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1. INFORMACE Z OBCE
Hospodaření obce do května 2013
Příjmy
Výdaje
Saldo příjmů a výdajů

3 391 168,98 Kč
2 876 186,55 Kč
514 982,43 Kč

Žádost o dotaci na výstavbu dětského hřiště nebyla kladně vyřízena.
Probíhá zpracování žádosti na opravu oken a zateplení střechy pro MŠ
(Ministerstvo pro místní rozvoj).

2. KULTURNÍ AKCE
2. září 2013 přivítá starosta obce a členka kulturní komise nové školáky v 1. třídě ZŠ.

Jubilanti III. čtvrtletí 2013
1. července oslaví paní Merunková Marie 90 let
29. července oslaví pan Pokorný Milan 70 let
4. srpna oslaví paní Ašenbrennerová Alena 70 let
Oslavenkyním a oslavenci přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

3. ZŠ POTĚHY
Ve čtvrtek 6. 6. 2013 vyjeli v nočních hodinách žáci 5. - 7. třídy Základní školy Potěhy
za poznáním do německého Mnichova. Nejprve navštívili olympijský park a vyjeli
nahoru na televizní věž. Druhý den je čekala zábava v Legolandu, kde si děti nejprve
prohlédly zmenšeniny významných staveb postavených z kostiček stavebnice Lego a
pak již vyzkoušely velké množství atrakcí.
Z 9. třídy ZŠ vychází 15 žáků (9 žákyň, 6 žáků), na obchodní akademii odchází 3
dívky, na střední odborné učiliště odchází 7 žáků, na gymnázium odchází 2 dívky, na
střední průmyslovou školu odchází 1 žák, 2 dívky odchází na střední odbornou školu
uměleckoprůmyslovou.
Čtení pomáhá
V době počítačových her, internetu, Facebooku a dalších moderních lákadel není
lehké přivést děti ke čtení, ale díky akci „Čtení pomáhá“ se to na naší škole částečně
podařilo.
Žáci 4. - 9. třídy se zapojili do tohoto programu, kdy si vybrali z nabízené řady knížek
tu, která se jim líbila, přečetli ji a poté zodpověděli testové otázky kontrolující, zda
četli opravdu pozorně. Po jejich správném zodpovězení jim přibylo pomyslných 50,Kč na jejich kontě a oni s nimi mohli naložit podle svého uvážení. Nabídka je široká –
od výcviku slepeckých psů, přes pomoc zaplavené zoologické zahradě až ke
knížkám pro prvňáčka apod.
V tomto projektu žáci přečetli 184 knih a celkem přispěli 9 200,- Kč na uvedené akce.
Nejlepšími čtenářkami byly:
1. Iveta Mašková z 9. třídy – 21 knížek
2. Jana Krejčíková z 9. třídy – 16 knížek
3. Barbora Zoubková z 5. třídy – 10 knížek
Nejvíce čtenářů bylo ve 4. třídě – 11 a prvenství v počtu přečtených knih získala 9.
třída s 66 knihami, druhé místo si vyčetla 5. třída – 41 knih a 3. místo obsadila již
zmiňovaná 4. třída s 35 knihami.
Všem zúčastněným blahopřejeme a děkujeme, že pomohli, kde bylo třeba, a
doufáme, že s pěknou knihou prožijí i krásné, slunné prázdniny.
Ekologie nám není cizí
V naší škole se snažíme vštípit dětem základy ekologického myšlení a vést je k
zodpovědnosti za prostředí, ve kterém žijí.
V této naší snaze nám napomáhá hned několik faktů:
Podařilo se nám obnovit školní pozemek, který byl zničen při výstavbě kanalizace. V
letošním školním roce byl již opět využíván při výuce.
Ve škole funguje zoologický kroužek. Zde se děti učí pečovat o domácí zvířata.
Chovají hlavně drobné hlodavce, ptactvo, ale i plazy a měkkýše. V letošním školním
roce fungoval i ekologický kroužek.
Samozřejmě 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. Zapojili jsme se i do soutěže vyhlášené firmou AVE Čáslav ve
sběru PET lahví.
Žáci druhého stupně se letos již po páté zúčastnili akce podporované organizací
MAS Lípa pro venkov – „Na pomoc řece Sázavě“, při které pomohli vyčistit zhruba
pětikilometrový úsek břehu této řeky z Chřenovic do Vlastějovic.
Nepochybně nejoblíbenější součástí výuky jsou různé výlety a exkurze. Ty se
snažíme organizovat tak, aby děti poznaly po všech stránkách co nejlépe okolí svého
bydliště. Vyrážíme za přírodními krásami i kulturními památkami. Navštěvujeme ale i
průmyslové podniky a firmy ( T.P.C.A. Kolín, Zenit Čáslav, AVE Čáslav, ČOV
Tupadly).
Naším cílem je probudit v dětech pocit spoluzodpovědnosti za prostředí, ve kterém
žijí pomoci jim toto prostředí poznat a naučit je ho chránit.

