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1. INFORMACE Z OBCE
Hospodaření obce do května 2018
Příjmy
Výdaje
Rozdíl příjmů a výdajů-saldo

5 150 184,78 Kč
4 228 128,14 Kč
922 056,64 Kč

Vážení,
ve druhém čtvrtletí tohoto roku proběhly nebo probíhají další akce, které zlepší život
obyvatel v naší obci.
V dubnu byla uskutečněna rekonstrukce chodníku od základní k mateřské škole. Podařilo
se nám zrealizovat stavbu dětského hřiště, na kterou nám byla přiznána dotace ve výši
399 900,- Kč. Na podzim bude celý prostor hřiště urovnán a oset parkovou trávou,
abychom zde na jaře mohli mít kvalitní zelený trávník.
Dále pobíhá oprava hřbitova, kterou provádí firma ing. Vladimír Merenus, Čáslav. I na tuto
akci dostaneme dotaci ve výši cca 670 000,- Kč od Ministerstva zemědělství.
Poslední akcí, která začala tento týden je výstavba víceúčelového sportovního hřiště.
Stavba bude dokončena zhruba v polovině srpna. Bude zde možno hrát tenis, nohejbal,
volejbal a další míčové hry. Výstavbu provádí firma Precol s.r.o., Předměřice nad Jizerou.
Rozpočet na tuto stavbu činí 1 968 684,- Kč. Dotace od Ministerstva pro místní rozvoj
bude činit 70% celkově uznatelných nákladů.
starosta obce Potěhy

2. KULTURNÍ AKCE
Jubilanti III. čtvrtletí 2018
4. srpna oslaví paní Ašenbrennerová Alena 75let
10. srpna oslaví pan Ilizi Josef 70 let
18. září oslaví pan Volák Petr 70 let
23. září oslaví paní Řepová Daniela 70 let
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
25. srpna 2018 se uskuteční 6. ročník Potěžské šlápoty. Viz oddíl Sokol.
23. září 2018 přivítáme nové občánky naší obce. Rodičům budou předány pozvánky.

3. ZŠ A MŠ POTĚHY
Poznávací zájezd do Německa
Jako každý rok ani letošní nebyl výjimkou a žáci naší školy vycestovali za zábavou a
poznáním na dvoudenní zájezd do sousedního Německa.
Nejprve si užili atrakcí v Legolandu a po přespání v hotelu Mercury nedaleko Mnichova se
druhý den vypravili do Bavorského lesa. Zde nejprve prošli Stezku korunami stromů
zakončenou krásnou vyhlídkou z vyhlídkové věže. Poté se vydali na několikakilometrový
okružní pochod lesem, kde měli možnost vidět zvířata – losy, medvědy, vlky, dravé ptáky,
sovy, atd., rostliny a stromy charakteristické pro tuto oblast. V pozdních odpoledních
hodinách se pak unaveni, ale spokojeni vydali k domovu.
Klub mladého diváka
V letošním školním roce opět fungoval na naší škole Klub mladého diváka.
Žáci zhlédli čtyři představení v různých pražských divadlech.
Nejvíce se jim líbil muzikál Mefisto v divadle Hybernia.
I pro příští rok je již zájemci klub naplněn a první divadlo nás čeká hned v září.

KTM-twirl team KH
Děvčata z twirlingového týmu se připravovala na největší soutěž sezóny, která se konala v
Mohelnici 9. 6. 2018. Na Mistrovství České republiky v halových disciplínách odjelo celkem
20 děvčat reprezentovat obec Potěhy a Kutnou Horu. Dívky soutěžily v disciplíně show
twirl (tanec s hůlkou a rekvizitami), kde se svojí sestavou „Street cats“ skončily na druhém
místě. 25. 6. 2018 rozhodlo vedení svazu twirlingu o dodatečné nominaci na Mistrovství
Evropy v Chorvatsku (Poreč), ve prospěch KTM twirl týmu z K.Hory. Termín Evropy je 11.
až 14. října 2018 v Poreči.
Dům dětí a mládeže Kutná Hora pořádá letní pohybový tábor LEPOTA ve Zbraslavicích ve
dnech 7. 7. - 17. 7. 2018. Převážná většina dětí, které pojedou na tento tábor je ze ZŠ
Potěhy.

4. SOKOL POTĚHY Z. S.
Ohlédnutí:
Na pouť dne 5. května 2018 hrála v našem pohostinství Na Špýchaře skupina 4G.
V sezóně 2017/2018 skončilo celkově naše fotbalové mužstvo v tabulce IV. třídy na
devátém místě.
Mladší přípravka zakončila sezónu a už se těší na další.
23. června 2018 v sobotu od 9.00 hod. na hřišti v Tupadlech se uskutečnil turnaj Starých
gard za účasti Tupadel, Bratčic a Horek a naše garda skončila na třetím místě.
Co nás čeká?
Každý čtvrtek od 16:30 hod. se schází mladší přípravka k tréninku těch nejmenších a i
přes volný čas prázdnin. Tímto zveme všechny malé děti na trénink.
Mužstvo mužů zahájí přípravu na sezónu začátkem srpna, kde sehraje přípravné zápasy s
Tupadly B a Vrdy B.
Dne 25. srpna 2018 v sobotu od 10.00 hod. půjdeme po stopách VI. ročníku Potěžské
šlápoty, tentokrát nazvaném Olympijské hry. Trasa povede v okolí Potěh, Adamova a
Bratčic, kde bude bohatý program pro všechny generace. Zveme všechny generace na
šlápotu.
Sokol Potěhy z.s. přeje všem občanům hezké léto.

5. HASIČI POTĚHY
Na konci května proběhla taneční zábava spojená s kácením máje.
Po roční pauze se uskutečnil další ročník soutěže Noční Potěhy. Děkujeme všem, kteří se
přišli podívat a fandit našemu týmu, který se umístil na 4. místě.
V letošním roce se náš tým zúčastnil již několika soutěží, vždy s dobrými výsledky. Na
okrskové soutěži obsadila naše družstva mužů a dorostu shodně krásné 2. místo. Další
soutěže nás ještě čekají během prázdnin.
Na začátku září proběhne na parketu u hasičárny posvícenská taneční zábava, kde
zahraje skupina PUNC.
Přejeme krásné a slunečné léto.

6. HISTORIE OBCE
Rok 1911 – v květnu se začíná stavět cihelna na dolích, 29. července poprvé zastavovaly
vlaky na nové zastávce Potěch - Potěchy (na Horkách), ve farní kronice je záznam o
říšských volbách, hlasování v Potěhách: katolík 68 hlasů, sociální demokrat 51 hlas a
agrárník 31 hlas, 16. července pořádala strana křesťansko-sociální na Čáslavsku Tábor
lidu v Bratčicích, který se vydařil. Hraboši ničili úrodu.

7. RŮZNÉ
Termíny zasedání zastupitelstva ve III. čtvrtletí 2018:
18. července

15. srpna

5. a 19. září

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

Termíny zpřístupnění kontejneru ve III. čtvrtletí 2018 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. července

11. a 25. srpna

8. a 22. září

MUDr. Spáčilová – plánovaná dovolená
Ve dnech 4. 7. – 20. 7. 2018 MUDr. Spáčilová NEORDINUJE.
Zastupuje: MUDr. Nulíček, Havlenova ul., Čáslav
Tel.: 732 439 713

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

