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

6 390 088,68 Kč
6 941 278,61 Kč
-551 189,93 Kč

Záporné saldo je ovlivněno především nákupem pozemku pro stavební parcely, které je
kryto úvěrem od České spořitelny,a .s..

Vážení spoluobčané,
půlrok nám utekl jako voda a máme před sebou prázdniny. Tato doba je přesně vhodná na
to, abychom provedli opravu a zateplení další části školy – jedná se o pavilon, kde se
nachází jídelna, ředitelna, sborovna a dále šatny. Celková hodnota díla činí 4 320 620,Kč, z toho dotace od Ministerstva životního prostředí činí 1 728 248,- Kč.
Jak asi mnozí víte, podařilo se nám koupit pozemek na stavební parcely. Momentálně se
pracuje na studii rozmístění parcel – mělo by jich být zhruba dvacet.
Tento týden budou dokončeny práce na opravě kostela. Kostel sice není obce, ale minulé
zastupitelstvo rozhodlo, že se na této opravě budeme podílet. Je to krásná gotická stavba,
dominanta naší obce a bylo by škoda nechat ji zchátrat. První část opravy kaple Panny
Marie - statické zajištění bylo financováno z havarijního fondu, na základě žádosti
Římskokatolické farnosti Žleby. Druhá část – vnitřní a vnější omítnutí bude hrazeno
z dotace Ministerstva zemědělství s naším přispěním.

Co se nepodařilo – nedostali jsme dotaci na opravu místních komunikací ke hřišti a za
obecním úřadem. Byl zde velký přetlak žádostí a tak jsme se dostali pouze mezi
náhradníky. Žádost budeme samozřejmě opakovat a věříme, že v dalším kole se na nás
také dostane.
Tolik tedy stručně k tomu, co ve II. čtvrtletí proběhlo a co nás čeká.
Přeji Všem krásné prožití letních měsíců a dětem hezké prázdniny.
Karel Novotný
starosta obce Potěhy

2. KULTURNÍ AKCE
Dne 26. 5. 2019 jsme přivítali nové občánky. Rodičům ještě jednou srdečně blahopřejeme
a miminkům přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů v životě.
Na září plánujeme vystoupení Ochotnického divadla Čáslav, datum a místo bude ještě
upřesněno.
V září na posvícení se uskuteční nohejbalový turnaj. Bližší informace budou zveřejněny na
plakátech.
Jubilanti III. čtvrtletí 2019
5. července oslaví paní Nováková Květa 70 let
15. července oslaví pan Vlček Richard 75 let
29. července oslaví pan Miláček Josef 75 let
5. srpna oslaví pan Sixta Miloš 70 let
10. srpna oslaví paní Šindelářová Alenka 70 let
10. srpna oslaví paní Miláčková Stanislava 70 let
3. září oslaví paní Matlasová Dagmar 75 let
21. září oslaví paní Horzyková Jaroslava 70 let
23. září oslaví paní Voláková Anežka 75 let
29. září oslaví paní Charvátová Jiřina 85 let
29. září oslaví paní Veselá Jana 70 let
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

3. ZŠ A MŠ POTĚHY
Poznávací zájezd do Německa
Ve středu 29. 5. 2019 v nočních hodinách nasedla skupina 15ti žáků ze 6. - 9. třídy
do autobusu, který je společně se skupinou z Kutné Hory vezl za poznáním do sousední
země. Žáci navštívili v rámci programu na skok Švýcarsko, Rakousko a největší část
strávili v Německu.
První zastávka se uskutečnila u vodopádu na řece Rýn, dále pokračovali do Kostnice, kde
byl vězněn a nakonec upálen Jan Hus, a přemístili se lodí přes Bodamské jezero
do Friedrichshafenu, kde na ně čekal autobus, aby je odvezl do mládežnické ubytovny,
kde se vyspali a po snídani pokračovali v cestě.

Nejprve vyjeli vlakem (zubačkou) a poté lanovkou na nejvyšší horu Německa Zugspitze.
Zde nás přivítalo velké množství sněhu a bohužel i mlha. Přesto to byl úžasný zážitek
nacházet se v takové výšce (cca 2900 m). Poslední zastávkou programu byla soutěska
Partnachklamm. Pak již následovala cesta domů.

Naše skupina

Nechce se věřit, že je 30. května.

Dětský den
Den dětí se slaví 1.6., naše škola si dětský den připravila pro naše nejmenší 3. 6. 2019.
První až pátý ročník dostal za úkol nakreslit obrázek na téma Moje ideální prázdniny,
a poté si děti zasoutěžily například v hodu na cíl, rovnání sirek do krabičky jednou rukou,
ve skákání v pytli a jiné hry.
Na konci této akce bylo vyhodnoceno 5 nejpovedenějších obrázků, tento úkol byl pro naše
porotce těžký, obrázky byly velmi povedené.
Všechny děti si za svoje úsilí odnesly malé drobnosti.
Dopravní výchova
Dne 17. 5. 2019 žáci 4. ročníku vyrazili do Čáslavi na dopravní hřiště, kde absolvovali
teoretické testy a jízdy na kolech, při kterých zkusili, jak opravdu zvládají dopravní značky
v praxi.
Den bezpečnosti
Dne 25 .4. 2019 se naše škola opět zúčastnila akce bezpečnostních složek, který se konal
v areálu Zemědělského muzea. Žáci zde zhlédli v akci Policii, Hasiče, Záchranáře České
republiky.
Dále si mohli prohlédnout vozy záchranných složek, vyzkoušet si např. ošetření
od záchranářů, sílu policejního psa, resuscitaci člověka v bezvědomí a dalších mnoho
zajímavých aktivit. Počasí nám letos přálo, děti si odnesly spoustu zážitků, prostě akce
byla zdařilá.
Ze Žehušického poháru
Dne 26. 4. 2019, žáci a žákyně ZŠ Potěhy změřili své síly se svými vrstevníky na 17.
ročníku Žehušického poháru.
I letos se našim sportovcům dařilo. Vybojovali jsme celkem 47 madailí a tři poháry.
Děkujeme všem žákům za reprezentaci naší školy a pedagogům za podporu.

