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1. Informace z obce
Hospodaření obce
Celkové příjmy obce k 31. 5. 2012 byly ve výši
Což je 40,3% rozpočtového plánu, sledované období
představuje 41,67% roku

2 888 191,20 Kč

Celkové výdaje obce ke stejnému datu byly ve výši
to je 41,24%

2 949 724,09 Kč

Saldo rozpočtu k danému období činilo

- 61 532,89 Kč

Z čehož je patrné, že některé finanční prostředky přicházející do obce se opožďují a dále
probíhají zálohové platby, které jsou hrazeny v první polovině roku.

Konkurs na ředitele ZŠ a MŠ
Dne 2. 5. 2012 se konal konkurs na ředitele ZŠ a MŠ Potěhy. Konkurzu se zúčastnili dva
uchazeči.
Novým ředitelem se od 1. 8. 2012 stane Ing. Václav Zeman, dosavadní zástupce ředitele v
naší škole.

V měsíci červnu byla zahájena dostavba chodníku v nové zástavbě za MŠ, stavbu provádí
firma JAN NĚMEC – ZERON. Stavba by měla být v měsíci červnu ukončena a předána
k používání.

Informace EKO – KOM (třídění odpadu – separace)
celkem za I. čtvrtletí roku 2012 obec dostala 10 815 Kč.
Občané vytřídili 1, 539 t papíru, 1, 327 t plastu a 1,850 t skla.
Děkujeme všem občanům, že třídí odpad a pomáhají tak obohatit obecní pokladnu.

Ekologie v ZŠ Potěhy dětem není cizí
V naší škole se snažíme vštípit dětem základy ekologického myšlení.
Samozřejmě i my třídíme odpad. V každé třídě a v každém pavilonu jsou umístěny koše na
papír, plasty a směsný odpad. Sběrné kontejnery na tříděný odpad se nachází přímo u školy.
Již třetím rokem jsme zapojeni do školního recyklačního programu RECYKLOHRANÍ. Jedná se
o program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru elektrozařízení, baterií a
akumulátorů, spojený s osvětovou činností v oblasti nakládání s odpady.
Žáci druhého stupně se letos již po čtvrté zúčastnili akce podporované organizací MAS Lípa
pro venkov – „Na pomoc řece Sázavě“. Akce proběhla dne 13. 4. a naši žáci pomáhali vyčistit
zhruba pětikilometrový úsek břehu této řeky z Chřenovic do Vlastějovic.
Naším cílem je probudit v dětech pocit spoluzodpovědnosti za prostředí, ve kterém žijí,
pomoci jim toto prostředí poznat a naučit je ho chránit.

2. Kulturní akce
V neděli 23. září 2012 od 14 hodin proběhne slavnostní vítání nových občánků naší obce
v zasedací místnosti obecního úřadu.

Jubilanti III. čtvrtletí 2012
14. července oslaví 75 let pan Zahradník Václav
9. srpna oslaví 70 let paní Hurtová Marie
28. srpna oslaví 70 let pan Benda Zdeněk
10. září oslaví 80 let pan Lehký Jaroslav
30. září oslaví 90 let paní Tichá Ludmila

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

3. SDH Potěhy
Dne 8. června 2012 proběhl 2. ročník hasičské soutěže Noční Potěhy. Na tuto soutěž
navazovalo dne 9. června dětské odpoledne a víkendová akce byla zakončena večerní
zábavou pod taktovkou skupiny UNIVERSUM.
Hasičská soutěž byla pro naše barvy velmi úspěšná, v kategorii dětí obsadilo naše družstvo
velmi pěkné druhé místo a rovněž družstvo našich mužů předvedlo obdivuhodný výkon a
skončilo též na druhém místě. V kategorii žen jsme zastoupení neměli.
Dne 23. Června 2012 jsme se zúčastnili soutěže Hostovlická Proudnice, poprvé jsme dokázali
postavit dvě družstva do kategorie do mužů. Výsledkem bylo páté a šesté místo.

