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1. INFORMACE Z OBCE
Hospodaření obce do února 2015
Příjmy
Výdaje
Rozdíl příjmů a výdajů

1 472 285,67 Kč
1 194 467,26 Kč
277 818,41 Kč

V minulém roce jsme získali dotaci na celkové zateplení mateřské školy z operačního
programu Životní prostředí. Celkové náklady na tuto akci činily 3 223 565,- Kč, z toho
dotace byla 2 341 232,-Kč. Obec tedy doplatila 882 333,- Kč. Navíc musela být v MŠ
vybudována nová dešťová kanalizace - ta stála 60.800,- Kč a opravena terasa za 38.472,Kč. Toto rovněž financoval obecní úřad. Zateplením se výrazně sníží náklady na vytápění
MŠ.
V letošním roce chceme realizovat s pomocí dotace tři velké akce:
1. Zateplení dvou pavilonů Základní školy Potěhy. Na tento projekt již bylo o dotace
zažádáno. Půjde stejně jako u MŠ o výměnu oken, zateplení obvodového pláště a
střechy. Rozpočet je zhruba 7 mil. Kč. Výzva je od Operačního programu Životní
prostředí. Tento fond by měl uhradit 90% nákladů.
2. Vybudování silnice a chodníků od MŠ k Caklům. Na místní komunikaci vypsal
dotaci Středočeský fond rozvoje obcí a měst. Žádost bude podána v nejbližších
dnech, poslední termín podání je 15. dubna 2015. O tuto dotaci jsme žádali před
dvěma lety, bohužel jsme neuspěli. Doufáme, že tentokrát dopadneme lépe. Na
tuto akci je již zpracován projekt a vlastníme rovněž stavební povolení.
3. Úprava chodníků a autobusových zastávek u ZŠ Potěhy. Touto stavbou bychom
chtěli zvýšit bezpečnost u ZŠ. U školy by byly dvě nové autobusové zastávky,
každá v jednom směru, dále bychom dobudovali chodníky, přemístili parkoviště a
byl by zde nový přechod pro chodce. Předběžná cena je zhruba 1 300 000,- Kč. Na
silnice II. a III. třídy zatím nebyla vypsána žádná dotace, ale věříme, že se tak stane
co nejdříve.

Petice
V měsíci únoru nám byla doručena petice za vybudování komunikace od MŠ k Caklům.
Jak většina z Vás ví, tento problém nás pálí spoustu let a také doufáme, že dotaci, o které
se zmiňuji v předchozím článku, konečně dostaneme a tím tento problém vyřešíme. Pokud
se tak nestane, budeme se snažit opravu cesty zaplatit z našeho rozpočtu, případně
s pomocí úvěru.
O dalším dění okolo dotací Vás budeme informovat v dalším zpravodaji.
Kanalizace
Vážení spoluobčané,
v roce 2010 byla uvedena do provozu v naší obci tlaková kanalizace Presskan. Od té doby
bylo nahlášeno několik poruch. Abychom těmto poruchám předcházeli, dovolujeme si Vám
připomenout několik zásad a pokynů pro správné užívání a provoz kanalizace.
- čerpací šachta je určena pouze pro splaškové vody z domácnosti
- do čerpací šachty se nesmí svádět dešťová voda, tuk, olej, ropné látky, barvy, ředidla,
odpady z hospodářských budov, apod.
- je třeba zamezit, aby do čerpací šachty nevniknul písek, hlína, textilie, kov, sklo,
hygienické potřeby a ubrousky, pleny, apod.
- čerpadlo v šachtě – je třeba pravidelně kontrolovat a 1x za 2 – 3 měsíce ostříkat
proudem vody nečistoty při úrovni minimální hladiny v šachtě. Tato činnost musí být
prováděna při odpojení ze sítě elektrického rozvodu /vypnutý jistič čerpadla/. Tento úkon,
který je uveden ve Smlouvě o odvádění odpadních vod, je nutné provádět. Zamezíme tak
poruchovosti čerpadel.
- po otevření poklopu šachty se nesmí manipulovat se zařízením uvnitř šachty
- zjistí-li se při obsluze závada na elektrickém zařízení, okamžitě jej vypněte a zavolejte
provozovatele zařízení.
Význam signalizačních kontrolek na modulu:
1. žlutá – zařízení je pod napětím
2. zelená – zapnutí čerpadla /úroveň zapínací hladiny/, odpad je čerpán do kanalizace
3. Červená /1/ - svítí-li trvale, došlo k zaplavení šachty. Je třeba provést kontrolu, zda
klesá hladina v šachtě. Pokud ne, je nutno zavolat odborný servis.
4. Červená /2/ - poruchový stav čerpadla, motorový spouštěč vypnut. Je nutno zavolat
odborný servis.
Servisní technik p. Strašil tel: 723 731 603

