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

6 413 487,43 Kč
5 958 387,00 Kč
455 100,43 Kč

V měsíci září byla podepsána smlouva o dotaci z Operačního programu Životní prostředí
(OPŽP) a konečně jsme mohli zahájit práce na zateplení MŠ. Předpokládané dokončení
prací je kolem 25. 11. 2014. Pokračuje rekonstrukce bytu na OÚ. V přípravě je projekt na
vybudování vyvýšeného přechodu u ZŠ a rekonstrukce čekáren.
starosta obce

2. KULTURNÍ AKCE, JUBILANTI IV. ČTVRTLETÍ 2014
2. prosince 2014 se uskuteční od 16 hodin „Vánoční pohádka“ v mateřské školce,
všichni děti a rodiče jsou srdečně zváni.
7. prosince 2014 proběhne tradiční rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou
nadílkou.
Jubilanti v IV. čtvrtletí 2014
14. prosince oslaví paní Smutná Danuše 85 let
Oslavenkyni přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

3. Informace k volbám do zastupitelstev obcí
Ve dnech 10. a 11. října se budou konat volby do zastupitelstev měst a obcí. Z tohoto
důvodu obdrží voliči domů, nejpozději tři dny před konáním voleb, v modré obálce
hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce.
Způsob hlasování: Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území
České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. Po
záznamu ve výpisu ze seznamu obdrží od okrskové volební komise úřední obálku. Na
žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící nebo jinak označený
hlasovací lístek jiný.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, nebude mu
hlasování umožněno.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v den
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V
takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové
volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k
úpravě hlasovacích lístků.
Při volbě do zastupitelstva obce může volič volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva obce má být zvoleno (v našem případě 11).
Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni
kandidáti jednotlivých volebních stran.
Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s
kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit v rámečku
před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných
samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně
jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí
rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých
kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím
sloupci.
Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do úřední obálky, kterou obdržel od okrskové
volební komise. Volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží
úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky. Voliči, který se
neodebral do tohoto prostoru, komise hlasování neumožní.

Předvolební veřejná schůze, kde budou
představeni kandidáti a jejich programy do zastupitelstva
obce, se bude konat ve středu 1. října 2014 od 18.00 v sále
pohostinství Na Špýchaře.

4. ZŠ A MŠ POTĚHY
Tomáš Baťa československý selfmademann
ZŠ a MŠ Potěhy Vás zvou na výstavu o Tomáši Baťovi, která se pořádá v areálu školy
od 24. 11.2014 – 7. 12. 2014.
Výstava je určena nejen pro žáky ale i pro ostatní zájemce, kteří se chtějí něco dozvědět o
T.Baťovi.

5. TJ SOKOL POTĚHY
Ohlédnutí:
V měsíci červenci byl uspořádán Sokolský tábor, tzv. Žďár, děkujeme všem zúčastněným.
Začátkem srpna proběhla provizorní oprava střechy na kabinách.
Na konci prázdnin byl připraven II. ročník Potěžské šlápoty, k překvapení všech přišlo
čtyřicet čtyři dětí a mnoho dospělých, krásné rozloučení s prázdninami.
První víkend v měsíci září zorganizoval Sokol Potěhy posvícenské fotbalové utkání. Ve
večerních hodinách byla uspořádána posvícenská zábava v místním pohostinství Na
Špýchaře, k tanci a poslechu hrála kapela „Starý Klády“
Co nás čeká?
Každé pondělí od 19hod. probíhá cvičení Aerobiku, zveme všechny ženy a dívky.
18. října 2014 v sobotu pořádá Sokol a OÚ Potěhy ve večerních hodinách Bobříka
odvahy pro děti. Lampiony nebo lucernu s sebou. Sraz na hřišti.
Sokol Potěhy se rozhodl otevřít fotbalový kroužek pro děti, každý čtvrtek od 16 do 17hod.,
jsou zváni kluci a holky.
Naše fotbalové mužstvo zahájilo novou sezónu ve IV. třídě. Již sehrané zápasy: Potěhy :
Zbýšov 0:2, Hostovlice : Potěhy 2:4, Potěhy : Okřesaneč 2:2 penalty: 4:2, Horušice :
Potěhy 0:1.
Na konci tohoto roku 31.12 2014 pořádáme tradičně silvestrovské fotbalové utkání.
Potěhy : Církvice
27. 09. 2014 16:30hod.
Vlkaneč : Potěhy
5. 10. 2014 16:00hod.
Potěhy : Chotusice „B“
11. 10. 2014 16:00hod.
Vrdy „B“: Potěhy
19. 10. 2014 15:30hod.
Potěhy : Bratčice
25. 10. 2014 14:30hod.
H.Bučice : Potěhy
2. 11. 2014 14:00hod.
Potěhy : Štrampouch
8. 11. 2014 14:00hod.
Záboří : Potěhy
15. 11. 2014 13:30hod.
Tělovýchovná jednota Sokol Potěhy by chtěla poděkovat všem za podporu a přejeme Vám
hezký a barevný podzim.

6. HASIČI POTĚHY
Po prázdninové přestávce se naše jednotka zúčastnila soutěže ve Vrdech. Přestože
dětské družstvo nebylo v kompletní sestavě a po prázdninách se sešlo poprvé, umístilo se
na krásném 3. místě. Muži obsadili 2. příčku.
Dne 19. 9. se naše zásahová jednotka zúčastnila námětového cvičení složek
Integrovaného záchranného systému na skládce odpadu v Čáslavi.
Během října čeká naši zásahovou jednotku účast na okrskovém taktickém cvičení.

Poděkováním a odměnou za letošní sportovní výkony dětí a dospělých a za pracovní
nasazení při opravách a údržbě hasičské zbrojnice a techniky je již tradiční posezení.
Děkujeme všem příznivcům hasičského spolku.

7. HISTORIE OBCE
Rok 1898 - byla vystavěna další část obecní silnice, od kopečku u erární silnice, okolo
hluboké cesty až k farské kopě.
Rok 1899 - pokračovala stavba silnice, od farské kopy až do záhybu u strážního domku
severozápadní dráhy
V létě shořel dřevěný domek č. 16, oheň se na více domů nerozšířil.
Rok 1900 - 23. března začalo na polích setí, ale 25. března napadlo mnoho sněhu, který
vydržel několik dní. Pod sněhem zůstalo hodně myší, které způsobily veliké škody. Řepa
se urodila, hospodáři ji prodávali do cukrovaru Hostačovského a do Močovic. Bylo
vysázeno 2500 kusů olší okolo potoka směrem k Dubímu mlýnu.

8. RŮZNÉ
Termíny zasedání zastupitelstva v IV. čtvrtletí 2014 :
8. října 2014
další termíny určí nové zastupitelstvo a budou uveřejněny na úřední desce obce.
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.

4. a 18. října 2014

8. a 22. listopadu 2014

13. prosince 2014

ŽÁDÁME DŮRAZNĚ OBČANY, ABY POUŽÍVALI KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ
ODPAD POUZE V TERMÍNECH OTEVŘENÍ.
JE PŘÍSNÝ ZÁKAZ ODKLÁDAT NEPOTŘEBNÉ VĚCI VEDLE KONTEJNERU.
DĚKUJEME

