___________________________________________________________________
Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce

ČÍSLO

83

30. září 2017

Obsah:
1. Informace z obce
2. Kulturní akce, jubilanti IV. čtvrtletí 2017
3. ZŠ a MŠ Potěhy
4. Sokol Potěhy
5. SDH Potěhy
6. Historie obce
7. Různé

1. INFORMACE Z OBCE
Hospodaření obce do srpna 2017
Příjmy
Výdaje
Rozdíl příjmů a výdajů-saldo

8 652 962,76 Kč
9 512 653,15 Kč
-859 690,39 Kč

Záporné saldo je ovlivněno především investiční akcí – přechod u ZŠ Potěhy a chodník od
hřbitova na Tupadly

O prázdninách byla vyměněna okna v dalším pavilonu ZŠ Potěhy a v sále pohostinství Na
Špýchaře. Výměnu provedla firma Svět oken, Kutná Hora.
V říjnu bude zahájena rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení od kostela na
Bratčice. Opravu provede firma Vladimír Novotný, V&M Novotný-sdružení, Ronov nad
Doubravou.
Podařilo se nám podat včas žádost o dotaci na víceúčelové hřiště. Pokud budeme
úspěšní, stavba by byla realizována v příštím roce.
V kostele sv. Gotharda byl rozebrán oltář v kapli. Ten bude odvezen a rekonstruován.
Diecéze Hradec Králové podala žádost o stavební povolení na opravu kaple a památkový
ústav připravuje podklady pro podání žádosti o dotaci.
Dobrou zprávu nakonec: obdrželi jsme dotaci na opravu hřbitova. Bude opravena
obvodová hřbitovní zeď, uprostřed hřbitova bude položena zámková dlažba a opravena
márnice. Dotace činí 70% uznatelných nákladů.

2. KULTURNÍ AKCE
27. října 2017 - Bobřík odvahy – od 18.00 hodin na místním hřišti – viz oddíl Sokol.
28. října 2017 – Pepino Band J. P. Matury – „setkání našich seniorů“ – od 14.00 hodin
v Pohostinství ve Frmole v Tupadlech, vstupné 100 Kč/osoba, vstupenky jsou k vyzvednutí
i na Obecním úřadu v Potěhách
4. listopadu 2017 – Country večer s kapelou S.U.D. Chvaletice – od 20.00 hodin
v pohostinství Na Špýchaře, vstupné 50 Kč.
3. prosince 2017 - Rozsvícení Vánočního stromu s mikulášskou nadílkou, bližší
informace budou včas zveřejněny
7. prosince 2017 – „Vánoční pohádka“ pro děti a rodiče v mateřské škole, od 16 hodin,
vstupné dobrovolné.
Jubilanti IV. čtvrtletí 2017
5. října oslaví p. Rak Zdeněk 70 let
14. listopadu oslaví p. Novák Jan 80 let
6. prosince oslaví pí. Zelená Marie 70 let
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

3. ZŠ A MŠ POTĚHY
Základní škola a Mateřská škola Potěhy pořádá dne 15. 12. 2017 od 17.00 hodin tradiční
Vánoční koncert v sále pohostinství Na Špýchaře.

4. SOKOL POTĚHY Z. S.
Ohlédnutí:
26. srpna na konci prázdnin jsme připravili V. ročník Potěžské šlápoty – Cesta kolem
světa, za hezkého počasí přišlo 83 dětí a rodičů.
Pro naše nejmenší byly zakoupeny hliníkové fotbalové branky, za příspěvku OÚ,
ministerstva školství z dotace pro mládež a sokolu.
Do oken za kabiny jsme umístili mříže z důvodu bezpečnosti.
Co nás čeká?
Každé pondělí od 19.00 hod. probíhá cvičení Aerobiku, předcvičuje Věra Szabová.
27. října 2017 v pátek pořádá Sokol a OÚ Potěhy od 18.00 hodin v okolí hřiště Bobříka
odvahy pro děti a dospělé, lampion nebo lucernu s sebou.
Naši nejmenší trénují každý čtvrtek od 16.00 hodin na místním hřišti a od listopadu v 16.00
hodin v tělocvičně. Vítáme do našeho spolku ty nejmenší, každý čtvrtek přijímáme nové
členy - kluky i dívky, kteří chtějí mít trochu pohybu.
Fotbalová přípravka pořádá dva turnaje, 7. října 2017 v 10.00 hodin za účasti Křesetic a
Zruče nad Sázavou a 21. října 2017 v 10.00 hodin Uhlířské Janovice, Čáslav B, přijďte
podpořit nejmenší.
Mužstvo dospělých zahájilo sezónu: Potěhy : Okřesaneč 2:4, Vrdy : Potěhy 0:1, Potěhy :
H.Bučice 0:4, Chotusice B : Potěhy 2:1.
Zbývá odehrát:
Potěhy : Tupadly C 30. 9.2017 - 16:00 hod.
Hostovlice : Potěhy 8.10. 2017 - 16:00 hod.

