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

8 898 675,05 Kč
7 469 663,51 Kč
1 429 011,54 Kč

Vážení spoluobčané,
Další čtvrtletí uběhlo jako voda, celé léto jsme se pekli v tropech a užívali si dovolené, ale
také jsme realizovali další akce.
Dne 10. září 2018 bylo slavnostně otevřeno nové víceúčelové sportovní hřiště. Celková
cena díla je 2 145 788,- Kč, dotace z MMR ČR činí 1 362 663,- Kč.
Toto hřiště je určeno především na tenis, nohejbal, volejbal, případně na rekreační
minifotbal a korfbal. Sportoviště je přes den volně přístupné. U vstupních dveří je tabule,
kde si každý může zapsáním zamluvit den a čas, kdy chce hřiště využít. Na plochu se
může pouze ve sportovní obuvi (ne kopačky!).
Pokud budete chtít vyměnit síť, volejte tel. č. 605 228 709.
V rámci otevření hřiště se konal turnaj v nohejbale, kterého se zúčastnilo pět družstev.
Zvítězili „Chalupáři“ (Krajíček,Kozák,Šindelář,Flégr). Druhý turnaj se konal 22. 9. 2018.
Účastnilo se opět pět družstev, ale v jiném složení. Tentokrát zvítězilo družstvo
„Autoservis“ (Flégr,Kozák P.,Agh).
Dále byla dokončena oprava hřbitova. Celková cena všech prací činí 1 109 760,- Kč.
Dotace z MZE ČR činí 616 667,- Kč.
V těchto dnech začíná konečně první fáze opravy kaple Panny Marie v kostele sv.
Gotharda v Potěhách.
Jak všichni víte, končí naše volební období, za týden jsou nové volby. Myslím, že
současné zastupitelstvo odvedlo za čtyři roky skutečně velký kus práce a chtěl bych jim
touto cestou poděkovat. Mnoho práce čeká samozřejmě i nové zastupitele. Doufám, že
všichni, kdo mohou, přijdou k volbám. Vy rozhodnete, kdo bude naši obec další čtyři roky
spravovat.
starosta obce Potěhy

Volby do zastupitelstev obcí
Volby do zastupitelstev obcí se budou konat v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do
22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Hlasovací lístek
obdrží voliči nejpozději 3 dny před dnem voleb.
Voličem je státní občan ČR, který nejpozději 6. října 2018 dovrší 18 let a má v obci trvalý
pobyt, občan jiného členského státu EU, který nejpozději 6. října 2018 dovrší 18 let, má
v obci trvalý pobyt nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku
stálého seznamu voličů.
Způsob hlasování:
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič musí ve volební místnosti prokázat
svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem nebo platným cestovním
pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo
potvrzením o přechodném pobytu na území.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním
razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek. S úřední obálkou a hlasovacím
lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
Hlasování do přenosné volební schránky – volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise
vyšle 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem.
Při hlasování postupují tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
Při volbě do zastupitelstva obce Potěhy může volič volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva obce má být zvoleno – v našem případě 11 kandidátů. Hlasovací lístek je
nutné upravit jedním z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze
jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle
hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého
volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů,
kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále
v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních
volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům.
Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze
tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,
hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední
obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.

Dne 28. 9. 2018 se od 18.30 hodin koná v místním Pohostinství Na
Špýchaře PŘEDVOLEBNÍ VEŘEJNÁ SCHŮZE, kde se představí kandidáti
Sdružení nezávislých kandidátů I a Sdružení nezávislých kandidátů II do
zastupitelstva obce Potěhy.
Občané budou seznámeni s programem obou stran.
Těšíme se na Vaši účast.

