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1. INFORMACE Z OBCE
Hospodaření obce do listopadu 2016
Příjmy
Výdaje
Rozdíl příjmů a výdajů-saldo

9 288 839,73 Kč
13 721 044,30 Kč
-4 432 204,57 Kč

Záporné saldo je ovlivněno především investiční akcí – vybudování místní komunikace u
MŠ a dokončení místní komunikace v nové zástavbě.
V letošním roce se nám konečně podařilo vybudovat novou komunikaci k „Caklům“ a
dokončit silnici v nové zástavbě.
Dále bylo instalováno nové osvětlení od hřbitova až k mostu u Tupadel. Další větší
investicí byla výměna oken v domě pečovatelské služby.
V příštím roce nás čeká opět řada náročných úkolů.
Hlavní bude rekonstrukce komunikace před školou tzn. nový přechod, chodníky a čekárny.
Stavbu provede firma Vladimír Novotný - V&M sdružení, Ronov nad Doubravou, která
vyhrála výběrové řízení. Rozpočet je 1 341 490,- Kč, z toho dotace činí 686 000,- Kč.
U ZŠ bude směrem od návse umístěn ukazatel rychlosti vozidel. Na tento měřič dostal
Středočeský kraj dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury, takže obec zaplatí
pouze sloup a přívod el. proudu.
V létě chceme vyměnit okna v dalším pavilonu ZŠ a dokončit opravu šaten. Dalším
záměrem je dokončení chodníku od mostu směrem k okálům.
Místní poplatky na rok 2017
Zastupitelstvo obce Potěhy schválilo místní poplatky na rok 2017 v nezměněné výši takto:
Svoz komunálního odpadu:
- občan s trvalým pobytem v Potěhách
- chalupář
- zakoupení pytle AVE v kanceláři OÚ

500,- Kč/osoba
550,- Kč/nemovitost
20,- Kč/ks

100,- Kč

Poplatek za psa

Splatnost poplatků za svoz komunálního odpadu a za psa je do 30. 4. 2017.
Poplatek za hrobové místo
- úzký nebo urnový hrob
- dvojhrob (2 čísla)
- stará hrobka úzká
- stará hrobka široká
- nová hrobka

200,- Kč/10let
250,- Kč/10let
300,- Kč/10let
500,- Kč/10let
500,- Kč/10let

2. KULTURNÍ AKCE
29. ledna 2017 od 14:00 hod. přivítáme nové občánky naší obce.
26. února 2017 od 14:30 zveme všechny děti na karneval, který se uskuteční
v pohostinství Na Špýchaře.
V sobotu 7. ledna 2017 uspořádá OÚ další ročník novoročního turnaje ve stolním tenisu
v pohostinství Na Špýchaře. Turnaje se mohou zúčastnit neregistrovaní hráči z Potěh.
Zápis hráčů je od 8:30 hodin, začátek v 9:00 hodin. Startovné 50,- Kč a občerstvení
zajištěno.
Jubilanti I. čtvrtletí 2017
6. února oslaví paní Lázňovská Danuše 75 let
2. března oslaví paní Dušková Marie 90 let
15. března oslaví paní Kozáková Eliška 70 let
27. března oslaví paní Skálová Alena 70 let
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

3. SOKOL POTĚHY Z. S.
Ohlédnutí:
Dne 28. října se večer v okolí hřiště uskutečnil Bobřík odvahy. Sněhurku, trpaslíky,
bludičky a medvědí rodinku přišlo navštívit 140 dětí.
Naše nejmenší přípravka zahájila další ročník turnajů, kde hrají většinou 3 družstva, každý
s každým, na našem hřišti byli sehrány dva turnaje. 10. prosince na turnaji v Čáslavi
obsadila starší přípravka deváté místo.
Muži skončili ve IV. třídě na 10. místě. V zimě musí potrénovat a na jaře přidat pár bodů
navíc.
Sokol podal žádost o dotaci na hliníkové branky pro přípravku z programu Ministerstva
školství prostřednictvím České unie sportu.
Co nás čeká:
Na konci tohoto roku ve čtvrtek 31. 12. 2016 připravujeme již tradiční silvestrovské
fotbalové utkání na místním hřišti, začátek je od 11:00 hod. Přijďte si zahrát na
rozloučenou s rokem 2016 a na zahřátí se podává dršťková polévka.
Dále se připravuje Sportovní ples, který se bude konat v sobotu 11. února 2017
v místním pohostinství Na Špýchaře, hrají Starý Klády, začátek je od 20:00 hod..

