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PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDE ZVEŘEJNĚNO NA ÚŘEDNÍ DESCE
*****

KRÁTKÉ SHRNUTÍ ROKU 2016
Počet obyvatel
K 31. 12. 2016 má obec Krupá a Syneč 384 obyvatel, z toho 187 mužů a 197 žen.
V loňském roce jsme přivítali 5 nových občánků, 15 lidí se přistěhovalo, 12 odstěhovalo,
4 naši spoluobčané zemřeli. Průměrný věk obyvatel v našich obcích je 42 let.
Akce, a projekty, které se nám podařilo v r. 2016 zrealizovat:
 Vidimace a legalizace- za touto službou již nemusíte na poštu. V roce 2016 jsme na našem úřadu
zřídili službu ověřování listin a podpisů pro občany a celkem jsme v roce 2016 ověřovali 56 podpisů
a listin.
 Rekonstrukce OÚ- již začátkem loňského roku byla započata rekonstrukce vnitřních prostor budovy
obecního úřadu. Vzhledem k tomu, že obec získala dotaci ve výši 189.900,- Kč, byla
zrekonstruována kancelář OÚ, skladové prostory, sociální zařízení, archiv a zasedací místnost.
 Zpomalení rychlosti projíždějících automobilů v obci- k tomuto projektu máme již
podepsanou smlouvu se Středočeským krajem. Průjezdové měřiče rychlosti budou
hrazeny prostřednictvím dotace. Instalace by měla proběhnout v 1 pololetí roku 2017.
 Oprava vodovodního řadu na dolní Krupé- vzhledem k rozsáhlé a opakující se havárii původního
vodovodního potrubí bylo na konci roku 2016 přistoupeno k celkové výměně vodovodu na dolní
Krupé (od mostku k rozcestí).

*****
DOTACE NA ŠKOLNÍ AUTOBUS NEBYLY SCHVÁLENY
Rada Středočeského kraje na svém zasedání dne 22. listopadu 2016 zrušila pro školní
rok 2016/2017 projekt Stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy. Z tohoto
důvodu nezasílejte formuláře žádostí do projektu. Dosud nevypořádané žádosti podané do projektu za školní
rok 2015/2016 budou dovypořádány v průběhu první poloviny roku 2017.
*****
OBECNÍ PLES
Připomínáme, že tuto sobotu 28. 1. 2017 se koná již IX. ples obce. K tanci i poslechu bude hrát skupina
Conto. Začátek od 20:00 hodin. Jste srdečně zváni!

Zápis dětí do ZŠ Kostelec nad Černými lesy se bude konat
v pátek 21.dubna 2017
od 13 - 17 hodin a
v sobota 22. dubna 2017
od 9 - 11 hodin
Zápis bude probíhat v učebnách 1. stupně, které jsou umístěny v prvním patře do náměstí. Potřebné doklady:
průkaz totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte. K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dětmi
narozenými v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a dětmi, kterým byl loni udělen odklad školní docházky.
Pokud budete žádat o odklad školní docházky pro své dítě, kontaktujte včas psychologickou poradnu.
Kontakty na poradny:
Pedagogicko - psychologická poradna Středoč. kraje pracoviště Jaselská 826, Kolín 4 - tel.č. 321 922 116
pracoviště Český Brod - tel. č. 321 623 887
Pedagogicko - psychologická poradna při ZŠ Český Brod, Žitomířská 885 - tel.č. 725 212 103
Základní škola Kostelec nad Černými lesy přijme asistenta pedagoga na poloviční úvazek.
Pracovní doba: 7.45 – 12.00. Nástup možný ihned. Na příští školní rok přijme učitele prvního stupně.
Kontakt: 321 697 228, zskostelecncl@volny.cz
Výročí leden
Růžičková Marie
Churáček František
Třešňáková Alena

85 let
65 let
60 let

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!
*****
Poděkování
Děkuji obecnímu úřadu za přání k narozeninám.
František Bucký
Chtěla bych tímto poděkovat panu starostovi OÚ Krupá Martinovi Mokrošovi a sekretářce paní
Kateřině Skořepové za pomoc, kterou mi poskytli při řešení nečekaného problému. Dne 22. 12. 2016
došlo u mne v domě k prasknutí hlavní vodovodní trubky u vodoměru a voda nekontrolovaně vytékala do
sklepa. Byla jsem sama doma a nevěděla si rady, tak jsem výše jmenované požádala o pomoc. Oba
projevili okamžitě zájem a povolali firmu Vodos, která provedla opravu. Pan starosta ještě pomáhal
odstraňovat nepořádek, který voda způsobila. Díky moc.
Šímová Marie, Krupá č. 81
*****
ČESKÝ BROD
26/1/19:00
Cena za něžnost / Činoherní studio Bouře / komedie / melodrama
9/2/19:00
Zdeněk Izer a autokolektiv / zábavný pořad
12/2/15:00
Pavel Kožíšek / Škola kouzel / rodinná kouzelnická show / pro děti od 3 do 12 let
13/2/19:00
Veronika Žilková / Křeslo pro hosta
7/3/19:00
Commedia finita / Divadelní společnost Karla Soukupa / komedie
16/3/19:00
Marek Vašut / Křeslo pro hosta
24/3/19:00
Marek Ztracený / hudební koncert / pop-rock
Promítání filmů:
4/2/19:00
Den nezávislosti: Nový útok/ sci-fi / akční / thriller / dobrodružný / USA / 1996
5/2/15:00
Tajný život mazlíčků/ animovaný / komedie /rodinný / USA / 2016
4/3/19:00
Café society / komedie / drama / romantický / USA / 2016
5/3/15:00
Kniha džunglí/ dobrodružný / drama / rodinný / fantasy / USA / 2016
Rezervace a prodej vstupenek telefon: 321 612 218/219, mobil: 730 870 954, email: info@cesbrod.cz.

