___________________________________________________________________
Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce

ČÍSLO

91

30. září 2019

Obsah:
1. Informace z obce
2. Kulturní akce, jubilanti IV. čtvrtletí 2019
3. ZŠ a MŠ Potěhy
4. Sokol Potěhy
5. SDH Potěhy
6. Historie obce
7. Různé

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

10 458 586,11
13 706 532,23
- 3 247 946,12

Vážení občané,
Jistě jste si všimli, že v plném tempu probíhají práce na zateplení dalších budov naší
školy. Práce budou dokončeny 31. října 2019.
Co se týká nových parcel, pracuje se na geometrickém plánu, poté budeme žádat ČEZ o
připojení k el. síti. Tento proces ovšem trvá minimálně rok. V tomto čase se připraví
projektová dokumentace. Z toho plyne, že stavební práce na zasíťování parcel začnou v
roce 2021.
Dne 21. 9. 2019 se konal celosvětový úklidový den „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Úklidu
naší obce se zúčastnilo 16 dobrovolníků včetně dětí. Všem zúčastněným děkujeme.
Přeji Vám všem co nejvíce pěkných podzimních dnů.
starosta obce Potěhy

2. KULTURNÍ AKCE
Dne 7. 9. 2019 proběhl posvícenský nohejbalový turnaj, kterého se zúčastnilo 6 družstev.
Zvítězili „AUTAŘI“ ve složení p. Flégr, p. Marek, p. Kozák ml..
2. místo obsadili „K + V“ ve složení p. Koudelka a bratři Volfové.
3. místo obsadili „ADAMOV“ ve složení p. Vojáček, p. Volf, p. Ronovský.
Turnaj měl velmi dobrou úroveň a těšíme se na další s větší účastí družstev z Potěh.
Dne 14. 9. 2019 se v pohostinství Na Špýchaře konalo divadelní představení ochotnického
spolku Atakdále Čáslav. Představení bylo vydařené, bohužel účast občanů byla velice
malá.
Dne 29. 9. 2019 jsme přivítali nové občánky. Rodičům ještě jednou srdečně blahopřejeme
a miminkám přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů v životě.
Zastupitelé OÚ Potěhy Vás srdečně zvou na mikulášskou nadílku pod rozsvíceným
vánočním stromem, která se uskuteční dne 7. 12. 2019 v 15:30 před obecním úřadem.
Přijďte s námi zahájit čas vánoční a ochutnat výborné výrobky našich zastupitelů.

Jubilanti IV. čtvrtletí 2019
10. prosince oslaví paní Marie Jelínková 70 let
14. prosince oslaví paní Danuše Smutná 90 let
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

3. ZŠ A MŠ POTĚHY
Kultura
Dne 3. 10. 2019 se koná v budově mateřské školky v Potěhách pohádka „Naše Rodina“.
Začátek v 16:00 hodin, vstupné dobrovolné. Srdečně zveme všechny děti a rodiče.
I v letošním školním roce si pro Vás žáci a učitelé ZŠ a MŠ Potěhy chystají Vánoční
koncert, který se bude konat v pátek 13. prosince 2019 od 17:00 hodin v kostele
svatého Gotharda v Potěhách.
Sport
V září se v naší škole uskutečnil 2. ročník celostátní soutěže v Targetsprintu. Tento nový
sport se rychle rozvíjí a je velmi zajímavý. Je to kombinace běhu a střelby z laserových
pušek. V jednotlivých kategoriích zvítězili Ondřej Čejka, Matěj Bednář, Tomáš Vondráček,
Jan Lupečka, Aneta Davidová, Adéla Škodáková, Zdeňka Kratochvílová a Barbora Meikle.
Dále se naši sportovci, v minulých letech velmi úspěšní, zúčastní na podzim soutěží v
atletice, florbalu, malé a halové kopané a v twirlingu.

