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1. INFORMACE Z OBCE
Hospodaření obce za uplynulý rok 2013
Příjmy
Výdaje /zahrnuta splátka úvěru 1107148 Kč/
Rozdíl příjmů a výdajů

+

9 021 444,47 Kč
8 302 852,50 Kč
718 591,97 Kč

Volby do Evropského parlamentu
Starosta obce Potěhy
podle §32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
v pátek dne 23. května 2014 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu dne 24. května 2014 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1.
je volební místnost zasedací sál Obecního úřadu v Potěhách, Potěhy
čp. 60, 285 63 Tupadly pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v Potěhách.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským
průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.

V měsíci únoru 2014 byla znovu podána žádost o dotaci na MMR - vybudování dětského
hřiště v naší obci.
V měsíci březnu 2014 byla dokončena rekonstrukce chodníku mezi pohostinstvím a ZŠ
Potěhy.
V ZŠ Potěhy byla dokončena, v pavilonu I. a II. třídy, kompletní výměna oken a vstupních
dveří pavilonu.
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení ( FRB).
Starosta obce

2. KULTURNÍ AKCE
Pálení čarodějnic 30. 4. 2014 viz oddíl SDH.
15. května se uskuteční zájezd do divadla Bez Zábradlí na představení Kdes to byl(a)
v noci, odjezd v 16 hodin, cena vstupenky 400 Kč. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři
obecního úřadu.
Dětský den se uskuteční v neděli 15. 6.2014 od 14.00 hodin na fotbalovém hřišti. Srdečně
zveme všechny děti na odpoledne plné zábavy, her a skotačení.
V měsíci červnu přivítáme ve spolupráci s MŠ nové občánky naší obce.

Jubilanti II. čtvrtletí 2014
22. dubna oslaví paní Jaroslava Škarková 70 let
1. května oslaví pan Miloslav Anděl 85 let
10. června oslaví paní Marie Vránová 85 let
14. června oslaví pan Václav Moravec 70 let
29. června oslaví paní Jana Pokorná 70 let
Oslavenkyním a oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

3. ZŠ A MŠ POTĚHY
Divadlo
9. 4. se od 9:00 hod uskuteční divadelní představení v angličtině. Herci neslibují, že se
naučíte nová slovíčka, ale aktivně se zapojíte do děje a využijete všechny svoje dosavadní
znalosti.
Pro mladší žáky a předškoláky:

Pro starší žáky:

Grimm‘s Brothers fairy tales

Investigation by detective Columbo

Ve dnech 5. – 6. 6. 2014 se uskuteční pro žáky ZŠ poznávací zájezd do Německa a
Rakouska. Děti navštíví Salzburg, Berchtesgaden, Orlí hnízdo a jezero Königsee.
Dne 20. 6. v 17 hodin se v pohostinství Na Špýchaře žáci 9. třídy slavnostně rozloučí se
školou.

Úspěšná recitátorka
Dne 26. 2. se konalo školní kolo recitační soutěže v pěti kategoriích. Nultou kategorii
zastupovali žáčci 1. třídy, kteří si vyzkoušeli své schopnosti vystoupit před publikem. V 1.
kategorii soutěžili žáci z 2. a 3. třídy, ve 2. kat. žáci 4. a 5. třídy. Druhý stupeň byl rozdělen
též po dvou třídách a zde soutěžili žáci 6. a 7. třídy ve třetí kategorii a poslední – 4. byla
zastoupena žáky 8. a 9. třídy. Vždy první dva z 1. – 4. kategorie postoupili dále do
okresního kola, které se uskutečnilo 6. 3. v Tylově divadle v Kutné Hoře. Zde dosáhla
vynikajícího 1. místa Kateřina Štainerová a postupuje dále do kola krajského. Srdečně
blahopřejeme a budeme držet palce, aby se jí vedlo stejně dobře.

