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1.Hospodaření obce 2011
Dne 22. 3. 2012 proběhl audit hospodaření obce za rok 2011. Závěrečný účet a
zpráva o výsledku hospodaření jsou zveřejněny na úřední desce i v elektronické
podobě.
Celkové příjmy
8 470 792 Kč
Celkové výdaje
12 789 671 Kč
Rozdíl byl pokryt úvěrem 4 miliony Kč (kanalizace) a půjčkou ve výši 500 000 Kč.
Obci se podařilo získat přes MAS Lípa dotační titul, ve výši cca 211 00 Kč, na
rekonstrukci osvětlení v ZŠ a MŠ Potěhy, které je již nevyhovující. V ZŠ se jedná o
jeden pavilon a učebnu fyziky a v MŠ bude provedena celková výměna osvětlení.
V měsíci dubnu proběhne konkurs na ředitele ZŠ a MŠ Potěhy.
Na tomto místě bych chtěl vyzdvihnout naši jednotku dobrovolných hasičů,
kteří se účastnili zásahu v Koudelově. Chtěl bych jim touto formou poděkovat
za velmi účinnou a obětavou pomoc při zdolávání požáru pneumatik a připojit
se k poděkování Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.
Uvedeného zásahu se zúčastnili tito členové JPO III. Potěhy:
Cháma Václav, Němec Petr, Horák Marek, Švenka Jakub, Šaroun Dobroslav
ml., Škramovský Martin, Smutný Čeněk, Dvořáček Tomáš
Starosta obce

2. Kulturní akce
V pondělí 30. dubna 2012 od 16 hodin se na místním hřišti uskuteční ,,Malé pálení
čarodějnic“. Zveme všechny malé i velké čarodějnice, děti i rodiče. Buřty na
opékání a občerstvení pro děti i dospělé bude zajištěno. Nejlepší čarodějnice bude
odměněna.
V pátek 25. května 2012 pořádá kulturní komise zájezd na muzikál Jesus Christ
Superstar do Hudebního divadla Karlín. Předpokládaný odjezd v 16.00 hodin. Cena
vstupenky je 500 Kč. Zájemci si mohou koupit vstupenky u pí. Doležálkové na úřadě
do 30. dubna, poté budou vstupenky nabídnuty i do okolních obcí.
Jubilanti II. čtvrtletí 2012
14. dubna oslaví 70 let pan Holič Aleš
9. května oslaví 70 let pan Korábek Pavel
Oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

3. Český svaz chovatelů
Pořádá ve dnech 5. a 6. května 2012 „Jarní výstavu králíků, holubů a drůbeže“.
Otevřeno bude v sobotu 5. května od 13 hod do 17 hod. a v neděli 6. května od 8
hod do 14 hod. Možnost nákupu chovných zvířat. K návštěvě srdečně zvou
pořadatelé.

4.SDH Potěhy
V neděli 6. května proběhne okrsková soutěž hasičů. Všichni jste srdečně zváni!
V pátek 8. a v neděli 9. června se na místním hřišti bude konat hasičská akce
,,Noční hasiči“. V pátek večer proběhne noční soutěž v požárním útoku. V sobotu
odpoledne program pro děti a večer taneční zábava na parketě. Občerstvení během
celé akce bude zajištěno. Těšíme se na Vás, přijďte fandit a pobavit se!

5. TJ SOKOL POTĚHY

Stalo se v prvním čtvrtletí roku 2012.
Dne 25. února se uskutečnil v našem pohostinství sportovní ples. Všem
návštěvníkům děkujeme za hojnou účast a za hezký sportovní zážitek.
Fotbalové mužstvo sehrálo několik přípravných zápasů: Sokol Potěhy:Sokol Zbýšov
1:3, Sokol Potěhy : Tupadly dorost 1:0 a Sokol Potěhy : Golčův Jeníkov 1:1.
Druhé čtvrtletí roku 2012.
Každé pondělí stále probíhá cvičení Aerobiku od 19 do 20hod, přecvičuje Věra
Szabová, všechny ženy a dívky jsou vítané, cvičení probíhá do konce měsíce května.
Dne 5. května od 11. hod. proběhne na místím fotbalovém hřišti pouťový fotbalový
turnaj za účasti všech sportovců i nesportovců, jste všichni srdečně zváni,
občerstvení zajištěno a večer příjemné posezení.
Našemu fotbalovému mužstvu začíná jarní část sezóny. Zveme všechny své
fanoušky na tyto zápasy:
24.03.2012 od 15:00 SO Rataje - Potěhy
31.03.2012 od 16:00 SO Potěhy – Kácov
07.04.2012 od 16:30 SO Kluky – Potěhy

