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1. INFORMACE Z OBCE
Hospodaření obce Potěhy za rok 2012
Příjmy
Výdaje

8 383 358,98 Kč
7 151 213,09 Kč

Zůstatek (včetně FRB a přebytku hosp. z nim. let) 1 731 895,25 Kč
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo dne 22. 3. 2013 s tímto výsledkem:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím
přezkoumání, které již byly napraveny.
Závěrečný účet a zpráva o výsledku hospodaření obce jsou zveřejněny na úřední
desce i v elektronické podobě.
V měsíci únoru byla podána žádost o dotaci na výstavbu dětského hřiště.
Intenzivně se pracuje na zpracování projektové dokumentace silnice a chodníků od
MŠ k Caklům.
V měsíci březnu se uskutečnila prořezávka parku u kostela a u hřbitova dle
z pracovaných posudků. U rybníka Nový byly vykáceny topoly.
Naše knihovna s novou internetovou místností má od března prodlouženou otevírací
dobu: středa 12,30 - 17,30 hod.
Probíhá projednávání nového územního plánu obce Potěhy s dotčenými orgány.

Připomínáme občanům, že platby za odvoz odpadu a poplatky ze psů je možné
zaplatit do 30. 4. 2013.

2. KULTURNÍ AKCE
V úterý 30. dubna 2013 se uskuteční od 16 hodin na místním hřišti „Pálení
čarodějnic“ ve spolupráci SDH Potěhy. Všechny čarodějnice jsou vítané a nejhezčí
bude odměněna, hudba a občerstvení zajištěno. Přijďte se pobavit.
Dětský den se připravuje ve spolupráci TJ Sokol a SDH Potěhy, termín bude
zveřejněn na plakátech.

Jubilanti II. čtvrtletí 2013
11. dubna oslaví paní Fitzbauerová Libuše 80 let
24. května oslaví paní Krumlová Zdeňka 80 let
Oslavenkyním přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

3. ZŠ POTĚHY
Úspěchy a akce žáků
5. 2. 2013 se konalo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce, kde
žákyně Jana Krejčíková obsadila 2. místo a Iveta Mašková 3. místo. Obě dívky se
účastnily i dalších vědomostních soutěží s dobrým umístěním.
Na škole se žáci zapojili i do Klubu mladého diváka a dosud navštívili 3 divadelní hry
v různých pražských divadlech. Ještě je čeká čtvrté závěrečné představení.
Na červen připravujeme dvoudenní poznávací zájezd do Mnichova a Legolandu.
V uplynulém období se žáci zúčastnili řady soutěží školních i okresních, také
olympiád v českém jazyce, dějepise, chemii, biologii, fyzice, recitační soutěž, soutěž
"Hledáme nejlepšího mladého chemika", kam postoupila J. Krejčíková do
celostátního kola.
V únoru a březnu proběhlo rovněž několik matematických soutěží. V jarních měsících
se naši žáci zúčastní soutěží v košíkové, kopané a atletice.
21. 6. rozloučení se školou a stužkování žáků 9. třídy. Po stužkování kulturní
program žáků naší školy. Začátek v 17,00 hodin.

4. TJ SOKOL POTĚHY
Ohlédnutí:
Na již tradičním silvestrovském utkání všech generací, které se konalo 31.12 2012
v 11hod. na místním fotbalovém hřišti se sešlo čtyřicet nadšenců za krásného
počasí, celá akce se nám vydařila a těšíme se zase za rok.

V lednu tohoto roku se uskutečnila valná hromada Tělovýchovné jednoty a bylo
projednáno hospodaření roku 2012 a další činnosti na nový rok 2013. Byl zvolen
výkonný výbor TJ ve složení Vendulka Dušková, Zdenek Šaroun, Ondřej Sixta, Karel
Veselý, Jaroslav Šťastný, Dobroslav Šaroun, Miloš Sixta st.
Dne 8. února 2013 TJ uspořádala Sportovní ples, zároveň tímto všem děkuje za
hezký večer a věříme, že příští rok přijdete zase.
Na našem fotbalovém hřišti proběhl přípravný zápas 2. fotbalové ligy mezi: FK
Čáslav – Graffin Vlašim 4:2. Naše mužstvo sehrálo tři přípravné zápasy: Potěhy – TJ
Zbýšov 3:5, Potěhy – G.Jeníkov 5:1, Potěhy – Ronov n.D. 0:6.
Co nás čeká:
Plánované akce na jaro:
6. května se koná pouťový sranda mač, všichni jste zváni. Začátek bude v 10 hod..
22. června se uskuteční po dlouhých letech „Potěžská třicítka“ – pochod rodičů
s dětmi. Trasa je plánovaná: Potěhy, Adamov a následné opékání vuřtů pod Tisou
skálou u Bratčic a zpět, trasa je dlouhá 8 km.
Každé pondělí stále probíhá cvičení Aerobiku od 19 do 20 hod., předcvičuje Věra
Szabová. Všechny ženy a dívky jsou vítané, cvičení probíhá do konce měsíce
května.
Vedení fotbalového týmu převzal Miloš Sixta st., jeho asistentem se stal Jaroslav
Šťastný. Naše mužstvo začíná jarní soutěž z posledního místa ve skupině a bude se
snažit o zlepšení jarních výsledků.
Rozpis jarních zápasů:
Tupadly B – Potěhy
Potěhy – Sázava
H.Bučice – Potěhy
Potěhy - Paběnice B
Suchdol B - Potěhy
Bratčice - Potěhy
Potěhy - B.Podolí B
Kaňk - Potěhy
Potěhy - Chotusice
Vi Sedlec - Potěhy
Potěhy - Kluky
Hlízov - Potěhy
Potěhy - Rataje
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23.03.2013 15:00
30.03.2013 15:00
07.04.2013 16:30
13.04.2013 16:30
21.04.2013 17:00
28.04.2013 17:00
04.05.2013 17:00
11.05.2013 17:00
18.05.2013 17:00
26.05.2013 17:00
01.06.2013 17:00
08.06.2013 17:00
15.06.2013 17:00

