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

2 182 314,70 Kč
1 394 541,11 Kč
787 773,59 Kč

Vážení,
v měsíci březnu jsme podali na Ministerstvo zemědělství ČR žádost o dotaci na opravu
kostela. Zastupitelstvo na svém zasedání dne 21. 2. 2018 odsouhlasilo žádost o dotaci na
zateplení dalších budov základní školy. V současné době se pracuje na energetickém
auditu a projektu. O dotaci, kterou poskytuje Operační program životního prostředí bude
za nás žádat firma Tendra Mělník, která byla úspěšná v I. etapě zateplení základní školy
v roce 2015.
V měsíci dubnu začne oprava hřbitova – práce provede firma Merenus Čáslav. Také na
tuto akci jsme dostali dotaci od Ministerstva zemědělství ČR ve výši 670 000,- Kč.
V tomto měsíci také proběhne rekonstrukce chodníku od ZŠ k MŠ Potěhy. Práce provede
firma Vladimír Novotný, Ronov nad Doubravou, která zvítězila ve výběrovém řízení.
Hodnota díla – 620 171,- Kč.
starosta obce Potěhy

Poplatky – popelnice, pes/2018
Nezapomeňte, že termín zaplacení poplatků za svoz komunálního odpadu a ze psů je dle
vyhlášky o místních poplatcích do 30. 4. 2018!

2. KULTURNÍ AKCE
Dne 6. 1. 2018 proběhl v hostinci Na Špýchaře tradiční novoroční turnaj ve stolním tenise.
Turnaje se zúčastnilo 11 neregistrovaných hráčů. Zvítězil František Vebr ze Schořova.
V sobotu 31. března 2018 proběhne další turnaj ve stolním tenise – velikonoční.
Začátek v 9.00 hodin pro všechny neregistrované hráče v místním Pohostinství Na
Špýchaře. Startovné 100,- Kč. Občerstvení zajištěno.
Kdo jste někdy držel pálku v ruce – přijďte si protáhnout svá ztuhlá těla!
6. dubna 2018 od 17.00 hodin v místním Pohostinství Na Špýchaře vystoupí cirkus BONBON. Vstupné - děti 80,- Kč, dospělí 100,- Kč.

7. dubna 2018 se obec zúčastní akce „Ukliďme Česko“ tím, že dobrovolníci projdou
obec Potěhy a posbírají všechen odpad, který znečišťuje obec. Sraz před OÚ Potěhy
v 9.00 hodin. S sebou si vezměte dobrou náladu, pracovní rukavice a pevnou obuv.
Pálení čarodějnic se uskuteční 30. dubna 2018 na místním hřišti ve spolupráci SDH a
Sokol Potěhy. Začátek od 18.00 hodin.
Dětský den se bude konat 2. června 2018. Bližší informace budou včas zveřejněny na
plakátech.
Jubilanti II. čtvrtletí 2018
9. dubna oslaví pan Bělohlávek Petr 70 let
16. dubna oslaví paní Matálová Zdeňka 70 let
11. května oslaví pan Sedláček Václav 70 let
30. května oslaví pan Staněk Jiří 70 let
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

3. ZŠ A MŠ POTĚHY
6. dubna 2018 od 14.00 hodin se uskuteční zápis do 1. třídy ZŠ Potěhy na školní rok
2018/ 2019.
10. května 2018 se uskuteční zápis do mateřské školy Potěhy.
10. května 2018 se v budově MŠ bude konat „Májová pohádka pro maminky“. Odpolední
představení pro rodiče a děti, vstupné dobrovolné, začátek v 16.00 hodin.
KMD
I v letošním roce funguje Klub mladých diváků, se kterým se 15 žáků ze 7. – 9. třídy
podívalo již 3x do různých pražských divadel. V květnu je čeká poslední představení v
Národním divadle.
Úspěch
Žákyně 9. třídy Marcela Kombercová získala 3. místo v okresním kole Recitační soutěže,
která se konala 8. 3. 2018 v Kutné Hoře. Gratulujeme.

Twirling
V březnu dívky z twirlingového týmu soutěžily v Liberci na twirlingovém poháru. Tato
soutěž byla výjimečná především pro nejmladší členky twirlingového týmu, pro které to
byla první soutěž. Složení Tereza Jelínková, Adéla Čejková, Jiřina Koudelková, Karolína
Vejtasová, Eliška Nováková a Emma Procházková obsadily 2. místo v kategorii twirlingová
taneční skupina, děti. Adélka s Terezkou vybojovaly 2. místo v kategorii rytmické taneční
duo, Jiřinka s Karolínkou 3. místo a Eliška s Emičkou místo čtvrté. Dařilo se i starším
dívkám, z celkem 11 startů přivezly 6 medailí. Pro twirlingový tým to byla další úspěšná
soutěž. V případě zájmu o twirling, nábor nových členů se bude konat v září.
Dům dětí a mládeže Kutná Hora pořádá pohybový tábor LEPOTA v termínu 7. 7. - 17. 7.
2018 ve Zbraslavicích. Tábor je vhodný pro dívky i chlapce ve věku 8-14 let. V tuto chvíli je
tábor pro dívky kapacitně naplněn, bereme pouze chlapce. V případě zájmu kontaktujte
hlavní vedoucí. Kristýna Ronovská 775 668 108 nebo na e-mail ronovska.kris@gmail.com
Bc. Kateřina Ronovská, DiS
Dům dětí a mládeže Dominik Kutná Hora
tel. 775 982 237

Tleskejte,

Komedie končí
Devět let jsme bojovali s naší leností, abychom se dočkali téhle chvíle.
Tímto Vás zveme, abyste s námi oslavili naše vítězství a zakončení základní školy.
Kdy: 22. 6. 2018, 17:00
Kde: Hostinec Na Špýchaře, Potěhy
Těšíme se na Vaši návštěvu.

