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1. INFORMACE Z OBCE
Hospodaření obce do února 2016
Příjmy
Výdaje
Rozdíl příjmů a výdajů

1 755 328,89 Kč
1 508 454,87 Kč
246 874,02 Kč

Dotace
V současné době máme zažádáno o dvě dotace.
První je na nové hasičské auto, druhá na celkovou úpravu vozovky a chodníků včetně
nových čekáren u hřbitova.
To, jestli dotace dostaneme, bychom měli vědět do konce června 2016.
Komunikace u MŠ Potěhy
Během dubna začne rekonstrukce silnice od MŠ k Caklům a dokončení vozovky v nové
zástavbě. Stavbu provede firma Vladimír Novotný, V M Novotný – sdružení, Ronov nad
Doubravou, která zvítězila ve výběrovém řízení. Celá akce bude stát zhruba 5 mil. Kč a
bude krytá úvěrem. Dílo by mělo být hotové za čtyři měsíce.
Kotlíkové dotace - Wüstenrot
Dne 9. 4. 2016 od 13:00 hodin do 15:00 hodin bude v zasedací místnosti OÚ Potěhy
informativní setkání ohledně kotlíkových dotací. Zástupci stavební spořitelny Wüstenrot
Vám podají podrobné informace o možnosti získání dotace na nový ekologický kotel,
případně poradí s financováním.
Poplatky – popelnice, psy
Nezapomeňte, že termín zaplacení poplatků za svoz komunálního odpadu a ze psů je dle
vyhlášky o místních poplatcích splatný 30. 4. 2016 !!

BIO odpad
I letos je přistaven kontejner na BIO odpad naproti DPS. Do kontejneru je možno dávat
trávu, listí, plevel, zbytky ovoce a zeleniny, zbytky rostlin piliny, dřevní štěpku atd.
Nesmí se dávat větve ze stromů!!!
Prosíme spoluobčany, aby neničili odpadkové koše. Jeden koš stojí 1 000,- Kč.

2. KULTURNÍ AKCE
30. dubna 2016 proběhne od 18.00 hod. tradiční pálení čarodějnic na místním hřišti. Viz
oddíl SDH.
13. května 2016 od 19.30 hod. uskuteční Divadlo Klaunika v Potěhách divadelní
představení Don Quiote de la Ancha, v místním pohostinství Na Špýchaře.
4. června 2016 uspořádáme dětský den ve spolupráci s SDH a se Sokolem Potěhy, více
informací bude včas zveřejněno.
Jubilanti II. čtvrtletí 2016
3. června oslaví paní Jelenová Božena 95 let
8. června oslaví pan Tokár Elemír 80 let
Oslavenkyni a oslavenci přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

3. ZŠ A MŠ POTĚHY
Dne 8. dubna se zúčastní žáci naší školy každoroční akce "Úklid řeky Sázavy". Mladší
žáci budou tento den provádět úklid v obci.
"Den bezpečnosti" se uskuteční 14. dubna v Čáslavi za účasti všech žáků školy a starších
dětí z mateřské školy.
Soutěže ve 4. čtvrtletí školního roku 2015/2016
11. 4. - Konverzační soutěž v NJ - celostátní kolo, Praha
Tycho Eicher - vítěz krajského kola
Olympiáda v ČJ - krajské kolo, Kladno
Kateřina Štainerová - vítězka okresního kola
12. 4. - Okresní přebor v odbíjené chlapců - Čáslav
29. 4. - Žehušický pohár v atletice
V dubnu se uskuteční v Kolíně krajské kolo "Recitační soutěže". Školu bude reprezentovat
vítězka okresního kola Lucie Kavánková. Termín soutěže bude pořadatelem upřesněn.
Kromě jmenovaných žáků si vedl ve vědomostních soutěžích výborně také Marek Benda,
který se stal nejlepším řešitelem krajského kola matematické soutěže a úspěšný byl i v
soutěžích z chemie a dějepisu.
5. 5. - Mc Donald´s Cup - turnaj v kopané - Čáslav
17. 5. - Dopravní soutěž - okresní kolo - Kutná Hora
Dne 24. června se uskuteční tradiční rozloučení s žáky deváté třídy. Podrobné informace
o akci budou včas zveřejněny prostřednictvím plakátů i obecním rozhlasem.
Zápis do mateřské školy v Potěhách se uskuteční dne 23. května 2016. Přihlášky můžete
odevzdávat v budově MŠ.

