___________________________________________________________________
Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce

ČÍSLO

78

30.června 2016

Obsah:
1. Informace z obce
2. Kulturní akce, jubilanti III. čtvrtletí 2016
3. ZŠ a MŠ Potěhy
4. Sokol Potěhy
5. SDH Potěhy
6. Historie obce
7. Různé

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

3 968 810,28 Kč
3 719 009,01 Kč
249 801,27 Kč

V současné době jsou v plném proudu práce na výstavbě komunikace a chodníků u MŠ
Potěhy („k Caklům“). Komunikace do nové zástavby („od Šindelářů k Petrusům“) již byla
dokončena. Celé dílo bude hotové do konce července 2016.
Další naplánovanou akcí v tomto roce byla výměna oken v domě pečovatelské služby
čp.14. Práce provedla firma Svět oken, s.r.o.. Celkové náklady činily 347 000,- Kč.
Výměna oken včetně zednických prací byla dokončena 30. 6. 2016. Zbývá dokončit vnitřní
výmalba.
Státní fond dopravní infrastruktury nám potvrdil přidělení dotace na úpravu chodníků a
autobusových zastávek u ZŠ Potěhy ve výši 85% celkově uznatelných nákladů. Zbytek
nákladů bude hrazen z vlastních zdrojů. Touto úpravou se zvýší bezpečnost dětí na
komunikaci před základní školou. Realizace - jaro 2017. Na dodavatele bude vypsáno
výběrové řízení.
Kanalizace:
K 30. 6. 2016 byly podepsány téměř všechny nové smlouvy o odvádění odpadních vod ve
všech obcích, takže příští čtvrtletí bude účtováno podle nových pravidel.
Dopis AVE CZ – třídění odpadů
V souvislosti s nedávným zahořením skládky v Čáslavi žádáme občany, aby věnovali větší
pozornost třídění odpadů. Zejména nebezpečný odpad musí být shromažďován odděleně
od objemného odpadu na místě k tomu určeném. U nádob na směsný komunální odpad je

nepřípustné, aby obsahovaly vytřiditelné druhy odpadů, nebezpečné odpady, ale
z hlediska potencionálního zdroje požáru nesmí v žádném případě obsahovat žhavý nebo
teplý popel. Posádky svozových vozidel budou z tohoto důvodu důsledněji kontrolovat
obsah nádob.

2. KULTURNÍ AKCE
Potěžská šlápota – pochod pro rodiče a děti – viz oddíl Sokol.
Jubilanti III. čtvrtletí 2016
17. července oslaví 70 let pan Chvojka Zdeněk
29. července oslaví 70 let paní Šarounová Jana
30. července oslaví 70 let pan Korcina Antonín
23. srpna oslaví 85 let paní Brothánková Milada
Oslavenkyním a oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

3. ZŠ A MŠ POTĚHY
Ve školním roce 2016/2017 je zapsáno do 1. ročníku 31 žáků, 20 chlapců a 11 dívek.
Třídnictví:
I. A Mgr. Hana Štainerová
I. B Mgr. Ivana Havránková
II.
Mgr. Hana Havelková
III.
Mgr. Monika Kotrbová
IV.
Mgr. Šárka Marečková
V.
Mgr. Andrea Karpíšková
VI.
Mgr. Lenka Zemanová
VII. Mgr. Klára Ručková
VIII. Mgr. Marta Heřmánková
IX.
Mgr. Martina Adamová Eicher
Bez třídnictví:
Mgr. Ludmila Kosinová
Bc. Aleš Krincvaj, dipl. um.
Školní družina:
Mgr. Dáša Kořínková
Šárka Švecová, DiS.
Mateřská škola bude mít od nového školního roku oddělení berušek (28 dětí) a oddělení
motýlků (28 dětí).

4. SOKOL POTĚHY Z.S.
Ohlédnutí:
Dne 9. května se uskutečnil Pouťový fotbalový turnaj.
V sezóně 2015/2016 skončilo celkově naše fotbalové mužstvo v tabulce IV. třídy na
dvanáctém místě.
V květnu došlo k rekonstrukci střechy na kabinách. Opravu provedl Josef Smutný z dotace
Obecního úřadu.