2. KULTURNÍ AKCE

29. září 2018 od 9.00 hodin se koná SVATOVÁCLAVSKÝ
TURNAJ ve stolním tenise pro neregistrované hráče v místním Pohostinství Na Špýchaře.
Prezentace v 8.30 – 9.00 hodin, startovné 100,- Kč, občerstvení zajištěno.
3. listopadu 2018 od 18.00 hodin se uskuteční Bobřík odvahy – viz oddíl Sokol
13. listopadu 2018 od 16.00 hodin se uskuteční pohádka pro rodiče a děti „O myslivci
Martinovi“ Představení proběhne v MŠ Potěhy, vstupné dobrovolné.
Rozsvícení vánočního stromu - termín určí nově zvolené zastupitelstvo.

Jubilanti IV. čtvrtletí 2018
11. října oslaví pan Kozák Jan 70 let.
25. října oslaví pan Vágner Ladislav 75 let.
2. listopadu oslaví pan Veselý Karel 70 let.
26. listopadu oslaví pan Sviták Václav 70 let.
25. prosince oslaví pan Moravec Alois 75 let.
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

3. ZŠ A MŠ POTĚHY
Plánované akce na rok 2018
2. 11. (pátek) – Dušičky a lampionový průvod
5. 12. (středa) – Mikuláš a Mikulášské hrátky
6. 12. (čtvrtek) – Vánoční jarmark
14.12. (pátek) – Vánoční koncert
Upravené nádvoří
V letošním novém školním roce si naše děti mohou pohrát na nově upraveném nádvoří.
Úprava byla financována z peněz vydělaných na akcích Dušičky, Vánoční jarmark a
Velikonoční jarmark a z dotace MAS Lípa pro venkov. Děkujeme, že se účastníte těchto
akcí a tímto nás podporujete.
Rychlé nohy, klidný dech, přesná muška, chytrá hlava – to je Target Sprint!
Dne 6. 9. 2018 se na naší škole uskutečnil terčový - střelecký sprint. Závodníci uběhli tři
úseky o délce 400 m a mezi nimi absolvovali dvě střelecké zastávky s pěti zasaženými
terči z laserových pušek.
Soutěžícím dívkám a chlapcům ze 7. a 8. tříd fandili jejich učitelé a spolužáci z ostatních
ročníků. Vítězové byli odměněni diplomem a medailí.
Nepořádek před školou a poničený školní majetek
Velice nás mrzí, že někteří současní a bývalí žáci naší školy během letních prázdnin
poničili fasádu školy, rozbili okno skladu, poničili hrací prvky v parku (na které si naši žáci
sami vydělali) a soustavně znečišťují vstup do školy nedopalky, papírky, střepy a lahvemi.

Toto chování je v rozporu se zákonem a může ohrozit zdraví dětí, které navštěvují naši
školu. Prosíme, pomozte nám to změnit.

4. SOKOL POTĚHY Z. S.
Ohlédnutí:
XVI. Všesokolský slet Praha
Ve dnech 5. a 6. července 2018 se 9 cvičenek Sokola Potěhy pod vedením Věry Szabové
aktivně zúčastnilo XVI. Všesokolského sletu v Praze (Eden Aréna). Do Prahy odcestovaly
už v pondělí 2. července, aby se secvičily s ostatními cvičenkami ze skladby Cesta. Na
tento svátek pohybu mohly odcestovat díky sponzorům, kteří přispěli dary na náklady
spojené s účastí. Velký dík patří: OÚ Potěhy, ZOD Potěhy, AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o, K+P Line Potěhy, KOVOP Potěhy, Prodej krmiv p. Buřič, Gramex spol.
s.r.o.. Samotná účast na sletu je pro všechny zúčastněné velkým a nezapomenutelným
zážitkem.
25. srpna 2018 na konci prázdnin jsme připravili VI. ročník Potěžské šlápoty – Sportovní
hry, děti i rodiče jste zváni zase za rok, děkujeme.
Mužstvo dospělých zahájilo sezónu s těmito výsledky: Potěhy : Okřesaneč 1:1 na penalty
4:2, Horky : Potěhy 4:1 a Potěhy : Vrdy B 1:3.
Co nás čeká?
Každé pondělí od 19.00 hodin probíhá v tělocvičně ZŠ Potěhy cvičení Aerobiku,
předcvičuje Věra Szabová.
3. listopadu 2018 v sobotu 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 16.30 hodin na místním hřišti a od listopadu v 17.00
hodin v tělocvičně ZŠ Potěhy. Vítáme do našeho spolku ty nejmenší, každý čtvrtek
přijímáme nové členy kluky i dívky, kteří chtějí mít trochu pohybu.
Fotbalová přípravka pořádá v neděli 14. 10. 2018 od 10.00 hodin na místním hřišti
fotbalový turnaj za účasti Čáslav B a Církvice.
Utkání IV. třídy dospělých:
Potěhy : Žleby
H.Bučice : Potěhy
Chotusice : Potěhy
Potěhy : Štrampouch
Hostovlice : Potěhy
Bratčice : Potěhy
Potěhy : Tupadly C

