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KVĚTEN 2017

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19. 4. 2017
1. ZO schválilo ověřovatele zápisu paní Bc. D. Miňovskou a R. Růžičku.
2. ZO schválilo program zasedání.
3. ZO projednalo a na základě doporučení výběrové komise schválilo dodavatele na zakázku Kompletní opravu místní komunikace včetně nového asfaltového povrchu a opravy dešťových
vpustí v obci Krupá (cesta k lesu)- firmu Krup-Plus s.r.o., která splnila všechny závazné ukazatele
výběrového řízení a nabídla zároveň nejnižší cenu 2.375.617,- Kč a pověřilo starostu podpisem
smlouvy o dílo na tuto zakázku.
*****
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SE BUDE KONAT
DNE 7. 6. 2017 OD 19:00 HODIN
*****
OBECNÍ LESY
Maximální výše těžby v letech 2011-2020 je 4000 m³ v současné době je pro toto období vytěženo 55%,
obnova lesa 52%, výchovné zásahy z 12,37 ha ve výši 79%.
Rok
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Celkem

Obnova lesa v ha
Výchovné zásahy do 40 ti let v ha
Výše těžby v m³
187,2
4,09
0
349,97
1,64
0
42,69
0,32
0
19,62
0,00
9,79
1237,60
0,00
0
362,73
3,17
0
2199,81
9,22
9,79

*****
POZVÁNKA NA DĚTSKÝ DEN
Srdečně zveme všechny rodiče i děti na dětský den k rybníku, který se
bude konat v sobotu 3. června od 14:00 hodin.
Jako vždy budou pro děti připraveny soutěže, špekáčky z udírny apod.
Pro zpestření bychom chtěli i letos všem účastníkům tohoto odpoledne
přiblížit činnost složek záchranného systému. Účast na dětském dnu nám přislíbila Městská policie Český
Brod, takže se máte určitě na co těšit! Hlavně přijďte včas!
*****
29. TRADIČNÍ KERAMICKÝ DEN V KOSTELCI NAD ČERNÝMI LESY

proběhne v sobotu 27. 5. 2017. Součástí tohoto dne je prodej keramiky, točení na
hrnčířském kruhu, přehlídka řemesel na zámku a bohatý doprovodný program. Hrají:
Krausberry, Poutníci a Osm setin bez jídla.
*****
PROMÍTÁNÍ V KINĚ SVĚT V Č. BRODĚ- ČERVEN
Neděle 11. června od 19:00 hodin INSTALATÉR Z TUCHLOVIC- český film- Jakub Kohák v hlavní roli
Neděle 11. června od 15:00 hodin LICHOŽROUTI -rodinný animovaný dobrodružný film o radostech a
strastech zlodějů ponožek

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Rybáři z Krupé pořádali 29. dubna již 13. RYBÁŘSKÉ ZÁVODY. Ani nepřízeň počasí neodradila 15
účastníků od tohoto našeho tradičního jarního klání.
Chladné počasí a odpolední deštík se podepsaly na nízké účasti nejen závodníků, ale i přihlížejících. První a
zároveň největší rybu ulovil nejmladší rybář - Jirka Hozman. Dopoledním favoritem závodů byl Jaromír
Strejček, následoval ho Jirka Hozman a jeho taťka Jarda Hozman. Dopolední část pak uzavírali rybáři od
Švengrů, kdy o 1 cm na tom byl lépe Jirka mladší. Počet ulovených ryb byl pouze 9 kusů! Po polední
přestávce s občerstvením a výměně míst se počet ulovených ryb zlepšil jen o 5 kusů! Celkem se tedy ulovilo
14 ryb o celkové délce 366 cm, což je snad nejhorší bilance za poslední roky. Tak snad příští rok nám bude
počasí přát a ryby budou konečně pořádně brát.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA:
1. místo - Jirka Švengr ml. -6 ryb - 168 cm
2. místo - Jaromír Strejček - 4 ryby - 74 cm
3. místo - Jirka Hozman - 1 ryba - 59 cm
Díky všem příznivcům tohoto sportu, kteří nás podpořili nejen
přípravou dršťkové polévky, obsluhu udírny a výčepu. PETRŮV ZDAR!
Dáša Miňovská
*****
ČARODĚJNICE V KRUPÉ
V sobotu 22. 4. 2017 se uskutečnilo v Borku stavění hranice na čarodějnice. Sešli jsme se jako obvykle ráno
v 8 hodin. Počasí nám tentokrát nepřálo, vždy nás přeháňky vyhnaly od práce, ale kluci byli stateční a
nevzdali to! Skončili v pozdních odpoledních hodinách. Občerstvení pro ně bylo zajištěno, tak si to všichni
pochvalovali. Tímto jsme chtěli poděkovat Honzíkovi Kosprtovi, Jardovi Zabilkovi, Martimu Kubištovi,
Tomáši Miňovskému, Tomáši Martínkovi, Lukáši Kulhavému, Pavlovi Kulhavému, Mirkovi Susovi st.,
Mirkovi Susovi ml., Pepovi Pavlovi a hlavně Pepovi Splavcovi, který to všechno zorganizoval. Kluci, za to
Vám patří velký „DÍK“, bez vás by se to neobešlo a těšíme se na příští čarodějnice, že se opět v Borku
všichni sejdeme.
Dáša Moravcová a Bohuška Trnková
Čarodějnice se vyvedly, snad jako každý rok, na výbornou. Počasí se jako na objednávku umoudřilo a
všichni příchozí si mohli tento večer užít dle libosti. Obrovská hranice, která dala klukům určitě hodně
práce, se podpálila kolem půl deváté. Podávaly se výborné klobásy z udírny, k opékání špekáčky, limo i pivo
bylo samozřejmostí, občas i něco málo na zahřátí. Za tímto vším vězí spousty organizace, práce a volného
času, za což všem, kteří přiložili ruku k dílu, děkujeme.
*****
VÝROČÍ KVĚTEN
Švarcová Blanka
50 let
Štamberský Karel
85 let
Čuchalová Vladislava
81 let
Stehlík Robert
50 let
Šamánek Rostislav
60 let
Srdečně gratulujeme a přejeme
hodně zdraví!

SVOZ ODPADŮ V ČERVNU
5. 6. 2017
BIO
12. 6. 2017
SKO
19. 6. 2017
BIO
26. 6. 2017
SKO

*****
Žádáme znovu všechny pejskaře, aby při venčení svých mazlíčků odklízeli jejich
exkrementy. Nerespektování této samozřejmosti některých jedinců povede ke zvýšení
místního poplatku pro všechny majitele psů.

