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1. INFORMACE Z OBCE
Hospodaření obce do listopadu 2013
Příjmy
Výdaje
rozdíl příjmů a výdajů

+

8 050 539,87 Kč
7 765 068,64 Kč
285 471,23 Kč

Výčet akcí za poslední čtvrtletí roku 2013
Byl dokončen nový územní plán obce Potěhy. V nové zástavbě za MŠ byly osazeny
kontejnery na tříděný odpad. Do školní kuchyně byly zakoupeny dva nové pracovní stoly.
Byla podána žádost na dotaci z fondů Středočeského kraje na opravu komunikace u MŠ,
na obnovu mobiliáře v knihovně, na podporu dobrovolných hasičů a TJ Sokol Potěhy
podala žádost na opravu zázemí a budovy kabin. Intenzivně se pracuje na opětovném
podání žádosti na výstavbu dětského hřiště.

Poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu na r. 2014 zůstal ve stejné výši jako
v roce 2013 (usnesení zastupitelstva obce Potěhy č. 61/11/2013) – občan 500 Kč a
majitelé tzv. rekreačních objektů 550 Kč.
Poplatky ze psů jsou stanoveny pro rok 2014 ve stejné výši jako v roce 2013, tj. 100,-Kč
za psa.
Poplatky budou vybírány od 20. ledna 2014 v úředních hodinách v kanceláři OÚ Potěhy.
Připomínáme, že splatnost těchto poplatků je nejpozději 30. 4. 2014

Informace z DSO
CENA STOČNÉHO OD 1. 1. 2014
Výbor DSO projednal a schválil navýšení ceny stočného od 1. 1. 2014 o míru inflace
za rok 2011 - 2012. V tomto případě se cena odpadní vody zvedne z 30,50,-Kč/m3
na 32,10,-Kč/m3 bez DPH.
Pro fyzické osoby:
Zákl. platba vč. DPH
Pevná složka
Pro právnické osoby :
Stočné bez DPH

…………………….. 29,54 Kč za 1 m3 odváděné odpad. vody
………………………228,66 Kč na osobu a rok
………………………32,10 Kč za 1 m3 odváděné odpad. vody
starosta obce

2. KULTURNÍ AKCE
16. února 2014 od14 hodin se v pohostinství Na Špýchaře uskuteční karneval pro děti,
ocenění nejlepší masky, tombola, hry a soutěže.
V měsíci březnu je naplánován zájezd do divadla.
Jubilanti I. čtvrtletí 2014
9. ledna oslaví paní Zahradníková Marie 70 let
1. února oslaví paní Havránková Marta 80 let
6. února oslaví paní Andělová Božena 80 let
2. března oslaví pan Profous Pavel 70 let
26. března oslaví pan Šindelář Václav 95 let
Oslavenkyním a oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
3. ZŠ A MŠ POTĚHY
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ a MŠ Potěhy se uskuteční v pátek 17. 1. 2014 od 14.00
hodin v budově školy.
Klub mladého diváka (KMD)
28. 11. 2013 se zúčastnilo 15 žáků z KMD ze 7. - 9. třídy prvního divadelního představení
v pražském divadle Karlín. Zhlédli muzikál JESUS CHRIST SUPERSTAR. Další
představení, Tři mušketýry, uvidí 17. ledna v Divadle v Dlouhé.
Budeme se těšit na jistě krásný umělecký zážitek.
Záložka do knihy spojuje školy
I v tomto roce se zapojila naše škola do projektu Záložka do knihy spojuje školy, kterou
vyhlásila Pedagogická knihovna J. A. Komenského v Praze a Slovenská pedagogická
knižnica v Bratislavě u příležitosti říjnového Mezinárodního měsíce školních knihoven.
Cíl projektu zůstal stejný - podpora čtenářství a navázání kontaktů mezi českými a
slovenskými dětmi prostřednictvím výměny záložek, které žáci sami vyrobili. Letošní ročník
byl ale trochu náročnější, protože téma bylo dané a pro všechny závazné - namaluj mi
svého oblíbeného literárního hrdinu. U nás se zapojily všechny třídy a pro své slovenské
kamarády z Valašské Bělé připravily krásné záložky a stejně hezké obdržely ze
Slovenska.