29. 9. 2018 16:00 hod.
7. 10. 2018 16:00 hod.
20. 10. 2018 15:30 hod.
28. 10. 2018 14:30 hod.
4. 11. 2018 14:00 hod.
11. 11. 2018 14:00 hod.
17. 11. 2018 13:30 hod.

Na konci tohoto roku 31.12. 2018 od 11.00 hodin pořádáme tradičně silvestrovské
fotbalové utkání, rozloučení s rokem 2018, všichni jste zváni.
Sokol Potěhy z.s. děkuje Všem za podporu a přejeme našim občanům hezký podzim.

5. HASIČI POTĚHY
Naše soutěžní družstvo mužů bylo v letošní sezoně opravdu úspěšné, několikrát se
umístilo na nejvyšších místech. Patří jim velké poděkování za reprezentaci našeho sboru.
V letních měsících se naše jednotka zúčastnila několika zásahů, z nichž největším byl
požár v Kutné Hoře.
Výjezdová technika se v letošním roce konečně dočkala nutných oprav, aby i nadále byla
schopna dalších výjezdů.

Dne 9. 9. 2018 se na parketu u hasičárny konala Posvícenská zábava se skupinou Punc.
Za podporu této akce děkujeme Obecnímu úřadu a všem, kteří se přišli pobavit.
Nyní už nás čeká příprava Výroční valné hromady.
Všem přejeme krásný podzim.

6. HISTORIE OBCE
1912 – na konci května byla válcována silnice z Horek na Doly (k mostu), o letních
prázdninách bylo deštivo a studeno, v říjnu přišly mrazy -2 stupně, práce na polích se
opozdily a řepa někomu mrzla.

7. RŮZNÉ
Termíny zasedání zastupitelstva ve IV. čtvrtletí 2018:
3. října
další termíny zasedání si určí nově zvolené zastupitelstvo
Všechna jednání zastupitelstva obce jsou veřejná. Začínají od 18.00 hod.,
srdečně zveme všechny naše občany!
Termíny zpřístupnění kontejneru ve IV. čtvrtletí 2018 na velkoobjemový
komunální odpad, nebezpečný odpad, vyřazené elektrospotřebiče. Kontejner bude
zpřístupněn ve stanovené dny vždy od 14.00 hod. do 16.00 hod.
6. a 20. října

10. a 24. listopadu

15. prosince

Likvidace kuchyňského oleje – olej z kuchyní lze odevzdávat v PET lahvích
v době otevření velkoobjemového kontejneru.

Odpočty vody a kanalizace
V sobotu 29. 9. 2018 bude paní Sedláčková provádět odpočty vody a kanalizace. Prosíme
občany o spolupráci a bezpečný přístup k vodoměrům. V době Vaší nepřítomnosti stačí
napsat stav vodoměrů na viditelné místo za okny nebo zašlete SMS na tel. č.
608 966 943, do textu uveďte jméno, číslo popisné a stav vodoměrů.
Děkujeme