Každé pondělí od 19:00 do 20:00 hod. probíhá ve školní tělocvičně cvičení aerobiku,
všechny ženy a dívky jsou vítané.
18. března 2017 uskutečníme Valnou hromadu spolku, kde bude projednáno hospodaření
za uplynulý rok a další aktivity v novém roce.
Upozornění!! Na fotbalovém hřišti je umístěna za brankou ochranná síť na zachytávání
míčů. V poslední době došlo několikrát k prostřižení výpletu sítě neznámým vandalem.
Neničte majetek, který slouží všem!
Za rok 2016 chci poděkovat Všem, kteří se podílejí na činnosti spolku na pořádání akcí pro
děti (bobřík odvahy, šlápota), sportovního plesu, na opravě kabin či tréninku dětí a
dospělých. Za podporu obce a jeho zastupitelstvu. Všem patří velký dík.
Předseda spolku.
.
Sokol Potěhy z.s. přeje krásné vánoční svátky a pohodový nový rok.

4. HASIČI POTĚHY
Vážení spoluobčané, na konci roku proběhla výroční valná hromada, na které byla
zhodnocena činnost našeho sboru.
V roce 2016 jsme se zúčastnili kulturních a společenských akcí. Největší akcí byly opět
Noční Potěhy.
Výjezdová jednotka byla letos povolána k 11 zásahům.
Již probíhají přípravy akcí na příští rok, z nichž první bude 2. okrskový ples, který se koná
v lednu v Tupadlech. Pořádají ho všechny sbory okrsku č. 7.
Náš již tradiční ples je plánovaný na 18. března 2017, kde nám zahrají Staré klády.
Děkujeme Obecnímu úřadu Potěhy za spolupráci a podporu sboru v roce 2016.
Velké díky patří aktivním členům a občanům obce, kteří nás podporují.
Všem přejeme krásné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do roku 2017.

5. HISTORIE OBCE
V roce 1851 byly zrušeny naturální školní dávky, které musely Potěhy odvádět. Dávky
činily 10 zl. ročně nebo 217 zl. jednou pro vždy do „císařské královské berniční kasy.“
V roce 1852 obdržel učitel poprvé 50 zl. jako roční plat.
V letech 1854-1859 byl ve zdejší škole učitelem Josef Röhlich z Pouchova a po něm
nastoupil 20ti letý Antonín Culek z Libice u Chotěboře.
V roce 1859 za války s Itálií bylo u nás ubytováno vojsko pěšího pluku. V čísle 19 u
Václava Havelky na zahradě se zastřelil vojín tohoto pluku. V říjnu byly udíleny stříbrné
medaile 2 vojínům, již se u Solferina vyznamenali. Byli to Antonín Rus z Tupadel a Jan
Vančura z Březí.
V roce 1860 při zahájení českého sněmu v Praze byly u nás konány slavné bohoslužby.
V roce 1862 24. října byly za hrozného větru poničeny požárem 2 statky (č. 56 Matěje
Havelky a č. 34 Josefa Říhy).
Statistika obyvatel Potěh za rok 2016
Celkem
636
Muži
310
Ženy
326
Děti do 15 let 113
Děti do 18 let 130
Starší 60 let
156
Možní voliči
506

6. RŮZNÉ
Termíny zasedání zastupitelstva v I. čtvrtletí 2017:
11. a 25. ledna

8. a 22. února

8. a 22. března

Všechna jednání zastupitelstva obce jsou veřejná. Začínají od 18 hod.,
srdečně zveme všechny naše občany!
Termíny zpřístupnění kontejneru v I. čtvrtletí 2017 na velkoobjemový komunální
odpad, nebezpečný odpad, vyřazené elektrospotřebiče a použité oleje. Kontejner
bude zpřístupněn ve stanovené dny vždy od 14:00 hod. do 16:00 hod.
14. ledna

18. února

11. a 25. března

Oznámení o změně ceny vodného
Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. oznamuje, že od 1. 1. 2017
dochází k úpravě ceny vodného za 1 m3 na 42,18 Kč bez DPH, tj. 48,51 Kč s DPH
15%.
Autobusová a dopravní obslužnost v roce 2017
Od 11. 12. 2016 jsou v platnosti nové jízdní řády. Ty, které se týkají našeho regionu
připojujeme.

Krásné, klidné, pohodové prožití Vánočních
svátků, dětem štědrou nadílku pod stromečkem
a do nového roku 2017 hodně zdraví, štěstí
a pohody přejí zastupitelé a zaměstnanci obce
Potěhy

