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1. INFORMACE Z OBCE
Hospodaření obce do května 2014
Příjmy
Výdaje
Rozdíl příjmů a výdajů

3 732 036,48 Kč
3 558 714,57 Kč
173 321,91 Kč

Dotace
Z fondu Středočeského kraje nám byla kladně vyřízena žádost na výměnu nábytku v
místní knihovně ve výši 50 000 Kč. Neprošla žádost na vybudování komunikace od MŠ
k Caklům a ani žádost na obnovu hasičské techniky.
Dále byla kladně vyřízena žádost z Operačního programu Životní prostředí “SFŽP“ na
zateplení MŠ. Jedná se o zateplení obvodových stěn, výměnu oken a zateplení střechy.
Obec intenzivně pracuje na dokončení prováděcí dokumentace a vypsání výběrového
řízení tak, aby rekonstrukce mohla začít ještě v letošním roce.
Žádost o dotaci z MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova na vybudování dětského hřiště
v naší obci nebyla podpořena. Doufáme však, že budou znovu vypsány dotační tituly na
jeho výstavbu, do kterých se určitě přihlásíme. Dětské hřiště nám tu prostě chybí.
starosta obce
Volný byt v Domě s Pečovatelskou Službou
V měsíci červnu se uvolnil přízemní byt č. 1 v DPS. Předpokládané obsazení bytu
proběhne po jeho opravách nejdříve od 1. 8. 2014. Případní zájemci se mohou hlásit u
hospodářky OÚ paní Doležálková tel: 327371154. Upřednostněni budou zájemci z řad
našich obyvatel.

2. KULTURNÍ AKCE, JUBILANTI III. ČTVRTLETÍ 2014
1. září přivítáme nové žáky v 1. třídě ZŠ.
Jubilanti v III. čtvrtletí 2014
15. července oslaví p. Vlček Richard 70 let
29. července oslaví p. Miláček Josef 70 let
23. září oslaví pí. Voláková Anežka 70 let
29. září oslaví pí. Charvátová Jiřina 80 let
Oslavenkyním a oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

3. ZŠ A MŠ POTĚHY
Poznávací zájezd
Dne 5. 6. ve 3 hodiny v noci vyjela skupinka 14-ti dětí z 5., 7., 8. a 9. třídy s pí. uč.
Zemanovou za poznáním do Rakouska a Německa. Nejprve jsme dorazili do rakouského
města Salzburg, který jsme prošli, nahlédli do několika kostelů a navštívili velmi zajímavé
katakomby. Od paní průvodkyně jsme se dozvěděli spoustu věcí o tomto historickém a
krásném městě. Po šesté hodině jsme vyjeli do nedaleké vesničky, kde jsme se ubytovali,
abychom načerpali nové síly na další cestu.
V pátek ráno po dobré snídaně jsme už přejeli do Německa. První zastávka byla v Solném
dole, který jsme si ve slušivých overalech prohlédli. Nejprve jsme se dopravili vláčkem do
podzemí a pak po skluzavce hlouběji do dolu. Projeli jsme část po nádherně čistém jezírku
a dozvěděli se o historii získávání soli v tomto místě, který produkuje sůl do dnešní doby.
Druhá zastávka byla v Dokumentačním centru Obersalzberg (na místě bývalých
nacistických bunkrů se dnes nachází muzeum, které připomíná veškeré násilí páchané za
2. světové války) a poté výjezd místním autobusem a výtahem na horu Kehlstein, na
jejímž vrcholku se nachází horská chata, tzv. Orlí hnízdo, kterou v roce 1939 věnoval A.
Hitlerovi jeho blízký spolupracovník M. Bormann. Odtud byl nádherný výhled nejen na
zasněžené vrcholky Alp, ale i do údolí.
Poslední zastávkou v této nádherné německé lokalitě byl výlet lodí po jezeře Königssee
(Královské jezero) – svou hloubkou 185 m se zařadilo k nejhlubším jezerům ve střední
Evropě, na poloostrov sv. Bartholoma s kostelem, mimořádnou atrakcí je proslulé echo
Královského jezera.
Pak už nám zbývala jen cesta zpátky do Čech. Do svých domovů jsme dorazili kolem
druhé hodiny plni nádherných zážitků a dojmů z poznávacího zájezdu.
Žáci 9. Třídy
2 žákyně odchází na Střední zdravotnickou školu do Kolína obor zubní laborantka
1 žákyně bude na Střední škole obchodu a služeb v Jihlavě, obor Fotograf
2 žáci odchází na SOŠ a SOU dopravní Čáslav, obor požární ochrana
1 žák bude na Střední zemědělské škole v Čáslavi, obor ekologie a životní prostředí
2 žáci budou na Středním odborném učilišti v Čáslavi, obor opravářské práce
1žák odchází na SOU řemesel v Kutné Hoře na obor elektrikář
1žákyně jde na Střední průmyslová školu v Kutné Hoře, obor informační technologie
1žákyně jde na SOŠ pedagogickou do Čáslavi obor předškolní a mimoškolní pedagogika
1žák odchází na Střední zemědělskou školu v Čáslavi obor agropodnikání
3 žáci budou na SOU řemesel v Kutné Hoře, obor strojní mechanik
1žákyně bude na Obchodní akademii v Čáslavi
1žák odchází na SOU technické v Třemošnici obor nástrojař
1žák SOU Čáslav obor opravář zemědělských strojů