Potěhy : Záboří
22.10. 2017 - 15:30 hod.
Bratčice : Potěhy
29.10. 2017 - 14:30 hod.
Potěhy : Štrampouch 4. 11. 2017 - 14:00 hod.
Žleby : Potěhy
12. 11. 2017 - 14:00 hod.
Na konci roku, 31. 12. 2017 od 11.00 hod. pořádáme tradičně silvestrovské fotbalové
utkání, rozloučení s rokem 2017, všichni jste zváni.
Sokol Potěhy z.s. děkuje Všem za podporu a přejeme našim občanům hezký a barevný
podzim.

5. HASIČI POTĚHY
Během léta proběhlo v naší hasičárně několik sobotních brigád. Veškeré úpravy se týkaly
hlavně hasičské zbrojnice a výzbrojny, které byly zpřístupněny během Odpoledne s hasiči,
které se konalo 9. 9. 2017 v rámci oslav 140. výročí založení našeho sboru. Celé
odpoledne se povedlo a děkujeme všem, kteří se přišli podívat. Zakončením dne byla
posvícenská taneční zábava, kde nám zahrála skupina PUNC.
Děkujeme za podporu a spolupráci Obecnímu úřadu Potěhy.
Náš hasičský sbor získal od HZS Středočeského kraje automobil VW Transporter, který
bude využíván jako technické zásahové vozidlo.
Dále nás čeká příprava na výroční valnou hromadu, kde zhodnotíme letošní rok.
Všem svým členům a příznivcům přejeme krásné babí léto.

6. HISTORIE OBCE
Rok 1867 od smrti učitele Kautského táhl se spor mezi obcí a patronátním úřadem ve
Žlebech. Obě strany činily si právo voliti potěžského učitele. V lednu 67 skončilo spor
ministerstvo vyučování ve Vídni, ve prospěch naší obce. Učitelem se nakonec stal Antonín
Culek. V tomto roce zemřel farář Moučka. Jeho nástupcem se stal František Vomáčka ze
Slatiňan.
Rok 1868 v týdnu před Velikonocemi strhla se veliká bouřka. Na zelený čtvrtek napadlo
1/4 lokte sněhu. Květen, červen a červenec byly horké a suché. Do konce července se
sklidilo všechno obilí. Byla bída o vodu.
Učitel Culek stěžoval si okresnímu výboru, že se školní výbor usnesl dávat škole místo 13
sáhů dříví jenom 10. „Sláva mu'' volá školní kronika.

7. RŮZNÉ
Termíny zasedání zastupitelstva ve IV. čtvrtletí 2017:
4. a 18. října

8. a 22. listopadu

6. a 27. prosince

Všechna jednání zastupitelstva obce jsou veřejná. Začínají od 18.00 hodin,
srdečně zveme všechny naše občany!
Termíny zpřístupnění kontejneru ve IV. 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.
7. a 21. října

11. a 25. listopadu

16. prosince

Odpočty vody
Od soboty 30. září 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.

MM Stravování – ing. Milan Miláček Ph.d. ZOD Potěhy č. 187
Nabízíme Vám:
- dodávky obědů do místa bydliště /polévka + výběr ze tří druhů jídel hlavního chodu/ od
pondělí do pátku v dopoledních hodinách
- ruční výrobu a dodávku domácích knedlíků:
* Knedlík houskový malý 230 g a velký 460 g /možnost nakrájení/
* Knedlík bramborový 450 g
* Bramborové špalíky 500 g
* Bramborové knedlíky plněné uzeným masem 480g
* Kynuté ovocné knedlíky 600 g
Pokud máte zájem o zahájení odběru obědů či knedlíků, kontaktujte nás na tel. čísle 327
371 405.
Provozní doba Po – Pá 6,30 hod – 14,30 hod mm-stravovani@seznam.cz www.mmstravovani.webnode.cz