4. SOKOL POTĚHY Z. S.
Ohlédnutí:
24. srpna 2019 jsme připravili VII. ročník Potěžské šlápoty nazvané „Putování za řemesly“,
přišlo 50 dětí s rodiči. Děkujeme všem a těšíme se na příští rok.
Mužstvo dospělých zahájilo sezónu těmito výsledky: Potěhy : Bratčice 1:3, Chotusice :
Potěhy 3:1 a Potěhy : Hostovlice 1:1.
Co nás čeká?
Každé pondělí od 19:00 hod. probíhá cvičení Aerobiku, předcvičuje Věra Szabová.
Naši nejmenší trénují každý čtvrtek od 16:30 hodin na místním hřišti a od listopadu v 17:00
hodin v tělocvičně. Vítáme do našeho spolku ty nejmenší, každý čtvrtek přijímáme nové
členy kluky i dívky, kteří chtějí mít trochu pohybu.
Fotbalová přípravka pořádá v neděli 13. 10. 2019 od 10:00 hod. na místním hřišti
fotbalový turnaj za účasti Kutné Hory a Uh. Janovic.
V listopadu 2019 se uskuteční Bobřík odvahy, pořádaný Sokolem a OÚ Potěhy, datum
bude upřesněno.
Na konci tohoto roku, 31. 12. 2019 od 11:00 hod. pořádáme tradičně silvestrovské
fotbalové utkání, rozloučení s rokem 2019, všichni jste zváni.
Dne 1. 1. 2020 Vás Sokol Potěhy srdečně zve na 2. ročník Novoročního běhu. Sraz na
místním hřišti ve 13:00 hodin.
Utkání IV. třídy dospělých:
Potěhy : Tupadly C
Štrampouch : Potěhy
Potěhy : Vrdy B
Horky : Potěhy
Potěhy : Žleby
Okřesaneč : Potěhy

22.9.2019
28.9.2019
5.10.2019
12.10.2019
20.10.2019
27.10.2019

13:30hod.
14:00hod.
16:00hod.
15:30hod.
15:30hod.
14:30hod.

Sokol Potěhy z.s. děkuje Všem za podporu a přejeme našim občanům hezký podzim.

Twirling
Dne 16. 9. 2019 proběhl v tělocvičně ZŠ a MŠ Potěhy nábor nových twirlerek. Nábor
dopadl nad očekávání, twirlingový tým se rozrostl o nejmladší přípravku (dívky od 4 let), v
které bude nově působit 16 nových členek. V případě zájmu o twirling, nábor probíhá do
konce září (každé pondělí v 15:30).
Ve dnech 10. - 13. 10. 2019 budou nejstarší dívky z twirlingového týmu reprezentovat
Českou republiku a obec Potěhy na Mistrovství Evropy. ME v halových disciplínách se
uskuteční v italském městě Lignano Sabbiadoro. Děvčata budou soutěžit se svojí show
"Vlčí máky" v nejtěžší juniorské kategorii.
Děkujeme obci Potěhy za poskytnutí sponzorského daru, který bude použit na dopravu
našich dívek do Itálie.

5. HASIČI POTĚHY
V letních měsících se náš sbor zúčastnil několika soutěží v požárním sportu, kde nám
radost udělaly hlavně děti. Na soutěži v Lomci obsadily krásné 1. a 2. místo. Na dalším
hasičském klání ve Zbyslavi získaly druhé místo. Na poslední soutěži ve Starkoči obsadila
přípravka 1. místo a starší žáci byli na 2. místě a obě družstva dokončila ve
svých rekordních časech.
Naši muži se zúčastnili dvou hasičských soutěží v Lomci a v Zbraslavicích.
Teplé letní měsíce znamenaly pro naši výjezdovou jednotku zvýšený počet zásahů.
K největším patřil požár pole u Vlačic.
Za podpory Obecního úřadu se nám podařilo získat pro náš sbor cisternový vůz CAS – 25
K – L 101.
Letošní posvícenská zábava se uskutečnila v pohostinství Na Špýchaře, kde nám zahrála
kapela Punc. Děkujeme všem za účast a Obecnímu úřadu za podporu této akce.
Koncem září se bude konat rozloučení se sportovní sezónou, kde chceme poděkovat
našim soutěžícím členům, zejména dětem a všem, kteří se podíleli na činnosti sboru za
uplynulé měsíce. Přejeme Vám všem krásné Babí léto.

6. HISTORIE OBCE
Roku 1904 voleno zastupitelstvo obce. Starostou zvolen p. Ferdinand Havelka č. 44.
Spolu s obcí Tupadly žádáno bylo o zřízení pošty. Žádáno o zřízení stanice dráhy na
Horkách.

7. RŮZNÉ
Termíny zasedání zastupitelstva ve IV. čtvrtletí 2019:
9. a 23. října

6. a 20. listopadu

4. a 18. prosince

Všechna jednání zastupitelstva obce jsou veřejná. Začínají od 18.00 hod.,
srdečně zveme všechny naše občany!

Termíny zpřístupnění kontejneru ve IV. 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.
12. a 26. října

9. a 23. Listopadu

14. prosince

