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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 1. 11. 2017
1. ZO schválilo ověřovateli zápisu pana J. Boumu a pana Ing. M. Baštáře
2. ZO schválilo program zasedání
3. ZO souhlasí s finanční podporou občanům obce Krupá a Syneč z obecního rozpočtu na výstavbu
domovních čistíren odpadních vod a pověřili starostu obce pana M. Mokroše jednáním s vodoprávním
úřadem v Českém Brodě a k dalším nezbytným úkonům potřebným k vypracování podmínek a návrhů
smluv pro přidělení příspěvku. Konkrétní částka příspěvku nebyla prozatím schválena.
4. ZO schválilo zadání vypracování hydrogeologického průzkumu v obci Krupá a Syneč panem RNDr.
Vojtěchem Kněžkem a zároveň vyhotovením půdních sond v oblasti obcí Krupá a Syneč, které provede
firma Krup-Plus, s.r.o. v nezbytném rozsahu dle pokynů hydrogeologa.
5. ZO vzalo na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Krupá, konaného dne 31. 10. 2017,
při kterém nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
6. ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 6.
*****
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SE BUDE KONAT V PONDĚLÍ 18. PROSINCE
*****
VELKOOBJEMOVÝ SVOZ BIO ODPADU
proběhne o tomto prodlouženém víkendu 17. - 19. 11. 2017. Kontejnery budou jako obvykle
přistaveny před obecní úřad, na dolní Krupou a do Synče. Do kontejneru patří pouze odpad
ze zahrádek. Zároveň připomínáme, že od pondělí 20. listopadu již bude svážen komunální
odpad každý týden.
*****
DIAKONIE
Občanské sdružení Diakonie Broumouv vyhlašuje sbírku použitého ošacení.
Věci prosíme předávat zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Ošacení můžete přinést na obecní úřad do 30. 11. 2017.
*****
KLUBÍK KRUPÁ – SETKÁNÍ MAMINEK S DĚTMI
Klubík je určen pro maminky, které jsou doma na mateřské s předškolními dětmi a rády by se poznaly
s ostatními maminkami a jejich ratolestmi, jelikož k tomu třeba neměly ještě příležitost, a že dětí tu teď není
málo. Pokud máte zájem, přijďte v sobotu 2. 12. 2017 do sálu místního Hostince, kde je naplánováno 1.
setkání Klubíku od 9 do 12 hodin. Občerstvení necháváme na každé mamince, stejně tak hračky si musí děti
vzít takové, aby se zabavily, a nebo je třeba půjčily novým kamarádům.Těšíme se na setkání a hojnou účast.
Organizátorky Dara a Gábina (email pro případné dotazy: g.krivankova@centrum.cz)
*****
KALENDÁŘE PRO ROK 2018
Občané, kteří ještě nemají kalendář pro rok 2018 si ho mohou vyzvednout v úředních hodinách na obecním
úřadě.
*****
PROGRAM KD SVĚT ČESKÝ BROD- PROSINEC
Pátek
8.12. 2017 od 19:00 hodin - křeslo pro hosta - Kateřina Cajthamlová
Sobota 9. 12. 2017 od 19:00 hodin - Lady Macbeth
Neděle 10. 12. 2017 od 15:00 hodin - Anděl Páně 2
Čtvrtek 14. 12. 2017 od 19:00 hodin - Detektor lži - SPOLEK KAŠPAR
Pátek 15. 12. 2017 od 19:00 hodin - Bára Basiková - vánoční koncert

KRUPSKÉ POSVÍCENÍ
V sobotu 4. listopadu jsme se opět po roce sešli na posvícenské zábavě. I letos bylo na sále i v hospodě plno.
Tentokrát se náš „DRAMAŤÁK“ rozrostl o skupinku místní mládeže, kteří dokázali publikum na sále
strhnout k bouřlivému potlesku. Je fajn, že je v naší obci stále spousta lidí, kteří se chtějí a umějí bavit. K.S.
*****
PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNIČKA
V sobotu 2. prosince se koná předvánoční dílnička. Tvořivé odpoledne si pro nás připravila
paní Renata Stehlinová, pod jejímž vedením si vyrobíme vánoční dekoraci technikou
patchwork. Se zájemci, kteří se přihlásili, se sejdeme ve14:00 hodin před zadním vchodem
do sálu místního pohostinství. Akce potrvá cca 3 hodiny. Kdo má ostré nůžky, prosím
přineste si je s sebou, ale hlavně nezapomeňte dobrou náladu . Těšíme se na Vás.
*****
ADVENT
První adventní neděli 3. 12. 2017 v 16:00 hod. Vás srdečně zveme k obecnímu úřadu,
abychom, jak tomu bývá již zvykem, společně rozsvítili vánoční strom na návsi. Opět bude k vidění živý
betlém, na zahřátí kalíšek svařáku a něco sladkého k zakousnutí. Přijďte se před vánočními svátky setkat se
svými sousedy a společně s nimi zahájit sváteční čas.
*****
MIKULÁŠ
Po vsi bude opět chodit Mikuláš s čerty.
Jejich návštěvu si můžete objednat na tel. č. 734 896 072 (K. Kosprtová).
Chodit budeme v úterý 5. 12. 2017, začínáme v cca 17:30 hod.
Zveme všechny děti na Mikulášskou besídku, která se bude konat
v neděli 10. prosince od 15:00 hod v sále místního pohostinství.
Rodiče žádáme o nahlášení dítěte emailem na ou@krupa-obec.cz nebo na tel.:321 697 116 do 1. prosince, z
důvodu nákupu balíčků.
*****
KAVÁRNIČKA
Již potřetí je nám potěšením srdečně pozvat naše ženy 60 ± na předvánoční posezení
u kávy a čaje. „Kavárnička“ se bude konat ve středu 13. 12. 2017 od 16:00 hodin
v sále místního pohostinství- vchod zadem. Přijďte včas, s dobrou náladou a s malým
vzorkem vánočního cukroví na ochutnání . Těšíme se na Vás!
*****
VÝROČÍ LISTOPAD
Skořepová Blanka
Moravec Jan
Pazstorková Marie
Preuslerová Jitka
Srdečně gratulujeme!

GRATULUJEME K MIMINKU!
Dne 24. 10. 2017 se Martině a Karlovi
Krupá čp. 9 narodila dcera Eliška Panochová.
Rodičům přejeme, ať jim dělá jen a jen
radost!

70 let
75 let
80 let
50 let

*****
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem, kteří si vzpoměli a samozřejmě těm, kteří přišli na poslední rozloučení s mým
manželem Jiřím Švarcem. Zároveň děkuji panu starostovi Martinovi Mokrošovi za vstřícnost
a pomoc. Blanka Švarcová

