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

11 187 871,28 Kč
11 348 588,45 Kč
-160 717,17 Kč

Záporné saldo je ovlivněno především investiční akcí – chodník od kostela na Bratčice.
Vážení,
letošní rok nezadržitelně spěje ke svému konci a tak si shrňme co se podařilo a co nás
čeká v příštím roce.
Letos jsme zrekonstruovali celý prostor mezi školou a hřbitovem. Nové zastávky, zálivy
pro autobusy, chodník – to vše přispělo k úplně novému vzhledu této části obce a hlavně
k větší bezpečnosti dětí a chodců. Na to navázal chodník do Tupadel.
Dále jsme vyměnili okna v dalším pavilonu naší základní školy. Tímto dojde k další úspoře
na vytápění budovy. Také se vyměnila okna v sále našeho hostince.
Poslední akcí tohoto roku byla rekonstrukce chodníku včetně osvětlení od kostela na
Bratčice.
A co nás čeká v příštím roce?
Především oprava hřbitova. Bude opravena hřbitovní zeď, márnice, za branou bude
položena zámková dlažba a nezapomeneme ani na vjezd a prostor kolem studny. To vše
bude stát zhruba 1 mil. Kč, z toho dotace činí přibližně 670 000,- Kč. Také chceme provést
rekonstrukci chodníku od základní školy k mateřské škole.
Dále máme zažádáno o dotaci na víceúčelové hřiště a na dětské hřiště.
Bohužel se nám nepodařilo vykoupit pozemek na výstavbu rodinných domů o který jsme
měli zájem a který navazoval na zástavbu pod mateřskou školkou. Obec sama žádné
pozemky na výstavbu nevlastní a tak budeme jednat s dalšími majiteli.
starosta obce Potěhy

Místní poplatky na rok 2018
Zastupitelstvo obce Potěhy chválilo místní poplatky na rok 2018 v nezměněné výši.
Splatnost poplatků za svoz komunálního odpadu a za psa je do 30. 4. 2018. Lze zaplatit
buď hotově do pokladny obecního úřadu nebo bezhotovostně pouze na č. účtu
443554379/0800 vedený u České spořitelny, a.s..
Volba prezidenta ČR
Volba prezidenta ČR se koná ve dnech 12. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a
13. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin v budově obecního úřadu v Potěhách.
Případné II. kolo volby prezidenta ČR se bude konat ve dnech 26. ledna 2018 od 14.00 do
22.00 hodin a 27. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.

2. KULTURNÍ AKCE
ZASTUPITELSTVO OBCE POTĚHY
VÁS ZVE NA

1. O B E C N Í P L E S
KDY:

20. LEDNA 2018 OD 20.00 HODIN

KDE:

POHOSTINSTVÍ NA ŠPÝCHAŘE

HRAJE: B-DANCE BAND
VSTUPNÉ: 150,- KČ
BOHATÁ TOMBOLA

NOVOROČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
KDY:

6. LEDNA 2018 OD 9.00 HODIN

KDE:

POHOSTINSTVÍ NA ŠPÝCHAŘE

PREZENTACE:

8.30 – 8.45 HODIN

ZÁPISNÉ:

70,- KČ

ZVÁNI JSOU NEREGISTROVANÍ HRÁČI, NEHRAJÍCÍ ŽÁDNÉ SOUTĚŽE!
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO A SRDEČNĚ ZVE ZASTUPITELSTVO OBCE POTĚHY

Jubilanti I. čtvrtletí 2018
4. ledna oslaví paní Heřmánková Zdeňka 85 let
6. ledna oslaví pan Váňa Václav 70 let
1. února oslaví paní Švandová Bedřiška 70 let
16. března oslaví paní Schneidervindová Marie 70 let
31. března oslaví paní Chládková Blažena 75 let
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Karneval pro děti se uskuteční v měsíci únoru, termín bude uveden na plakátech.

3. ZŠ A MŠ POTĚHY
Twirling
Taneční twirlingová skupina pod vedením Kateřiny a Kristýny Ronovské trénuje v Základní
škole Potěhy. Twirlingu se věnuje celkem 26 děvčat z Potěh, Čáslavi a okolí, rozdělených
do dvou skupin. Vybraných 20 dívek se letos prvně zúčastnilo Mistrovství Evropy v
Holandsku. Dívky nejprve musely získat nominaci na Mistrovství České republiky a to se
jim povedlo. V Mohelnici vyhrály 1. místo a postup na ME v kategorii děti v disciplíně show
corp (tanec s hůlkou a rekvizitami). Soutěžní taneční sestavu na téma Ovečka Shaun jste
mohli vidět na Dětském dnu v Potěhách. Jelikož je Mistrovství Evropy velice finančně
nákladné a hrozilo, že by dívky nemusely odjet, obec Potěhy skupině velice pomohla a
věnovala jim sponzorský dar. Kateřina Ronovská, trenérka twirlingového týmu, by tímto
chtěla poděkovat sponzorům, bez kterých by dívky nezískaly 4. místo na Mistrovství
Evropy v Holandsku. Děkujeme obci Potěhy, základní škole, K+P Line, panu Šimerkovi a
dalším.
Nábor do twirlingové přípravky stále probíhá - tréninky dětí jsou v pondělí od 16:30.
Bc. Kateřina Ronovská, DiS
Dům dětí a mládeže Dominik Kutná Hora