Na každý domácí zápas bude zajištěno občerstvení pro fanoušky.
TJ Sokol Potěhy přeje Všem fanouškům, sportovcům a také občanům hezké jaro.

5. HASIČI POTĚHY
V měsíci únoru proběhla za přispění obce oprava požárního vozidla Š 706.
Velitelé a strojníci SDH se zúčastnili 18. a 19. března pravidelného školení na
základně HZS v Kutné Hoře.
22. března byl uspořádán ples SDH, který se vydařil. Děkujeme všem příznivcům za
hojnou účast.

Co nás čeká v příštím čtvrtletí?
Na přelomu měsíců dubna a května opět uspořádáme sběr kovového odpadu,
autobaterií, sporáků, bojlerů atd. (staré lednice nebereme).
5. května v neděli se na zámku Kačina připravuje Hasičská slavnost, při které bude
představen okresní prapor dobrovolných hasičů. Náš sbor se také zúčastní.
11. května se bude konat Okrsková soutěž v požárním útoku. Tentokrát ji uspořádají
hasiči z Tupadel.
1. června proběhne 3. ročník soutěže "Noční Potěhy". Od 20:30 hod začnou
startovat kategorie: děti, ženy a pak muži. Soutěž bude probíhat do časných ranních
hodin. Program bude ještě upřesněn.

6. ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
V měsíci únoru proběhla výroční členská schůze Českého svazu chovatelů Potěhy,
která zhodnotila minulé období a zároveň zvolila nový výbor ZO na další volební
období.
V základní organizaci, která sdružuje chovatelé z Potěh a okolních obcí, pracuje 14
členů, z toho 1 mladý chovatel. Činnost organizace zajišťuje 5-ti členný výbor a
revizní komise. Další naši dva členové pracují v OV ČSCH Kutná Hora a 1 člen
v revizní komisi.
V chovatelských odbornostech naší ZO jsou registrována tato zvířata:
králíci
10 chovatelů drůbež velká
4 chovatelé
drůbež zdrobnělá
2 chovatelé holubi okrasní
6 chovatelů
holubi poštovní
1 chovatel
Členové organizace se v loňském roce zúčastnili zimních výstav v Lysé nad Labem a
v Hostovlicích.
V měsíci květnu byla uspořádána místní tradiční pouťová výstava, která se vydařila
jak po stránce vystavovatelů, tak i návštěvníků.
V letních a podzimních měsících obeslali chovatelé svými zvířaty výstavy v Přelouči,
Krakovanech, Valech u Přelouče, Leštině, Sázavě, Zruči a Ledči nad Sázavou.
Mladý člen naší ZO, Josef Komberec, se zúčastnil celostátní olympiády mladých
chovatelů, kde se umístil v odbornosti králíků - 1. věkové kategorii na 3 místě.
V měsíci prosinci někteří chovatelé navštívili Evropskou výstavu zvířat v Lipsku.
ZO Českého svazu chovatelů v Potěhách vás zve na místní výstavu drobného
zvířectva, která proběhne na výstavišti pod obecním úřadem, ve dnech 4. a 5.
května 2013, kde si mohou zájemci o chov pořídit nová chovná zvířata, nebo rozšířit
členskou základnu naší organizace.

7. HISTORIE OBCE
V roce 1882 bylo vysázeno na hlavní silnici 560 kusů stromků od obce Potěhy. Bylo
postavené nové zábradlí okolo rybníka/ v kronice se ale nepíše okolo
kterého/.Veškerá cukrová řepa, která byla vypěstovaná v Potěhách byla prodaná do
cukrovaru. Za tímto účelem se v Potěhách vystavěla nová váha.
V roce 1882 se počalo se sbírkami na nový hlavní oltář přičiněním pánů J.Semeráda
faráře a J.Pfefra kaplana. Hlavní obraz J.O.Františka knížete z Ausbergu v ceně 300

zl. ve Vídni namaloval akademický malíř Ludvík Mayer. Truhlářské práce vykonal
p.Litobovský z Čáslavi za 300 zl. a ochotnické práce p. Em. Němec z Tupadel. Sochy
pocházejí z Tyrolska za 148 zl.
Dne 30. listopadu uhodila velká teplota 10 stupňů nad nulou.

7. Různé
Termíny zasedání zastupitelstva ve II. čtvrtletí 2013 :
10. dubna 2013
24. dubna 2013

15. května 2013
29. května 2013

12. června 2013
26. června 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.
13. dubna 2013
27. dubna 2013

11. května 2013
25. května 2013

8. června 2013
22. června 2013

OBEC POTĚHY přeje
Všem našim občanům krásné velikonoční svátky.

