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1. INFORMACE Z OBCE
Hospodaření obce do února 2019
Příjmy
Výdaje
Rozdíl příjmů a výdajů-saldo

2 262 549,66 Kč
1 414 490,25 Kč
848 059,41 Kč

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Zima nás konečně opouští a nás čeká spousta práce. V dubnu začne firma Merenus s.r.o.
Čáslav dokončovací práce na opravě kaple kostela sv. Gotharda v Potěhách.
Dobrou zprávou je, že nám byla přidělena dotace od OPŽP na zateplení další části školyšaten a budovy, kde je školní jídelna s družinou.
V únoru jsme zažádali na Ministerstvu pro místní rozvoj o dotaci na opravu místní
komunikace ke hřišti a za obecním úřadem.
Během měsíce dubna bychom měli vykoupit zhruba 2,5 ha na stavební pozemky.
Zdůrazňuji zde, jak moc nám záleží na rozvoji obce. Na druhé straně je ale důležité si
uvědomit, že život a atmosféru v obci vytváří zcela jiné hodnoty-zdvořilost, slušnost a úcta
k druhým lidem.
Zlaté pravidlo „Chovejte se k druhým tak, jak byste chtěli, aby se oni chovali k Vám“.
Přeji Vám krásné jarní dny
Karel Novotný, starosta obce Potěhy
Místní poplatky na rok 2019
Nezapomeňte, že termín zaplacení poplatků za svoz komunálního odpadu a ze psů je dle
vyhlášky o místních poplatcích do 30. 4. 2019. Lze zaplatit buď hotově do pokladny
obecního úřadu nebo bezhotovostně na č. účtu 443554379/0800 vedený u České
spořitelny, a.s., variabilní symbol = číslo popisné.

2. KULTURNÍ AKCE
Dne 16. 02. 2019 se za hojného počtu dětí uskutečnil v pohostinství Na Špýchaře dětský
karneval. Všem zúčastněným děkujeme!
1. dubna 2019 od 16.00 hodin se uskuteční pohádka pro rodiče a děti
„PLASTOŽROUTI“ v budově Mateřské školy v Potěhách, vstupné dobrovolné.

TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
KDY:

20. dubna 2019 OD 9.00 HODIN

KDE:

POHOSTINSTVÍ NA ŠPÝCHAŘE

PREZENTACE:

8.30 – 9.00 HODIN

ZÁPISNÉ:

100,- KČ

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

Dne 30. dubna 2019 od 17 hodin Vás zveme na „pálení čarodějnic“, které proběhne na
místním fotbalovém hřišti. Občerstvení zajištěno.

Těšíme se na Vaši účast!
Dětský den – více informací naleznete v rubrice „HASIČI POTĚHY“.
Jubilanti II. čtvrtletí 2019
22. dubna oslaví paní Škarková Jaroslava 75 let
1. května oslaví pan Miloslav Anděl 90 let
16. května oslaví pan Šindelář Jan 70 let
10. června oslaví paní Vránová Marie 90 let
14. června oslaví pan Moravec Václav 75 let
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

3. ZŠ A MŠ POTĚHY
Nový rok zahájili žáci základní školy s několika úspěchy. V Konverzační soutěži v
německém jazyce obsadil Jiří Zeman 2. místo a v recitační soutěži obdržela Lucie
Kavánková čestné uznání.
15. března 2019 zhlédlo 15 žáků ze 7. - 9. třídy poslední představení s Klubem mladého
diváka. V letošním roce měli možnost vidět:
1. Slušný člověk – Švandovo divadlo
2. Pygmalion – Vinohradské divadlo
3. Fantom opery – divadlo Goja
4. Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾ - Divadlo v Dlouhé
5. dubna 2019 od 14.00 do 17.00 hodin se uskuteční zápis do 1. třídy ZŠ Potěhy na
školní rok 2019/2020.
7. května 2019 od 9.00 do 15.00 hodin se uskuteční zápis do MŠ Potěhy.
Ve dnech 29. – 30. května 2019 je připraven pro přihlášené žáky poznávací zájezd do
Švýcarska a Německa. Děti navštíví Kostnici, Bodamské jezero, Garmisch- Partenkirchen
a vyjedou na nejvyšší horu německých Alp Zugspitze.
Dopravní abeceda
Dne 26. 2. 2019 naše škola hostila lektorku a autorku Dopravní abecedy, pí. Frajerovou,
která společně se 4. r. nacvičila několik dopravních scének, které pak děti sehrávaly
ostatním ročníkům z prvního stupně. Na těchto scénkách se všichni zúčastnění učili, které
situace jsou v pořádku, které jsou špatné a jak tyto situace napravit.
Po této aktivitě se žáci rozmístili na stanoviště s různými úkoly ohledně dopravní výchovy
a za pomoci 4. r. je plnili. Tato netradiční výuka dopravní výchovy se všem líbila a pevně
věříme, že touto metodou bude děti dopravní výchova více bavit a lépe se jim pravidla
udrží v hlavičkách.

