KRUPSKÝ ZPRAVODAJ
Měsíčník

www.krupa-obec.cz

LEDEN 2018

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDE 14. 2. 2018 OD 19:00 HODIN
*****

KRÁTKÉ SHRNUTÍ ROKU 2017 A PLÁNY NA ROK 2018
Počet obyvatel: k 31. 12. 2017 má obec Krupá a Syneč 389 obyvatel, z toho 189
mužů a 200 žen. V loňském roce se narodilo 12 nových občánků, 8 lidí se
přistěhovalo, 10 odstěhovalo, 4 naši spoluobčané zemřeli. Průměrný věk obyvatel
v našich obcích je 41 let.
V roce 2017 se mimo jiné podařila opravit komunikace k lesu za 2.918.327,-Kč.
Opravit potrubí přepadu dolního rybníku. Nainstalovat a zprovoznit měřící
zařízení na zpomalení rychlosti projíždějících automobilů v obci.
V letošním roce bychom se chtěli zaměřit na likvidaci odpadních vod a podpořit stávající rodinné domy
k vybudování domovních čistíren. Již máme zadaný hydrogeologický posudek, na jehož základě se bude
odvíjet další postup, o kterém vás budeme postupně informovat. Zároveň spolupracujeme s obcemi, které se
touto cestou vydaly již v minulých letech a poskytují nám získané zkušenosti z praxe.
Další položkou v rozpočtu obce jsou vodní nádrže. V loňském roce došlo k velkému úhynu ryb. Budeme se
snažit najít vhodné řešení, aby se tato situace neopakovala. V jarních měsících proběhne oprava povrchů na
dětském hřišti. Také bychom vás rádi informovali o záměru výměny vánočního stromu na návsi. Současný
strom s větším počtem špiček bude nahrazen novým cca 5 metrovým smrkem s balem a následně pořídíme
nové osvětlení. Věříme, že se nový strom ujme a sejdeme se zase v hojném počtu na jeho rozsvícení.
*****
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ II. KOLA VOLBY PREZIDENTA
Starosta obce Krupá podle § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a
o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. II. kolo volby prezidenta České republiky se koná:
 v pátek dne 26. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
 v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost Obecní úřad Krupá č.p. 100
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Krupé a Synči.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem
nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
4. Volič obdrží hlasovací lístky ve dnech II. kola volby prezidenta ve volební místnosti.
*****
POPLATKY
Připomínáme občanům, že poplatek za svoz odpadu a psy je nutné uhradit do konce února.
Platit můžete bezhotovost. převodem na účet obce č.9122151/0100 nebo do pokladny obce.
Výše poplatku je 750, Kč/osobu nebo rekr. objekt. Poplatek za psa: 50,- Kč první, každý
další 70,- Kč.

PLES
Srdečně Vás zveme na 10. ples obce a rybářů, který se bude konat v sobotu 3. února 2018 v sále místního
pohostinství od 20:00 hodin. K poslechu i tanci hraje skupina 4G Hudba Kutná Hora.
*****
ZÁPIS DĚTÍ DO ZŠ KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
se bude konat v pátek 13.dubna 2018
od 13 - 17 hodin a
v sobota 14. dubna 2018
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. 2011 do 31. 8. 2012 a dětmi, kterým byl loni udělen
odklad školní docházky. O přijetí k předčasnému plnění školní docházky mohou požádat i zákonní zástupci
mladších dětí. 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
Jestliže se nebudete moci k zápisu dostavit v příslušném termínu, kontaktujte ZŠ Kostelec 321 697 228
NOVÁ BUDOVA ZŠ V KOSTELCI NAD ČERNÝMI LESY
Vedení města v Kostelci nad Černými lesy se rozhodlo situaci s nedostatkem školních míst vyřešit
kontejnerovou školou. Kontejnerová škola by měla pojmout 120 dětí a bude se jednat o žáky 1. a 2. tříd.
Celkem zde budou otevřeny čtyři třídy. Objekt kontejnerové školy se nachází ve školním dvoře a je
k nerozeznání od klasické zděné novostavby. Nyní probíhají dokončovací a administrativní práce a škola by
měla být v nejbližší době připravena k užívání.
*****
VÝROČÍ LEDEN
Vaňatková Alena
65 let
Růžičková Marie
86 let
Grůzová Helena
60 let
Skořepová Laduše
60 let
Přejeme hodně zdraví!

MIMINKA
Loňské Vánoce byly opravdu šťastné pro
Markétu a Aleše, kteří si po dlouhém čekání
přivezli domů z porodnice malou Natálku.
Hned po Štědrém dnu 25.prosince se Kateřině a
Martinovi narodila dcerka Anetka.
Dodatečně ve zpravodaji gratulujeme!
*****

Poděkování
Děkuji obecnímu úřadu za přání k narozeninám. H. Grůzová
*****
PROGRAM KD SVĚT ČESKÝ BROD
27. 1. 2017 od 15:00 hodin - Čarodějnický učeň - Metropolitní divadlo-pohádkový muzikál plný čar a
kouzel pro děti ve věku 3 - 12 let.
2. 2. 2018 od 15:00 hodin - Já, padouch - první promítání pro padouchy animovaná komedie - Kdo z dětí
přinese vysvědčení se samými jedničkami, má vstup za 1 Kč!
3. 2. 2018 od 15:00 hodin - Já, padouch 2 - druhé promítání pro padouchy
4. 2. 2018 od 15:00 hodin - Já, padouch 3 - třetí promítání pro padouchy
10. 2. 2018 od 19:00 hodin - Tenkrát v ráji – válečné drama- Česko - Slovensko 2016
11. 2. 2018 od 15:00 hodin - Auta 3 - animovaný film pro děti
19. 2. 2018 od 19:00 hodin - KŘESLO PRO HOSTA - Helena Třeštíková
8. 3. 2018 od 19:00 hodin - Iluzionisté - herecký koncert se Stanislavem Zindulkou v hlavní roli
10. 3. 2018 od 19:00 hodin - Milada – Životopisné historické drama Česko 2017
11. 3. 2018 od 15:00 hodin - Hurvínek a kouzelné muzeum animovaný komedie - Česko 2017
13. 3. 2018 od 19:00 hodin - KŘESLO PRO HOSTA - Antonín Panenka
18. 3. 2018 od 15:00 hodin - Mami, už tam budem? - Divadlo MINOR

