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1. INFORMACE Z OBCE
Hospodaření obce do listopadu 2015
Příjmy
12 231 045,52 Kč
Výdaje
11 833 777,30 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů
397 268,22 Kč
Místní poplatky na rok 2016
Zastupitelstvo obce Potěhy schválilo místní poplatky na rok 2016 v nezměněné výši takto:
Svoz komunálního odpadu:
- občan s trvalým pobytem v Potěhách
- chalupář
- zakoupení pytle AVE v kanceláři OÚ

500,- Kč/osoba
550,- Kč/nemovitost
20,- Kč/ks

Poplatek za psa

100,- Kč

Splatnost místních poplatků je do 30. 4. 2016
Dotace – škola, silnice u MŠ
Koncem listopadu byly ukončeny práce na zateplení dvou pavilonů ZŠ Potěhy. Byla
vyměněna okna, zateplena střecha a obvodové zdivo.
Celkové náklady činily 5 755 195,36 Kč, dotace ze SFŽP a FS činila 4 615 047,27 Kč.
Rozdíl ve výši 1 140 148,09 Kč financovala obec ze svého rozpočtu.
Předpokládáme, že škola tímto opatřením ušetří značné finanční prostředky na vytápění.
Samozřejmě chceme pokračovat na dalších pavilonech, ale tentokrát to bude finančně
daleko náročnější. Dotace totiž jsou pouze 40% z celkových nákladů, takže obec bude
muset do další etapy vložit daleko více finančních prostředků.

Prioritou pro rok 2016 je ale místní komunikace k Caklům. Protože jsme dotaci opět
nedostali, plánujeme vybudovat komunikaci z vlastních finančních prostředků.
Samozřejmě si budeme muset vypomoci úvěrem.
Bohužel jsme nedostali dotaci ani na rekonstrukci chodníků a autobusových zastávek u
školy. V lednu ovšem proběhne další kolo rozdělování dotací, takže se samozřejmě opět
přihlásíme.
Informace DSO
Přechod na nový způsob platby stočného bude realizován v I. čtvrtletí roku 2016.
V měsíci říjnu byl přímo před OÚ odcizen na jaře vysazený javor, který stál 2 600,- Kč.
Novému majiteli pěkně děkujeme!!!

2. KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
V sobotu 9. ledna 2016 uspořádá OÚ novoroční turnaj ve stolním tenise v pohostinství Na
Špýchaře. Turnaje se mohou zúčastnit NEREGISTROVANÍ hráči z obce Potěhy.
Registrace v 8:30 hodin, začátek v 9:00 hodin, startovné 50,- Kč. Občerstvení zajištěno.
V sobotu 27. února 2016 se od 14:30 hod. uskuteční dětský karneval v pohostinství Na
Špýchaře.
20. března 2016 od 14:00 hod. přivítáme nové občánky naší obce.
Jubilanti I. čtvrtletí 2016
7. března oslaví paní Baranyková Věra 80 let
12. března oslaví paní Kofroňová Ludmila 70 let
14. března oslaví pan Šaroun Dobroslav 70 let
Oslavenkyním a oslavenci přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

3. ZŠ A MŠ POTĚHY
Dne 8. 3. 2016 od 16:00 hodin se uskuteční v MŠ pohádka pro rodiče a děti s názvem
Jarní pohádka o Hastrmanovi. Vstupné dobrovolné, srdečně zveme všechny rodiče a děti.

4. TJ SOKOL POTĚHY
Ohlédnutí:
Posvícenská zábava v měsíci září proběhla v příjemné náladě a přišlo nás navštívit
necelých sto dobře naladěných lidí.
Dne 24. října se večer v okolí hřiště uskutečnil Bobřík odvahy. Hradem hrůzy musel projít
každý účastník a bylo jich mnoho - 120 dětí. Plno krásných masek a zážitků.
Naši malí fotbalisté zahájili účast v soutěži. Zápasy jsou formou turnaje, který se vždy
pořádá na jiném hřišti, sice se nepodařilo vyhrát žádný zápas, ale o to je větší zápal těch
nejmenších, jejich radost je pro nás výhrou. 22. listopadu v Kutné Hoře byl turnaj pro
nejmenší, kde naši obsadili krásné osmé místo.
Muži skončili ve IV. třídě na 12. místě. Není nad čím jásat a rozhodně musíme přidat ve
všech směrech.