15.04.2012 od 16:30 NE Paběnice – Potěhy
21.04.2012 od 17:00 SO Potěhy – Bratčice
29.04.2012 od 17:00 NE Č.Janovice – Potěhy
05.05.2012 od 17:00 SO Potěhy – Sparta K.Hora B
13.05.2012 od 17:00 NE Sázava B – Potěhy
19.05.2012 od 17:00 SO Potěhy – Zbraslavice B
27.05.2012 od 17:00 NE Suchdol B – Potěhy
02.06.2012 od 17:00 SO Potěhy – Močovice
09.06.2012 od 17:00 SO Tupadly B – Potěhy
16.06.2012 od 17:00 SO Potěhy – Viktoria Sedlec B
TJ Sokol Potěhy přeje Všem fanouškům a sportovcům hezké jaro.

6. Historie obce
Po zániku drobonické komendy v husitských válkách , byly Potěhy koupeny Janem
Špetelem z Prudic, od něj Potěhy odkoupil Diviš Žehušický z Nestajova.Ten je
odkázal svým synovcům, kteří Potěhy roku 1540 prodali Kunešu Bohdaneckému z
Hodkova. V roce 1558 prodal Potěhy jeho syn Heřman z Čáslavi. V knize "Dějiny
města Čáslavi" na straně 125 můžeme číst: "Heřman mladší Bohdanecký z Hodkova
část majetku svého, totiž Potěhy s lidmi usedlými a poddacím právem i krčmou se
vším příslušenstvím a potokem, počna od cesty, která jde k Bratčicům až po cestu k
Tupadlům - smlouvou z roku 1558 prodal obec městu Čáslavi za 2 090 kop grošů
českých".

7. Jak třídit?
Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často
možné - smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není
možné zpracovat.
Dobrá rada:pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání papíru, skla a plastů.
Pokud se vám koše do bytu nevejdou, můžete je nahradit papírovou krabicí, do které
postavíte tři tašky. Do jedné tašky budete dávat papír, do druhé plasty a do třetí sklo.
Do tašky dávejte raději pouze nerozbité sklenice a lahve, pokud se vám rozbije
sklenička, odneste ji raději opatrně rovnou do kontejneru ve vaší ulici.
Nádoby na tříděný sběr odpadu
Sběr papíru
Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní
letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)
Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a
voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby
Sběr skla
Do zelených nádob můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné
střepy - tabulové sklo
Prosím, nevhazujte:keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

Sběr plastů
Do žlutých nádob můžete odhodit: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je
sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén
Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek
(motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
Sběr kovů
Kovové odpady se odnášejí do sběren, nebo na sběrné dvory.
Sběr nápojových kartonů
Pokud se ve vaší obci nápojové kartony sbírají, odhazujte je do kontejnerů nebo
pytlů označených oranžovou nálepkou.

8. Různé
Termíny zasedání zastupitelstva v II. čtvrtletí 2012 :
11. 4. 2012
25. 4. 2012

9. 5. 2012
23. 5. 2012

13. 6. 2012
27. 6. 2012

Všechna jednání zastupitelstva obce jsou veřejná. Začínají od 18 hod. Srdečně
zveme všechny naše občany!
Termíny zpřístupnění kontejneru na velkoobjemový komunální odpad, nebezpečný
odpad a vyřazené elektrospotřebiče. Kontejner bude zpřístupněn ve stanovené dny
vždy od 14.00 hod. do 16.00 hod.
7. 4. 2012
21. 4. 2012

5. 5. 2012
19. 5. 2012

2. 6. 2012
16. 6. 2012 a 30. 6. 2012

Pozvánka na Veřejnou schůzi, které se uskuteční v pátek dne 13. 4. 2012 od
18.30 hodin v sále místního pohostinství.
Program:
1. Zhodnocení roku 2011 a výsledek hospodaření obce.
2. Seznámení s připravovanými investičními akcemi obce na rok 2012 a výhled do
roku 2014
3. Investiční akce v loňském roce
4. Informace o dokončení kanalizace v obci
5. Konkurs na ředitele ZŠ a MŠ
6. Diskuse - náměty a připomínky občanů
Opět se obracíme na majitele psů, aby po svých mazlíčcích uklízeli a
nenechávali je volně pobíhat. Jsou to i Vaše chodníky a ulice zachovejte je
prosím čisté a bezpečné pro všechny naše občany. Upozorňujeme, že volné
pobíhaní psů v obci je zakázané.

