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LEDEN 2015

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SE BUDE KONAT DNE 5.2.2015
Program jednání ZO je vždy 7 dní před konáním zastupitelstva vyvěšen na úřední desce i v elektronické podobě na web.stránkách obce.

*****
Zprávy z úřadu:
krátké shrnutí roku 2014 a informace o plánech pro rok 2015
K 31.12.2014 má obec Krupá 376 obyvatel, z toho 183 mužů a 193 žen. V loňském roce se narodilo 1
dítě, 14 lidí se přistěhovalo, 4 odstěhovali. Bohužel, život nepřináší jen hezké chvíle, také 2 lidé zemřeli.
Průměrný věk obyvatel v naší obci je 43 let. Čísel popisných máme 145.
Od 1. listopadu 2014 platí nová pravidla pro kácení dřevin. Ministerstvo životního prostředí České
republiky novelizovalo vyhlášku č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování
jejich kácení. Došlo ke zpřísnění jejích pravidel. Již není možné kácet bez povolení
veškeré dřeviny rostoucí v oplocených zahradách, u bytových nebo rodinných
domů, jak tomu bylo doposud. Nově je tedy potřeba povolení ke kácení všech
dřevin s obvodem kmene větším než 80 cm (ve výšce 130 cm nad zemí).
Na konci r. 2014 byly pro případ špatné sjízdnosti vozovek v obci rozmístěny tři nové
nádoby na posypový materiál, které jsou v případě nepřízně počasí k dispozici.
V r. 2015 bude OÚ stejně jako vloni přispívat na rozvoz obědů pro seniory. Cena obědů je
60,- Kč = platí strávníci, OÚ hradí rozvoz a roznášku. V případě, že budete chtít využívat
této služby, bližší informace získáte na OÚ.
Mnozí z vás si jistě všimli reklamy, která byla přiložena v loňském roce ve zpravodaji. Tato reklama
Elektrowin na sběr elektrozařízení bude i v tomto roce občas součástí našeho zpravodaje. Nejen, že nám
připomene problematiku třídění odpadů, ale také přinese do obecního rozpočtu menší finanční obnos,
který nám pokryje náklady spojené s vydáváním obecního zpravodaje.
Třídění odpadu - v případě třídění odpadů se část nákladů na separovaný odpad vrací zpět do obecního
rozpočtu. Čím více odpadu vytřídíme, tím vyšší příspěvek získáme. Apelujeme na všechny
občany, aby třídili domovní odpad. Díky důslednému třídění odpadů by se nám mohlo
podařit snížit náklady na komunální odpad, tím ušetřit finance z obecního rozpočtu. Nyní
činí náklady na svoz komunálního odpadu 930,- Kč/osoba/rok. Pokud by se nám podařilo
snížit náklady na kom. odpad pod hranici 750,- Kč/osoba/rok, mohli bychom přistoupit ke
snížení poplatku. V letošním roce bychom opět chtěli požádat společnost EKO-KOM o bezplatnou
výpůjčku nádob 1100 l (velké kontejnery) na tříděný odpad, k posílení sběrných míst v obci. Z důvodu
legislativních změn v odpadovém hospodářství (nově sběr kovů a bioodpadů) se bude v r. 2015
schvalovat nová vyhláška o stanovení systému shromažďování a odstraňování odpadu. Čekáme na
pokyn z ministerstva vnitra a na zaslání vzorových vyhlášek. Prozatím platí: pro svoz bioodpadů stejné
podmínky jako v minulém roce (sezónní svoz kontejnerů 1100 l), o sběru kovů budete informováni
v dalších číslech zpravodaje.

OÚ zahájil jednání s Policií ČR- Dopravním inspektorátem v Kolíně o návrzích řešení zvýšení
bezpečnosti chodců a omezení rychlosti projíždějících vozidel přes obec. Do řešení této
problematiky chceme zapojit i Krajský úřad Středočeského kraje (zpracování studie, finanční
spoluúčast).
Obec Krupá se v r. 2015 opět zapojí do projektu Podlipansko sází stromy (dosadba a náhrada zaschlých
a poničených stromů). OÚ vyzval zemědělce, kteří hospodaří na polích sousedících s obecní polní cestou
(směr Svatbín), aby respektovali tuto komunikaci, nepřeorávali ji a neničili zasazené stromy.
OÚ v letošním roce plánuje zrealizovat opravu návsi, která se v r. 2014 neuskutečnila. Na tuto akci
požádáme o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst.
ZŠ v Kostelci nad Černými lesy pořádá zápis dětí do 1.třídy pro školní rok 2015/2016
v pátek 23.1.2015 od 13 - 17 hodin
a sobotu 24.1.2015 od 9 - 11 hodin
Potřebné doklady: průkaz totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte.
Středočeský kraj bude i nadále pomáhat rodinám s dětmi, které dojíždějí do škol. I letos
kraj ponechal stejné podmínky projektu jako ve školním roce 2013/2014 a změnil pouze
termíny podání formulářů za jednotlivá pololetí školního roku 2014/2015. Žádost na
první pololetí bude muset podat žadatel do 27. února 2015 a žádost na druhé pololetí do 17. července
2015. Formulář s žádostí do projektu Stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy pro školní
rok 2014/2015 naleznou zájemci na stránkách www.kr-stredocesky.cz odkaz https://www.krstredocesky.cz/web/doprava/zakovske-jizdne
Výročí leden

Poděkování

Růžičková Marie 83 let
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví

Děkujeme obecnímu úřadu za přání k
narozeninám. Karel a Jaroslava Šimáňovi

„Silvestr 2014
Co napsat? To, že stejně jako sousedské popřání hezkých svátků u rozsvíceného stromu, se i naše společné
posezení v hospůdce na Silvestra a přání s přípitkem do Nového roku stává v Krupé příjemnou tradicí. Letos
se nás na diskotéku sešlo opravdu hodně a bylo vidět, že přibývá těch, kteří se na Silvestra rádi baví. D-J
Petr Jouza hrál hlavně na přání, ze záznamu nám promítal snímky z loňského Silvestra, bylo to fajn
ohlédnutí. Po přípitku byl krásný ohňostroj, světelný déšť bylo vidět ze všech koutů obce i okolí. Silvestr se
opravdu vydařil. Příjemně, vesele a tancem (čili zdravým pohybem) jsme přivítali Nový rok, popřáli si
hlavně zdraví a pohodu.
,,Tak ať je opravdu šťastný nový rok 2015 pro všechny Krupáky! ‘‘
I.B.
Obecní úřad vás srdečně zve na
7. PLES OBCE KRUPÁ,
který se bude konat dne 24.1.2015 od 20 hod. K tanci a poslechu bude hrát skupina 4G Kutná Hora.
případné dary vhodné do tomboly můžete přinést na OÚ

Obecní úřad by chtěl opět pro příští rok prezentovat naši obec v kalendáři Místopis Kolínska. Pokud jste majitelem nějaké pěkné
fotografie z historie naší obce, byli bychom rádi, kdybyste nám je zapůjčili a podělili se o ně v kalendáři pro r. 2016. Fotografie
potřebujeme do konce ledna tohoto roku.

Chrást – přerušení dodávky elektřiny dne 5.2.2015 od 7:30 hod. do 14.00 hod. !!!
Syneč – přerušení dodávky elektřiny dne 6.2.2015 od 7:30 hod. do 14:00 hod. !!!

