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

6 573 256,71 Kč
4 834 825,86 Kč
1 738 430,85 Kč

Na základní škole v Potěhách byly zahájeny práce na zateplení. Oba pavilony jsou z větší
části obloženy polystyrenem, 29. 9. 2015 začali pracovníci vyměňovat okna na pavilonu
„Potěhy“. 21. 9. 2015 firma Trnka začala pracovat na zateplení střechy. Práce pokračuje
v dobrém tempu a je předpoklad, že budou v termínu, tedy do 21. listopadu ukončeny.
Dále začalo jednání o zateplení dalších pavilonů, protože v nejbližších dnech budou
vypsány další dotace pro tento účel.
Stále nevíme, jak dopadla dotace na silnici u MŠ Potěhy k „Caklům“, vše bude známo do
konce října.
Informace Dobrovolného svazku obcí.
Jelikož podle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. musí být obnoveny všechny
smlouvy, připravuje DSO nové smlouvy na platbu stočného. Stočné bude placeno jiným
způsobem. V nejbližších dnech všichni dostanou do schránek vysvětlení a způsoby platby.
Dle potřeby bude na toto téma svolána veřejná schůze.
Rovněž dochází ke změně údržbáře pro případné poruchy. Od 1. 10. 2015 závady bude
opravovat p. Josefy Rudolf z Adamova. Požadavky na opravu se budou hlásit DSO
Drobovice – p. Zajíc Jiří.

2. KULTURNÍ AKCE
Bobřík odvahy - viz oddíl TJ Sokol Potěhy.
29. 11. 2015 v neděli se od 15 hod. uskuteční rozsvícení vánočního stromu
s mikulášskou nadílkou. Více informaci bude včas zveřejněno na plakátech.

Jubilanti IV. čtvrtletí
23. listopadu oslaví paní Halina Vesecká 70 let, čp. 114
Oslavenkyni přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

3. ZŠ A MŠ POTĚHY
Pomozte nám chránit přírodu
Uspěchaná a konzumní – to jsou nejčastější a nejvýstižnější charakteristiky dnešní doby a
společnosti. Člověk potřebuje být všude rychleji a mít všeho víc. Opravdu potřebuje? Kam
až může tato touha člověka dohnat a co všechno může způsobit?
Toto jsou jenom některé z otázek, nad kterými bychom se měli zamýšlet nejenom my, ale i
naše děti, protože ony jsou ty, které budou muset napravovat to, co jsme ve jménu
pokroku přírodě způsobili. Proto se i v naší škole snažíme vštípit dětem základy
ekologického myšlení a vést je k zodpovědnosti za prostředí, ve kterém žijí.
Pokud vám tyto myšlenky nejsou cizí, pomozte nám a podpořte nás. Můžete se např.
zapojit do sběru druhotných surovin, které ve škole třídíme a odevzdáváme k recyklaci.
Sbíráme papír, hliník, baterie, drobné elektrospotřebiče, cartridge a tonery, PET
lahve a víčka a vypsaná pera TORNADO. Všechny tyto suroviny můžete přinést do
školy, rádi je od vás převezmeme. Podpoříte dobrou věc i naši školu a své děti.
Těšíme se na spolupráci. Zaměstnanci ZŠ a MŠ Potěhy.
Vánoční koncert ZŠ a MŠ Potěhy
Jak už je dobrým zvykem, i o letošním adventu nás žáci ZŠ a MŠ Potěhy potěší hudebním
vystoupením. Ve čtvrtek 17. prosince od 17 hodin se v místním kostele sv. Gotharda
rozezní tóny vánočních zpěvů v podání Pěveckého sboru, uslyšíme verše se zimní
tématikou a pěkné skladby v podání dětí hudebníků. Ani letos nebude chybět kytarový
soubor či housličky a možná se můžeme těšit i na další překvapení.
Srdečně zvou žáci a učitelé ZŠ a MŠ Potěhy.

