž autobus zajistit i spoj, který odjíždí z Č. Brodu zpět do
Kostelce n. Č. l.. To znamená, že i tento spoj bude posunut o 5 minut, odjezd autobusu z Českého Brodu se
změní na 14:51 hod.
*****

TŘÍDIT SE VYPLÁCÍ
Ve 13. ročníku (rok 2017) krajské soutěže "My třídíme nejlépe" se naše obec umístila v celkovém pořadí
obcí do 499 obyvatel na 33. místě (obec Přehvozdí 74 místo, Konojedy 114 místo, Přistoupim 155. místo a
obec Tuchoraz 287). V roce 2016 jsme byli na 98. místě.
Příspěvek obci od Ekokomu se každoročně zvyšuje- viz tabulka:
rok 2014
rok 2015
8.388,50
13.415,50
1. čtvrtletí
10.644,00
16.436,00
2. čtvrtletí
11.971,00
19.781,50
3. čtvrtletí
12.590,00
18.428,50
4. čtvrtletí
celkem
43.413,50
68.061,50

rok 2016
18.714,50
19.111,50
19.153,00
16.992,50
73.971,50

rok 2017
17.743,50
19.864,50
23.538,50
19.538,50
80.685,00

*****

PRODEJ KUŘIC
Drůbežárna Mírovka bude v pondělí 5. 3. 2018 před OÚ od 15:00 hod prodávat nosné kuřice ve
stáří 16- 17 týdnů. Cena 150,- Kč. Možno objednat na tel.: 569 489 358 .

OBECNÍ A RYBÁŘSKÝ PLES
V sobotu 3. února proběhl již 10. ples obce a rybářů. K tanci i poslechu hrála kapela 4G Kutná Hora. I přes
nevelkou účast věřím, že se akce líbila díky rozmanité tombole. Na příštím plese bude hrát skupina Syntéza,
aby si na své přišli i milovníci dechovky. Věřím, že se sejdeme v hojnějším počtu a společně prožijeme hezký
večer.
D.M.
*****
VÝROČÍ ÚNOR
Klinderová Naděna
70 let
Moravec Jaroslav
70 let
Šímová Marie
75 let
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!

MIMINKA
Dne 4. února se manželům
Rusinkovým narodil syn Dominik.
Rodičům srdečně blahopřejeme!

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 10. března od 19. hodin.
Tentokrát nám bude k tanci i poslechu hrát kapela ALTOM (p. Richta a pí. Šámalová).
Občerstvení zajištěno. Pánský doprovod vítán.
*****

Děkujeme paní Stehlinové za každoroční příspěvek na dětské akce.

*****
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji obecnímu úřadu za dárek a přání k narozeninám, paní Moravcové za příjemnou návštěvu.
Naďa Klinderová
Děkuji obecnímu úřadu za gratulaci k mým narozeninám.
Jaroslav Moravec
Děkuji za projevené soustrasti k úmrtí mého tatínka.
Karel Štamberský
*****
VZPOMÍNKA
Dne 2. 2 .2018 uplynulo 10 let od úmrtí pana Jana Šmída, Krupá č. 27.
Stále vzpomíná rodina Šmídova.

