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1. Informace z obce
Výsledek hospodaření obce za období leden až listopad 2012.
Příjmy

7 756 101 Kč

Výdaje

6 787 270 Kč

Saldo rozpočtu roku 2012 k danému období činí

968 830 Kč

Výčet akcí za poslední čtvrtletí roku 2012
Byla vymalována budova Obecního úřadu, proběhla oprava internetové
místnosti, probíhá oprava místní knihovny. Pro ZŠ a MŠ Potěhy byla
zakoupena lednice, mrazák a myčka nádobí v částce 35 000 Kč. Byla
dokončena příprava nového územního plánu k projednání. Dokončilo se,
ve spolupráci s SDH, zabezpečení hasičské zbrojnice.

Volba prezidenta České republiky
Starosta obce Potěhy
podle §34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně
některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),
oznamuje:

Volba prezidenta České republiky se koná:
 v pátek dne 11. ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
 v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1.
je volební místnost zasedací sál Obecního úřadu v Potěhách, Potěhy čp.
60 , 285 63 Tupadly
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Potěhy
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.
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící
nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
Případné II. kolo volby se uskuteční ve dnech 25. a 26. ledna 2013

Vyhláška o odpadech
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů platí podle novely zákona
565/1990 platné od 1. 7. 2012 § 10b:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn
společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo
správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob,
za které poplatek odvádějí,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající nejméně poplatku za jednu fyzickou
osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému
domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně.
Výše poplatku může dosáhnout až 1000 Kč na osobu.
Od poplatku se osvobozují:
a) Fyzické osoby, které se prokazatelně nezdržují na území obce Potěhy déle
než 1 rok z důvodu pobytu v zahraničí (studium, stáž zaměstnání)- ve výši
100% (nutno doložit potvrzením zaměstnavatele, školy).

b) Poplatníci, kteří v příslušném roce dovrší 80 a více let věku.
c) Fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na ohlašovně úřadu.
d) Čtvrté a každé další dítě ve společné domácnosti, nedovrší-li tyto děti v
daném kalendářním roce 16 let.
e) Poplatníci narození v příslušném kalendářním roce.
f) Majitelé nemovitostí určených k podnikání, kteří mají vlastní smlouvy na
odstraňování odpadů.
Poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu na r. 2013 byl stanoven
usnesením zastupitelstva obce Potěhy č. 46/10/2012 – občan 500 Kč a
majitelé tzv. rekreačních objektů 550 Kč.
Poplatky ze psů jsou stanoveny pro rok 2013 ve stejné výši jako v roce 2012,
tj. 100,-Kč za psa.
Připomínáme, že splatnost těchto poplatků je nejpozději 30. 4. 2013!
Obecní knihovna a internetová místnost, budou otevřeny až v lednu
příštího roku. Opravu knihovny se nepovedlo provést ve stanoveném
termínu. Tímto prosíme občany o trpělivost.
Od 1. 1. 2013 se uvolnilo místo knihovnice na OÚ. Případní zájemci se mohou
hlásit v kanceláři OÚ nebo na tel. 327371154.
Internetová místnost byla vybavena z dotace Středočeského kraje.

2. Kulturní akce
V sobotu 16. února 2013 se uskuteční v pohostinství Na Špýchaře dětský karneval.
Začátek od 15 hodin. Masky jsou vítány, nejlepší bude odměněna. Zábava, odměny
a tombola pro všechny děti.
V neděli 10. března 2013 přivítáme od 14 hodin v zasedací místnosti nové
občánky naší obce.

Jubilanti I. čtvrtletí 2013
4. ledna 2013 oslaví paní Heřmánková Zdeňka 80 let
15. března 2013 oslaví paní Kutčáková Jaroslava 85 let
31. března 2013 oslaví paní Chládková Blažena 70 let
Všem oslavenkyním přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

3. ZŠ a MŠ POTĚHY
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ proběhne v pátek 18. ledna 2013 od 14 hodin v
budově základní školy.
Projekt České Vánoce - od 30. 11. 2012 do 6. 1. 2013
Od prosince do března 2013 proběhne školní kolo soutěží v předmětech český jazyk,
anglický jazyk, německý jazyk, matematika, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis,
přírodopis a také recitační soutěž.
Okresní přebor v košíkové chlapců a dívek se uskuteční v březnu 2013 v Čáslavi a v
Kutné Hoře.