2. KULTURNÍ AKCE, JUBILANTI II. ČTVRTLETÍ 2015
4. dubna 2015 se od 8:30 hod. uskuteční Velikonoční turnaj ve stolním tenise
v pohostinství Na Špýchaře. Více informací na plakátech.
4. dubna 2015 Velikonoční odpoledne na hřišti – viz oddíl TJ Sokol.
30. dubna 2015 pálení čarodějnic na hřišti. Více informací bude včas uveřejněno na
plakátech.
Dětský den se uskuteční dne 6. června 2015 od 14:30 hod na fotbalovém hřišti. Srdečně
zveme všechny děti na odpoledne plné zábavy a her.
Jubilanti v II. čtvrtletí 2015
9. května oslaví paní Černíková Drahomíra 80 let
8. června oslaví pan Jelínek Josef 70 let
28. června oslaví pan Zelený Václav 70 let
Oslavenkyni a oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

3. ZŠ A MŠ POTĚHY
Den otevřených dveří v mateřské školce se uskuteční dne 1. dubna 2015 od 9 do 15
hodin.
Pohádka pro maminku k svátku se uskuteční v MŠ dne 5. května 2015 od 16 hodin,
vstupné dobrovolné, srdečně zveme všechny rodiče a děti.

4. TJ SOKOL POTĚHY
Ohlédnutí:
V lednu tohoto roku se uskutečnila Valná hromada Tělovýchovné jednoty. Projednávalo
se hospodaření roku 2014 a činnost v novém roce.
Dne 14. února 2015 uspořádala TJ Sportovní ples, za hojné účasti a pěkného vystoupení
dětí z KTM-twirl team, působícím v ZŠ a MŠ Potěhy. Děkujeme všem zúčastněným.
Přípravu na jarní sezónu zahájilo naše mužstvo třemi přátelskými zápasy:
Malín – Potěhy 11:1, Potěhy – Tupadly dorost 2:2, Potěhy – Žlebské Chvalovice 2:3.
Co nás čeká a plánované akce na jaro
Dne 4. dubna na hřišti pořádáme spolu s obecním úřadem pro celou rodinu Velikonoční
odpoledne, začátek je od 14 hod. Soutěže pro děti: cvrnkání kuliček, koulení
velikonočního vajíčka, pro maminky: soutěž o nejlepší a nejchutnější velikonoční pečivo:
upečte a přineste na hřiště, pro tatínky: soutěž o nejhezčí pomlázku
9. května se koná Pouťový Srandamač, všichni jste zváni. Začátek bude v 10.00 hod..
Každé pondělí stále probíhá cvičení Aerobiku od 19.00 do 20.00 hod..
Ve čtvrtek odpoledne se schází fotbalový kroužek pro nejmenší pod vedením Miloše Sixty
a Jaroslava Šťastného. Zde se učí děti základy fotbalu a všeobecného pohybu.
Koncem června chystá TJ zájezd na Moravu do sklípku, vše je v jednání.
Fotbalové mužstvo začíná jarní soutěž z devátého místa prvním zápasem 22. 3. 2015.
Rozpis jarních zápasů:
Zbýšov „B“ Potěhy
22. 3. 15:00 NE
Chotusice „B“ Potěhy 10. 5. 17:00 NE
Potěhy Hostovlice
28. 3. 15:00 SO
Potěhy Vrdy „B“
16. 5. 17:00 SO
TJ Okřesaneč Potěhy 11. 4. 16:30 SO
AFK Bratčice Potěhy
23. 5. 17:00 SO
Potěhy Horušice
18. 4. 17:00 SO
Potěhy H.Bučice
30. 5. 17:00 SO
TJ Církvice Potěhy
25. 4. 17:00 SO
Štrampouch Potěhy
6. 6. 17:00 SO
Potěhy Vlkaneč
2. 5. 17:00 SO
Potěhy Záboří
13. 6. 17:00 SO
Přeje Všem fanouškům, sportovcům a také občanům hezké jaro.