4. TJ SOKOL POTĚHY
Ohlédnutí:
22. srpna na konci prázdnin byl připraven III. ročník Potěžské šlápoty – Cesta za
pokladem, přišlo 72 dětí a mnoho dospělých, krásné rozloučení s prázdninami.
První víkend v měsíci září zorganizoval Sokol Potěhy společně s obecním úřadem
posvícenskou zábavu v místním pohostinství Na Špýchaře, k tanci a poslechu hrála
kapela „Starý Klády“.
Co nás čeká?
Každé pondělí od 19 hod. probíhá cvičení Aerobiku, zveme všechny ženy a dívky.
24. října 2015 v sobotu pořádá Sokol a OÚ Potěhy ve večerních hodinách Bobříka
odvahy pro děti a dospělé, lampiony nebo lucernu s sebou.
Sokol Potěhy založil Fotbalovou starší přípravku, děti hrají systémem turnaje, kde sehrají
dva nebo tři zápasy. Domácí turnaj bude 17. října 2015 od 10 hod. na místním hřišti.
Naše fotbalové mužstvo zahájilo novou sezónu v IV. třídě. Již sehrané zápasy: Bučice :
Potěhy 4:0, Potěhy : Chotusice 1:4, Potěhy : Hostovlice 2:2, Bratčice : Potěhy 4:1
Zbývá odehrát:
Potěhy: Záboří
3. 10. 2015 16:00hod. Horušice: Potěhy 10. 10. 2015 16:00hod.
Potěhy: Žleby
17. 10. 2015 15:30hod. Vlkaneč: Potěhy 25. 10. 2015 14:30hod.
Potěhy: Okřesaneč 31. 10. 2015 14:00hod. Zbýšov: Potěhy
8. 11. 2015 14:00hod.
Potěhy: Církvice
14. 11. 2015 13:30hod.
Na konci tohoto roku 31.12. 2015 pořádáme tradičně silvestrovské fotbalové utkání.

Tělovýchovná jednota Sokol Potěhy by chtěla poděkovat všem za podporu a přejeme Vám
hezký a barevný podzim.

5. HASIČI POTĚHY
Během letošního tropického léta se naše výjezdová jednotka podílela na likvidaci několika
požárů způsobených suchem. Mezi nejrozsáhlejší patřil požár skládky v Čáslavi. Tento
požár se podařilo dostat pod kontrolu až po dvou dnech.
Na konci prázdnin proběhlo v naší zbrojnici tradiční posezení k ukončení soutěžní sezony.
Podzim je každoročně časem pro opravy a údržbu naší techniky a hasičské zbrojnice.
Výhledově nás čeká příprava výroční schůze a příprava na hasičský ples.
Přejeme všem krásné babí léto.

6. HISTORIE OBCE
Rok 1912 – 1920 nebyl v kronice zaznamenán. Až v roce 1921 se stal kronikářem pan A.
Novotný, učitel. Zajímavé události zaznamenával až zpětně.
Rok 1912 – v květnu se začala válcovat silnice z Horek na Doly k mostu.
Rok 1913 – v jarních a letních měsících stonala školní mládež na osypky a plané
neštovice, na podzim ji pronásledoval dusivý kašel. 8. září se konal poutní průvod pod
vedením zdejšího kaplana do Golčova Jeníkova.
Rok 1914 – na počátku jara při malé školní slavnosti bylo v okolí školy zavěšeno 35 budek
pro špačky. V květnu se začala stavba druhé koleje na Horkách. V červnu byl v Potěhách
na návštěvě královehradecký biskup Josef Doubrava. Uvítání bylo velkolepé.

7. RŮZNÉ
Termíny zasedání zastupitelstva v IV. čtvrtletí 2015:
Všechna jednání zastupitelstva obce jsou veřejná. Začínají od 18 hod.,
srdečně zveme všechny naše občany!
7. a 21. října

4. a 18. listopadu

2., 16. a 30 prosince

Termíny zpřístupnění kontejneru ve IV. čtvrtletí 2015 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..
10. a 24. října

7. a 21. listopadu

Upozornění pro občany!!!

Zákaz parkování na chodníku!!!

12. prosince

