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1.

INFORMACE Z OBCE

Hospodaření obce do května 2017
Příjmy
Výdaje
Rozdíl příjmů a výdajů-saldo

3 957 035,79 Kč
3 377 178,88 Kč
579 856,91 Kč

Na konci června byla dokončena akce „Potěhy – úprava chodníků a autobusových
zastávek u školy“. Celková cena díla je 1 396 881,- Kč, dotace od Státního fondu dopravní
infrastruktury byla 677 000,- Kč.
V současné době firma Vladimír Novotný, V&M Novotný-sdružení, Ronov nad Doubravou
pracuje na rekonstrukci chodníku od hřbitova na Tupadly.
V červenci bude provedena výměna oken v dalším pavilonu ZŠ Potěhy. Celková cena
zakázky činí cca 600 000,- Kč. Dále se vymění okna v sále pohostinství „Na Špýchaře“.
Pan Hrdlička vypracoval podrobný plán na opravu kostela, p. Bartůněk pracuje na
projektové dokumentaci. Ta má být hotova do konce června.
19. června se objevila na internetu informace o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR
na výstavbu víceúčelových hřišť a opravy tělocvičen. Zastupitelstvo rozhodlo, že se
pokusíme získat dotaci na hřiště. Termín je ovšem šibeniční. Uzávěrka příjmů žádostí o
dotaci je 18. 8. 2017.

2. KULTURNÍ AKCE
V měsíci září přivítáme nové občánky naší obce. Pozvánky budou včas předány rodičům.

Jubilanti III. čtvrtletí 2017
9. srpna oslaví paní Hurtová Marie 75 let
24. srpna oslaví pan Štěpnička Miloslav 70 let
10. září oslaví pan Lehký Jaroslav 85 let
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

3. ZŠ A MŠ POTĚHY
Od září bude v mateřské škole zapsáno 28 dětí ve třídě berušek a 28 dětí ve třídě motýlů.
Do první třídy základní školy nastoupí 22 dětí.
V měsíci červnu (25. 6. 2017) proběhla v mateřské škole za pomoci rodičů a
zastupitelů Obce Potěhy úprava zahrady.
Všem zúčastněným děkujeme za pomoc a spolupráci.

4. SOKOL POTĚHY Z. S.
Ohlédnutí:
Na posvícení dne 6. května hrála v našem pohostinství Na Špýchaře skupina 4G, tento
úspěch můžeme zase zopakovat.
V sezóně 2016/2017 skončilo celkově naše fotbalové mužstvo v tabulce IV. třídy na
desátém místě.
Starší přípravka zakončila sezónu zápasem proti rodičům a bylo to krásné rozloučení s
druhou sezónou mezi nejmenšími.
Co nás čeká:
V sobotu 24. června od 9.00 hod. se na hřišti v Potěhách uskutečnil turnaj Starých gard za
účasti Tupadel, Bratčic a Horek.
V polovině prázdnin pořádáme fotbalový nábor pro mladší přípravku. Každé dítě může
fotbalově růst v naší přípravce.
Fotbalové mužstvo mužů se bude připravovat na novou sezónu.
Dne 26. srpna v sobotu od 10.00 hod. půjdeme po stopách V. ročníku Potěžské šlápoty.
Trasa povede v okolí Potěh, Adamova a Bratčic, kde bude bohatý program pro všechny
generace.
Sokol Potěhy z.s. přeje hezké léto.

5. HASIČI POTĚHY
Podařilo se nám úspěšně zakončit rekonstrukci sociálního zařízení v hasičské zbrojnici.
Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli. Ve spolupráci se Sokolem a OÚ jsme
uspořádali Pálení čarodějnic. Poté proběhlo Kácení máje se zábavou. Zahrála nám
hudební skupina Universum, akce byla dle kladných ohlasů úspěšná. Na okrskové soutěži
v Drobovicích se družstvo mužů umístilo na 8. místě. Družstvo žen si vybojovalo 3 místo.
Pěkné 3. místo obsadilo družstvo dětí. V měsíci květnu proběhl tradiční sběr železného
šrotu. Na léto plánujeme výlet do Dětenic a chtěli bychom se zúčastnit některých
hasičských závodů (7. 7. noční Habry a 19. 8. noční Seč). Přejeme všem občanům krásné
prožití léta a klidnou dovolenou. Všem děkujeme za podporu.

6. HISTORIE OBCE
Rok 1868 – v týdnu před Velikonocemi se strhla veliká bouřka. Na Zelený čtvrtek napadlo
¼ lokte sněhu. Květen, červen i červenec byly velmi horké a suché měsíce. Do konce
července se sklidilo všechno obilí. Byla bída o vodu. V srpnu se v obci nacházely „paličské
listy“ jimiž se vyhrožovalo sedlákům i celé obci požárem. 30. června vyhořeli na
tupadelských dolích domkaři Beneš, Vařečka a Profous. 8. srpna přišel konečně silný
déšť.
Rok 1869 – byly opraveny varhany ve zdejším kostele. Na opravu přispěli Potěžští
divadelní ochotníci čistým výnosem ze dvou představení 75 zlatých.

7. RŮZNÉ
Termíny zasedání zastupitelstva ve III. čtvrtletí 2017:
19. července

16. srpna

6. a 20. září

Všechna jednání zastupitelstva obce jsou veřejná. Začínají od 18 hod.,
srdečně zveme všechny naše občany!
Termíny zpřístupnění kontejneru ve III. čtvrtletí 2017 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.
8. a 22. července

12. a 26. srpna

9. a 23. září

Odpočty vody
Od soboty 1. července 2017 bude paní Sedláčková provádět odpočty vody. Prosíme
občany o spolupráci a bezpečný přístup k vodoměrům. V době Vaší nepřítomnosti stačí
napsat stav vodoměru na viditelné místo za okny nebo zašlete SMS na tel. číslo
608 966 943, do textu uveďte jméno, číslo popisné a stav vodoměru. Děkujeme.

MUDr. Kateřina Spáčilová – dovolená
3. července – 18. července 2017
3. - 14. července 2017 zastupuje MUDr. Nulíček, Čáslav, Havlenova ulice,
tel.: 732 439 713
17. – 18. července 2017 zastupuje MUDr. Machů, Vrdy
tel.: 734 221 026
Ordinační doba:
Pondělí – 7.00 – 11.00 hodin
Úterý – 11.30 – 15.00 hodin
Je vhodné se telefonicky objednat.

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

