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

5 955 303,41 Kč
4 924 277,11 Kč
1 031 026,30 Kč

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny proběhnou 25. a 26. října 2013, a to
v pátek 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 26. října 2013 od 8.00
hodin do 14.00 hodin. Volební místnost bude tradičně na Obecním úřadě.
Žádost o dotaci z Operačního programu Životního prostředí na zateplení MŠ Potěhy byla
zkompletována a podána v měsíci září příslušnému odboru Ministerstva pro místní
rozvoj.
V měsíci červenci byla dokončena projektová dokumentace na silnici a chodníky od MŠ
k Caklům. V současné době probíhá jednání s dotčenými orgány a se Stavebním úřadem
v Čáslavi.
Intenzivně se pracuje na novém Územním plánu Obce, který prošel kolečkem schvalování
a projednávání. Pokud vše dopadne dobře budeme mít nový ÚP obce Potěhy v platnosti
do konce roku 2013.
STAROSTA OBCE

2. KULTURNÍ AKCE
28. října 2013 pořádá kulturní komise zájezd do divadla Radka Brzobohatého na
představení Sodoma Gomora, které začíná v 19 hodin, odjezd ze zastávky od obecního
úřadu v 16 hodin, cena 350 Kč, zájemci se mohou hlásit v kanceláří OÚ.

V měsíci listopadu přivítáme nové občánky naší obce.
Rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou se uskuteční v neděli
8. prosince v parku u kostela.

Jubilanti IV. čtvrtletí 2013
Dne 9. října oslaví 85 let paní Vojtková Otílie čp 186
Dne 25. října oslaví 70 let pan Vágner Ladislav, čp. 54
Dne 25. prosince oslaví 70 let pan Moravec Alois, čp 170
Oslavenkyni a oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti

3. ZŠ A MŠ POTĚHY
Nový školní rok 2013/2014 byl zahájen 2. září 2013
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída

-

19
19
21
12
14
12
15
15
18

-

Mgr. Hana Štainerová
Mgr. Šárka Marečková
Mgr. Monika Kozohorská
Mgr. Markéta Tomášková
Mgr. Ivana Havránková
Mgr. Martina Adamová Eicher
Mgr. Marta Heřmánková
Mgr. Klára Ručková
Mgr. Lenka Zemanová

Do mateřské školy nastoupilo 28 dětí do oddělení berušek a 28 dětí do oddělení motýlků.
Myslete s námi ekologicky
Naše škola se snaží probudit v dětech ekologické myšlení a vést je k aktivní ochraně
životního prostředí. Jsme zapojeni do několika sběrových a recyklačních programů:
Máte-li chuť podpořte nás v těchto našich aktivitách. Bližší informace získáte ve škole.
Těšíme se na spolupráci s Vámi.
V rámci mezinárodní kampaně Food Right Now – Postavme se hladu připravujeme akci
Naše Posvícení, která proběhne ve středu 16. října 2013 na světový den výživy.
Dne 13. 12. 2013 od 17 hod. se uskuteční v kostele vánoční koncert. Program bude
připravem dětmi ze ZŠ a MŠ Potěhy pod vedením MgA. Lucie Kavánkové.

4. TJ SOKOL POTĚHY
Ohlédnutí:
5. července se na hříšti TJ Star Tupadly uskutečnil Fotbalový turnaj Starých gard, kde
naše stará garda obsadila čtvrté místo.
Na rozloučení s prázdninami byla připravena - Potěžská šlápota. Trasa pochodu měřila
7,3 km a vedla kolem krásných míst v našem okolí. Zúčastnilo se pětadvacet dětí a mnoho
dospělých. Bylo to krásné rozloučení s prázdninami .

