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ČERVENEC+ SRPEN 2015

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17.6.2015
1. ZO schválilo ověřovatele zápisu paní Bc. Dagmar Miňovskou a Lukáše Svobodu
2. ZO schválilo program zasedání se změnou
 Schválení proplacení faktury- náklady na opravu komunikace na poz.č. 135/22
3. ZO schválilo úhradu faktury za prokazatelné navýšení spotřeby materiálu- asfaltové povrchy na návsi
firmě M-SILNICE a.s.
4. ZO schválilo úpravu rozpočtu č.5.
5. ZO pověřilo starostu obce M. Mokroše jednáním o bezplatném převodu pozemku č.135/22 do majetku
obce.
6. ZO schválilo proplacení faktury za provedené práce na rekonstrukci komunikace k bývalému hřišti
společnosti Porr.,a.s.
*****
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SE BUDE KONAT
DNE 3.9.2015 OD 19.00 HODIN
*****











ZPRÁVY Z ÚŘADU:
krátké shrnutí událostí za 1. pololetí
V pondělí 20. dubna byly zahájeny práce na rekonstrukci návsi- pokládka nových obrub,
zatravňovacích dlaždic, oprava kanalizačních vpustí, rekonstrukce chodníků. O měsíc později, přesně
29. května probíhala pokládka asfaltu. Náklady na tuto akci byly k dnešnímu dni vyčísleny na částku
1.597.616,- Kč.
O víkendu 8-10. května proběhla oprava střechy na Budníku. Materiál na tuto opravu byl ve výši
66.585,-Kč, samotnou opravu si provedli rybáři svépomocí.
2. června začala oprava hlavní silnice (průtah obcí), kterou má ve správě KSÚS. Byl položen nový
asfaltový povrch s protihlukovými vlastnostmi. Tuto akci obec nefinancovala.
Se ŠLP v Kostelci byl domluven odklon velkých aut převážejících vytěžené dřevo z obecního lesa
mimo obec.
Začátkem měsíce června se úspěšně podařil transport pamětního křížku z pozemku p. Svobody na
obecní pozemek pod obecní úřad.
Byla opravena cesta k bývalému hřišti v celkové výši 133.100,- Kč.
V sobotu13. června proběhl v obci sběr kovového odpadu. Svezlo se celkem 1,36 t odpadu za 5.132,Kč.
Prvním krokem ke zklidnění dopravy v obci byla instalace makety policisty před hospodou.
Doufáme, že tato maketa nám v obci vydrží a způsobí, že alespoň 1 z 10-ti řidičů sundá nohu
z plynu .
Zároveň bylo zadáno vypracování studie na zklidnění dopravy na průtahu obcí firmou Projekce
dopravní Filip s.r.o.
V žádosti o dotaci na rekonstrukci návsi jsme nebyli úspěšní, naše žádost nebyla podpořena.
*****
PŘIPOMÍNÁME !!!
Termín pro podání formuláře "Žádost o stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy" je
následující: zaslat do 17. července 2015. Formulář naleznete v levé části této stránky:
http://www.kr-stredocesky.cz/web/doprava/zakovske-jizdne

RODEO
V neděli 28.6.2015 v Budníku proběhlo předprázdninové rodeo. Jízdu na mechanickém býkovi si mohli
vyzkoušet všichni - dospělí, mládež i děti bez rozdílu věku. Od 15.00 hodin začala napínavá soutěž o sud
piva. Z první části, která měla tři kola, pak postoupilo 10 nejlepších do dvoukolového finále. Mezi sedmnácti
bojovníky byly i tři dívky a dvě postoupily i s nejmladšími účastníky - Davídkem Jirsou a Matějem Skořepou
do finále. První část s celkově nejlepším časem 1.05.19 vyhrál Matěj Skořepa. Soutěž však pokračovala dál.
Z dívek se po skvělém boji nejlépe umístila Aneta Götzová - 4.místo. Třetí místo patří Matěji Skořepovi,
druhé místo Kubovi Skořepovi a vítězem sudu piva se stal Tomáš Miňovský ml. Krásné počasí, pohodová
parta lidí, dobré pivo, klobásky i buřty v nádherném prostředí u dolního rybníka - co víc si přát? Díky patří
všem organizátorům, kteří nám umožnili vyzkoušet si tuto netradiční zábavu, při které jsme se všichni
výborně pobavili i zasmáli.
*****
VÝROČÍ ČERVENEC

VÝROČÍ SRPEN

Šimáně Jaroslav
Máchová Ivana
Svobodová Zdeňka
Martinek František

Štamberský Karel
Štamberská Marie
Maurerová Marie
Jirout Jaroslav
Baštářová Eva

60 let
60 let
84 let
60 let

60 let
81 let
94 let
75 let
60 let

Srdečně gratulujeme!

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ A PRVŇÁČKŮ
se uskuteční poslední srpnovou neděli na obecním úřadě. Rodiče dětí obdrží během
srpna pozvánku, ve které bude upřesněn čas. Děti se mohou těšit na dárek.
(Pokud nejsou novorozenci a prvňáčci hlášeni v obci Krupá a Synči, ale bydlí zde trvale, nahlašte Vaši
účast na OÚ osobně nebo e-mailem.)

*****
Ve dnech 3.-4.7.2015 bude na lesních pozemcích obce Krupá probíhat organizovaná
airsoftová sportovní hra. Začátek by měl být v pátek cca v 10:00 hod a konec v sobotu
odpoledne. Muži pohybující se v uniformách budou účastníci této akce a občanům tedy
nehrozí žádné nebezpečí 
*****
Nemáte ještě plány jak strávíte prázdninové víkendy? Sledujte web. stránky obce (kultura, sport),
případně dřevěnou vývěsku Podlipanska umístěnou na vodárně, kde naleznete různé tipy na
sportovní či kulturní akce v blízkém okolí.

*****
Přejeme všem dětem v Krupé i v Synči krásné
prázdniny plné sluníčka a neobyčejných zážitků,
všem dospělákům hezkou a klidnou dovolenou !!!!!

