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1. Hospodaření obce za rok 2010
Plán
Příjmy
Výdaje

8 512 979 Kč
15 359 479 Kč

Skutečnost
8 635 355 Kč + úvěr 4 mil. Kč
13 779 581 Kč

Rozdíl pokryt z finanční rezervy z minulých let.

2. Informace o výstavbě tlakové kanalizace
S blížícím se jarem se k naší radosti zvedla aktivita budoucích uživatelů kanalizačního řadu. Připravenost
nemovitostí k připojení čerpadel je v naší vesnici téměř stoprocentní. Také připojování odpadů do
kanalizačního řadu se rozběhlo. Je pozitivní, že téměř všechny připojené domácnosti darovaly obci
příspěvek na kanalizaci buď v plné výši 6 000 Kč, nebo si zavedly splátkový kalendář. Rádi bychom
všem, kteří obec touto formou podpořili, poděkovali. Víme, že v dnešních finančních podmínkách není
lehké zbavit rodinný rozpočet částky v řádu tisíců, proto děkujeme i těm několika obyvatelům, kteří dar
zatím pouze přislíbili. Bohužel se objevil i případ, kdy budoucí uživatel kanalizační sítě zrušil podepsaný
splátkový kalendář s odůvodněním, že dárců ubývá. Opak je pravdou. Byli bychom také rádi, kdyby svůj
postoj k příspěvkům přehodnotili i obyvatelé bytových jednotek.
Během provozu domovních kanalizačních jímek se vyskytlo několik nedostatků, jejichž trvalé odstranění
řešíme ve spolupráci s dodavatelem stavby. Jde především o mechanické závady čerpadel a malou
akumulační výšku mezi spínacími elektrodami.
Nepříjemné překvapení nás potkalo při řešení výměny lapolu školní jídelny. Zjistili jsme, že do odpadové
kanalizace školy jsou připojeny vtoky dešťové vody. V budoucnu bude nutné dešťovou vodu od odpadní
v areálu ZŠ oddělit.

Komplikované bude i napojení odpadů restaurace Na Špýchaře. Musíme zde umístit lapol, bez kterého
by nebylo možné v pohostinství provozovat kuchyni.
Závěrem této krátké informace Vám ještě jednou připomínáme blížící se konečný termín zemních prací
na stavbě kanalizačního řadu. Prosíme o připomínkování nedodělků v terénu obce. Upozornění, která
jsme obdrželi, již byla předána dodavateli.
Dále chceme spoluobčany ubezpečit, že se v žádném případě Obecní úřad nechystá k prodeji
pohostinství, traktoru, k uzavření školy apod. Tyto informace, které se objevily na veřejnosti, jsou
samozřejmě nepravdivé.

3. Kulturní komise zve občany na kulturní akce
30. dubna 2011 „Malé pálení čarodějnic“ na místním hřišti, čas bude upřesněn na plakátech. Pro děti
budou připraveny buřty na opékání a malé občerstvení. Proběhne soutěž o nejhezčí malou či velkou
čarodějnici. Přijďte se pobavit.
Jubilanti ve II. čtvrtletní r. 2011
dne 15. 5. 2011 oslaví 85. narozeniny paní Eliška Štainerová,
dne 3. 6. 2011 oslaví 90. narozeniny paní Božena Jelenová,
dne 8. 6. 2011 oslaví 75. narozeniny pan Elemír Tokár,
dne 17. 6. 2011 oslaví 85. narozeniny paní Jaroslava Maštalířová
Všem našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, pohody a spokojenosti.

ZŠ a MŠ Potěhy
pořádá v budově ZŠ již tradiční

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU ,
která je ve dnech 13. – 15. 4. 2011 od 8.00 – 15.00 hod
přístupna veřejnosti.