5. HASIČI POTĚHY
Dne 14. 3. 2015 se v hospodě Na Špýchaře konal již tradiční hasičský ples. Velmi nás
potěšila vysoká návštěvnost a děkujeme všem za účast.
V jarní sezóně nás nejprve čeká 18. 4. 2015 netradiční soutěž v Hostovlicích.
Ve spolupráci s obecním úřadem se budeme podílet na pálení čarodějnic.
Dále pak připravujeme na pouťový víkend Dny otevřených dveří. Pro velkou loňskou účast
si bude znovu možné prohlédnout naši hasičskou techniku, zázemí a také se občerstvit.
V nejbližších dnech začnou tréninky mužů a dětí, výkony pak předvedou na okrskové
soutěži v Hostovlicích dne 16. 5. 2015. Zveme všechny fanoušky hasičského sportu, aby
naše závodníky přišli podpořit.
Dne 6. 6. 2015 se bude konat další ročník již tradiční soutěže Noční Potěhy. Pevně
doufáme, že nám letošní počasí bude konečně přát.

6. CHOVATELÉ POTĚHY
Naše základní organizace Českého svazu chovatelů slaví letos 65 výročí svého založení.
V roce 1948 vznikl spolek 4 chovatelů v Potěhách, a s příchodem dalších chovatelů byla v
roce 1950 založena základní organizace.
Zakládajícími členy byli: přítel Beneš Jaroslav, Dušek Václav, Houdek Václav, Jon Josef,
Kňákal Vincenc, Opočenský Karel, Profous Karel a Profous Vladimír. V roce 1981, měsíci
září organizace začala pořádat první výstavu drobného zvířectva v prostorách za starou
školou, na této výstavě bylo 172 kusů chovných zvířat. V roce 1983 byla pořádána
okresní soutěžní výstava, kde bylo vystaveno 750 kusů drobného zvířectva z celého
okresu. V tomto roce byla ještě v měsíci září a od roku 1984 se začala pořádat v měsíci
květnu. V roce 1984 obec propůjčila chovatelům prostor v objektu čp. 3, kde byla dříve
školní dílna. Zde se svépomocí začalo vyrábět chovatelské zařízení pro potřebu pořádání
výstav. Zhotovili jsme klece pro králíky, na holuby a voliéry pro drůbež. Dále byla
zakoupena půlená krmítka a závěsné visačky na oceňovací lístky. Takto vznikl první
inventář základní organizace z výtěžku výstav.
Z prostoru objektu v čp. 3 se v roce 1994 organizace přestěhovala do čp. 31, z důvodu
vrácení objektu vlastníkovi. V roce 1997 se z prodávaného čp. 31 přemístil přístřešek
/sklad/ na stavební parcelu č. 67, která je ve vlastnictví obce. Na demontáži skladu, jeho
přemístění a montáži odpracovali členové organizace 334 hodin. Stavba byla dokončena k
31. 10. 1997. K tomuto skladu byla později ještě pořízena mobilní buňka, která je
využívána na schůze a pořádání výstav.
Nyní je v základní organizaci registrováno 19 členů, z toho 3 mladí chovatelé, z Potěh a
okolních obcí. Činnost organizace zajišťuje 5 ti členný výbor, 2 členové ZO pracují v OO
ČSCH Kutná Hora a 1 člen v komisi
