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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. 10. 2018
ZO schválilo ověřovateli zápisu pana J. Boumu a pana R. Růžičku
ZO schválilo program zasedání
ZO schválilo zvolení jednoho místostarosty
ZO schválilo, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn
ZO schválilo veřejný způsob volby starosty a místostarosty
ZO zvolilo starostou Martina Mokroše
ZO zvolilo místostarostou Richarda Růžičku
ZO neschválilo zřízení 2 výborů a 2 komisí: finanční výbor, kontrolní výbor, kulturní komisi a komisi
pro životní prostředí
9. ZO schválilo zřízení 2 výborů a 1 komise: finanční výbor, kontrolní výbor a kulturní komise
10. ZO zvolilo předsedou finančního výboru Marii Burešovou
11. ZO zvolilo předsedou kontrolního výboru Ing. Miroslava Baštáře
12. ZO zvolilo předsedou kulturní komise Bc. Dagmar Miňovskou
13. ZO zvolilo členy finančního výboru Jaroslava Boumu a Ing. Adélu Burešovou
14. ZO zvolilo členy kontrolního výboru Lukáše Svobodu a Ing. Gabrielu Baštářovou
15. ZO zvolilo členy kulturního komise Dagmar Moravcovou a Tomáše Miňovského st.
16. ZO schválilo odměny pro místostarostu (60%), předsedy výborů a komisí a členy výborů
v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb.
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PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SE BUDE KONAT V ÚTERÝ 18. 12. OD 19:00 HODIN

*****
KALENDÁŘE PRO ROK 2019
Občané, kteří ještě nemají kalendář pro rok 2019 si ho mohou vyzvednout v úředních hodinách na obecním
úřadě.
*****
VYCHÁZKA KE STUDÁNCE
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala obecnímu úřadu a všem pořadatelům,
kteří pro nás připravili fantastickou akci ke 100. výročí založení Československé
republiky a to vycházku k nově obnovené studánce v lese. Sešlo se nás v sobotu 27.
října opravdu hodně. Ve 14 hodin byl položen věnec k pomníku před obecním
úřadem, pak už jsme se vydali ke studánce do lesa, účastníci obdrželi odznáček a
tužku se znakem Krupé a u studánky hrneček a většina ho hned použila na napití vody
ze studánky. Na zpáteční cestě bylo občerstvení v Borku na bývalé motokrosové trati. Každý si mohl opéci
buřta na ohni, paní Trnková a Moravcová vařily kávu, čaj nebo groček pro zahřátí dle přání a děvčata
upekla moc dobré moučníky. Chci touto cestou též poděkovat těm, kteří dostali nápad studánku obnovit, těm
kdo se podíleli na obnově, což se mimochodem opravdu povedlo a vůbec všem, kteří se do této akce zapojili.
Věřím, že všichni zúčastnění byli spokojení a souhlasí se mnou, že to byla opravdu vydařená akce.
Při této příležitosti bych chtěla vyjádřit poděkování starostovi a všem členům zastupitelstva, za práci v
minulém volebním období. Udělalo se toho v obci opravdu hodně. Jistě se najde někdo, kdo nebude
souhlasit, ale jak se říká, není člověk ten, aby se zalíbil lidem všem. Jsou obce, kde jsou rádi, že se jim
podaří udržet běžný provoz. Ne vždy se vše podaří, jsou období, kdy se šetří peníze na další investice,
vyběhávají dotace a to se tady daří. Opravdu to není lehké. Kulturní komise pracuje na jedničku např.
Rozsvícení vánočního stromečku s živým betlémem, vítání občánků, předvánoční kavárnička, návštěvy
jubilantů atd. Jen tak dál!
V příštím volebním období pokračuje naše zastupitelstvo ve stejném složení, tak přeji jim i nám občanům, ať
se všechno daří a stále mají dost elánu.
Alena Třešňáková

*****
PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNIČKA
Na sobotu 1. prosince ve 13:00 hodin pro vás máme připravené opět předvánoční tvoření.
Dílničku tentokrát povede paní Jitka Preuslerová (Kolářová), která nás naučí něco málo, ze
svého koníčku, kterým jsou výrobky z papírových ruliček. Prosím o nahlášení dětí, případně i
dospělých, kteří se chtějí zúčastnit, na tel.: 321 697 116 do pondělí 26. listopadu. Akce potrvá
cca 2 hodiny a podle počtu zájemců se uskuteční buď na OÚ nebo na sále místního
pohostinství. Těšíme se na Vás.
*****
ADVENT
První adventní neděli 2. 12. 2018 v 16:00 hodin budeme, jako již v předešlých letech, v Krupé na
návsi zahajovat adventní čas rozsvícením stromu před obecním úřadem. Nebude chybět živý
betlém, ani svařené víno na zahřátí, a určitě bude i něco sladkého k zakousnutí.
Letos si zde budete moct zakoupit vánoční dekorace (výrobky z ruliček papíru) z dílny paní
Jitky Preuslerové, kterou jsme oslovili. Bude tedy možné zakoupení andílků (50,- Kč),
adventních svícnů (80,- Kč) a vánočních stromečků (60,- Kč).
Předvánoční čas by měl být hlavně o klidu, pohodě a setkání s přáteli a známými.
Budeme rádi, když si tuto předvánoční atmosféru přijdete společně s námi užít.
*****
MIKULÁŠ
Po vsi bude opět chodit Mikuláš s čerty.
Jejich návštěvu si můžete objednat na tel. č. 734 896 072
Chodit budeme ve středu 5. 12. 2018, začínáme v cca 17:30 hod.
Zveme všechny děti na Mikulášskou besídku, která se bude konat
v sobotu 8. prosince od 15:00 hod v sále místní hospůdky.
Od 15:30 hodin bude loutkové divadelní představení Zlatá ryba.
Rodiče žádáme o nahlášení dítěte SMS na tel: 606 789 753 nebo
emailem na: klinderoval@seznam.cz do 1. prosince, z důvodu
nákupu balíčků.
*****
KAVÁRNIČKA
Srdečně zveme naše ženy 60 ± na předvánoční posezení u kávy, čaje a sousedského cukrovíčka (pouze
vzorečky, co sníme na místě). „Kavárnička“ se bude konat v pondělí 17. 12. 2018 od 16:00 hodin v sále
místního pohostinství - vchod zadem. Přijďte včas a s dobrou náladou . Těšíme se na Vás!
*****
VÝROČÍ LISTOPAD
Kolářová Radoslava
Růžička Richard
Pazstorková Marie
Oslavencům přejeme hlavně hodně zdraví a štěstí!
VZPOMÍNÁME
Dne 29.listopadu uplyne 10. výročí od úmrtí mého manžela Lubomíra Koláře.
Stále vzpomíná Radka s rodinou.
*****
Dne 11.12. uplyne 13 let od úmrtí pana Františka Skořepy, rodáka z Krupé. Kdo jste ho znali,
věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku. Manželka Blanka Skořepová s rodinou.
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