Občasník obce Soutice

SOUTICOVINY
PRVNÍ VYDÁNÍ v roce 2011
Co se právě děje:
Obec Soutice požádala o dotaci z fondu Středočeského kraje na restaurování
sousoší sv. Anny.
Připravuje se rekonstrukce a znovuotevření knihovny v budově bývalé školy
čp.16.
Nabízíme skládačky s fotografiemi památek Soutic, Kalné a Černýše. Dále, jako
dárek si můžete koupit zapalovače a propisovací tužky s logem Obce Soutice.
- Zakoupit si je můžete v Muzeu a na Obecním úřadu.
Co připravujeme:
Dne 12. 2. se bude konat dětský karneval.
- Na květen plánujeme již tradiční oslavu Dne matek.
V tisku jsou kalendáře na rok 2012, které opět obsahují staré fotografie obcí
Benešovska.
Chystáme prodejní výstavu jarních a velikonočních dekorací, které budou
vystaveny a ke koupi v místním Muzeu.
- Dne 16. 4. budete mít možnost si vyzkoušet svou zručnost při práci na hrnčířském
kruhu a to v Muzeu od 14. 00 hodin.
Pro děti:
Zveme děti i Vás všechny na karnevalový rej v maskách, který se koná dne 12.2.
od 14.00 hodin, již tradičně v 1. patře budovy bývalé školy
p 16. O zábavu se
postará klaun, mim a moderátor pan Aleš K1ačer a všechny přítomné pobaví
opička Žofinka. Občerstvení bude zajištěno. Každá maska obdrží cenu.
č.

Muzeum:
Před Velikonocemi chystáme výstavu sbírky kraslic.
- Již zmiňovaný prodej jarních dekorací.
- Prodej upomínkových předmětů.
- Práce na hrnčířském kruhu a prodej keramiky.

Děkujeme paní Dagmar Donátové a panu Josefu Olišarovi
dalších předmětů a fotografií do našeho Muzea.

za poskytnutí

Pokud vlastníte jakoukoliv sbírku, prosíme, podělte se o svého" koníčka"
s ostatními. Rádi Vám uspořádáme výstavu.

-

-

-

Informace Obecního úřadu:
Vyhlášky obce s účinností od 1. 1. 2011:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Obecně závazná vyhláška
2/2010 o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem
financí podle jiného právního předpisu.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku ze psů.
Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku ze vstupného.
č.

Správní poplatky:
1.pes :
100,- Kč důchodci 50,- Kč
každý další pes: 150,- Kč
(poplatek se platí za psa, který dosáhl věku 3 měsíce)
Nájem z hrobového místa:
jednohrob:
250,- Kč (na 1 rok 25,-Kč)
dvojhrob:
500,,..Kč (na 1 rok 50,-Kč)
Smlouva o nájmu hrobového místa se uzavírá na dobu 10ti let.
Poplatky za odpad:
500,- na osobu trvale hlášenou
500,- na rekreační objekt bez trvale hlášených osob
Úlevy se poskytují:
50% fyzickým osobám starším 75 let,
50% dětem do 18ti let a studentům /po předložení potvrzení o studiu

Informace všeobecná:
Obec Soutice vlastní živnostenské oprávnění týkající se výroby, prodeje, služeb,
obchodu, zprostředkování obchodu a služeb.
Obec Soutice je od l.ledna 2011 plátce DPH.
Cena vodného, stočného a další služby budou tedy navýšeny o částku DPH.

Informace z evidence obyvatel:
počet obyvatel k 31. 12. 2010
celkem: 266 osob
mužů: 127
žen:
139
z toho dětí do 18ti let: 40
Soutice celkem: 202 osob
mužů:
94
žen:
108
z toho dětí do 18ti let: 32
Nejstarší ženou je paní Karlová Františka z č.p, 21, nejstarším mužem pan
Kadleček Antonín z ě.p. 85
Kalná celkem:
41 osob
mužů:
20
žen:
21
z toho dětí do 18ti let: 5
Nejstarší ženou je paní Vlasáková Jiřina z č.p. 14, nejstarším mužem pan
Míka Rudolf z č.p, 20
Černýš celkem: 23 osob
mužů:
13
žen:
10
z toho dětí do 18ti let: 3
Nejstarší ženou je paní Kadlečková Marie, nejstarším mužem pan Kadleček
Karel, manželé z č. p. 7 v části Černýš

Blahopřejeme
panu
Kadlečkovi
k 87.
narozeninám.

Narozeni v roce 2010:

Lukášek Stara
Soutice č. p. 74

Kristýnka Neradová
Soutice č. p 114

Do naší obce Soutice se přistěhovalo 30 obyvatel a 3 lidé se odstěhovali.

Zemřeli v roce 2010: p. Božena Kadlečková, Soutice č. p. 22
p. Karel Filip, Soutice p. 113
p. Antonín Jandejsek, Soutice č. p. 111
ě.

