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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDE VE STŘEDU DNE 1. 11. 2017 OD 19:00 HODIN
*****

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Starosta obce Krupá
podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),
oznamuje:
1.Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22, 00 hodin a
v sobotu 21. října 2017 od 8, 00 hodin do 14, 00 hodin.
2. Místem konání voleb
je volební místnost na Obecním úřadě Krupá, Krupá č.p. 100
pro voliče bydlící v Krupé a Synči.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak
označené hlasovací lístky jiné.
!!!Občanům, kteří se neprokáží platným občanským průkazem nebo pasem, nebude umožněno hlasování!!!

*****
SVOZ NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU
Svoz nebezpečného a objemného odpadu proběhne
v sobotu 28. 10. 2017
13:55-14:10 hod v obci Syneč
14:20-14:35 hod v Krupé u autobusové zastávky
Odpad musí být osobně předán posádce vozu.
*****
KOMBINOVANÝ SVOZ ODPADŮ
Kombinovaný svoz odpadů SKO A BIO bude probíhat do 6. listopadu, kdy
proběhne poslední svoz BIO odpadů (hnědé popelnice). Následující týden tzn.
od 13. listopadu začne opět fungovat týdenní svoz komunálního odpadu.
BIO odpad nebude v zimních měsících svážen. Budou také staženy kontejnery
1100 l. Velké kontejnery na BIO odpad ze zahrádek budou přistaveny dle zájmu
občanů, o případném přistavení budete informováni na vývěsce OÚ a rozhlasem.

6. 11. 2017 BIO
13. 11. 2017 SKO
20. 11. 2017 SKO
27. 11. 2017 SKO

ODEČTY ELEKTROMĚRŮ
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že odečty elektroměrů budou v obci Krupá probíhat
od 6. 11. - 10. 11. 2017. Pokud nemáte volně přístupný elektroměr, můžete stav elektroměru
zanechat na obecním úřadě, případně umístit na viditelném místě, např. za oknem.
*****
POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
se bude konat v sále místního pohostinství v sobotu 4. 11. 2017 od 20:00 hodin.
K poslechu a tanci nám bude hrát skupina 4G Hudba Kutná Hora.

*****
VÝROČÍ ŘÍJEN
Mengerová Kateřina
50 let
Dežová Hana
50 let
Máchová Drahomíra
87 let
Oslavencům přejeme hodně štěstí
a zdraví do dalších let!

VZPOMÍNKA
Letos si připomínáme nedožitých stých
narozenin manželů Julie a Josefa
Alexandrových. Vzpomínáme.

NOVÍ OBČÁNCI KRUPÉ
V srpnu jsme stihli mezi občánky Krupé přivítat Elinku Pospíšilovou,
v měsíci září se narodil manželům Baštářovým chlapeček Bertík. Dodatečně ve
zpravodaji gratulujeme!
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji obecnímu úřadu za gratulaci k mým narozeninám. Hana Dežová

*****
VZPOMÍNÁME
Dne 7. října uplyne třetí rok od úmrtí pana Miloše Pivoňky, rodáka z Krupé čp. 72.
Ti co jste ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku. Rodina

V měsíci říjnu tomu je 10. let od úmrtí paní Boženky Třešňákové.
Stále vzpomíná Karel s rodinou.
*****
BRANNÝ ZÁVOD V KRUPÉ
Do obce Krupá si přijeli v sobotu 7. 10. 2017 zasoutěžit v branných
dovednostech mladí hasiči z celého kolínského okresu, zúčastnilo
se cca 230 dětí. Akci, která se konala v Borku u lesa, pořádali hasiči
z Kostelce nad Černými lesy za spolupráce pana Josefa Splavce a
kolektivu. I přes nepřízeň podzimního počasí absolvovaly přespolní
i hrstka místních dětí všechny připravené disciplíny.