4. TJ SOKOL POTĚHY
Každé pondělí od 19. do 20. hod se koná v naší školní tělocvičně cvičení aerobiku,
přecvičuje Věra Szabová, všechny ženy a dívky jsou vítané.
Na konci tohoto roku 31.12 2012 se uskuteční tradiční silvestrovské fotbalové
utkání na místním fotbalovém hřišti, začátek je od 11. hod..
Zveme všechny sportovce i nesportovce! Po fotbale bude posezení na Verandě.
Dne 19. ledna 2013 od 18 hod., v místním pohostinství na Špýchaře se uskuteční
valná hromada TJ Sokol Potěhy.
Dále se připravuje sportovní ples, který se bude konat v pátek 8. února 2013
v místním pohostinství na Špýchaře, hrají Starý Klády, začátek je ve 20. hod..
Naše fotbalové mužstvo skončilo v polovině sezóny III. třídy 2012/2013 na
posledním místě. Je to sportovní neúspěch, ale budeme se snažit o lepší jarní
umístění, zároveň chceme poděkovat všem příznivcům za podporu.
V zimní části naše mužstvo zahájí přípravu na jarní sezónu, tréninky jsou každou
neděli na místním hřišti a bude sehráno několik přípravných zápasů.
Děkujeme Všem našim fanouškům za přízeň.
TJ Sokol Potěhy přeje Všem občanům krásný Nový rok 2013.
Znáte TWIRLING?
Jedná se o prvky baletu, gymnastiky, různých druhů tance a hlavně akrobacie
s hůlkou. Kristýna Ronovská, Tereza Tulachová a Jana Petrowská se pravidelně
zúčastňují soutěží v ČR, ale i v zahraničí.
Každou sobotu a neděli od 13:00 – 16:00 hod. probíhají tréninky twirlingového týmu
KTM, působícím pod DDM Dominik Kutná Hora, v místní tělocvičně ZŠ a MŠ Potěhy.
Popř. další tréninky jsou každý čtvrtek od 16:15 – 17:15 hod. v sále DDM Dominik
Kutná Hoře, pod vedením Kateřiny Ronovské (trenér týmu).
Náš tým přibírá stále nové členy – děti od 5 – 14 let. Dále nabízí různé druhy
vystoupení na nejrůznějších akcích, plesech či večírcích.

Pokud Vás nabídka zaujala, můžete se přijít podívat osobně do tělocvičny v době
tréninku, navštívit naše webové stránky www.ktm-twirl.webnode.cz, nebo napsat na
ktm-twirl@seznam.cz nebo zavolat na tel. 775 982 237.
Budeme se těšit!

5. SDH POTĚHY
Rok 2012 byl pro SDH rokem úspěšným. Oslavili 135 let založení hasičského
sboru v Potěhách II. ročníkem závodu Noční Potěhy a následnou zábavou.
V kategorii mužů i v kategorii dětí obsadili pěkné druhé místo.
Zúčastnili se mimo jiné, velmi těžkého zásahu v Koudelově, kde si jednotka
vedla velmi dobře.
Václav Cháma ml. byl zvolen místostarostou dobrovolných hasičů v okrsku
č.7.
Hasičský ples se bude konat v sobotu 23. března 2013 v místním
pohostinství na Špýchaře, k tanci a poslechu hrají Starý Klády, začátek je ve
20:00 hodin.
Všichni jste srdečně zváni.

6. Historie obce
V roce 1880 se konalo v Potěhách sčítání lidu. Celkem bylo sečteno 792 obyvatel. Z
toho 387 mužů a 405 žen. Co do náboženství bylo v té době 713 katolíků, 75 lidí bez
vyznání, 4 židé. Zároveň se sčítal i dobytek. Lidé měli v Potěhách 369 kusů
hovězího, 72 koní, 71 prasat a 57 koz. Současně se sčítalo i na Horkách. Tam žilo
111 lidí, z toho 49 mužů a 62 žen. Dobytku měli 113 kusů hovězího, 6 koní a 3 kozy.
V kronice se píše:,,Roku 1880 dne 22. června stal se přítrž mračen nad Potěhami,
voda byla tak veliká, že na dolejším konci vodu ve světnicích měli. 24. listopadu
kvetla sedmikráska na škarpách k Bratčicím.“
Dne 10. května 1881 na počest sňatku korunního prince Rudolfa vysadila obec čtyři
stromky hrušky proti číslu 9 patřícímu p. Václavu Havelkovi.

7. Různé
Statistika obyvatel Potěh

osoby
muži
ženy
děti do 15 let
starší 60 let
možní voliči

celkem
622
298
324
107
137
499

průměrný věk
39,04
39,39
38,71
6,13
68,25
46,84

Termíny zasedání zastupitelstva ve I. čtvrtletí 2013:
9. ledna 2013
23. ledna 2013

6. února 2013
20. února 2013

6. března 2013
20. března 2013

Všechna jednání zastupitelstva obce jsou veřejná. Začínají od 18 hod.,
srdečně zveme všechny naše občany!

Termíny zpřístupnění kontejneru na velkoobjemový komunální odpad,
nebezpečný odpad a vyřazené elektrospotřebiče. Kontejner bude zpřístupněn
ve stanovené dny vždy od 14.00 hod. do 16.00 hod.

5. ledna 2013
19. ledna 2013

2. února 2013
16. února 2013

2. března 2013
16. března 2013
30. března 2013

Zastupitelstvo a zaměstnanci obce
Potěhy přejí všem občanům obce,
spokojené a klidné prožití vánočních
svátků, dětem hodně dárků pod
stromečkem a do nového roku 2013
hodně zdraví, štěstí, lásky a
spokojenosti.

