___________________________________________________________________
Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce

ČÍSLO

63

25. září 2012

Obsah:
1. Informace z obce
2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2012
3. SDH Potěhy
4. TJ Sokol Potěhy
5. Historie obce
6. Různé

1. Informace z obce
Výsledek hospodaření obce za období leden až srpna 2012
Hospodaření obce

příjmy

6 013 233 Kč

výdaje

5 003 723 Kč

Saldo rozpočtu roku 2012 k danému období činí

1 009 510 Kč

Dotace z MAS LÍPA
V měsíci srpnu proběhla rekonstrukce osvětlení v MŠ, ve zbylém
pavilonu a učebně fyziky v ZŠ Potěhy. Celková hodnota rekonstrukce je
294 722 Kč s DPH. Výše dotace přes MAS Lípa je cca 211 000 Kč.
V září proběhla malá oprava střechy na OÚ a oprava střechy na DPS
v celkové výši cca 45 000Kč.

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:
v pátek dne 12. října 2012 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
v sobotu dne 13. října 2012 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
Místem konání voleb je volební místnost ZASEDACÍ SÁL OBECNÍHO
ÚŘADU POTĚHY ČP. 60 , pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k
trvalému pobytu –obec Potěhy.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a
státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem České republiky. 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.
SVOZ KOMUNÁLÍHO ODPADU
Změna svozového dne
Od října bude nový svozový den komunálního odpadu STŘEDA !!!
tzn. první svoz bude 3. října 2012
INFORMACE Z DSO
Další vyúčtování stočného v listopadu 2012 pro naši obec proběhne již
bez přiložených složenek. Platbu bude možno uhradit hotově v kanceláři
OÚ Potěhy u paní Doležálkové v úředních hodinách. DSO na tuto změnu
upozorní při vyúčtování.
2. Kulturní akce
V sobotu 6. října 2012 od 19 hodin v pohostinství Na Špýchaře zahraje
divadelní spolek TJ Sokol Paběnice hru Podskalák. Zájemci se
mohou zakoupit vstupenky na obecním úřadě nebo v koloniálu
v Potěhách. Cena vstupenky je 60 Kč.
V neděli 2. prosince 2012 od 15 hodin se uskuteční slavnostní
rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou.

V pátek 14. prosince 2012 od 17 hodin proběhne v kostele sv. Gotharda
v Potěhách pásmo vánočních písní dětí a žáků ZŠ a MŠ Potěhy.
Naši jubilanti IV. čtvrtletí 2012
3. října oslaví 70 let pan Fiala Miroslav
11. prosince oslaví 70 let paní Vokounová Božena
23. prosince oslaví 80 let paní Havelková Zdenka
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
4. TJ SOKOL POTĚHY
V létě se již tradičně se uskutečnil Sokolský tábor „Žďár“. Všem zúčastněným
děkujeme a věříme, že krásná příroda Žďárských vrchů přiláká i příští rok plno
zájemců.
Dále se uskutečnilo posvícenské fotbalové utkání 9. záři tohoto roku, na místním
fotbalovém hřišťi, bylo zde plno fotbalistů i příznivců fotbalu všech věkových kategorii
a všem děkujeme za hezké odpoledne.
Každé pondělí od 19 do 20hod. se koná v naší školní tělocvičně cvičení Aerobiku,
přecvičuje Věra Szabová, všechny ženy a dívky jsou vítané.
Na konci tohoto roku a to přesně 31.12 2012 se uskuteční a to již tradičně
silvestrovské fotbalové utkání a to na místním fotbalovém hřišti, začátek je od 11hod.
zveme Všechny sportovce i nesportovce.
Dále bychom chtěli přivítat naše fotbalové fanoušky v nové sezoně III. třídy
2012/2013 a věříme, že jím připravíme plno krásných fotbalových zážitků a těšíme se
na jejich podporu v hledišti. Již bylo sehráno několik mistrovských
utkání: Potěhy:Tupadly „B“ 0:2, Sázava „B“:Potěhy 8:1, Potěhy:H.Bučice 0:5 a
Paběnice „B“:Potěhy 2:2.
Rozpis dalších zápasů:
B.Podolí „B“ - Potěhy

SO

6. října od 16:00hod

Potěhy – Kaňk

SO

13. října od 15:30hod

Chotusice – Potěhy

NE

21. října od 15:30hod

Potěhy - Sedlec „B“

SO

27. října od 14:30hod

Kluky - Potěhy

NE

4. listopadu od 14:00hod

Potěhy – Hlízov

SO

10. listopadu od 14:00hod

Rataje n.S. – Potěhy

SO

17. listopadu od 13:30hod

TJ Sokol Potěhy přeje Všem občanům hezký podzim.

5. Historie obce
6. Různé

Diakonie Broumov požádala naší obec o sbírku použitého ošacení,
která se uskuteční ve dnech 31. října až 5. Listopadu 2012. Oblečení
zabalené v pytlích či v krabicích odevzdávejte na obecní úřad.
Termíny zasedání zastupitelstva ve IV. čtvrtletí 2012 :
10. října 2012
24. října 2012

7. listopadu 2012
21. listopadu 2012

12.prosince 2012
28. prosince 2012

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.
6. října 2012
20. října 2012

3. listopadu 2012
17. listopadu 2012

1. prosince 2012
15. prosince 2012