4. SOKOL POTĚHY Z. S.
Ohlédnutí:
Na pouť dne 4. května 2019 hrála v našem pohostinství Na Špýchaře skupina 4G.
V sezóně 2018/2019 skončilo celkově naše fotbalové mužstvo v tabulce IV. třídy na
osmém místě.
Mladší přípravka zakončila sezónu a už se těší na další.
15. června 2019 v sobotu se na hřišti na Horkách uskutečnil turnaj Starých gard za účasti
Tupadel, Bratčic a Horek a naše garda ve finále porazila domácí tým 5:0. Po letech třetích
a čtvrtých míst jsme zvítězili.
V areálu hřiště došlo k rekonstrukci střídaček, kde ještě zbývá vybudovat lavičky.
Co nás čeká:
Dne 24. srpna 2019 v sobotu od 10.00 hod. půjdeme po stopách VII. ročníku Potěžské
šlápoty. Trasa povede v okolí Potěh, Adamova a Bratčic, kde bude bohatý program pro
všechny generace. Zveme všechny na šlápotu.
Nejprve si odpočineme a užijeme si krásné léto, poté budeme pokračovat v činnostech
Sokola, učit malé děti fotbalu a pohybu. A ti dospělí se budou snažit ještě fotbal udržet.
Ubývá nám dospělých, kteří chtějí hrát fotbal. Je čím dál obtížnější udržet počet dospělých
fotbalistů. Starší generace už má odslouženo a mladých je pomálu. Tento trend není
jenom u nás, ale v celé zemi. Minulý rok zaniklo 300 fotbalových klubů z podobných
důvodů. Budeme se snažit tu fotbal udržet, ale bude to boj. Osobně mě to mrzí, že to má
takový směr, ale co se dá dělat. Jsem rád, že tu fungují činnosti mimo fotbal, které Sokol
pořádá, plesy, zábavy, čarodějnice, šlápoty a bobříky.
Děkuji všem, kteří se na činnostech Sokola podílejí a přeji všem občanům hezké léto.
Sixta Ondřej.
KTM – twirl team DDM Kutná hora
Dne 6. 6. 2019 proběhlo v Mohelnici Mistrovství České republiky v halových disciplínách.
Dívky z twirlingového týmu, které trénují v ZŠ Potěhy, se zúčastnily této soutěže již
počtvrté v řadě a potřetí se jim podařilo vybojovat postup na Mistrovství Evropy do
italského Lignana Sabbiadora. Děvčata pojedou reprezentovat obec Potěhy a také Českou
republiku 10. - 13. října 2019.
Kateřina Sixtová, trenérka twirlingového týmu, děkuje obci Potěhy za poskytnutí
sponzorského daru na dopravu do Mohelnice.

5. HASIČI POTĚHY
Naše sportovní družstva se zúčastnila okrskové soutěže v požárním sportu v Hostovlicích.
Mužstvo mužů skončilo na 2. místě. Naše dětská družstva zvítězila v obou kategoriích a
dosáhla krásných časů.
Dne 25.5. se uskutečnilo pod hasičskou zbrojnicí Kácení máje se zábavou, na které
zahrála hudební skupina Universum.
1. června se konal na místním fotbalovém hřišti Dětský den v součinnosti s Obecním
úřadem a se Sokolem Potěhy, na který navazoval 8. ročník hasičské soutěže ,,Noční
Potěhy“. Dětského dne se zúčastnilo velké množství dětí a rodičů. Letošní ročník noční
soutěže proběhl za účasti 18 družstev. Děkujeme všem soutěžícím a příznivcům
požárního sportu.
V příštích měsících nás čeká několik dalších soutěží dětí a dospělých.
Dne 7. září 2019 bychom Vás rádi pozvali na posvícenskou zábavu pod hasičskou
zbrojnicí, kde nám zahraje kapela Punc.
Všem občanům přejeme krásné letní měsíce a klidné prožití dovolené a prázdnin.

6. HISTORIE OBCE
Dne 4. dubna 1887 vyhořel hostinec čp. 72 p. Višaty kde bylo divadlo umístěno. Majitel
hostince byl pojištěn na 2400 zl. a divadlo pojištěno 1000 zl..

7. RŮZNÉ
Termíny zasedání zastupitelstva ve III. čtvrtletí 2019:
17. července

14. srpna

4. a 18. září

Všechna jednání zastupitelstva obce jsou veřejná. Začínají od 18.00 hodin,
srdečně zveme všechny naše občany!
Termíny zpřístupnění kontejneru ve III. 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.
6. a 20. července

3., 17. a 31. srpna

14. a 28. září

MUDr. Spáčilová – plánovaná dovolená
Ve dnech 8. 7. – 19. 7. 2019 MUDr. Spáčilová NEORDINUJE.
Zastupuje: MUDr. Nulíček, Havlenova ul. 824, Čáslav
Tel.: 732 439 713

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