4. TJ SOKOL POTĚHY
Ohlédnutí:
V lednu se uskutečnila valná hromada Tělovýchovné jednoty a bylo projednáno
hospodaření roku 2013 a činnost v novém roce.
Dne 22. února 2014 TJ uspořádala Sportovní ples, za hojné účasti a pěkného vystoupení
KTM-twirl team dětí ZŠ a MŠ Potěhy a místních cvičenek Aerobiku. Děkujeme všem
zúčastněným.
Na fotbalovém hřišti proběhl přípravný zápas 2. fotbalové ligy mezi: FK Čáslav – Viktoria
Žižkov 0:2. Přípravu na jarní sezónu zahájilo naše mužstvo třemi přátelskými zápasy:
Potěhy – TJ Zbýšov 1:4, Potěhy – Tupadly dorost 1:2, Potěhy – Vrdy 1:2.
Co nás čeká a plánované akce na jaro:
3. května se koná Pouťový Srandamač, všichni jste zváni. Začátek bude v 10. hod..
Dne 21. června se na místním fotbalovém hřišti uskuteční turnaj Starých gard za účasti
Tupadel, Bratčic a Horek. Jde o tradiční a několikaleté klání těchto klubů.
Každé pondělí stále probíhá cvičení Aerobiku od 19. do 20. hod., předcvičuje Věra
Szabová.
Fotbalové mužstvo začíná jarní soutěž z devátého místa prvním zápasem 22. 3. 2014.
Rozpis jarních zápasů:
Horušice – Potěhy 22. 3. 15:00 SO
Vrdy B - Potěhy
11. 5. 17:00 NE
Potěhy - Močovice 29. 3. 16:00 SO
Potěhy - Církvice
17. 5. 17:00 SO
Vlkaneč – Potěhy
6. 4. 16:30 NE
Chotusice B – Potěhy 24. 5. 17:00 SO
Potěhy – Hostovlice 12. 4. 16:30 SO
Potěhy – Štrampouch 31. 5. 17:00 SO
Žleby B - Potěhy
20. 4. 17:00 NE
Horky - Potěhy
7. 6. 17:00 SO
Potěhy - Okřesaneč 26. 4. 17:00 SO
Potěhy - Zbýšov B
14. 6. 17:00 SO
Hor. Bučice - Potěhy 3. 5. 17:00 SO
Na každý domácí zápas je zajištěno občerstvení pro fanoušky.
Tělovýchovná jednota Sokol Potěhy chce rozvíjet sport a pohyb v obci. Jakýkoliv podnět či
námět na rozvoj pohybu uvítáme. Přeje Všem fanouškům, sportovcům a také občanům
hezké jaro.

5. HASIČI POTĚHY
SDH Potěhy ve spolupráci s Obecním úřadem Potěhy pořádá „Pálení čarodějnic“,
které se koná dne 30. 4. 2014 od 16 hodin na fotbalovém hřišti. K poslechu a tanci hraje
hudební skupina Rosa. Občerstvení zajištěno.
V měsíci dubnu proběhne sběr železného šrotu. Přesný termín bude vyhlášen obecním
rozhlasem.
Dne 14. 6. 2014 proběhne tradiční soutěž „Noční Potěhy“ na místním fotbalovém hřišti.
Jde již o 4. ročník hasičské soutěže.

Dále nás čeká jarní příprava na okrskovou soutěž, která se letos bude konat ve Schořově.
V letošním roce se zúčastní družstvo mužů a družstvo dětí.
Také připravujeme 2. ročník Her bez hranic.

6. CHOVATELÉ
Český svaz chovatelů v Potěhách zve na tradiční pouťovou výstavu drobného zvířectva.
Výstava bude pro veřejnost otevřená v sobotu 3. května od 12 do 18 hodin, v neděli
4. května od 8 do 15 hodin. Vystaveno bude na 150 ks králíků, 100 ks holubů a 20 voliér
drůbeže. Část vystavovaných zvířat bude prodejná, možnost doplnění stávajících nebo
založení nových chovů.
Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou k návštěvě výstavy pořadatelé.

7. HISTORIE OBCE
Rok 1893 – byla dostavěna okresní nemocnice v Čáslavi. Ke svému účelu začala sloužit
1. února 1894. Při přejímání nemocnice náhle zemřel okresní starosta Dr. Šindelář.
Rok 1894 – bylo ustaveno družstvo, které zakoupilo parní mlátičku.
Rok 1895 – jezdilo se na saních ještě 15. března. Polní práce začaly počátkem dubna.
Počasí bylo pěkné. Dne 24. dubna byl pořádný liják s krupobitím. Liják neuškodil nově
zasázeným stromům, ale ubil pole tak, že zasetá řepa těžko vzešla. Družstvo zakoupilo
druhou parní mlátičku a parní šrotovník.

8. RŮZNÉ
Pár nadšenců pro srandu by chtělo zkusit dát dohromady malý ochotnický spolek. Začali
bychom s humornými scénkami. Kdo by měl zájem se trochu kulturně projevit a zažít
trochu smíchu a zábavy, tak ať se ozve: Šulcová S. 724 912 404, Vančurová L.
724 960 268, režiséra máme.

Termíny zasedání zastupitelstva ve II. čtvrtletí 2014 :
16. dubna
28. dubna

14. května
28. května

11. června
25. června

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.
12. a 26. dubna

10. a 24. května

7. a 21. června

Žádáme občany, aby tříděný odpad, který se již nevejde do kontejneru, nedávali vedle
kontejnerů!!! (papír při větru lítá všude okolo) Svozy na papír jsou každých čtrnáct dní!!!
Diakonie Broumov vyhlašuje ve spolupráci s obecním úřadem sbírku použitého ošacení,
která proběhne ve dnech 2. až 6. června 2014.