První víkend v měsíci září zorganizoval TJ Sokol Potěhy posvícenské fotbalové utkání na
místním fotbalovém hřišti za účasti všech bývalých i současných hráčů TJ. Ve večerních
hodinách se uskutečnila posvícenská zábava v místním pohostinství Na Špýchaře, k tanci
a poslechu hrála kapela „Starý Klády“. Všem děkujeme za krásný večer.
Co nás čeká?
Každé pondělí od 19 do 20 hod. se koná v naší školní tělocvičně cvičení Aerobiku,
předcvičuje Věra Szabová. Všechny ženy a dívky jsou vítané.
Dále bychom chtěli přivítat naše fotbalové fanoušky v Nové sezoně IV. třídy ročník
2013/2014 a věříme, že jím připravíme plno krásných fotbalových zážitků a těšíme se na
jejich podporu v hledišti, na domácí utkání je občerstvení zajištěno. Rozpis utkání je i na
internetových stránkách OÚ Potěhy.
Rozpis utkání na podzim:
Okřesaneč : Potěhy
Potěhy : H.Bučice
Potěhy : Vrdy „B“
Církvice : Potěhy
Potěhy : Chotusice „B“
Štrampouch : Potěhy
Potěhy : Horky
Zbýšov : Potěhy

28. 09. 2013
5. 10. 2013
12. 10. 2013
19. 10. 2013
26. 10. 2013
2. 11. 2013
9. 11. 2013
17. 11. 2013

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

Na konci tohoto roku 31.12 2013 se uskuteční tradičně silvestrovské fotbalové
utkání, na místním fotbalovém hřišti. Začátek je od 11hod. zveme Všechny
sportovce i nesportovce
Na konec by chtěla Tělovýchovná jednota poděkovat všem za podporu, návštěvu na
pořádaných akcí a také všem, kdo se na tom podílejí.
TJ přeje hezký podzim

5. HASIČI POTĚHY
Během minulého čtvrtletí naše jednotka dvakrát zasahovala. Jednou u popadaných stromů
po bouřce u obce Schořov a jeden zásah pomoc při hledání pohřešované osoby v lese u
obce Březí. Dále máme za sebou několik soutěží. Ta hlavní,"Okrsková" soutěž
v Tupadlech,se vydařila hlavně dětem, které obsadily krásné první místo a naši muži
skončili na čtvrtém místě.
Na sobotu 28.9. 2013 připravujeme ukončení sezóny SDH s tradičním posezením.
Naši hasiči, kteří zasahovali letos na povodních, se zúčastní děkovného koncertu
POVODNĚ 2013.
Dne 12.10.2013 pojede naše jednotka na výlet, který je spojen s prohlídkou zámku
Konopiště a exkurzí ve známém pivovaru Velkopopovický Kozel.

6. HISTORIE OBCE
Rok 1884 - V Potěhách i v okolí řádila v měsíci květnu, červnu a červenci spála a
neštovice. Nemoci přišly z Francie.

Dne 26. září odpoledne vznikl neznámým způsobem požár v č.p. 7 u pana Karla Havelky
řezníka a člena hasičského sboru. Místní sbor pod vedením Václava Nigrína t.č. starosty,
požár zlikvidoval, než se stačil rozšířit.
Rok 1885 - V hostinci Na Špýchaře se konala přednáška o dějinách obce a jejího okolí.
Přednášku vedl p.Kliment Čermák t.č. učitel na městské škole v Čáslavi.
Rok 1886 - Počátkem jara vysázela obec 20 000 smrkových sazenic, na stráních od
Adamova až k rybníku Fabrickému po pravé straně potoka. Počasí bylo z počátku
příznivé, později ale přišly sucha a mnoho sazenic zašlo.

7. RŮZNÉ
Termíny zasedání zastupitelstva ve IV. čtvrtletí 2013 :
9. října 2013
23. října 2013

6. listopadu
20. listopadu

11. prosince
30. prosince

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.
5. října
19. října

9. listopadu
23. listopadu

14. prosince

UPOZORNĚNÍ - Objízdné trasy
Přes obec Potěhy povede objízdná trasa při úplné uzavírce mezi obcemi Přibyslavice a
Bratčice z důvodu opravy propustku po povodních. Termín od 23.9 do 6.10. 2013
nepřetržitě.
Dále bude navazovat , termínově od 7.10 do 31.10.2013 nepřetržitě, objízdná trasa přes
obec Potěhy při úplné uzavírce obce Horky - nové povrchy na silnici I/38 .
Prosíme občany o zvýšenou pozornost v této době na komunikacích obce !!!

POZVÁNKA
Obecní úřad v Potěhách pořádá v sobotu 28. 9. 2013 v pohostinství „Na Špýchaře“
2.ročník Svatováclavského turnaje ve stolním tenise
Prezentace od 08:30 a zahájení od 09:00 h. Občerstvení zajištěno.
Všichni sportovní nadšenci jsou srdečně zváni .