4. TJ SOKOL POTĚHY
Ohlédnutí:
Dne 4. května 2013 se již tradičně uskutečnil pouťový fotbalový turnaj, kterého se
účastnili hráči všech generací i sportovní fanoušci a také dvě mladé fotbalistky,
účastníci turnaje: Stará garda, Ostuda Potěh, Slavoj Houslice (naše mládež) a Dorost
Tupadly, všem účastníkům děkujeme a těšíme se na další ročník.
Výkonný výbor TJ zvolil nového předsedu: Sixta Ondřej, sekretáře: Jaroslav Šťastný
a hospodáře: Karel Veselý.
Naše fotbalové mužstvo skončilo v tabulce III. třídy na posledním místě a tudíž nás
čeká sestup do IV. třídy.
Co nás čeká:
5. července od 9,00 hodin se na hříšti TJ Star Tupadly uskuteční fotbalový turnaj
Starých gard, přijďte podpořit posledního vítěze naší Starou gardu Potěh.
18. července se uskuteční již tradiční sokolský tábor v okolí Žďáru nad Sázavou,
jedná se o tábor v přírodě pod stany u krásného koupaliště.
24. srpna v sobotu se uskuteční ve spolupráci s kulturní komisí obce rozloučení
s prázdninami - ,,Potěžská šlapka“, trasa vede mezi Adamovem, pod Tisou skálou u
Bratčic a zpět, je dlouhá 8 km, na závěr bude na místním hřišti občerstvení a opékání
vuřtů, zveme všechny maminky, tatínky a vůbec všechny kdo si chtějí užít hezkou
procházku.
První víkend v září, na posvícení, proběhne již tradiční utkání Staré gardy a žáků
80tých let. Večer se uskuteční v místním pohostinství taneční zábava, hrají Starý
klády.
TJ Sokol Potěhy přeje Všem fanouškům, sportovcům a občanům hezké léto.

5. HASIČI POTĚHY
Jednotka SDH Potěhy zasahovala při povodních v obcích Křečkov a Pátek v okrese
Nymburk.
Jednotka se rozrostla o nové členy hlavně z řad dětí, kteří už nás začínají
reprezentovat na hasičských soutěžích. První ostrý start měli děti z SDH Potěhy na
naší soutěži zvané "Noční Potěhy", která se uskutečnila 1. června. Akce se

zúčastnily 4 družstva dětí (Potěhy obsadily 4. místo), 3 družstva žen a 15 družstev
mužů (Potěhy obsadily 7. místo).
V nejbližších dnech se hasiči zúčastní soutěže Hostovlická proudnice, dále pojedou
na Netradiční soutěž do Okřesanče.
V plánu je, že koncem srpna udělají hasiči rozloučení s prázdninami, které by ve
večerních hodinách bylo zakončeno zábavou a vše by se konalo v parku pod
Hasičskou zbrojnicí.
Dále plánujeme s našimi členy výlet do Hasičského muzea v Bechyni.

6. HISTORIE OBCE
Rok 1883
V únoru roku 1883 vypukl obrovský požár ve Zbudovicích, který zachvátil mnoho
objektů a jen s velikým úsilím Potěžských hasičů se podařilo oheň uhasit.
Na počátku roku bylo zimní počasí velmi mírné. Teprve ke konci března začalo
mrznout a sněžit. Dne 29. března se dalo jet z Horek do Potěh na saních.
18. a 19. června se spustil ohromný liják, kterým se rozvodnily všechny kaluže. Tak
šla velká voda na polích. Velkých škod utrpěli při Doubravce.
V červnu roku 1883 odjela rodina chalupníka Jana Sajnera do Ameriky. Chalupu
koupil Jan Havelka.

7. RŮZNÉ
Termíny zasedání zastupitelstva ve III. čtvrtletí 2013 :
17. července 2013

14. srpna 2013

4. a 18. září 2013

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.
6. července 2013
20. července 2013

10. srpna 2013
24. srpna 2013

7. září 2013
21. září 2013

OBEC POTĚHY přeje všem obyvatelům obce Potěhy a
dětem krásné prožití letních prázdnin a dovolených.
Obec Adamov pořádá 6. 7. 2013 ve 14.-16. hodin

Cestu do Pohádkova
start na hřišti pro malé i velké snílky