Rodilý mluvčí
Naše škola se přihlásila do programu rodilý mluvčí na školách. Děti budou moci své
vědomosti převádět do praxe, vyzkoušet si na vlastní kůži komunikaci s cizincem, který na
ně za žádných okolností nepromluví česky. Je skvělé, že naši žáci tuto šanci dostali. Zcela
jistě tyto lekce komunikace žákům prospějí. William Conrad Eychaner, pocházející z
Kansas City a naši školu navštěvuje každý pátek na celé dopoledne.

ZŠ a MŠ Potěhy si dovoluje vás srdečně pozvat na jarní tvořivé dílničky spojené s
ochutnávkou jarních dobrot a na slavnostní rozloučení se žáky devátého ročníku.
První akce se uskuteční v úterý 16. 4. 2019 od 16.00 hodin v prostorách ZŠ. Druhá akce
proběhne v pátek 21. 6. 2019 na sále místního pohostinství.
Těšíme se na vaši účast. Žáci a zaměstnanci ZŠ.

4. SOKOL POTĚHY Z. S.
Ohlédnutí:
Dne 9. února 2019 uspořádal Sokol Sportovní ples, hrála tradičně skupina Starý klády.
Přípravným zápasem začala jarní sezóna ve fotbale: Potěhy: Tupadly „b“ 2:2 a v neděli od
10:15 hod. na hřišti v Potěhách: Potěhy: Vrdy „b“.
Co nás čeká:
Fotbalový začátek IV. třídy začíná 30. března 2019 v sobotu na hřišti v Okřesanči. Mladší
přípravka uspořádá první domácí turnaj v sobotu 13. dubna 2019 od 10 hod. na místním
hřišti. Všechny zápasy budou vyvěšeny na obecní vývěsce.
Došlo ke změně u trenérů mladší přípravky, novými trenéry jsou Jan Sus a Adam Serdel,
tímto chceme poděkovat starým trenérům za práci u dětí Jaroslavovi Šťastnému a
Milošovi Sixtovi st..

Na potěžskou pouť dne 4. května 2019 od 20 hod. pořádá sokol a obecní úřad taneční
zábavu, k poslechu a tanci zahraje skupina 4G Tomáše Gryče z Kutné Hory v místním
pohostinství Na Špýchaře.
Na hřišti dojde k opravě střídaček pro hosty a domácí.
Každé pondělí pořádá hodiny aerobiku Věra Szabová, od 19 hodin v místní tělocvičně.
Koncem měsíce června bude turnaj starých gard, který pořádá obec Horky, přesný termín
ještě není stanoven.
V dalším období se připravuje již tradiční Potěžská šlápota a bobřík odvahy.
Přejeme Všem fanouškům, sportovcům a také občanům krásné Velikonoční pondělí a
hezké jaro.
Twirlingový tým
Děvčatům z twirlingového týmu trénujícím v tělocvičně ZŠ Potěhy a působícím pod DDM
Kutná Hora se podařil obrovský úspěch. 2. 3. 2019 proběhlo v Kutné Hoře v nové hale
Klimeška Mistrovství České republiky v twirlingu světové organizace WBTF. Naše děvčata
měla připravena 5 soutěžních choreografií a z toho dokázala vytěžit v sólech a duu 1x titul
I. Vicemistr České republiky a 2x II. Vicemistr České republiky + nominaci na
Mezinárodní pohár WBTF a Grand Prix obojí Francie.
Těsně pod stupínky vítězů skončil juniorský tým, který v této akrobatické disciplíně soutěžil
vůbec poprvé. Své vystoupení dívky zvládly obstojně a tak ve velké konkurenci (7
nejlepších týmů ČR) braly nakonec 4. místo.
V tuto chvíli děvčata připravují novou soutěžní show, s kterou budou chtít opět zabodovat
na Mistrovství ČR show v červnu v Mohelnici a získat tak potřetí nominaci na Mistrovství
Evropy. Proto trenérky nezahálí a uzavřely dlouhodobou spolupráci s lektorkou, porotkyní
a národním koučem pro twirling a mažoretky Anetou Polákovou.

