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LEDEN 2019

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDE 6. 2. 2019 OD 19:00 HODIN
*****
POČET OBYVATEL
Naše obce měly ke dni 31.12.2018 celkem 386 obyvatel, Krupá 356, Syneč 30, z toho
185 mužů, 201 žen a celkem 66 dětí do 18-ti let. Narodili se dva noví občánci a
zemřelo celkem 6 občanů. Průměrný věk obyvatel je 42 let.
REKAPITULACE ROKU 2018 A PLÁNY NA ROK 2019
Zastupitelé obce se v předminulém roce rozhodli řešit problematiku odpadních vod obce pomocí domovních
čistíren. V únoru 2018 se schválil příspěvek z rozpočtu obce na vybudování domovních čistíren odpadních
vod u stávajících zkolaudovaných domů (netýká se novostaveb) ve výši 30.000,- Kč /č.p. Výše příspěvku
činí cca 50-60 % celkových nákladů. Starosta obce je nápomocen při vyřizování administrativní stránky
s úřady v Českém Brodě. K dnešnímu datu je na obci celkem 26 žádostí.
V jarních měsících se uskutečnila oprava povrchů na dětském hřišti a výměna vánočního stromu na návsi,
během léta potom obnovení studánky pod obcí.
V červnu loňského roku proběhla oprava rybníku na návsi, jejímž cílem bylo zlepšit kvalitu vody. Zároveň
byly do dolního rybníku aplikovány bakterie, které mají za cíl snížit vrstvu bahna a tím zlepšit kvalitu vody.
Napouštění rybníku na návsi je zajištěno přečerpáváním vody z rybníku dolního, ne pitnou vodou!
V neposlední řadě byla již kompletně dokončena rekonstrukce obecního úřadu. Věříme, že i k vaší
spokojenosti .
V letošním roce bychom chtěli požádat o dotaci na rekonstrukci asfaltového hřiště u bytovek z Programu
obnovy venkova u Středočeského kraje a toto hřiště opatřit novým povrchem, pokračovat v opravách
místních komunikací a i nadále budeme obnovovat zeleň v obci.
*****
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V OBCI
V loňském roce jsme od společnosti EKO-KOM získali do výpůjčky poslední kontejnery na tříděný odpad.
S navýšením kontejnerů v dalších letech již nepočítáme. Byla změněna frekvence vývozu, neboť 14-ti denní
cyklus nedostačoval a odpadky se povalovaly kolem kontejnerů. Tím pádem došlo ale také k navýšení
výdajů. Z tohoto důvodu opět apelujeme na Vás, na občany, abyste v případě třídění zmenšili odpad
(papírové krabice, nápojové kontejnery, plastové a kovové obaly) na co nejmenší objem.
V následujících letech uvažujeme o systému svozu tříděných komodit přímo z domácností (door to door),
což znamená, že by každá domácnost obdržela svojí nádobu na plast a papír a tato část tříděného odpadu by
byla svážena přímo od domů jako běžné popelnice a nádoby na BIO. Letošní rok budeme věnovat přípravě
na tento systém a uvítáme vaše podněty. Nyní, prozatím, při placení místního poplatku obdržíte nové
tašky na třídění. Dále připomínáme, že kontejner na drobný elektroodpad a baterie je umístěna v budově
OÚ a nádoba na jedlé oleje a tuky před bývalou hasičárnou. Informace o příspěvku, který obec obdržela za
třídění od společnosti EKO-KOM , vám přineseme v dalších číslech zpravodaje.
*****
POPLATKY
Upozorňujeme občany, že poplatek za svoz odpadu a psy je nutné uhradit
do konce února. Platit můžete bezhotovostním převodem na účet obce
č.9122151/0100 nebo do pokladny obce v úředních hodinách. Výše
poplatku je 750, Kč/osobu nebo rekreační objekt. Poplatek za psa: 50,- Kč
první, každý další 70,- Kč.

POZVÁNKA NA PLES
Srdečně Vás zveme na v pořadí již 11. Ples obce a rybářů,
který se bude konat v sobotu 16. února 2019
v sále místního pohostinství od 20:00 hodin.
K poslechu i tanci hraje skupina Syntéza.
Jste srdečně zváni .
*****
VÝROČÍ LEDEN
Růžičková Marie
Třešňák Václav
Götzová Danuše
Přejeme všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví!
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji obecnímu úřadu za gratulaci k narozeninám. Václav Třešňák
*****
MYSLIVECKÝ SPOLEK TUCHORAZ pořádá
v sobotu 9. 2. 2019 od 20:00 hodin v sokolovně Přistoupim
MYSLIVECKÝ PLES
Vstupné 150,- Kč, vstupenky je možné zajistit také v předprodeji na tel. č. 774 564 446.
Hraje: Lady & Gentlemen
Bohatá myslivecká tombola, společenský oděv podmínkou.
*****
PROGRAM KD SVĚT ČESKÝ BROD
30. 1. 2019 od 19:00 hodin - Ivo Jahelka & Miroslav Paleček- koncert zpívajícího právníka
7. 2. 2019 od 19:00 hodin - Bláznovy zápisky - Jan Přeučil- dva Mistři na jednom jevišti
16. 2. 2019 od 19:00 hodin - Poutník - nejlepší příběh Paula Coelha – životopisný film
17. 2. 2019 od 15:00 hodin - Avengers: Infinity War-akční dobrodružný film
23. 2. 2019 od 15:00 - O křišťálovém srdci -představení je určeno dětem od 3 do 11 let- CziDivadla Praha
27. 2. 2019 od 19:00 hodin - Anastasia - komponovaný pořad- Léčivé divadlo.
*****

VYHLAŠUJE SBÍRKU V ÚNORU 2019 NA NAŠEM OBECNÍM ÚŘADU V KRUPÉ
Veškeré oděvy - dámské, pánské, dětské – nepoškozené s fungujícími zipy
Obuv – nepoškozená ( zavázaná v igelitové tašce)
Kabelky, batohy – pouze nepoškozené a s funkčním zipem
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně poškozené
Přikrývky, polštáře a deky- pouze péřové
Záclony, závěsy – nepoškozené
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek)
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