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KVĚTEN 2016

1. ZO schválilo ověřovateli zápisu paní M. Burešovou a pana L. Svobodu
2. ZO schválilo program zasedání se změnou a to přidáním 2. bodů:
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě s Městem Kostelec nad Černými lesy - ZŠ Kostelec n/Č.l
 Dodatek č. 3/2016 Nykos a.s.
3. ZO schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě s Městem Kostelec nad Černými lesy o školském obvodu
k ZŠ v Kostelci nad Černými lesy. Dodatek se týká příspěvku 2.000,- Kč/ žáka/ rok a zajišťuje
přednostní přijímání žáků do ZŠ v Kostelci pro obce zasmluvněné tímto dodatkem.
4. ZO schválilo dodatek č. 3/2016 ke Smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství spol. Nykos
a.s. Dodatek upravuje četnost svozu papíru 1x za 14 dní.
5. ZO schválilo 2. objednávku pro firmu OKNA EU na vchodové dveře do budovy obecního úřadu
v ceně do 25.000,- Kč (1. objednávka byla okna)
6. ZO schválilo objednávku pro zhotovitele na práce- čištění a opravu havarijního stavu odtoku z
dolního rybníka v Krupé firmu Tomáš Rychta ze Štíhlic.
7. ZO schválilo, že údržbu veřejné zeleně a prostranství v obci Krupá bude vykonávat starosta obce p.
Martin Mokroš
8. ZO pověřilo starostu obce p. Martina Mokroše jednáním ve věci převodu pozemku č. 605/8 v k.ú.
Krupá do vlastnictví obce.
9. ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 3/2016
*****
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SE BUDE KONAT
DNE 25. 5. 2016 OD 19:00 HODIN
*****
Svoz nebezpečného a objemného odpadu proběhne v sobotu 14. 5. 2016
14:35-14:50 v obci Syneč
15:00-15:15 v Krupé u autobusové zastávky
Připomínáme, že odpad musí být předán osobně posádce vozu z ruky do ruky a nehromaděn na
sběrných místech!!!!

*****
DĚTSKÝ DEN
Srdečně zveme všechny děti na Dětský den, který se bude konat v sobotu 4. června od 14:00
hodin na dolní Krupé u rybníka.
Máme pro vás připravené odpoledne plné her, zábavy a dárečků.
*****
ORIENTÁLNÍ TANCE V KRUPÉ
Víkendový kurz břišního tance pro všechny věkové kategorie se bude konat 17. 6. - 19. 6.
2016 od 18:00 hodin v sále místního pohostinství. Cena za víkendový kurz 200,- Kč,
jednotlivé dny dohodou. Sportovní oblečení a dobrou náladu s sebou!