revizní.
V chovatelské odbornosti mají chovatelé registrovány tato zvířata:
11 chovatelů králíků
54 ks chovných
6 chovatelů velké drůbeže
110 ks chovných
3 chovatelé zdrobnělé drůbeže 24 ks chovných
8 chovatelů okrasných holubů 172 ks chovných
1 chovatel poštovních holubů 100 ks chovných
V roce 2014 bylo tetováno 128 ks králíků a kroužkováno 143 ks drůbeže a 180 ks holubů.
Účastnili jsme se výstav: v Hostovlicích, Přelouči, Staňkovicích, Zruči nad Sázavou,
Leštině, Sázavě, Ledči nad Sázavou a stolního bodování v Dobrovítově.
Náš chovatel Josef Komberec se zúčastnil celostátní olympiády mladých chovatelů v
Táboře, které se zúčastnilo 93 soutěžících z celé republiky, a kde se u místil na 7 místě v
chovu králíků za okres Kutná Hora.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval OÚ Potěhy a všem, kteří se podíleli na zajištění
místní výstavy zvířat, a zároveň Vás pozval na výstavu letošní, kterou pořádáme v
tradičním termínu o pouti, ve dnech 9. a 10. května.
Jindřich Vondráček,
za ZO ČSCH v Potěhách

7. HISTORIE OBCE
r. 1903 – zesnulý obchodník Jan Nejepinský odkázal v závěti 200 Korun obci. Úrok z této
nadace měl být každoročně v den jeho úmrtí rozdělen mezi místní chudé.
r. 1904 – starostou obce byl zvolen p. Ferdinand Havelka z čp. 44. Spolu s obcí Tupadly
bylo žádáno o zřízení pošty. Dále bylo žádáno o zřízení stanice dráhy na Horkách.
r. 1905 – 6. května jmenovalo zastupitelstvo na schůzi čestným občanem knížete Jiřího
z Lobkovic, nejvyššího maršála království českého.
r. 1906 – ke konci roku bylo v Potěhách 106 obydlených domů, na Horkách 11.

8. RŮZNÉ
Termíny zasedání zastupitelstva v II. čtvrtletí 2015:
Všechna jednání zastupitelstva obce jsou veřejná. Začínají od 18 hod.,
srdečně zveme všechny naše občany!
8. a 22. dubna 2015

6. a 20. května 2015

3. a 17. června 2015

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.
4. a 18. dubna 2015

9. a 23. května 2015

13. a 27. června 2015

NOVÉ
Likvidace použitých rostlinných olejů vyprodukovaných domácnostmi v obci.
Přepálené oleje v PET lahvích mohou občané přinést ve dnech, kdy je otevřený
kontejner na velkoobjemový odpad.

Volné prostory k pronájmu na obecním úřadě:
1) skladová místnost – v chodbě za hlavními dveřmi vpravo na OÚ
2) část bytu na OÚ (dříve fotoateliér) – v přízemí naproti kanceláři hospodářky OÚ.

!!! Prosíme občany, aby neparkovali na chodníkách. Ty jsou určeny pro
pěší ne pro auta!!!

!!!Prosíme všechny majitelé psů, aby si po svých mazlíčcích uklízeli
jejich výkaly, protože pak jsou znečištěné hlavně chodníky, které jsou
určeny pro všechny!!!

Přejí zastupitelé a zaměstnanci Obecního úřadu v Potěhách