Co nás čeká:
Na konci roku ve čtvrtek 31. 12. 2015 připravujeme již tradiční silvestrovské fotbalové
utkání na místním fotbalovém hřišti, začátek je od 11:00 hod.. Přijďte se zahřát, zahrát a
rozloučit s rokem 2015 na naše hřiště, občerstvení zajištěno.
Dne 16. ledna 2016 od 18:00 hod., v místním pohostinství Na Špýchaře zorganizujeme
valnou hromadu Tělovýchovné jednoty Sokol Potěhy, bude zde projednána současná i
budoucí činnost TJ a schválení nových stanov, těšíme se na Vaší účast.
Dále se připravuje Sportovní ples, který se bude konat v sobotu 13. února 2016 v místním
pohostinství Na Špýchaře, hrají Starý Klády, začátek je od 20:00 hod..
Každé pondělí od 19:15 do 20:15 hod. se koná ve školní tělocvičně cvičení aerobiku,
všechny ženy a dívky jsou vítané.
V zimní části naše mužstvo zahájí přípravu na jarní sezónu, tréninky jsou každou neděli na
místním hřišti od 10:00 hod. a bude sehráno několik přípravných zápasů. Naši nejmenší
se budou scházet, každý čtvrtek od 17:00 hod. v místní tělocvičně.
Děkujeme Všem našim fanouškům, občanům, zastupitelstvu obce a jeho starostovi,
trenérům a také všem těm, kteří vytvářejí naše akce pro děti.
TJ Sokol Potěhy přeje krásné vánoční svátky a pohodový nový rok.

5. HASIČI POTĚHY
Vážení spoluobčané, blíží se konec roku a nastal čas hodnocení našich činností .
Letošní rok byl velmi náročný hlavně pro naši výjezdovou jednotku. Ta se letos zúčastnila
24 výjezdů. Tímto děkujeme naší zásahové jednotce za stoprocentní účast na všech
oznámených výjezdech.
Dále jsme se podíleli na společenských a kulturních akcích v obci. Naší hlavní, už
každoroční, akcí jsou Noční Potěhy a Pálení čarodějnic. Také jsme prvně uspořádali
kácení máje spojené s taneční zábavou, které proběhlo s velkou podporou obecního
úřadu. Děkujeme všem občanům za účast.
V současné době již plánujeme akce na příští rok.
Začínáme 1. okrskovým hasičským plesem, který se bude konat v lednu v Tupadlech a na
pořádání se podílí všechny sbory našeho okrsku.
Náš tradiční hasičský ples proběhne 19. března 2016.
Začátkem ledna se bude konat Výroční valná hromada, na které budou termíny akcí
upřesněny.
Všem občanům přejeme klidné prožití vánočních svátků a vše nej do nového roku.

6. HISTORIE OBCE
O jméně naší obce
Farní i školní kronika, obě byly založeny r. 1836 po vládním nařízení, píší:
1. Podle ústního podání bývaly Potěchy předměstím Čáslavi a měšťané čáslavští
přicházeli k nám pro POTĚCHU. Německy psaná farní kronika dokládá název
BELUSTIGUNGSORT (Belustigung – lidová zábava, veselice, Ort – obec)
2. Pro slovo Potěhy našel se také výklad zřejmě nového data. Nejspíš to bylo od
ševcovského potěchu, muselo být zde v obci hodně ševců. Potěh byl řemen, jímž
obuvník upevňoval botu na kolena, aby na ní mohl pracovati.
3. Kl. Čermák v díle „Čáslavsko“ zaznamenává pověst. Blíže zřícenin u cukrovaru a
rybníka se ukazuje „Čertova brázda“. Pekelný vladař prý zde nabil bábu do děla a
ta letíc se u Potěh potila, na Horkách jí bylo horko, v Tupadlech tu padla a u
Drobovic se rozdrobila.

7. RŮZNÉ
Termíny zasedání zastupitelstva v I. čtvrtletí 2016:
13. a 27 ledna

10. a 24. února

9. a 23. března

Všechna jednání zastupitelstva obce jsou veřejná. Začínají od 18:00 hod.,
srdečně zveme všechny naše občany!
Termíny zpřístupnění kontejneru v I. čtvrtletí 2016 na velkoobjemový komunální
odpad, nebezpečný odpad a vyřazené elektrospotřebiče. Kontejner bude
zpřístupněn ve stanovené dny vždy od 14:00 hod. do 16:00 hod..
16. ledna

20. února

12. a 26. března

V době od 27. 12. 2015 bude pan Koudelka provádět odečty vody a kanalizace. V době
nepřítomnosti dejte stavy vody a kanalizace na viditelné a bezpečné místo.

Autobusová a dopravní obslužnost v roce 2016
Od 13. 12. 2015 jsou v platnosti nové jízdní řády. Ty, které se týkají našeho regionu
připojujeme.

Krásné, klidné a veselé prožití vánočních svátků,
dětem bohatou nadílku pod stromečkem a do
nového roku 2016 hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti přejí zastupitelé a zaměstnanci
obecního úřadu Potěhy.