Všichni jste srdečně zváni, přijďte s námi přivítat jaro

4. Zájmové spolky v obci
Sbor dobrovolných hasičů Potěhy
Sbor od začátku roku opět poctivě pracoval a plnil si své úkoly. Sice se toho v zimním období nedá moc
dělat, ale přípravy na sezónu máme v plném proudu. Hned na začátku roku jsme provedli likvidaci tří
autovraků. Také proběhlo několik brigád v hasičské zbrojnici, kde vzniká lepší zázemí pro naše hasiče.
Díky našemu obecnímu úřadu, který nám finančně přispěl, jsme zakoupili dvě „savice s O kroužky“, tyto
savice velice pomohou naším mladým hasičům v požárním sportu. Ještě musíme zakoupit nové ochranné
přilby. Dále jsme ze své kasy zakoupili dvě proudnice, také na požární sport.
V únoru se naše členská základna rozrostla o tři nové členy, stali se jimi: Robert Bartoš, Vladimír Patřín
a David Vondráček, k dnešnímu datu je tedy v Potěhách 40 hasičů.
V březnu některé z nás (velitelé a strojníky) čeká školení v HZS v Kutné Hoře. A jelikož se blíží jaro, tak
nás čekají nácviky na soutěže v požárním sportu. Určitě se letos zúčastníme 14. 5. 2011 soutěže
v Okřesanči , 25. 6. 2011 v Hostovlicích a také chce náš sbor připravit noční soutěž v Potěhách. Termín
této akce zatím plánujeme na některý víkend v červnu.
Václav Cháma Velitel SDH Potěhy

Tělovýchovná jednota Sokol Potěhy
Výsledky podzimní části fotbalové ligy III. třídy
Naše fotbalové mužstvo skončilo po podzimní části III. třídy na 11. místě se 14 body, a tak nás v jarní
části sezony čeká boj o záchranu v soutěži. Jarní sezona začíná 27. března na hřišti v Sázavě. Zveme
všechny fanoušky na domácí i venkovní zápasy. Vaši podporu potřebujeme.
Rozpis zápasů III. třídy 2011:
Sázava B - Potěhy

NE

27.03.2011 15:00

Potěhy - SK Církvice SO

02.04.2011 16:30

Kačina - Potěhy

SO

09.04.2011 16:30

Potěhy - Kácov

SO

16.04.2011 17:00

Kluky - Potěhy

SO

23.04.2011 17:00

H.Bučice - Potěhy

NE

01.05.2011 17:00

Potěhy - Chotusice

SO

07.05.2011 17:00

Č.Jan. - Potěhy

SO

14.05.2011 17:00

Potěhy - Suchdol B

SO

21.05.2011 17:00

Paběnice B - Potěhy NE

29.05.2011 17:00

Potěhy – Vrdy

SO

04.06.2011 17:00

Vi Sedlec B - Potěhy NE

12.06.2011 17:00

Potěhy - Rataje

18.06.2011 17:00

SO

Událost, na kterou Vás srdečně zveme, je tradiční Pouťový turnaj, který se bude konat 7. května 2011
na místním hřišti, začátek bude v 9.30 hod. a jsou zváni sportovci i nesportovci. Hrát může každý, a kdo
nechce hrát, může aktivně fandit. Očekáváme účast tradičních týmů: Ostuda Potěhy, Internacionálové,
Hasiči a rádi uvítáme i nové týmy. Občerstvení bude zajištěno.
Každé pondělí se cvičí od 19 hod v místní tělocvičně aerobik, srdečně zveme všechny ženy a dívky, aby
se přišly podívat a zacvičit si.

Český svaz chovatelů, Základní organizace Potěhy
Pořádá ve dnech 7. 5. 2011 od 13:00 hod do 18:00 hod a 8. 5. 2011 od 8:00 hod do 15:00 hod „Jarní
výstavu králíků, holubů a drůbeže“. Možnost nákupu chovných zvířat. K návštěvě srdečně zvou
pořadatelé.
Zájemci z řad dospělých i dětí o chov zvířat se mohou přihlásit do organizace v Potěhách u p. Řepy
Ladislava čp. 128.

5. Různé
Termíny zasedání zastupitelstva v II. čtvrtletí 2011 :

6. 4. 2011
20. 4. 2011

11. 5. 2011
25. 5. 2011

8. 6. 2011
22. 6. 2011

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.

9. 4. 2011
23. 4. 2011

7. 5. 2011
21. 5. 2011

4. 6. 2011
18. 6. 2011

Obecní úřad nabízí našim občanům ,,Okénko pro inzerci,, v Potěžském zpravodaji. Veškeré inzeráty
můžete nosit do kanceláře Obecního úřadu nebo posílat na mail oupotehy@tiscali.cz

Výzva pro všechny majitele psů!!!
Opět upozorňujeme majitele psů, aby po svých mazlíčcích uklízeli chodníky i ulice. Jsou to i Vaše
ulice a chodníky, tak je zachovejte čisté pro všechny!