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Rybáři z Krupé pořádali 23. dubna již 12. RYBÁŘSKÉ ZÁVODY. Ani skeptická předpověď počasí
neodradila 20 účastníků od tohoto našeho tradičního jarního klání. Nejmladším rybářem byl osmiletý Vojta
a čest rybářek hájila Iva. Různý věk, technika, návnada, ale hlavně, že byla skvělá nálada. Počasí nám
přálo, i když slunce až tak moc nehřálo. Déšť, který večer přišel, nevadil tomu, kdo domů včas odešel.
Jasným favoritem letošních závodů byl od samého začátku Luďa Třešňák. Nejenže chytil první rybu, ale celé
dopoledne vedl. Navíc měl pro dopoledne největší rybu - kapra 61 cm. Dalšími horkými favority na medaile
byl Lukáš Svoboda a Jirka Švengr ml. Lukáš byl dopoledne druhý a Jirka třetí, ale finále bylo v opačném
pořadí.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA:
1. místo - Luďa Třešňák - 354cm, 13 ryb
2. místo - Jirka Švengr ml. - 246cm, 8 ryb
3. místo - Lukáš Svoboda - 233cm, 8 ryb
Největší ulovenou rybou byl nakonec kapr 75 cm - Jirka Švengr
ml. Asi nejkrásnější rybou byl candát 70 cm Jirky Kosprta ml.
Celkem bylo uloveno 47 ryb o celkové délce 15,48 m. Jen 6
závodníků nemělo žádný úlovek.
Díky všem příznivcům tohoto sportu, kteří nás přijeli podpořit i
z Českého Brodu, Kouřimi.... Díky za přípravu tradiční
dršťkové polévky, obsluhu udírny i obsluhu ve výčepu. PETRŮV ZDAR!
Dáša Miňovská
*****
ČARODĚJNICE
Dne 23. 4. 2016 se konalo jako každoročně na motokrosové trati stavění hranice
na čarodějnice. Počasí nám přálo, tak se krupské mládeži hranice hezky stavěla.
Občerstvení pro ně bylo zajištěno, všichni byli spokojeni. Tímto bych chtěla poděkovat
Pepovi Splavcovi, který vše zajišťoval a měl vše pod kontrolou i klukům z KrupéTomáši Miňovskému, Kubovi Skořepovi, Tomáši Martínkovi, Karlovi Šímovi, Martinu
Kubištovi, Lukáši Kulhavému, Pepovi Pavlovi, Pepovi a Jardovi Zabilkovým. Bez vás by
to chlapci nešlo. Poděkování patří také Martině Splavcové, která nám každoročně strojí
čarodějnici na hranici a také sponzorům z Krupé. Tak doufám, že příští rok se zase
znovu na trati sejdeme. Ještě jednou Vám všem patří veliké DÍKY.
Za MX Krupá Dáša Moravcová a Bohuška Trnková
Hranice byla opravdu veliká, jak bývá v Krupé již zvykem. Počasí se v sobotu opravdu vyvedlo a perfektní
servis v podobě občerstvení všeho druhu (špekáčky, klobásy, pivko) přilákal mnoho návštěvníků nejen
z Krupé. Samotné podpálení hranice začalo kolem půl deváté večer, všechno klaplo na jedničku a hranice
byla v širokém okolí jistě nepřehlédnutelná!
Pořadatelům děkujeme.
*****
Dne 7. 5. 2016 se u lesa V BORKU konalo setkání mládeže. Účast byla hojná, zúčastnilo se tu na 60
závodníků. Počasí nám přálo a všichni byli velice spokojeni. Po skončení závodu se jezdcům rozdaly ceny a
všichni odjížděli s dobrými pocity.
Za MX Krupá Dáša Moravcová
*****
Výročí květen
Štamberský Karel
84 let
Čuchalová Vladislava 80 let
Srdečně blahopřejeme!

Gratulace do Lentilkova!
Gratulujeme manželům
Rusinkovým k narození jejich
dcerky!

Nově zavádíme svoz BIO odpadu z domácností
Od měsíce června tohoto roku dojde k několika změnám v režimu vývozu odpadů. Nově bude zaveden svoz
BIO odpadů přímo z domácností. Každý dům obdrží hnědou 120 litrovou nádobu. Samotný systém vývozu
bude fungovat tak, že jeden týden v pondělí bude svážen směsný komunální odpad (plechová nebo ve
většině případů černá plastová nádoba) a další týden v pondělí bude svážená hnědá nádoba na BIO odpad.
Kombinovaný svoz komunálního odpadu a BIO odpadu bude probíhat v dalších letech ve vegetačním
období od 1. dubna do 31. listopadu.

- lichý týden svoz BIO odpadu
- sudý týden svoz SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO odpadu.
V období vegetačního klidu od 1. prosince do 31. března bude probíhat opět týdenní svoz komunálního
odpadu (Bioodpad se vyvážet nebude).
Větší množství zeleně, případně silnější a delší větve z ořezu stromů a keřů bude i nadále možné ukládat do
kontejnerů 1100 l, které jsou rozmístěny po obci. Zároveň budou 1x ročně (na podzim) přistaveny velké
kontejnery před OÚ, na dolní Krupou a do Synče.
MEZI HLAVNÍ SLOŽKY BIO-ODPADŮ PATŘÍ:
 Tráva, sláma, seno


Listí a piliny



Drobné dřeviny, odřezky, hobliny



Zbytky ovoce a zeleniny



Zbytky rostlin a květin z úpravy zeleně a zahrad



Organické odpady z domácností a kuchyní (např. slupky z ovoce a zeleniny)



Popel ze dřeva (ne z uhlí) apod.

CO NEPATŘÍ DO BIO-ODPADU!


Krev, maso, mastné zbytky potravin



Exkrementy, fekálie, uhynulá zvířata



Kameny, cihly, suť



Obaly od potravin



Směsný komunální odpad



Plasty, papír sklo



Nebezpečné odpady

Proč se zavádí tento systém?
Je evidentní, že v období vegetace je v nádobách na směsný komunální odpad podstatný podíl složky
bioodpadu, který lze vytřídit.
Zároveň je naší snahou, aby občané třídili i ostatní odpad, jako je plast, papír, sklo a kov. Z tohoto důvodu
jsme rozšířili síť sběrných míst, které postupně dovybavujeme nádobami na jednotlivé tříděné komodity.
Pevně věříme, že novinku v systému odpadového hospodářství většina obyvatel přivítá.