4. SOKOL POTĚHY Z. S.
Ohlédnutí:
Dne 17. února 2018 uspořádal Sokol Sportovní ples, hrála tradiční skupina Starý klády.
Přípravným zápasem začala jarní sezóna ve fotbale: Potěhy : Tupadly „B“ 4:6.
Co nás čeká:
14. dubna v 18.00 hodin se koná Valná hromada Sokolu Potěhy z.s v prostorách kabin,
tímto zveme všechny členy.
Fotbalový začátek IV. třídy je 31. března 2018 na hřišti v Okřesanči. Mladší přípravka
uspořádá první domácí turnaj v neděli 15. dubna 2018 od 10.00 hodin na místním hřišti.
Všechny zápasy budou vyvěšeny na obecní vývěsce.
Na potěžskou pouť dne 5. května 2018 od 20.00 hodin pořádá Sokol a Obecní úřad
Potěhy taneční zábavu, k poslechu a tanci zahraje skupina 4G Tomáše Gryče z Kutné
Hory v místním Pohostinství Na Špýchaře.
Koncem měsíce června bude turnaj starých gard, který pořádá Star Tupadly, přesný
termín ještě není.
První týden v červenci se členky sokolu zúčastní Sokolského sletu v Praze Vršovicích na
stadionu Slávie Praha se skladbou „Cesta“.
V dalším období se připravuje již tradiční Potěžská šlápota a bobřík odvahy.
Přeje Všem fanouškům, sportovcům a také občanům krásné velikonoční pondělí a hezké
jaro.

5. CHOVATELÉ
Pozvánka na výstavu králíků, holubů a drůbeže.
Základní organizace Českého svazu chovatelů v Potěhách pořádá tradičně na začátku
května výstavu, která se bude konat o víkendu 5. a 6. května 2018.
Na výstavě můžete vidět různá plemena králíků, holubů a drůbeže. Samozřejmostí je
možnost nákupu chovných zvířat. V loňském roce bylo vystaveno celkem 324 jedinců,
z toho 153 ks králíků, 105 ks holubů a 22 ks voliér s drůbeží.
Areál naleznete v parku za budovou obecního úřadu (odbočka na Drobovice). Pro
veřejnost je výstava otevřená v sobotu 13.00 -18.00 hodin, v neděli pak 8.00 -15.00 hodin.
Tímto všechny srdečně zveme!
V regionu Čáslavi již mnoho chovatelských organizací není. Kdo má o chov zvířat zájem,
může se obrátit do Hostovlic nebo do Potěh, to jsou nejbližší fungující organizace.
V Potěhách sdružujeme zájemce o chov všech drobných zvířat.
Na březnové výroční schůzi byl na další volební období zvolen výbor ve složení:
Josef Satorie – předseda, Pavel Sedláček – místopředseda, Václav Váňa – vedoucí
odborností, na které se můžete obracet s dotazy jak o členství v naší ZO nebo o rady a
informace z chovatelství.
V současné době máme 21členů, z toho 5 mladých chovatelů – kteří se úspěšně účastní
chovatelských soutěží a vozí přední umístění. Vloni bylo v našem spolku odchováno a
registrováno 75 ks králíků, 233 ks holubů a 143 ks drůbeže.
Činnost chovatelů z Potěh podporuje Obec Potěhy, Obec Tupadly a místní i okolní firmy,
čímž zpětně moc děkujeme.

6. HASIČI POTĚHY
Dne 17. března 2018 jsme si zatančili na našem hasičském plese, kde nám zahrála
skupina TIP. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a poděkování patří také všem sponzorům.
V nejbližší době začne příprava na jarní soutěže, okrsková soutěž se letos uskuteční
v Okřesanči 12. května 2018.
Naše výjezdová jednotka byla v letošním roce povolána již ke 4 výjezdům.
Členové naší výjezdové jednotky se také zúčastnili pravidelných odborných školení.
Dále nás ve spolupráci s Obecním úřadem a Sokolem Potěhy čeká příprava na jarní
kulturní akce.
Po roční odmlce chystáme další ročník naší soutěže Noční Potěhy, která se uskuteční 2.
června 2018.
Všem našim příznivcům a spoluobčanům přejeme krásné jarní dny.

7. HISTORIE OBCE
Rok 1871 – z výtěžků divadelních dětských představení, zakoupeny mapy a atlas ptáků.
V listopadu byl p. učitel Čihák převeden do Schořova, p. učitel Culek zůstal v Potěhách
sám. Zima byla velmi krutá.

Poté kronika pokračuje v r. 1911.

8. RŮZNÉ
Termíny zasedání zastupitelstva ve II. čtvrtletí 2018:
4. a 25. dubna

9. a 23. května

6. a 20. června

Všechna jednání zastupitelstva obce jsou veřejná. Začínají od 18.00 hodin, srdečně
zveme všechny naše občany!
Termíny zpřístupnění kontejneru ve II. 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. dubna

12. a 26. května

9. a 23. června

Přejí zastupitelé a zaměstnanci Obecního úřadu v Potěhách

Změna jízdního řádu od 1. 4. 2018