4. SOKOL POTĚHY Z.S.
Dne 13. února 2016 uspořádal Sokol Sportovní ples, vystoupil zde KTM-twirl team dětí,
působícím v ZŠ a MŠ Potěhy a naše mladé ženy pod vedením Věry Szabové, děkujeme
všem za hezký kulturní zážitek.
Koncem února proběhla brigáda na zlikvidování staré oplocenky u Adamova za účasti
sokola a dobrovolných hasičů.
26. března se uskutečnila valná hromada Sokola, projednalo se hospodaření roku 2015 a
činnost v novém roce, hlavním bodem byla změna názvu a stanov Sokola z důvodu změny
legislativy Občanského zákoníku. Nový název klubu je Sokol Potěhy z.s. (zapsaný spolek),
který je zapsán ve veřejném rejstříku.
Sokol požádal obecní zastupitelstvo o dotaci na opravu střechy, která byla schválena ve
výši 150 000,-kč a realizace opravy proběhne v měsíci květnu.
Fotbalové mužstvo mužů převzal Radek Richard. Přišlo několik nových fotbalistů a na
herní projev mužstva se zlepšil a následně i výsledky. Naše přípravka zahájila nový rok a
tréninky jsou každý čtvrtek od 17hod. a muži od 18hod.
Byly koupeny dva zahradní sety na sezení do prostoru výklenku v kabinách. Dokončuje se
ochranná síť za horní branku.
Co nás čeká a plánované akce na jaro:
7. května se koná Pouťový srandamač, všichni jste zváni. Začátek bude v 10.00 hod..
Každé pondělí stále probíhá cvičení aerobiku od 19.00 do 20.hod..
Fotbalové mužstvo zahájilo jarní soutěž. Výsledky Církvice : Potěhy 3:1, Potěhy : H.Bučice
1:0. Naši nejmenší začínají turnajem na našem hřišti 9.4. 2016 od 10hod. Rozpisy všech
zápasů budou vyvěšeny na stránkách obce.
Rozpis jarních zápasů mužů:
Chotusice Potěhy
03.04. 16:30hod. NE
Hostovlice Potěhy
09.04. 16:30hod. SO
Potěhy Bratčice
16.04. 17:00hod. SO
Vrdy „B“ Potěhy
24.04. 17:00hod. SO
Záboří Potěhy
07.05. 17:00hod. SO
Potěhy Horušice
14.05. 17:00hod. SO
Žleby Potěhy
21.05. 17:00hod. NE
Potěhy Vlkaneč
28.05. 17:00hod. SO
Okřesaneč Potěhy
04.06. 17:00hod. SO
Potěhy Zbýšov
11.06. 17:00hod. SO
Přeje Všem fanouškům, sportovcům a také občanům hezké jaro.

5. HASIČI POTĚHY
Po ukončení sportovní sezony jsme se věnovali údržbě požární techniky a přípravě
na náš již tradiční hasičský ples, který se uskutečnil 19. března v Hostinci Na Špýchaře.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili v tak hojném počtu.
Dále jsme vypomohli Obecnímu úřadu při jarních pracích v obci.
Během jara proběhne sběr železného šrotu. Termín bude upřesněn a vyhlášen obecním
rozhlasem.
V nejbližší době nás čeká příprava na pálení čarodějnic a po loňském úspěchu i stavění
máje.
Kácení máje bude opět spojeno s taneční zábavou. Ta se uskuteční dne 27. 5. 2016 na
parketu pod hasičárnou a k tanci zahraje skupina UNIVERSUM.
O pouťovém víkendu budou opět otevřeny dveře hasičské zbrojnice všem návštěvníkům.
Největší naší letošní akcí bude pořádání dalšího ročníku soutěže Noční Potěhy. Bude se
konat 4. 6. 2016 společně s dětským dnem, na kterém budeme spolupracovat s Obecním
úřadem. Vše se bude konat na místním fotbalovém hřišti.
Díky činnosti sboru a příspěvku Obecního úřadu Potěhy jsme si konečně mohli pořídit
nový výkonnější hasičský stroj.

Také nás čeká několik soutěží v jarním období. Nejdůležitější z nich je okrsková soutěž,
která bude 14. 5. 2016 a pořádá ji SDH Bratčice.
Děkujeme všem našim příznivcům za podporu a přejeme krásné jarní dny.

6. CHOVATELÉ
Český svaz chovatelů drobného zvířectva bude pořádat v tradičním termínu o potěžské
pouti výstavu v parku pod obecním úřadem. Vystaveno bude na 300 kusů zvířat (holubů,
drůbeže a králíků).
Výstava bude pro veřejnost otevřena v sobotu 7.5.2016 v době od 13.00 do 18.00 hodin,
v neděli 8.5.2016 od 8.00 do 15.00 hodin.
Občerstvení zajištěno, srdečně zvou pořadatelé.

7. HISTORIE OBCE
O škole
Školní a farní kronika praví, že dne 24. srpna 1802 shořela celá vesnice se školou a farou.
Kronikář a učitel Václav Zelený zapsal „škola teprve něco málo před jedním stoletím
počátek vzala.“ V té době se učením zabývat František Beneš a jeho syn. Po požáru učily
na faře v Bratčicích. V Potěhách v té době Karel Auersperg, majitel obce a patron školy
zařizoval školu novou v půlce vesnice proti kostelu. Počet chodících děti byl víc než 100.
Škola byla hotova v roce 1823. V roce 1828 založil učitel Zelený pod školou zahrádku.
Zasázel tam 450 pláňat. Za pozdější výtěžek z prodeje chtěl zakoupit zábavné a poučné
knihy pro vesničany.

8. RŮZNÉ
Termíny zasedání zastupitelstva v II. čtvrtletí 2016:
6. a 20 dubna

4. a 18. května

8. a 22. červen

Všechna jednání zastupitelstva obce jsou veřejná. Začínají od 18.00 hod., srdečně
zveme všechny naše občany!
Termíny zpřístupnění kontejneru ve II. čtvrtletí 2016
na velkoobjemový komunální odpad,
nebezpečný odpad a vyřazené elektrospotřebiče.
Kontejner bude zpřístupněn ve stanovené dny od 14.00 hod. do 16.00 hod.

9. a 23. duben

7. a 21. května

11. a 25. červen

Přejeme všem občanům krásné jarní dny plné sluníčka a pohody!