4. TJ SOKOL POTĚHY
Naše fotbalové mužstvo skončilo v sezóně 2011/2012 na osmém místě.
Děkujeme Všem našim fanouškům za přízeň v sezóně a zveme je na tu další.
KONEČNÁ TABULKA
Rk.

Tým

Záp

-

Skóre

Body

1.

Sp. K.Hora B

26

21 2 3

91: 26

65

( 26)

2.

Kácov

26

20 4 2

73: 26

64

( 25)

3.

Tupadly B

26

19 2 5

76: 32

59

( 20)

4.

Suchdol B

26

17 2 7

70: 51

53

( 14)

5.

Sázava B

26

13 3 10

85: 59

42

( 3)

6.

Paběnice B

26

9 7 10

47: 41

34

( -5)

7.

Kluky

26

9 6 11

47: 56

33

( -6)

8.

Potěhy

26

9 5 12

36: 52

32

( -7)

9.

Rataje

26

10 1 15

52: 64

31

( -8)

10.

Bratčice

26

8 5 13

47: 55

29

(-10)

11.

Vi Sedlec B

26

8 4 14

49: 68

28

(-11)

12.

Zbraslavice B

26

7 3 16

44: 88

24

(-15)

13.

Močovice

26

3 7 16

33: 72

16

(-23)

14.

Č.Jan.

26

2 3 21

23: 83

9

(-30)

+ 0

PK

(Prav)

Již tradičně se uskuteční Sokolský tábor, takzvaný „Žďár“, v termínu od 19. do 29. července.
Tábor je v krásné krajině u města Žďár nad Sázavou u přírodního koupaliště. Případní zájemci
kontaktujte paní Alenu Ašenbrennerovou st.
Další akcí bude posvícenské utkání mezi Žáky 80. let a Internacionály Potěh, které se
uskuteční 8. září 2012, na místním fotbalovém hříšťi a poté bude zakončeno taneční zábavou
v místním pohostinství na Špýchaře, začátek ve 20hod, hrají Starý Klády, jste srdečně zváni.

TJ Sokol Potěhy přeje Všem občanům hezké léto.

5. Historie obce
V roce 1620, po Bitvě na Bílé hoře, byly Potěhy, již jako součást tupadelského panství,
prodány rodu Trčků. Panství bylo roku 1624 panovníkem za dobré služby postoupeno
lajtnantu Arnoštovi, hraběti a svobodnému pánu ze Suys, rodem z Francie. V roce 1642 dal
hrabě postavit ke kapli nynější chrámovou loď a faru. Syn hraběte Ferdinand Leopold de Suys
prodal roku 1656 obec Potěhy svobodnému panu Václavu ze Štenberku, jehož majetek zdědil
František Matyáš Karel ze Šternberku. Jeho nejmladší dcera panství zdědila v roce 1676, kdy
se také provdala za hraběte Šebestiána Wolfa z Pöttingů a na památku svého otce nechala
roku 1700 vystavět zámeckou kapli nad Schořovem. Dalším dědicem se stal syn hraběte
Františka - Karel, který dal roku 1734 postavit zámek v Tupadlech. Hrabě Karel panství
zadlužil tak, že byla roku 1739 na tupadelské panství uspořádána veřejná dražba, v níž celé
panství, včetně obce, získala hraběnka Kateřina Auerspergová ze Schönfeldu a připojila je tak
k panství žlebskému, které v té době tvořilo 31 obcí. Tento stav trval až do roku 1848.

6. Různé
Termíny zasedání zastupitelstva ve III. čtvrtletí 2012 :
18. července 2012

22. srpna 2012

12. a 26. září 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.

14. července 2012
28. července 2012

11. srpna 2012
25. srpna 2012

8. září 2012
22. září 2012

Zastupitelé obce Potěhy přejí všem občanům
krásné, slunné, pohodové prožití letních dnů a dovolených,
dětem přejeme nezapomenutelné zážitky z prázdnin.

