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

3 858 190,02 Kč
2 477 803,06 Kč
1 380 386,96 Kč

Dotace – škola, silnice u MŠ, přechody u ZŠ, dětské hřiště
Dne 16. 6. 2015 jsme získali dotaci z OPŽP na zateplení dvou pavilonů ZŠ Potěhy.
Maximální stanovená cena na tuto akci je 8 055 000,- Kč včetně DPH. Uvidíme, jaká cena
se vysoutěží při výběrovém řízení. Předpokládáme, že s prací začneme zhruba v polovině
srpna a do konce listopadu musí být vše hotovo. Budou se měnit okna, zateplovat obvodní
plášť a střecha. Bohužel nemůžeme začít hned na začátku prázdnin, protože v těchto
dnech bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, poté je patnáctidenní lhůta
na odvolání a výroba oken trvá minimálně měsíc. Vedení školy nás ubezpečilo, že výuku
to nijak neohrozí, škola má dostatek náhradních prostor.
Co se týká dotace na silnici k „Caklům“, netrpělivě čekáme na výsledek. Verdikt by měl být
znám v průběhu července. Pokud dotaci dostaneme, můžeme začít ihned stavět.
V polovině června jsme podali žádost o dotaci na úpravu komunikace před ZŠ Potěhy.
Pokud uspějeme, stavět budeme v příštím roce.
Dále jsme se přihlásili o dotaci na dětské hřiště, vypsala ji firma ČEZ a čekáme na
výsledek.

2. KULTURNÍ AKCE
Potěžská šlápota – viz oddíl TJ Sokol
1.září 2015 přivítá starosta nové žáky v 1. třídě

3. ZŠ A MŠ POTĚHY
Personální obsazení školy na školní rok 2015/2016
1. třída - Mgr. Hana Štainerová
2. třída - Mgr. Ivana Havránková
3. třída - Mgr. Šárka Marečková
4. třída - Mgr. Andrea Karpíšková
5. třída - Mgr. Monika Kotrbová
6. třída - Mgr. Klára Ručková
7. třída - Mgr. Marta Heřmánková
8. třída - Mgr. Martina Adamová Eicher
9. třída - Mgr. Lenka Zemanová

16 žáků
24 žáků
19 žáků
18 žáků
20 žáků
12 žáků
16 žáků
10 žáků
14 žáků

Bez třídnictví:
MgA. Lucie Kavánková
Mgr. Ludmila Kosinová
PaedDr. Jitka Schüllerová
Mateřskou školu bude navštěvovat celkem 56 dětí, 28 dětí bude v oddělení berušek a 28 dětí
bude v oddělení motýlků, výuku zajišťují 4 učitelky.

4KIDS
Minifirma 4KIDS ze ZŠ a MŠ Potěhy se probojovala do finále ceny Gratias Tibi, která je
udělována žákům a studentům za občanskou angažovanost.
Firmě 4KIDS pod vedením p. učitelky Adamové Eicher se podařilo zorganizovat jarmarky
a dílničky, jejichž zisk byl věnován na založení dětského hřiště. Firma na základě
dotazníků u všech žáků školy zjistila, že děti v obci nejvíce postrádají dětské hřiště. A
potom se všichni z minifirmy pustili do práce…
Členové firmy obstarali prodejní předměty na jarmarky i dílničky, získali i sponzorské dary
od místních firem, udělali propagaci pro svoje akce: plakáty, letáčky do schránek a
propagace přes facebook. S pomocí rodičů přivezli stánky k prodeji, napekli spoustu
dobrot. Akce se setkaly s kladným ohlasem nejen u rodičů ale i u starosty obce. Podařilo
se získat téměř 19 tisíc korun. Žáci se naučili kalkulovat ceny výrobků, vést jednoduché
účetnictví a hlavně přesvědčit dospělé o svém nápadu. A to všechno stačilo k přesvědčení
12-členné poroty o tom, že naše firma je opravdu dobrá.
Slavnostní udělování cen Gratias Tibi proběhlo 1. června 2015 v paláci Lucerna v Praze.
Do soutěže se přihlásilo celkem 233 projektů. Naše minifirma se probojovala mezi
nejlepších pět finalistů v kategorii základních škol v celé ČR.
Celý slavnostní pořad moderovala Ester Janečková a mohli jste jej zhlédnout 20. 6. 2015 v
16:15 na ČT2.
Ačkoliv firma 4KIDS nevyhrála, užili si všichni slavnostní atmosféru udělování cen a hlavně
povzbuzení do další práce. Protože KDO JINÝ NEŽ MY?
Koncem měsíce června byly instalovány 2 herní prvky do parku před základní školou,
které byly zaplaceny z výdělků firmy 4KIDS.

Poznávací zájezd do Německa
Ve čtvrtek 4. 6. v nočních hodinách se vydalo 18 žáků 6. – 9. třídy Základní školy Potěhy s
paní uč. Zemanovou na cestu za poznáním do sousedního Bavorska. Po delší cestě jsme
konečně zastavili u cíle – jezera Chiemsee. Vzhledem k tomu, že jsme měli čas, mohli
jsme navštívit nejen ostrov Herreninsel, ale i Fraueninsel, na kterém jsme obdivovali
klášter, kde žijí dodnes jeptišky. Někteří z nás se i osvěžili v průzračné vodě jezera. Pak
jsme lodí pokračovali k již zmíněnému ostrovu Herreninsel, kde jsme si prohlédli velkolepý
královský zámek Ludvíka II. Bavorského, který je replikou sídla francouzského krále

Ludvíka XIV. Všechny nás uchvátilo množství zlata, které bylo použito k výzdobě. Pak
jsme již směřovali k lodi a dále autobusem do místa našeho noclehu, Augsburgu. Druhý
den ráno naše cesta vedla za zábavou do Legolandu, který nás přivítal horkým slunečným
počasím. V pozdních odpoledních hodinách značně unaveni a plni zážitků jsme již
směřovali k domovu. Zájezd se nám líbil a budeme se těšit na další cesty za poznáním i
zábavou.