4. TJ SOKOL POTĚHY
Ohlédnutí:
Dne 4. května se uskutečnil Pouťový fotbalový turnaj, účastníci: Stará garda, Team
Luboše Vojáčka a Liverpool Revival, který nečekaně zvítězil, tak za rok zase.
V sezóně 2013/2014 skončilo celkově naše fotbalové mužstvo v tabulce IV. třídy na
devátém místě.
Sokol Potěhy v letošním roce zažádal o dotace ze Středočeského kraje na opravu kabin,
bohužel nebyla udělena, tak je zkusíme opravit za rok.
21. června na hřišti v Potěhách proběhl turnaj Starých gard za účasti Sokol Potěhy, Star
Tupadly, AFK Bratčice a Slovan Horky, byl to už desátý ročník. Vítězem se stal domácí
Sokol Potěhy.
Co nás čeká:
V polovině července proběhne již tradiční Sokolský tábor v přírodě, v okolí Žďáru nad
Sázavou.
Začátkem srpna začne naše mužstvo s tréninky, každý čtvrtek od 18hod. Před sezónou
bude sehráno několik přípravných zápasů.
Dne 23. srpna v sobotu od 10.00hod. se jako rozloučení s prázdninami uskuteční
Potěžská šlápota II., trasa povede v okolí Potěch, Adamova, Tupadel a Bratčic, dlouhá
asi 8 km. Na závěr na místním hřišti bude připraveno občerstvení a opečeme buřty, vše ve
spolupráci s obcí. Zveme všechny maminky, tatínky a vůbec všechny, kdo si chtějí užít
hezkou procházku.
První víkend v září na posvícení proběhne taneční zábava v místním pohostinství Na
Špýchaře.
Krásné léto přeje TJ Sokol Potěhy.

5. HASIČI POTĚHY
Náš sbor se dne 17. 5. 2014 zúčastnil okrskového kola v hasičském sportu, které se
konalo ve Schořově. Děti zde získaly 1. místo. Ani naši muži nezaostali a do soutěže
nastoupila 2 družstva, která obsadila 2. a 3. místo.
Dne 14. 6. 2014 jsme uspořádali již 4. ročník soutěže „Noční Potěhy“ spojené s dětským
dnem. Hasičského klání se zúčastnilo celkem 15 soutěžních družstev. Naše děti zde opět
předvedly krásný výkon a zvítězily ve své kategorii.
Dále máme v plánu účast na Hostovlické proudnici, která se koná 28. 6. 2014. a dalších
letních soutěží.
Tento rok již naše výjezdová jednotka zasahovala u 8 případů na likvidaci požárů
a technických zásahů. Tím posledním byl zásah u požáru v lihovaru ve Vrdech.
Děkujeme všem za podporu a přejeme krásné léto!

6. CHOVATELÉ
ZO ČSCH v Potěhách má 16 členů, v letošním roce se rozšířila o 3 nové chovatele, z
toho 2 mladé.
Naše organizace uspořádala v tradičním pouťovém termínu na začátku května místní
výstavu drobného zvířectva v areálu pod obecním úřadem.
Vystaveno bylo 174 ks králíků, 137 ks holubů a 31 voliér drůbeže, jak místních chovatelů,
tak i chovatelů z okresu a nejbližšího okolí.
Přes sobotní nepříliš příznivé počasí, výstavu za dva dny navštívilo 276 platících
návštěvníků (děti měli vstup zdarma). Výstava byla po stránce chovatelské, tak i
ekonomické, i díky podpoře sponzorů úspěšná.
Nyní se zúčastníme výstav ve Staňkovicích, Zruči nad Sázavou, Leštině a v Ledči nad
Sázavou, kde podpoříme místní chovatele.
výbor ZO

7. HISTORIE OBCE
Rok 1895 – hned po žních se velikou měrou rozmnožili polní myši. Způsobili veliké škody
na jetelích, lucenách a na ozimním obilí. Též poškodili značně řepu.
Rok 1897 – jaro bylo příznivé pro zemědělce, setí šlo velmi rychle, avšak 29. dubna snesl
se nad zdejší krajinou ohromný liják, téměř průtrž mračen a nadělal na polích veliké škody
odplavením ornice. Nejvíce na polích nad Dubím a na Dalekách,obec si půjčila 500 zl. od
hypoteční banky na stavbu silnice, která vedla od zahrady u č. 19 přes erární silnici na
Daleka, také byly dokončeny práce na obecních stráních s vysazováním lesa,
spotřebovalo se 16000 ks smrčků, 6000 ks bříz, 1500 ks modřínu, 20 doubků a 20 jeřábů

8. RŮZNÉ
Termíny zasedání zastupitelstva v III. čtvrtletí 2014 :
9. července

6. srpna

3. a 17. září

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.
5. a 19. července

9. a 23. srpen

6. a 20. září

OBEC POTĚHY přeje všem obyvatelům obce Potěhy a
dětem krásné prožití letních prázdnin a dovolených.

Obec Adamov na vědomost dává, že dne
5. 7. 2014 od 14.00 hod. se koná

XI. Pohádkový les a Áčkofest
Přijďte se projít a pobavit. Všechny věkové kategorie jsou
srdečně zvány. Večer hrají POHODA, HAMBY A ROSA.

