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ČERVEN 2017

1. ZO schválilo ověřovateli zápisu paní M. Burešovou a pana L. Svobodu.
2. ZO schválilo program zasedání se změnou a to přidáním 1 bodu:
 Dodatek č. 3/2017 Nykos a.s.
3. ZO odložilo bod dohody o partnerství s Městem Č. Brod, týkající se spisové služby, na příští
zasedání.
4. ZO schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/05 „ Kompletní oprava místní komunikace
včetně nového asfaltového povrchu a opravy kanalizačních vpustí v obci Krupá“, který se týká
neplánované opravy dešťového kanalizačního potrubí.
5. ZO schválilo elektromontážní práce v obci Krupá na opravách a zapojení veřejného osvětlení a na
instalaci průjezdových měřičů rychlosti. Práce provede T. Miňovský.
6. ZO schválilo, že opravu povrchů vjezdů a opravu vozovky po výměně vodovodního potrubí na dolní
Krupé provede firma PORR za cenu 157.324,20 Kč.
7. ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 3.
8. ZO schválilo dodatek č. 3/2017 s firmou Nykos a.s. Dodatek se týká výměny kontejnerů na
separovaný odpad- EKO-KOM.
*****
O PŘÍŠTÍM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA BUDETE INFORMOVÁNI NA ÚŘEDNÍ DESCE
*****
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Z důvodu malého přítoku pitné vody, žádáme všechny občany obce Krupá,
aby šetřili s pitnou vodou!
Velký odběr vedl k opakovanému výpadku dodávky pitné vody do obce!
*****
MĚSTSKÝ ÚŘAD V ČESKÉM BRODĚ INFORMUJE
Vzhledem ke zvýšenému zájmu o vydávání cestovních dokladů rozšiřujeme v období od 12. 6. do 28. 6.
2017 úřední hodiny agendy cestovních dokladů a pokladny v úředních dnech (pondělí až středa) již od 7:30
hod.
*****

RYBÁŘI KRUPÁ
srdečně zvou všechny příznivce bez rozdílu věku
na ZÁBAVNÉ RYBAŘENÍ na horním rybníku - náves
tuto sobotu 17. června 2017, sraz v 9°°hod.
Akce je pořádána za účelem odlovení větších kusů ryb a také na pobavení.
Odlovené ryby budou převezeny do dolního rybníka. Jsou vítány různé
převleky či masky, "chutné" návnady, historické nebo jinak zajímavé
pruty - fantazii nejsou kladeny meze. Proběhne soutěž např. o nejmenší či
největší ulovenou rybu, nejdelší žížalu, nejdelší či nejmenší prut, nejlepší
masku...... Občerstvení zajištěno - pro děti i pro dospělé.
Případné dotazy na tel.: 723 306 815 PETRŮV ZDAR
Dáša

Dětský den
Na dolním rybníku (Budník) se v sobotu 3. 6. v odpoledních hodinách
konal tradiční dětský den. Účast byla hojná, sešla se nás spousta. Jen
soutěžících bylo na 50 dětí.
Ale vraťme se na začátek. Na úvod předvedla městská policie z
Českého Brodu připravený program se cvičenými psy. Našli se i
odvážlivci, kteří se zapojili a vyzkoušeli si některé úkony. Bylo to
pěkné a dětem se to moc líbilo. Pak už se děti věnovaly disciplínám,
za které byly hodnoceny. Vedly si skvěle a úkoly plnily co nejlépe.
Soutěžilo 29 dívek a 21 chlapců. Nejmladší závodník měl 1,5 roku a
nejstarší 12 let. Po skončení úkolů bylo pro děti připravené občerstvení. Letos byla změna, místo buřtů
dostaly párek v rohlíku.
Na závěr bylo vyhlášení vítězů a předání cen. Všichni byli obdarováni sladkostmi a nějakou tou cenou.
Bylo to veselé a pohodové odpoledne, děti byly skvělé a moc si to užívaly. I počasí nám přálo.
Tímto chci poděkovat sponzorům za peněžní dary. A všem, kteří se na dětském dni podíleli a hlavně dětem za
hojnou účast. Dětem přejeme krásné a ve zdraví prožité prázdniny a už teď se těšíme zase za rok.
H. a L. Klinderovy
Děkujeme pořadatelům za každoročně vydařenou akci! Fotografie z této akce naleznete již nyní na stránkách
obce.
*****
VÝROČÍ ČERVEN
Hanzl Milan
60 let
Drahoňovská Běla 60 let
Lívanec Stanislav
70 let
Götz Vincenc
75 let
Černá Hana
70 let
Šťovíček Jan
70 let
Gratulujeme a přejeme hodně štěstí a zdraví do dalších let.
*****
DALŠÍ NOVÝ OBČÁNEK OBCE
Srdečně gratulujeme manželům Strašíkovým, kterým se dne 18. května
narodila dcera Laura. Ať Vám dělá jen samou radost!
*****
VZPOMÍNKA
Dne 21. 6. 2017 tomu bude rok, kdy nás navždy opustil můj táta pan Miroslav Littmann. Kdo
jste ho znali, věnujte mu prosím tichou vzpomínku. S láskou na něj vzpomínáme a moc nám
chybí. Markéta s Alešem
*****
Sportovní klub Kostelec nad Černými lesy pořádá v sobotu 15. července 2017 již 8.
ročník turnaje v kopané- Memoriál Jana Urbana. Akce je určena pro širokou veřejnost.
Své přihlášky zasílejte na info@allpest.cz. Více info. na www.sk-kostelecncl.cz.
****
POZVÁNKA DO LETNÍHO KINA V KOSTELCI NAD ČERNÝMI LESY -NA AMERICE
1. promítání v sobotu 1. 7. 2017 cca od 21:30- Špunti na vodě
2. promítání v sobotu 29. 7. 2017 cca od 21:30- Bezva ženská na krku

