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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16. 5. 2019
1. ZO schválilo ověřovatele zápisu pana J. Boumu a pana R. Růžičku
2. ZO schválilo program zasedání
3. ZO potvrdilo výběr dodavatele na Rekonstrukci sportovního hřiště u bytovek, kterým je Krup M&G
s.r.o. Obec Krupá na základě podmínek dotace Středočeského kraje, Fondu obnovy venkova,
zveřejnilo tuto zakázku po dobu 15 dní na profilu zadavatele obce Krupá.
4. ZO schválilo rekonstrukci komunikace na pozemku č. 608/1
5. ZO schválilo Rozpočtové opatření č.3/2019
*****
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDE ZVEŘEJNĚNO NA ÚŘEDNÍ DESCE
*****
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
▪ v pátek dne 24. května 2019 od 14. 00 hodin do 22. 00 hodin a
▪ v sobotu dne 25. května 2019 od 8. 00 hodin do 14. 00 hodin.
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu pro voliče bydlící v Krupé a
Synči je volební místnost: Obecní úřad Krupá; Krupá čp. 100
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství. Volič po příchodu
do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným
občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební
místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve
dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené
hlasovací lístky jiné.
*****
MNOŽSTVÍ VYTŘÍDĚNÝCH ODPADŮ V OBCI
Název

2015

2016
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papír

12,02 t

13,33 t

11,54 t

18,33 t

plast

6,40 t

5,69 t

6,92 t

12,01 t

kovy

0,15 t

0,39 t

0,65 t

0,51 t

sklo

4,17 t

10,95 t

12,97 t

13,26 t

BIO

36,57 t

66,15 t

65,10 t

61,42 t

SKO
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103,19 t

101,58 t
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V přiložené tabulce a grafu je znázorněno množství vytříděných komodit odpadu v obci. Našim cílem je
snížení produkce směsného komunálního odpadu. K největšímu snížení produkce SKO došlo v roce 2016,
kdy byl v obci zaveden svoz BIO odpadu z domácností. Jak jsme již psali v předchozích vydáních
zpravodaje, chtěli bychom v naší obci zavést svoz plastu a papíru přímo od domu tzv. systém door-to-door,
ten je ovšem z naší strany podmíněn dotací na sběrné nádoby. Dle informací OPŽP by měl být dotační titul
zveřejněn během letních prázdnin. Děkujeme, že třídíte 😊.

MILOVNÍCI DECHOVKY SI PŘIŠLI NA SVÉ.
OÚ pro ně uspořádal zájezd do nedaleké obce Krymlov, kde se v kulturním domě konalo vystoupení kapely
Krajanka. Deset profíků na trubky, klarinety a bicí předvedlo své umění. Dva zpěváci a jedna zpěvačka krásně
zpívali. Pořad moderovala dcera kapelníka, pana Hlaváčka, Karolína. Ten přednesl pěkný košilatý vtip o
dámské kabelce, ze které se po pohlazení stane kufr. Hádejte, z jaké kůže byla ušita? Krajanka vyhrávala,
zpěvačka a zpěváci zpívali, také jsme nezaháleli a zapojili své hlasivky. A že bylo co zpívat! Program byl
koncipován k výročí 100 let založení republiky. Písničky od počátku minulého století, až do současnosti. Tři
hodiny se dvěma přestávkami na občerstvení utekly jako voda. Malý autobus a jeho řidička nás odvezl tam i
zpět. Děkujeme našemu OÚ za krásně strávené odpoledne a těšíme se na další zážitky.
Za účastníky zájezdu Eva a Jára.
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Rybáři z Krupé pořádali 27. dubna 15. RYBÁŘSKÉ ZÁVODY. Počasí nám celkem
přálo, i když předpověď počasí nebyla příznivá. Klání se zúčastnilo 25 rybářů a
3 rybářky. První rybu ulovil Petr Nedošínský st. Dopoledním favoritem závodů
byl Pepa Malý st., následoval ho syn Pepa a Petr Kadeřábek ml. Odpoledním a
zároveň nejúspěšnějším rybářem se pro tento rok stal Jirka Strejček s pěti kusy
ryb o celkové délce 220 cm. Druhé místo získal Pepa Malý st., který zároveň ulovil
největší rybu-kapra 61 cm. Třetí místo obsadil Pepa Malý ml. Rybářkám ani letos moc štěstí nepřálo, jen Iva
ulovila jediného dravce, štičku 32 cm. Počet ulovených ryb byl pouze 17 kusů. Díky za přípravu tradiční
dršťkové polévky, obsluhu udírny i výčepu, děvčatům za výborné koláče a jiné dobroty i všem příznivcům
tohoto sportu, kteří nás přišli podpořit a chvilku pobýt v hezkém prostředí u rybníka. Poděkování též Pepovi
Š. za kompletní servis-grilování selátka. Tak zase za rok!!! PETRŮV ZDAR!
Dáša Miňovská
*****
VÝROČÍ KVĚTEN
Skořepová Marcela
Čuchalová Vladislava
Churáčková Milena
Lachmanová Jana
Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví!

POZVÁNKA NA DĚTSKÝ DEN
Srdečně zveme všechny děti i
rodiče na dětský den k rybníku,
který se bude konat
v sobotu 8. června od 14:00
hodin.
Jako vždy budou pro děti připraveny soutěže, a
občerstvení.

Děkuji obecnímu úřadu za milou návštěvu a gratulaci k jubileu. M. Skořepová
*****
KERAMICKÝ DEN V KOSTELCI NAD ČERNÝMI LESY
proběhne v sobotu 25. 5. 2019. Součástí tohoto dne je prodej keramiky,
točení na hrnčířském kruhu, přehlídka řemesel na zámku a bohatý
doprovodný program. Vystoupí zde HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA
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