Starší přípravka zakončila sezónu zápasem proti rodičům a bylo to krásné rozloučení
s první sezónou mezi nejmenšími.
21. června na hřišti v Bratčicích proběhl turnaj Starých gard za účasti Sokol Potěhy, Star
Tupadly, AFK Bratčice a Slovan Horky, byl to už dvanáctý ročník a vítězem se stal Star
Tupadly a naše stará garda skončila na krásném druhém místě.
Co nás čeká:
Před fotbalovou sezónou, která začne třetí týden v srpnu, bude sehráno několik
přípravných zápasů.
V polovině prázdnin se uskuteční fotbalový nábor pro starší přípravku. Každé dítě může
fotbalově růst v naší přípravce.
Dne 27. srpna v sobotu od 10.00 hod. se jako rozloučení s prázdninami uskuteční
Potěžská šlápota, již IV ročník. Trasa povede v okolí Potěh, Adamova a Bratčic, kde
bude bohatý program pro všechny generace.
První víkend v měsíci září, bude posvícenská zábava v místním pohostinství Na Špýchaře.
Sokol Potěhy děkuje Obecnímu úřadu za dotaci na rekonstrukci střechy, dále děkuje všem
členům za podporu sokola a přeje všem lidem v obci hezké léto.

5. HASIČI POTĚHY
Letošní sportovní sezóna pro nás začala úspěšně. Na okrskové soutěži v Bratčicích se
družstvo mužů umístilo na krásném 1. místě. Tím po 11 letech přerušilo vítěznou sérii
mužů z Hostovlic. Děti obsadily krásné 2. místo.
Naší největší akcí bylo uspořádání již 6. ročníku hasičské soutěže „ Noční Potěhy“.
Příprava této soutěže je stále více náročná z důvodu rostoucího zájmu soutěžních
družstev. Tento rok přijelo 34 družstev z blízkého okolí i ze vzdálenějších míst. Za zmínku
stojí to, že je to největší hasičská soutěž na našem okrese. Ohlasy soutěžících byly kladné
a to nás velmi těší a pro nás to znamená, že se soutěž povedla. Náš tým mužů se umístil
na 8. místě, což je v této konkurenci krásné umístění. Naše ženy si na jaře založily vlastní
tým a při svém prvním startu obsadily 5. místo. Děti se nám rozrostly o družstvo přípravky
a na noční soutěži se umístily jako druzí. Mladší žáci obsadili 3. místo.
V létě nás čekají další soutěže, kterých se pravidelně účastníme a doufáme, že v nich
uspějeme.
Děkuje za Vaši podporu a přízeň a přejeme Vám KRÁSNÉ LÉTO.

6. HISTORIE OBCE
V březnu roku 1843 v čase bídy a hladu bylo z pokladny chudých rozdáno 450 zlatých
chudině.
V roce 1847 dal rychtář Matěj Havelka vysázet ořechy před kostel. Toho roku se stal
farářem Josef Moučka, který byl 16 roků administrátorem zdejší fary.
V roce 1950 byl počet obyvatel v Potěhách 568. Z toho 471 katolíků. V r. 1950 byly
provedeny první volby do představenstva obce. Představeným se stal Václav Nigrín z čp.
23, radními Jan Vančura z čp. 36 a Jakub Havelka z čp. 8.
R. 1854 dostala škola darem nový prapor ze zeleného hedvábí. Měl obraz Krista
žehnajícího maličkým a na druhé straně anděl strážce. Zhotoven byl ve Vídni za 30 zl.
stříbra.

7. RŮZNÉ
Termíny zasedání zastupitelstva ve III. čtvrtletí 2016:
20. července

17. srpna

7. a 21. září

Všechna jednání zastupitelstva obce jsou veřejná. Začínají od 18 hod.,
srdečně zveme všechny naše občany!

Termíny zpřístupnění kontejneru ve III. čtvrtletí 2016 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.
9. a 23. červenec

6. a 20. srpna

3. a. 17 září

Upozornění nejen pro obyvatele bytovek, ale pro všechny
majitele psů!!!!
!!! Hlídejte si své psy a uklízejte si po nich exkrementy!!!
Dětské hřiště (u bytovek) není parkoviště a chodníky také ne!!!

Zastupitelé a zaměstnanci obce Potěhy přejí všem občanům krásné
a pohodové prožití letních dnů a dovolených, dětem přejeme
nezapomenutelné zážitky z prázdnin.