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 4. a 5. května 2019.
Na výstavě můžete vidět různá plemena králíků, holubů a drůbeže. Bude zde možnost
nákupu chovných zvířat.
Areál naleznete v parku za budovou obecního úřadu (odbočka na Drobovice). Pro
veřejnost je výstava otevřená v sobotu 13.00-18.00 hod, v neděli pak 8.00-15.00 hod.
Tímto všechny srdečně zveme!
Naši činnost podporují okolní obce a místní i okolní firmy. Především však obecní úřad
v Potěhách, který nám finančním příspěvkem umožnil vybudovat zádveří u chovatelské
buňky, čímž zpětně moc děkujeme.

6. HASIČI POTĚHY
Dne 16. 3. 2019 se konal tradiční hasičský ples v pohostinství Na Špýchaře.
V jarních měsících nás čeká příprava na hasičské soutěže. Vyvrcholením bude okrsková
soutěž v Hostovlicích.
V sobotu 13. 4. 2019 proběhne sběr železného šrotu od 9.00 hodin.
Dne 25. 5. 2019 se uskuteční pod hasičskou zbrojnicí Kácení máje se zábavou, na které
zahraje hudební skupina Universum.
1. června 2019 od 13 hodin se bude konat na místním fotbalovém hřišti Dětský den v
součinnosti s Obecním úřadem a se Sokolem Potěhy, na který bude navazovat 8. ročník
hasičské soutěže ,,Noční Potěhy.´´
Všem občanům přejeme krásné jarní měsíce a rádi Vás uvidíme na našich akcích.

7. HISTORIE OBCE
Při sčítání lidu, které se roku 1880 provádělo a dohromady bylo 792 osob, z toho 387
mužských a 405 ženských. Na Horkách se napočítalo 111 lidu, z toho 49 mužských a 62
ženských. V ten čas se napočítalo dobytka jen v Potěhách 369 ks hovězího dobytka, 72
koní, 71 prasat, 57 koz. Na Horkách bylo 113 ks hovězího dobytka, 6 koní, 3 kozy, prasata
žádné. Zanesl Hnilička.

8. RŮZNÉ
Termíny zasedání zastupitelstva v II. čtvrtletí 2019:
10. a 24. dubna

15. a 29. května

12. a 26. června

Všechna jednání zastupitelstva obce jsou veřejná. Začínají od 18.00 hod.,
srdečně zveme všechny naše občany!
Termíny zpřístupnění kontejneru ve II. čtvrtletí 2019 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.
6. a 20. dubna

4. a 18. května

8. a 22. června

Nově přidán kontejner na kovy u hasičské zbrojnice a kontejnery na
bioodpad.
SVOZ BIOODPADU
Informace o svozových dnech odpadu v naší obci – svoz zahájen od 1. 4. 2019:
OBEC

BIO

Poznámka

POTĚHY
BIO KONTEJNER –
u hasičské zbrojnice
u bytovek
u okálů
v nové zástavbě

středa - sudý týden (první
svoz: 3. 4., poslední svoz:
27.11.)

Odpočty vody a kanalizace
Dne 30. 3. 2019 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.

Zastupitelé a zaměstnanci OÚ Potěhy
Vám přejí Veselé Velikonoce!

