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PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDE 5. 2. 2020 OD 19:00 HODIN
*****
POČET OBYVATEL
Naše obce měly ke dni 31. 12. 2019 celkem 390 obyvatel, Krupá 358, Syneč 32, z toho
188 mužů, 202 žen a celkem 63 dětí do 18-ti let. Narodili se 4 noví občánci a zemřeli
dva občané. Průměrný věk obyvatel je 40,8 let.
REKAPITULACE ROKU 2019
V loňském roce jsme pokračovali v opravách místních komunikací. Za přispění Středočeského kraje jsme
zrekonstruovali sportovní hřiště u bytovek. Během léta došlo ke dvěma haváriím vodovodního řadu na dolní
Krupé a následné výměně vodovodního potrubí. Pořídilo se monitorovací zařízení k vodojemu, které by mělo
s předstihem informovat vodohospodáře o případné poruše nebo výpadku. Z důvodu zhoršené kvality pitné
vody (vysoký obsah dusičnanů), byl do úpravny vody instalován ionizační filtr s vyšší kapacitou, který jakost
vody upravil. Postupně v obci probíhala obnova zeleně. Obec Krupá poskytla z rozpočtu obce na vybudování
domovních čistíren odpadních vod investiční příspěvek v celkové výši 600.000,- Kč (20 rodinných domů).
PLÁNY NA ROK 2020
V letošním roce bychom chtěli požádat o dotaci na nádoby na svoz tříděného odpadu přímo z domácností a
v případě úspěšnosti dotace zavést v obci svoz tříděného odpadu door-to- door. Pokud nebude dotace na
pořízení nádob poskytnuta, systém svozu měnit z důvodu neekonomičnosti nebudeme. Po loňských
haváriích vodovodu plánujeme opravit komunikace na dolní Krupé. I nadále budeme postupně obnovovat
zeleň v obci.
*****
POPLATKY
Upozorňujeme občany, že poplatek za svoz odpadu a poplatek za 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/ dospělou osobu nebo rekreační objekt a 500 Kč/ dítě do 18 let (zde došlo ke změně,
platí se za každé dítě). Rovněž upozorňujeme na další změnu: povinnost uhradit poplatek mají všichni občané
s trvalým pobytem v našich obcích. Již není možné poskytovat úlevy na základě čestného prohlášení, že se
v obci nezdržují. Rovněž mají vlastníci dvou a více nemovitostí povinnost uhradit poplatek za všechny
nemovitosti. Poplatek je splatný do konce února.
Poplatek za psy: 70,- Kč, pro osoby nad 65 let platí 50,- Kč první pes, každý další 70,- Kč.
*****
SBÍRKA DIAKONIE BROUMOV
Od 3.-15. února pořádáme v naší obci sbírku ošacení a lůžkovin pro Diakonii Broumov. Co
sbíráme: 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, přikrývky, polštáře a deky (pouze
péřové), záclony, závěsy, látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek).
*****
RYBÁŘI KRUPÁ
Změny pro rok 2020:
Schůze 28. 3. 2020 + prodej povolenek- cena 700,- Kč
Zahájení sezóny 1. 4. 2020, závody 23. 5. 2020 startovné 300,- Kč.

POZVÁNKA NA PLES
Srdečně Vás zveme na v pořadí již 12. Ples obce a rybářů,
který se bude konat v sobotu 15. února 2020
v sále místního pohostinství od 20:00 hodin.
K poslechu i tanci hraje skupina Syntéza.
Jste srdečně zváni ☺.
*****
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V NAŠÍ OBCI
V pondělí 6. ledna mohli u vás zazvonit tři králové, kteří hned po otevření vrátek spustili nacvičenou písničku.
Pod korunkami králů se skrývaly naše děvčata Nela Pospíšilová , Kristýna Procházková a Adéla Vaňová.
Jejich sbírka vynesla částku kolem 2.700,-Kč. Dívky se společně dohodly, že sbírku zaokrouhlí a dorovnají ze
svého kapesného. Částku ve výši 3.000,- Kč předaly za doprovodu jednoho z rodičů Dětskému centru v Kolíně.
Holky, díky, jste jedničky!!!
*****
SILVESTR
Ráda bych poděkovala za dobrý nápad na Silvestra. Oheň pro dvanáct měsíčků přilákal před půlnocí
pořádnou partu lidí a bylo to moc fajn. Povídali jsme, popíjeli, poznali jsme i nové sousedy. Zima nebyla, bylo
co jíst i pít, silní jedinci vydrželi až do kuropění. Bylo to nové, příjemné, letos- pokud nebude večer -10 ℃
určitě zopakujeme.
Půjčím knížky na přečtení, současné české i světové beletrie. Zima ještě nekončí, kdo se nudíte, rádi čtete,
klidně si přijďte vybrat.
I . Boumová
VÝROČÍ LEDEN
Růžičková Marie
Mistolerová Jitka
Přejeme všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví!
*****
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji manželům Šťovíčkovým za pomoc a záchranu malého nalezeného koťátka. J.
Ženatá
*****
VZPOMÍNKA
Dne 18.1. uplynulo 10 let od úmrtí pana Jaroslava Šimáně z Krupé, stále vzpomíná dcera
s rodinou.
*****
PÁTKY PRO MAMINKY S DĚTMI
Spolek Klub Dětí lesa z.s. nabízí volné pátky pro maminky s dětmi jakéhokoliv věku.
Herna bude otevřena od 9:00 do 11:30 hodin, vstup dobrovolný.
Přijďte každý sudý pátek pobýt u nás. Dáme si kafíčko nebo čaj, k tomu něco dobrého
na zub, popovídáme si a příležitostně i něco vyrobíme. Děti si mohou pohrát, zapojit
se do tvoření v rámci dílniček, ty starší mohou jít i na procházku do lesa. Více informací a přihlášení nejpozději
den předem na tel.: 603 825 635.
*****
KORÁLKOVÁNÍ
V sobotu 22. února bychom chtěli uspořádat posezení pro ženy. Přijďte si posedět u kávy a sklenky dobrého
vína a při tom si vlastnoručně vyrobit náramek, něco pěkného pro sebe, nebo své blízké. Paní Renata
Stehlinová nám s výrobou pomůže. Objednávejte se na obecním úřadě do 1. února.