4. TJ SOKOL POTĚHY
Ohlédnutí:
Dne 9. května se uskutečnil Pouťový fotbalový turnaj za účasti FC Nebelvír, Staré gardy a
vítěze turnaje Young Boys, děkujeme všem zúčastněným.
V sezóně 2014/2015 skončilo celkově naše fotbalové mužstvo v tabulce IV. třídy na
desátém místě.
21. června na hřišti na Horkách proběhl turnaj Starých gard za účasti Sokol Potěhy, Star
Tupadly, AFK Bratčice a Slovan Horky, byl to už jedenáctý ročník a vítězem se stal Star
Tupadly.
Co nás čeká:
V druhé polovině července se uskuteční již tradiční Sokolský tábor v přírodě, v okolí Žďáru
nad Sázavou.
Každý čtvrtek od 18 hod. se trénuje na fotbalovém hřišti. Před sezónou bude sehráno
několik přípravných zápasů.
Od začátku školního roku 2014/2015 je založen fotbalový kroužek pro nejmenší, pod
vedením Miloše Sixty a Jaroslava Šťastného, kroužek navštěvuje cca deset dětí, proto
jsme se rozhodli od nové sezóny založit fotbalovou přípravku, děti ve věku od 5 do 10 let
rádi přivítáme, nový nábor se uskuteční 6. srpna od 16hod. na fotbalovém hřišti,
případné informace na mob: 737419941.
V sobotu 22. srpna od 10.00hod. se uskuteční jako rozloučení s prázdninami Potěžská
šlápota v pořadí už třetí, trasa povede v okolí Potěh, Adamova a Bratčic, dlouhá asi 7 km
na konec pochodu bude připraveno občerstvení, 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.
Sokol plánuje koncem léta vybudovat za brankou ochrannou síť.
Krásné léto přeje TJ Sokol Potěhy.

5. HASIČI POTĚHY
Dne 30. 4. proběhlo již tradiční pálení čarodějnic ve spolupráci s obecním úřadem. Tato
akce byla velmi úspěšná a zúčastnilo se jí také mnoho spoluobčanů. Při této příležitosti
byla po dlouhé době zároveň postavena májka v prostoru pod hasičárnou.
Dne 16. 5. se konala okrsková soutěž v Hostovlicích, kterou pořádal SDH Zehuby. Děti
obsadily první místo a muži krásné druhé místo.
Během pouťového víkendu proběhl v prostorách hasičské zbrojnice Den otevřených dveří,
který se setkal s velkým zájmem veřejnosti.
Začátkem června, dne 6. 6., se konal již 5. ročník soutěže Noční Potěhy. Účast soutěžních
týmů i diváků byla rekordní, konečně nám letos přálo počasí. Naši malí závodníci získali
krásné 2. místo a muži skončili také na 2. místě. Letošní závodní sezóna nám opravdu
přináší výborné výsledky.
Děkujeme všem našim spoluobčanům za účast na našich akcích a všem přejeme krásné
léto.

6. HISTORIE OBCE
1908 – obec koupila obecní dům čp. 31 od St. Řeháka za 10800 Korun. V něm byla
zřízena úřadovna a byty pro chudé.
1910 – po dlouhých letech začala stavba spojovací silnice mezi obcemi Potěhy a
Drobovice. V tomto roce se mezi lidmi rozšířila zpráva o konci světa. Halleyova kometa se
měla srazit podle výpočtů hvězdářů se zemí.
1911 – velmi kruté období přišlo na zemědělce v Potěhách a širokém okolí, rychle se
rozšířila slintavka a kulhavka u hovězího a vepřového dobytka a u koz. Na Horkách byla
zřízena čs. severozápadní dráhou – osobní zastávka.

7. RŮZNÉ
Termíny zasedání zastupitelstva v III. čtvrtletí 2015:
Všechna jednání zastupitelstva obce jsou veřejná. Začínají od 18 hod., srdečně
zveme všechny naše občany!
15. července
19. srpna
9. a 23. září
Termíny zpřístupnění kontejneru na velkoobjemový komunální odpad,
nebezpečný odpad, vyřazené elektrospotřebiče a použité oleje. Kontejner bude
zpřístupněn ve stanovené dny vždy od 14.00 hod. do 16.00 hod.
11. a 25. července

8. a 22. srpna 2015

12. a 26. září 2015

Knihovna Potěhy
V době letních prázdnin tj. od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015 bude místní knihovna uzavřena.
Inzerát – hledání příbuzných
Pátrám po potomcích či pamětnících rodů Ryšanů/Ryšánů z Tupadel
a Štrampouchu. Ocením osobní vzpomínky a zapůjčení zachovaných
dokumentů a fotografií na místě pro pořízení kopií.
Karel Ryšán, Praha. email: karel.rysan@seznam.cz, 602 68 94 94

Zastupitelé obce Potěhy přejí všem občanům krásné a pohodové
prožití letních dnů a dovolených, dětem přejeme nezapomenutelné
zážitky z prázdnin.

Obec Adamov na vědomost dává, že v sobotu 4. 7. 2015 od 14.00 hod.
se koná velká sláva.

XII. POHÁDKOVÝ LES a II. ÁČKOFEST
(3 ADAMOVSKÉ KAPELKY)