4. SOKOL POTĚHY Z. S.
Ohlédnutí:
Dne 27. října se uskutečnil Bobřík odvahy, za deštivého počasí se vydalo 80 dětí po
stopách upírů, trestanců a divoženek.
Fotbalová přípravka odehrála podzimní část s radostnými výsledky, je radost vidět ty
nejmenší vyhrávat. 9. prosince na turnaji v Čáslavi obsadila šesté místo.
Muži skončili ve IV. třídě na 8. místě.
Sokol v měsíci září koupil hliníkové branky pro děti, z důvodu bezpečnosti dětí. Na branky
přispěl MŠMT, obec a sokol.
Co nás čeká:
Na konci tohoto roku 31. 12. 2017 připravujeme, již tradiční silvestrovské fotbalové utkání
na místním hřišti, začátek je od 11.00 hod.. Přijďte si zahrát na rozloučenou s rokem 2017,
cukroví a něco na zahřátí s sebou.
Dále připravujeme Sportovní ples, který se bude konat v sobotu 17. února 2018 v místním
pohostinství Na Špýchaře, hrají Starý Klády, začátek je od 20.00 hod..
Každé pondělí od 19.00 do 20.00 hod. probíhá ve školní tělocvičně cvičení aerobiku pod
vedením Věry Szabové.
V měsíci březnu proběhne Valná hromada spolku, jste všichni zváni, termín upřesníme.
Za rok 2017 děkujeme Všem, kteří se podílejí na chodu a činnostech sokola, bez těchto
lidí by sokol nebyl sokolem.
Sokol Potěhy z.s. přeje lidem naší obce krásné vánoční svátky a pohodový nový rok.

5. HASIČI POTĚHY
V roce 2017 jsme uspořádali několik společenských a kulturních akcí. Za zmínění stojí
náš tradiční hasičský ples, který se konal v březnu, kácení máje spojené s taneční
zábavou a oslavy 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Potěhách.
Naše výjezdová jednotka se v letošním roce aktivně zúčastnila 17 zásahů.
Na začátku prosince proběhla Výroční valná hromada, na které jsme zhodnotili činnost
našeho sboru.
Na počátku roku 2018 se již potřetí budeme podílet na pořádání Hasičského plesu okrsku
č. 7, který se tentokrát bude konat v Potěhách.
Ples našeho sboru se uskuteční 17. března 2018 v Potěhách v pohostinství Na Špýchaře.
K tanci nám tentokrát zahraje skupina Tip. Srdečně zveme všechny naše spoluobčany.
Poděkování patří Obecnímu úřadu Potěhy za spolupráci a všem našim příznivcům a
členům za podporu našeho sboru.
Všem přejeme krásné prožití svátků vánočních a vše nejlepší v roce 2018.

6. HISTORIE OBCE
1869-opraveny varhany v kostele, přispěli potěžští ochotníci 75 zlatých (výtěžek ze dvou
představení). O založení spolku ochotníků nemluví ani farní ani školní kronika. Žně byly
skromné, bylo sucho a byla nouze o vodu.
1870-byla tuhá zima, napadlo hodně sněhu, žně nevalné. Na jaře se začalo se stavbou
cukrovaru v Tupadlech (bývalá cihelna) v prosinci byl pivovar dokončen a slavnostně
posvěcen. Profesor Dr. J. Svoboda se stal okresním školním inspektorem na čáslavském
okrese. V červnu zahrály školní děti představení "Učitel ve francouzském zajetí". Hra se
velmi líbila a z výnosu ze hry byl koupen školní prapor a byla založena žákovská knihovna.

7. RŮZNÉ
Termíny zasedání zastupitelstva v I. čtvrtletí 2018:
10. a 24. ledna

7. a 21. února

7. a 21. března

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

17. února

10. a 24. března

Krásné, poklidné, šťastné prožití
Vánočních svátků, dětem bohatou
nadílku pod stromečkem a do nového
roku zdraví a pohodu
přejí
zastupitelé a zaměstnanci OÚ Potěhy.