4. TJ SOKOL POTĚHY
Na konci tohoto roku 31. 12 2013 se uskuteční již tradičně silvestrovské fotbalové utkání
na místním fotbalovém hřišti, začátek je od 11. hod. Všichni jste vítáni a přijďte se rozloučit
s rokem 2013.
Dne 18. ledna 2014 od 18hod., v místním pohostinství Na Špýchaře se uskuteční valná
hromada Tělovýchovné jednoty Sokol Potěhy. Zde bude projednána současná i budoucí
činnost TJ, těšíme se na vaši účast.
Připravujeme Sportovní ples, který se bude konat v sobotu 22. února 2014 v místním
pohostinství Na Špýchaře, hrají Starý Klády, začátek je od 20:00 hod.
Každé pondělí od 19. do 20. hod se koná ve školní tělocvičně cvičení aerobiku,
předcvičuje Věra Szabová, všechny ženy a dívky jsou vítané.
Naše fotbalové mužstvo skončilo v polovině sezóny IV. třídy 2013/2014 na devátém místě.
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.
Tělovýchovná jednota Sokol Potěhy přeje Všem občanům pohodový rok 2014.
5. HASIČI POTĚHY
Dne 14. 12. 2013 se konala výroční schůze, na které za přítomnosti hostů proběhlo
zhodnocení uplynulého roku.
Naší nejbližší plánovanou akcí je uspořádání Hasičského plesu, který se koná dne
22. března. 2014 v pohostinství Na Špýchaře. Začátek od 20.00 h. K tanci a poslechu
hrají Starý Klády. Všichni příznivci jsou srdečně zváni.
Děkujeme všem spoluobčanům za projevenou přízeň a přejeme vše nejlepší v roce 2014.
6. HISTORIE OBCE
Rok 1887- dne 4. února vyhořel hostinec čp. 72 p. Višaly, kde bylo umístěno divadlo,
majitel byl pojištěný na 2400 zlatých a divadlo na 1000 zlatých.
Opět bylo vysázeno 9500 sazenic smrčků, 2500 modřínů a 3000 bříz na stráních u
Adamova.
Rok 1889 – dne 20. května a 12. července se strhlo veliké krupobití a velký liják.
Rok 1890 – pršelo celý měsíc červen a červenec.
Rok 1891 - proběhlo sčítání lidu, v Potěhách žilo 777 občanů – 695 katolíků, 6 židů,
zbytek evangelíků a bez vyznání. Sčítal se také dobytek: 5 koní, 380 ks hovězího, 70 koz
a 144 ks vepřového.
7. RŮZNÉ

Statistika obyvatel Potěh k 30. 12. 2013
osoby
muži
ženy

celkem
618
303
315

průměr. věk
39,20
39,38
39,03

děti do 15 let
starší 60 let
možní voliči

celkem
105
142
495

průměr. věk
6,09
68,06
47,08

Termíny zasedání zastupitelstva v I. čtvrtletí 2014 :
5. února
19. února

8. ledna
22. ledna

5. března
19. března

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.
15. února

18. ledna

8. a 22. března

Od 1. 2. 2014 bude otevřena ambulance klinické logopedie Mgr. Květoslavy Svobodové.
Vždy každou sudou středu od 12 do 16 hodin v ordinaci dětského lékaře MUDr. Josefa
Špačka.
Změna cen Vodného od 1. 1. 2014 VHS Vrchlice- Maleč
Vodné
1. Pohyblivá složka
2. Roční pevná složka vodného
Kategorie dle ročního
3
odebraného množství v m
do
31
501
3 001
10 001
30 001
80 001

30
500
3 000
- 10 000
- 30 000
- 80 000
a
více

36,04 Kč/m3 bez DPH

41,15 Kč/m3 s DPH 15%

Roční pevná složka
v Kč bez DPH

Roční pevná složka
v Kč s DPH 15%

370,00
402,78
923,05
4 036,28
20 956,89
96 439,82
181 980,71

425,50
463,20
1 061,51
4 641,72
24 100,42
110 905,79
209 277,82

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Žádáme všechny občany, aby svá auta neparkovali na chodnících !!!
Neparkujte ani na obecní zeleni!!! Jedná se zejména o plochy okolo kostela a park
proti ZD. Úprava těchto ploch stojí nemalé finanční prostředky!!! Buďme ohleduplní
a neničme si svoje zelené prostředí!!!
Na základě stížností, upozorňujeme některé občany na topení nevhodnými palivy.
Tímto porušujete povinnosti stanovené zákonem o ochraně ovzduší. Dotyčný se dopouští
přestupku podle § 23 odst. 1 písm. c), d) zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší a vystavuje se
pokutě.
Prosíme Vás nezamořujte nám a našim dětem ovzduší v obci toxickými spalinami,
raději odpad třiďte - nepalte jej!!!! Chceme dýchat v obci čistý vzduch !!!!!
Zastupitelstvo obce Potěhy přeje svým občanům
do nového roku 2014 hodně úspěchů,
zdraví, štěstí a spokojenosti.

